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Oddaję kulturę walkOwerem 

Zbigniewowi Herbertowi

wstyd się przyznać 
nie widziałem gry o tron
to smutne nie tylko nowych odcinków 
nie oglądałem także tych starszych
mam nadzieję że cię to nie urazi 
ale w ogóle pierdolę grę o tron
w zażenowaniu przyznaję że 
czas honoru również 
niestety pierdolę
z ulgą wyznaję że jestem indolentem
nie dojrzałem do pewnych rozrywek 
pieśni hymnów 
sugestywnych obrazów
elegii sonat
że kierują mną niskie pobudki 
bo nie doceniam geniuszu 
wyzwolonej sztuki filmu
nie orientuję się 

nie potrafię wydłubać w sobie 
poczucia wstydu
że efekty hipnotyzujące frazy
ruch kamer intelektualne o rany kino
błyskotki przyprawiają mnie
o chorobliwe wzruszanie ramion 
nie stać mnie na amputację 
tego czegoś ze środka 
co odpowiada za zdrowy rozsądek
faktografię dyscyplinę logiczną
ważenie myśli czasem
nawet słowa
i przede wszystkim za to
że jestem człowiek anachroniczny
który nie uznaje i który
po prostu to 
pierdoli

Onufry Fernando Cukrzycki-Gruźlikowski
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w wierszu Ginsberga „Obiad za 5 dolarów” dwóch chłopaków 
zamawia w restauracji wymarzony posiłek. kiedy przychodzi do 
płacenia, okazuje się, że nie mają pieniędzy. Idą więc obiad odpra-
cować. dopiero wtedy dowiadują się, że na to, co zjedli, robotnik 
musi pracować więcej niż pół dniówki. Pozornie to tani wiersz so-
cjalny, w rzeczywistości Ginsberg znakomicie oddał w nim istotę 
rewolucji kulturalnej, która w USA i w europie wywróciła do góry 
nogami dotychczasowe hierarchie. Beatnicy i ich naśladowcy zjedli 
posiłek, za który nie mieli jak zapłacić, ba, nie zdawali sobie nawet 
sprawy z jego prawdziwej wartości. Nie wiedzieli, że na to, co nisz-
czyli, pracowano znacznie dłużej niż pół dniówki.

Z drugiej jednak strony, czy ich wina jest aż tak jednoznaczna? 
dlaczego wspomniani chłopcy przyszli po wymarzony posiłek, 
choć nie było ich na niego stać. Przyszli przecież kierowani gło-
dem, pragnieniem czegoś lepszego. dlaczego świat, w którym żyli, 
nie pozwalał im na spełnienie tych najprostszych pragnień. jeśli 
zaś posiłkiem jest kultura, to zawsze można pytać, dlaczego zacne 
jej przejawy uległy tak dalekiej alienacji, że stały się nieprzystępne. 
dlaczego moralność przybrała kształt, który być może pasował jesz-
cze rodzicom, ale dzieci, patrząc na nich, widziały więcej hipokryzji 
niż szczerej realizacji przykazań, więcej obłudy niż szlachetności. 

któż buntował się przeciwko starej moralności? Ginsberg, Żyd 
z trudnego domu i kerouac, katolik, człowiek zagubiony, który po 

latach błądzenia powraca w końcu do wiary. Buntowali się prze-
ciwko białej, protestanckiej, purytańskiej ameryce. Buntowali się 
jako świadkowie bardzo trudnych czasów, świadomi, że wszystkie 
okropności XX wieku nie wzięły się znikąd, ale są skutkiem deka-
dencji zachodniej cywilizacji.

konserwatywna krytyka pokolenia beatników pisana jest zwy-
kle z perspektywy protestanckiej ameryki, która nie ma wiele 
wspólnego z katolickim duchem, dalekim od tępego purytanizmu 
i szowinistycznych skłonności. 

Powojenne pokolenia wywróciły kulturę do góry nogami, znisz-
czyły szlachetne hierarchie. traktujmy jednak ich rewoltę, jak 
lekcję, którą należy przerobić, niż inwazję kosmitów. Ich krytyka 
zastanego świata nie była bezzasadna, ich bunt zaś należy wpisać 
w cały kontekst zachodniej kultury – uznać, że błądząc, piętnowali 
prawdziwe błędy.

konserwatyści zbyt często zapominają, że świat, który chcie-
liby przywrócić, nie został zaburzony 50 lat temu, nawet nie 100, 
ale że historia ludzkich błędów jest znacznie starsza i że nie ma 
nic szlachetnego w tanim wintydżu, w sztuce przebieranek w stro-
je z odległych epok. Chrześcijańscy konserwatyści zapominają, że 
między ich wiarą a konserwatyzmem zbyt często może dochodzić 
do konfliktu, zwłaszcza, gdy przedmiotem conservatio czyni się 
coś, co jest grzechem, zepsuciem, krzywdą, zwykłą ludzką pychą. 
konserwatyzm bywa pyszny, gdy mały człowiek zaczyna się czuć 
wielki kulturą, która rzekomo za nim stoi. tymczasem ta kultura 
jest dokładnie taka, jak jej reprezentant. jeżeli ciasny umysł wy-
uczy się formułek ze św. tomasza, pozostanie ciasnym umysłem. 
jego tępota stanie się wręcz bardziej widoczna, gdy bezrozumnie 
będzie je mantrował. 

Stary świat, który odziedziczyliśmy, jest zbyt pyszny, by zasłu-
giwał na to, by zachować go w obecnej postaci. Czy zasługuje na 
naszą sympatię rzekomo konserwatywna rosja, która coraz bar-
dziej łapczywie patrzy na zachodni sąsiadów? I czy świat zachodni 
nie potrzebuje jakiejś odnowy, skoro zgnił tak bardzo, że nie po-
trafi się przeciwstawić wschodniej zachłanności?

Czy wszystkim nie jest za dobrze i za wygodnie? Ω

FrOnda transGresyWna
mateusz 

matyszkowicz
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Celem Dugina jest rozerwanie związków Rosji 
z Zachodem. Konstruuje on geopolityczną 
wizję dwubiegunowego świata podzielonego 
według kryterium talassokracji i tellurokracji, 
władztwa Morza i władztwa Lądu. Eurazja to 
władztwo Lądu, przeciwstawne siłom Morza, 
którym przewodzą Stany Zjednoczone

Po upadku komunizmu – co stanowiło zarazem kres 
ograniczenia myśli narzuconego jej przez „oficjal-
ną ideologię” – polska i rosyjska refleksja polityczna 
rozwinęły się w radykalnie odmiennych kierunkach. 
Polacy podporządkowali ją liberalnej drodze moder-
nizacji, która zahamowała tendencje maksymalistycz-
ne. W polskiej debacie publicznej trudno uzasadnia-
ło się nawet tak w gruncie rzeczy minimalistyczny 
postulat, jak stworzenie własnej polityki historycznej. 
Nie zrozumie dzisiejszej Polski ten, kto nie dostrze-
że, że jej elity intelektualne – od prawa do lewa, 
z nielicznymi wyjątkami – są głęboko przeniknięte 

indywidualizmem. I nie chodzi tutaj o pewną postawę życiową, 
lecz przede wszystkim o indywidualizm jako horyzont myślowy, 
w którym rozważane są zagadnienia polityczne. Tak pojęty indywi-
dualizm wyraża się przede wszystkim w minimalizmie oraz w abs-
trakcyjnym idealizmie polskich dyskusji czasów przełomu.

Weszliśmy w „przestrzeń liberalizmu”, przyjęliśmy kanon 
współczesnego świata zachodniego. W Rosji sytuacja rozwinęła 
się w zupełnie inną stronę, i to właśnie – a nie różne historycz-
ne determinanty, takie jak choćby idea Świętej Rusi – rozstrzyga 
o jej dzisiejszej odrębności od Zachodu. Wydaje się wręcz, że Rosja 
przedrewolucyjna, a nawet jeszcze wcześniejsza – Rosja Aleksan-
dra ii i Fiodora Dostojewskiego – była znacznie bliższa Europie niż 
dzisiejsza.

Eurazjatyzm Aleksandra Dugina to jaskrawy przykład podąża-
nia rosyjskiej debaty publicznej w stronę ideologii, rozumianej jako 
taki zespół tez światopoglądowych, którego celem jest mobilizowa-
nie odbiorców do przyjęcia określonych postaw politycznych. Gdy 
w Polsce z trudem wprowadzano do debaty publicznej minimali-
styczny postulat „polityki historycznej”, w Rosji z łatwym i szybkim 
uznaniem spotkało się odrodzenie maksymalistycznie zoriento-
wanej geopolityki. To właśnie ona stanowi jądro ideologii Dugina, 
choć nie on jeden we współczesnej Rosji poświęcił jej przynajmniej 
książkę. Nie trzeba dodawać, że u podłoża geopolityki stoi myśle-
nie w horyzoncie wspólnoty, silnie wiązanej lub wręcz utożsamia-
nej z przestrzenią.

Geopolityka Dugina a polskie doświadczenie 
przestrzeni politycznej

Nie tylko uwolnienie umysłów z więzów „oficjalnej ideologii” spo-
wodowało rozwój ideologii w Rosji. Jest to również odpowiedź 
na kryzys dążeń imperialnych. Eurazjatyzm Dugina to czyniona 
z ogromnym rozmachem intelektualnym próba uzasadnienia im-
perializmu w rzeczywistości postsowieckiej. Co więcej, stanowi on 
część postkomunistycznego krwiobiegu – nie mógłby pojawić się 
wcześniej, przed doświadczeniem sowieckiego komunizmu.

Autor Filozofii tradycjonalizmu konstruuje geopolityczną wizję 
dwubiegunowego świata podzielonego według kryterium talas-
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 rosja aleksandra II   
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15sokracji i tellurokracji, władztwa Morza i władztwa Lądu. Eurazja 
to władztwo Lądu, przeciwstawne siłom Morza, którym przewo-
dzą Stany Zjednoczone. Nie zdziwmy się kryterium, przy pomocy 
którego Dugin identyfikuje dwa wielkie cywilizacyjne organizmy – 
u niego z dużą łatwością mieszają się refleksja polityczna i nauko-
wa z myśleniem przy pomocy mitów, symboli, archetypów. Widać 
w tym zdecydowaną niechęć do zachodniego racjonalizmu 1.

Nietrudno zauważyć, że Duginowska geopolityka – która, we-
dług jego własnego określenia, jest światopoglądem 2 – kłóci się 
z fundamentalnym dla Polaków doświadczeniem politycznej prze-
strzeni. Polska jako niezastąpiony na mapie świata podmiot kultury 
może istnieć tylko pod warunkiem, że spotkanie Zachodu i Wscho-
du jest w ogóle możliwe. Polska – nie ze względu na jej dzisiejsze 
wybory, lecz na dużo trwalsze decyzje podjęte przez przeszłe po-
kolenia – to naród ekumeniczny, ucieleśnione spotkanie Zacho-
du i Wschodu. Tymczasem Dugin każe nam wybierać, uznając, że 
nie można znajdować się pomiędzy cywilizacją atlantycką i eura-
zjatycką – Morze i Ląd znajdują się bowiem w nieredukowalnym 
konflikcie.

Dlatego rzetelna i samoświadoma polska myśl polityczna, 
która nie ograniczy się do zagadywania problemu, lecz spróbu-
je znaleźć dla polskiego doświadczenia miejsce we współczesnej 
debacie intelektualnej, przystąpi do krytyki stanowiska Dugina. 
Cennym sojusznikiem w tym dziele są fundamentalne teksty ro-
syjskiej kultury i myśli politycznej. Autor Filozofii tradycjonalizmu 
jest świadom własnej obcości wobec zasadniczych kierunków 
myśli rosyjskiej ostatnich trzystu lat. Maksymalizm jego ideologii 
przejawia się również w próbie rozliczenia trzech wieków rosyj-
skiego rozwoju. W dalszej części skoncentruję się na tym aspek-
cie poglądów Dugina, zogniskowanym w pojęciu archeomoderny. 
Kategoria ta nie spotkała się dotychczas z większym zaintereso-

1 Obszerne omówienie geopolityki Dugina, które było dla mnie bardzo pomocne, 
można znaleźć w książce B. Gołąbka, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch 
obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Kraków 2012, s. 121–148.

2  Por. A. Dugin, Osnowy geopolitiki. Geopoliticzeskoje buduszczeje Rossii, Moskwa 
1997, s. 12.

waniem polskich naukowców i publicystów, co można tłumaczyć 
jej względną nowością 3.

Dugin wobec rosyjskiej  
tradycji filozoficznej

Eurazjatyzm Dugina to propozycja, która kontynuuje ważny temat 
rosyjskiej myśli. Własna tożsamość już od dwustu lat jest w Rosji 
jednym z podstawowych problemów filozoficznych. Autorzy zwią-
zani z filozofią religijną, tacy jak Władimir Sołowjow czy Nikołaj 
Bierdiajew, poszukiwali „rosyjskiej idei”, miejsca Rosji w Bożych 
planach. Zarówno lewica, jak i prawica rosyjska starały się uchwy-
cić społeczno-polityczną i historyczną specyfikę Rosji oraz jej poło-
żenie wśród innych narodów (spośród licznych autorów szczegól-
ne miejsce w tej grupie zajmują m.in. Piotr Czaadajew i Aleksandr 
Hercen). Poszukiwano też innych, choćby kulturowych podstaw 
rosyjskiej odrębności, w czym prym wiódł Fiodor Dostojewski. Pro-
blem ten jest obecny również w pismach najwybitniejszych przed-
stawicieli rosyjskiej kultury ii połowy XX wieku, m.in. u Aleksandra 
Zinowiewa i Aleksandra Sołżenicyna.

Badacze rosyjskiej tożsamości od początku konfrontowali się 
z reformami Piotra Wielkiego jako podstawowym czynnikiem hi-
storycznym. Stosunek do nich niejednokrotnie decydował o przy-
należności do określonego stronnictwa. Choć dzieło Piotra zazwy-
czaj kojarzy się z problemem europeizacji, jest ono równie ściśle 
związane z zagadnieniem modernizacji.

Archeomoderna to słowo klucz, którym Dugin posługuje się, 
charakteryzując sytuację, w której rozwijała się dotychczasowa  
filozofia rosyjska i która wpłynęła na jej organiczną zależność od 
Zachodu. W wydanej w 2011 roku książce Martin Heidegger: wo-
zmożnost’ russkoj fiłosofii archeomoderna została obarczona winą 
za brak własnej, narodowej filozofii rosyjskiej. Zarzut to co naj-
mniej zaskakujący wobec autorów, którzy nieraz przywiązywali 
tak dużą wagę do rosyjskiego charakteru swojej myśli. Tymczasem 

3 Sam Dugin, na początku wydanej w 2011 roku książki poświęconej archeomoder-
nie, wymienia prace, w których pojawia się ta kategoria. Okazuje się, że najstarsza 
z nich pochodzi z 2009 roku (por. A. Dugin, Archeomodern, Moskwa 2011, s. 3).

Władimir sołowjow 
czy nikołaj Bierdiajew 
poszukiwali „rosyjskiej 
idei”, miejsca rosji 
w Bożych planach 

 archeomoderna  
 to słowo klucz
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17jedynie nieliczni zostali choćby częściowo wyłączeni z tej diagno-
zy – Fiodor Dostojewski, Konstantin Leontjew, Nikołaj Danilewski 
czy Wasilij Rozanow. Czym zatem jest owa kategoria, wprowadzo-
na przez Dugina po to, aby rozprawić się z dotychczasową rosyjską 
myślą i kulturą?

Archeomoderna a położenie  
rosyjskich elit

Archeomoderna to pojęcie służące odróżnieniu dróg rozwoju Ro-
sji i Europy. Zakłada ono rozdźwięk między elitami a ludem. Taka 
diagnoza jest dobrze znana z historii Rosji, pojawiała się choćby 
u poczwienników i znacząco wpłynęła na twórczość literacką naj-
bardziej znanego przedstawiciela tego stronnictwa – Fiodora Do-
stojewskiego. Według Dugina:

specyfikę rosyjskiej kultury i rosyjskiego społeczeństwa można 
określić mianem archeomoderny. W sposób szczególny dotyczy 
to ostatnich trzech wieków, które nastąpiły po reformach 
piotrowych. Pojęcie „archeomoderna” definiuje sytuację, 
w której modernizacja społeczna jest urzeczywistniana nie 
naturalnie i organicznie, poprzez gromadzenie przesłanek 
w głębi procesów społecznych, lecz jest narzucana 
odgórnie w sposób woluntarystyczny, przy czym jako 
model modernizacji przyjmuje się społeczno-kulturowe 
i społeczno-polityczne wzory skopiowane ze społeczeństw 
z zupełnie inną historią, zupełnie innego typu i znajdujących 
się w innych fazach swojego rozwoju (a i sam rozwój może 
przebiegać w różnych kierunkach). taka „modernizacja” ma 
charakter egzogenny, a nie endogenny, i nie przekształca 
głębokiej struktury poddanego modernizacji tradycyjnego 
społeczeństwa, tylko wypacza ją. Przy tym wewnętrzna 
struktura w tym, co zasadnicze, zostaje zachowana 
w archaicznym, „początkowym” („arch” – początek) stanie, 
co wywołuje podwojenie kultury społecznej i podwójną 
hermeneutykę. Zmodernizowane warstwy społeczeństwa 
(elity) rozumieją siebie przez własny świat, własną jakość, 
własny czas społeczny, a masy pozostają archaiczne 

i interpretują fakty społeczne przez pryzmat dawnych 
społecznych wyobrażeń 4.

Archeomoderna wydaje się więc nową nazwą starego problemu 
w dziejach rosyjskiej myśli. Jest tak jednak tylko w pewnym, ściśle 
ograniczonym sensie – Dugin rozwija refleksję nad tym fenome-
nem i radykalizuje ją, wprowadzając do niej zupełnie nową jakość. 
O ile poczwiennicy de facto problematyzowali głównie sytuację 
elit, o tyle autor Podstaw geopolityki konsekwentnie problematy-
zuje złe położenie obu stron układu stosunków społecznych nazwa-
nego archeomoderną.

Według Dugina elity rosyjskie, które nie tylko rządziły w Rosji, 
lecz także tworzyły jej filozofię, stanowiły „peryferia zachodnio-
europejskiego kręgu hermeneutycznego” 5. Właśnie dlatego nie 
mogły one stworzyć rosyjskiej filozofii. Dugin przekonuje czytelni-
ka, że dla samorozumienia elit i ludu kluczowe znaczenie mają ich 
odmienne lokalizacje, znajdowanie się w dwóch różnych światach. 
Czytanie nowożytnych dziejów Rosji jako swoistej schizmy – wy-
daje się bowiem, że tak można określić tę sytuację współistnienia 
dwóch równoległych światów w ramach jednej struktury społecz-
nej – jest charakterystyczne dla jego stanowiska.

Archeomoderna – modernizacja  
po rosyjsku

Dugin zdecydowanie odrzuca przekonanie, że istnieje jeden, uni-
wersalny model rozwoju. Przekonuje czytelnika, że Europa przeszła 
drogę od premoderny przez modernę do postmoderny. O dyna-
mice europejskiej modernizacji stanowi uświadomiony, otwarty 
konflikt między „kerygmą” (definicję tego pojęcia Dugin przejął od 
Rudolfa Bultmanna, określającego tak chrześcijańskie nauczanie 

4 Przetłumaczony fragment pochodzi z rozdziału Archeomodern i psewdomorfoz, 
znajdującego się w książce Dugina Martin Heidegger: wozmożnost’ russkoj fiło-
sofii, Moskwa 2011. Korzystam z internetowej publikacji tej książki, w której nie 
ma numerów stron: http://www.platonizm.ru/content/dugin-martin-haydegger-
vozmozhnost-russkoy-filosofii (dostęp w dniu 13.07.2014 r.). To oraz wszystkie po-
zostałe tłumaczenia zostały dokonane przez autora artykułu.

5 A. Dugin, Archeomodern, dz. cyt., s. 55.

dugin przekonuje 
czytelnika, że dla 
samorozumienia 
elit i ludu kluczowe 
znaczenie mają ich 
odmienne lokalizacje 

 europa przeszła  
 drogę od premoderny  

 przez modernę do  
 postmoderny
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19pozbawione mitu 6) a irracjonalną „strukturą”. Nowożytność wyto-
czyła walkę zewnętrznej wobec siebie, premodernistycznej „struk-
turze”. Gdy wygrała, zwróciła się ku uzdrowieniu i pracy wewnętrz-
nej – ku zwalczeniu irracjonalności w sobie samej. Dokonało się to 
u „filozofów podejrzeń” – Freuda, Marksa i Nietzschego. Dlatego 
właśnie Dugin uznaje aktualną sytuację filozofii europejskiej (czyli 
postmodernę) za wyraz triumfu „kerygmy” nad „strukturą” 7. 

Inną drogę – przekonuje czytelnika autor Archeomoderny – obrał 
rozwój w Rosji. Brak kartezjańskiej koncepcji podmiotu uniemożliwił 
przeprowadzenie fundamentalnego dla nowożytności dzieła odcza-
rowania rzeczywistości. W Rosji wytworzył się odmienny typ związ-
ków między „strukturą” a „kerygmą”, które nie znalazły się ze sobą 
w otwartym konflikcie. Doprowadziło to do powstania specyficznej 
sytuacji nakładania się na siebie tych dwóch czynników:

Gdyby moderna logicznie, historycznie i paradygmatycznie 
postępowała w rosji za premoderną, wypierając ją krok za 
krokiem, to stopniowo rozmylibyśmy, utracilibyśmy naszą 
strukturę, ostygłyby nasze sny, nie bylibyśmy tak żarliwi, 
„wzburzeni” i „zakłopotani”, poświęcilibyśmy naszą piękną 
rosyjską duszę i stalibyśmy się bardziej podobni do ludzi 
Zachodu. Lecz nie tak było, nie poszliśmy tą drogą, lecz drogą 
przyspieszonej modernizacji, omijając stadium konsekwentnej 
i żmudnej pracy desakralizacji. 
 
Moderna w rosji zwyciężyła, ale za cenę tego, że przestała 
być moderną. Jednocześnie zachowała się u nas archaika, 
ale za cenę tego, że przestała być prawdziwą archaiką. 
struktura sama oddała siebie w niewolę obcej kerygmatycznej 
marksistowskiej świadomości, która z kolei sama stała się 
niewolnicą tej struktury. archeomoderna jest takim stanem, 
gdy archaika i moderna biorą siebie nawzajem w niewolę. Przy 
tym nikt nie włada, każdy męczy innego 8.

6 Por. tamże, s. 12–13.
7 Por. tamże, s. 16–17.
8 Tamże, s. 23–24.

Archeomoderna jest – przekonuje Dugin – ciągle aktualnym 
opisem sytuacji w Rosji. W Związku Sowieckim marksistowska „ke-
rygma” jedynie początkowo przystąpiła do walki ze „strukturą”. Za 
czasów Stalina nastąpił rozkwit archeomoderny, zdecydowane włą-
czenie „struktury” do języka i symboliki władzy 9. Z kolei Władimira 
Putina filozof określa wręcz jako „wcielenie archeomoderny” 10.

Uzdrowić Rosję!

Dugin nie pozostawia swojemu czytelnikowi wątpliwości – taki mo-
del wzajemnych relacji między „strukturą” i „kerygmą” jest choro-
bą, wymaga uzdrowienia. Formułuje nie tylko diagnozę tej dolegli-
wości, lecz także szczegółowy program terapii:

na koniec można określić kolejność kroków, które należałoby 
wykonać w celu konkretnej realizacji projektu wyleczenia 
rosji z archeomoderny:

· zstąpienie do narodowej nieświadomości, aż do najgłębszych 
jej warstw – bez utraty świadomości, to jest psychoanaliza 
rosyjskiego narodu;

· stworzenie mapy marzeń sennych, atlasu rosyjskich snów;
· skatalogowanie warstw rosyjskiej struktury i wyznaczenie ich 

granic;
· uszeregowanie racjonalnych modeli kerygmatycznych, 

odzwierciedlających i rzeczywiście reprezentujących 
nieświadome struktury;

· permanentne eksperymenty nad sobą i nad ludźmi, którzy 
nas otaczają, dokonywane w celu sprawdzenia, jak oddziałuje 
ta lub inna kerygmatyczna hipoteza na struktury, z korektą 
metodyki i języka;

· chirurgiczne usunięcie i izolacja najbardziej chorobotwórczych 
ognisk (elity), aktywnie przeszkadzających terapii;

· stworzenie i instytucjonalizacja rosyjskiej nauki, opartej na 
permanentnej filtracji zapożyczonych z zachodu racjonalno-
kerygmatycznych modeli, [prowadzonej] z ramienia 

9 Por. tamże, s. 33–34 i 44.
10 Por. tamże, s. 37–39.

 dugin uznaje 
aktualną sytuację 
filozofii europejskiej 
(czyli postmodernę) 
za wyraz triumfu 
„kerygmy” nad 
„strukturą” 

Celem dugina jest  
 rozerwanie związków  
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rosyjskiej nieświadomości, połączonej z ich dezaktywacją tuż 
przed przeniknięciem do rosyjskiego społeczeństwa;

· rewizja historycznej, zwłaszcza humanistycznej wiedzy na 
temat rosji ze stanowiska rosyjskiej psychoterapii (słowianofile, 
dostojewski, tołstoj, eurazjaci, srebrny Wiek, narodowy 
bolszewizm), to jest opracowanie nowej rosyjskiej epistemy;

· studiowanie prac intelektualistów krytycznych w stosunku 
do Zachodu (w tej grupie również zachodnich), włączając 
najbardziej marginalnych, i nadawanie im statusu postaci 
o ogólnoświatowym znaczeniu;

· zdobycie władzy w rosji przez wyleczony naród rosyjski;
· nadejście czarodziejskiego wieku 11.

Lektura powyższej recepty wystawionej Rosji nie pozostawia 
wątpliwości – celem Dugina jest rozerwanie związków Rosji z Za-
chodem, czyli również zmiana dotychczasowego kierunku rosyjskiej 
refleksji filozoficznej. W tym miejscu zrozumiałe staje się również, 
dlaczego ideologiczny projekt tego typu wymagał do swojego za-
istnienia doświadczenia sowieckiego. Warunkiem jego zaistnienia 
jest bowiem specyficznie sowieckie połączenie radykalnej opozycji 
wobec świata zachodniego z przejęciem teorii politycznej i praktyki 
modernizacyjnej wytworzonych w tym potępionym świecie i na-
stępnie skonfrontowanych z realiami rosyjskiego życia społecznego.

Filozofia Dugina to także zdecydowany głos przeciwko racjonali-
zmowi. „Nadejście czarodziejskiego wieku” to rzecz jasna odpo-
wiedź na nowożytne „odczarowanie” rzeczywistości. W punkcie 
tym autor Archeomoderny sygnalizuje przedmiot dążeń swojej 
filozofii, która ponad racjonalistyczną „kerygmę” Zachodu postawi-
ła „rosyjskie sny”. 
Trentowski czyta Dugina  
i patrzy na Rosję

Interesujący komentarz do poglądów autora Archeomoderny moż-
na wyprowadzić z toczonego w Polsce w latach 40. XiX wieku spo-
ru o filozofię narodową, którego jednym z głównych protagonistów 

11 Tamże, s. 122.

był Bronisław Trentowski. Artykuł Trentowskiego Czy można uczyć 
się filozofii narodowej od ludu i jakie cechy mieć powinna ta filozo-
fia 12 dotyczy sposobu konstruowania filozofii narodowej i dlatego 
jest dla nas interesujący.

Trentowski przekonuje swojego czytelnika, że filozofia narodowa 
nie powstaje w wyniku sięgnięcia do wyobrażeń ludowych lub – 
mówiąc językiem Dugina – ludowych (rosyjskich) „snów”. Gdy to 
robimy, docieramy jedynie do tego, co wspólne każdemu ludowi, 
każdej „strukturze”:

spojrzyj w dzieje starożytne i przyglądaj się ludowi przez 
wszystkie zagasłe narody, weź do rąk opisy podróży 
i czytaj o ludzie różnych krain azji, afryki i ameryki, zrób 
pielgrzymkę po europie i badaj istotę ludu w niemczech, 
Włoszech, Francji, anglii, słowiańszczyźnie, a wszędzie 
lud odsłoni ci też same główne znamiona. (…) Można by 
podrzędniejszych znamion wielką mnogość zgromadzić, lecz 
i przytoczone poświadczają, iż między ludem np. polskim 
a niemieckim, indyjskim lub tybetańskim nie ma wewnętrznej 
różnicy. Lud jako lud, tj. jako ogół niewyszczególniony, jak 
naród in potentia od wieków i na wieki, a więc jako naród 
dziki, przebywa w niezmiennym niemowlęctwie 13.

Nie ma zatem – powiedziałby Trentowski, gdyby przyszło mu 
polemizować z Duginem – jakiejś narodowej, ściśle odrębnej od in-
nych, „struktury”. Pierwszy błąd całej konstrukcji Dugina tkwi w za-
łożeniu głoszącym, że w „rosyjskiej nieświadomości” może być co-
kolwiek własnego, wyróżniającego. Dopiero włączenie się w ogólny 
pochód myśli pozwala stworzyć filozofię narodową:

Jakże więc wypracować się do filozofii narodowej? nie 
lud, ale naród, który jest ludem i sterem wszech czasów 

12 B. Trentowski, Czy można uczyć się filozofii narodowej od ludu i jakie cechy mieć 
powinna ta filozofia [w:] tenże, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism 
filozoficznych z lat 1842–1845, Warszawa 1974, s. 555–597.

13 Tamże, s. 580–581.

Pierwszy błąd całej 
konstrukcji dugina 
tkwi w założeniu 
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nieświadomości” 
może być cokolwiek 
własnego 
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w ciągłej różno jedni trzeba mieć na względzie. Ludzkość jest 
całością bezwarunkową, a naród wyłonioną z niej całością 
zawarowaną. druga całość zawisła, jak naturalna, od 
pierwszej. Bez mądrości całego człowieczeństwa nie będzie 
przeto mądrości narodowej. Mądrość człowieczeństwa 
unarodowiona i samodzielnie dalej rozwijana stanie się 
narodową mądrością. Ludzkość tak się ma do narodu 
jak lud do steru. Zatem, jak z ludu ster, tak z mądrości 
człowieczeństwa wyszczególnia się mądrość narodowa. Jak 
wyszczególnia się ster z ludu? Przyjmując w duszę mądrość 
innych narodów i kojarząc ją z mądrością domową. Podobnież 
ma czynić ten, co pragnie zostać narodowym filozofem 14.
 
Podłożem narodowej mądrości jest mądrość ogólnoludzka, 
tak jak podłożem steru (czyli „rządu moralnego” 15) jest lud. 
Odnajdujemy tu charakterystyczny dla filozofii polskiego 
romantyzmu narodowy uniwersalizm, w myśl którego praca 
narodu dokonuje się w horyzoncie tego, co uniwersalne. 
sam naród stanowi konkretyzację tego, co ogólnoludzkie. 
W każdą konkretyzację wpisana jest jednak wyjątkowość, 
niepowtarzalność. Powodem wyosobnienia narodu jest jakaś 
wielka myśl boża, w imię której gromadzi się część ludzkości 
w oddzielne ciało, usiłując pracować przez mnogie wieki nad 
jej urzeczywistnieniem. Myśl ta jest posłannictwem narodu 16.

Wydaje się, że to, o czym pisał Trentowski, dokonało się w ro-
syjskiej filozofii XiX i pierwszej połowy XX wieku, a swój punkt 
kulminacyjny osiągnęło w rosyjskim renesansie religijno-filozoficz-
nym. Dlatego właśnie klasyczne teksty rosyjskiej kultury i filozofii 
pomagają w podważeniu owego Duginowskiego antagonizmu, tak 
sprzecznego z polskim doświadczeniem przestrzeni politycznej. Co 
więcej, jeżeli zgodzimy się z Trentowskim, że odrębna od innych 
rosyjska „struktura” jest fikcją, a filozofia narodowa kształtuje się 

14 Tamże, s. 588.
15 Por. tamże, s. 564.
16 Tamże, s. 562.

w zmaganiach z dziedzictwem filozoficznym innych narodów, to 
wbrew autorowi Archeomoderny stwierdzimy, że istniała już filo-
zofia, którą nazwać można „rosyjską”, i jest nią właśnie ta, która 
pozwala nam podważyć antagonizm Dugina.

Niemniej ważne od krytyki powinno być jednak to, czego rosyj-
ski filozof może nas nauczyć. Dzięki lekturze jego książek można się 
przekonać, że przedrewolucyjna droga filozofii i elit Rosji czyniła 
z niej część Europy. Trzeba słabo znać Europę, by stawiać rosyjską 
filozofię czy politykę ostatnich stuleci poza jej granicami. Oczy-
wiście, relacja Rosji do Europy zawsze będzie złożona i niejedno-
znaczna. Jednak aby zdać sobie sprawę z charakteru zjawisk, które 
dokonują się w Rosji, ze względu na jej przeszłość, musimy nauczyć 
się myśleć o niej – o jej filozofii, kulturze, polityce – w horyzoncie 
europejskim 17. Ω

17 Poniższy tekst stanowi rozwinięcie myśli, które sformułowałem w zatytułowanej 
Strategia obronna i poznanie Rosji polemice z opiniami Alaina Besançona, do-
stępnej na stronie „Teologii Politycznej” pod adresem: http://www.teologiapo-
lityczna.pl/tomasz-herbich-strategia-obronna-i-poznanie-rosji/ (dostęp w dniu 
13.07.2014 r.).

Istniała już filozofia, 
którą nazwać 
można „rosyjską”, 
i jest nią właśnie 
ta, która pozwala 
nam podważyć 
antagonizm dugina 
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Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś 
takiego jak Kosowianie; są tylko ko-
sowscy Serbowie i kosowscy Albańczy-
cy oraz mniejszości etniczne (niecałe 
3%), wśród których prym wiodą Turcy 
i Romowie. Trzy ludy, trzy religie i trzy 
różne wizje świętości. Podczas pierw-
szego pobytu w Kosowie u swojej go-
spodyni na narożnej półce z książkami 
znalazłam stojące obok siebie Ko-
ran, Talmud i dwa egzemplarze Biblii. 
W Kosowie to, co Gilles Kepel nazwał 
„zemstą Boga”, jest widoczne niemal 
na każdym kroku.

Serbowie i prawosławie

Serbowie lubią powtarzać, że czym 
Jerozolima jest dla judaizmu, tym Ko-
sowo jest dla serbskiego prawosławia. 
Możemy posłużyć się słowami ostat-
niego amerykańskiego ambasadora 
w Jugosławii, który Kosowo nazwał 
ziemią przodków obecnie zamieszki-
waną głównie przez muzułmanów. Nie 
można się zatem dziwić, że dla Serbów 
Kosowo jest fundamentem, na którym 
zbudowano zręby państwa obecnie 
znanego jako Serbia, obszarem tro-
chę podobnym do naszych Kresów 
Wschodnich, stanowiącym o tożsa-
mości każdego Serba. To w Kosowie 
przecież znajdują się najważniejsze 
miejsca narodowe i religijne: pomnik 
postawiony w miejscu bitwy na Ko-
sowym Polu, upamiętniający bitwę 
stoczoną z Turkami w 1389 roku, oraz 
patriarchat w Peci. Ten ostatni należy 

Kosovo

do najświętszych miejsc serbskiego 
prawosławia. Pochodzący z Xii wieku 
patriarchat bowiem od stuleci pozo-
staje centrum Serbskiego Kościoła Pra-
wosławnego i siedzibą arcybiskupów, 
a jego unikalna spuścizna kulturowa 
została w 2006 roku doceniona przez 
unesco, które umieściło patriarchat 
w Peci na liście zagrożonego dziedzic-
twa ludzkości. Teraz znajduje się on 
na terenie Kosowa, quasi-państewka, 
nie dość, że wrogiego Serbii, to jeszcze 
z islamem jako religią dominującą. To 
tak, jakby Częstochowa lub Gniezno 
nagle znalazły się na obszarze obcego 
państwa wyznającego inną religię. 

Pamiętać przy tym należy, że w Ko-
sowie agresja wobec tego, co prawo-
sławne, urasta często do rangi czynu 
patriotycznego, czego niemymi świad-
kami są zniszczone cerkwie i klaszto-
ry. Publikacja Ukrzyżowane Kosowo 
wylicza, że tylko pomiędzy czerwcem 
a październikiem 1999 roku – a więc 
już po wejściu sił pokojowych nato 
w liczbie 40 000 żołnierzy, a także 
w obecności administracji onz, pra-
cowników międzynarodowych orga-
nizacji humanitarnych i wielu nGo, 
których celem było zagwarantowanie 
pokoju oraz bezpieczeństwa i ustabili-
zowanie sytuacji w regionie – zniszczo-
no bądź zbezczeszczono 76 miejsc kul-
tu, z których część pochodziła nawet 
z XiV wieku. W Prizren, niegdyś perle 
multietniczności Kosowa, z wieloty-
sięcznej społeczności serbskiej pozo-

Gdyby związek Kosowa z religią miał 
zostać ogłoszony na Facebooku, trzeba 
by było napisać: to skomplikowane.

monika Gabriela Bartoszewicz
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stało 15 osób; reszta uciekła po 1999 
roku, a potem po pogromach z roku 
2004, kiedy to spalono miejską cer-
kiew. Stojące obok siebie w odległości 
może 200 metrów cerkiew, meczet 
i kościół katolicki są niemymi świad-
kami przeszłości, której nikt nie chce 
pamiętać.

Podczas wizyty w meczecie można 
usłyszeć historie na temat pokojowego 
współistnienia wielu narodów i wie-
lu kultur, będącą poniekąd na bakier 
z wydarzeniami, które miały w Prizren 
miejsce przecież całkiem niedawno. 
Potwierdzają to posterunek policji 
stojący przy wejściu na teren przycer-
kiewny oraz tablica informująca, że bu-
dynek jest chroniony prawem, a wszel-
kie akty wandalizmu są przestępstwem 
i jako takie będą ścigane. Zamieniam 
kilka słów ze strzegącym spokoju cer-
kwi policjantem; jest wyraźnie znudzo-
ny i cieszy się z każdego urozmaicenia 
służby. Kiedy dowiaduje się, że chcę 
porozmawiać z popem, wzrusza ra-
mionami, a potem wskazując głową na 
budynki parafialne, mówi z przekąsem: 
– Kiedyś to była nieoficjalna ambasa-
da Związku Radzieckiego. Wszystko się 
tu załatwiało. Zresztą – dodaje – pew-
ne rzeczy się nie zmieniają. Nie jest to 
pierwsza aluzja do wpływów rosyjskich 
i upolitycznienia cerkwi prawosławnej, 
którą słyszę w Kosowie. Religia i po-
lityka są na Bałkanach ściśle ze sobą 
powiązane i czasem trudno określić, 
która z nich pełni rolę służebną. 

(z czego większość to sunnici), ale znaj-
dziemy też silną mniejszość katolicką. 
Relatywnie słaby islam był częściowo 
pozostałością czasów komunistycz-
nych, częściowo zaś wynikał z tego, 
że tożsamość albańska nie powstała 
w oparciu o wyznanie. Komunistycz-
ne dziedzictwo przeszło zarówno ze 
strony jugosłowiańskiej, jak i ze strony 
Albanii, którą Enver Hoxha w roku 1967 
ogłosił pierwszym ateistycznym pań-
stwem świata i której obywatelom pod 
groźbą surowych kar zakazał wszelkiej 
aktywności religijnej. 

Po dziś dzień wielu twierdzi, że re-
ligia nie jest kluczem do zrozumienia 
albańskości; takim kluczem ma być 
za to walka o niepodległość. W czasie 
swoich pobytów w Kosowie wiele razy 
mogłam usłyszeć chętnie powtarzaną 
maksymę głoszącą, że „religią Albań-
czyków jest albańskość”. Zdanie to po-
chodzi od XiX-wiecznego pisarza tam-
tejszego renesansu, Pashka vasy, który 
sam był katolikiem. Powiedzenie stało 
się niemalże narodowym przysłowiem 
sugerującym, że Albańczyków wiąże ze 
sobą coś rzekomo daleko ważniejsze-
go niż religia – wspólne pochodzenie, 
język, więzy krwi oraz pamięć histo-
ryczna. Jako nacja, która rozkwitła sto-
sunkowo późno, Albańczycy ochoczo 
przyjęli ideę narodu, który wyrasta 
ponad podziały religijne; w Kosowie 
czuć to bardzo wyraźnie. Starzy, ale też 
i część młodych albańskich mieszkań-
ców Kosowa, zapewniali mnie gorąco, 

że są niepraktykującymi muzułmana-
mi albo wręcz agnostykami, jeśli nie 
ateistami. I rzeczywiście mieszkałam 
u wielu rodzin, które sprawiały wraże-
nie, że nacjonalizm jest ich jedynym 
prawdziwym wyznaniem. Albańskie 
(kosowskie nigdy!) flagi i godła można 
było bowiem znaleźć wszędzie, łącznie 
z frontowymi drzwiami, podczas gdy ze 
świecą można by było w takim domu 
szukać Koranu lub też czegokolwiek in-
nego, co wskazywałoby, że jego miesz-
kańcy wyznają wiarę Mahometa. 

Zapewne nie bez znaczenia jest 
też to, że bałkańscy muzułmanie od 
wieków kultywowali dosyć tolerancyj-
ną formę islamu. W życiu codziennym 
przejawiał się on bardziej jako spuści-
zna imperium otomańskiego, wnoszą-
ca głównie wartości natury kulturowej, 
i nigdy jako czynnik, który uniemożli-
wiałby koegzystencję z innymi. Jednak 
w ostatnich latach radykalne interpre-
tacje islamu stają się w Kosowie coraz 
popularniejsze, systematycznie rośnie 
też liczba młodych ludzi, którzy spra-
wy religijne biorą sobie głęboko do 
serca. Motywy takiego stanu rzeczy są 
złożone.

Islam

Kiedy przyjechałam do Kosowa po raz 
pierwszy, a było to zaledwie cztery 
lata temu, hala przylotów na lotnisku 
w Prisztinie wyglądem przypominała 
blaszany hangar prowizorycznego pa-
wilonu Etiuda na warszawskim Okęciu. 

Pieczę nad świątynią sprawuje oj-
ciec Slobodan. Cerkiew co prawda jest 
odbudowana, ale wewnątrz ukazują 
się nam boleśnie nagie ściany. Ikono-
stas w wersji szczątkowej, odbudowa 
idzie jak po grudzie, gdyż nie ma na 
nią pieniędzy. Sytuację komplikuje to, 
że podczas gdy przed wojną w Prizren 
żyło wielu Serbów, teraz została ich 
zaledwie garstka. Duchowny z wielką 
radością opowiada, że niedawno naro-
dziło się dziecko, które ochrzcił. Może 
jego rodzice zdecydują się tu zostać, 
może wspólnota się odrodzi. Pytam go, 
po co budować tak wielką świątynię 
dla tak małej społeczności wiernych 
i jaki jest przekaz serbskiego Kościoła 
prawosławnego. Ojca Slobodana moje 
pytanie wcale nie zbija z tropu. – Mó-
wimy, że tu jesteśmy. W razie gdyby 
Serbowie chcieli wrócić – jesteśmy. 
Zresztą jesteśmy nie tylko dla nich, bo 
przecież przesłanie chrześcijaństwa jest 
uniwersalne. Istotnie, nic nie wskazuje 
na to, by cerkiew szykowała się do od-
wrotu, w Prizren otwarto seminarium 
duchowne i młodzi klerycy przygoto-
wują się tam do kapłaństwa. Dyskret-
ne czuwanie nad ich bezpieczeństwem 
jest jednym z zadań żołnierzy z mię-
dzynarodowych kontyngentów kFor 
(Kosovo Force).

Albańczycy i religia 

Albańczycy zawsze uważali się za naród 
niezwykle areligijny. Co prawda około 
80% jest wyznania mahometańskiego 
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Dziś po wylądowaniu na lotnisku im. 
Adema Jashariego nikt już nie prze-
żywa szoku cywilizacyjnego, wszystko 
jest tak nowoczesne, że jedynym relik-
tem przeszłości wydaje się sam patron 
obiektu, bojownik Armii Wyzwole-
nia Kosowa (czyli Ushtria Çlirimtare 
e Kosovës – uÇk), organizacji terro-
rystycznej zaangażowanej w walki 
o niepodległość tego regionu. W 1998 
roku Jashari został otoczony we wsi 
Prekaz przez siły serbskie i zabity wraz 
ze wszystkimi członkami swojego kla-
nu. Stał się on nie tylko ikoną uÇk, lecz 
także pierwszym bohaterem Kosowa, 
„męczennikiem narodu”. Co ciekawe, 
określenie to miało konotacje wyłącz-
nie świeckie, chociaż przecież Adem, 
podobnie jak przytłaczająca więk-
szość miejscowych Albańczyków, był 
muzułmaninem.

Ostatni konflikt w Kosowie, po-
dobnie zresztą jak i poprzednie, które 
targały Bałkanami (jak choćby wojna 
w Bośni), uprzytomniły wszystkim, jak 
wiele zagraża stabilności tego regio-
nu. Jedną z takich kwestii była bez 
wątpienia rola religii, a szczególnie 
islamu, w życiu społecznym i politycz-
nym. Wyzwanie jest tym większe, że 
w Kosowie odwołania do religii jako 
punktu odniesienia dla życia kultural-
nego, społecznego i politycznego są 
coraz częstsze i wzbudzają coraz więcej 
emocji – szczególnie wśród ludzi mło-
dych. Bo Kosowo jest krajem młodych. 
Na ulicach uderza ich ogromna liczba 

wręcz ateizmu, nie posiadają wystar-
czającej wiedzy i nie potrafią im prze-
kazać żadnych informacji na temat is-
lamu. Na to z kolei nakłada się kiepski 
system państwowej edukacji religijnej, 
co sprawia, że punktem odniesienia 
stają się albo internet, albo też centra 
zakładane i finansowane przez islam-
skie organizacje charytatywne, często 
będące zaledwie przykrywką dla insty-
tucji żywotnie zainteresowanych pro-
jektem reislamizacji Kosowa. Sam  
Xhabir wykłada w szkole wyższej, ale 
jego uczelnia nie jest oficjalnie afilio-
wana do uniwersytetu państwowego. 
Powstała dzięki dotacji prywatnego 
dobroczyńcy ze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich. O tym jednak profe-
sor Hamiti napomyka bardzo niechęt-
nie i nie chce więcej na ten temat 
rozmawiać.

W latach 90. społeczności islamskiej 
regionu przewodził Rexhep Boja, znany 
ze słów: Albańczycy są muzułmana-
mi od ponad 500 lat i nie potrzebują, 
żeby obcy [tzn. Arabowie – przyp. aut.] 
mówili im, w jaki sposób należy prak-
tykować islam. Niestety jego następcy 
nie mają odpowiedniej charyzmy i nie 
potrafią przeciwstawić się napływowej 
fali radykalnego islamu. I tak w ca-
łym Kosowie powstają nowe meczety, 
centra religijne i kulturowe finanso-
wane przez „dobroczyńców” z Arabii 
Saudyjskiej, Kataru czy Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich oraz szkoły reli-
gijne promujące doktrynę wahabicką, 

w odróżnieniu od szkoły hanafickiej 
dominującej na Bałkanach. W Priszti-
nie istnieje już cała dzielnica gęsto na-
jeżona wieżami minaretów, gdzie skle-
py zaprzestały sprzedawania alkoholu 
i gdzie na czas ramadanu, czyli muzuł-
mańskiego postu, handel w ciągu dnia 
całkowicie ustaje, co jeszcze kilka lat 
temu byłoby nie do pomyślenia.

Dzieje się tak także dlatego, że 
w Kosowie mamy do czynienia z dra-
matycznym kryzysem tożsamości. 
Natychmiast po ogłoszeniu niepodle-
głości, tożsamości opartej na starym 
mianowniku etnicznym powiedziano 
stanowcze Żegnaj!, chociaż przecież 
paradoksalnie to właśnie dzięki niej 
Kosowo przybrało kształt bytu quasi-
-państwowego. Odrębna tożsamość 
kosowska zaś nie istniała i nikt za bar-
dzo nie był pewien, jak powinna ona 
wyglądać, poza tym że powinna być 
bardzo europejska, postępowa i post-
nacjonalistyczna. To jednak za mało, by 
tworzyć trwałą i wyrazistą wspólnotę, 
zatem pragnący się jakoś zdefiniować 
ludzie zwracają się coraz częściej ku 
najbliższemu, a zarazem najszerszemu 
wyznacznikowi tożsamości, jakim jest 
religia. Grupy muzułmańskie finanso-
wane z zagranicznych źródeł i prowa-
dzone przez importowanych imamów 
zyskują popularność wśród pragnących 
odkryć swoją religię młodych Albań-
czyków z Kosowa, ponieważ miejscowi 
imamowie cieszą się małym szacun-
kiem społecznym i nie są w stanie peł-

(średnia wieku to 24 lata), szczególnie 
mężczyzn, wśród których bezrobocie 
w Kosowie wynosi niemal 50%. 

Postępujące odrodzenie religijno-
ści w Kosowie przypisać można trzem 
głównym czynnikom: sytuacji ekono-
micznej, edukacji oraz kryzysowi toż-
samości. Opowiada mi o tym Xhabir 
Hamiti, profesor z Wydziału Studiów 
Islamskich. Spotkałam się z nim, gdyż 
jest on w całym Kosowie znany ze swo-
ich stanowczych wystąpień przeciw-
ko radykalnym muzułmanom, którzy 
w Kosowie próbują stworzyć państwo 
wyznaniowe oparte na szariacie. Mó-
wiący o tym otwarcie Xhabir Hamiti 
został w 2009 roku pobity przez nie-
zidentyfikowanych sprawców. Tego 
samego roku zaatakowano także Ejupa 
Krasnicziego, pracownika uniwersytetu 
w Prisztinie. Napastnicy zarzucali mu 
ignorowanie zaleceń zaczerpniętych 
z hadisów, czyli przypowieści o życiu 
i nauczaniu proroka Mahometa. Ko-
lejną ofiarą był Osman Musliu, mułła 
z miasteczka Drenac, którego pobito za 
krytykę wahabickiej interpretacji isla-
mu, importowanej do Kosowa z krajów 
Zatoki Perskiej.

Kiepska kondycja ekonomiczna Ko-
sowa i niezmiernie wysokie bezrobo-
cie wśród młodych ludzi powodują, 
że z nadmiaru wolnego czasu i braku 
zajęcia zaczynają się oni interesować 
religią. Jednocześnie młodzi Albańczy-
cy z Kosowa odkrywają, że ich rodzice, 
wychowani w duchu laicyzmu, jeśli nie 
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nić roli autorytetów. To daje imamom 
zagranicznym zdecydowaną przewa-
gę – często wskazują na swoją moral-
ną wyższość, twierdząc, że ponieważ 
nie są z Kosowa, nie są też uwikłani 
w szemrane układy lokalnego establi-
shmentu polityczno-religijnego.

Na ulicach Kosowa muzułmań-
skie chusty w przeważającej większo-
ści noszą młode dziewczyny. Jedną 
z nich jest Remzie. Remzie poprzez 
małżeństwo weszła w bardzo poboż-
ną rodzinę i od tego zaczął się jej flirt 
z islamem. Podczas gdy mama Remzie 
wygląda jak przeciętna mieszkanka Eu-
ropy Środkowej, zaś ulubioną rozrywką 
jej siostry jest chodzenie po modnych 
klubach, teściowa Remzie w swojej 
chuście i obszernej szacie przypomi-
na raczej personifikację Anatolii. Jest 
to pierwsza rodzina, którą poznałam, 
zachowująca abstynencję od alkoholu 
oraz przestrzegająca postu w ramada-
nie. Rozmawiamy często o religii, dla 
Remzie islam jest ważny, bo określa 
i przypomina, kim się tak naprawdę 
jest, prowadzi do źródła.

Z tym źródłem nie jest jednak do 
końca tak, jak się wydaje. 

Katolicyzm

Największym i najbardziej okazałym 
budynkiem w Prisztinie jest katedra 
pod wezwaniem bł. Matki Teresy. Po-
pularna, acz spiskowa teoria głosi, że 
pieniądze na jej budowę płyną prosto 
z Watykanu. Dykteryjkę tę opowiada 

Mimo że oficjalnie, ze względu na 
Serbię (czy też może bardziej precy-
zyjnie: serbskie prawosławie), Waty-
kan nie uznaje niepodległości Kosowa 
(uznaje ją niejako de facto), miejsco-
wi księża i wierni byli zaangażowani 
w walkę z tym, co postrzegają jako 
serbską okupację. Rrok Gjonlleshaj, 
proboszcz jednej z parafii w Priszti-
nie, wspominając tamte czasy, opo-
wiada o niebezpieczeństwach, które 
spadały wtedy na katolików z równą 
bezwzględnością, co na muzułmanów. 
Serbowie atakowali kościoły, bili księży, 
grozili, manipulowali, przedstawiali 
Kościół katolicki jako wrogą, szowini-
styczną instytucję… Raz nawet oskar-
żono katolików o to, że otruli albań-
skie dzieci, żeby w ten sposób wrobić 
serbskie władze. Biskup Nikë Prela był 
bliskim współpracownikiem Ibrahima 
Rugovy, pierwszego prezydenta Koso-
wa. Sam Rugova, choć z urodzenia mu-
zułmanin, przed śmiercią przyjął sakra-
menty, co zresztą zgrabnie wyciszono. 

Po zadeklarowaniu niepodległości 
także kosowski katolicyzm przeżywa 
swoisty renesans. Zwiększyła się liczba 

chrztów, wierni mocniej zaangażowali 
się w życie parafii; pojawia się też wie-
lu młodych muzułmanów – rozmawiać, 
pytać, dyskutować. Część z nich rozwa-
ża chrzest. Może dlatego biskup Dode 
Gjergji powiedział, że Kosowo czeka 
na swój „chrzest kulturowy”. Rozumiał 
on przez to, że Kosowo powinno uznać 
trzy rzeczy: po pierwsze, swoje chrze-
ścijańskie dziedzictwo, którego nie 
zdołały wykorzenić nawet długie wieki 
islamizacji imperium otomańskiego; 
po drugie, wkład Kościoła katolickiego 
w budowanie i zachowywanie albań-
skiej tożsamości oraz tradycji przez 
całe stulecia rządów obcych państw; 
i wreszcie, wolność religijną polegającą 
na tym, że każdy może wybrać swoją 
własną wiarę, nawet jeśli jego wybór 
jest sprzeczny z tradycjami religijnymi 
danej rodziny. 

Większość tych wyborów 
wciąż stoi przez Kosowem i jego 
mieszkańcami. Ω 

mi ze śmiechem ojciec Lush Gjergji, 
wikariusz generalny. Jest to starszy 
już kapłan, wieloletni przyjaciel Agnes 
Ganxhe Bojaxhiu (którą świat zna pod 
imieniem Matki Teresy), niestrudzo-
ny apostoł Kosowa. Nie jest bowiem 
prawdą, że prawdziwą religią Albań-
czyków jest islam – pierwotnie byli oni 
chrześcijanami, zaś korzenie Kościo-
ła katolickiego w tym regionie sięgają 
aż do Dardanii i św. Pawła Apostoła. 
W wyniku najazdu Turków osmańskich 
społeczeństwo zostało stopniowo zi-
slamizowane, ale po dziś dzień na tere-
nie Albanii i w samym Kosowie istnieją 
silne enklawy katolickie. Obchodzo-
ne niezwykle hucznie stulecie Albanii 
przypomniało także, że pierwszymi za-
pisanymi słowami w języku albańskim 
są słowa Pisma Świętego. Księgę tę, 
czyli Mszał (Meszari) obnoszono na tę 
okoliczność ulicami Tirany; trzeba przy-
znać, że to dość kuriozalna sytuacja jak 
na eksateistyczne państwo i rzekomo 
muzułmański naród. 

W XVii wieku ksiądz Pjetër Budi po-
magał organizować albański opór prze-
ciw inwazji otomańskiej. Ksiądz Gjergj 
Fishta odegrał kluczową rolę w po-
wstawaniu albańskiego alfabetu, był 
też wiceprzewodniczącym albańskie-
go parlamentu w latach 20. ubiegłego 
stulecia. Poematy i teksty prozatorskie 
pisane przez księży: Gjona Buzuku, Pje-
tera Bogdaniego oraz Ndre Mjedę, we-
szły do kanonu tego, co obecnie uważa 
się za albańskie dziedzictwo literackie. 
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UrOkI, 
MOdLItWy, 
ZnakI
Nie zrozumie się Ukrainy bez 
jej magicznej kultury, która 
z pozoru wcale taka nie jest. Bo 
jak połączyć bezkresną wiarę 
w przeróżnych uzdrowicieli 
i sekularyzację społeczeństwa, 
która dotyka prawosławie?

kiedy zaczęliśmy jeździć na ukrainę 
z niemowlakiem, dowiedziałem się 
o różnych rodzajach nieszczęść, jakie 
na małe dziecko mogą sprowadzić źli 
ludzie. dwa podstawowe to „złe oko”, 
czyli zgłaz, i porczija, czyli urok. Zgła-
zit’ małe dziecko, ale także dorosłego 
może osoba, która popatrzy na niego 
„złym okiem”. Porczija to już poważ-
niejsza sprawa, bo żeby rzucić urok, 
trzeba się postarać albo wynająć do 
tego kołdunię, czyli czarownicę. I złe 

że od śmierci uratowała go interwen-
cja mieszkającej po sąsiedzku kołdu-
nii, znajomej rodziny od 20 lat.

Bogdan przez wiele lat praco-
wał w specjalnym oddziale milicji do 
walki z korupcją. Był głęboko sfru-
strowany, mógł tylko patrzeć, jak pro-
kurator wypuszcza złapanych przez 
niego skorumpowanych urzędników. 
w grudniu 2013 roku trafił na maj-
dan. Przeziębił się w czasie walk. Brał 
jakieś proste leki i biegł na barykady 
w 20-stopniowy mróz. rozwaliły mu 
się buty, przemarzł, był niewyspany 
i fizycznie wykończony. tak złapał 
ostre obustronne zapalenie płuc. kie-
dy trafił półżywy do szpitala, miał 
płuca wypełnione wydzieliną, oddy-
chał ostatkiem sił. lekarze zawieźli 
go na OIOM. ledwie go wyciągnę-
li śmierci spod kosy. Potem zapadł 
w kilkutygodniową śpiączkę. lekarze 
przygotowywali rodzinę na najgor-
sze. Bogdan, zanim zapadł w śpiącz-
kę, zdążył poprosić, by pozwolono na 
wizytę znajomej kołdunii. Przyszła, 
modliła się, zrobiła jakieś swoje  
czary-mary i Bogdan powoli wrócił  
do zdrowia.

– to ona mnie wyciągnęła – mówi 
Bogdan. – W czasie śpiączki miałem sen. 
Widziałem, jak starszy mężczyzna wy-
prowadził mnie w postaci małego chłopca 
z czarnego korytarza. to był mój anioł 
stróż, ale to ona go przywołała.

Nominalnie większość ukraińców 
to prawosławni jednej z trzech Cerkwi 

prawosławnych działających w kraju: 
patriarchatu moskiewskiego, patriar-
chatu kijowskiego i autokefalicznej. 
Podział ten zajmuje jednak głównie 
duchownych i polityków. dla zwykłych 
wiernych ma mniejsze znaczenie, by 
nie powiedzieć, że w ogóle ich nie 
obchodzi.

jedną z przyczyn jest to, że „ko-
ścielność” jest traktowana na wscho-
dzie dość swobodnie. Nie ma na 
przykład obowiązku uczestnictwa 

alina i jacek Łęscy

oko, i urok mogą powodować choro-
by, płacz, budzenie się w nocy. małe 
dziecko może też zostać przestraszone 
i żyć w stałym lęku, który nie pozwala 
mu się normalnie rozwijać.

Na tego rodzaju dolegliwości nie 
ma zwykłych lekarstw, co wydaje się 
oczywiste, skoro i przyczyna niedo-
magania jest pochodzenia duchowego, 
a nie wynika ze zwykłej choroby. tego 
rodzaju problemy rozwiązują kołdu-
nie, gadałki i szeptuchy, czyli inaczej 
mówiąc, znachorki, kobiety obdarzone 
nadzwyczajnymi umiejętnościami. 

tradycja uzdrawiania czy korzysta-
nia z pomocy różnego rodzaju „eks-
trasensów”, jak po rosyjsku nazywają 
ludzi o nadzwyczajnych umiejętno-
ściach, jest żywa. Bogdan, kolega aliny 
z majdanu, jest głęboko przekonany, 
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w niedzielnej liturgii. każdy 
chodzi do cerkwi, kiedy chce. Z re-
guły w dni wielkich świąt, takich jak 
Pascha (wielkanoc), Boże Narodze-
nie, Zielone Świątki, Święto trójcy itp. 
Zazwyczaj wierni nie uczestniczą też 
w całej liturgii. wpadają do cerkwi na 
10–15 minut, zapalają świece, pomo-
dlą się i idą do domu. Część wiernych, 
którzy wytrzymują całą liturgię, jest 
nieliczna. Przynajmniej częściowo 
tłumaczyć to można tym, że śred-
nio liturgia prawosławna trwa około 
2–2,5 godziny, uczestniczy się w niej 
na stojąco i prowadzona jest w języ-
ku starocerkiewnosłowiańskim, który 
dla przeciętnego wiernego jest prawie 
całkowicie niezrozumiały. trochę tak, 
jak niezrozumiała była łacina liturgii 
przedsoborowej w kościele katolickim.

do cerkwi chadzają raczej starsi. 
młodzi bardzo rzadko się tam pokazu-
ją. w ogóle religijność typu cerkiew-
nego, społecznego jest na ukrainie, 
tak jak i w innych częściach dawnego 
ZSRS, bardzo słaba. lata przymuso-
wej ateizacji, stała nagonka na religię, 
księży i zakonników, tysiące pomordo-
wanych duchownych, pełna inwigilacja 
cerkwi przez agentów KGB do dzisiaj 
sprawiają, że oficjalne życie religijne 
jest liche. 

Nawet wierzący ukraińcy wiedzą 
o swojej religii niewiele. Owszem, 
niektórzy są w stanie coś tam opowie-
dzieć o prawosławiu, ale zazwyczaj 
jest to wiedza bardzo powierzchowna. 

wiedza biblijna jest jeszcze słabsza. 
Na tym tle widać doskonale, jakie zna-
czenie ma edukacja religijna masowo 
prowadzona w Polsce. u nas nawet lu-
dzie zupełnie dalecy od kościoła mają 
wiedzę o chrześcijaństwie większą niż 
wierzący na wschodzie. 

jednak mimo tej niewiedzy pra-
wosławie jest głównym religijnym 
faktorem kształtującym wrażliwość 
ukraińców. wyobrażenie o tym, jak 
powinna wyglądać liturgia, kult ikon 
i relikwii, przekonanie o niezmien-
ności form i rytuałów związanych 
z wiarą – to wszystko elementy pra-
wosławnego dziedzictwa. Na tym tle 
zachodnie chrześcijaństwo musi się 
wydawać prawosławnemu ubogie, 
chłodne, zdystansowane i pozbawione 
sacrum. 

moja żona, chociaż nie była wy-
chowana w religijnym domu, jest na 
przykład przekonana, że architektura 
współczesnych kościołów to niemal 
świętokradztwo i że wszystkie te 
nowoczesne budowle to zaprzeczenie 
chrześcijańskiej tradycji. kościół po-
winien wyglądać jak kościół, a cerkiew 
jak cerkiew. logiczne?

a to, że znane nam sprzed stuleci 
formy kościołów i cerkwi ewoluowały 
równie długo, że przecież nie ma sen-
su łączyć wiary w Boga z jakimś kon-
kretnym architektonicznym stylem,  
to się jakoś wielu ukraińcom w gło-
wach nie mieści. w rezultacie mamy 
na przykład w kijowie cerkwie  

wyglądające jak kopie świątyń sprzed 
200 lat wybudowane w otoczeniu 
20-piętrowych mrówkowców. 

jest w tym jednocześnie i szacunek 
dla tradycji, i konserwatyzm objawia-
jący się w niechęci do jakiejkolwiek 
zmiany. 

tradycje prawosławne odradzają się 
na ukrainie powoli i wciąż współist-
nieją z obrzędowością czasów komu-
nizmu. I tak głównym świętem w roku 
jest Nowy rok, a osobistym – urodzi-
ny. dość szybko udało się przywrócić 
uroczyste obchodzenie Paschy, czyli 
wielkanocy, ale już z Bożym Naro-
dzeniem jest różnie. Pewnie dlate-
go, że cały show kradnie sąsiadujący 
z nim Nowy rok. Choinkę stawia się 
na Nowy rok. Zamiast mikołaja pre-
zenty rozdaje dziadek mróz ze swoją 
wnuczką asystentką – Śnieżynką. 
w noworoczną noc odbywają się głów-
ne i huczne imprezy, to wtedy w nie-
bo strzelają tysiące sztucznych ogni. 
witaliśmy z aliną kilka razy Nowy rok 
na kreszcziatiku, oglądając fajerwerki, 
i przyznaję, że w tej dyscyplinie kijów 
bije warszawę na głowę. Pokaz jest 
długi, urozmaicony i oszałamiający.

Obrzędowość związana z Nowym 
rokiem jest bardzo zabawna. Na przy-
kład jej stałym elementem (nie tylko 
na ukrainie, ale podobno także w ro-
sji) jest oglądanie kultowego filmu 
z polską aktorką Barbarą Brylską. Film 
ma trudny do przetłumaczenia tytuł: 
s ljokkim parom ili ironia sudźby, co po 

polsku znaczyłoby mniej więcej Uda-
nej sauny, czyli ironia losu. (Osobom 
idącym do sauny składa się życzenia 
„s ljokkim parom”, czyli żeby para nie 
była zbyt intensywna i męcząca). ta 
komedia z czasów ZSRS przywołuje 
u starszych dość powszechną nostalgię 
za idealizowanymi czasami Związ-
ku Sowieckiego, a młodych śmieszy 
archaizmami i pokazywaniem dawno 
już nieznanych realiów. jedna z kijow-
skich gazet przeprowadziła ankietę na 
temat ulubionej potrawy świątecznej. 
jako noworoczny specjał zdecydowa-
nie wygrała sałatka oliwier, czyli uzu-
pełniona o posiekane w drobną kostkę 
parówki sałatka warzywna z krojonych 
gotowanych warzyw z majonezem, 
jaką dobrze znamy w Polsce.

do noworocznego rytuału należy 
oczywiście suto zastawiony stół, a cza-
sem i rodzaj potańcówki. można oczy-
wiście wybrać się na jakąś publiczną 
imprezę czy firmowy bal, ale najczę-
ściej jest to spotkanie w gronie rodzi-
ny i znajomych.

Na tym tle obchody Bożego  
Narodzenia wyglądają jak skromne 
poprawiny. Zaczynają się 6 stycznia 
wieczorem, przy lekko już przyschnię-
tej choince, czymś w rodzaju wigilii. 
Nie ma jednak łamania się opłatkiem, 
jest natomiast wspólna modlitwa, 
przynajmniej w rodzinie aliny. I jeśli 
rodzina nie jest specjalnie religijna 
(a takich jest większość), to na tym się 
świętowanie kończy. Następnego dnia 
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jest po prostu dzień wolny od pracy, są 
nabożeństwa w cerkwiach, ale niezbyt 
popularne.

Co innego Pascha. wielkanoc jest 
w tradycji wschodniej akcentowana 
znacznie silniej. wiele osób, które za-
zwyczaj nie chodzą do cerkwi w sobo-
tę poprzedzającą święto, idzie w nocy 
na całonocne nabożeństwo, które 
ciągnie się wiele godzin aż do białego 
rana. w tych uroczystościach uczest-
niczą oficjalnie premier i prezydent, 
członkowie rządu i posłowie. Nabo-
żeństwa z różnych cerkwi transmi-
tuje telewizja. w dniach od wielkiej 
Niedzieli do następnej soboty ludzie 
witają się powtarzanym trzy razy 
pozdrowieniem Christos woskries!, co 
oznacza Chrystus zmartwychwstał, 
a na co odpowiada się również trzy-
krotnie Woistinu woskries (prawdziwie 
zmartwychwstał). I takie pozdrowie-
nie nie jest, co ciekawe, jakimś szcze-
gólnym wyznaniem wiary, bo witają 
się tak i ludzie, którzy do cerkwi nie 
chodzą. Fajnie wygląda to z boku, jak 
ludzie w ten sposób pozdrawiają się 
przez telefon. I to wszystko w społe-
czeństwie zeświecczonym do cna, po 
latach brutalnej ateizacji. w Polsce 
nie do pomyślenia.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że prawosławie jest traktowane na 
ukrainie w sposób niemal magiczny. 
Owszem jest tematycznie związane 
z ewangelią, jednak w masowej prak-
tyce wygląda często jak zestaw róż-

nego rodzaju obrzędów, jakie trzeba 
wykonać, by zapewnić sobie pomyśl-
ność albo zdrowie, a różnego rodzaju 
ikony modlitwy czy „święte” rzeczy 
mają automatycznie zapewnić realiza-
cję potrzeb człowieka. Stąd popular-
ność miniaturowych ikon i cerkiewnej 
biżuterii jako swego rodzaju amule-
tów. Inna rzecz, że owa cerkiewna 
biżuteria jest wykonana wyjątkowo 
pięknie. Często spotykaną techni-
ką jest zdobienie srebrnych wyrobów 
drobnymi złoceniami. w Polsce tej 
techniki właściwie się nie spotyka.

Niezależnie od prawosławnych 
amuletów, które mają zapewnić błogo-
sławieństwo, w powszechnym użytku 
są różnego rodzaju drzewka szczę-
ścia, poprawiające energię piramidki, 
amulety z epoki pogańskiej, rzekomo 
starosłowiańskie, w projektowaniu 
domów i biur wielu ukraińców na po-
ważnie przejmuje się zasadami feng 
shui itp.

Ostatnio spotkałem się z opinią, że 
tradycyjne ukraińskie hafty na koszu-
lach to zasymilowane muzułmańskie 
wzory chroniące przed złymi siłami, 
zapożyczone od tatarów krymskich. 
mówiąc inaczej, że to wyjątkowo silne 
amulety.

dla przeciętnego ukraińca jest rze-
czą raczej pewną, że istnieją w świecie 
złe siły, które trzeba jakoś powstrzy-
mać, i że to one są odpowiedzialne za 
większość kłopotów, jakie mogą spo-
tkać człowieka na co dzień.

mąż jednej z kuzynek aliny, z wy-
kształcenia lekarz, opowiada, jak to 
działa:

– Jeśli na przykład kobieta ma raka 
piersi, zgłasza się do lekarza zazwyczaj 
w ostatnim stadium, kiedy medycyna 
nie może wiele pomóc. a cała historia 
jest taka: jak się coś zaczyna dziać, to 
pierwsza reakcja jest taka, żeby przecze-
kać, bo pewnie skoro samo się pojawiło, 
to i samo przejdzie. Potem jeśli nadal 
nie przechodzi, zaczyna się faza ziółek, 
nacierania czosnkiem, picia cudownych 
naparów i próbowania polecanych przez 
krewnych i przyjaciół domowych sposo-
bów, by pozbyć się choroby. Jeśli i to nie 
pomaga, wielu pacjentów trafia do różnej 
maści uzdrowicieli, wróżek, znachorów. 
dopiero w ostateczności pacjentka idzie 
do lekarza. Zazwyczaj jest już za późno. 
W rezultacie okazuje się, że i lekarz nie 
był w stanie pomóc.

a skoro lekarz nie pomaga, to po co 
się fatygować?

wiele opowieści o cudownych 
uzdrowieniach związanych jest  
z Ławrą Peczerską. Najstarsze mają 
prawie tysiąc lat. Ławra jest powszech-
nie uważana za miejsce, w którym Bóg 
interweniuje osobiście albo poprzez 
mnichów i świętych.

w dalszych pieczarach przechowy-
wane są otoczone nimbem tajemni-
cy i licznymi opowieściami o cudach 
relikwie w postaci czaszek świętych 
mężów zamkniętych w specjalnych 
szklanych i srebrnych naczyniach. 

Czaszki te wydzielają niezwykły olejek 
nazywany mirem, a samo zjawisko 
określane jest jako mirotoczenie, czyli 
wydzielanie mira. Olejek ten używa-
ny jest później do obrzędów namasz-
czania chorych i prawosławni wierzą 
w jego cudowne właściwości. Pod ad-
resem http://youtu.be/jycbt-Njtzm 
można obejrzeć krótki reportaż z ro-
syjskiej telewizji, na którym pokazane 
są te otoczone wyjątkowym kultem re-
likwie. według kijowskich naukowców, 
którzy badali miro, jest ono mieszanką 
wysokiej jakości olejków pochodze-
nia biologicznego (zawiera niewiel-
kie ilości białka). Podobno czaszki nie 
wydzielały mira w czasach sowieckich 
i mnisi byli przekonani, że więcej nie 
zobaczą już tego zjawiska. jednak 
w 1988 roku, po wznowieniu kultu na 
terenie Ławry miro znów zaczęło się 
pojawiać w naczyniach z relikwiami. 
tak opisuje ten moment ówczesny na-
miestnik Ławry jonatan:

Przybiega do mnie brat zakonny z pie-
czar. Płacze: 

– Ojcze namiestniku, moja wina, nie 
dopilnowałem! 

– Co takiego?
– tak – objaśnia – sprzątałem w pie-

czarce z głowami i nie zauważyłem jak do 
nich dostała się woda!

Od razu się domyśliłem, że nie o wodę 
tu chodzi.

– Chodźmy! – powiedziałem. Przycho-
dzę do pieczary, otwieram szklane naczy-
nie. a z niego w twarz uderza nieopisany 
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wonny aromat. Patrzę, a czaszka już nie 
biała, a w kolorze ciemnobrązowym, pra-
wie pływa w krystalicznie przejrzystym 
oleju. Miro! Otwieram jeszcze dwa inne 
naczynia, tym razem metalowe, a tam 
w każdym wonnej cieczy na głębokość 
dłoni. rozpoznałem miro, choć nigdy go 
nie widziałem. serce mocniej zabiło. Pa-
nie! dałeś nam znak swojej niebiańskiej 
miłości! relikwie ożyły! Przebudziły się! 
Matko Boska! nasza Przeoryszo! ty ob-
jawiasz opiekę nad swoim klasztorem!

kazałem zawołać starego mnicha, 
który mieszkał w klasztorze jeszcze 
przed jego zamknięciem, dziś już świętej 
pamięci archimandrytę Igora (Woronko-
wa). ten powąchał. Popatrzył na mnie. 
W oczach stanęły mu łzy. 

– to – mówi – miro!
kiedy tę historię słyszeli znajomi 

z zagranicy, podśmiechiwali się. alina 
była oburzona. 

– nie wiedzą, o co chodzi, nie widzie-
li, a już osądzają – komentowała. – to 
nieuczciwe.

Pośród współczesnych cerkiewnych 
uzdrowicieli specjalną rolę odgrywa 
ojciec aleksander, który ze względu na 
miejsce przyjmowania chorych w ka-
tiużance pod kijowem nazywany jest 
aleksandrem katiużanskim. kiedyś był 
malarzem, służył przez rok w afgani-
stanie. Nigdy wcześniej nie był specjal-
nie związany z cerkwią. usłyszeliśmy 
o nim, kiedy jeden z bliskich krewnych 
szukał pomocy w chorobie alkoholowej. 
dowiedzieliśmy się, że o. aleksander 

służy pomocą właśnie alkoholikom. 
Otóż podobno mógł „zakodować” czło-
wieka tak, że ten nie pił przez określo-
ny czas. Na przykład miesiąc, pół roku, 
rok, trzy lata albo całe życie.

ja byłem bardzo sceptyczny. alina 
także. Byliśmy zdania, że w takich 
sytuacjach trzeba szukać pomocy spe-
cjalistów na przykład u anonimowych 
alkoholików lub w podobnej grupie, 
a skracanie sobie drogi przez „kodo-
wanie” u księdza to raczej pudrowa-
nie syfa niż realne rozwiązywanie 
problemu. ale nasz krewny uparł się, 
słyszał od kolegów, że swiaszczennik 
z katiużanki pomaga, i postanowił 
tam pojechać. Byliśmy wtedy w katiu-
żance pierwszy raz. Ojciec aleksander 
przyjmował po nabożeństwie w małej 
drewnianej chałupce obok budującej 
się cerkwi. wyglądał jak święty starzec 
ze starych ikon. mimo że była późna 
jesień, był boso w sandałach i wyraź-
nie już znoszonej sutannie. mówił nie-
wiele, po prostu ludzie podchodzili do 
niego, mówili, na ile chcą obiecać, że 
nie będą pili, on kiwał głową, czasem 
dotykał kogoś po ramieniu, czasem 
kreślił krzyż na czole. 

Nasz krewny „zakodował się” na 
rok. I ku naszemu zdumieniu rzeczy-
wiście przez rok w ogóle nie pił.

Po roku wrócił do tankowania. 
„No tak – pomyślałem – tego się 

można było spodziewać”.
Potem pojechał jeszcze raz i „zako-

dował się” na kolejny rok. Po trzech 

miesiącach pojechał jednak poprosić 
o zezwolenie na picie piwa. I zezwo-
lenie dostał. tak czy inaczej znacznie 
mu się poprawiło. Ostatnio w ogóle 
nie pije, a do katiużanki pojechał tyl-
ko po błogosławieństwo i żeby podzię-
kować za pomoc.

Cała ta historia zaintrygowała 
nas na tyle, że postanowiliśmy się 
spotkać z ojcem aleksandrem. Nie 
mieliśmy jednak szczęścia. kiedy przy-
jechaliśmy, ojca aleksandra nie było, 
pojechał do Grecji na górę atos do 
tamtejszych mnichów. Pocałowaliśmy 
klamkę i wróciliśmy do kijowa.

udało mi się samemu dopiero za 
trzecim razem.

Ojciec aleksander zgodził się bez 
problemu, bym robił zdjęcia, w czasie 
jak przyjmuje ludzi. modlitwa i przy-
jęcia odbywały się już w specjalnie 
w tym celu wybudowanej kaplicy. Cała 
była wymalowana w fantastyczne fre-
ski przedstawiające świętych uzdrowi-
cieli i sceny z Biblii. 

no tak – przypomniałem sobie – 
przecież batiuszka był wiele lat mala-
rzem. Zna się na rzeczy.

kiedy weszliśmy do kaplicy, leżało 
w niej kilka osób na ławkach z krzyża-
mi w dłoniach. 

– Proszą, by mogli pobyć w kaplicy 
dłużej wśród świętych obrazów – wyja-
śniał mi później ojciec aleksander. – 
Oczywiście się zgadzam.

tego dnia był piątek, więc cho-
rych było mniej niż w soboty, kiedy 

to przed kaplicą stoi ogromny tłum 
przyjezdnych. Podchodzili, prosili 
o zdrowie lub deklarowali, na ile chcą 
rzucić palenie, picie, narkotyki albo 
gry hazardowe. kolejka przemieszcza-
ła się szybko, na koniec zostali jeszcze 
ci, którzy chcieli, by ojciec aleksander 
pomodlił się nad nimi indywidualnie. 
Po krótkiej modlitwie swiaszczen-
nik sypał im wprost do otwartych ust 
szczyptę poświęconej soli, którą po-
tem zapijali poświęconą wodą.

wszystko odbywało się sprawnie, 
bez gadania.

kiedy przyjęcia się skończyły, ojciec 
aleksander zaprosił mnie do małej 
drewnianej chatki, w której kiedyś 
przyjmował. teraz jest tu jego miejsce 
do odpoczynku. widziałem, że był bar-
dzo zmęczony. Położył się na leżance. 
Podparł łokciem i rozmawialiśmy dwie 
godziny. Spotkałem niezwykłego, bar-
dzo otwartego rozmówcę, więc pozwo-
lę sobie przytoczyć dłuższy fragment 
rozmowy. Nie czułem w niej cienia 
fałszu, propagandy, udawania. dobrze 
oddaje ona to, co dzieje się wokół cer-
kwi na ukrainie. Zaczęliśmy od pytań 
osobistych.

– kiedy ojciec się zorientował, że ma 
taki dar, że przez ojca ręce dzieją się nie-
zwykłe rzeczy?

– Wiesz, że już sam nie pamiętam. 
Zawsze to miałem, nie uważałem tego za 
coś wyjątkowego. Byłem przekonany, że 
wszyscy mają podobne przeżycia. kiedy 
jeszcze byłem malarzem, pamiętam, jak 
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w czasie malowania pejzaży na krymie 
obejmowałem drzewa, łapałem rękoma 
wiatr i mówiłem do niego, rozmawiałem 
ze strumieniem. Wydawało mi się, że 
wszyscy tak robią, że widzą i słyszą to co 
ja. Świadomość duchowa przyszła znacz-
nie później.

– Jak to było?
– Pamiętam, jak malowałem obraz na 

terenie Ławry Peczerskiej. Podszedł do 
mnie stary mnich, pomodlił się za mnie 
i powiedział mi, że będę duchownym. By-
łem zdumiony.

– Jak to ojciec przyjął?
– Byłem wystraszony. Mam być du-

chownym? Przecież ja nie mam o tym 
pojęcia. Wychowywałem się na krymie. 
rodzina nie była religijna, nie chodzi-
liśmy do cerkwi. W ogóle sobie tego nie 
wyobrażałem. ale wiesz, chodziło to za 
mną i nie dawało spokoju… Męczyłem się 
z tym, co mi ten mnich powiedział.

– I co dalej?
– Parę miesięcy później byłem w Ode-

ssie. Pierwszy raz poszedłem do spo-
wiedzi. Był tam w klasztorze jeden 
doświadczony mnich, ojciec Ijona. Po spo-
wiedzi popatrzył na mnie i powiedział: 
„Będziesz księdzem. Będziesz pomagał 
ludziom, będziesz ich leczył”. słucha-
łem tego jak jakiejś bajki. Potem jeszcze 
powiedział do mnie: „Możesz tego nie 
przyjąć, ale wtedy odpowiesz za to przed 
Bogiem, będziesz musiał się tłumaczyć”.

– I tak się zaczęło?
– Poczekaj, jeszcze nie. Potem jeszcze 

była Moskwa. sprzedałem tam pew-

nemu człowiekowi swoje trzy obrazy. 
trzeba było jechać po pieniądze. Poje-
chałem i znów zaniosło mnie do jednego 
z moskiewskich klasztorów. Pamiętam 
to wrażenie: stare ikony, światło świec, 
zapach kadzidła, śpiew, modlący się lu-
dzie. to był dla mnie niezwykły świat, 
którego nie znałem. I tam także pod-
szedł do mnie mnich, popatrzył na mnie 
i powtórzył to samo co poprzedni: „Bę-
dziesz księdzem. Będą do ciebie przyjeż-
dżać z całego świata, sami ci wybudują 
cerkiew”. I rzeczywiście zostałem księ-
dzem. Poszedłem do seminarium, słu-
żyłem w Ławrze Peczerskiej, tam gdzie 
wszystko się zaczęło. Potem trafiłem do 
katiużanki. Zacząłem przyjmować cho-
rych. I tak już żyję 40 lat.

– traktuje ojciec tych, co tu przycho-
dzą, szorstko, powiedziałbym, że nawet 
bardzo.

– Co sobotę mam tu pięć tysięcy osób. 
nie mam czasu na to, by być uprzejmy 
i wszystkich wysłuchać. tu przyjeżdżają 
przecież po zdrowie, a nie po rady ducho-
we. Jak chcą porozmawiać, to odsyłam 
ich do ich parafii. tam mają swoich du-
chownych. I oni są od rozmów i porad. Ja 
jestem od uzdrawiania.

– Pięć tysięcy to ogromny tłum.
– Wyobrażasz sobie, że przyjąłem już 

osobiście ponad milion osób? sam nie 
mogę w to uwierzyć. 

– a nie myśli sobie ojciec, że jest  
supergościem, wszyscy do ojca przyjeż-
dżają, chwalą, dziękują, całują po rękach. 
Może woda sodowa uderzyć do głowy.

– no co ty! Wiesz jaki to jest ciężar? 
spróbuj wysłuchać dziesięciu osób, które 
ci opowiedzą, jak im w życiu źle, co je boli 
i z czym mają problemy. Można zwa-
riować. dlatego proszę, by nie mówili 
mi tego. Po co mi to wiedzieć. Bóg wie 
i to wystarczy. nie, nie ma we mnie ani 
krztyny pychy czy przekonania, że jestem 
lepszy od innych. nie jestem. 

– Z prawosławnymi, zwłaszcza z ro-
sjanami, ciężko się rozmawia na tematy 
religijne. dlaczego?

– Prawosławni są w kwestiach wiary 
bardzo konserwatywni. Wszystko, co 
odbiega od naszych wyobrażeń o cer-
kwi, odrzucamy. Ja wiele lat też byłem 
taki. Świątynia bez ikonostasu? Co za 
pomysł? kobiety w cerkwi w spodniach? 
nigdy! traktowanie księdza jak kolegi? 
Bez sensu. Organy w świątyni? Głupi 
pomysł, świątynia to nie sala koncerto-
wa. tak myślałem. kiedy wchodziłem 
na przykład do kościoła katolickiego, to 
aż mnie trzęsło. Jak widziałem na kry-
mie budujące się meczety i minarety, też 
mnie trzęsło. Uważałem, że to okropne. 
ale mi się zmieniło, jak zacząłem więcej 
jeździć po świecie i rozmawiać z ludź-
mi. na przykład moja żona ma polskie 
korzenie. Ona w kościele czuje się jak 
w domu – tak powiedziała. spotkałem 
dobrych ludzi, protestantów. Przyjeżdża-
ją do mnie po pomoc muzułmanie i ja ich 
przyjmuję, bo nie mam prawa odmówić 
im pomocy. Wiedzą przecież, że przy-
jechali do cerkwi, do prawosławnych. 
Pomyślałem sobie tak: przecież są różne 

style w sztuce. są kubizm, impresjonizm, 
realizm. każdy inny, każdy piękny na 
swój sposób. Może podobnie jest z wia-
rą. Ludzie różnie wierzą i co mi do tego? 
Mam swoje miejsce, swoje przekonania, 
swoje do zrobienia. Po co tracić energię 
na osądzanie innych. Pan Bóg sobie ze 
wszystkimi poradzi, a ja nie jestem od 
tego. teraz wszystkich szanuję. nie robię 
różnicy.

– a jak ojca najbliżsi przyjmują to, co 
ojciec robi?

– Mam żonę, córkę, dwie wnuczki. ale 
one nie są specjalnie wierzące.

– Prorok nie jest chętnie przyjmowany 
w swojej ojczyźnie? 

– tak właśnie jest. Owszem, trochę 
się boją, tak jak ludzie boją się Boga, 
ale w tym nie ma głębszej wiary. Więcej 
pogaństwa.

– ten kontakt z chorymi trwa sekun-
dę, dwie, nie więcej. Oni tego nie traktują 
jak swego rodzaju magii?

– Z magią nie ma to nic wspólnego. 
Przecież modlimy się do Boga. Jesteśmy 
chrześcijanami. Ludzie przychodzą do 
cerkwi, czasem zaczynają nowe życie 
jako wierzący. Bo ja nie mam złudzeń, 
wśród ludzi, którzy do mnie przychodzą, 
wierzących nie jest więcej niż dziesięć 
procent. Większość to ludzie dalecy od 
Boga, a on tu daje im jakiś znak. I oni to 
czują. duszę człowieka ciągnie do Boga. 
Mnie samemu było ciężko do Boga trafić, 
wiem, co mówię. 

a co do samych przyjęć, to czasem  
nie ma nawet fizycznego kontaktu.  
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Pamiętam, jak kiedyś idę do kaplicy, pa-
trzę, na drodze stoi wielki czarny samo-
chód, krutaja maszyna. Wychodzi z niej 
człowiek w garniturze. Popatrzył na 
mnie, odwrócił się, wsiadł do samocho-
du i odjechał. Za parę miesięcy znów go 
zobaczyłem i znów sytuacja się powtó-
rzyła. kiedy zobaczyłem go trzeci raz, 
jak odwrócił się i miał odjeżdżać, posta-
nowiłem podejść i zapytać, o co chodzi. 
Okazało się, że to poważny biznesmen. 
kiedy przyjechał pierwszy raz, miał po-
prosić o modlitwę, bo miał sporo różnych 
problemów. Zobaczył, jak z trudem idę do 
kaplicy, i pomyślał sobie, że nie będzie mi 
głowy zawracał. Że wystarczy, że się zo-
baczyliśmy. Wrócił do kijowa i wszystkie 
jego problemy z czasem się rozwiązały. 
Za jakiś czas znów miał kłopoty i znów 
przyjechał.

– to jak to działa? 
– Bóg im pomaga i leczy ich, a ja tylko 

przy tym asystuję. tak sobie wybrał i to 
żadna moja zasługa. Jak mi ktoś próbuje 
opowiedzieć, co mu dolega, to mu tłuma-
czę, że mnie to w ogóle nie obchodzi. Co 
to ja lekarz jestem? 

– a kto?
– sługa Boży. nic więcej.
Chociaż naukrainie dominuje pra-

wosławie i jest najsilniejszym wyzna-
niem, to pełno jest nowych wyznań, 
kościołów, sekt, ruchów religijnych. 
ludzie szukają sposobów, by zaspo-
koić religijne potrzeby. jeśli cerkiew 
wydaje im się zbyt obca, szukają gdzie 
indziej.

w latach 90. jak grzyby po deszczu 
wyrosły na ukrainie nowe kościoły 
protestanckie. Pełno jest zborów zie-
lonoświątkowych, baptystycznych, ad-
wentystów. działają tak jak w Polsce, 
chociaż na przykład tak wielkiej świą-
tyni mormonów, jaka stoi przy obwod-
nicy w kijowie, nie ma w całej europie 
Środkowowschodniej, a i w europie 
Zachodniej są może ze trzy porów-
nywalnej wielkości. Nowe kościo-
ły rozwijają się szybko, korzystając 
z nieruchawości tradycyjnych Cerkwi 
i z ogromnego zapotrzebowania na 
sensownie ułożone życie religijne. 
a bardzo powierzchowne prawosławie 
ma z tym wyraźny kłopot.

Sąsiedzi patrzą na nieprawosław-
nych początkowo podejrzliwie, trzeba 
czasu, by ich zaakceptowali i zaczęli 
traktować normalnie. Zazwyczaj przez 
dłuższy okres traktują ich jak sekcia-
rzy i kiwają głowami ze współczuciem. 
Z czasem okazuje się, że nowe zbory 
protestanckie są bardzo dobrze zor-
ganizowane, że ludzie pomagają sobie 
nawzajem i żyją porządnie.

ale przecież nie tylko chrześcijań-
skie ruchy religijne szukają na ukra-
inie swojego miejsca. wujek wasia, 
mąż babci ani, jest na przykład iwa-
nowcem, czyli naśladowcą Porfirija 
korniejewicza Iwanowa, nauczyciela 
wywodzącego się z okręgu ługańskie-
go, a znanego dziś na terenie całe-
go dawnego ZSRS. wujek wasia jest 
świetnym facetem, raczej nie stara się 

nikogo nawrócić na swój sposób życia, 
a jednocześnie zadziwia całą rodzinę 
praktykami ascetycznymi. ale zanim 
o tym opowiemy, jeszcze kilka słów 
o Iwanowie. 

Iwanow urodził się we wschodniej 
ukrainie w końcu XIX wieku, a w 1933 
roku, już w Związku Sowieckim, 
przeżył duchowe przebudzenie i za-
czął nauczać, jak żyć. a jego zdaniem 
wszystkie ludzkie problemy to wynik 
oderwania się od przyrody. dlatego 
należy te zerwane więzi przywrócić. 
Iwanow pozbywał się po woli odzieży, 
aż zaczął chodzić nagi i bosy, przy-
odziany jedynie w szorty. I tak chodził 
również w trzaskające rosyjskie mrozy. 
Zostawił po sobie 12 zasad, którymi 
człowiek powinien się kierować w ży-
ciu. wśród nich są zasady dotyczące 
postu i hartowania ciała. Naśladując 
Iwanowa, wujek wasia pości co drugi 
dzień, pijąc tylko wodę, i codziennie 
stojąc bosymi nogami na ziemi, ob-
lewa się wiadrem zimnej wody, także 
zimą. 

– najważniejsze, żeby człowiek zna-
lazł harmonię z przyrodą – powtarza 

wujek wasia. – a wszystko inne przyj-
dzie samo. tak uczył Iwanow. 

wujek wasia jest okazem zdrowia, 
pełnym energii i życiowego opty-
mizmu. Ostatnio wprawdzie musiał 
przejść operację stawu biodrowego, ale 
tylko z tego powodu, że dał się skusić 
młodziakom, którzy przed jego daczą 
w kruglyku trenowali jazdę na desko-
rolce. wujek wasia spróbował, nawet 
mu się spodobało, niestety brakło mu 
techniki i upadł boleśnie, uszkadzając 
biodro.

Zainteresowanych naukami Iwano-
wa odsyłam do filmiku na youtubie 
(http://youtu.be/FyxeulxBVQe).

Przekonanie, że niewidzialny świat 
jest wokół, na wyciągnięcie ręki, moż-
na odnaleźć także w mediach. tyle 
że w dziwnych formach. ukraińska 
prasa jest pełna ogłoszeń o różnych 
cudownych uzdrowicielach, wróżkach, 
bioenergoterapeutach. wątki zwią-
zane z przesądami znajdują się także 
w materiałach czysto politycznych. 
Oto w czasie inauguracji prezydenta 
dziennikarze pilnie obserwują „znaki” 
towarzyszące temu wydarzeniu. I tak 
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komentowano szeroko przypadek  
janukowycza, któremu kiedy szedł na 
zaprzysiężenie, przed nosem zamknę-
ły się drzwi do parlamentu. wcześniej 
kuczma nie miał co zrobić z buławą 
hetmańską, którą wręczono mu w cza-
sie pierwszej inauguracji, więc oddał ją 
z powrotem asystującemu w inaugura-
cji żołnierzowi. komentowano to jako 
gest nieprzyjęcia władzy. O tyle nie-
słusznie, że to jedyny prezydent, który 
pełnił urząd kolejną kadencję. 

w czasie ostatniej inauguracji  
Petra Poroszenki również miał miej-
sce niezwykły znak. kiedy prezydent 
elekt przechodził obok jednego z żoł-
nierzy kompanii honorowej, 20-letni 
aleksander Sikało zemdlał, osunął się 
na ziemię i wypuścił karabin z dło-
ni. Żołnierz dostał udaru słoneczne-
go, jednak powszechne komentarze 
koncentrowały się na tajemnym zna-
czeniu incydentu. wydarzeniu temu 
stołeczne wydanie „komsomolskiej 
Prawdy” poświęciło następnego dnia 
czołówkę pod tytułem tajne znaki 
inauguracji Poroszenki oraz całą trze-
cią stronę. Przedstawiono dwie in-
terpretacje „znaku z góry” – jedną 
optymistyczną: wojna na wschodzie 
szybko się zakończy, a żołnierze rzu-
cą broń na ziemię, i drugą pesymi-
styczną: upadający żołnierz oznacza 
porażkę armii. Interpretacje optymi-
styczne jednak przeważały. Co więcej, 
okazało się, że według gazety znaków 
było więcej. W dzień inauguracji […] 

siedemsetletni dąb na wyspie  
Hortyca wypuścił nowy pęd.  
eksperci widzą w tym dobry znak. 

– trudno w to uwierzyć, ale właśnie 
w dniu krymskiego referendum (któ-
re pozbawiło ukrainę krymu – przyp 
aut.) zaporożskiemu gigantowi obłamała 
się gruba gałąź – mówi szef organizacji 
międzynarodowa Federacja „ratow-
nik” aleksander Prytuła. – a 7 czerwca, 
w dzień inauguracji pojawił się nowy 
pęd. Wierzymy, że to dobry znak.

Osobna sprawa to przesądy, któ-
rych i w Polsce jest pełno, ale niektó-
re są na ukrainie traktowane bardzo 
serio. Na przykład nie wolno gwizdać 
w domu, bo pieniądze oknem wylecą. 
Nie można robić zdjęć małemu dziec-
ku, bo będzie nerwowe. Postawienie 
na stole pustej butelki przynosi pecha, 
trzeba ją postawić na ziemi. 

Pewnej nocy wybrałem się zobaczyć 
majdan nocą. Było to w czasie, kiedy 
właśnie rozkręcały się walki na wscho-
dzie. Na majdanie stały namioty, krę-
cili się ludzie w wojskowych ubraniach 
z bronią, a do tego koczowało tam wie-
lu dziwaków.

Przysiedli się do mnie młodzi ludzie, 
pociągnęliśmy piwka z puszek, pogada-
liśmy trochę o Polsce, trochę o tym, co 
dalej z ukrainą. w pewnym momencie 
podszedł do nas starszy pan w wojsko-
wym moro, z flagą ukraińską zarzuconą 
na ramiona jak ponczo. 

– Czy z tą flagą wszystko w porząd-
ku? – zapytał nas ni z tego, ni z owego.

– Wszystko OK, ale założył ją pan do 
góry nogami – zauważyłem zadowolo-
ny ze swej spostrzegawczości.

– Ha! Właśnie na tym problem polega, 
że nie! – ożywił się starszy pan. – My 
teraz flagę wieszamy tak, że kolor błę-
kitny jest na górze, a żółty na dole. Że 
niby na dole jest pole pszenicy, a na górze 
niebo. a to poważny błąd! na górze powi-
nien być żółty kolor. Jak słońce. a na dole 
błękitny – jak dniepr. I dopiero wtedy, 
gdy zaczniemy flagę wieszać prawidłowo, 
skończą się nasze kłopoty. dziś cały kraj 
cierpi, bo mamy flagę „postawioną na 
głowie”. O! tu jest wszystko opisane. 

w tym momencie wyciągnął zza 
pazuchy dokument, w którym rzeczy-
wiście na kilku stronach było dokład-
nie opisane, jak zgubny wpływ na los 
ukrainy ma złe wieszanie flagi. Co 
więcej, tezę tę popierają znani ezote-
rycy, historycy i filozofowie. a tajna 
przepowiednia sprzed wielu lat głosi, 

że dopiero gdy zmieni się ten zwy-
czaj, sprawy ukraińców pójdą dobrym 
torem. 

(Od innych osób dowiedziałem się, 
że sprawa jest poważna i debata na te-
mat flagi i kolejności kolorów była już 
podejmowana na początku XX wieku. 
kolejność nie była jeszcze ustalona 
i niektóre ugrupowania preferowały 
wariant z żółtym kolorem u góry). I to 
był koniec rozmowy, bo młodzi ludzie, 
z którymi tak miło mi się gawędziło, 
rzucili się, by studiować tajemną wie-
dzę w świetle ekranu telefonu komór-
kowego. I pomyśleć, że u nas nikt na 
poważnie nie przeanalizował, co by 
było, gdyby polską flagę wieszać czer-
wonym do góry… Ω

Fragment książki „Pokochać Ukrainę”,  
Warszawa, 2014,  
Wydawnictwo Wielka Litera

jacek i alina łęscy są polsko-ukraińskim małżeństwem mieszkającym w Warszawie. Jacek Łęski, 
z wykształcenia teolog, ma za sobą wieloletnią karierę dziennikarską w polskiej prasie i telewizji.  
Alina Łęska jest rodowitą kijowianką, z wykształcenia filologiem i ekonomistą.

„Pokochać Ukrainę” to książka o ukraińskiej codzienności, o ludziach, miejscach, nieznanych histo-
riach, obyczajach, miłości i biznesie. Ukraina opisana przez Jacka i Alinę jawi się jako kraj przez Pola-
ków niemal nieznany. Niby podobny, a w rzeczywistości zupełnie inny. Fascynujący.
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7O tych,którzy chcą się

Rosji odpłacić
UKRAINA

Dopiero dzisiaj Ukraina tak naprawdę budzi się z ponaddwudzie-
stoletniego letargu. Sceny, które kilka miesięcy temu rozgrywały 
się na kijowskim Majdanie, przywodziły na myśl wspomnienia z po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku ze wszystkich niemal miejsc rozpa-
dającego się sowieckiego imperium, gdzie wstrząsane potężnymi 
i zawsze krwawymi konfliktami republiki próbowały ustanawiać 
swój niezależny byt. Krew, wojny i nieopisana tragedia towarzyszy-
ły procesowi rozpadu Związku Sowieckiego, którego tajne służby 
i armia gasiły niepodległościowe zrywy, mimo że sowieckie pań-
stwo już nie istniało. Nie istniał zsrs, ale swój byt rozpoczynała 
Federacja Rosyjska, a jej cele polityczne pozostały tożsame z tymi 
z czasów komunizmu. Utrzymać jak najwięcej za każdą cenę. Reali-
zacja tego scenariusza trwa do dzisiaj. Właściwie należałoby zadać 
pytanie, dlaczego na Ukrainie doszło do świadomego niepodle-
głościowego wybuchu dopiero teraz. Dlaczego Ukrainie udało się 
uniknąć krwawych wydarzeń, które w latach 1991–1992 rozgrywały 
się w Azerbejdżanie, Gruzji, Armenii, w Azji Centralnej czy choćby 
na Litwie czy w Mołdawii? 

Odpowiedź może być prostsza, niż się wydaje. Otóż mam wraże-
nie, że dopiero teraz zaistniała realna groźba utraty Ukrainy przez 
Rosję. Moskwa traci wpływy i kontrolę nad Kijowem dzięki nie-
złomnej postawie zwykłych ludzi, których determinacja okupiona 
krwią nie pozostawia wątpliwości, że na naszej wschodniej granicy 
wreszcie rodzi się świadome swojego znaczenia i swojej historii 
niepodległe państwo. Na ulice Kijowa wyszli ludzie młodzi, nowe 
pokolenie nieobarczone doświadczeniami sowieckimi, świadome 
słowa „niepodległość”. Ludzie niekontrolowani przez Moskwę i nie-
obciążeni nawet spuścizną pomarańczowej rewolucji, która roz-
budziła nadzieje narodu i stała się fundamentem obecnych zmian. 
Dynamika wydarzeń w Kijowie, a później na Krymie i w obwodach 
wschodnich kraju spowodowała, że główni gracze tamtego zrywu 
odsunęli się na bok bądź zostali odsunięci przez Majdan. Zarówno 
sytuacja wewnętrzna, jak i wokół Ukrainy podsuwa zupełnie nowe 
wyzwania zwolennikom pełnej niepodległości niż dotychczas. Trud-
no dzisiaj wróżyć, czy ten proces zakończy się sukcesem. Zbyt wiele 
czynników geopolitycznych może wpływać na bieg wypadków na 

 na naszej wschodniej  
 granicy wreszcie  

 rodzi się świadome  
 swojego znaczenia  

 i swojej historii  
 niepodległe państwo 

mariusz Pilis

Kiedy przyglądam 
się wydarzeniom 
na Ukrainie, mam 
wrażenie, że Ukraińcy 
przeżywają dzisiaj 
ponownie swój 1991 
rok. Że czas się cofnął, 
a historia ukraińskiej 
niepodległości 
upomina się o to, co 
jej należne, o krew, 
która nieodmiennie 
towarzyszy dążeniom 
niepodległościowym 
w postsowieckiej 
przestrzeni.
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Ukrainie, ale kilka kroków w tym kierunku już zostało zrobionych. 
Wbrew pozorom przyczyniła się do tego sama Rosja. 

Aby rozumieć sytuację na Ukrainie, nie trzeba wielkiej przenikli-
wości i zdolności profetycznych. Należy uważnie przyjrzeć się histo-
rii rozpadu Związku Sowieckiego. Krwawym procesom towarzyszą-
cym wybijaniu się na niepodległość postsowieckich republik. Tak 
jak dzisiaj, tak i wtedy tamte procesy rozpoczynali zwykli ludzie, 
których zapał, wizja niepodległości i konsekwencja w działaniu 
zmuszały Rosję do krwawych z nimi rozpraw, często o charakterze 
ludobójczym (jak w Czeczenii), do fizycznej eliminacji tych liderów, 
których nie dało się kontrolować, a za którymi szły tłumy. Więk-
szość tych liderów już nie żyje bądź żyje na wygnaniu. Sprawiły to 
rosyjskie służby specjalne i rosyjska armia. 

CZECZENIA

Tak było od początku lat 90. Wszędzie tam, gdzie u steru władzy 
udało się zachować ludzi kontrolowanych przez Kreml, „zmiany” 
postępowały pokojowo, „niepodległość” budowano bezkrwawo. 
Wszędzie tam, gdzie w dyskusji o niepodległości przebijali się lu-
dzie, których Moskwa nie kontrolowała, dochodziło do krwawych 
konfliktów pogrążających narody w chaosie i bezprawiu, tworzą-
cych z dopiero co ogłaszających niepodległość państw rodzaj „stre-
fy chaosu”, „czarnych dziur”, z którymi wcześniej czy później świat 
zrywał kontakty, tracił nimi zainteresowanie, pozostawiając je jak 
padlinę na pożarcie Kremlowi. Taka sama strategia, mam wrażenie, 
obowiązuje również dzisiaj wobec Ukrainy.

Dzięki pracy dziennikarza dokumentalisty miałem wyjątkową 
okazję spotkać wielu z tych, którzy poświęcali swoje zdrowie, życie, 
majątek, po to aby ziścić wielowiekowe nieraz marzenia o wolności 
i niepodległości. Ludzi, których nazwiska zapisały się już w histo-
rii narodów próbujących wstać z kolan po sowieckiej okupacji. Dla 
zrozumienia istoty zmian mentalności ludzi, przemian społecznych 
czy wręcz kulturowych można przyjąć pewne uproszczenie i opisać 
tamte niepodległościowe dążenia i procesy poprzez losy zwykłych 
ludzi, którzy swoim zaangażowaniem tworzyli historię ostatnich 
20 lat w przestrzeni postsowieckiej. Wpływali na wydarzenia, sta-
nowili i stanowią wzór dla młodych generacji działaczy niepodle-

głościowych na terenach postsowieckiego imperium, które dzięki 
nim zmieniają się i oddalają od Moskwy. Poprzez losy tych, którzy 
stali się liderami niepodległości, często płacąc za swoje zaangażo-
wanie cenę najwyższą. Płacąc własnym życiem. 

Tę krótką opowieść o ludziach i czasach chciałbym zacząć od 
Czeczenii. Miejsca, w którym moim zdaniem dokonał się zwrot 
w polityce Rosji. Czeczenia terytorialnie to niewyobrażalnie wręcz 
mały kawałek ziemi. 80 kilometrów ze wschodu na zachód i 120 
z północy na południe, niespełna 1,2 miliona mieszkańców. Ale pra-
wie połowa kraju to wysoki Kaukaz, niedostępne góry pokryte lasa-
mi. Już w początkach XiX wieku carska armia, aby podbić kraj górali 
kaukaskich, nie stosowała jakiejś wymyślnej taktyki wojennej. Jej 
metoda polegała na ochranianiu dużych ekip drwali, którzy wyci-
nali kaukaski las, zmniejszając zdolności obronne Czeczenów. Gdy 
teren był oczyszczony z lasów, wtedy zajmowała go carska armia. 
W ten sposób wojska rosyjskie posuwały się do przodu, a kampa-
nie trwały latami. 

Nawiasem mówiąc, w 2005 roku, kiedy po raz ostatni odwiedza-
łem Czeczenię i północny Kaukaz, zauważyłem olbrzymią tablicę z fo-
tografią bezmiaru tamtejszych lasów. Obrazowi towarzyszył wiersz: 

nie podnimaj na lies ruku, 
On budiet służyt’ twojemu synu i wnuku. 

Co w wolnym tłumaczeniu brzmi: 

nie podnoś ręki na las, 
On będzie służył twojemu synowi i wnukowi.

Tablicę przygotowała jakaś rosyjska organizacja proekologicz-
na, aby zwrócić uwagę mieszkańców na potrzebę ochrony lasów. 
W okolicznościach najkrwawszej z kaukaskich wojen dwuznaczność 
hasła budziła u Czeczeńców powszechną wesołość. Doskonale wie-
dzieli, do czego na Kaukazie służą lasy i dlaczego trzeba je chronić.

Kiedy pojawiłem się z kamerą po raz pierwszy w Czeczenii, jej 
stolica, Grozny broniła się od 40 dni (obrona Groznego w pierwszej 
wojnie trwała 63 dni). Liczba zabitych rosyjskich żołnierzy, których 

nie podnimaj 
na lies ruku,
On budiet służyt’ 
twojemu synu 
i wnuku. 
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trupy leżały bezładnie na ulicach miasta, budziła zdumienie i grozę. 
Czeczeni dokonywali rzeczy niemożliwych na oczach świata. Bronili 
ogłoszonej cztery lata wcześniej niepodległości z bronią w ręku. 
I odnosili sukcesy. To wtedy po raz pierwszy spotkałem Szamila 
Basajewa, legendarnego dowódcę obrony Groznego, oraz sze-
fa sztabu oddziałów czeczeńskich Asłana Maschadowa. Nigdy nie 
miałem wątpliwości, o co Czeczeni toczyli i wciąż toczą swoje woj-
ny z Rosją. Zawsze chodziło o niepodległość. To ostatnie przebu-
dzenie nastąpiło w 1991 roku. Dzięki kilku ludziom, wśród których 
najważniejszą postacią był Zelimchan Jandarbijew. Ten niespełna 
40-letni poeta i niezrównany szachista stworzył pełną koncepcję 
czeczeńskiej niepodległości. Wymyślił i zrealizował wszystkie posu-
nięcia, które doprowadziły do ogłoszenia niepodległości Czeczenii. 
To dzięki jego zabiegom wybory prezydenckie wygrał późniejszy 
legendarny lider i prezydent niepodległej Czeczeńskiej Republiki 
Iczkerii generał lotnictwa Dżochar Dudajew. W tym właśnie czte-
roletnim okresie kruchej niepodległości ujawnili swoje zdolności 
tacy liderzy, jak: Asłan Maschadow, Achmed Zakajew, Szamil Ba-
sajew, Rusłan Giełajew, Dokku Umarow, Asłanbek Abdulhadżijew, 
Mowładi Udugow i dziesiątki, jeśli nie setki innych 30-, 40-latków, 
którzy podczas rosyjskiej agresji byli zdolni do stworzenia trzonu 
oporu, który trwa do dzisiaj, czyli już ponad 20 lat. Ale spiritus mo-
vens czeczeńskiej niepodległości pozostawał Zelimchan Jandarbi-
jew. W trakcie drugiej wojny czeczeńskiej, która zaczęła się jesienią 
1999 roku, Jandarbijew odbył podróż do krajów arabskich w celu 
zdobycia poparcia dla idei wniesienia przeciwko Rosji sprawy na 
forum onz. Arabowie bardzo go zawiedli. Nie zrobili w tej sprawie 
nic. Jandarbijew pojechał do rządzonego przez talibów Afganista-
nu i tam uzyskał jedyne w świecie uznanie niepodległości swojego 
kraju przez lidera afgańskich talibów mułłę Omara. Za to trafił na 
oenzetowską listę ludzi wspierających terroryzm. Mieszkał kilka 
lat w Katarze, gdzie w lutym 2004 roku zginął w zamachu terrory-
stycznym przygotowanym i wykonanym przez rosyjskie służby spe-
cjalne. Rosja nigdy mu nie zapomniała tego, co zrobił. 

Większość czeczeńskich liderów już nie żyje, ale ich czyny tkwią 
w pamięci narodu, a ich potomkowie to już często nowe pokolenie 
bojowników walczących w górach Kaukazu o swoją niepodległość. 

Nie mam wątpliwości, że kiedyś ich nazwiska objawią się w trakcie 
kolejnego zrywu niepodległościowego Czeczenów, który jest tylko 
kwestią czasu. Nazwiska przywódców walki o niepodległość, któ-
rzy oddali życie w ostatniej wojnie przeciwko Rosji, urosły już do 
skali symbolu i bardzo silnie oddziałują dzisiaj na młode pokolenie 
bojowników, którymi dowodzą również bardzo młodzi ludzie. Ci, 
którzy rodzili się w okresie czeczeńskiej niepodległości w latach 
1991–1994, są dzisiaj dorosłymi ludźmi często zaangażowanymi 
w walkę zbrojną z imperium rosyjskim. 

Nasz naród jest jak woda, która przenika przez palce zaciskają-
cej się dłoni. Nie da się go schwycić, bo tak jak woda nie ma kształ-
tu i jest zdolny do wszystkiego – powiedział mi w udzielonym we 
wrześniu 1995 roku wywiadzie słynny czeczeński dowódca polowy 
Szamil Basajew, a jego brat Szirwani nasze spotkanie zakończył zda-
niem: Lepiej umrzeć, stojąc, niż żyć na kolanach. 

Czeczeński konflikt pochłonął grubo ponad 200 tysięcy ofiar, co 
w skali milionowego narodu jest ludobójstwem. Eliminacja liderów 
to jeden z żelaznych elementów uprawianej przez Rosję polity-
ki wobec wybijających się na faktyczną niepodległość sąsiadów. 
Taktyka Moskwy rzeczywiście najlepiej jest widoczna na przykła-
dzie właśnie Czeczenii. Rosja świadomie zabijała i zabija liderów 
niepodległościowych, tworząc próżnię trudną do wypełnienia. Po-
tencjał niewielkiego narodu jest ograniczony, kierownicze stano-
wiska zajmują coraz to bardziej anonimowi liderzy, których łatwo 
zepchnąć do roli terrorystów, bandytów, z którymi Moskwa rozma-
wiać nie zamierza. Powszechne w świadomości światowej opinii 
publicznej pozostają nazwiska Dżochara Dudajewa, Zelimchana 
Jandarbijewa, Asłana Maschadowa, Szamila Basajewa czy nawet 
Doku Umarowa, których postawa zawsze kojarzona była z walką 
narodowowyzwoleńczą. Ale kto dzisiaj w Europie wie, kim był np. 
Abdulchalim Sajdułłajew – a to przecież on zastąpił na stanowisku 
prezydenta podstępnie zabitego przez Rosjan prezydenta Asłana 
Maschadowa. 

Nigdy jeszcze nie widziałem tak zwierzęcego strachu w oczach 
mojego narodu jak dzisiaj. Rosja utopiła nasz naród we krwi. Dla-
czego świat milczy? Jestem tym faktem bardzo rozczarowany – po-
wiedział mi w wywiadzie w 2005 roku nieżyjący już Doku Umarow, 

Zawsze chodziło 
o niepodległość 
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wiceprezydent Czeczenii i późniejszy emir Emiratu Kaukaskiego, 
kiedy udało mi się dotrzeć z kamerą niezauważonym przez rosyj-
skie służby do jego kryjówki w górach. 

Właśnie dlatego Rosja utrzymuje Ramzana Kadyrowa na sta-
nowisku lidera prorosyjskiej dzisiaj Czeczenii. Nieważne, że świat 
widzi w nim przestępcę i rzeźnika. Nieważne, że ma on na swoich 
rękach krew. Ale ten człowiek gwarantuje Rosji utrzymanie stanu 
strachu w narodzie czeczeńskim. Powszechne są tam dzisiaj tortu-
ry, gwałty, rabunki, porwania ludzi. Panuje totalne bezprawie i lu-
dzie się boją. Ale taka polityka zastraszania społeczeństwa kreuje 
też nieoczekiwane zjawiska. Wbrew intencjom Moskwy wpływa 
ona na procesy krzepnięcia świadomości narodowej i nie pozostaje 
bez wpływu na postawy i działania całych społeczeństw, przyczy-
niając się paradoksalnie do wzrostu potrzeby oporu wobec wroga, 
jakim jest Kreml. Rosja bestialsko utopiła we krwi czeczeńskie dą-
żenia niepodległościowe. Ale wojny jeszcze nie wygrała. Ona wciąż 
trwa i rozlała się na cały Kaukaz za sprawą ideologii wywodzącej 
się wprost z religii muzułmańskiej. Tym ruchem dowodzą dzisiaj 
zupełnie nowi ludzie, pozbawieni wszelkich złudzeń co do intencji 
Rosji, zdecydowani na bardzo radykalne działania. 

TADŻYKISTAN

Kiedy realizowałem w 2003 roku film dokumentalny w Tadżykista-
nie, gdzie od wielu lat ster władzy dzierży dyktator Emomali Rach-
monow, spotkałem się tam z ludźmi opozycji działającymi w pod-
ziemiu. Kraj dopiero co wyszedł z krwawej wojny domowej, która 
pociągnęła za sobą ponad sto tysięcy ofiar. 

Wojna domowa trwała w Tadżykistanie sześć lat (1992–1997), 
wybuchła na skutek pierwszej w byłym Związku Sowieckim muzuł-
mańskiej rewolucji, która wiosną 1992 roku obaliła komunistyczny 
rząd w Duszanbe. Tadżycką wojnę przerwał w 1997 roku rozejm. 
W zamian za pokój komuniści godzili się podzielić władzą z islam-
skimi rewolucjonistami. Mudżahedinom przypadła trzecia część 
władzy. Przywódca partyzantów legendarny mułła Abdułło Nuri 
stanął na czele Komisji Pojednania Narodowego, inny mułła, hadżi 
Akbar Turadżonzoda został wicepremierem, komendanci party-
zanccy zostali ministrami i generałami w rządowym wojsku.

Ale efektem było wypchnięcie części opozycji z dialogu i współ-
tworzenia nowego ładu. Ci ludzie zeszli do głębokiego podziemia, 
ponieważ rozpoczęto na nich regularne polowania. Kiedy wpadali 
w ręce władz, poddawano ich niewyobrażalnie okrutnym tortu-
rom, często pozbawiano życia. Wobec całych mniejszości satrapa 
Rachmonow zastosował politykę zastraszania. Sztucznie wywoły-
wany głód miał poskromić aspiracje opozycji na terenach sprzyja-
jących ruchom islamskim i wrogim prorosyjskiej władzy prezyden-
ta. W mojej pracy zawodowej było to dla mnie zjawisko całkowicie 
nowe. Ludzie na takich terenach nie chcieli ze mną rozmawiać 
bez pozwolenia lokalnych władz. Kiedy zapytałem szefa jednego 
z kołchozów, który odwiedziłem, dlaczego tak się dzieje, powie-
dział mi dyskretnie, że to właśnie wynik represji, głodu, fatalnych 
warunków życia i zwykłego strachu przed fizycznymi szykanami. 
Ludzie byli wyczerpani i wystraszeni. Chcieli żyć w spokoju. Tak jest 
w Tadżykistanie do dzisiaj. Po śmierci przywódcy islamskiej opo-
zycji mułły Nuriego w 2006 roku, Emomali Rachmonow, dyktator 
wspierany przez Rosję, zerwał wszystkie wcześniejsze ustalenia 
i rozpoczął regularną rozprawę z opozycją. Ale ruch oporu trwa. 
Na jego czele stają coraz to nowi ludzie. Ich cele to pełna suweren-
ność ojczyzny i rozprawa z postkomunistycznym dyktatorem i jego 
otoczeniem.

Tereny, które odwiedzałem w Tadżykistanie, sąsiadują z doliną 
Fergany, środkowoazjatycką kolebką cywilizacji. Niewiele wiemy 
o tym, co wydarzyło się w 2005 w mieście Andiżanie, ponieważ 
nie wpuszczono na ten teren ani jednego dziennikarza. Wiemy, 
że zwykli ludzie zbuntowali się przeciwko władzy dyktatora Isla-
ma Karimowa. Rebelia trwała kilka dni i została stłumiona bardzo 
krwawo. Pewnie dlatego, że rebelia przypominała to, co działo się 
w sąsiednim Kirgistanie (rewolucja tulipanów), Gruzji (rewolucja 
róż) i na Ukrainie (pomarańczowa rewolucja). Rebelianci wysu-
nęli daleko idące postulaty polityczne i ekonomiczne. Ci, którym 
udało się wydostać ze strefy pacyfikowanej przez armię uzbecką, 
mówią o tysiącach zabitych i o strachu, jaki ta pacyfikacja wzbudzi-
ła w ludziach. Nie mam jednak wątpliwości, że przekaz i świadec-
twa o wypadkach w Andiżanie się przechowały i stanowią poważne 
podłoże dla wzrastania ruchów niepodległościowych na tych  
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terenach. Uzbecka opozycja, oparta głównie na przywódcach reli-
gijnych, należy do najsilniejszych w całym regionie Azji Centralnej. 

GRUZJA

Kiedy władzę w Gruzji przejmował Micheil Saakaszwili, wydawa-
ło się, że to kolejna awantura dzielących władzę skorumpowanych 
elit w kraju. Przecież wysoki stopień frustracji społecznych w Gru-
zji został wykorzystany przez ucznia i współpracownika prezydenta 
Eduarda Szewardnadze. Ten ostatni, były minister spraw zagranicz-
nych Związku Sowieckiego (za czasów Michaiła Gorbaczowa) o sto-
sunkowo pozytywnym wizerunku w świecie, jako prezydent Gruzji 
całkowicie nie radził sobie z rządzeniem krajem. Jeszcze kiedy od-
wiedzałem Gruzję w latach 2001–2003, stan kraju był tak fatalny, 
że w stolicy codziennie brakowało wody w kranach. Kwitły korup-
cja i przestępczość. Kiedy późniejszy prezydent Micheil Saakaszwili 
sięgał po władzę, wydawało się, że zmiany polityczne to tylko kolej-
na awantura elit. Ale fala niezadowolenia społecznego wykreowała 
również postulaty pełnej niepodległości, zrodziła rewolucję, którą 
zwykliśmy nazywać rewolucją róż. Tempo przemian, które nowy 
prezydent Gruzji wprowadził w życie, powodowała niemal natych-
miastowe zmiany w resortach siłowych, armii, służbach specjal-
nych. Dynamika reform ekonomicznych wzbudziła do Saakaszwile-
go niemal powszechną sympatię narodu. Społeczeństwo odczuło 
zmiany prawie natychmiast. To, czego nie udawało się naprawić 
w ciągu kilkunastu lat, zmieniało się jakby za jednym ruchem ręki. 
Prozachodni kurs sprawił, że Gruzja wyszła z cienia, stało się o niej 
głośno. I tu zareagowała Rosja. Z całego wachlarza represji wybrała 
naciski ekonomiczne, kalkulując, że biedny kraj szybko przestanie 
mieć prozachodnie aspiracje. Moskwa odcięła Gruzji dostawy gazu, 
zażądała wyższych opłat i wstrzymała import gruzińskich towarów. 
Ale wtedy nowy rząd gruziński zdecydował o całkowitej rezygnacji 
z rosyjskich dostaw gazu i postawił na zakup środków energetycz-
nych na wolnym rynku. W efekcie zanotowano wzrost nastrojów 
patriotycznych wśród Gruzinów i pełną akceptację społeczną dla 
dalszego odcinania rosyjskiej kroplówki. Wtedy na stół powędro-
wały kolejne „rosyjskie argumenty perswazyjne”. Moskwa roznie-
ciła spory wokół mniejszości narodowych (Osetyjczycy i kwestia 

Abchazji) aż w końcu w sierpniu 2008 roku doszło do rosyjskiej 
agresji militarnej. Ta ostatnia wojna bardzo przestraszyła gruzińskie 
społeczeństwo i stała się fundamentem zmian politycznych w tym 
kaukaskim kraju. Znów strach jest elementem ujarzmiania niepo-
kornego narodu. Na tej fali doszło do zmian politycznych. Rosja po-
stawiła na swoim. Saakaszwili stracił władzę. Teraz krajem rządzą 
Bidzina Iwaniszwili i jego partia Gruzińskie Marzenie. Prozachodni 
kurs kraju wyraźnie zwolnił. Następuje zbliżenie z Rosją. Ale sprawa 
nie jest oczywista i przegrana. Okres rządów prezydenta Saakasz-
wilego przyniósł rozwój myśli niepodległościowej, wykształcono 
profesjonalne, świadome kadry w państwie. Fundament niepod-
ległości został założony. Jeśli dzisiaj przejść się ulicami Tbilisi czy 
innych gruzińskich miast, które w ostatnim czasie gwałtownie się 
rozwijały, i zapytać młodych, w jakim kierunku kraj powinien zmie-
rzać, to powszechne będzie przekonanie, że powinien zbliżać się 
do Zachodu i trzymać jak najdalej od Rosji. Wydaje się, że kolej-
ne zmiany w Gruzji na bazie niezadowolenia społecznego to tylko 
kwestia czasu. Poprowadzą je ludzie nowi, którzy mają poczucie, 
że rządy Micheila Saakaszwilego były czasem pełnej swobody i nie-
podległości państwa. 

W 2005 roku czekałem w ukryciu na pograniczu Czeczenii i Ingu-
szetii na kontakt z czeczeńskim podziemiem. Wtedy trafił do moich 
rąk rosyjski podręcznik do historii dla klasy iV szkoły podstawowej. 
Z tego podręcznika uczył się Jusup, syn mojego przyjaciela, u które-
go w tajemnicy przed rosyjskimi służbami mieszkałem. Przerzuca-
jąc kartki, trafiłem na rozdział dotyczący kampanii napoleońskiej. 
Jakie było moje zdziwienie, gdy wyczytałem, że po klęsce Napo-
leona w Moskwie wojska carskie wspólnie z polskimi wyzwalały 
tereny Księstwa Warszawskiego spod okupacji francuskiej! Takich 
przykładów manipulowania treściami historycznymi jest wiele, 
zwłaszcza w Federacji Rosyjskiej. Narody zamieszkujące dawne 
tereny imperium dopiero od niedawna zaczynają rozumieć wagę 
prawdziwych przekazów historycznych i ich wpływu na kształtowa-
nie postaw propaństwowych i patriotycznych, tak niezbędnych do 
budowania niepodległości. Próżno dzisiaj szukać informacji o cze-
czeńskich bohaterach narodowych stawiających czoła rosyjskie-
mu imperium w XViii, XiX i XX wieku. Nawet w czasach sowieckich 

Zrodziła rewolucję, 
którą zwykliśmy 
nazywać rewolucją róż 
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władze nie prowadziły tak zaawansowanej polityki wynarodawia-
nia kaukaskich górali. Miejsce Szejka Mansura, imama Szamila, Baj-
sangura Benojewskiego, abreka Zelimchana zajęli ludzie, których 
wasalna postawa wobec Rosji jest dzisiaj przepustką do narodo-
wego panteonu. Jedynie w przekazach ustnych i tworzonych na 
obczyźnie książkach i opracowaniach wszystko stoi na właściwym 
miejscu. 

Kwestia kształtu ruchów niepodległościowych, liderów, ich po-
stawy i zaangażowania na terenach postsowieckich nie może być 
rozpatrywana bez zadania podstawowych pytań dotyczących opo-
zycji w samej Rosji. Nietrudno postawić tezę, że dopóki w samej 
Rosji nie zajdą daleko idące przemiany prodemokratyczne, dopóty 
pełnej swobody i wolności nie zaznają sąsiadujące z nią narody 
i państwa, a wydarzenia kryzysowe, takie jak dzisiejsze na Ukrainie, 
będą okresowo powracały, budząc uzasadnione obawy o pokój. 
Dotyczy to wszystkich, od Dalekiego Wschodu, poprzez Azję Cen-
tralną, Zakaukazie, basen Morza Czarnego, po kraje europejskie, 
takie jak Polska, Litwa Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, 
Rumunia, Słowacja, Czechy i Węgry.

Problem w tym, że Rosja swój okres „demokratyzacji” już prze-
żyła. Ten okres odcisnął się w powszechnej świadomości społecz-
nej jako najgorszy z tych, jakich kraj doświadczył od momentu 
rozpadu imperium sowieckiego. W latach 1990–1999 dominował 
chaos, korupcja, państwo się rozpadało i niewiele znaczyło na 
arenie międzynarodowej. Rosją rządził legendarny pijak, który ze-
zwolił na zdominowanie życia politycznego i gospodarczego przez 
oligarchów, realizujących jedynie swoje interesy. Problem rosyjskiej 
„demokratyzacji” polega też na tym, że reprezentują ten nurt wciąż 
politycy i liderzy, którzy wywodzą się wprost z tamtego „okresu 
smuty”: Borys Niemcow, Garri Kasparow, Grigorij Jawliński itd. Taki 
stan hamuje zmiany i jest wygodny dla putinowskiego Kremla.

CO DALEJ?

Konsekwentnie realizowana od 1999 roku polityka Moskwy przy-
wracania znaczenia politycznego kraju w świecie i porządkowania 
swoich własnych spraw oraz spraw sąsiadów przynosi taki efekt, 
że dzisiaj nikt chyba tam nie ma pomysłu na odwrócenie kierunku, 

w jakim podąża współczesna Rosja. Środowiska opozycyjne wobec 
Kremla są efemeryczne i słabe. Ich działalność i wpływ na rosyjskie 
społeczeństwo są śladowe. To budzi obawy o dalszy rozwój wypad-
ków, których najgroźniejszym elementem jest wojna na Ukrainie. 
Według tego, co mówią dzisiaj ukraińscy wojskowi i politycy, na ob-
szarach, na których toczą się aktywne działania militarne, operuje 
od 10 do 15 tysięcy separatystów, głównie przysłanych z Rosji. Ana-
lizując wojny w Czeczenii, widzimy, co może kilkutysięczna, dobrze 
uzbrojona armia. Tym bardziej że terytorium ukraińskie, na którym 
działa, jest większe niż kaukaska republika. Działania podjęte przez 
Rosję na Ukrainie zmierzają do likwidacji tamtejszej niepodległości. 
Nie stanie się to szybko. Ten proces będzie trwał latami. Ale przy 
biernej postawie choćby Polski stanie się faktem. Inną sprawą jest 
to, że paradoksalnie to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, wpływa na 
sytuację społeczną i polityczną w samej Rosji. To bardzo delikatna 
gra, która potencjalnie może przynieść wiele korzyści zarówno spo-
łeczeństwu rosyjskiemu, jak i jego sąsiadom. Konflikty, w które od 
rozpadu Związku Sowieckiego angażowała się Moskwa, były w ska-
li tego kraju niewielkie, dlatego ich konsekwencje są dla Rosjan 
i Rosji bardzo nieduże. Ale z Ukrainą, która jest ogromnym pań-
stwem, sytuacja ma się inaczej. Jeśli na Ukrainie Kremlowi powinie 
się noga, to automatycznie odżyją wszystkie stare konflikty w całej 
postsowieckiej przestrzeni. W Azji Centralnej, na Zakaukaziu i Kau-
kazie Północnym, a także te w samej Rosji. To będzie proces bardzo 
groźny, który wymusi też jednak pewne zjawiska w rosyjskim spo-
łeczeństwie. Nie ma dzisiaj znaczenia, czy będą one pozytywne, czy 
negatywne. Ekipa prezydenta Putina nie tylko straszy dzisiaj naj-
bliższych sąsiadów Rosji, ale też powoduje reakcje w skali global-
nej, które lada moment mogą się wymknąć spod kontroli. Dlatego 
ta ekipa musi odejść w polityczny niebyt. Da się do tego stanu do-
prowadzić, bo tych, którzy chcą się Rosji odpłacić za ostatnie dwu-
dziestolecie, jest naprawdę wielu. Ω

Jakie było moje 
zdziwienie, gdy 
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tereny księstwa 
Warszawskiego spod 
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Krew i Krzyż. Gdy na Majdan przyszła 
śmierć, za nią przyszedł też Bóg

To była ta najgorsza z nocy. Po dniu, gdy snajperzy mordo-
wali. Gdy na majdan wciąż przynoszono zwłoki dwudziestoletnich 
chłopaków… a czasem i dziewczyn.

Gdy dowódcy sotni, którym z 80 osób zostało zdolnych do wal-
ki sześć, pili w milczeniu za poległych. w zajętych przez rewolucję, 
pretensjonalnych knajpach na Hreszczatyku, wśród zdjęć Nowego 
jorku i czerwonych foteli, pomiędzy którymi padli ze zmęczenia 
ich ludzie.

Gdy przywódcy Samoobrony majdanu prosili o ewakuację swo-
ich rodzin, a sami gotowali się na ostatnią noc. Nie tylko majdanu, 
ale i zapewne ich życia.

Gdy tituszki biegały po kijowie, niszcząc i katując.
Noc, gdy majdan rozbrzmiewał modlitwami w intencji zbawie-

nia pomordowanych.
właśnie w tę noc przy barykadzie na Hreszczatyku zatrzyma-

no autobus żołnierzy wojsk wewnętrznych. tłum otoczył pojazd. 
absurdem było wysłanie pojazdu tak blisko barykad, nie mógł to 
być przypadek. rozbito część szyb. w środku młodzi, przerażeni 
chłopacy, niektórzy płakali.

tłum krzyczał. Ścisk wokół pojazdu. Spoceni, zmęczeni ludzie 
parli do przodu. autobus był ochraniany tylko przez wąski kordon 
bojowników majdanu. twarze mieli zwrócone w kierunku pojaz-
du. trzymali się za ręce, odgradzając go od tłumu. Od setek ludzi, 
którym snajperzy właśnie odebrali przyjaciół, członków rodziny, 
znajomych. na Majdan! – wrzask narastał. Stałem przy kordonie, 
obok grupki młodych, wściekłych ludzi w kominiarkach. Oni nie 
wrzeszczeli. raczej syczeli jakieś niezrozumiałe dla mnie słowa 
przez zęby. Nagle odwrócił się do nich jeden z członków kordonu 
i wrzasnął: Chłopcy! tak nie wolno. Wy chrześcijanie! My chrześcija-
nie. wierzcie lub nie, ale stojące obok mnie chłopaki momentalnie 
się uspokoiły.

a na dach autobusu wspiął się kapłan. wzniósł drewniany kru-
cyfiks w górę, a potem zaczął błogosławić. I tłum, i młodziutkich 
żołnierzy z autobusu.

 rzym stworzono  
 wtedy, gdy  

 romulus przelał  
 braterską krew

Bóg na Majdanie

Pili w milczeniu 
za poległych 

rozbito część szyb 

dawid wildstein
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Złapani żołnierze opuścili bezpiecznie pojazd. Nic się nie stało, 
nawet jedna ręka nie wzniosła się z kamieniem.

luty 2014. kijów

Jak słusznie zauważył Michał Łuczewski w swoim artykule na 
temat ukraińskiego powstania, każda republika, każda wspól-
nota polityczna rodzi się we krwi. W walce, której nieodłącz-
nym elementem jest też przemoc i związana z nią zbrodnia. 
W bratobójczym konflikcie. Najstarszym wyrazem tej prawdy 
są starożytne mity, te prawdziwe wehikuły czasu, pozwalają-
ce nam zajrzeć w mroczne źródła tego, czym jest polityczność. 
Wszyscy pamiętamy mit o powstaniu największej i najpo-
tężniejszej z republik – Rzym stworzono wtedy, gdy Romu-
lus przelał braterską krew, mordując Remusa. Bratobójstwo 
ciągnie się przez całą mitologię grecką (wystarczy wymienić 
casus Medei, Tiestesa i Atreusza czy Polinejkesa i Eteoklesa). 
W końcu, można uznać, że historia polityczna świata rozpo-
czyna się w Piśmie, gdy Kain morduje Abla. 
 
Mitologia znajduje swoje odzwierciedlenie także w histo-
rii. Nawet najbardziej stabilne i pilnujące swobód obywatel-
skich republiki swoje narodziny miały w przelanej krwi. Stany 
Zjednoczone powstały, gdy Anglik podniósł rękę na Anglika 
i rozpętała się rewolucja. Potem – gdy Północ zmiażdżyła dą-
żenia separatystyczne Południa. Podobnie zrodziła się Francja, 
wśród cieni gilotyn.

Walki trwały kilka godzin. wpierw w miarę wyrównane – 
na dachach, w budynkach rządowych, nawet w podziemiach, pod-
czas walki o dom Partii regionów. udało się przejąć od snajperów 
Berkutu dachy. walki uliczne, o 10, 20 metrów. 
Potem zaczął się pogrom. Na Instytuckiej trzeba było skakać mię-
dzy kałużami krwi. Była wszędzie. Potykano się o trupy. wynoszo-
no rannych bojowników. Część w stanie krytycznym. Pamiętam, 
że za jednym z nich (miał rozwaloną czaszkę, z której wypływał 

strumień krwi i śluzu, prosto na twarz) biegł zaprzyjaźniony ka-
płan, modląc się i płacząc. ręce miał wyciągnięte ku górze. trzy-
mał w nich wielki portret matki Zbawiciela.

kilka godzin później już jedna trzecia majdanu zajęta jest przez 
siły janukowycza. Cały majdan płonie. Ściany płomieni wznoszą 
się na kilka metrów. Nad nimi wciąż wybuchają sztuczne ognie. 
Noc na majdanie jest dziś pomarańczowo-czerwono-zielona, z fio-
letowymi i różowymi niuansami. w dymie z granatów hukowych 
zdarza się widok modlącego się bojownika. Przy scenie zaczynają 
się gromadzić cywile. Nie bojownicy. Często kobiety, starsi męż-
czyźni, zwykli studenci. jest ich coraz więcej. walki i śmierć są 15, 
20 metrów od nich. a oni stoją. modlą się. Gromadzą. I nie boją 
się. I będą stać. Przed samą sceną kordon ochrony i kobiet ze zni-
czami. tych kobiet są setki. wiedzą, że w każdej chwili mogą za-
cząć do nich strzelać, ale stoją i ściskają w dłoniach różańce.  
Na scenie modli się ojciec Paweł i błogosławi wszystkich. Obok 
niego… żyd.

dziś zginęły dziesiątki niewinnych.
luty 2014. kijów.

Prawdziwy Majdan narodził się we krwi. Brat wzniósł rękę na 
brata. Krew została przelana, gdy Janukowycz wysłał swoich 
siepaczy z Berkutu na bezbronnych demonstrujących. W trak-
cie kolejnych tygodni rosła liczba niewinnych ofiar. Majdan 
w koniecznej samoobronie też czasem zabijał (chociaż bez 
porównania rzadziej). Zaś część sotni Majdanu szła do walki 
o wolność pod sztandarami i portretami Bandery czy unso. 
Ludzi bądź organizacji, którzy przyczynili się (faktycznie bądź 
ideologicznie) do rzezi wołyńskiej, podczas której zamor-
dowano dziesiątki tysięcy niewinnych Polaków, mężczyzn, 
kobiet, dzieci, a także kilkanaście tysięcy tych Ukraińców, któ-
rzy chcieli się tej barbarii przeciwstawić. Majdan więc także 
krzepł i tworzył się wśród krwi i ofiar. Na tle sztandarów, któ-
re przypominały o zbrodniach i odwoływały się do nich. Ale, 
jak zostało już napisane wcześniej, nie tylko krew tworzyła 
Majdan. Pojawił się tam symbol dużo wyraźniejszy, silniejszy, 

tych kobiet są setki 

Św. Michał archanioł 
strącił w otchłanie 
piekielne Lucyfera 

 sobór Michajłowski  
 otworzył swoje  

 wrota dla Majdanu
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powszechniejszy. Był nim Krzyż. Krzyż, będący elementem 
tych 700 tysięcy plastikowych, białych różańców rozdanych 
na Majdanie, które nosił tam właściwie każdy. Krzyż, w imię 
którego św. Michał Archanioł strącił w otchłanie piekielne 
Lucyfera (poniekąd swojego anielskiego brata). Krzyż obec-
ny w przytoczonych przeze mnie na początku słowach, które 
uspokoiły żądnych krwi i zemsty młodzieńców.

Ukrzyżowany Jezus. jego mękę obserwują święty jan i matka. 
a pod nim leży trójka rannych. Brudni, okutani w dziesiątki ko-
ców. trzech mędrców rusza na wędrówkę, ufając aniołowi i gwieź-
dzie. Przy nich odpoczywa kilku wykończonych, pokrwawionych 
cywili, położyli się na stercie szmat. Święta rodzina ucieka. Obser-
wują ich wygnani z majdanu. Znaleźli schronienie wśród malowi-
deł przedstawiających Zbawiciela, świętych, aniołów, abrahama 
i w tej miłej, cerkiewnej, niebiesko-złotej poświacie.

Sobór michajłowski otworzył swoje wrota dla majdanu. Zor-
ganizowano tam szpital i punkt zaopatrzenia. wciąż przybywają 
wykończeni ludzie, niektórzy w stanie ciężkim, wnoszeni przez 

przyjaciół. Punkt chirurgiczny wciąż działa. lekarki są wykoń-
czone, z oczami tak czerwonymi jak krew, którą były poplamione 
szpitalne prześcieradła. a mimo to wciąż pracujące, ratujące i wca-
le… kobiece, miło się uśmiechające, gdy z nimi rozmawiam. mó-
wią, że pracują cały czas, a Berkut zabija. Oficjalna liczba zabitych 
wynosi już ponad 20 osób. Na pewno będzie rosnąć.

luty 2014. kijów.

Każda wspólnota polityczna, tworzona z konieczności podczas 
przelewania krwi, musi też odpowiedzieć sobie na pytanie – 
kiedy przestać zabijać. Kiedy zakończyć czas zbrodni i wojny. 
Kiedy ograniczyć mroczne popędy, dzięki którym wspólnota 
w ogóle powstała. A żeby skończyć zabijanie, nie starczy zawo-
łać: przestańcie, my humaniści. Ani: przestańcie, my toleran-
cyjni i lewicowi, czy też: przestańcie zabijać, my cywilizowani. 
Czasem nie starczy nawet odwołanie do wspólnoty etnicznej, 
gdy już braterska krew zostanie rozlana. Nie starczy okrzyk: 
przestańcie, my Ukraińcy. Musi nastąpić odwołanie do czegoś 
silniejszego i głębszego, do takiego typu wspólnoty i idei, któ-
re jest w stanie opanować nakręconą spiralę zbrodni. Dlatego 
rozbrzmiał okrzyk: przestańcie, my chrześcijanie. Zresztą ta 
wspólnota wiary, do której odwołują się te słowa, była praw-
dziwą siłą Majdanu. Pamiętam, gdy w najgorsze dni ludzie, za-
miast uciekać z placu – przychodzili. Wiedząc, że zaraz mogą 
zginąć. Przychodzili wszyscy – studenci, babcie, robotnicy, 
wszyscy. I trzymali w rękach znicze i różańce. Oraz modlili się. 
Czekając. To była prawdziwa potęga i determinacja Majdanu. 
Nie jego siła bojowa, dużo słabsza od tej, którą dysponował 
Janukowycz.

Spędziłem dziś ponad godzinę w majdanowej kaplicy. 
jest to niesamowite miejsce. uosabia w sobie całe piękno i kicz ży-
jącego oraz przeżywanego rytuału. 

Piękne, stare krucyfiksy otoczone lampkami choinkowymi. 
Perfekcyjnie wykonane ikony przemieszane z trójwymiarowymi 
zdjęciami świętych. Ci ostatni świecą się do nas na żółto, różo-

ktoś powiesił 
zdjęcie Franciszka 

 Z takim  
 prawosławiem  

 kościół katolicki  
 będzie mógł  
 dyskutować
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wo i niebiesko, dzięki wprawionym w ramę diodom. Cud techni-
ki. Ołtarz przykryty plastikowym obrusem. w namiocie półmrok 
oraz dym, pot, brud, kadzidła i wosk. Ot, jak pachnie rewolucyjna 
religijność.

jest też wątek katolicki. ktoś powiesił zdjęcie Franciszka.
Po bokach ołtarza dwa wielkie obrazy. Z lewej matka Zbawi-

ciela, z prawej – sam Zbawiciel. Przed matką – dziesiątki świec 
i darów wszelakich, które przynoszą wierni. a obraz Zbawiciela 
praktycznie samotny, trzy świeczki płoną przed nim.

to symptomatyczne, że rewolucja tęskni bardziej za matką.
Styczeń 2014. kijów.

Majdan okazał się źródłowym doświadczeniem politycznym, 
pokazującym, że dopiero poprzez połączenie tych dwóch 
elementów, chrztu przemocy oraz wiary, która jest w stanie 
w końcu rozlew krwi zatrzymać, tworzy się prawdziwa, świado-
ma wspólnota polityczna. A o obu tych elementach usiłuje dziś 
zapomnieć znudzona i tchórzliwa Europa Zachodnia. W tym 
aspekcie Majdan okazał się dużo dojrzalszy niż Unia Europej-
ska, do której aspirował. Ten silny element chrześcijański po-
woduje, że nie możemy też oderwać tych protestów od prawo-
sławia. Konkretniej – od widocznego na Majdanie odradzania 
się silnego, kijowskiego prawosławia, które nie jest podpo-
rządkowane Moskwie i agentom kGB. Z takim prawosławiem 
Kościół katolicki będzie mógł dyskutować, a z czasem, kto wie, 
nawet się pojednać. Widzimy też tworzenie się antyrosyjskiego 
mitu założycielskiego nowej tożsamości ukraińskiej. Te elemen-
ty pokazują, że źródłowe doświadczenie polityczne, jakim jest 
Majdan, wyrywa ukraińską wspólnotę polityczną z rosyjskiej 
strefy wpływów. Ze świata niewoli i despocji władzy.

Spotkałem majdanową wersję Aloszy Karamazowa. 
Przystojne bydlę. wielkie oczy i morda pełna uduchowienia i na-
iwności. Członek kijowskiego patriarchatu. kojarzyłem go już 
wcześniej z widzenia. Był na pierwszej linii frontu podczas walk 

z Berkutem. usiłował też ich powstrzymać, gdy katowali w sobot-
nią noc bezbronnych studentów. dopiero dzięki niemu zrozumia-
łem, o co idzie gra.

Bóg jest na majdanie, mówi. ale ze wschodu napiera wiatr. Na 
gruzach pozostałych po wielkim Głodzie, w tym zniszczonym 
świecie powstała inna Cerkiew. ale wciąż niesie w sobie zło tamtej 
apokalipsy.

tymczasem majdan to świat miłości chrześcijańskiej. miłości, 
która może zmienić europę. miłości, w której odnajdują się ci, któ-
rzy tak długo byli wykluczani z kijowskiego społeczeństwa. Biedni, 
chorzy, zmęczeni, nieudani. 

Oj, mój alosza chce do europy, ale na pewno nie na klęczkach. 
mówi: owszem, my potrzebujemy europy politycznie, ale oni nas du-
chowo. Bo dziś to Majdan, który pokazuje źródło cywilizacji europej-
skiej. Więc ten fundament, tę chrześcijańską miłość może obronić. mój 
alosza nazwiskiem Paweł dobrański jest niesamowicie dumny 
i honorny. a jest taki dzięki swojej wierze. to dzięki niej ukraina 
odmieni europę. Odnowimy jej ducha! Powstrzymamy laicyzację. Wi-
dzisz, jak młodzi i biedni tu przychodzą, na Majdan? tak samo będzie 
w naszej europie. do chrześcijaństwa będą przychodzić, nie do islamu. 
My, z peryferii.

Przy okazji, wiecie, że św. Piotr był z Galilei? to były peryferie 
peryferyjnego Izraela…

Wiecie, że św. Piotr 
był z Galilei? 

to będzie plon 
Majdanu
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alosza opisuje walkę z Berkutem. Nie chce walczyć, ale to oni 
przelali pierwsi krew. więc on sam musi być na pierwszej linii 
frontu. ale nie walczy przemocą, jakżeby mógł? Stoi w pierwszym 
szeregu i się modli. Opowiada, jak głośno się modlił podczas ber-
kutowego ataku i w funkcjonariuszach złamał się duch. Bo to też 
ludzie, jak mówi mój alosza, i jak im powiedzieć, że służą diabłu, 
to będą się bali i nie będą chcieli.

Na majdanie wyrosła kaplica. jest nią wielki namiot. w środku 
inny świat. Półmrok, zawieszone ikony, niczym totemy – dwa ob-
razy – matki Zbawiciela i samego Chrystusa postawione na ziemi, 
w centralnym punkcie namiotu. Otoczone kwiatami i świecami. 
Na płytach betonowych trochę zniszczonych dywanów. Przyby-
wają pielgrzymi, protestujący i w pełnej ciszy się modlą. tylko 
mnisi półszeptem odprawiają modły. Czasem tylko jakiś politycz-
ny okrzyk przebije się przez gruby materiał namiotu. wśród mni-
chów zaś mój alosza…

Grudzień 2013. kijów.

Nawet jeśli czysto doraźne, polityczne konsekwencje Majda-
nu zostaną wpierw rozkradzione i zmarnowane przez zgraję 
skorumpowanych polityków, biznesmenów i przestępców, 
a następnie Ukraina sterroryzowana przez wojska mordercy 
Putina – to, czym był Majdan, czyli zstąpieniem do samego 
źródła polityczności, może nadać dynamice rozwoju tożsa-
mości ukraińskiej nowe kształty. Jeśli nawet dziś nie wygra, 
to wygrać może, ujawniając się w pełni za kilka bądź kilka-
naście lat. A Europa zobaczy naród prawdziwie republikań-
ski. Świeżą, silną i dynamiczną wspólnotę polityczną, chcącą 
decydować sama o sobie. Bez udziału Rosji. I to będzie plon 
Majdanu.

Na drzewach wiszą papierowe aniołki i przestrzelone ka-
ski. religia wdarła się na barykady. wyrastają z nich metalowe 
krzyże, będące jednocześnie wyrazem hołdu wobec Boga i elemen-
tem konstrukcji obronnej.

Co jakiś czas słyszymy 
bicie dzwonów 

 Śpiewają z całych sił

ta dwoistość majdanu staje się bardzo widoczna nocą. Pełne 
kwiatów barykady, będące i zaporami, i pomnikami. Sterty gruzu 
i bruku – symboliczne nagrobki bojowników, obsypane tulipana-
mi, różami i chryzantemami oraz zniczami we wszystkich kolo-
rach. ustawione w ten sposób, by można je było wykorzystać jako 
ewentualne stanowiska obronne.

rewolucyjna sztuka. Stalowe gwiazdy z sześcioma ramionami. 
Idealne do blokowania drogi. ubrane w opony, znicze i wieńce.  
Naklejki na stalowych gwiazdach głoszą: Obiekt chroniony przez 
samoobronę Majdanu.

Co jakiś czas słyszymy bicie dzwonów – to cerkiew kijowska 
przypomina o niebiańskiej sotni. wszędzie zdjęcia dziesiątek ofiar.

kwiaty wyrastają zewsząd. Ze stert śmieci, z resztek barykad. 
Oplatają pomniki, namioty, krawężniki i murki. wyrastają wprost 
z ulic i ze stert gruzu i bruku, gromadzonego, by bronić się przed 
Berkutem. te sterty to dziś totemy upamiętniające ofiary majda-
nu. wokół nich krzyże i znicze. Przy jednym z tych rewolucyjnych 
nagrobków ktoś położył pluszowego misia pandę, który trzyma 
zdjęcie bojownika. Przy innym – różowy pluszak wyglądający jak 
skrzyżowanie królika z małpą.

kwiecień 2014. kijów.

Miejsce stacjonowania chłopców z Gwardii Narodowej, były 
ośrodek wypoczynkowy. Nazwany Sosnowym dworem. I faktycz-
nie, dookoła nas gęsty, pachnący sosnowy las. Sielankowy obraz 
dopełniają chmary ptaków. Śpiewają z całych sił. dziwi mnie to, 
co kilka minut słychać eksplozję. ale nie uciekają. las został przez 
chłopaków zaminowany.

Sam kurort wygląda oczywiście dużo gorzej. Nie służą mu ani 
pociski w niego trafiające, ani bytność chłopaków z Gwardii Na-
rodowej. Paweł Bobołowicz pokazuje mi doniczkę, której miesz-
kaniec, jakiś krzew, splótł tak swoje gałązki, że zrobił się z niego 
naturalny krzyż. jeden z chłopaków postawił przy nim obrazek 
matki Zbawiciela.

lipiec 2014. Słowiańsk.
Ω



terroryzmu
Oglądając rosyjskie media, 
można mieć wrażenie, że cały 
naród wręcz błaga Putina, 
by pomógł rosyjskojęzycznej 
ludności na Ukrainie i zgniótł 
„banderowską juntę” w Kijowie

Sponsor terroryzmu

Zamachy 11 września 2001 roku zjed-
noczyły świat w walce z terroryzmem. 
Stany Zjednoczone zbudowały ogólno-
światową koalicję do walki z Al-Kaidą 
w jej mateczniku – odległym Afgani-
stanie. Koalicja pod przewodnictwem 
Busha juniora nawet potrafiła zaanga-
żować Rosję, która udostępniła swoje 

bazy, a Władimir Putin zaraz po zama-
chu zadzwonił pierwszy z kondolen-
cjami, pokazując światu swoją empa-
tię. Na wojnę z mitycznym Osamą bin 
Ladenem wojska wysłały solidarnie 
usa, Francja, Włochy, Kanada, Holan-
dia, Polska i Ukraina. Świat okazywał 
pomoc swojej największej gospodar-
czej, militarnej i politycznej potędze 
w chwili jej wielkiej tragedii.

Trzynaście lat później ponad sto ty-
sięcy osób kieruje petycję do Kongre-
su Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
by uznać Federację Rosyjską za kraj 
wspierający terroryzm. Rosję, która 
z walki z terroryzmem od dawna zrobi-
ła sobie slogan umożliwiający krwawe 
podporządkowanie sobie narodów 

Kaukazu, narzędzie do zastraszania 
własnego narodu, a wreszcie mecha-
nizm do destabilizacji i podporządko-
wania sobie sąsiedniego kraju.

Niecałe trzynaście lat od zamachu 
na wtc Federacja Rosyjska wprowa-
dza w życie tak zwaną wojnę hybrydo-
wą, w której nigdy wojny nie wypo-
wiedziawszy, prowadzi agresywne 
działania informacyjne, gospodarcze 
i zbrojne przeciwko suwerennemu 
państwu. O ironio, prowadzi wojnę 
przeciwko państwu, którego, zgodnie 
z memorandum budapeszteńskim, ma 
być gwarantem suwerenności i inte-
gralności. Stałym elementem tej wojny 
jest odwoływanie się do rzekomej woli 
i buntu mieszkańców najpierw Krymu, 

a później dwóch obwodów (woje-
wództw) ukraińskich. W tej wojnie 
putinowska Rosja wykorzystuje ter-
rorystyczne metody, jednocześnie za-
przeczając swojemu udziałowi. Działa 
poprzez swoich agentów, najemników, 
bandytów, czasem lokalnych frustra-
tów. Szczytem rosyjskiej hipokryzji było 
zaanektowanie Krymu poprzedzone 
pojawieniem się na tym terenie tzw. 
zielonych ludzików, będących w rzeczy-
wistości żołnierzami Federacji Rosyj-
skiej. Ostatecznie, po aneksji Krymu, 
obecność rosyjskich wojsk potwier-
dził również sam Putin, ale świat na 
jego słowa praktycznie nie zareago-
wał. Aneksja Krymu pozwoliła Putino-
wi na dokonywanie kolejnych zbrodni 

Ukraina w obliczu rosyjskiego
Paweł Bobołowicz
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na Ukrainie. Jego wysłannicy: Bezler, 
Girkin i wielu innych, stale uzgadniali 
swoje operacje z rosyjskimi zwierzch-
nikami. Ukraińskie służby publikowały 
przechwycone rozmowy jednoznacz-
nie wskazujące na rosyjskie sprawstwo 
w działaniach terrorystów. Opinii świa-
towej nie przekonywały ani rosyjskie 
paszporty pochwyconych bojowników, 
ani rosyjska broń. Ukraina wręcz krzy-
czała, że rosyjska granica jest faktycz-
nie miejscem dozbrajania terrorystów. 
Publikowano zdjęcia, filmy, relacje. 
W sieci swoją obecnością na Ukrainie 
zaczęli się chwalić nawet rosyjscy żoł-
nierze. Ukraina uprzedzała, że Rosja 
dozbraja terrorystów nie tylko karabi-
nami i amunicją, ale że granicę prze-
kraczają Btr, czołgi i nowoczesne sys-
temy rakietowe. Zachód jednak wciąż 
był niewzruszony: Merkel w Brazylii 
całowała się z Putinem, a Hollande, 
szkoląc rosyjskich sołdatów, dopiesz-
czał mistrale. Świat nie reagował na 
informacje o kolejnych ofiarach wśród 
ukraińskich żołnierzy i na lawinowo 
rosnącą liczbę ofiar wśród cywilów na 
Ukrainie. Nikogo nie martwił los tysię-
cy uciekinierów z Krymu i Donbasu.

Kto zabił pasażerów boeinga

Świat doznaje dopiero szoku gdy, nad 
Donbasem zostaje zestrzelony pasażer-
ski boeing malezyjskich linii lotniczych 
z 298 osobami na pokładzie. Najwięk-
szą grupę wśród nich stanowią Holen-
drzy, a 80 pasażerów to dzieci. Osoby 

w żaden sposób niezwiązane z konflik-
tem. Samolot zostaje zestrzelony przez 
rosyjską rakietę systemu Buk. Ukraińcy 
błyskawicznie dostarczają dowody, że 
w ten straszny akt terroru są zaan-
gażowani Rosjanie. Poświadczają to 
przechwycone rozmowy terrorystów 
z rosyjskimi mocodawcami. Ukraińską 
wersję potwierdzają Amerykanie. Mają 
zapisy wskazujące, skąd i kto wystrzelił 
rakietę. Można się domyślać, że Ame-
rykanie mają zdecydowanie więcej 
dowodów. Rosja jednak sięga po kłam-
stwa: rozsiewane są absurdalne teorie 
o ataku na pasażerski samolot ukraiń-
skiego myśliwca, a terroryści posuwa-
ją się do upowszechniania twierdzeń 
o wielkiej mistyfikacji, według której 
w samolocie leciały zwłoki pozbawio-
ne krwi. Tym razem świat nie może 
milczeć. Ukraińcy od razu przekazują 
śledztwo społeczności międzynarodo-
wej. Otwartość ich ruchów dodatkowo 
dowodzi niezbicie ich niewinności.

Wielu ekspertów traktuje mo-
ment zestrzelenia boeinga jako punkt 
zwrotny w rosyjsko-ukraińskiej woj-
nie. Świat musi się określić, czy dalej 
będzie zamykać oczy na bandyckie 
działania Putina, czy jednak powie 
„dość”. Stany Zjednoczone wprowa-
dzają kolejne sankcje, zmuszona jest 
to również zrobić Unia Europejska. Co 
ciekawe, najbardziej jednoznacznie 
w tej sytuacji potrafią się zachować 
wcale nie wielkie supermocarstwa, 
ale kraje, które od początku zmian na 

Ukrainie opowiadały się za siłami de-
mokratycznymi – Australia i Kanada. Ta 
pierwsza na Ukrainę wysyła też swoich 
policjantów, którzy mają umożliwić 
pracę międzynarodowych ekspertów 
w miejscu, gdzie spadły szczątki male-
zyjskiego boeinga. Ukraina nie korzysta 
z usług rosyjskiego Mak-u, którego jest 
zresztą współzałożycielem. Zbyt do-
brze bowiem rozumie, jak Moskwa go 
wykorzysta.

Mimo zestrzelenia samolotu i apelu 
prezydenta Poroszenki świat wciąż nie 
uznaje Donieckiej i Ługańskiej Repu-
blik Ludowych za organizacje terrory-
styczne. Oczywiście tym bardziej nikt 
nie jest w stanie otwarcie powiedzieć, 
że za zabicie 298 osób, podobnie jak 
za morderstwa na ukraińskich cywi-
lach i żołnierzach, odpowiedzialny jest 
Władimir Putin. Mimo tego przyjęte 
sankcje stają się na tyle dotkliwe, że 
Putin ma do wyboru: albo wycofać się 
z ukraińskiego konfliktu i szukać jakichś 
nowych politycznych rozwiązań, albo 
konflikt eskalować.

Obudzeni Ukraińcy

W pierwszych dniach sierpnia ukraiń-
skie media podają informacje o bardzo 
szybko zwiększającej się liczbie wojsk 
rosyjskich na granicy z Ukrainą. Z Rosji 
do obwodu homelskiego na Białoru-
si graniczącego z Ukrainą i będącego 
najprostszą drogą do Kijowa wjeżdża 
pociąg z 65 wagonami wyładowany-
mi sprzętem wojskowym – głównie 

z nowoczesnymi samobieżnymi moź-
dzierzami. Tego samego dnia Rosjanie 
przerzucają w pobliże granicy brygadę 
śmigłowcową, a Ukraińcy odkrywają 
zgrupowanie kilkudziesięciu jednostek 
rosyjskiej broni pancernej oznaczonej 
jako „mirotworcy”, czyli rosyjskie siły 
pokojowe. To te same „siły pokojowe”, 
które ostrzeliwały Gruzję pociskami 
kasetowymi i mordowały Czeczenów. 
Rosja coraz rzadziej ukrywa, że jest go-
towa wprowadzić swoje wojska na te-
ren Ukrainy. Oglądając rosyjskie media, 
można mieć wrażenie, że cały naród 
wręcz błaga Putina, by pomógł rosyjsko-
języcznej ludności na Ukrainie i zgniótł 
„banderowską juntę” w Kijowie.

Niemcy oświadczają, że nikt nie 
będzie walczył za Ukrainę. Ukraińcy 
zdają się mieć już od dawna tego świa-
domość. Ich działania na wschodzie 
w niczym nie przypominają scen hańby 
z Krymu, gdzie żołnierze oddawali nie 
tylko broń, ale też samoloty i okręty. 
Dziś walcząc, często walczą do ostat-
niego pocisku, nawet zmuszeni do 
wycofywania się na teren Rosji, mając 
świadomość, co ich tam czeka, naj-
pierw niszczą broń, nie chcąc, by znów 
mogła się ona dostać w rosyjskie ręce 
i być wykorzystana przeciwko nim.

Na wschodzie walczą ochotnicze ba-
taliony tych, którzy brali udział w maj-
danowej rewolucji godności. Walczą 
tam jednak również jednostki złożone 
z tych, którzy na Majdanie byli po dru-
giej stronie – funkcjonariuszy specjal-
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nych jednostek ministerstwa spraw 
wewnętrznych: Berkutu, Alfy, Barsa 
i innych. Dziś wspólnie walczą o nie-
podległość Ukrainy. Ci żołnierze rozma-
wiają i po rosyjsku, i po ukraińsku – nie 
jest to dziś przedmiotem sporu. Nie-
stety często muszą walczyć w drama-
tycznie ciężkich warunkach. Brakuje im 
broni, amunicji, wyposażenia, a nawet 
żywności. Wydaje się to niezrozumiałe 
w tak potężnym państwie jak Ukraina. 
Z drugiej jednak strony bardzo często 
zapominamy, że właśnie dlatego, że 
Ukraina stała się chorym państwem, 
doszło do Majdanu i ogólnonarodowej 
rewolucji, a może wręcz powstania. 
Ukraina nie zdążyła jednak zreformo-
wać aparatu państwowego, a już zo-
stała wciągnięta w wielowymiarową 
wojnę z rosyjską potęgą. Bez względu 
na to, jak kulejącą, ale jednak potęgą.

W tej wojnie aż roi się od absur-
dów. Olbrzymia część rosyjskiego 
wyposażenia wojskowego, nawet już 
po rozpoczęciu konfliktu, powstaje 
właśnie na Ukrainie. Być może już nie 
sprzedaje go ona swojemu wrogowi, 
ale wiele osób nie ma takiej pewno-
ści. Kijów jest całkowicie uzależniony 
od rosyjskiego gazu, Ukraińcy pracują 
w Rosji, a Rosjanie mają na Ukrainie 
całą gamę swoich interesów. Między 
tymi krajami można poruszać się na 
podstawie paszportu wewnętrzne-
go – odpowiednika dowodu osobiste-
go, a do niedawna bardzo duża część 
granicy rosyjsko-ukraińskiej po prostu 

nie istniała. Wiele osób mieszkających 
na pograniczu tych krajów nie miało 
nigdy nawet potrzeby określania się, 
czy są Rosjanami, czy Ukraińcami. Dziś 
można jednak stwierdzić, że Putinowi 
udało się w Ukraińcach rozbudzić nie 
tylko poczucie narodowej tożsamości, 
ale wręcz dumę z ukraińskości. Mity 
o braciach Słowianach, starszej sio-
strze, bratnim narodzie prysnęły i kto 
wie, czy niebezpowrotnie.

Orzechowa pomoc

Rosja, oczywiście nawet realizując wa-
riant zbrojny, nigdy nie przyzna się do 
walki przeciw Ukrainie. Walczyć będzie 
przeciwko „nacjonalistom i nazistom”, 
przeciwko „banderowskiej juncie”. Dla-
tego Ukraińcom tak bardzo zależało na 
przeprowadzeniu wyborów prezydenc-
kich i pełnej legalizacji władzy. Właśnie 
po to, by pokazać, że Ukraina to kraj 
demokratyczny, wolny i nacjonalistycz-
ny. Prezydent Poroszenko poszedł dalej 
i zgodnie z obietnicami doprowadził do 
momentu, w którym faktycznie może 
ogłosić nowe wybory parlamentar-
ne. Ukraińcy bowiem pamiętają, że ta 
właśnie Rada Najwyższa powoływała 
rząd Azarowa i wprowadzała w stycz-
niu 2014 roku faktyczny stan wojenny 
przeciwko własnemu narodowi. W tej 
radzie deputowanymi byli tacy ludzie 
jak Carow, oficjalnie popierający rosyj-
skich terrorystów... 

Jednak wybory prezydenckie  
odbywały się w atmosferze chaosu  

spowodowanego terrorystyczną rebe-
lią, wybory parlamentarne mogą przy-
paść wprost na czas półotwartej (bo 
„pokojowej”) interwencji rosyjskiej.

Ukrainę można dziś traktować jak 
nowe państwo. Młode, kształtujące się 
na bazie narzuconego aparatu admini-
stracyjnego, z nieokrzepłym poczuciem 
tożsamości narodowej i sąsiadem dy-
biącym na niezależność. Ukraińcy sami 
widzą zbieżność z 1918 rokiem i pró-
bą powstania niezależnego państwa 
ukraińskiego w tamtym czasie. Wtedy 
się to nie powiodło, bo przecież trud-
no za takie państwo uznać sowiecką 
Ukrainę. Niestety Rosja dokładnie dąży 
do takiego scenariusza. Z łatwością 
też podsyca konflikty z innymi sąsiada-
mi. Wpisują się w to Węgry, które dziś 
wspierając nastroje separatystyczne 
na Zakarpaciu, wyrastają na rosyjskie-
go konia trojańskiego w Unii Europej-
skiej (chociaż czym jest to w obliczu 
polityki Merkel...). Nieprzypadkowy 
jest też wzrost tendencji prorosyjskich 
i w Polsce. Jednak odwoływanie się do 
rzekomych nastrojów wśród polskiej 
mniejszości na Ukrainie jest nietrafio-
ne, bo akurat środowiska polskie tam 
w olbrzymiej części sprzyjają demo-
kratycznym zmianom zainicjowanym 
przez Majdan. Na Ukrainie wciąż pa-
nuje olbrzymia sympatia dla polskiego 
społeczeństwa, które jawi się jako na-
turalny sprzymierzeniec w walce z Mo-
skwą. Niezrozumiałe są jedynie pewne 
posunięcia polskich władz, szczególnie 

gdy na naszej granicy zablokowano 
transporty kamizelek kuloodpornych 
i hełmów. Ukraińcy bowiem wielokrot-
nie podkreślają, że walczą nie tylko 
za siebie, lecz także za inne narody 
wiecznie zagrożone przez Rosję. Sami 
tłumaczą nas, rozumiejąc, że staliśmy 
się częścią Unii Europejskiej, która 
w konflikcie z Rosją niestety daje wyraz 
tego, jak daleko odeszła od swoich ko-
rzeni i idei. Co ciekawe, Ukraińcy wciąż 
wierzą w sojusz z Ameryką. Nawet bez 
wstąpienia do nato. I chociaż żołnie-
rze śmieją się z orzeszków solonych 
przesyłanych w ramach wojskowej 
pomocy, to jednak eksperci nie mają 
wątpliwości, że Amerykanie mogą 
mieć swój udział w ukraińskich suk-
cesach wywiadowczych, szczególnie 
w przechwytywaniu rosyjskich rozmów 
i dokumentacji pokazującej aktywność 
rosyjskich wojsk na Ukrainie. Być może 
ukraińska sytuacja jest też największą 
nauczką dla Stanów Zjednoczonych, 
które, podobnie jak i cały cywilizowa-
ny świat, muszą zrozumieć, że historia 
się nie skończyła, a terroryzm XXi wie-
ku ma swojego nowego lidera i jest 
nim przywódca państwa, które jeszcze 
niedawno przez wielu było traktowa-
ne jako równoprawny, demokratycz-
ny gracz na arenie międzynarodowej. 
Niestety terroryści bardzo często uży-
wają masek zakrywających prawdziwe 
oblicze. Ω
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Co jakiś czas spomiędzy bloków i zagród mniejsze i większe cerkwie 
eksplodują bulwami kopuł i mienią się kolorami wież. Są jak 
niespodziewane precjoza, zgubione tu przez hrabiankę uciekającą 
w popłochu przed znaczącymi teren bolszewikami. Magicznie 
pstrzą szary postsowiecki krajobraz południowej Ukrainy, pełen 
skromnych domostw, bezpańskich psów i dzielnych, walczących 
z codziennością ludzi. Lasy i równiny poprzetykane są miasteczkami, 
o których można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że właśnie 
trwa okres ich świetności. Bieda jest tu widoczna na każdym 
kroku, a najbardziej w niepatrzących w oczy oczach ludzi.

Na niektórych skrzyżowaniach 
nieremontowanej od lat drogi stoją 
wciąż pamiętające okres majdanu 
blok-posty. Zakurzone i ubłocone 
strzępy barykad z flagami ukrainy, 
ledwo dostrzegalnymi pomiędzy 
zniszczonymi przez czas i ruch 
drogowy oponami i deskami, straszą 
nie mniej niż olbrzymie dziury 
w jezdni. Nikt tu już nie sprawdza 
nadjeżdżających w stronę kijowa 
samochodów, nikt nie kontroluje, 
czy aby autokar z południa kraju 
nie wiezie uzbrojonych „tituszek” 
z kieszeniami pełnymi zakrwawionych 
hrywien. już od dawna nie przejeżdżał 

tędy czerkaski Berkut. Nikt też przed 
nim nie ucieka, jak eskortowani 
przez automajdan dziennikarze 
telewizji Biełsat, którym cudem 
udało się ujść z berkuckiego kotła 
pewnego grudniowego dnia. Świeci 
słońce, a wychudzone psy na stacjach 
benzynowych obwąchują moje ręce 
i naszą marszrutkę, gdy na krótko 
zatrzymuje się ona w połowie drogi.

Po trzech godzinach trafiam do 
winnicy, oddalonego o 250 km od ki-
jowa miasta obwodowego, które po 
tradycyjnym przydworcowym tar-
gowisku pełnym skarpet, grzybów, 
chińszczyzny i babuszek, wita mnie 

zapchanym do granic trolejbusem nu-
mer 5. – rozrachowaty, rozrachowaty, 
rozrachowaty – zmęczona konduktor-
ka, trzymając się zgodnie z przepisami 
poręczy i uchwytów, kursuje z jednego 
końca pojazdu na drugi, powtarzając 
jak mantrę: – rozrachowaty, rozracho-
waty – zbiera po 1,5 hrywny i wydaje 
bilet. – rozrachowaty, djakuju, rozra-
chowaty – i tak 12 godzin w upale i tło-
ku. mój plecak wcale jej nie pomaga. 

Przy poprzecinanej szwajcarskimi 
tramwajami głównej ulicy miasta  
znajdują się m.in.: kościół kapucy-
nów pod wezwaniem matki Boskiej 
anielskiej, z jednym z dwóch tutej-
szych pomników św. jana Pawła II, 
biurowy budynek, skrywający na siód-
mym piętrze nieoznaczony z zewnątrz 
narodową flagą gabinet konsula RP, 
i mcdonald’s, oblegany w porze obia-
dowej jak majdanowa kuchnia w naj-
mroźniejsze dni lutego. 

Spotykam się z jerzym wójcickim, 
redaktorem naczelnym miesięczni-
ka „Słowo Polskie” i prezesem sto-
warzyszenia kresowiacy. Znamy się 
od majdanu. – Co myślisz o tym, że nie 
wiadomo po co spalono dziś w nocy tysią-
ce opon? – powiedział do mnie jerzy, 
gdy spotkałem go po raz pierwszy. 
Było to 20 stycznia, dzień po wybuchu 
złości przy ul. Hruszewskiego. wójcic-
ki ukrywał się wtedy w kijowie przed 
ukraińską bezpieką, która zagięła na 
niego parol w związku z działalnością 
w winnicy. trwały masowe aresz-

towania i porwania, więc zostawił 
w domu żonę z trójką dzieci, z duszą 
na ramieniu przybył do kijowa i sie-
dział wściekły przy polskim stoliku 
w Profspiłkach. 

Gdy spotkaliśmy się w końcu lipca, 
sytuacja była diametralnie inna. SBU 
nie chciała już ścigać jerzego, a „jedy-
nie” zwerbować go do współpracy.

– dzwonił do mnie ten sam funkcjona-
riusz, co w czasie Majdanu – opowiada 
jerzy. – dzwoni i mówi: Panie Wójcicki, 
trzeba współpracy. – Jaka współpra-
ca? – pytam. – ty zdradziłeś ojczyznę, 
wykonywałeś złoczynne nakazy. Mogę 
Cię podać do sądu – mówię mu. a ten mi 
na to, że jego szefa już nie ma, że uciekł 
do eupatorii, do rosji – słyszę. – Jaka 
rosja, mówię mu? to jest Ukraina, tylko 
okupowana! I on tam pracuje w rosyjskim 
FSB – mówi lider winnickiej Polonii. 

– ten funkcjonariusz chciał wiedzieć, 
co się dzieje w naszym środowisku, jasne 
że odmówiłem. W czasie protestu byłem 
w obwodowym komitecie Majdanu. do-
niesiono nam, że jest wśród nas dwóch 
zdrajców, do dziś nie wiemy kto. a gdy 
nieśliśmy list do konsula generalnego, by 
zakazał wydawania wiz członkom Partii 
regionów, zadzwoniło do mnie SBU, żą-
dając listy. Jasne, że nie dałem. W na-
stępnym dniu poszliśmy do konsulatu, 
czekało 30 milicjantów z dyktafonami, 
pistoletami. Przekazaliśmy konsulowi 
list. do dziś mają pretensje – śmieje się. 
takie oto zmiany przyniosła w winni-
cy „rewolucja godności”.
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Siedzimy w kawiarni w centrum 
handlowym, gdzie poza znudzoną 
wszystkim oprócz siebie zakochaną 
parą jesteśmy jedynymi gośćmi. Na 
zewnątrz niemiłosierny upał. winni-
czanie chłodzą się kwasem chlebowym 
polewanym przez babuszki z ustawia-
nych na każdym rogu zardzewiałych 
beczek. jerzy jest pesymistą. 

– Widzisz, tu chodziło o lustrację, by 
śmietankę bandycką wsadzić do wiezie-
nia, a reszta by się pochowała. nic z tego 
nie wyszło. Zaczęło się bardzo pięknie, 
zaczęły się społeczne słuchania kandy-
datów na sędziów i urzędników. ale i tak 
brali „kogo trzeba”. nie ma ani mecha-
nizmów lustracji, ani chęci. na średnim 
szczeblu siedzą ci sami co za Janukowy-
cza – rozkłada ręce. – Jest teraz więcej 
demokracji. Przed rewolucją było i tak le-
piej niż w rosji. Więcej demokracji i wię-
cej wolnego słowa. ale np. milicja straciła 
zaufanie społeczne. są traktowani jak 
śmiecie, szczególnie po wydarzeniach na 
donbasie, gdy zdradzili i przeszli na stro-
nę rosji. Za rządów Janukowycza roz-
kradano rocznie równowartość jednego 
budżetu. Potem szło to do rajów podatko-
wych i wracało na Ukrainę. 

kiedy spotkaliśmy się w lipcu, trwa-
ła „wojna na wschodzie”, jak wszyscy 
w kraju określali uderzenie rosyjskie-
go „imperium zła”, ostrzeliwującego 
ochotnicze bataliony i ukraińskich 
rezerwistów z ciężkiej artylerii i gra-
natników. wojna trwała w najlepsze, 
a winnickie środowisko Polaków zbie-

rało w tym czasie pieniądze na do-
zbrojenie wyjeżdżających pod donieck 
i Ługańsk. to zresztą jedna z wielu 
rzeczy, którą może się pochwalić jerzy.

drobny, niewysoki trzydziestokil-
kulatek od dawna toczy kolejne walki 
ze skorumpowaną ukraińską admi-
nistracją. Gdy widzieliśmy się w lip-
cu, właśnie po dziewięciu miesiącach 
odniósł kolejny sukces. miejscowe 
władze łaskawie zgodziły się, aby 
w winnickim parku, stojącym w miej-
scu dawnego cmentarza katolickiego, 
na ścianie jedynej niezrównanej z zie-
mią kaplicy, mógł powiesić dwuję-
zyczne (po polsku oraz po ukraińsku) 
tablice upamiętniające pogrzebanych 
pod alejkami Polaków. dziewięć mie-
sięcy to kilka rund dokumentów po 
kolejnych szczeblach administracji, po 
których przejściu wciąż i wciąż wra-
cały niczym kamień Syzyfa, w dół, aż 
do pierwszego okienka. – stoi za mną 
półtora tysiąca ludzi, ufają mi i pod-
pisali petycję, księża apelowali o to na 
polskich mszach. Jak mógłbym zawieść 
ich wszystkich? – oburza się jerzy, gdy 
mówię mu, że zapewne na jego miej-
scu dawno bym się zniechęcił. – Chodź, 
pokażę ci cmentarz. wychodzimy w roz-
grzane miasto.

– tu, tu, wszędzie trumny pod alej-
kami i trawnikami, gdzieniegdzie kości, 
nawet kiedyś nazbierałem. – jerzy 
omiata ręką wielką połać zielonego 
terenu, w niczym nieprzypominają-
cego cmentarza. – a tamten pomnik 
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Gorkiego specjalnie ustawili na grobie 
polskiego księdza. Gorkiego kojarzysz, 
ambasador stalina do spraw antyreligij-
nych – śmieje się jerzy. – no i podczas 
ekshumacji znaleziono krzyż. katolic-
ki, nie taki „przekreślony”, jak to mówią 
w polskim konsulacie – dodaje. Budy-
nek kapliczki, na której łaskawie po-
zwolono upamiętnić Polaków, stoi na 
uboczu rozległego parku. jest tu tylko 
dlatego, że sowieccy racjonalizato-
rzy przerobili ją na pomieszczenie dla 
węzła radiowego, który jest tu zresztą 
do dziś. Zalepione szyby i zaniedba-
ny teren wokół nie przykuwają uwagi 
par spacerujących tędy do „miejsca 
zakochanych”. ten uroczy zakątek, jak 
mówi jerzy, znajduje się na miejscu 
dziewięciu zbiorowych mogił. Później 
był tam plac, na którym stał pomnik 
józefa Stalina, nim w działalności 
„Słońca ludzkości” nie dopatrzono się 
błędów i wypaczeń. 

Od północy park sąsiaduje z budyn-
kiem Służby Bezpieczeństwa ukrainy. 
to oznacza tylko tyle, że wcześniejszy 
cmentarz sąsiadował kolejno z NKWD, 
Gestapo, KGB i SBU, które wiatr hi-
storii zaganiał i przeganiał do ponu-
rego gmaszyska. Na jego dziedzińcu 
wszystkie bez wyjątku policje poli-
tyczne wykonywały wyroki śmierci 
i zwyczajnie mordowały swoich prze-
ciwników. – Jak komuniści mordowa-
li, to odpalali silniki, włączali jakieś 
maszyny, byle tylko nie było słychać 
strzałów i krzyków – opowiada jerzy. 

Ciała trafiały do dołów śmierci, po 
których dziś biegają rozwrzeszczane 
dzieci i spacerują niesione przez życie, 
nieświadome niczego pary. Po drugiej 
stronie ulicy beton i szkło. Olbrzy-
mie, upstrzone reklamami centrum 
handlowe. – W tym miejscu był cmen-
tarz prawosławny – mówi jerzy. Gdy 
jerzy już pokaże mi cmentarz, tram-
waje, ambasadę i budynek, w którym 
w 1920 roku józef Piłsudski podpisy-
wał porozumienie z Symonem Petlurą, 
przesiądziemy się do jego samochodu, 
wypakowanego po dach dziecięcymi 
fotelikami i gadżetami w ukraińskich 
barwach, a z głośników popłynie: My, 
pierwsza brygada. wot, Poljak patriota!

winnica wbrew swej nazwie nie sły-
nie z wyrobu wina. Pochodzi stąd za 
to „król czekolady”, jak nazywany jest 
przez wszystkich Petro Poroszenko, 
ukraiński prezydent i właściciel kon-
cernu cukierniczego roshen. ukraiński 
oligarcha od lat znajduje się w ścisłej 
czołówce najbogatszych ludzi w kraju, 
właśnie za sprawą winnickiej i kilku in-
nych fabryk czekolady oraz kilkunastu 
innych biznesów, rozsianych po całym 
kraju i wielu gałęziach gospodarki. 

– Poroszenko jest bardzo stanowczy, 
zadaje się tylko z tymi, którzy są na jego 
poziomie – mówi jerzy. – Bardzo dużo 
moich znajomych pracuje w jego fabryce. 
Otrzymują 5 tysięcy hrywien. to dość dużo 
jak na warunki winnickie, gdzie średnia 
pensja to ok. 1100 – przyznaje. „Pan pre-
zydent” ma z czego płacić. jego majątek 

jest szacowany na 1,5 miliarda dolarów, 
co, co prawda, stawia go w rankingu 
m.in za rinatem „królem donbasu” 
achmetowem i Ołeksandrem „Saszą 
stomatologiem” janukowyczem, synem 
obalonego prezydenta, ale i tak sytu-
uje w pierwszej dziesiątce ukraińskich 
oligarchów. 

winnica chwali się fabryką i sztan-
darowymi sklepami roshen, w których 
baton z marcepanu kosztuje 3 złote, 
a olbrzymi tort ok. 40 złotych. wszyst-
ko jest utrzymane w bardzo eleganc-
kim, zachodnim stylu. torty, słodycze, 
a nawet firmowe maskotki i wystrój 
cukierniczych salonów pozbawione 
są sowiet-barokowego przepychu ro-
dem z willi janukowycza seniora. Nic 
dziwnego, że Poroszenko nic nie robi 
sobie z chwilowego przejęcia w lutym 
jego rosyjskiej fabryki i gróźb embarga 
na sprzedaż produktów w tym kraju. 
jego eksport śmiało może konkurować 
z wyrobami z Zurychu, wiednia lub 
krakowa. Zapewne na to liczy. Nie bez 
powodu produkcja słodyczy odbywa się 
na różnych liniach produkcyjnych.  
jak czytam w wydawanym przez  
jerzego „Słowie Polskim”: słodycze 
roshen produkowane są według przesta-
rzałych receptur, dla Izraela i USA istnieje 
oddzielna linia produkcyjna, która produ-
kuje słodkości z całkiem innych składników 
niż dla Ukrainy 1. to jednak jedna z nie-

1 J. Wójcicki, Poroszenko – nowa twarz Ukrainy, 
„Słowo Polskie”, nr 6 (23), czerwiec 2014, str. 13.

wielu łyżek dziegciu w wagonach mio-
du Poroszenki. Nawet z perspektywy 
zachodniej europy zdaje się najlepszym 
człowiekiem na stanowisku prezydenta 
ukrainy. 

Obecny podczas protestów na maj-
danie, jednocześnie znający realia 
oligarchicznego biznesu i klanowych 
wojen „czekoladowy król” ma w win-
nicy jeszcze jedno zagłębie – lojal-
nych ludzi. dzień przed moją wizytą 
u wójcickiego – 24 lipca 2014 roku – do 
dymisji podał się p.o. premier ukra-
iny arsenij jaceniuk. Powodem były 
znane i nad wisłą „tarcia w koalicji”. 
jego miejsce chwilowo zajął wołody-
myr Hrojsman, dotychczasowy wice-
premier oraz były mer winnicy – bliski 
człowiek Poroszenki. Zdaniem miesz-
kańców „słodkiego miasta” oznacza to, 
że ten jeden z większych pracodawców 
w regionie przeszedł do ofensywy na 
skalę ogólnokrajową. O Hrojsmanie 
najlepszego zdania nie ma wójcicki. – 
On przeszkadzał otworzyć szkołę polską, 
a szkole żydowskiej sprzedał pomieszcze-
nie za hrywnę. dalej walczymy o to, by na-
sza powstała – mówi. By było ciekawiej, 
Hrojsman został w 2011 roku odzna-
czony przez prezydenta Bronisława ko-
morowskiego… krzyżem kawalerskim 
Orderu Zasługi RP. Ω

Powyższy fragment pochodzi z mającego się uka-
zać nakładem wydawnictwa „Fronda” zbioru 
reportaży Wojciecha Muchy pod roboczym 
tytułem „Krew i Ziemia - szkice o rewolucji 
na Ukrainie”.
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warszawskim Dworcu Zachodnim. Tam 
o 21.30 wsiadałem do autobusu rejso-
wego i jechałem do Lwowa, a później 
dalej, choćby na kilka dni, na Majdan 
Niepodległości, Krym, do Charkowa, 
Zaporoża, Odessy czy Dniepropietrow-
ska. Za każdym razem po to, by lepiej 
rozumieć. Za każdym razem byłem 
pewien, że to już ostatnia podróż „na 
Majdan”.

Poszukiwacze przygód 

Takich jak ja polskich dziennikarzy – 
uzależnionych od Ukrainy w tamtym 
czasie – było na Majdanie więcej. Nie-
którym przez rewolucję na Wschodzie 
rozleciały się związki, ponieważ przez 
długie tygodnie żyli tylko tym, co się 
działo w Kijowie. Nie pytaliśmy: Czy 
jedziesz?, tylko: Kiedy się spotkamy na 
Majdanie?. Na takich jak my niektó-
rzy pogardliwie mówili „poszukiwacze 
przygód”, bo w gruncie rzeczy była to 
przygoda. Spaliśmy pokotem w biurze 
prasowym na karimatach czy w bu-
dynkach przejętych przez rewolucjoni-
stów – i to my byliśmy pierwsi rano na 
konferencjach prasowych. Te zresztą 
i tak najmniej nas obchodziły, bo my 
chcieliśmy poznać prawdę o Majda-
nie, a tę znali ludzie stojący na mrozie, 
a nie politycy na konferencjach.

Wtedy znaczenie miało też nie to, 
którą redakcję reprezentujesz, ale jak 
dobre zdjęcie zrobiłeś czy tekst na-
pisałeś. W Profspiłkach – spalonym 
w lutym 2014 roku biurze prasowym – 

tworzyliśmy „polski stolik”, ponieważ 
pracowaliśmy razem, podpowiadali-
śmy sobie, pomagaliśmy w tłumacze-
niach, razem w środku nocy jechaliśmy 
sprawdzić niesprawdzone informacje. 
„Gazeta Polska” razem z „Gazetą Wy-
borczą”, tVn24 obok Radia Wnet. To 
była dla mnie prawdziwa rewolucja, no 
i szkoła dziennikarstwa, ponieważ na 
Majdanie okazało się też, że nikomu – 
a przede wszystkim liderom ukraińskiej 
opozycji – nie wolno wierzyć na słowo. 
W tej plątaninie interesów, biznesów 
i polityki wielu chciało rękami dzienni-
karzy, ale przede wszystkim prostych 
ludzi, którzy uwierzyli, że wymiana 
elit może zmienić ich życie, ugrać jak 
najwięcej. Właśnie dlatego na Majda-
nie podziwiałem najbardziej – i myślę, 
że nie tylko ja – tych prostych ludzi, 
którym przyśniła się radykalna zmia-
na ich kraju, radykalna wymiana elit 
przeżartych przez korupcję. Sen o Unii 
Europejskiej to tak naprawdę sen 
o normalności.

Mołodcy znaczy „zuchy”

Sen ten śnili zresztą nie tylko Ukraińcy, 
którzy byli na Majdanie. Argument 
mojego ojca, który powtarzał, 
że kilka tysięcy osób na placu 
w Kijowie w ponad 40-milionowym 
kraju to kropla w morzu – nie 
przekonywał mnie. Kropla przecież 
drąży skałę, a Majdan okazał się 
tykającą bombą, która odsłoniła 
prawdziwe oblicze Rosji. O tym, że 

Przez lata podróżowania na 
Wschód nauczyłem się, że nie 
osądza się tam przynajmniej 
jednej rzeczy: miłości. Gdy zrobisz 
coś nieodpowiedzialnego dla 
rodziny – a tym bardziej dla kobiety, 
którą kochasz – usłyszysz słowa 
zrozumienia i wsparcia: Eta ljubow. 
Taki też Majdan zapamiętałem: 
dla dobra rewolucji nie zawsze był 
pokojowy, a mimo to wszystko 
zostało mu wybaczone. Jednak czy 
cena nie okazała się zbyt wysoka?

W grudniu 2013 roku w drodze na Maj-
dan po raz pierwszy czułem, że muszę 
tam być. To samo w styczniu, lutym, 
marcu i kwietniu. Prawie pół roku wy-
szarpywania dni z kalendarza, by ob-
serwować i opisywać to, co działo się 
w Kijowie.

Jak nieodpowiedzialne i źle zapla-
nowane były te wyjazdy, niech po-
twierdzą ci, którzy widzieli mnie, gdy 
za każdym razem w ostatniej chwili 
pakowałem do torby podróżnej jed-
ną koszulę i zaraz meldowałem się na 
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lont się pali, świadczyły szczegóły. 
Na granicy w Medyce, ludzie – tak 
zwane mrówki – na nasze: Wracamy 
z Majdanu Niepodległości, rzucone do 
pogranicznika reagowali pomrukiem 
podziwu. To ich ciche: mołodcy!” (czyli 
„zuchy”), które słyszeliśmy, było jak 
zapewnienie, że stoimy po właściwej 
stronie barykady. 

O tym przekonał mnie też nastolet-
ni Wasyl w Dniepropietrowsku, gdzie 
skromny – bo ciągle rozganiany – Maj-
dan na początku lutego przyciągał może 
kilkadziesiąt osób. Mimo tych trudności 
chłopak był pełen wiary w demokrację, 
wolność i sprawiedliwość. Młody ideali-
sta odcinał się od radykałów i wierzył, że 
lepszy świat jest możliwy. W pewnym 
sensie zawstydzał mnie. Właśnie dlatego 
to jemu dałem koszulkę „Solidarności”, 
którą za każdym razem woziłem ze sobą 
na Wschód.
 O ważności Majdanu przekonał mnie 

też – w sposób symboliczny – Olek z Dro-
hobycza. Choć go nie znaliśmy, w stycz-
niu podbiegł do mnie i do Franka Ra-
packiego przed Profspiłkami i zapytał 
uśmiechnięty: Co tam u was, żurnalisty 
z Polszy?, energicznie przybijając nam 

przy tym piątkę. Olek zginął 9 lutego od 
strzału snajpera na Majdanie, tak jak sto 
innych osób. Zginął od strzału, którego 
wszyscy się spodziewali. 

Dzięki znajomościom w Samo-
obronie Majdanu wiedzieliśmy, gdzie 
i kiedy „się zacznie”. Po co wracacie 
do Polski, we wtorek będą pierwsi 
zabici! – mówił nam w lutym jeden 
z szefów rewolucji, tuż przed „czar-
nym tygodniem” kijowskiego powsta-
nia. I tym razem też się nie pomylił. Po 
raz kolejny sprawdziła się jego prze-
powiednia co do końca zawieszenia 
broni. Skąd wiedział, kiedy Berkut 
zacznie rozstrzeliwać Majdan? Może 
stąd, że to radykałowie Majdanu pod 
flagami Unii Europejskiej doprowa-
dzili do eskalacji przemocy? Czy było 
to konieczne? Czy można było tego 
uniknąć? Czy cena za zwycięstwo Maj-
danu nie okazała się zbyt wysoka? Te 
pytania do dziś mnie męczą. Wiem 
jednak, że gdyby nie skrajne skrzydło 
Majdanu – rewolucja by nie zwycięży-
ła, a to dzięki niej przecież poznaliśmy 
prawdziwą twarz Władimira Władimi-
rowicza Putina. Tylko czy z tej wiedzy 
świat zdoła zrobić pożytek? Ω 

Bartosz andrejuk: dziennikarz Tvnwarszawa.pl, podróżnik i obserwator. Dla przyjaciół – „Latawiec”. 
Z Majdanu pisał dla Tvn24.pl. Publikował też teksty na Rp.pl i w „Krytyce Liberalnej”. Razem z Fran-
ciszkiem Rapackim prowadzi audycję Warszawa Wschodnia w Radiopraga.pl. Z Ukrainą związany jest 
od 2004 roku. 

POl aCZek 2010

odlewa się
na zdjęcia umarłych
rzuca spermą w krzyż
symuluje kopulację
do wtóru maryjnych pieśni
oblewa wódką kobiety

jego patroni
klepią go za to
upierścienioną dłonią
po wypasionym
czerwonym od śmiechu
pysku

Janusz kotański
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Jak 
PaCHnIe 
MaJdan

Franciszek rapacki „wicze” – manifestacja na majdanie 
Niepodległości. jest środek grudnia, 
protesty w kijowie trwają już ponad 
dwa tygodnie, lenin zdążył spaść z po-
stumentu, pierwsza fala emocji zdaje 
się już przechodzić. jadę, by świadko-
wać wydarzeniu, które idzie w konku-
ry z pomarańczową rewolucją, choć na 
ten moment wydaje się bardziej wątłe, 
i przed którym nie sposób pisać pozy-
tywnych scenariuszy. 

w książce W hołdzie katalonii 
Orwell pisał o zapachu wojny jako 
o woni ekskrementów i rozkładającej 
się żywności. Pierwszym zmysłem re-
agującym na majdanie jest powonie-
nie – pierwszym doznaniem zapach 
płonącego drewna na szklistym, mroź-
nym powietrzu.

morze pałatek i między nimi setki, 
tysiące haseł, postulatów, manife-
stów, okrzyków trwogi i wezwań do 
walki – na płótnach, dyktach, karto-
nach, skrawkach papieru, wklejkach 
i wlepkach. I między tym wszystkim 
jakiś nienaturalny, trochę anarchicz-
ny ruch – grupy chłopaków w moro, 
z kijkami różnego przeznaczenia, ma-
szerujące w tę i z powrotem, i na bok, 
i po przekątnej, i diagonalnie. Hałas, 
gwar, ze sceny ktoś się drze, inny spod 
dużego namiotu skanduje, zawodzi ja-
kiś duchowny, kozak wzywa do gara ze 
świeżo uwarzoną zupą.

wojtek jankowski z radia wnet pi-
lotuje mnie telefonicznie do budynku 
związków zawodowych Profspiłok – 

Ochrona w kijowskim metrze grozi 
czasem palcem pasażerom, którzy 
postanowili iść po ruchomych 
schodach. A stacje metra pod 
centralnymi ulicami Kijowa kryją 
się naprawdę głęboko. Arsenalna 
sięga ponad 100 metrów i jest 
podobno najgłębsza na świecie.

GrudZIeń

jeszcze kilka razy w kijowskim me-
trze będę mieć to samo wrażenie. Że 
to postsowieckie. to daj się wieźć, nie 
omijaj zwartej kolumny, nie wychylaj 
stopy przed szereg, jedź 100 metrów choć-
by się paliło i waliło i choćby goniła cię 
milicja Janukowycza. kiedyś w metrze 
w białoruskim mińsku staranowano 
w ten sposób kilkudziesięcioro dzieci, 
gdy nad jakimś festynem oberwała się 
chmura. a teraz klaustrofobię stacji 
Hreszczatyk pogłębia to, że jest pełna 
ludzi – właśnie skończyło się kolejne 
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sztabu majdanu i centrum prasowego. 
Scena, choinka, statua, namiot koło-
myi, checkpoint, namiot Czerniowiec, 
Profspiłki – nasz dom na majdanie na 
długie dni. Przy wejściu tłok i pozorny 
chaos, a grupy nadreaktywnej mło-
dzieży na trzech kolejnych bramkach 
z powodzeniem odgrywają swój spek-
takl poważnych grymasów i wielko-
dusznych gestów: Poszedł. Legitymacja 
prasowa jest. 

Na naszym pierwszym (po ukraiń-
sku drugim) piętrze woń jest już dużo 
bliższa tej opisywanej przez Orwella 
w okopach aragonii. wzmacnia ją za-
duch setek niemytych sztuk bielizny 
i aromat… domowych przetworów 
przegryzających się z cytryną – wo-
lontariuszki przez cały okres trwania 
majdanu będą zwozić tu przetwory 
z rodzinnych miejscowości, bo praw-
dziwy ukrainiec nie daje się oderwać 
od ziemi i zawsze czeka na niego na 
wsi rodzinny dom. Nareszcie włączam 
laptopa i ręce mi opadają. wyświetlacz 
jest zdemolowany. Prawie zapomnia-
łem, jak tłustawy jegomość wytrącił 
mi komputer na lotnisku i przydep-
tał w jakimś kujawskim hołubcu. Nie 
wyglądał na cinkciarza, taksówkarza, 
pracownika ochrony czy milicjan-
ta – nie wyglądał na tituszkę i agenta 
janukowyczowskiej bitwy. Gdybym 
go tylko nie widział później w gru-
pie dziwnych troglodytów, nawet nie 
niuchałbym spisku. a przecież w ciągu 
miesiąca plecak redaktora jankow-

skiego trzy razy poleci do Berlina czy 
innej dżakarty zamiast między war-
szawą a kijowem.

– Chodź, na początek pokażemy ci 
but – mówi wojtek mucha z „Gazety 
Polskiej Codziennie”. Naprzeciw sce-
ny, przed statuą Niezależności. – to 
jedyne, co zostało po dziewczynie, która 
dwa tygodnie temu zaginęła po szarży 
Berkutu. Co chwilę podchodzi tu jakaś 
grupa i nabożnie fotografuje. takie są 
relikwie majdanu w grudniu. 

NOw y rOk / StyCZeń

31 grudnia 2013 roku, godzina 20. tym 
razem z lotniska do centrum jedziemy 
prywatnym transportem z andrze-
jem z Samoobrony. w torbie wiezie-
my dla różnych znajomych świąteczne 
prezenty. majdan przed noworocz-
nym odliczaniem jest już pełen ludzi, 
a abstynencja została ograniczona. 
kukła janukowycza w kajdanach przed 
ratuszem służy do tego, do czego miś 
na zakopiańskich krupówkach, obok 
namiotu Czerniowiec na wprost wejścia 
do Profspiłkok Gruzini prażą szaszłyki.

wszyscy są zgodni, że przynaj-
mniej do 13 stycznia i prawosławne-
go Nowego roku potrwa w kijowie 
„pauza” – zawieszenie broni. Żołnierze 
wojsk wewnętrznych starają się nie 
rzucać w oczy, a berkut przycupnął po 
bramach i na poddaszach budynków. 
także wielu dziennikarzy na święta 
wyjechało. Z Profspiłok gdzieś prze-

padli „rezydenci”, ulotnił się kape-
lan majdanu ojciec Pawło, po pobiciu 
nie wróciła tetiana Czornowoł. Na 
ulubionej barykadzie pod Soborem 
michajłowskim tylko jeden znajo-
my – gitarzysta Białorusin emanujący 
typowym dla wielu swoich rodaków 
poczuciem beznadziei. teraz nawet 
nie chce śpiewać Peremien (Zmian), 
starego hitu wiktora Coja i zarazem 
protest songu iluś tam postsowieckich 
rewolucji. assa – powiedział Noe, gdy 
wyszedł wreszcie na suchy ląd po po-
topie. assa – film kręcony w zimowej 
jałcie – wykreowała tamten hymn.

między namiotami miga jeszcze 
nasz szalony kumpel tolek, awantur-
nik i tropiciel stalinowskich ekspe-
rymentów medycznych. Co ciekawe, 
targa właśnie za chabety jakiegoś mło-
dzieńca ze Swobody.

A poza tym rytualizacja zachowań 
rewolucyjnych: Herojom Sława tym 
razem już wszechobecne. Z przyjem-
nością odnajduję zbaraniałe oczy 
rozmówców, gdy w zamian odpowia-
dam: sława najjaśniejszej rzeczypospo-
litej. O północy tradycyjnie wybrzmi 
hymn, choć tym razem odśpiewany ze 
sceny przez polityków. do tego wciąż 
te same gry słowne. Niezliczone razy 
powtarzana „bimba” (czyli neolo-
gizm premiera azarowa oznaczający 
bombę – majdanowi grozi ewakuacja, 
bo służby znalazły bimbę) i pandu het 
(bandu het – bandę precz). 

mimo wszystko odczuwam jakieś 
leciutkie napięcie, gdy grupka mło-
dzieży ze Swobody przechodzi przed 
Profspiłkami – złośliwe komentarze 
Samoobrony pod ich adresem jeszcze 
się od mojego wyjazdu wyostrzyły. 
I jeszcze łowię komentarz o tym, że 
piosenkarka rusłana, która na maj-
danie od początku pełni rolę konfe-
ransjera i traci już na mrozie głos, 
nadaje się może do telewizji, ale nie do 
rewolucji. 

w Nowy rok po przespaniu kilkuna-
stu godzin gęstnienie atomsfery zaczy-
nam odczuwać już na dobre. radosna 
anarchia ustąpiła kolejnym nerwowym 
rytuałom i małym irytacjom na coraz 
wyższych barykadach. I nie jest to li 
tylko posylwestrowe rozdrażnienie. 
Przed Pałacem Październikowym nad 
ulicą Instytucką wolontariusze rozdają 
z wielkich saganów kaszę gryczaną. Na 
schodach pałacu dziewczyna wykrzyku-
je całą narodową wyliczankę, a tłumek 
jej sekunduje. Śmierć wrogom. Ukra-
ina ponad wszystko. Instytucką rusza 
marsz z okazji rocznicy urodzin Ban-
dery. Spreje idą tego wieczora w ruch, 
centrum zostaje upstrzone mocnymi 
treściami.

luty

Charków

Irena mieszka w Połtawie, ale leci 
z warszawy do Charkowa – wizzair  
za 90 zł. – nie nagrywajcie mojej 
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twarzy, dobrze? Studiowała w Charko-
wie i mówi: – to nie żadna rosja.

trochę się denerwujemy, miesiąc 
wcześniej kolega Bartka andrejuka 
został w tym samym Charkowie wsa-
dzony do samolotu powrotnego z pie-
czątką zakazu – misiem w paszporcie. 
Na nas machają ręką. 

mamy być ostrożni, ale nie paniko-
wać – Irena wysiada z taksówki pod 
dworcem. Chuderlawy kierowca cały 
czas kładzie się nad kierownicą i od-
biera od kogoś telefon. O nie, nie chce 
żadnego majdanu, europy, pięknej julii 
na wolności i bezwizowego ruchu. Za 
to pokaże nam miasto, które zakwitło 
dzięki euro 2012. – O tak było! tylko 
Holendrom na wschodzie ukrainy nie 
powiezło. ale za to jakie centrum. ka-
mienice jak w kijowie i jeszcze równy 
chodnik. No i plac centralny. – O nie, 
nikt nam Lenina nie ruszy. ani ci, którzy 
tu protestują, ani amerykanie, ani sami 
bracia kliczko. Zatrzymujemy się. – O, 
popatrzcie. Burmistrz kernes zrobił tu ka-
wał dobrej roboty.

Bartek nagrywa z tylnego sie-
dzenia, a facet coraz bardziej leży 
na kierownicy i mówi coraz bardziej 
dychawicznie.

– O, to już tutaj. mała daniłowka, 
rogatki, psy drugą stroną szczeka-
ją – typowe ukraińskie przedmieście. 
Pryzmy śniegu, w dali jedna latarnia, 
gruda na nieasfaltowanej od czasów 
Gorbaczowa dróżce. kierowca oddy-
cha z ulgą. da numer telefonu, a jak 

jutro zadzwonimy, to nas zabierze 
pod lenina i do fabryki czołgów, 
a nawet pod pomnik Szewczenki, 
żebyśmy zobaczyli cały ten pożal 
się Boże charkowski majdan. – a nie 
chcecie do rosyjskiego Biełgorodu? nie 
możecie? Wizy? O, to szkoda. jest już 
udobruchany.

w obejściu wita nas wyjątkowo 
przyjacielski pies łańcuchowy. do-
mek składak, trochę desek, trochę 
nieotynkowanych kamieni. Łazienka 
i ubikacja w nieogrzanym przedsion-
ku. – Zamykajcie drzwi na haczyk, bo 
ciepło ucieka, a poza tym wchodzą koty – 
couchsurfing po ukraińsku. – Zaraz 
wam zapiszę hasło do internetu.

julia jest pracownikiem socjalnym, 
jej maż drobnym przedsiębiorcą. Na 
stole od razu ląduje barszcz, a wkrót-
ce wódka. – nie będę wam mówić, ja już 
swoje przeszedłem. Moja żona jest od-
ważniejsza. julia macha ręką. – Męża 
okradli już tyle razy… spalili stoisko, po-
tem kazali je oddać, potem przebudować. 
mąż szuka czegoś w bochnie chleba le-
żącym na stole, a julia się rozkręca. – 
a jak to organizują w Polsce? – jej biuro 
cierpi na permanentny brak funduszy, 
ale ludziom pomagać trzeba. mają in-
ternetową grupę społecznych aktywi-
stek. Oczywiście julia kilka razy była 
na lokalnym majdanie. dopóki ich nie 
pogonili. – Jedziecie jutro nagrywać? 
Zawiozę was do miasta. Pod pomnik 
Szewczenki i do muzeum Gender, któ-
re prowadzi jedna z naszych  

aktywistek. Jedynego takiego muzeum 
na Ukrainie.

– dobrej nocy. I uważajcie na koty. 

Dniepropietrowsk

Blisko północy. Zwały śniegu i ostry 
mróz. Ostatnią marszrutką jedziemy 
na peryferie. tym razem zastajemy 
blokowisko obstawione budami, gdzie 
nawet w środku nocy kupuje się piwo, 
drinki i suszone kalmary. 

Czekamy przed kantorkiem na 
naszego gospodarza, gdy zza pryzmy 
wyłania się ubawiony młodzieniec 
w pstrokatej kurtce. – Panowie, fajnie 
jest, fajnie, fajnie. Oj, fajnie jest. Jedzie-
my na małolatki! dawajcie. Piwko pije-
my. Oj, fajnie, fajnie. Zawisł na moim 
ramieniu i powtarza, jak jest fajnie. 
Czy majdan w dnipro stoi? – Może 
i stoi, grunt, że jest fajnie.

Nasz gospodarz jest dla odmiany 
przesadnie oszczędny w słowach. mię-
dzy ukrytymi pod śniegiem ładami 
i wołgami brniemy do odrapanego, 
cuchnącego bloku, gdzie na ścianach 
wydrapano miliard napisów, a z mo-
zaikowej lamperii zostały pojedyncze 
elementy. jeszcze tylko wytartymi be-
tonowymi schodami na 12. piętro, bo 
szyb windy zdążyły obrosnąć warko-
cze pajęczyn. 

Chłopak ma typowo polskie nazwi-
sko, ale niewiele go to obchodzi. jest 
informatykiem, więc trochę pojeździł 
po europie. Na wspomnienie o majda-
nie wzrusza ramionami. Przed siódmą 

musi nas obudzić. Na chwilę przed 
snem opuszcza przyłbicę. – te kobie-
ty... dwa tygodnie temu wróciła do matki 
na Zachód. Cały czas czuł się mniej 
ważny. – nieporozumienie. 

kiedy jeszcze przed wschodem 
schodzimy o 12 pięter w dół, bezgło-
śnie wytacza się na nas z ciemnego 
bocznego korytarza kobieta: jakiś dłu-
gi, włóczkowy sweter, czerwona twarz, 
szparki oczu. Chwieje się chwilę, po 
czym bezgłośnie wraca w ciemność.

Brodzący w świeżym śniegu za-
pchany trolejbus wiezie nas do cen-
trum. Schodzimy nad szeroki, pokryty 
krą dniepr. Obok kolorowych zabu-
dowań cyrku przy małym dworcu ba-
zarze wchodzimy do mikroskopijnego 
baru. kierowcy wpadają tu na kawkę, 
a pasażerowie na wódeczkę. Babulinka 
z teczuszką wchodzi już po raz dru-
gi. dostaje wódkę, faszerowane jajko 
i ogórka do zagryzienia, po czym wy-
chodzi z płaczem.

Za trzecim razem zapraszamy ją 
do naszego stolika. jeszcze jeden 
stakanczik. Staruszka z teczki wycią-
ga pokreślone podpisami dokumenty 
medyczne. Syn jest na łożu śmier-
ci. – Zdrowy był, ale przestał. Pił trochę 
za dużo, ale nie aż tyle. jakiś zator 
w tętnicach, infart, tu lekarze nie zna-
ją sposobu, nie ma jak go przewieźć 
do lepszej kliniki. – ja bym klęknęła 
przed Putinem, list bym mu wysłała, 
bo to dobry cariuszka, pomóżcie wysłać 
list, pomóżcie…
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Pół godziny później maleńki wasia 
Szmelcer przybiega do nas na plac eu-
ropejski opasany ukraińską flagą. 

Zaporoże

– Zaporoże to miasto bezprawia. Za-
rządzane przez agentów Janukowy-
cza i służb rosyjskich. Żaden biznes nie 
jest tu wolny od nadzoru, ludzie gną się 
przed systemem legalnych haraczy. Nasz 
przygodny rozmówca przedstawia ka-
dry z kina noir. jedziemy autobusem 
wzdłuż gigantycznej tamy dnieprow-
skiej. Chłopak zobaczył naszą kamerę 
i od razu uznał za stosowne przestrzec 
nas przed ukraińskim Gotham. Po-
chodzi z Żytomierza, całym sercem 
popiera majdan, tu studiuje na jakiejś 
technicznej uczelni.

No więc na ulicach terroryzowa-
nych przez mafię i gopników – sowiec-
kich kryminalistów wywodzących się 
z wykorzenionych środowisk robot-
niczych – bije się obcokrajowców, 
ale pamiętać mamy przede wszyst-
kim o jednym. unikajmy języka 
ukraińskiego.

– nie mogę już znieść tych bred-
ni, czemu pan ich straszy? Przystojna 
pięćdziesięciolatka siedząca obok nas 
z tyłu maszyny nie wytrzymuje. – My 
jesteśmy takimi samymi Ukraińcami, też 
mamy dość tej bandy. a rosyjski i ukraiń-
ski – wsio rawno.

kłócą się, a my to powitanie 
z historyczną stolicą kozaczyzny 
nagrywamy. 

Gdy wysiadamy na początku specy-
ficznie długiego, ciągnącego się wzdłuż 
rzeki miasta, oboje są zgodni: – Pocze-
kajcie na waszego gospodarza przed 
mcdonaldem, w oświetlonym punk-
cie. tak będzie bezpieczniej. I rzeczy-
wiście. jeszcze nim dojdziemy przed 
żółtą oazę cywilizacji, Bartek dostaje 
z bara od jakiegoś urki w skórzanej 
kurtce, potem grupka innych mło-
dzieńców dość otwarcie przygląda się 
naszym bagażom, a pijane typki w to-
warzystwie krzykliwie umalowanych 
dziewcząt pozwalają sobie na drobne 
pogróżki. 

Gdy przychodzi po nas dima Ger-
man, przecieramy oczy ze zdumienia. 
jasny blondyn, dość długie włosy, 
palto i szal zarzucone na kwiecistą ko-
szulę. Opowiada o naukach wschodu 
i planowanym kilkumiesięcznym wy-
jeździe do turcji i Iranu. Polityką się 
zajmować nie zamierza, choć ma zna-
jomych zarówno po stronie majdanu, 
jak i po stronie regionałów. 

 – Jesteście głodni? no tak, tu jest lo-
kal, gdzie przesiadują moi koledzy bardzo 
zaangażowani w te wydarzenia. Mają 
prywatną telewizję i mocno popierają 
rosję.

w pubie Oberhausen koledzy dimy 
akurat montują coś na laptopach. – Po-
lacy? Pokażemy wam prawdę o rozbicu 
zaporoskiego Majdanu, nagrywaliśmy 
to. Na ekranie tituszki i Berkut leją 
ludzi, ślizgając się mocno na zalo-
dzonych chodnikach, a w podkładzie 

muzyka z baletu na zmianę z rytmami 
z komedii slapstickowej. a potem już 
bez podkładu: młodzi ludzie noszą-
cy i oznaczenia euromajdanu, i szali-
ki w barwach ukrainy wybijają szyby 
w siedzibie obwodowej administracji.

dopiero po dłuższej chwili kum-
ple dimy orientują się, że jesteśmy 
dziennikarzami. do tego jowialny szef 
lokalu przygląda nam się uważnie. 
– Nie używajcie ukraińskiego, przecież 
świetnie rozumiecie rosyjski. 

– Podaj swoje dane na Facebooku. nie 
masz? Czemu?

Odwilż. dima prowadzi nas na 
kwaterę ładną zieloną ulicą. – Po-
stawili latarnie, bo to droga do aka-
demii Medycznej – bito tu studentów 
zagranicznych. 

Kijów

wysiadamy z pociągu relacji Sewasto-
pol – kijów, którym podróżowaliśmy 
z Zaporoża. Żegnamy się z grupą ro-
botników z Chersonia, którzy dopiero 
przy horyłce przestali nas odsyłać do 
„europejskiego czorta” i udzielać rad, 

by „nie wsadzać nosa w sprawy ukra-
iny”. Przed dworcem kierowcy busi-
ków nawołują ludzi: Połtawa, Odessa, 
Charków, dniepropietrowsk!

mam wrażenie, że w metrze ludzie 
przemieszczają się po schodach odro-
binę bardziej dynamicznie niż w grud-
niu. kiwające strażniczki zniknęły. 
wysiadamy na Chreszczatyku i naj-
pierw zaglądamy na barykadę przy 
Hruszewskiego. Na pianinie ustawio-
nym na spalonym autobusie zama-
skowany chłopak nieudolnie próbuje 
wygrywać jakieś rytmy. dymi jeszcze 
ściółka poprzetykana ostrymi druci-
kami – stelażem spalonych opon. Po 
drugiej stronie ziemi niczyjej czekają 
w szyku ludzie janukowycza. Zawra-
camy do Profspiłok. Bartek podnosi 
ręce do góry, stając na przerzuconym 
przez ulicę i podpisanym sprejem be-
tonowym klocku: „KIJÓW – WOLNE 
MIASTO”.

w drzwiach Profspiłok Olek z dro-
hobycza przybija nam energicznie 
piątki. Za dziewięć dni kula snajpera 
przeszyje mu czaszkę. Ω 

Franciszek raPacki: socjolog, kulturoznawaca, doktorant Pan. Miłośnik Wschodu, bazarów i pił-
ki nożnej na klepiskach. O Majdanie pisał m.in. do „Kultury Liberalnej”, komentował ukraińskie 
wydarzenia w rozgłośniach radiowych i tV. Prowadzi z Bartkiem Andrejukiem audycję „Warszawa 
wschodnia”. 
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Skoro nie mogę wyjść, to wyjmę laptopa i napiszę teraz. jest je-
den problem: nie znam języka, a nawet jakbym znała, to i tak nie 
ma co ufać usłyszanym newsom – po tym miejscu często krążą 
niepotwierdzone plotki. dzisiaj usłyszałam od wiceszefa ochrony 
majdanu andrzeja, że na wielu dachach są rozstawieni snajperzy 
i strzelają z ostrej amunicji. andrzej jest pół-Polakiem, więc z na-
szą ekipą dogaduje się wyjątkowo dobrze. Ponadto lubi kobiety, 
więc właściwie codziennie dostaję od niego prezent: przynosi mi 
czekoladę. Czekolada pochodzi z fabryki, której właścicielem jest 
niejaki Petro Poroszenko. andrzej codziennie mi przypomina: Zo-
baczysz, jak wygramy, to wszystko się zmieni. On zostanie prezyden-
tem, bo to porządny gość. dzisiaj jednak nie sposób zadać pytanie 
polskiemu informatorowi. jest tak zajęty, że tylko z daleka gestem 
pokazuje, abym nie ruszała się z miejsca.

wracam do pisania. Nagle przez zebrany tłum dziennikarzy, 
wolontariuszy, ochrony majdanu błyskawicznie przechodzi in-
formacja: natychmiast ewakuować kobiety i dzieci. w pierwszym 
momencie podrywam się na nogi. Potem rozglądam się dookoła: 
w sumie żadna kobieta nie wstała, nie wyszła… Z ulgą przysiadam 
i wracam do pracy. dziesięć minut później pojawia się następ-
na informacja: ewakuować wszystkich, Berkut atakuje centrum 
prasowe i chce wysadzić nasz budynek. moja pierwsza myśl: na 
barykadach jest mój chłopak. Co się z nim dzieje? Nie zadzwonię 
do niego, bo przecież gdy odbierze komórkę, może być w jeszcze 
większym niebezpieczeństwie. kolejny raz szukam go w tłumię 
i widzę, że ostatnia informacja wywołała naprawdę wielką panikę. 
Patrzę na kolegę, który jest praktycznie cały spakowany i już za-
czyna uciekać. jestem w szoku, mam spowolnione ruchy. Czuję się 
bezradna, jak dziecko opuszczone przez rodziców. Zaczynam się 
pakować, a może nie – większość rzeczy zostawię, przecież muszę 
jak najszybciej wyjść. w centrum prasowym nie ma już połowy 
ludzi. Zbiegam po schodach. w tłumie ludzi nagle widzę mojego 
chłopaka. Podchodzi do mnie, bierze mnie za rękę i sprowadza. 
Nagle powraca poczucie bezpieczeństwa, ale nie na długo.  
tłum na schodach zaczyna w panice się przepychać. kiedy już 
jesteśmy na parterze, chłopcy z ochrony majdanu tamują drogę, 
żeby zrobić przejście. Przez tłum przechodzą oszołomieni 

kOBIeta 
na WOJnIe

 Przez tłum przechodzą  
 oszołomieni gazem  

 łzawiącym mężczyźni

Jest środa. 22 stycznia. Centrum prasowe na Majdanie 
Niepodległości. Siedzę w środku. Tego dnia kilka osób 
rozkazało mi zostać w bezpiecznym miejscu. Jak się 
później okaże, tylko teoretycznie bezpiecznym. Od 
soboty trwam na Majdanie, mieszkam w budynku 
prasowym lub gdzieś po kątach u znajomych. Do 
Kijowa przyjechałam na koncert, który mieliśmy 
zorganizować. Miałam zostać tylko na weekend. Koncert 
został przerwany, a na barykadach w sobotę zaczęły 
się poważne zamieszki. Zostałam więc tydzień. 

marta 
jeżewska
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gazem łzawiącym mężczyźni. wnoszą dwóch rannych. Patrzę na 
ich twarze, gdy przechodzą obok. Są przerażająco sini. Zaczynam 
się zastanawiać, czy są poważnie ranni, czy może już nie żyją. 
widok ich twarzy niezniszczalnie wyryje się w mojej pamięci. wy-
biegamy z centrum prasowego, a on odprowadza mnie do restau-
racji. Potem mi oznajmia, że muszę tu zostać. teraz to w końcu 
bezpieczne miejsce i zupełnie inny świat niż na majdanie. ludzie 
zamawiają wino, łososia, ale jest jedna rzecz, która przypomina 
o walce: włączony telewizor z relacją na żywo z barykady. mimo 
to nie chcę tam zostać. Nie chcę, żeby był zagrożony. Najchętniej 
zatrzymałabym go przy sobie albo poszła na linię ognia razem 
z nim. Czuję, jakby moja obecność miała mu pomóc. musi na mnie 
zawarczeć, żebym zrozumiała, że nie ma innego wyjścia. Sam wy-
biega i idzie na majdan, bo Berkut jest już na Chreszczatyku. 

dwa dni później uzyskuję od andrzeja informację, że zobaczy-
łam pierwsze oficjalne ofiary zamieszek przy majdanie. Ci ludzie 
zostali zastrzeleni najprawdopodobniej przez snajpera. Zaniesio-
no ich do pierwszego przejętego przez protestujących budynku, 
a w tym czasie uzbrojone służby janukowycza szły skutecznie 
w stronę majdanu. Siedząc w restauracji, zdaję sobie sprawę, że 
on mógł przeze mnie zginąć. Barykady tego dnia mogły być nawet 
bezpieczniejsze niż centrum prasowe. a on specjalnie po mnie 
wracał, narażając swoje życie jeszcze bardziej, niż gdy stał w tłu-
mie z walczącymi. a co gdyby budynek został wysadzony? wtedy 
zrozumiałam, co do mnie mówił już na początku zamieszek na 
majdanie: Jesteś bezużyteczna. dla mnie jesteś kulą u nogi. Ile o to 
było awantur, jak długo protestowałam. wmawiałam sobie, jemu, 
mojej rodzinie, że jestem tu niezbędna, że muszę tutaj być. a tak 
naprawdę stanowiłam przeszkodę. Zamiast pozwolić walczyć, 
zdawać relację, uniemożliwiałam pracę, która znaczyła tak wiele. 
Podczas zamieszek zawsze byłam chroniona przez mężczyzn. I to 
oni zajmowali się tym, żebym była bezpieczna, podczas gdy sami 
zapominali o walce. 

Prosty przykład. kilkanaście tysięcy ludzi czeka na majdanie 
Niepodległości na powrót trzech liderów z rozmowy z janukowy-
czem. kliczko, idąc na barykady, a później na majdan, zostaje  
poturbowany i zaatakowany gazem. tłum jest zmęczony  

ciągłym czekaniem na zmiany. Po przemówieniu, w którym lide-
rzy nakłaniają, aby znowu czekać i wstrzymywać się z jakimikol-
wiek decyzjami, rzesze ludzi tam zebranych protestują. ale nie 
jest to już protest jedynie przeciw terrorowi władzy. Oni nie chcą 
słuchać swoich przywódców. dość bierności. Ostatni przemawia 
jaceniuk. mówi podobnie jak kliczko i tiahnybok, ale na końcu 
apeluje o powiększenie przestrzeni majdanu. tysiące ludzi, pomi-
mo przerażającego mrozu, braku uzbrojenia, ruszają i przesuwa-
ją barykadę w stronę administracji prezydenckiej. Nigdy w życiu 
nie widziałam takiej mobilizacji, takiej jedności. Chaos ułożył się 
w porządek. Chłopcy z plastikowymi kaskami, tarczami i drewnia-
nymi pałkami w ręku zaczęli musztrę. Stworzyli skoordynowane 
oddziały. Szli rytmicznie, przemieszczali się rzędami. wyglądali 
jak współcześni rycerze. mieli nawet kapelanów, którzy z krzy-
żem w ręku prowadzili ich do boju. jedyne, czego im brakowało, 
to broń. Bo z czym pójdą tacy silni mężczyźni przeciw uzbrojonym 
w ostrą amunicję czarnym potworom janukowycza? Z plastikiem 
i drewnem? rozglądam się dookoła, gieroje biorą na barykady 
każdy materiał jaki spotykają po drodze. wyrywają płoty, słupy, 
chodniki. jest druga w nocy. dzwonię do kolegi z pracy i to nie-
ważne, że go budzę. Nasza strona internetowa musi zdawać relację 
na żywo. mój zachwyt nad bohaterami pozwala mi zapomnieć, że 
sama jestem częścią tego tłumu. ani śladu mojej ekipy, ani śladu 
kogokolwiek znajomego. 

Znowu czuję się jak dziecko w opałach. Nagle zdaje sobie spra-
wę, że jestem jedyną kobietą w promieniu około 15 metrów, a wo-
kół mnie kordon tworzą wielcy mężczyźni. jeden z nich krzyczy: 
dziewojka, co ty tu robisz? Chcesz dostać kulą w głowę?. Patrzę na 
dzielnych mężczyzn i nie mogę wyjść z podziwu, ale nie mogę też 
pozbyć się ogromnego poczucia wstydu. takiego wstydu, jakiego 
nigdy dotąd nie czułam. wstydu, który krzyczy: jak mogłaś ich na-
razić na śmierć, przecież nic tu nie pomożesz. Co ja, mała dziewczyna, 
zdziałam, kiedy mężczyzna idzie na wojnę? Nie mam siły takiej jak 
on. Cokolwiek bym zrobiła, moja płeć nie będzie nigdy silna w ta-
kim sensie. Zaczęłam odwrót, pobiegłam do centrum prasowe-
go. usiadłam na podłodze, bo tylko tam były miejsca, i podjęłam 
decyzję. widziałam tu już swoje. dwa razy mogłam zrobić moim 

 Podczas zamieszek 
zawsze byłam 
chroniona przez 
mężczyzn 

 Cokolwiek bym  
 zrobiła, moja płeć  

 nie będzie nigdy  
 silna w takim sensie
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bliskim krzywdę. Spojrzałam na komórkę, włączyłam połączenia 
przychodzące. Zobaczyłam, że jest wśród nich moja mama. Po-
myślałam: nie narażam na cierpienia tylko obecnych w kijowie, 
ja dręczę także swoją rodzinę. jeszcze nie do końca pomagam lu-
dziom na majdanie. może gdybym była sanitariuszką, pracowała 
w opozycji. ale nie! ja nie uleczę żadnego chorego, nie znam języ-
ka. jestem bierna. kobieta nigdy nie zastąpi mężczyzny, a męż-
czyzna kobiety. Obojętne jak bardzo byśmy chcieli zamiany ról. 
Potrafię tylko napisać kilka zdań, pomóc ekipie telewizyjnej. 

reszta to zwykłe obciążenie dla innych. I ten żal do siebie za 
narażanie ich życia jedynie z powodu kaprysu wyemancypowa-
nej panienki. dużo kobiet chce sobie udowodnić, że potrafią, że 
podołają, że są silne. Mnie przecież nic się nie stanie, nie jestem gor-
sza od mężczyzny. Zaczynam pojmować, że kobiety nie rozumieją 
swojej roli. Poniżają się do roli konkurentki mężczyzny. Chcą im 
dorównać, a nie zauważają swojej drogocennej roli. kobieta wal-
cząca nie pojmuje, że prawdziwy mężczyzna zawsze obroni sto-
jącą przy nim kobietę. w majdańskim tłumie takich mężczyzn 
było mnóstwo. I większość z nich zajmowała się kobietami, a nie 
walką. to trzeba uszanować i dać im prawo do tego, do czego zo-
stali powołani. taka jest rola kobiet: wiernie czekać, kiedy męż-
czyzna jest na wojnie. Cierpieć w domu, ale robić jednocześnie 
coś, w czym można pomóc na miejscu. Organizować pomoc i po 
prostu się modlić. 

Po powrocie do domu wróciłam do pracy. Zajęłam się tworze-
niem porannego serwisu informacyjnego, a ukraina była naj-
ważniejsza. Nie spałam po nocach, oglądałam relacje na żywo 
z barykad, z czarnego czwartku, z tej nocy, kiedy majdan został 
zniszczony. mój chłopak tam w końcu był, byli tam inni, którzy 
przez obecność na majdanie stali się mi bliscy. Noce były naj-
gorsze, wtedy majdan zazwyczaj płonął. jeśli zasnęłam, to tylko 
na chwilę. Szłam do pracy o piątej rano i robiłam sobie chwilowe 
przerwy, żeby popłakać w toalecie. moja bezradność przypomnia-
ła mi Prymasa tysiąclecia i jego zapiski więzienne. komańcza, 20 
lutego 1956 roku: I to wszystko ma ucichnąć, zmilknąć, nie dojść do 
głosu, chociaż w duszy kipi? Oby moje „kamienie” stały się chlebem! 
Ojcze – dla nich! „rzuć się na dół!”. Już teraz!... Boże niezbadany! 

a jednak: kamienie zostaną kamieniami. a jednak: nie będę spływać 
z obłoków – pozostanę w swoim rowie komańczańskim […]. 

kardynał Stefan wyszyński został zniewolony przez ówcze-
sny rząd. a jednak zwierzchnik polskiego kościoła poddał się woli 
Bożej i z pokorą przyjmował ciosy, które dostawał od swoich braci. 
Stał pod krzyżem swojej ojczyzny i patrzył jak kona. teoretycznie 
był bierny, nie walczył ogniem i mieczem, nie mógł wspierać czyn-
nie swojego narodu. ale jego poświęcenie i oddanie życia w ofierze 
za naród w dużej mierze wybawiło Polskę. 

a jak ważna jest rola kobiety, podczas gdy mężczyzna walczy 
i oddaje swoje życie? my, katolicy, my, Polacy, uczymy się od matki 
Boskiej. j 19, 25: a obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i sio-
stra Matki Jego, Maria, żona kleofasa, i Maria Magdalena. Święta 
matka trwała przy jezusie przez całe jego życie. Przyjmując od 
ducha Świętego największy dar, jaki mogła otrzymać, zgodziła się 
także na wszystkie konsekwencje. Przyjęła cierpienie, wieczny byt 
przy cierpiącym Synu, ale przyjęła także swój własny krzyż: trwa-
nie w pokorze i pogodzenie się z planem Bożym. właśnie dzięki 
temu stała się Najświętszą. Pozwoliła dokonać żywota Synowi, 
który zbawił Świat. 

trwanie przy krzyżu w miłości jest jednym z największych po-
święceń. O tym nie mogą zapomnieć kobiety w życiu przy swoim 
mężu, bracie, ojcu. list do efezjan 5, 21-27 Bądźcie sobie wzajemnie 
poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym 
mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową ko-
ścioła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, 
tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chry-
stus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby same-
mu sobie przedstawić kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy 
zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

I jak można zapomnieć o prawdziwej, niemal świętej roli ko-
biety podczas wojny? to właśnie ona poprzez samo trwanie przy 
mężczyźnie staje się świadkiem posłuszeństwa, cierpienia i śmier-
ci. Obecna pod jego krzyżem, sama nabiera pokory i staje się czę-
ścią zbawienia. Zbawienia dla walczącego i dla swojej ojczyzny. Ω

kobieta walcząca 
nie pojmuje, że 
prawdziwy mężczyzna 
zawsze obroni stojącą 
przy nim kobietę 

 I jak można  
 zapomnieć  

 o prawdziwej, niemal  
 świętej roli kobiety  

 podczas wojny?



Gaj

Za gajem zaczął się ponownie gaj
Nie pamiętam, co było przed gajem.
Przewidziałem z góry
sam siebie.
Niech, a niech tak będzie.
mówię szczerze. Nie jest mi przykro.
Zdarza się taki czas
kiedy żyjesz, jak wyciekająca
z pól napełnionych woda.
Czy warto wiedzieć gdzie płynie
zgadywać, gdzie biegnie droga.
Nikt nie ucieknie od losu,
Nikt nie ucieknie od siebie.
I trzeba żyć ze sobą.
jeśli już jestem – gdzie uciekać?
Żyć jako człowiek szczęśliwy.
Żyć, kiedy boli ból.

Uładzimir niaklajeu

Гай

За гаем зноў пачаўся гай.
Не ўспомню, што было да гаю.
Усё наперад забягаю
Сабе самому...
а, няхай!
Дальбог, нічога не шкада.
Бывае вось пара такая,
Калі жывеш, нібы сцякае
3 палёў напоеных вада.
Што знаць, куды яна цячэ,—
Гадаць, куды бяжыць дарога!...
Ніхто на свеце не ўцячэ
ад лёсу, ад сябе самога.
I мне з самім сабою жыць,
Які ўжо ёсць я, дзе тут дзецца.
Жыць, як шчаслівае смяецца,
Жыць, як балючае баліць.

Уладзімір Някляеў



ryCerZ w ZBrOI Na kONIu

rycerz w zbroi na koniu
skoczy
przez siedem wieków, żeby
potomek
ślad odnalazł
krwawej czystości.
rycerz w zbroi na koniu
skacze
jak na świętym Pegazie
z biało-czerwono-białym sztandarem
Białorusi.
Nachyl się duszo.
Nie rozchylajcie się dłonie,
póki kraj
nie zobaczy wolności.
miecza nie opuści
nigdy
na koniu rycerz w zbroi.

ryhor Baradulin

РыцаР ЗБРойНы На КаНі

Рыцар збройны на кані
Скача
Блізка сем стагоддзяў,
Каб нашчадак
След знаходзіў
Да крывіцкай чысціні.
Рыцар збройны на кані
Скача
Са святым пагасам –
З бел-чырвона-белым сцягам.
Беларусь,
Душу ўхіні!
Не расцісне далані,
Покуль Край
Не ўбачыць волі,
Не апусціць меч
Ніколі
Рыцар збройны на кані!

Рыгор Барадулін



NIe wStydZę SIę!

Nie wstydzę się, że jestem Białorusem.
Na szczęście nie jestem taki jak wszyscy.
Nie czynię nic pod przymusem.
mój kraj żyje we mnie.
Zamówienia na podpis ignoruję.
I głos swój oddaję tylko temu,
kogo podziwiam i szanuję
który przystaje do serca mego.
Będziemy walczyć i wkrótce przyjdzie
Czas, kiedy wszyscy będą mówić
głośno, podobno lęk nie straszny,
że BIAŁORUŚ rodzona matka nasza.

Źmicier

НЕ, МНЕ НЕ СоРаМНа!

Не, мне не сорамна, что я беларус,
Бо да шчасця-не такі як усе.
Я не выканваю кожны прымус.
Мая краіна, ва мне жыве.
Загады на подпісы я ігнарую.
і голас свой я, аддаю толькі тым
Кім захапляюся, каго шаную,
Каго дапушчу да сваёй душы.
Будзем змагацца і хутка настане
Час, калі кожны змажа сказаці
Гучна, нібыта, сораму мала...
Што БЕЛАРУСЬ, наша Родная маці.

Зміцер



uładziMir niaklajeu

(ur. 11 lipca 1946 w Smorgoniach)
Białoruski poeta, prozaik i działacz społeczno-polityczny, laureat 
szeregu nagród zawodowych i państwowych za twórczość literac-
ką; od 25 lutego 2010 roku przewodniczący kampanii społecznej 
„Mów prawdę!”; kandydat na prezydenta Białorusi w wyborach 
prezydenckich w 2010 roku; w dniu wyborów pobity do nieprzy-
tomności, a następnie porwany ze szpitala przez nieznanych 
sprawców.

W 1962 roku zajmował się dziennikarstwem, pracując w czasopi-
smach „Znamia junosti”, „Teatralny Minsk”, w dzienniku „Krynica”, 
tygodniku „Litaratura i mastactwa”. Pełnił także funkcję starszego 
redaktora głównej redakcji programów literacko-dramatycznych 
Telewizji Białoruskiej.

Działalność literacką rozpoczął w języku rosyjskim w 1970 roku, po 
białorusku zaczął pisać w roku 1972. Od 1973 roku był członkiem 
Związku Pisarzy zsrr. Wchodził w skład Rady Twórczej i Naukowej 
Młodzieży przy Komitecie Centralnym Komsomołu Białorusi, a tak-
że Białoruskiego Zjednoczenia Teatralnego. W roku 1998 zastąpił 
Wasila Zujenkę na stanowisku przewodniczącego Związku Pisarzy 
Białoruskich, pozostając nim do roku 2001.

20 czerwca 1999 roku, ogłosiwszy zerwanie z białoruskimi władza-
mi, wyemigrował do Polski, a następnie do Finlandii. W 2001 roku 
powrócił do Mińska. W 2005 roku został wybrany na przewod-
niczącego białoruskiego Pen-Clubu. Ze stanowiska dobrowolnie 
zrezygnował 10 kwietnia 2009 roku, obejmując stanowisko wice-
przewodniczącego. Zastąpił go Andrej Chadanowicz.

ryhor Baradulin

(ur. 24 lutego 1935 w Wierasouka, zm. 2 marca 2014 w Mińsku) 
Białoruski poeta, eseista, tłumacz.
Twórczość Baradulina nie ma jednego określonego stylu.  
Pod względem języka charakteryzuje się szeroką gamą środków 
stylistycznych, użyciem celnych metafor. Cechuje ją bogaty język 
i psychologizm. Ryhor Baradulin zadebiutował w 1953 roku w ga-
zecie „Czyrwonaja zmienia” („Чырвоная змена”). W 1959 roku 
wydał swój pierwszy tomik poezji Maładzik nad stepam (Маладзік 
над стэпам). Ogółem dzieła Baradulina zostały wydane w 70 zbio-
rach, w skład których weszły wiersze, satyry, eseje, felietony, prze-
kłady, wiersze dla dzieci, artykuły krytyczne. W latach 1984 oraz 
1996–2002 ukazywały się utwory wybrane pisarza. W 2005 roku 
ukazał się kolejny tomik poezji pisarza Ksty (Ксты), w 2006 
roku – Runy Pierunowy (Руны Перуновы).Utwory Baradulina zo-
stały przetłumaczone na jedenaście języków.

dzMityj wajciuszkiewicz 
Ps. todar i źMicier 
 
(ur.5 lipca 1971) 
Białoruski muzyk, multiinstrumentalista, członek zespołów Krywi 
i Pałac, kompozytor muzyki filmowej, bard. Współtwórca projek-
tów Narodny Albom i Ja naradziŭsia tut, jeden z założycieli projek-
tu wz Orkiestra, reprezentant niezależnej sztuki Białorusi.
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Bunt kwiatów 
przeciwko swym 
korzeniom 

w książce o kulturowych sprzeczno-
ściach kapitalizmu podaje jako począ-
tek ważnych przemian kulturowych 
dwa zespoły zjawisk. Jeden wiąże się 
z początkami kryzysu kultury miesz-
czańskiej w XiX wieku, a drugi jest 
związany z tym, co nawet dziś nazywa-
my wojną kulturową. To są Stany Zjed-
noczone z przełomu XiX i XX wieku. 
A jest to związane też z tym, że w koń-
cówce wieku XiX mamy do czynienia 
z nowymi ruchami millenarystyczny-
mi. Tworzą się wtedy nowe Kościoły 
chrześcijańskie. Dzisiaj wydają się one 
bardzo tradycyjne, ale wtedy wiązały 
się z całkowicie nowymi pomysłami. 
I mimo że tych Kościołów było co naj-
mniej kilka, to właściwie one stają się 
ważnym instytucjonalnym punktem 
oparcia dla pewnej postawy, która za-
sadniczo była postawą obronną wobec 
modernizacji. Pojawia się oddolny ruch 
religijny, który wiąże się z renesansem 
ultrakonserwatywnych postaw. Jed-
nym z celów społecznych tego ruchu 
jest walka o wprowadzenie prohibi-
cji (jak wiemy, udało się to wreszcie 
w 1919 roku). I na tym tle pojawia się 
oczywiście, jak to zwykle bywa, ten-
dencja odwrotna, a więc tendencja 
promodernizacyjna, której częścią sta-
je się również coraz wyraźniejsza po-
stawa o charakterze rebelianckim.

Czyli pojawienie się kontrkultury 
ma również związek z purytańskim 
protestantyzmem?

– Tak. W tej wojnie między zwolen-
nikami a przeciwnikami modernizacji 
nowe ruchy millenarystyczne miały 
u swoich podstaw tradycje purytań-
skie. To jest zresztą bardzo ciekawe 
w przypadku Ameryki, że jakby naj-
silniejsza tam tradycja chrześcijańska 
jest właśnie tradycją tych twardych 
Kościołów kalwinistycznych, czyli po 
prostu purytańskich. Ta tradycja stała 
się w pewnym momencie obiektem 
odrzucenia, czy nawet szyderstwa, 
zwłaszcza że silnie przeniknęła ona do 
sztuki i literatury amerykańskiej. Cza-
sami dochodzi do różnych paradoksów, 
bo nawet jakbyśmy się np. wczytali 
w Filipa Rotha, to dla niego w sensie 
i osobistym, i prywatnym układem od-
niesienia staje się tradycja żydowska. 
Tylko że on ją opisuje w swoich książ-
kach, tak jakby była to tradycja pury-
tańska! Ginsberg zresztą też pochodził 
z rodziny żydowskiej, a Grigorij Corso 
z rodziny włoskiej. Jest taki poemat 
Grigorija Corso Marriage czyli Mał-
żeństwo. Mamy w nim radykalny atak 
na instytucję rodziny. Podobne wier-
sze, choć może nie tak ostre, mamy 
w dorobku np. protestanta Gary’ego 
Snydera. Purytanizm zawsze był przed-
miotem buntu bitników. To są wszyst-
kie awantury o nieobyczajność, to jest 
wieloletnia walka o to, żeby amerykań-
scy wydawcy mogli wydawać książki 
takie, jak chcą, bo oni są ciągle posą-
dzani o pornografię, nieobyczajność 
i demoralizację. Każda nowa sztuka 

Sednem kontrkultury 
jest postawa rebelianta, 
a ten bunt ma przeważnie 
charakter totalny – mówi 
„Frondzie LUX” 
kulturoznawca i socjolog 
dr Mirosław Pęczak.

Fronda Lux: Kiedy zaczęła się 
kontrkultura?

Mirosław Pęczak: To jest bardzo 
trudne pytanie, dlatego że wiele zależy 
od tego, jak ją zdefiniujemy. A zdefi-
niować ją możemy albo jako zjawisko 
historyczne o określonych ramach 
chronologicznych, albo też jako pewną 
tendencję w kulturze, która właściwie 
się pojawia w bardzo różnych czasach, 

i to niezależnie od tego, czy mówimy 
o współczesności, czy dalszej lub bliż-
szej przeszłości.

Jeśli założy się, że kontrkultura jest 
tendencją odśrodkową, to możemy po-
wiedzieć, że ruchem kontrkulturowym 
była wspólnota esseńczyków w antyku 
hebrajskim (aramejskim) albo kultura 
karnawału w średniowieczu. Wów-
czas kontrkulturowymi będą wszelkie 
odejścia od normy w różnych epokach. 
Natomiast jeśli będziemy – co jest 
w sumie bardziej uzasadnione – trak-
tować kontrkulturę jako historycznie 
określony ruch społeczny, to wiąże się 
on oczywiście z XX wiekiem i zasadni-
czo jest nam współczesny. Nie moż-
na jednak wskazać wprost, kiedy ten 
ruch miał swój początek. Daniel Bell 
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przełamująca konwencję w Ameryce 
ustawia sobie tę tradycję purytańską 
jako takiego chłopca do bicia.

Czy w takim wypadku 
homoseksualizm bitników można 
uznać za formę buntu przeciw temu 
purytanizmowi?

– Myślę, że chodzi tu nie o homosek-
sualizm jako taki, ale po prostu o sam 
coming out. Dowodem przełamywania 
pewnych konwenansów społecznych 
był sam fakt, że ktoś się do tego swo-
jego gejostwa przyznawał. I tak to było 
odbierane. Trzeba jednak powiedzieć, 
że wśród bitników nie było co do tego 
homoseksualizmu jednomyślności, np. 
Kerouac im więcej pił, tym bardziej 
powracał do swoich katolickich korzeni 
i jednocześnie kultury rebelianckiej. 
A Ginsberg z kolei właściwie wcale się 
z tym swoim pedalstwem nie afiszo-
wał. Szczególnie w późniejszym okresie 
jego życia ten homoseksualizm nie od-
grywał w zasadzie żadnej ważniejszej 
roli, ponieważ większe znaczenie miały 
dla niego sprawy związane z poszu-
kiwaniami duchowymi i medytacją. 
Później, kiedy jeszcze bardziej wszedł 
w sztukę, coraz mniej pasował do wi-
zerunku tego zbuntowanego geja. Po-
wtarzał jednak wciąż, że jest jednocze-
śnie żydem, gejem i buddystą. 

U bitników chodzi raczej o coś ta-
kiego jak rewolucja obyczajowa czy też 
moralna (polecam sięgnąć do Włóczę-

gów Dharmy Jacka Kerouaca). Chodzi 
więc o problematykę seksu w ogóle, 
a nie tylko o same akty homoseksu-
alne. W On the Road czy Włóczęgach 
Dharmy mamy – jeśli chodzi o kwe-
stie erotyczne – zdecydowaną prze-
wagę scen heteroseksualnych. Z kolei 
u Burroughsa jest dużo więcej seksu 
homoseksualnego. Seks był ważny dla 
bitników, dlatego że na gruncie tego, 
co dominowało w kulturze amerykań-
skiej, był terra incognita. Nie miało 
więc znaczenia, czy ten seks był ho-
moseksualny, czy też heteroseksual-
ny, bo wiadomo było, że w ogóle nie 
można mówić na ten temat, bo nie 
wypada itd. Istniał imperatyw myśle-
nia głośno o tym, co jeszcze niedawno 
było zakazane. Wiązało się to z coming 
outami oraz podejmowaniem proble-
matyki seksu, podobnie jak innych sta-
buizowanych tematów, takich np. jak 
narkotyki.

Idąc dalej i mówiąc Danielem  
Bellem, istotą powojennych przemian, 
w których swój udział mieli również 
bitnicy, był hedonizm jako zaprzeczenie 
purytanizmu. Młodym ludziom nie cho-
dziło już tylko o wolność polityczną, ale 
o każdą inną wolność w społeczeństwie 
konsumpcyjnym. Wolność we wszela-
kiej konsumpcji powinna obejmować 
w takim wypadku także konsumpcję 
seksu i narkotyków. Pojawiła się po-
kusa stworzenia czegoś takiego, co by 
można nazwać kulturą przyjemności. 
Miała ona w tamtym okresie charak-

ter subkulturowy. Dopiero dekady 
później, w latach 70., kultura przyjem-
ności stała się kulturą głównego nurtu. 
Ale wcześniej, właśnie w latach 40. czy 
50., kultura hedonizmu była i niszowa, 
i subkulturowa. A co mogło być naj-
większą przyjemnością? Był nią seks. 
A im bardziej był on eksperymentator-
ski, tym bardziej ekscytował. Były też 
różne dragi – używki stosowane w klu-
bach muzycznych. Z początku marihu-
ana, a później heroina. A z kolei opium 
związane było z inspirującym bitników 
dandyzmem francuskim. Zresztą nasz 
Juliusz Słowacki był, jak wiadomo, za-
gorzałym opiumistą.

 
Czyli był takim bitnikiem, zanim stało 
się to modne.

– Był hipsterem, moim zdaniem.

Jeśli już jesteśmy przy hipsterach… 
W uważanym za manifest bitników 
Skowycie Ginsberga jest mowa 
o „rozanielonych hipsterach”. Jak ci 
rozanieleni hipsterzy mają się do tych 
dzisiejszych znanych nam chociażby 
z placu Zbawiciela?

– Nijak. Porównywanie tych dwóch 
bytów jest nadużyciem. To jest tak, 
że wszystko jest spowodowane przez 
tę książkę Hipster’s Hanbook wydaną 
w 2003 roku. To taki publicystyczny 
humbug. Został w ten sposób nazwa-
ny styl, który jest charakterystyczny 

dla środowisk trochę snobistycznych, 
a trochę takich niby-artystowskich. 
Chodziło głównie o Williamsburg 
w Nowym Jorku. Kiedyś to była dzielni-
ca chasydzka, później stała się dzielni-
cą artystyczną. Ci nastawieni artystow-
sko ludzie są postrzegani przez autora 
jako tacy, którzy chcą się wyróżnić ze 
społecznego tła. Dlatego też nazwał 
ich on – używając już istniejącego 
słowa – hipsterami. Właściwie poza 
tą książką i poza Polską nigdzie o tych 
hipsterach się nie mówi. I nikt się nimi 
nie przejmuje.

Czyli to jest fenomen nasz, polski?

– Zdecydowanie. W szczególności feno-
men warszawski. A precyzując, wszyst-
ko się mieści na placu Zbawiciela.

Bo hipster to jest fenomen histo-
rycznie określony. To już było. Nato-
miast w wersji polskopublicystycznej 
to jest nikt inny jak kawaler modny. On 
nic nie kontestuje, a wprost przeciw-
nie – jest klientem tej konsumpcyjnej 
kultury. Mimo że nie ma nawet na nią 
żadnych konkretnych poglądów. Na nią 
ani na nic więcej. Dzisiejszy hipsteryzm 
to taka zabawa formą.

Jak wobec tego ma się sprawa 
z prawdziwymi hipsterami?

– Warto tutaj zwrócić uwagę na taki 
słynny esej Normana Mailera z 1957 
roku White Negro (pl. Biały Murzyn). 
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Według Mailera hipsteryzm pojawia 
w latach 20. XX wieku i wiąże się z re-
belianckim nurtem tendencji pro- 
modernizacyjnej. Ten rebeliancki nurt 
miał to do siebie, że był na przekór 
większości amerykańskiej, zwłaszcza 
tej związanej z osadnictwem i jego 
tradycjami. Był to ruch ku ateizacji, 
który opowiadał się bardzo wyraźnie 
za swobodą obyczajową w praktyce. 
To ruch, który bardzo silnie zaczął da-
wać o sobie znać, kiedy pojawiła się 
zorganizowana przestępczość (co było 
efektem m.in. prohibicji). To trochę 
taki bunt kwiatów przeciwko korze-
niom. W Ameryce, która do dzisiaj 
jest religijna, w znakomitej większości 
społecznej taki ruch stwarzał wrażenie 
czegoś obcego. Zresztą później w dys-
kursie politycznym Ameryki obrastał 
on w rozmaite teorie spiskowe i był 
tępiony przez Hoovera. Apogeum tego 
wszystkiego to są wczesne lata 50. i ko-
misja McCarthy’ego. 

W każdym razie rzeczywiście w la-
tach 20., tak jak Mailer pisze w swo-
im eseju, w wielkich aglomeracjach 
(zwłaszcza na wschodzie Stanów) po-
jawia się społeczność (nie jedna, ale 
różne grupy ludzi), która stara się żyć 
tak, jak jej się wydaje, że żyją ubodzy 
artyści w mansardach paryskich. To są 
początki tzw. bohemy nowojorskiej. 
O tejże bohemie pisze też w takim 
bardzo ciekawym tekście Norman 
Podhorec. Mailer idzie jakby podob-
nym tropem, tzn. on zauważa, że ten 

hipster, który pojawia się w latach 20. 
XX wieku jako orędownik niemal rewo-
lucyjnej modernizacji, później sprzy-
mierzy się ze wszystkimi, którzy będą 
się kojarzyć z marginesem społecz-
nym. Sprzymierzą się więc z czarnymi, 
ale również tzw. Chicanos (migranta-
mi z Meksyku czy Portoryko) oraz ze 
światem przestępczym. Wejdą również 
w kulturę pogardzaną przez białą klasę 
średnią (czyli przede wszystkim w kul-
turę afroamerykańską). Hipsteryzm 
będzie kwitł w podejrzanych spelu-
nach, gdzie grało się jazz. Ważnym 
jego ośrodkiem stanie się Nowy Orle-
an. To dziwne miejsce, dlatego że tam 
muzyka jazzowa splatała się z kultami 
opętania. Później duch tej fascynującej 
obcości kulturowej przeniesie się do 
wielkich miast Wschodniego Wybrze-
ża. Pojawią się kluby jazzowe i one 
staną się taką jakby ostoją tych środo-
wisk, które będą ewoluować. W latach 
30. te środowiska zyskają też jakby 
pewną definicję polityczną, tzn. będzie 
się tych ludzi kojarzyć jakoś z lewico-
wością bądź z anarchizmem.

Od hipstera do bitnika jest więc 
prosta droga…

– Tak. Później z kolei pojawi się poko-
lenie trochę młodsze, czyli pokolenie 
ludzi urodzonych w okolicach 1930 
roku. Stanie się ono demograficznym 
zapleczem zupełnie nowego zjawiska, 
mianowicie nowej poezji amerykań-

skiej i nowej sztuki amerykańskiej, któ-
ra początkowo ma charakter zupełnie 
niszowy. Co interesujące, impuls idzie 
z dwóch miejsc, tzn. to jest Nowy Jork, 
ale też San Francisco. W latach 50. już 
krystalizuje się środowisko, które przy-
pomina trochę taką bohemę artystycz-
ną. To jest cała grupa poetów, a mimo 
to wtedy ci ludzie istnieją bardziej jako 
taki rodzaj ciekawostki artystycznej, 
tzn. nikt z uniwersyteckich krytyków 
nie traktuje tego poważnie. A oni już 
mają swoje kluby i już się tworzy pe-
wien zwyczaj, który dzisiaj jest znany 
jako slam, czyli improwizowanie poezji 
na specjalnych wieczorach artystycz-
nych. Ta atmosfera została uchwycona 
w filmie Skowyt z 2011 roku. Co ważne, 
ta nowa poezja, która w czasie wie-
czorów autorskich była bardzo często 
poezją improwizowaną, szła w parze 
z nową muzyką, czyli bebopem (impro-
wizowanym jazzem). Ciekawe jest jesz-
cze to, na co zwraca uwagę w jednej 
ze swoich książek Jerzy Jarniewicz – to, 
co tworzą Ginsberg i jego koledzy, jest 
oparte na czymś takim, co można by 
nazwać pozaliteracką koncepcją litera-
tów. Jest ona pozaliteracka w tym sen-
sie, że nie jest przywiązana do insty-
tucji życia literackiego. Mało tego. Nie 
jest nawet do końca przywiązana do 
pisma i druku. Ta poezja żyje przede 
wszystkim jako poezja słowna, czyli 
jakby wraca trochę do antycznych ko-
rzeni. Takie pojmowanie literatury ma 
w sobie bardzo dużo z kontrkultury, 

stwarza bowiem zupełnie inny porzą-
dek i nadaje zupełnie inny sens.

Jak ma się zatem kontrkultura do 
subkultury?

– Kontrkultura jest efektem pewnych 
przemian społecznych, które ewoluują 
po to, żeby stawać się czymś w rodza-
ju ruchu społecznego. Jeszcze w latach 
80. z nieżyjącym już kolegą Jurkiem 
Weltersztajnem-żuławskim wymyślili-
śmy taki triadyczny model. Początkiem 
przemian jest subkultura, rozwinię-
ciem tego procesu jest już kontrkul-
tura, a zwieńczeniem jest kultura 
alternatywna. Faza subkulturowa nie 
wymaga od swoich uczestników jakiejś 
większej samowiedzy. Popatrzmy na 
subkultury młodzieżowe – to jest takie 
zjawisko, że ważniejsze dla tych mło-
dych ludzi są doznania wizualne i es-
tetyczne niż jakaś ideologia (a nie daj 
Boże, filozofia!). To jest odruch, impuls 
i chęć bycia w grupie. Wtedy, kiedy by-
cie w subkulturze staje się powodem 
szykan, kiedy ktoś jest już odpowied-
nio zaetykietowany i prześladowany 
przez różne instytucje (od szkoły po 
policję), subkultura zmienia się właści-
wie w coś więcej. Dochodzi wtedy do 
sformułowania takich postaw, które ja 
bym już nazwał ideologią negatywną. 
Wiemy wówczas, czego nie chcemy, 
tzn. wiemy, że chcemy być inni niż np. 
nasi rodzice, a w kontrkulturze właśnie 
chodzi o taką kontestację. Zawsze cho-
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dzi o to, żeby zakwestionować aktual-
ny stan rzeczy. Rzeczywistość zastana 
jest dla nas zawsze negatywnym ukła-
dem odniesienia, przeciwko któremu 
się buntujemy. Tutaj dochodzimy do 
sedna problemu. Tym sednem w przy-
padku kontrkultury jest postawa rebe-
liancka. Ten bunt przeważnie przybiera 
charakter totalny. Proces jednak idzie 
dalej i nagle okazuje się, że ta ideolo-
gia negatywna przestaje wystarczać, 
więc zaczyna się próba budowania cze-
goś. Następuje (paradoksalnie!) faza 
instytucjonalna. Może pojawić się wte-
dy pokusa tworzenia czegoś, co moż-
na by nazwać systemem religijnym, 
kościołem. Jednym z przejawów tego 
procesu jest New Age w kontrkulturze 
hippisów. Ale to niejedyny przypadek, 
bo podobnie rzecz się ma w stosunku 
do np. zainteresowań ekologicznych. 
Z pokolenia baby boomers oraz ruchu 
hippisów zrodził się później ruch eko-
logiczny, który zaczął mieć nawet swo-
je szkoły. 

Ale wróćmy do kontrkultury jako 
zjawiska historycznego. Są rzeczywi-
ście pewne analogie w dwóch różnych 
momentach historii, które ilustrują 
przechodzenie od kultury do subkultu-
ry. Pierwsza dotyczy bitników, a druga 
hippisów. Co do bitników… Pierwsza 
książka Ginsberga, ten słynny klub za-
łożony przez Fellin-Getiego w San Fran-
cisco czy też książka On the Road Jacka 
Kerouaca to już jest wyraz tej bardzo 
dojrzałej kontrkultury, takiej właśnie, 

która zmierza ku instytucjonalizacji. 
Niemniej jednak wszystko to poprze-
dzone było ewidentną fazą subkultu-
rową i najpierw taką fazą byli bitnicy, 
czyli ci, których nazywano w latach 30. 
hipsterami. Dopiero później w jednym 
z wywiadów Kerouac użył takiego po-
jęcia beat generation. To, co właściwie 
do dzisiaj jest bardzo trudno wytłu-
maczalne, to jest właśnie fenomen 
bitników, którzy w sytuacji kompletnie 
osobliwej zaczynają się buntować, gdy 
w zasadzie wszyscy Amerykanie cieszą 
się, bo przecież usa jako jedyne pań-
stwo zwycięsko wychodzi z ii wojny 
światowej, tzn. zyskuje na tej wojnie 
ekonomicznie i właściwie rok 1945 to 
jest początek niebywałej prosperity. 
To jest wejście w fazę typowo neokon-
sumpcyjnego kapitalizmu. Ameryka 
staje się pierwszym państwem welfare 
state, a tymczasem bitnicy chcą być 
dalej białymi murzynami. Ubierają się 
w czerwone koszule i twierdzą, że ich 
starzy są zakłamani itd. Dzięki takiej 
postawie oczywiście narażają się na 
etykietę wrogów publicznych, stają się 
takimi wyrzutkami z własnej woli.  
Widać to w słynnym już filmie  
Buntownik bez powodu. Taki bunt nie 
ma nawet celu, jest to bunt dla buntu. 
Ale jednocześnie na ten bunt nakłada-
ją się różne fascynacje estetyczne.

Więc dlaczego to się stało właśnie 
wtedy? Dlaczego bitnicy narodzili się 
w czasach największej prosperity? 

– To jest w ogóle zagadka i nie ma na 
to prostej odpowiedzi. Nastroje spo-
łeczne generalnie były dobre i znako-
mita większość obywateli podzielała 
rację stanu, panowała atmosfera ogól-
nej szczęśliwości i dobrobytu. Możemy 
powiedzieć, że był to najprawdopo-
dobniej dalszy ciąg tego, co zdarzy-
ło się wcześniej, a więc to był kolejny 
etap kryzysu tradycji mieszczańskiej.

W jakich środowiskach istnieje 
największy potencjał kontestacji?

– Jeśli mówimy o kontrkulturze, a nie 
rewolucji proletariackiej, to byśmy po-
wiedzieli, że buntownicy to są zawsze 
dzieci klasy średniej i tych grup, które 
czują się jakoś uprzywilejowane w ca-
łym systemie. Stanowią oni pewnego 
rodzaju społeczne jądro całego syste-
mu. Charakterystyczne jest, że te ruchy 
kontrkulturowe, zarówno w Ameryce, 
jak i w Europie, nie wciągały w swo-
ją orbitę np. imigrantów czy (tak jak 
w przypadku usa) Afroamerykanów. 
Buntownikami zawsze byli biali. 

Jest też trochę tak, jak to powiedział 
Stanisław Brzozowski: buntują się ci, 
których na to stać. Pewne jednostki za-
znały dobrobytu, ale przejadł on się im 
już trochę, więc też chciałyby przeje-
chać się po bandzie i sobie trochę po-
swawolić. Swoją drogą właśnie taki jest 
mechanizm rewolucji. W jednej ze swo-
ich książek tłumaczył go Kapuściński. Pi-
sał on, że kiedy ktoś jest bardzo biedny 

i żyje w nędzy, to wcale nie znaczy, że 
ta nędza go wypchnie na ulicę i stanie 
się on automatycznie buntownikiem 
i głównym wrogiem systemu. Paradok-
salnie więc będzie buntował się ten, 
kogo na to stać, bo to on będzie chciał 
zmieniać świat. Aż nie chce się wierzyć, 
że tak mogło być, ale najbardziej zre-
woltowanym uniwersytetem w usa był 
Berkeley, gdzie przecież nie studiowały 
biedne dzieci ze slumsów, tylko dzieci 
górnej warstwy klasy średniej. 

Jeśli zaś mówimy o Europie, to jest 
taka świetna książka Roberta Merle’a  
Za szybą, która pokazuje mechanizm 
narastania postawy buntu wśród stu-
dentów Nantes w 1968 roku. On tam 
zwraca uwagę na coś takiego jak za-
tłoczenie. Bo jak czekasz w bibliote-
ce na książkę pięć godzin, to możesz 
dostać kurwicy, nieprawdaż? Po prostu 
poprzez wyż demograficzny zostaje za-
blokowana ścieżka kariery. Okazało się, 
że jeśli ktoś kończył inną uczelnię we 
Francji niż essec, to mógł mieć trudno-
ści na rynku pracy. Bo na jedno miejsce 
na jakąś w miarę przyzwoitą posadę 
przypadało około 10 kandydatów. Wła-
śnie w takich okolicznościach i w takich 
krajach jak Francja czy Wielka Brytania 
zaczął się rysować kryzys systemu. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Chodzi 
o młodzież jako grupę świadomą wła-
snej odrębności. Otóż to nie jest tak, 
że młodzież zawsze była taką młodzie-
żą, jaką my dziś znamy. Młodzież stała 
się młodzieżą w pewnym momencie. 
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Począwszy od czasów bitnikowskich, 
rozpoczyna się taki proces autonomi-
zacji młodzieży jako odrębnej grupy 
społecznej. Można powiedzieć, że ta 
młodzież staje się czymś w rodzaju 
klasy średniej. Zaczyna posiadać swoje 
specyficzne interesy, zapatrywania itd. 
Miało to miejsce właśnie w latach 60. 
Ten wzór młodzieżowości utrzymał się 
i do dzisiaj tryumfuje. Autonomizacja 
młodzieży jako grupy społecznej spo-
wodowała, że system instytucjonalny 
tych różnych państw musiał się zmie-
rzyć z czymś takim jak specyficzne, 
odrębne i wcześniej niedostrzegane 
aspiracje i potrzeby tej grupy. Młodzież 
stała się grupą emancypującą się tak 
jak mniejszości seksualne, kobiety itd. 
A im większy i bardziej konserwatywny 
był opór, tym napotykał większą rebe-
lię ze strony młodzieży.

Skojarzyło mi się to z Odą do młodości 
Adama Mickiewicza.

– Słusznie. Jak wiadomo, romantyzm 
był pierwszym ruchem uwznioślającym 
młodzież i samą młodość. Jednakże ro-
mantycy nie wpadli jeszcze na pomysł, 
żeby z młodego człowieka uczynić 
kogoś, kto będzie młodość traktował 
w sensie ideologicznym. Romantyk był 
młody i cierpiał, dlatego że po prostu 
miał taki mental. Właściwie w żadnym 
z dzieł romantycznych nie znajdzie się 
czegoś takiego jak apel o solidarność 
wszystkich ludzi młodych. Romantyk 

zawsze był indywidualistą. Tym zaś, co 
jest charakterystyczne dla tych ruchów 
kontrkulturowych, jest to, że tam się 
traktuje młodzież właśnie jako społecz-
ność. Wspólnotowość była tam bardzo 
ważną wartością. Był to bunt wobec 
tradycji mieszczańskiej, która kulty-
wowała swój mieszczański egoizm, 
ale także bunt wobec protestanckiego 
indywidualizmu.

Ruchy kontrkulturowe działały nie 
tylko w uSa, ale także w Europie. 
Czym owe ruchy różniły się od siebie? 

– Bitnicy byli w pewnym sensie imita-
torami wzorca europejskiego, a kon-
kretnie mówiąc, francuskiego, czyli 
słynnych bohem paryskich. Gdybyśmy 
porównali bitników amerykańskich 
z początku lat 50. z innymi podobnymi 
środowiskami czy analogicznymi śro-
dowiskami w Europie, to taka głów-
na różnica polegałaby na tym, że po 
pierwsze w Europie nie było zaplecza 
purytańskiego (aczkolwiek było zaple-
cze tradycji mieszczańskiej). Amery-
ka jest bardziej artystowska w tym 
wszystkim, jakby nastawiona na taki 
aspekt estetyczny, a Europa bardziej 
na politykę (zwłaszcza w latach 60.). 
Gdybyśmy porównali punk amerykań-
ski z punkiem brytyjskim, to okazałoby 
się, że punk amerykański szuka dla sie-
bie formy artystycznej, natomiast punk 
angielski jest silnie związany z tożsa-
mością klasową.

W Ameryce bitnicy wywodzą się 
z klasy średniej, w Polsce bikiniarze 
z inteligencji… W Anglii zaś pierwsze 
subkultury i później cała historia sub-
kultur angielskich to historia dzieci 
proletariatu. Anglię trzeba traktować 
więc trochę osobno. Jest taka książ-
ka Grunbergera Historia społeczna 
III Rzeszy, gdzie on tam w pewnym 
momencie pisze o takich tajnych klu-
bach jazzowych w Hamburgu. Chodzi-
ło o taki nietaneczny jazz, który był 
zakazany jako sztuka, ponieważ miał 
wszelkie znamiona kultury afroame-
rykańskiej i bywalcy tych klubów… 
lądowali bardzo często w Dachau! 
We Francji z uwagi na jej bohemę od 
zawsze była ważna kwestia, co jest 
modne wizualnie i co jest modne  
intelektualnie. A co było modne in-
telektualnie? W pewnym momencie 
był to egzystencjalizm (cokolwiek by 
on oznaczał), ale przede wszystkim to 
były idee nowej lewicy. Bardzo szybko 
cały ten ruch stał się rodzajem sym-
bolicznego tarana, którym starano się 
rozwalić system polityczny. Interesu-
jące we Francji było to, że sytuacjoni-
ści potrafili być jednocześnie happe-
nerami artystycznymi i happenerami 
politycznymi.

Podobnie jak późniejsza 
Pomarańczowa Alternatywa 
w Polsce?

– Oczywiście, że tak.

A jak to wyglądało za żelazną kurtyną, 
w Związku Radzieckim?

– W Związku Sowieckim w latach 50. 
młodzi ludzie bardzo lubili amerykań-
ska kulturę i dlatego nazywano ich 
stiliagami (nazwa pochodziła od stylu 
i oznaczała modnisia). Stiliaga podob-
ny był do polskiego bikiniarza. Stiliadzy 
byli strasznie tępieni przez sowieckie 
władze. Pomimo całkowitej bloka-
dy, jeśli chodzi o przepływ kultury, 
o pierwszych stiliagach mówi się już 
gdzieś około 1952 roku, czyli jeszcze 
przed śmiercią Stalina. Po XX zjeź-
dzie kPzr dostali nieco więcej pola do 
swobodnej ekspresji. Wtedy dopiero 
się okazało, jak dużo jest w zsrr tych 
admiratorów amerykańskiej kultury. 
Rosjanie, zwłaszcza po 1956 roku, trak-
towali Polskę jako rodzaj przyczółka 
Europy. W latach 60. wszystkie młode 
demoludy przyjeżdżały do Warsza-
wy na Jazz Jamboree Festival i to była 
okazja, żeby się powymieniać płytami 
i jednocześnie jedyna tego typu impre-
za w tym regionie.

A jaka była specyfika polska? 

– To jest ciekawa sprawa, im dłużej 
się nad tym pracuje, tym bardziej się 
to wszystko komplikuje. Ale zasadni-
czo jest tak, jak nazwałem to w jednej 
ze swoich książek. Są gangi i bohemy, 
czyli są subkultury miękkie i twarde. 
Subkultury twarde to te o charakterze 
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paraprzestępczym, które przyciąga-
ją młodych ludzi z nizin społecznych. 
Są również bohemy, w skład których 
wchodzi inteligencja (chociaż nie moż-
na tego absolutyzować). Jak mamy np. 
bikiniarzy w latach 50., to ich antytezą 
są chuligani. Bikiniarze byli inteligenc-
cy, zakochani w Ameryce, tacy, byśmy 
powiedzieli, wolnościowi, a chuligani 
z kolei byli proletariaccy (albo lum-
penproletariaccy). Ich środowiska 
odwzorowywały taką strukturę gangu, 
ze swoim przywódcą, hierarchią itd. 
Jeśli jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, 
około lat 1952–1953 ktoś nieobezna-
ny mógł pomylić bikiniarza z chuliga-
nem, bo chuligan też lubił jazz, to już 
w około 1956 roku chuligan nagle stał 
się swojski i tępił bikiniarza (m.in. za 
jego kosmopolityzm). Później zaś mieli-
śmy swoich hippisów, których antytezą 
stał się gitowiec pochodzący przecież 
z subkultury więziennej. Ale gitowiec 
akcentował swoją swojskość, swój pa-
triotyzm, czyli był przeciwieństwem 
kosmopolitycznego hippisa. Wymie-
nione przeze mnie subkultury dzieliły 
się oczywiście, jeśli chodziło o przemoc 
czy stosunek do kobiet.

Czy bitnicy mieli jakieś epizody 
związane z Polską?

– Mogę przytoczyć dwie anegdot-
ki o Allenie Ginsbergu. Jedną z nich 
opowiedział mi nieżyjący od dwóch lat 
poeta Jarek Markiewicz. Mieszkał on 

nieopodal dzisiejszej Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Któregoś dnia, bo-
dajże w roku 1967, poszedł na spacer 
z psem. Kiedy przechadzał się Nowym 
Światem, dostrzegł przy jednym ze 
sklepów nocnych awanturującego się 
cudzoziemca, który miał długą czarną 
brodę i ogólnie wyglądał osobliwie. 
Postanowił mu pomóc. Okazało się, 
że cudzoziemiec chciał kupić bułki. Po 
20 minutach okazało się, że cudzo-
ziemcem tym jest Allen Ginsberg. Po-
wiedział on Markiewiczowi, że ogólnie 
to mu się bardzo podoba w Warsza-
wie, tylko że w nocy nie sposób nic ku-
pić. Ale za to bardzo mu się podoba taka 
kawiarnia na Nowym Świecie, o której 
to napisał wiersz. Ten wiersz nazywa się 
Cafe in Warsaw (tłum. pol. Warszawska 
Kawiarnia – przyp. red.). 

Ciekawą rzecz pisze w swej powieści 
Bez końca Helmut Kajzar. Autor pisze, 
że znalazł się w mieszkaniu, gdzie miał 
być sławny poeta amerykański Allen 
Ginsberg (działo się to w czasie wizyty 
Ginsberga w Polsce). Kajzar widzi tego 
poetę. Jest on całkowicie goły, leży na 
jakiejś pryczy, bo to mieszkanie nie jest 
zbyt estetyczne i – co najważniejsze – 
ów artysta ciągle się dopytuje, ile kosz-
tuje chłopiec na dworcu.

Skąd u bitników fascynacja alkoholem 
i narkotykami?

– Zawsze ludzi pociągały takie sprawy. 
Jednak chodzi tu chodzi o coś więcej. 

Kultura bitnikowska była kulturą trans-
gresji, w związku z czym nie akcepto-
wała tego, co akceptowała większość. 
Jeśli mieli do wyboru normalność 
i szaleństwo, to wybierali szaleństwo. 
Jeśli zaś trzeźwość czy upojenie, wy-
bierali upojenie. Miało to też pod-
stawy trochę filozoficzne. Burroughs 
w swoich książkach pisze, że chodzi-
ło wtedy o wybór kultury innej niż ta 
mocno racjonalistyczna. Racjonalizm 
był bowiem nieodłącznie związany 
z kulturą mieszczańską. Zbuntowana 
młodzież zawsze szła w poprzek tego, 
co uznawano za dobre i godne szacun-
ku. Bitnikom podobały się np. kultury 
Orientu, a nie swoja kultura. W związ-
ku z tym kultura transgresji była 
propozycją fascynującą, bo chodziło 
w niej o przekraczanie granic. Wiemy 
przecież, że zawsze najbardziej kręci 
nas to, co zakazane. W związku z tym 
paradoksalnie to prohibicja miała tutaj 
niemały wpływ. Swoją drogą, jak się 
czyta niektóre książki Burroughsa, to 
aż strach bierze, że ten człowiek mógł 
tyle wytrzymać.

Czy z tej transgresji  
nie wzięła się fascynacja  
buddyzmem?

– W pewnym sensie tak. Ona wzięła 
się z odrzucenia kultury macierzystej.

Czemu właśnie buddyzm, a nie np. 
islam?

– Islam został dość wcześnie zago-
spodarowany przez czarnych. Ruch 
czarnych muzułmanów to właściwie 
jest końcówka lat 50., a buddyzm miał 
swoją entrée w Ameryce już w latach 
20. Był taki nauczyciel Daitaro Suzuki – 
autor Wprowadzenia do Buddyzmu 
Zen (notabene Carl Gustaw Jung kazał 
sobie włożyć to dzieło do trumny). To 
właśnie Daitaro Suzuki założył pierw-
sze ośrodki wiedzy o buddyzmie (wcze-
śniej istniały tylko szkoły medytacji). 
Były modne wówczas poszukiwania 
duchowe i w Ameryce ich owocem stał 
się buddyzm zen. Dlaczego? Dlatego 
że buddyzm nie jest ani doktryną, ani 
religią. Można korzystać, powiedzmy, 
z praktyki medytacyjnej, a niekoniecz-
nie podzielać cała tegoż buddyzmu 
duchowość. Ale mimo wszystko naj-
ważniejszym impulsem było pokaza-
nie swoim starym, że sięga się po coś, 
o czym oni nie mają zielonego pojęcia 
i co traktują jako czystą egzotykę. Pa-
miętam, jak w kinie Tęcza rozmawia-
łem o tym z Ginsbergiem i też zadałem 
mu to pytanie. Powiedział, że zaintere-
sował się buddyzmem po to głównie, 
żeby zrobić na złość swoim rodzicom.

Czy można nazwać bitników 
lewicowcami? Jeśli tak, to czy jest  
to lewica taka, jaką my dzisiaj znamy, 
czy jest to jakiś inny jej rodzaj? 
Wydaje się, że bitnicy kontestowali 
w pewnym sensie zarówno 
komunizm, jak i kapitalizm…
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– Oczywiście, że byli raczej lewicowi, 
aczkolwiek ta lewicowość nie może być 
zafiliowana jak w przypadku partii poli-
tycznej. Była to raczej lewicowość anar-
chistyczna niż komunistyczna. Przede 
wszystkim dlatego, że oni byli przeciw-
ko państwu jako takiemu. Państwo nie 
jest żadną wartością dla bitnika.

Język bitników chyba też był pewną 
formą buntu…

– Zdecydowanie.

Czy bitnicy wzorowali się na czymś 
bądź na kimś, jeśli chodzi o język? 
Czy może ten nowy język tworzono 
od podstaw? To była ewolucja czy 
rewolucja?

– Zdecydowanie to była rewolucja.  
Literatura amerykańska do Faulknera 
była taką literaturą tworzoną po boże-
mu, wedle ścisłej konwencji. Zarówno 
w poezji, jak i w prozie. Powieść ame-
rykańska była solidną, realistyczną po-
wieścią. Natomiast później, głównie za 
sprawą bitników, to się zmieniło. Była 
to nieliteracka koncepcja literatury.  
On the Road Kerouaca to w gruncie 
rzeczy coś, co daje się porównać z ta-
kimi eksperymentami narracyjnymi 
jak np. strumień świadomości. Poezja 
staje się poezją improwizowaną, jest 
slamowa i przypomina coś takiego, jak-
by ktoś, excusez-moi, rzygał słowami. 
Proza zaś jest gonitwą wrażeń i to jest 

zupełnie rewolucyjne na tle literatury 
amerykańskiej. Można powiedzieć z ca-
łym przekonaniem, że literatura amery-
kańska po Skowycie i On the Road nigdy 
nie była taka sama jak wcześniej.

Jakie stylówki nosili bitnicy?

– Były dwa wzorce estetyczne – jeden 
proletariacki, a drugi artystowski. Jeśli 
chodzi o proletariackość, to oczywi-
ście mówimy tutaj o t-shirtach i fla-
nelowych koszulach, czasem o battle 
dresach i ciężkich butach. Jeśli chodzi 
o wzorzec artystowski, to modne były 
berety, takie jak nosili malarze w XiX 
wieku we Francji. Czasem to była mie-
szanka tych stylów. Lubiono też czer-
wone koszule, dżinsy, które oczywi-
ście musiały być trochę przybrudzone. 
W modzie było niegolenie się i nie-
strzyżenie. Tak wyglądał właśnie bitnik. 
Byli oni też strasznie zakochani w czar-
nej kulturze i dla nich takimi mistrzami 
elegancji byli muzycy jazzowi. Moda 
hipsterska z lat 40. jest całkowicie 
wzorowana na muzykach jazzowych 
nowego pokolenia. Możemy ją nazwać 
nowym rodzajem wystudiowanego 
niechlujstwa. Jednakże pod względem 
ubioru wyróżniał się Burroughs. Nosił 
trzyczęściowy garnitur, dobry krawat 
i wyglądał jak dostojny dżentelmen ze 
swojej klasy.

W jaki sposób takie zewnętrzne znaki 
budują tożsamość?

– Jak ktoś jest młody, to znaki budują 
tożsamość w bardzo wysokim stopniu. 
Ubranie buduje poczucie wspólnoty.

Zarówno jazz, jak i bebop mają 
to do siebie, że są znacznie 
nieuporządkowane. Dlatego też 
idealnie pasowały do rebelianckiego 
charakteru bitników. Dlaczego 
muzyka jest tak ważna dla subkultur? 
Co było wcześniej: subkultura czy 
muzyka?

– Oczywiście subkultura. Złączenie 
subkultur z muzyką nastąpiło tak daw-
no, że nie pamięta się, że mogły być 
jakieś subkultury bez muzyki. Jeśli mó-
wimy o twardych subkulturach, tzn. 
o fenomenach takich jak chuligaństwo 
wczesnego państwa radzieckiego, to 
tam w ogóle nie ma mowy o żadnej 
muzyce. Zaś jeśli chodzi o wczesnego 
hipstera Mailera z lat 20., to trudno 
sobie wyobrazić, że on lubił jakąś kon-
kretną muzykę. Pewnie jakąś tam lubił, 
ale nie była ona dla niego specjalnie 
ważna. A kiedy stało się to tak ważne? 
Stało się to w Ameryce i było związane 
ze zjawiskiem nowego jazzu. To była 
muzyka improwizowana i jednocześnie 
taka, którą postrzegano jako muzykę 
emocji i spontaniczności, bo fenomen 
subkultur polegał właśnie na tym, że 
są one kulturami spontanicznymi. Mu-
zyka zaczęła być odbierana i zaczęła się 
podobać ludziom w określonym wie-
ku, nie starym, ale właśnie młodym. 

W związku z tym, że na widowniach 
i w klubach spotykali się ludzie w po-
dobnym wieku, to nagle stało się ja-
sne, że ta muzyka może być argumen-
tem na rzecz sensowności podziału na 
starych i młodych.

Kolejną bardzo ważną muzyką 
subkulturową był folk, a to głównie 
z tego powodu, że folk był lewicowy 
(w przeciwieństwie do country). Tyle 
że ten folk był tworzony dla publicz-
ności studenckiej czytającej książki, 
a jazz był dla takich odlotowców. Od 
połowy lat 50. wszystko się zmienia. 
Wszędzie. Wtedy muzyka staje się naj-
ważniejszym elementem identyfikacji 
zbiorowej.

Co zostało nam po bitnikach? Jakie 
jest ich dziedzictwo?

– Na pewno zostawili bogate dziedzic-
two literackie. Myślę jednak, że zosta-
wili nam też pewną mitologię, która 
jest żywa do dziś. Jest to mitologia 
anarchistycznej wolności przekracza-
nia granic i autodestrukcji. Ta wol-
ność jednak kosztuje. I o tym świadczą 
bitnicy. Ω

Rozmawiał Mateusz K. Dziób
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ną postacią komiksową, ale dla dialektyka podejrzeń inkarnacją 
ameryki jako takiej. jedną z twarzy Statuy wolności, jak rambo, 
Superman, mr. Smith. tak jak Superman ucieleśnia amerykę try-
umfującą, amerykę Potężną, tak archie jest symbolem ameryki 
Prywatnej, ameryki Niewinnej. mimo że stworzony w latach 40. 
i, jak wielu bohaterów popkultury, uwięziony w wiecznym teraz, 
w publicznej wyobraźni piegowaty nastolatek jest przede wszyst-
kim mieszkańcem podmiejskiej utopii połowy XX wieku. razem 
z muzyką Beach Boysów i serialem Happy days jest częścią mitu 
o amerykańskiej arkadii.

Życie publiczne z definicji jest wspólne, życie prywatne własne, 
partykularne. Clark kent może sobie być all-american Boy w czasie 
wolnym, ale z lejącym po ryjach kosmitów Supermanem utożsa-
mić się może każdy, niezależnie od rasy, wyznania czy geograficz-

nej orientacji względem atlantyku. archie jest tylko i wyłącznie 
all-american Boy i może właśnie dlatego Polaków nie obchodzi on 
nic a nic. ale to właśnie czyni go jeszcze bardziej amerykańskim, 
całkowicie stopionym z konkretnym odcinkiem czasoprzestrzeni. 
Superman jest w pewnym stopniu everymanem, archie całkowicie 
„typowym amerykańskim nastolatkiem”.

Nie znaczy to, że z teoretycznego punktu widzenia archie jest 
wyłącznie nostalgicznym fetyszem dla miłośników epoki i wspo-
minających młodość starców, jak, dajmy na to, kapitan Żbik w Pol-
sce. epoka archiego to nie epoka, za którą się tęskni, to epoka 
tęsknoty. w opowieści o powojennej ameryce jest to raj utracony, 
jak to opowiadał w przeboju american Pie don mclean, a z czym 
polemizował Billy joel w We didn’t start the Fire. Z pewną przesa-
dą można powiedzieć, że historia XX wieku w USA to historia wy-
pędzenia z lat 50.

ŚMIerć     arCHIeGO

tomasz 
Bardamu

Jeśli w opowieści o Stanach  
Zjednoczonych kontrkulturą jest młode  
pokolenie lat 60., to kulturą  
będzie właśnie „pokolenie Archiego”.

jest lato 2014 roku. trwa wojna, spadają rakiety, samoloty, giną 
ludzie. ta niekomfortowa bliskość historii to może za mało, by 
srać ze strachu, ale wystarczy by przebierać nogami i nerwowo 
walić paluchami w stół. w atmosferze intelektualnej po teorii 
postpolityki i końcu historii myśl o końcu świata zdaje się przy-
pominać brzydkie pierdnięcie. ale gdzieś na granicy świadomości 
Pierwszego Świata pulsuje wspomnienie atomowych arsenałów 
i trauma pięciu dekad snów o nuklearnej zagładzie. Nikt się nie 
przyznaje, ale w powietrzu poczuć można subtelny smrodek apo-

kalipsy. w tych niespokojnych czasach między doniesieniami o ko-
lejnych zgonach pojawia się notka o śmierci archiego. warto o tym 
wspomnieć, ponieważ, prawdopodobnie w przeciwieństwie do 
pozostałych ofiar, archie nie był zwykłym człowiekiem, jak ja czy 
ty. jednym z tych smutnych frajerów, co to umierają każdego dnia, 
ginąc w wypadkach drogowych, zamachach bombowych, łóżkach 
szpitalnych, dławiąc się kukurydzą, przewracając pod prysznicem, 
czy po prostu w wyniku zwykłych, codziennych aktów przemocy, 
domowej, ulicznej, symbolicznej. takich odnotowuje się hurtem, 
bo, przyznajmy szczerze, kogo obchodzi, że umarł, dajmy na to, 
jan Nowak (32 l.)?

w Polsce archie to jeszcze mniej niż jan Nowak. to na wpół 
anonimowa postać fikcyjna. w związku z tym jego śmierć nie ob-
chodzi już zupełnie nikogo. ale w Stanach Zjednoczonych archie 
jest mitem. Bóstwem czy herosem. Na pozór jedynie popular-

Myśl o końcu świata 
zdaje się przypominać 
brzydkie pierdnięcie 

 epoka archiego  
 to nie epoka, za 

 którą się tęskni, to 
 epoka tęsknoty
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kluczową rolę w tej narracji odegrał ruch młodzieżowy, któ-
ry Theodore roszak w 1969 roku nazwał „kontrkulturą”. Pojęcie 
to oznacza z grubsza subkulturę odrzucającą wartości kultury 
głównego nurtu, określającą się w opozycji do nich i świadomie 
przyjmującą wartości sprzeczne czy przeciwstawne. w języku 
potocznym hasło to zwykle rozumie się plus minus jako syno-
nim ruchu hipisowskiego, czy w szerszym sensie – lewicujących 
ruchów młodzieżowych końca lat 60., odrzucających wartości 
swoich rodziców. jeśli więc w opowieści o Stanach Zjednoczo-
nych kontrkulturą jest młode pokolenie lat 60., to kulturą będzie 
właśnie „pokolenie archiego”. Niekoniecznie w sensie realne-
go pokolenia rodziców zbuntowanych młodych ludzi, ale raczej 
w sensie ideału nastoletniego życia, które prezentował archie jako 
„typowy amerykański nastolatek”. „Pokolenie archiego” byłoby tu 
odrzuconą możliwością, zakwestionowanym wzorcem konformi-
zmu. Niechcianą utopią. a także, mimo że kultura hipisów pełna 
była czarodziejów i jednorożców, a drugi rozdział książki roszaka 
zatytułowany jest Inwazja Centaurów, odrzuceniem niewinności, 
dekonstruowanej jako uległość wobec establishmentu. 

Idea kontrkultury w ujęciu roszaka zawdzięcza swoją nazwę 
m.in. temu, że miała ona wykraczać poza tradycyjną dychotomię 
lewica–prawica (choć w praktyce tak ruch, jak i analiza były oczy-
wiście radykalnie lewicowe), kwestionując jej kulturową podsta-
wę – sam sposób życia. jednak trudno ukryć, że odrzucany przez 
nich mieszczański świat amerykańskich przedmieść i małych mia-
steczek pierwszych dekad po końcu II wojny był światem w grun-
cie rzeczy konserwatywnym. Był to świat, w którym ojciec pracuje 
od 9 do 17. wraca do domu, w którego ogródku bawi się dwójka 
dzieci. Siada w fotelu z gazetą i fajką, żona odrywa się na chwilę od 
gotowania obiadu, by przynieść mu zimne piwo. Świat, w którym 
wymarzoną zabawką każdego dorastającego chłopca jest wiatrów-
ka, a największym marzeniem  – ustrzelić z niej kiedyś komucha. 
Świat poza czasem, gdzie nic nie przemija, wszystko trwa nie-
ustannie. Gdzie przyszłość to teraźniejszość uzupełniona o robota 
i odrzutowy plecak. Gdzie gdy archie dorośnie, weźmie ślub z we-
roniką bądź Betty. Pójdzie do pracy, gdzie spędzać będzie czas od 
9 do 17. wróci do domu, w którego ogródku bawi się dwójka dzieci. 

Siądzie w fotelu z gazetą i fajką, a żona oderwie się na chwilę od 
gotowania obiadu, by przynieść mu zimne piwo.

Naturalnie, nie doczekaliśmy się odrzutowych plecaków, teraź-
niejszość nie była przyszłością, a gdy przyszłość stała się teraźniej-
szością, teraźniejszość stała się przeszłością. archie tego świata 
zamiast fajki i gazety wybrali LSD i jimiego Hendrixa, zamiast 
wiatrówki pacyfę, którą z kolei palnęliby najchętniej jakiegoś ka-
pitalistę. kontrkultura jako masowe zakwestionowanie formy, 
a nie tylko (konserwatywnej) treści starego porządku, przetrwała 
w swoim radykalizmie ledwie parę lat, ale ciągłość kulturowa zo-
stała skutecznie przerwana. Sam archie andrews przeżył swo-
ją epokę o parę dekad, w międzyczasie doczekał się m.in. serialu 
telewizyjnego, filmu i radiowego przeboju wydanego pod swoim 
nazwiskiem. Żyjąc w wiecznym teraz, ewoluował razem ze swo-
imi czytelnikami, nie zmieniając się jednak aż tak wiele. Pozosta-
je bodajże najpopularniejszą postacią amerykańskiego komiksu, 
niebiegającą w przysłowiowych majtach na spodniach. I mimo że – 
jak podaje prasa – zginął w zeszłą środę, to prawdopodobnie prze-
żyje i to. Z Frazera wiemy, że mity nie umierają bezpowrotnie, zaś 
z Supermana, że z pewnością nie te, na których właściciele praw 
autorskich zarabiają miliony dolarów.

acz tak jak w przypadku Baldura (i inaczej niż w przypadku 
Supermana) śmierć archiego nie jest bez znaczenia. mityczne po-
równania sugeruje sam wydawca, mówiąc: [archie] umiera w spo-
sób bohaterski, altruistyczny. na sposób, który uosabia nie tylko to co 
najlepsze w riverdale [mieście naszego bohatera], ale to co najlepsze 
w nas wszystkich. w tym kontekście, przyjmując, że archie faktycz-
nie w jakiś sposób uosabia kulturę konserwatywnej minionej epo-
ki, trudno się nad jego śmiercią nie zadumać. Otóż nasz bohater 
ginie, osłaniając pozostającego w międzyrasowym homoseksual-
nym związku małżeńskim senatora od kuli prawicowego fanatyka. 
jak sądzę, nie trzeba być chcącym gazować gejów rasistowskim 
fanem survivalu, by ta zbitka robiła wrażenie.

można tu machnąć ręką, uznając to za nie pierwszy przykład 
politpoprawnego wariactwa, próbę wywołania skandalu w sytu-
acji, kiedy rynek komiksowy coraz bardziej przegrywa z kinem 
i konsolą (warto może wspomnieć, że konkurencyjny marvel  

Świat, w którym 
wymarzoną 
zabawką każdego 
dorastającego chłopca 
jest wiatrówka, 
a największym 
marzeniem – ustrzelić 
z niej kiedyś komucha 

 archie tego świata  
 zamiast fajki  

 i gazety wybrali LSD 
 i Jimiego Hendrixa
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Comics w tym samym momencie ogłasza, iż ich wersja nordyc-
kiego Thora stanie się kobietą, a naczelny superbohater i kolejny, 
zupełnie transparentny, symbol USA, kapitan ameryka, murzy-
nem). można się oburzyć, że antykultura nawet rozrywkę dla 
dzieci zamieni w polityczną agitkę. Osobiście preferuję widzenie 
w tym wydarzeniu pewnego symbolu. Nie tyle koniec, ile epilog 
historii o amerykańskim XX wieku. Sądzę, że wydawca ma rację 
i to wydarzenie faktycznie wpisuje się w ponad 70-letnią tradycję 
komiksu. archie w dalszym ciągu reprezentuje kulturę, pewien 
akceptowalny wzorzec zachowań, „amerykański eden”. jedynie 
zarząd się zmienił. Nawet w samej warstwie fabularnej trudno 
o bardziej symboliczny gest poddaństwa niż przedstawienie jako 
ideału poświęcenia własnego życia dla reprezentanta władzy. 
Porównując sytuację np. do brytyjskiego filmu If... z 1968 roku, 
gdzie rewolucyjni bohaterowie pokolenia kontrkultury otwiera-
ją ogień do wizytujących uczelnię rodziców, trudno nie uśmiech-
nąć się cynicznie. ale rewolucja, jak to rewolucje mają w zwyczaju, 
wiesza królów, po czym sama wygodnie rozsiada się na zamku. 
Gesty wiernopoddańcze są jak najbardziej na miejscu. aż chciało-
by się zakrzyknąć: Nie żyje archie! Niech żyje archie! ale może nie 
krzyczmy.

teza, że główny nurt kultury jest dużo bardziej lewicowy, niż 
był pół wieku temu, jest tak banalna, że na przykładach tłumaczyć 
ją trzeba chyba tylko najbardziej zakutej marksistowskiej pale, 
której wciąż się wydaje, że w interesie możnych tego świata jest 
ustawiczny, wąsko pojęty, konserwatyzm (są tacy, ale chyba nie 
warto). Nie trzeba też sięgać po amerykańską egzotykę, wystarczy 
choćby wskazać fakt, że za dyżurnego kosmitę polskiego inter-
netu robi tomasz terlikowski. Istotą tej przypowieści wydaje mi 
się coś zupełnie innego. Historia archiego jest zgrabną ilustracją 
absurdalności całej eschatologii kulturowej wojny. arogancji, która 
nie pozwala kolejnym pokoleniom zaakceptować swojego miej-
sca w szeregu (niekoniecznie w sensie kochania swoich poprzed-
ników czy następców, ale przynajmniej w minimalnym sensie 
akceptacji ich istnienia), tylko każe wciąż żyć w przekonaniu, że 
albo masz ostatnie słowo, albo wszystko już zostało powiedzia-
ne. Groteskowy koniec amerykańskiej ikony jest w zasadzie kpiną 

z bojowników lat 60., których „niebezpieczne” ideały roszakowska 
„technokracja” przemieliła, zasymilowała i przerobiła na maszyn-
kę do robienia pieniędzy. 

By odnieść się do konkretnego „poważnego” przykładu – w cza-
sach gdy w galeriach dominowała abstrakcja, a w artystycznej 
teorii formalizm i estetyzm, teoretyk ruchu Henry Flynt w swo-
ich manifestach i ulotkach denuncjował sztukę jako absurdalną 
nadętą rozrywkę warstw wyższych, przeciwstawiając jej funk-
cjonalność, bezpretensjonalną zabawę i proste życie przemawia-
jące do „zwykłego człowieka”. ten neodadaizm artysta łączył ze 
stalinizmem, co zapewne trudno uznać za politycznie rozsądny 
pomysł, ale w zimnowojennym klimacie powojennego USA trudno 
mu odmówić konsekwencji w radykalizmie pójścia pod prąd. Gdy 
pod koniec lat 60. Stany Zjednoczone roiły się od długowłosych 
kontrkulturowców, Flynt ogłosił koniec awangardy, porzucił mark-
sizm i na następne dwie dekady zajął się czymś innym. Fluxus, już 
bez Flynta i zmarłego w ’78 roku twórcy ruchu George’a maciu-
nasa, z czasem stał się jednym z głównych nurtów artystycznych 
XX wieku. językiem Flynta i równie radykalnego Guya deborda 
formułuje się dzisiaj najgorsze frazesy krytyki artystycznej, tłu-
maczące artystyczne koszmarki ultrakonformistycznych absol-
wentów tego czy innego wydziału ASP. jak pisał andrew Gallix 
na łamach brytyjskiego „Guardiana”, trudno wyrazić, jak dziwnym 
uczuciem jest słyszeć, jak Christine albanel – minister kultury w rzą-
dzie sarkozy’ego – nazywa deborda „jednym z ostatnich wielkich inte-
lektualistów francuskich” drugiej połowy XX wieku.

 Historia się nie skończyła i chwilę jeszcze pewnie potrwa,  
a archie tego świata raz na jakiś czas będzie żyć czy ginąć w imię 
tej czy innej sprawy. koniec świata może czaić się za rogiem, lecz 
chyba nie warto liczyć na to, że okażesz się ostatnim człowiekiem 
na ziemi. Naturalnie, szansa zawsze istnieje, ale też poważne ry-
zyko, że jak ten głupek skończysz w alei Zasłużonych z trzydzie-
stoma medalami przypiętymi do piersi, gdy twoi epigoni będą 
kontestować samych siebie za pieniądze, masturbując się przy tym 
przed twoją fotografią. Ω

Groteskowy koniec 
amerykańskiej ikony 
jest w zasadzie kpiną 
z bojowników lat 60.

 archie tego świata raz  
 na jakiś czas będzie  

 żyć czy ginąć w imię  
 tej czy innej sprawy
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Punk 
w sutannie. 
Pod prąd 

Czy Chrystus pojechałby na 
Woodstock? Czy ksiądz może 
mieć tatuaże? I wreszcie – 
jak ważna w życiu księdza 
jest pokora? Na te pytania 
odpowiada „Frondzie 
LUX” ks. Mirosław Kurek, 
kapłan, który nie boi się 
wychodzić na peryferie.

Pociągała księdza głównie 
opozycyjność?

– Tak. Na pierwszym koncercie byłem 
na torze kolarskim w żyrardowie. Grały 
tam Republika Toruńska 1, Ogród Wy-
obraźni i Grupa Brak. To już prehisto-
ria... Zamierzchłe czasy.

Czy ksiądz zawsze uważał się za część 
subkultury punkowej?

– Wtedy to tak. Przede wszystkim 
identyfikowałem się z nią.

Co księdzu dawała ta identyfikacja?

– Byłem częścią społeczności i częścią 
ruchu, który nastawiony był opozycyj-
nie do otaczającej mnie rzeczywistości.

Strasznie ksiądz nie lubi tej komuny…

– No, niestety. A dało się ją lubić? Je-
stem zafascynowany historią żołnierzy 
Wyklętych – do tego stopnia, że kiedyś 
puściłem nawet na kazaniu utwór De 
Press „Wiernie iść”, mówiący o 5 Wi-
leńskiej Brygadzie dowodzonej przez 
legendarnego mjra Łupaszkę. W żoł-
nierzach Wyklętych, czy raczej żołnier-
zach Niezłomnych (bo moim zdaniem 
tak właśnie powinniśmy ich nazywać), 
najbardziej uderza mnie to, że oni cały 

1 Tak właśnie wtedy nazywała się dzisiejsza 
Republika.

czas brnęli pod prąd, i to, że nigdy się 
nie poddali.
 
Czy coś pozostało z tamtych czasów?

– Wspomnienia i tatuaże... Mam wy-
tatuowaną głowę punka z irokezem na 
ramieniu. Mam też wydziaraną podo-
biznę rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Ostatnio, kiedy byłem na pielgrzymce 
w Rzymie, jedna pani pytała mnie, czy 
to mój ojciec… Mam jeszcze wytatu-
owanych świętego Michała Archanioła, 
Powstanie Warszawskie oraz ułana 2, 
ponieważ ostatnio strasznie zachwyci-
łem się historią ii Rzeczypospolitej.

Jak te tatuaże odbierają inni księża? 
Nie gorszą się?

– Dość spokojnie to odbierają. Nie gor-
szą się.

Czyli lubi ksiądz dalej się 
uzewnętrzniać?

– Ja wiem, czy to jest uzewnętrz-
nianie? Tatuaże są dla mnie ważne, 
natomiast ja je robiłem dla siebie, 
a nie dla kogoś, żeby się z tym pokazy-
wać czy jakoś obnosić… To jest część 
mnie i mojego życia. A że spotkałem 
człowieka, który jest artystą w swo-
im fachu, to w końcu ktoś mógł mnie 

2 Publikujemy wiersz księdza Mirosława Kurka  
Ułańska fantazja.

Fronda Lux: Uważa się ksiądz za 
punka?

ks. Mirosław kurek: Już teraz to 
nie…

Ale wcześniej tak.

– Tak.

Kiedy ksiądz zaczął słuchać punka?

– To był początek lat 80. To był taki 
czas, kiedy tak naprawdę ruch punko-
wy zrzeszał całą opozycję. W tamtych 
czasach trudno było usłyszeć o jakichś 
radykalnych tekstach w ówczesnym 
oficjalnym nurcie. A punkowcy śpiewa-
li właśnie o tym, co ich dotykało.
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wydziarać… Co prawda, tego człowieka 
poznałem na Przystanku Woodstock 
i wtedy on chciał mnie bić, no ale póź-
niej się nawrócił.

Chciał bić za to, że ksiądz jest 
kapłanem?

– Tak, tak… Chociaż ostatnio się na-
wrócił. A nawet się ożenił.
 
To żona go nawróciła?

– Myślę, że to Pan Bóg go nawrócił. Ale 
myślę też, że nie odbyłoby się to bez 
wpływu jego żony.

Zawsze jest ksiądz na Woodstocku?

– Już teraz nie. Jakoś mi spadło ciśnie-
nie na podwyższony poziom adrenali-
ny, a wzrosło na święty spokój. Warun-
ki sanitarne mnie przerażają i już nie 
umiem położyć się spać bez porządnej 
kąpieli.

Czy rzeczywiście Woodstock jest taki, 
jak przedstawiają nam go media?

– Nie chcę się ustosunkowywać do 
tego.

Czy Woodstock to dobre miejsce dla 
osób poszukujących Boga?

– Spotkałem bardzo wielu takich ludzi. 
Nie da się ukryć, że dużo rzeczy, któ-

re tam się dzieją, mi nie odpowiada. 
Wszechobecny jest tam alkohol. A wia-
domo, kto to wszystko sponsoruje 
i czerpie z tego korzyści. Publika wood-
stockowa dzieli się też na dwie części: 
na tych, którzy przyjeżdżają posłuchać 
fajnej muzyki, i na tych, którzy tylko 
koczują pod tymi wioskami piwnymi.

Jak wygląda posługa księdza na 
Woodstocku?

– Polega na rozmowach i posłudze 
sakramentalnej.

Ksiądz chodzi po Woodstocku 
w sutannie?

– Tak. To znaczy chodziłem, kiedy jeź-
dziłem tam.

To ksiądz zaczepiał ludzi czy raczej 
księdza zaczepiano?

– Różnie. Pamiętam jedną taką sytu-
ację... To było dla mnie niesamowi-
te doświadczenie. Przechadzałem się 
po woodstockowym polu o godzinie 
15 i zobaczyłem dziewczynę zatopioną 
w myślach. Zagadałem do niej i cała 
rozmowa zakończyła się spowiedzią 
generalną oraz modlitwą o uzdrowie-
nie. Po tym wszystkim powiedziała mi 
tak: wiesz, jak przechodziłeś koło mnie, 
to ja się gorąco modliłam, żeby ktoś ze 
mną porozmawiał, bo tego strasznie 
po prostu potrzebowałam. Kiedy mi 

to powiedziała, uświadomiłem sobie, 
że wszystko to, całe to jej nawróce-
nie miało miejsce o godzinie 15, czyli 
godzinie Miłosierdzia Bożego. Było to 
dla mnie niesamowite doświadczenie 
namacalnej obecności Boga. Do dziś 
mam z tą dziewczyną kontakt.

Mam dużo wspomnień związanych 
z Woodstockiem, ale wszystko to się 
już jakoś zaciera i trudno to jest mi 
przywołać tak od razu. Bywały nie-
przyjemne sytuacje. Kiedyś black-
metalowcy wyrywali krzyż, a innego 
razu ganiał nas jakiś człowiek z płytą 
chodnikową.

Może ksiądz przytoczyć jakieś 
namacalne świadectwa działania 
Bożej łaski? 

– Spowiadałem 17-letniego chłopaka, 
który miał za sobą 16 prób samobój- 
czych (! – red.). Widziałem tysiące 
przypadków uzależnienia od narkoty-
ków. Modlitwa i sakramenty mają ol-
brzymi wpływ na leczenie uzależnień. 
Pamiętam chłopaka, który wracał 
z Przystanku Woodstock. Zatrzymał się 
przed jedną z dziewczyn i ona pyta go, 
czy jest z Przystanku Jezus. Kiedy usły-
szała, że tak, dopytała o to, czy ci, którzy 
uczestniczą w Przystanku Jezus, chodzą 
w koszulkach z napisem „Jezus Cię ko-
cha”. I kiedy znów usłyszała odpowiedź 
pozytywną, zwierzyła się, że właśnie 
spotkała jednego z tych gości, którzy 
chodzili w takich koszulkach, i spytała 

go, co to znaczy, że Jezus ją kocha. A on 
po prostu podszedł do niej, przytulił ją 
i ucałował. Powiedziała, że to był pierw-
szy facet, który przytulił ją tak po prostu 
i nic za to nie chciał.

Czyli jeździł ksiądz jednocześnie na 
Przystanek Woodstock i Przystanek 
Jezus?

– Tak.

Dzisiaj oba przystanki chyba niezbyt 
się lubią? Chyba to też o czymś 
świadczy...

– Tak. To są jakieś przykre akcje, które 
jakoś mnie wewnętrznie niepokoją.

Papież Franciszek w swojej 
adhortacji Evangelii Gaudium 
napisał, że woli raczej Kościół 
poturbowany, poraniony i brudny, 
bo wyszedł na ulice, niż Kościół 
chory z powodu zamknięcia 
się i wygody z przywiązania do 
własnego bezpieczeństwa. Czy 
papież Franciszek pojechałby na 
Woodstock?

– Nie wiem. Ale miło wspominam bpa 
Edwarda Dajczaka odwiedzającego nas 
na Woodstocku. To świadczy o jego ol-
brzymiej pokorze.

Czy Pan Jezus pojechałby na 
Woodstock?
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– Pewnie tak. On wchodził wszędzie 
tam, gdzie byli ludzie. Głoszenie Ewan-
gelii polega na poszukiwaniu tej zagu-
bionej owcy i zagubionej perły...  
Ci, którzy są ostatni w świątyni, są 
pierwszymi dla Chrystusa. Weźmy np. 
celnika Mateusza czy też Zacheusza…

Czyli gdyby Chrystus dziś przyszedł na 
świat, to niewykluczone, że swoich 
apostołów powoływałby właśnie na 
Woodstocku?

– Pewnie tak. A na pewno nie ponie-
chałby tego przedsięwzięcia.

Czy Jezusa Chrystusa można uznać za 
buntownika?

– Częściowo na pewno tak. Całe jego 
życie to droga pod prąd, droga wbrew 
trendom i wbrew wszelkim modom. 
Ostatnio byłem na pielgrzymce w Rzy-
mie i w Asyżu i powiem szczerze, że dla 
mnie takim wiecznym buntownikiem 
był też św. Franciszek. On też brnął pod 
prąd i w ten sposób prowadził rzesze 
swoich braci. Zbuntował się totalnie 
przeciw otaczającej go rzeczywistości. 
Dzięki takiej postawie został świętym 
i zreformował swój Kościół.

Jakie ksiądz ma stosunki z hierarchią 
kościelną?

– Nie mam do niej szczególnych 
uprzedzeń.

Czym jest pokora w życiu księdza?

– Ja tej pokory ciągle się uczę. I wciąż 
do końca nie wiem, czy jestem czło-
wiekiem pokornym.

A ks. Popiełuszko? Czy jego możemy 
nazwać kapłanem pokornym?

– On miał w sobie wielką pokorę. Nie 
każdy zostaje błogosławionym i mę-
czennikiem! Zgodzić się na śmierć to 
jest przykład olbrzymiej pokory. I ta 
jego niezłomność…

Wartości patriotyczne zajmują 
w księdza życiu ważne miejsce…

– Tak. Na pewno studia historyczne, 
które zacząłem kiedyś, mają tu swój 
udział. Ubolewam, że w Polsce nie 
prowadzi się polityki historycznej, bo 
my naprawdę możemy mieć powo-
dy do dumy. Jako jedyne państwo nie 
kolaborowaliśmy z Niemcami i po-
trafiliśmy się oprzeć temu żywiołowi 
germańskiemu.

Ma ksiądz swoje ulubione zespoły?

– Teraz jest to chyba Luxtorpeda. By-
łem niedawno na ich koncercie w ży-
rardowie i pamiętam, jak do licznie 
zgromadzonej publiczności Litza po-
wiedział: słuchajcie, mam 14 dzieci, ileś 
tam wnucząt, a moja żona jest każde-
go dnia dla mnie piękniejsza. 

Aż wszystkim opadły kopary. Litza daje 
bardzo dobre świadectwo, jest sobą 
i nie robi niczego na siłę...

A poza tym słucham nadal Armii.  
To moja ulubiona kapela.

Ma ksiądz swój ulubiony utwór?  
Swój hymn?

– „Niezwyciężony” Armii.

Chodzi ksiądz na koncerty?

– Tak. Idę niebawem na Luxtorpedę.

A czy istnieje coś takiego jak msza 
punkowa?

– Broń Boże! Już za dużo mamy tego 
modernizmu w Kościele. Powinniśmy 
bronić naszej katolickiej ortodoksji!

Czyli jest ksiądz tradycjonalistą?

– Tak.

Liturgicznie też?

– Tak.

Ale mszy trydenckiej ksiądz nie 
odprawia?

– Nie. Ale ostatnio zdarzyło mi się 
odprawiać mszę po łacinie. Byłem na 
pielgrzymce w Rzymie, a w kościele nie 
było polskiego mszału...

Zbliżamy się do końca. Za młodu 
był ksiądz punkiem i jednocześnie 
wiecznym studentem. Chciałbym 
więc spytać, jak to się stało, że poczuł 
ksiądz powołanie?

– To była dłuższa ścieżka. Kiedy relego-
wano mnie ze studiów, musiałem od-
być służbę wojskową. I po tej służbie 
zgłosiłem się do seminarium. Pamię-
tam, że na konfrontację kabaretową 
pojechaliśmy do Rzeszowa (grywałem 
wtedy w kabaretach). Oznajmiłem 
wtedy kolegom, że idę do seminarium, 
i wszyscy strasznie się śmiali.

Jak taka punkowa dusza wytrzymała 
w seminarium?

– O dziwo, nie miałem z tym proble-
mów. W tym całym zgiełku, który mnie 
otaczał, poczułem, że to jest moje 
miejsce. Cisza i spokój… Ω

Kiedy ksiądz odprowadzał mnie do 
drzwi, opowiedział jeszcze, jak to zacy-
tował jeden z tekstów z „Frondy LUX” 
na kazaniu i za to oberwało mu się 
od starszych parafianek. Jak twier-
dzi, uznano go wtedy za największego 
skandalistę.
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W czasach kiedy milicja 
pałowała polskich 
hippisów pod Jasną Górą, 
ks. Szpak zaczął wyruszać 
z nimi na pielgrzymki. – 
Ucieczka w Kościół stała 
się dla nich spotkaniem 
z prawdziwą wolnością, 
zwłaszcza że głoszenie 
Ewangelii dostosowano 
do ich kultury – mówi 
„Frondzie LUX” ks. Andrzej 
Szpak SDB, organizator 
hippisowskich Szpakowisk. 
Ze słynnym duszpasterzem 
rozmawia Jola Szymańska.

Wchodzimy do skromnego pokoju, na 
ścianach wiszą piękne obrazy. Ksiądz 
Andrzej Szpak, salezjanin, opowiada 
mi ich historie. Ten kupił od schizofre-
nika, ten dostał od małej dziewczynki, 
a to zdjęcie jego zespołu Sacrosong. 
Nie jestem zaskoczona. Właśnie tak, 
skromnie i artystycznie, wyobrażałam 
sobie pokój duszpasterza hippisów.

joLa SZYmaŃSKa: Jak zaczęła się 
księdza historia z hippisami?

ks. andrzej szPak: 
Wszyscy zadają to pytanie!

Bo też trzeba od tego zacząć…

– Wszyscy to zadają… Ja już mam dość 
opowiadania o tym wszystkim, no, 

ale może trzeba coś powiedzieć… Ja 
jestem salezjaninem i raczej jestem 
otwarty na młodzież. Przyszło jakieś 
40 lat temu siedmiu takich dorosłych, 
długowłosych hippisów w koralikach, 
z pacyfkami, czy można by pogadać. 
Kolega zgodził się na to. Pogadał z nimi 
i na drugi dzień mnie zaprosił: „Słu-
chaj, przyjdą tacy hippisi, przyjdą sobie 
pogadać”. Przygotowaliśmy parę ksią-
żek, żeby podbudować naszą teorię, 
odbył się ładny dialog i my mówimy, 
że na poparcie naszej teorii mamy tyle 
książek, a jeszcze są w bibliotekach ty-
siące, a oni mówią: „My możemy przy-
nieść też drugie tyle książek na popar-
cie naszej idei”. Już wtedy hippisi mieli 
swoją ideologię, umieli ją obronić, żyli 
nią. Głównymi zasadami były: wolność, 
miłość i pokój. I mówią: czy mogliby-
śmy jeszcze przyjść? No to pewnie! 
I zaczęło ich przychodzić dwudziestu, 
trzydziestu, raz albo dwa razy w tygo-
dniu. To były sensowne spotkania, te-
matyka była spontaniczna.

Dogadywaliście się?

– Wszystko było dla nich względne. 
Po latach jeden z nich powiedział mi: 
Prawdą absolutną jest, że nie ma abso-
lutnej prawdy. Z takimi poglądami żyje 
się na własną rękę, tworzy się własną 
ideologię.

Hippisi sami przyszli do was, do 
kapłanów. Czego szukali?

POZWÓLMY 
SIĘ NARODZIĆ 
KAŻDEMU 
HIPPISIĄTKU! 
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Nazwali to „kościółkiem”. Ktoś z nich 
powiedział: Czyńmy to, co jest właści-
wością tego miejsca. Ja zacząłem jed-
nak chodzić tam, gdzie oni się spoty-
kali. We Wrocławiu były to kawiarnie, 
squaty, piwnice i stancje.

Zainteresował się ksiądz hippisami, 
dopiero kiedy przyszli?

– Tak, dokładnie wtedy. Dopiero rok 
później doszło do mnie, że milicja roz-
gromiła spotkanie hippisów pod Jasną 
Górą. To było pałowanie. Wtedy zda-
łem sobie sprawę, że oni gromadzili się 
pod Jasną Górą. Dwa lata po pierw-
szym spotkaniu pojechałem na ich zlot 
do Częstochowy i tam widziałem, jak 
księża z pielgrzymki warszawskiej sto-
ją, a młodzi z tego zlotu hippisowskie-
go tak w rządku idą do spowiedzi. To 
byli ludzie z naszych polskich, katolic-
kich rodzin, zdecydowana większość 
była bierzmowana. Ruch ich przycią-
gał, bo był egzotyczny.

Tych egzotycznych hippisów ciągnęło 
na Jasną Górę?

– W Polsce w tym czasie były wiel-
kie zawirowania, jeżeli chodzi o war-
tości, dlatego ucieczka w Kościół to 
była ucieczka do wolności. Na Jasnej 
Górze byliśmy zawsze wolni, mówił 
Jan Paweł ii… Tam jakoś raz tylko było 
pałowanie, a tak to milicja dała spokój. 
I zloty do dzisiaj odbywają się na Ja-

snej Górze. To było takie schowanie się 
pod skrzydła Maryi. Nawet kard. Wy-
szyński powiedział, jak wchodziła na-
sza pielgrzymka: Matka Boża wszyst-
kich przygarnia, także i tę młodzież, nie 
powiedział „hippisi”.

Wyróżnialiście się…

– Tak, u nas każdy człowiek był kolo-
rowy, sukienki, wieńce z kwiatów na 
głowach… Wchodziliśmy z euforią, 
z piosenką. Witał nas kard. Glemp, 
który powiedział potem: Wyglądali jak 
półludzie, ale przyjęli mnie najpoboż-
niej, bo na kolanach. Bo było tak, że 
stał kardynał na wejściu, a oni pyta-
ją: Andrzeju, co mamy robić? – Klęka-
my! – odpowiedziałem, i wszyscy klęk-
nęli. To Glempa ujęło.

Z tego wynika, że dzieciom kwiatom 
zależało na szukaniu prawdy, a nie na 
samym łamaniu reguł?

– To byli pacyfiści, liczyły się wolność, 
miłość i pokój. Symbolem tego pokoju 
był żuraw.

Słyszy się, że pacyfka – inaczej 
żuraw – to symbol satanistyczny.

– Oni o tym nie wiedzieli. Posądzano 
ich o New Age.

Interesowali się też filozofią 
Wschodu.

– Tak, tak, ale to jest pacyfizm: 
wszystkie religie są dobre, łączmy się. 
Jest taka organizacja, która powstała 
po amerykańskim Woodstocku,  
Rainbow – tęcza, pokój. Zloty odby-
wały się też w Polsce, w Bieszczadach, 
tam było wszystko, namioty, hippie… 
wszystko oprócz igloo [śmiech]. No 
i wszystkie religie były tam dopuszcza-
ne, a chrześcijańska już nie. Chrześci-
jaństwo było podejrzane. To pachnie 
New Age.

Hippisi tolerowali wszystko oprócz 
chrześcijaństwa?

– Interesowali się medytacjami wscho-
du, jogą… Ja też trochę się tym zara-
żałem, ale z naszego punktu widzenia 
można żyć według własnej prawdy, 
równocześnie tolerując innych. Taki był 
Jezus. Jezus nie potępiał innych religii 
w czambuł. Potrafił zauważyć w Kor-
neliuszu – poganinie – człowieka, na 
którego zstąpił Duch Święty, rozma-
wiał z Piłatem… Nie narażał się religii 
rzymskiej tak wprost, mimo trzyletniej 
wyrazistej działalności. Dzisiaj chrześci-
jaństwo próbuje dostosować Ewan-
gelię do kultury i mnie się to udało, 
jeżeli chodzi o hippisów. Udało mi się 
dostosować do ich kultury to, co jest 
największą wartością Kościoła – Eucha-
rystię, cały obrzęd.

Msze święte interesowały  
hippisów?

– Msze były centrum zlotów hippisow-
skich. Owszem, były dzikie zloty hip-
pisowskie, na których były narkotyki – 
i milicja słusznie je likwidowała, ale na 
dzikich zlotach były także msze i hippisi 
w nich uczestniczyli. Zaakceptowali mnie 
i zaczęli uczestniczyć w Eucharystii na łą-
kach, w stodole, gdzie się tylko dało.

Jak wyglądała taka Eucharystia?

– Eucharystia budziła świadomość, 
pozbawiała relatywizmu. Była zawsze 
żywa, swojska, dialogowana, pełna 
próśb i dziękczynień. Dzięki temu na-
stępowała ewangelizacja młodzieży 
przez młodzież. Kiedyś podchodzi do 
mnie hippis i mówi: Andrzej, spowia-
daj mnie! Bo oni podchodzą do tej 
Komunii szczęśliwi, a ja tylko narkoty-
ki i narkotyki! Mam dość, spowiadaj 
mnie! W ten sposób jeden wpływał na 
drugiego. Hippisi przekonywali się, że 
Eucharystia niesie ze sobą najwyższe 
wartości, ideały, za którymi oni sami 
tęsknią. Była pełna muzyki, śpiewów. 
Nie była taka sformalizowana i dzięki 
temu się z nią utożsamiali. To nie był 
ich obowiązek, wszystko było sponta-
niczne. Słowo „spontan” u hippisów 
było sakralne niemal. No i ja też na-
uczyłem się tego spontanu, a przecież 
byłem w zakonie. Nie bardzo byłem 
akceptowany z tym swoim spontanem, 
bo tu jest wszystko „od-do”.

Dało się to wszystko jakoś pogodzić?
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– Musiałem być inteligentny. Jeden 
z hippisów powiedział mi kiedyś: 
Andrzej, ty musisz mieć trzy inteli-
gencje: do Pana Boga, do przełożo-
nych i do hippisów. Jakoś się uda-
wało i byłem z hippisami również na 
organizowanych przez nich ogniskach, 
festiwalach…

Jak hippisi spędzali czas?

– Element artystyczny dominował, bo 
w sztuce można się wyrazić. Uwielbia-
li Dylana, Lennona, Marleya. Potrafili 
śpiewać noc po nocy, grać na gitarach. 
Ja organizowałem im żarcie i msze. Tak 
było w Brodnicy, Jarocinie, we Wro-
cławiu na wyspie [Słodowej – red.]. To 
byli melomani, a nie kibice sportowi! 
Nienawidzili sportu, bo na stadionach 
jest wojna. Oni nie akceptowali żadnej 
wojny, nawet z komuną, dlatego mili-
cja i ubecja szybko dały im spokój.

Nie mieli problemów  
z władzą?

– Raz była taka sytuacja, że zlot w Kra-
siczynie odbywał się w tym samym 
czasie co V zjazd PzPr. Kazali nam wra-
cać do domów, a my zatrzymaliśmy się 
w jednej parafii. Po północy wlali nam 
do butów stojących za drzwiami kwas 
masłowy i potem przez miesiąc dzieci 
na religię nie mogły przyjść do tych sa-
lek, tak śmierdziało. Były też takie sy-
tuacje, że milicjant spałował hippisa,  

a hippis mu mówi: dziękuję, i taki mi-
licjant był w szoku, nie wiedział, o co 
chodzi. To był pacyfizm. Podobnie 
działała hippisowska Pomarańczowa 
Alternatywa, rzucająca hasła: Żądamy 
czy Uwolnić słonia! Bo nie można było 
niczego żądać.

Albo akcja „Pomóż milicji, pobij się 
sam”.

– O, właśnie! [śmiech].

Co robił katolicki ksiądz, zakonnik na 
hippisowskim festiwalu?

– Byłem z nimi i organizowałem żarcie.

Jak zorganizować jedzenie dla tysiąca 
osób?

– To były cuda. Trzeba też przyznać, że 
hippisi byli przyzwyczajeni do suro-
wego życia. Wystarczyła im kromka 
z dżemem, kawa i papierosy. Papiero-
sy zawsze musiały być! Raz przycho-
dzę, mówię: Mam chleb i kawę! A oni: 
A papierosy?!

Bycie hippisem było modą czy 
buntem?

– Ucieczką z domu, w którym były 
problemy. Gdyby dom był prawidło-
wy, to by z niego nie uciekali. Ktoś 
powiedział, że zloty hippisowskie, 
tzw. Szpakowiska [od nazwiska księ-

dza Andrzeja – red.] to były kontrolo-
wane ucieczki z domu. Jeden hippis, 
jak stał się dorosły, to mi powiedział: 
Jak mój syn nie ucieknie z domu na 
zlot, to go sam wykopię. Można uciec 
z domu, ale byle tylko nie wchodzić 
w jakieś środowisko narkomanów, bo 
to oznacza koniec. Jeden z hippisów 
opisał straszliwą stronę hippizmu, jak 
całą zimę nocował w Bieszczadach pod 
foliami, z psem, jadł padlinę, w mro-
zach – i przeżył. Zatytułował tę książkę 
Hippisi – mistycy i narkomani. Tak było, 
hippis albo wszedł w jakąś porządną 
kulturę czy ideę, albo po prostu po-
szedł w narkotyk…

Potrzebowali łącznika  
w postaci księdza, który połączy  
ich pragnienie wspólnoty ze 
wspólnotą Chrystusową?

– Tak. „Łącznik” to dobre określenie. 
150 lat temu Jan Bosco organizował 
młodzież bezdomną na ulicach Tury-
nu w momencie dla niej najtrudniej-
szym, w okresie gimnazjum. Przy-
garniał chłopaków, którzy byli odtąd 
pod religijną kontrolą. Miał trzy za-
sady: religia, miłość, rozum. Kochał 
ich, a oni, czując się kochani, lgnę-
li do niego i nie kończyli w więzie-
niach – nazwał to „systemem uprze-
dzającym”. Podobnie hippisi, kiedy 
byli na pięknych pielgrzymkach, to 
było to zapobiegawcze, nie szli wtedy 
w filozofię zła.

Ci, którzy uciekali na Szpakowiska, 
byli wierzący czy wahali się? Pytam, 
bo pielgrzymka to duży trud, nie tylko 
zabawa.

– Wahali się. Jeden z nich mówi: Ja 
szukałem prawdy, ale raczej przy Szpa-
ku, bo on głosi Ewangelię i katechezę.

Nawracali się?

– Oczywiście. Czasem trwało to kil-
kanaście lat, a czasem zdarzało się 
nagle. Na przykład pewnego razu na 
pielgrzymce hippisowskiej taka Ala 
śpiewała: Kim jestem dla Ciebie, Boże, 
że pamiętasz o mnie. Pięknie śpiewała, 
symfonia Beethovena nawet nie brzmi 
tak pięknie. Wszyscy byli wzruszeni. Je-
den chłopak, narkoman, który zresztą 
kochał się w Ali, zrozumiał wtedy, że 
Bóg nie tylko o nim pamięta, ale też go 
kocha. Dotarło to do niego i nawrócił 
się, rzucił narkotyki. Dziś mają dwójkę 
dzieci, są teologami.

Klasyczne, standardowe rodziny 
często nie potrafiły dać miłości, 
a rodziny hippisowskie przeciwnie. 
Paradoks?

– Była przeszkoda tej miłości… Wy-
starczyło, że mama wierzyła, a tata 
był w PzPr, młody człowiek nie potra-
fił się odnaleźć, nie wiedział, co jest 
dobre, nie wiedział, czego chce, no 
i uciekał.
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Dlaczego hippisi kojarzą się z postawą 
hedonistyczną?

– Hedonizm, egoistyczne rozumienie 
wolności to problem nie tylko hippi-
sów, a w ogóle ludzi. Hippisi różnie ro-
zumieli wolność i pacyfizm. Jedni wpa-
dli w narkomanię, a dla wielu wojsko, 
narkotyki czy aborcja były oczywistym 
zaprzeczeniem pacyfizmu, bo były 
zabijaniem. Popularne było hasło rzu-
cone na jednej z pielgrzymek: Pozwól-
my się narodzić każdemu hippisiątku! 
Wielu z nich właśnie w chrześcijań-
stwie znajdowało wolność. Jeden hip-
pis kiedyś stwierdził, że to, czego szu-
kał w narkotykach, znalazł w Kościele. 
Inny przychodzi po mszy w Brodni-
cy i mówi: Andrzej, spowiadaj mnie, 
udziel mi rozgrzeszenia, bo moje grze-
chy przestały istnieć, koniec, nie ma 
szans, nie będę ci musiał mówić, dasz 
rozgrzeszenie? I dałem. Księża, którzy 
przyjeżdżali na te pielgrzymki, po spo-
wiedziach stwierdzali: Teraz wiem, po 
co jestem księdzem. Spowiedzi były 
często dwugodzinnymi katechezami 
zastępującymi siedem lat religii.

Po takiej spowiedzi hippisi zmieniali 
swoje życie?

– Nieraz to były nawrócenia. Odpra-
wiałem kiedyś co niedziela msze świę-
te dla hippisów u św. Benona w War-
szawie i pewnego razu podszedł do 
konfesjonału młody, 20-letni chłopak 

i mówi, że nigdy nie był u komunii 
ani u spowiedzi, ale chciałby przyjąć 
komunię. W końcu pyta, czy może się 
wyspowiadać. Przytaknąłem. Wyspo-
wiadałem go, przyjął komunię, po 
30 latach zgłasza się do mnie Grze-
gorz – doktor, pisarz, ojciec – i chce mi 
podziękować. Ta Komunia go nawróci-
ła i teraz ma porządną rodzinę, kato-
licką, jest pisarzem, głosi konferencje 
o czystości, jeździ po Polsce. Mówi, że 
ta pierwsza spowiedź, tak udzielona, 
go uzdrowiła. Ja nigdy nie stwarzałem 
dystansu, ani podczas mszy, ani w cza-
sie spowiedzi. To było przytulenie syna 
marnotrawnego przez ojca: Chodź, 
synu, jak się cieszę, że przyszedłeś!

A dzieci kwiaty pomagały innym?

– I sobie nawzajem, i innym. Szliśmy 
raz na pielgrzymce przez miejscowość, 
w której był dom dziecka. Hippisi tak 
zaopiekowali się tym domem, że jego 
dyrektor, ksiądz, powiedział, że żadne 
grupy, żadni ludzie ani rodzice nie mie-
li takiego podejścia do tych dzieci jak 
hippisi. Chociaż… kąpali się nago w ich 
basenie, ale nie wszyscy.

No właśnie, a nie było problemów 
z rozwiązłością? Hippisi raczej 
nie kojarzą się z czystością 
przedmałżeńską.

– Cóż… Ale to było wszędzie, nawet na 
oazach – jak się ktoś zakochał, to oaza 

była drugorzędna. Sprawy seksualne 
wcale nie były powszechnie dozwolo-
ne, to nie tak, że każdy z każdym. Jak 
wszędzie! Jeżeli ktoś tym instynktem 
nie umiał kierować, to wpadał, ale tych 
wpadek wśród hippisów było mniej niż 
dziś wśród pospolitej młodzieży.

A jak funkcjonował ruch hippisowski?

– Ruch przyszedł z Zachodu, to mło-
dzież go stworzyła, nie miał nigdy ofi-
cjalnych struktur. Oni sami się zwołali.

Sami się zwołali, a Szpak ich 
zorganizował?

– Ja dawałem im tylko możliwość spo-
tkania, reszta to było tak zwane samo-
dzianie się. W tym było coś pięknego. 
Dziś mamy komunikację komórkową, in-
ternetową, a brakuje żywego spotkania 
z człowiekiem. Brakuje dziecku żywego 
spotkania z tatą, który jest zajęty bizne-
sem. Tu się właśnie rodzą narkotyki. Pani 
Śmigielska, która przez kilka lat przyjmo-
wała hippisów pod swój dach, powie-
działa, że to, co ich łączy, to samotność. 
Jeżeli nie ma ciepłego domu, to młody 
ucieka. Hippisi uciekali najczęściej z po-
wodu ojca, który był zajęty partią.

Dzisiaj też można spotkać hippisów?

– Rozmyło się to wszystko… są zwo-
lennicy hippisów, prohippisi. Część 
prawdziwych, dawnych hippisów to 

bieszczadzkie zakapiory, oni mieszka-
ją w Bieszczadach do dziś. Hippisi od 
początku ukochali sobie te góry, uciekli 
od społeczeństwa i cywilizacji. żyli tam 
z wyrobów cepeliowskich, nawet po-
wstał uniwersytet dla hippisów!

Chcieli się uczyć?

– Tak, wielką karierę zrobiło hasło 
Dzieci kwiaty z legitymacją studencką. 
Jak to zadziałało w ruchu mocno! Zaraz 
jeden był studentem, drugi był studen-
tem. Czym się tu wylegitymować, że 
jest się takim w porządku hippisem? 
Legitymacją studencką! Na naszych 
pielgrzymkach nieraz większość to byli 
studenci, wszystkich kierunków. Zresz-
tą atrybutami prawdziwego hippisa 
były zawsze plecak, śpiwór i książka. 
Czytali, pisali poezję.

Co ksiądz najbardziej lubi 
w hippisach?

– Nie mogę tego powiedzieć…

Dlaczego?

– To była wzajemna miłość… Salezja-
nie zawsze akceptowali dzieci, studen-
tów po salezjańsku, czyli nie patrzyli na 
występek, ale na dobro w człowieku 
i wyzwalali to dobro. Występek musi 
się zdarzyć niemal każdemu człowie-
kowi. To niemożliwe, żeby człowiek 
uniknął błędów. Jeden narkoman mnie 
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tego nauczył, powiedział: Andrzej, nie 
da rady, żeby człowieka ustrzec od 
pewnych błędów, on musi je popełnić, 
żeby się czegoś nauczył. Nadużycie 
grozi każdemu. Nawet papieżowi, je-
żeli przypisze sobie jakiś wielki sukces. 
Pycha umiera w człowieku godzinę 
po jego śmierci. Hippisi byli moimi 
przyjaciółmi i przyjaciółmi dla siebie 
nawzajem.

Jak ludzie reagowali na waszą 
przyjaźń i pielgrzymki?

– Różnie. Wchodzimy raz do wioski, 
a taka starowinka mówi: Jezus Maria, 
same nieszczęścia! Jak nie deszcz, to 
hippisi! Albo innym razem wszystkie 
domy pozamykane, śmiertelna cisza 
jak po kataklizmie, idziemy, a tu przed 
nami napis: Uwaga, uwaga! Wtedy 
a wtedy będą przechodzić tutaj hippi-
si, narkomani i chorzy na AIDS, no to 
ludzie się pozamykali. To było trud-
ne wyzwanie dla proboszczów, nie 
dziwię się, że czasem mieli dość, choć 
nieraz udawało im się namówić ludzi 
na pomoc dla nas. Była nawet sytu-
acja, że ludzie znaleźli narkomana, 
jak ćpał w krzakach. Dym, papierosy, 
zainteresowali się, a on sobie w żyłę. 
Myśmy go chcieli usunąć z pielgrzymki, 
a mieszkańcy miejscowości, w któ-
rej się zatrzymaliśmy, na to: Jak idzie 
i się modli, to niech idzie, może mu to 
wyjdzie z głowy. Jak idzie i się modli. 
Takie właśnie jest nieskończone miło-

sierdzie Boga, grzesznicy mają u niego 
pierwszeństwo.

Jezus wolał spędzać czas 
z grzesznikami, celnikami…

– Właśnie, przyszedł, żeby uzdrawiać 
i naprawiać, nie żeby potępiać. Fary-
zeusze potępiali. Do hippisów trzeba 
było mieć podejście. Stawiasz kawę, 
stawiasz ciastko – aaa, to pogadamy. 
Taka prekatecheza. Trzeba było tylko 
rozpalić ich instynkt religijny.

Co powie ksiądz młodym, którzy 
czują się wykluczeni lub niechciani 
we wspólnocie Kościoła, którzy nie 
potrafią żyć w zgodzie z Dekalogiem?

– I ksiądz, i ty macie tę samą naturę. 
Każdy, kto się nie modli, wysiada, bo 
mamy ciało, mamy pożądliwość – spu-
ściznę grzechu pierworodnego. Mimo 
chrztu, mimo komunii. Trzeba pokazać 
każdemu, że oprócz tego, że się zatań-
czy, zabawi, zagra na gitarze, zje fajne-
go loda, przejdzie się z dziewczyną, że 
oprócz tego są też potrzeby duchowe, 
które są przygłuszane przez potrzeby 
niższe.

Nie dać umrzeć wyższym potrzebom?

– No widzisz, nie dać umrzeć. Roz-
palać! Nie „chodzić do kościoła”, 
ale włączyć religię w życie i łączyć ją 
z przyjemnością. Ω

uŁ ańSka FaNtaZja Cd

Istnieje świat w moich marzeniach
Świat do którego ciągle zmierzam
By uzmysłowić to co piękne
Czasy mężczyzny i rycerza

 Gdy chwycę znowu za długopis
 me myśli są nieogarnione
 wyklęte w treści niepokorne
 w swojej prostocie niezmierzone

Gdy męża czas już dziś przeminął
Nie jest ostoją dla kobiety
Ciągle powtarza do niej słowa
Czasy zmieniły się niestety

 tak żyją ciągle obok siebie
 Codzienność z małych chwil się składa
 a ta codzienność martwą ciszą
 Na ich westchnienia odpowiada

Bo tak naprawdę z samotnością
Przyszło się im dzisiaj zmierzyć
Gdy z marzeń nic nie pozostało
Nie ma dziś miejsca dla rycerzy

ks. Mirosław kurek

 mam uzasadnić czas co za mną
 Złudnej tęsknoty wredna żmija
 która mnie toczy krwią szkaradną
 jak chwila wspomnień co przemija

jak bardzo marzę o tej chwili
Co w mej pamięci pozostanie
Gdy po dziesiątkach lat pożycia
Ciągle on mówi doń kochanie

 ten złudny czas który upływa
 to mi doskwiera i mnie złości
 Odarty jest dziś ze wszystkiego
 a przede wszystkim zaś z miłości

jak uzasadnić świat mężczyzny
Zakochanego w swej kobiecie
Zamiast się oddać jej ramionom
Szuka namiastek w internecie.
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Punk w Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego 

cych odbiorców. To nie była zwyczajna 
knajpa z muzyką. Pokazywaliśmy różne 
ciekawe prace artystyczne, mieliśmy 
wernisaże… Oczywiście graliśmy też 
muzykę, z tym że była ona bardzo róż-
na. Mieszaliśmy muzykę, ale jednak nie 
graliśmy takiego zwykłego mainstre-
amu. Nie było imprez dyskotekowych, 
ale za to były ska i miejski hip-hop, 
a nawet jazz, często grali różnorod-
ni didżeje. W naszych progach odbył 
się ostatni koncert legendarnej Partii. 
Ogólnie staraliśmy się podejmować 
wszystko, co w mieście było żywe i co 
łączyło się z jakimiś ambicjami. Cza-
sami puszczaliśmy oko, bo robiliśmy 
liczne imprezy, które pokazywały fascy-
nację dyskotekami lat 80. Widz miał 
więc szeroki repertuar i do końca nie 
wiedział, na co trafi. Podobnie miejsca 
widziałem np. w Nowym Jorku.

Dlaczego wybraliście kontrkulturę, 
a nie kulturę mainstreamu?

– Tacy się chyba już urodziliśmy…

Czy miało to związek z waszymi 
poglądami politycznymi?

– W pewnym sensie tak. Za rządów 
Leszka Millera łatwiej było się zaj-
mować kontrkulturą niż np. obecnie. 
Może to był jakiś podświadomy bunt 
przeciw temu gigantycznemu rozczaro-
waniu, które pojawiło się w 2001 roku 
po wyborach parlamentarnych? 

Chodziło nam o stworzenie takiego 
miejsca, w którym z jednej strony bę-
dziemy zarabiać pieniądze, a z drugiej 
strony miejsca, które będzie naszym 
miejscem spotkań. Przychodziły tam 
wielkie nazwiska publicystyki prawico-
wej. Bywali tam Bronisław Wildstein, 
Rafał A. Ziemkiewicz, Łukasz Warze-
cha, Piotr Skwieciński czy Piotr Zarem-
ba, który co roku urządzał tam swoje 
legendarne urodziny. Na tych spotka-
niach dyskutowaliśmy nad tym, jak 
będzie wyglądała Polska w przyszłości. 
Był to więc i klub dyskusyjny, i knajpa 
w jednym.

Jacy ludzie tam bywali?

– Bardzo różni. Bywali tam znani dzien-
nikarze różnych mediów, np. „Gazety 
Wyborczej”, „życia”, „Newsweeka”… 
Koegzystowaliśmy również z miejsco-
wymi – mieszkańcami Mokotowa – 
którzy przychodzili do nas np. pograć 
w szachy. Zawsze nas to rozśmiesza-
ło, że byli w stanie zapłacić za wjazd 
12 zł tylko po to, żeby przy ogłuszają-
cym dźwięku didżejskiej imprezy grać 
w szachy. Może i dolewali sobie jakichś 
własnych trunków pod stołem, ale 
w to już nie wnikaliśmy… Nie identyfi-
kowaliśmy się jakoś ideologicznie, na-
tomiast estetycznie knajpa wyglądała 
po prostu młodzieżowo.

Czyli nie było to zamknięte 
towarzystwo.

Kiedy w kiepskim stylu skończył się 
aws, zostaliśmy z Pawłem bez pracy. 
Co prawda, on zaczynał pisać doktorat, 
a ja współpracowałem jeszcze z Insty-
tutem Dziedzictwa Narodowego, lecz 
nie mieliśmy jako takiego zajęcia. Czuli-
śmy, że polityka w wykonaniu warszaw-
skim to nie była droga, którą chcieli-
byśmy iść. Czytaliśmy wtedy Ziemię 
obiecaną. Chcieliśmy zbudować swoją 
fabrykę. Byliśmy młodzi, przedsiębior-
czy i w ogóle nam się chciało. Pomyśle-
liśmy, że skoro nie wyszło nam w ad-
ministracji, to może spróbujemy gdzieś 
indziej. W taki właśnie sposób szukali-
śmy tej swojej fabryki. Dowiedzieliśmy 
się, że Teatr Nowy szuka kogoś, kto by 
im poprowadził knajpę. Potem prze-
konałem Pawła i tak to jakoś wyszło… 
Mieliśmy wtedy niecałe 30 lat.

Jaki klimat miała Galeria Off?

– To było kontrkulturowe miejsce na-
stawione na trochę bardziej wymagają-

Co ma wspólnego Powstanie 
Warszawskie z awangardą? 
Czy w Muzeum Powstania 
Warszawskiego wypada 
grać punka? Na te pytania 
odpowiada niegdysiejszy 
właściciel kontrkulturowej 
knajpy Galeria Off, 
a dziś dyrektor Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Jan Ołdakowski.

Fronda Lux: Zanim został pan 
dyrektorem Muzeum Powstania 
Warszawskiego, prowadził pan 
alternatywną knajpę, Galerię Off. 
Skąd pojawił się pomysł na taką 
działalność?

jan ołdaKowSKi: Przez wiele lat 
pracowałem z Kazimierzem Michałem 
Ujazdowskim w Ministerstwie Kultury. 
To było za tzw. pierwszego Ujazdow-
skiego. Tam właśnie spotkałem Pawła 
Kowala i zaprzyjaźniłem się z nim. 
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– Nie. Przewijało się tam dużo różnych 
ludzi. W czasach kiedy działaliśmy, 
nie było żadnego rankingu modnych 
miejsc w Warszawie, w których byli-
byśmy poza pierwszą piątką. Dużo się 
tam działo. Był teatr, ale były też lekcje 
tańców latynoamerykańskich prowa-
dzone w sąsiedniej sali. Były też lekcje 
hip-hopu czy breakdance’u… Wtedy 
miejską rozrywką była zośka (rodzaj 
szmacianej piłeczki – red.), więc urzą-
dzaliśmy turnieje zośki. W ten sposób 
łączyliśmy style i w tym sensie to była 
postpunkowa i postmodernistyczna 
zabawa konwencją. Widzowie byli za-
skakiwani .Jednego dnia można było 
przyjść na didżeja, który grał rytmy 
z Jamajki, a drugiego dnia na miejski 
jazz. Czasami organizowaliśmy spekta-
kle czy przedstawienia pantomimiczne. 
To wszystko oczywiście to były eks-
perymenty. Nie mieliśmy tam jakichś 
większych sław. Choć pewnego razu 
przyszedł do nas menedżer zespołu 
Tatu, który był jednocześnie emery-
towanym pułkownikiem kGB… Chciał, 
żeby Tatu mogło u nas zagrać. Byliśmy 
tym bardzo zdziwieni. Ostatecznie jed-
nak Tatu u nas nie wystąpiło. Byliśmy 
na to za mali. 

Wniosek z tego wszystkiego taki, 
że bój o kulturę w dzisiejszych 
czasach toczy się nie tyle na 
uniwersyteckich katedrach, ile 
przede wszystkim w knajpach i na 
ulicy?

– Ale oczywiście. Jest taka modna 
teoria, że dzisiaj mamy do czynienia 
z wojną narracji. Oczywiście, uniwer-
sytet jest bardzo ważny, ale z punktu 
widzenia Warszawy równie ważny jest 
plac Zbawiciela. Natomiast może być 
tak, że z punktu widzenia całej Polski 
ważniejsze jest to, co myśli młodzież 
w Białymstoku, niż to, co myśli mło-
dzież w Warszawie.

Czy jakieś doświadczenia przeniósł 
pan z Galerii Off do Muzeum 
Powstania Warszawskiego?

– Nawet całą masę doświadczeń. Na 
przykład postawiliśmy sobie taki wy-
móg, że wszystko, co robimy, musi być 
dla młodych ludzi. Musi być dla nich 
komunikatywne. Staramy się też nie 
cenzurować artystów. Pewien reżyser 
teatralny, który wystawiał w muzeum 
swoją sztukę, opowiadał nam, że miał 
przygotowanego specjalnego psikusa 
teatralnego, który zostałby urucho-
miony w momencie, kiedy będziemy 
mu ingerować w sztukę. Po premierze 
podziękował mi publicznie za wol-
ność twórczą i przyznał, że ostatecznie 
nie wykorzystał tego psikusa… Jedy-
ną rzeczą, która jest przez nas abso-
lutnie wymagana, jest niedokuczanie 
powstańcom i apel, by ich szanować. 
Oni są w takim wieku, że powinni być 
traktowani z szacunkiem. Można się 
spierać z mitem powstania, można go 
krytykować, sprawdzać, czy on jest on 

ciągle żywy... Ale nie można zniewa-
żać powstańców. Zresztą sam mit jest 
i tak żywszy od jakichkolwiek dzia-
łań artystycznych. Wystarczy puścić 
nagrania z naszego archiwum historii 
mówionej, żeby zobaczyć, że ono jest 
prawdziwsze niż jakiekolwiek działania 
twórcze. My się w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego nie obrażamy, jeśli 
ktoś u nas próbuje za pośrednictwem 
języka sztuki sprawdzać trwałość tego 
mitu... Bo tego mitu nie można zabić 
sztuką, a co najwyżej wzmocnić.
 
Czy istnieje wobec tego jakiś związek 
między powstaniem jako takim 
a awangardą?

– Chyba tak. Co roku okazuje się, że dla 
młodych ludzi Powstanie Warszawskie 
jest fascynującą czarno-białą historią. 
I nie musimy wymyślać żadnych ko-
miksowych postaci, nie musimy dawać 
komiksów z Batmanem czy Spiderma-
nem, bo my tu mamy prawdziwych bo-
haterów. Mamy ludzi, którzy z bronią 
w ręku stanęli w obronie pewnej spra-
wy. Budzą do dziś pewne emocje i pro-
wokują dyskusje, czy ich czyn był słusz-
ny, czy nie... Postanowili za wszelką 
cenę sprzeciwić się totalitarnemu złu, 
i to jest nośne. Tak było kilka lat temu, 
kiedy wydawało nam się, że żyjemy 
w czasach pokoju i posthistorii. Ostat-
nio natomiast Majdan i wydarzenia we 
wschodniej Ukrainie spowodowały, 
że wszyscy zrozumieliśmy, iż Powsta-

nie Warszawskie może być aktualnym 
doświadczeniem.

Siła sprzeciwu przeciwko czemuś 
złemu jest intrygująca i inspirująca za-
razem. Na jednej z imprez organizowa-
nych w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego spotkałem w tłumie naszego 
anarchistycznego barmana z Galerii 
Off. Mówię: Marcin, co ty tutaj robisz?. 
A on w tych dredach i pacyfkach mówi 
mi: Wiesz co, Janek? Impreza może 
i prawicowa, ale ja podziwiam po-
wstańców, bo oni tak jak my walczyli 
z systemem. Dla każdego więc powsta-
nie niesie inne przesłanie.

 
Powiedział pan, że w Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
zwraca się szczególną uwagę na 
formę. Ale czy tylko sama forma 
przyniosła sukces komercyjny 
muzeum?

– Forma jest opakowaniem na treść. 
Forma estetyczna ma przyciągnąć. To 
jest jak z kwiatem. Kwiat jest ładny 
i ma pachnieć nie dlatego, że moż-
na go dać babci na 80. urodziny, ale 
pachnie tak, aby został zapylony przez 
pszczołę…. I po to właśnie jest mu-
zeum. Mają tu przyjść młodzi ludzie 
i zrozumieć to wszystko. W Muzeum 
Powstania Warszawskiego mamy do 
czynienia z 15 tys. stron (!) znormalizo-
wanego tekstu poukrywanego w róż-
nych miejscach. Gdybyśmy pokazali to 
wszystko na oczach widzów, to prze-
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cież wszyscy by nam uciekli, bo nikt by 
nie wytrzymał takiej ilości wiedzy…
 
Dzięki muzeum Powstanie 
Warszawskie stało się nieodłącznym 
elementem naszej polskiej 
popkultury. W tym roku mamy już 
za sobą premierę filmu Powstanie 
Warszawskie, a do kin niebawem 
wejdzie Miasto 44 Janka Komasy. 
Czy ten romans z popkulturą można 
ocenić pozytywnie? Głosy są chyba 
tutaj podzielone…

– Są głosy krytyczne, że niektóre popu-
larne formy (symbolizowane np. przez 
figurki małego powstańca) są kiczowa-
te, ale to jest tak, że nie da się mówić 
o ważnej rzeczy bez jakiegoś skutku 
ubocznego. Nie wiem, czy istnienie 
kiczowatych pomników Jana Pawła ii 
albo Chopina świadczy źle o Janie Paw-
le ii czy Chopinie. Moim zdaniem nie… 
Świadczy to jedynie o tym, że są to po-
pularne i znane nazwiska. 

A to, że powstanie weszło do po-
pkultury, to dobrze i dla Warszawy, 
i Polski. Oprócz tego, że powstanie 
jest faktem historycznym, stało się też 
ono faktem społecznym. Ludzie żyją 
nim i traktują jako swoją historię. Po-
wstanie Warszawskie jest opowieścią 
o ludziach, którzy należeli do jednego 
z najpiękniejszych pokoleń w historii 
polski. Pokolenie to stało się żołnie-
rzami z przymusu, z wyroku historii. 
Oni chcieli żyć aktywnie i organicznie 

budować swoją Polską, a nie o nią wal-
czyć… Ich marzeniem nie było bycie 
żołnierzami. Oni nie chcieli czołgać się 
w pyle, śpiewać żołnierskich piosenek. 
Zostali tymi powstańcami, bo uważali, 
że jest to jedyna droga. Ich najwięk-
szym dziedzictwem jest obywatelska 
niezgoda na zastane zło i dążenie do 
zmiany. O tym opowiadamy i to jest 
silne. W powstaniu tkwi ogromna siła 
społeczna. Jeśli ktoś nosi koszulkę 
z powstańcem, to deklaruje, że w Pol-
sce widzi coś więcej niż tylko progra-
my w telewizji. Pokazuje w ten sposób, 
że chce czegoś więcej. Kotwica Polski 
Walczącej jest często używana przez 
różnych ludzi, przez różne zgrupowa-
nia, podczas rozmaitych manifesta-
cji… Stała się ona symbolem słusznego 
oporu, słusznego gniewu społecznego. 
Nieprzypadkowo kilka lat temu młodzi 
ludzie, którzy protestowali przeciw-
ko acta, używali właśnie znaku Polski 
Walczącej. Mieli poczucie, że protestu-
ją przeciwko czemuś złemu, więc po 
prostu wybrali znak Pw.

A to, że swego czasu w muzeum 
mogliśmy słuchać punkowego 
zespołu Lao Che, ma jakiś związek 
z tą właśnie antysystemowością 
przekazu i z chęcią zmiany otaczającej 
rzeczywistości? Jak ma się punk do 
Powstania Warszawskiego? 

– Powstanie Warszawskie zespołu Lao 
Che jest jedną z najciekawszych i naj-

mądrzejszych płyt o Powstaniu War-
szawskim, jakie powstały. To jest coś 
autentycznie inspirującego i intrygują-
cego. Przecież ta płyta w części składa 
się z cytatów, z historycznych wypo-
wiedzi i wspomnień. Pewna niezgoda 
jest widoczna na tej płycie…. Ostat-
nio Lao Che zagrali znowu u nas, ale 
zagrali już łagodniej. A mi się bardziej 
podoba to pierwsze wykonanie, jesz-
cze takie dzikie i nieoszlifowane, z tym 
całym gniewem przeciwko okupacji, 
z bezpośrednim przekazem o tym, że 
jeśli się zaczyna walkę, to tylko po to, 
by zabić Niemca w bezpośredniej wal-
ce. Nie chcę ideologizować projektów 
muzycznych przesadnie, ale mają one 
w sobie coś z ducha powstania. Stano-
wią one ważny współczesny komentarz 
na temat powstania.

Jak Lao Che był odbierany przez sa-
mych powstańców?

– Szczerze powiedziawszy, strasznie 
baliśmy się tej recepcji… Kiedy Lao Che 
przysłali nam na próbę płytę demo, 
rozesłaliśmy ją do kilku powstańców 
i w momencie kiedy jeden z nich, pan 
Eugeniusz Majewski, zadzwonił do nas 
ze swoją recenzją, wiedzieliśmy, że to 
jest to. Powiedział nam, że płyta jego 
zdaniem jest fajna, tylko on by nagrał 
ją jeszcze mocniej. Oczywiście nie cho-
dziło o warstwę muzyczną, tylko raczej 
tekstową, ale strasznie nas to ucieszy-
ło. Powstańcy dali nam ogromny kre-

dyt zaufania. Dla nich największą war-
tością jest to, że dzięki nam Powstanie 
Warszawskie żyje. Drażnią ich nato-
miast tatuaże z symbolem Polski Wal-
czącej. Tłumaczymy im jednak, że to 
jest forma szacunku wyrażanego przez 
młode pokolenie i że młodzi ludzie ta-
tuują sobie rzeczy ważne, a nie takie, 
które należy deprecjonować. Z tatu-
ażami jeszcze się jakoś nasi powstańcy 
nie oswoili.

Ale muzyka sama w sobie łączy 
pokolenia?

– Tak. Powstańcy bywali u nas na Ar-
mii, na Lao Che i zawsze byli zadowole-
ni… Grała też u nas Apocalyptica…

A czy jakieś inne zespoły grające moc-
ną muzyką występowały w Muzeum 
Powstania Warszawskiego?

– No pewnie. Bardzo lubię płytę, którą 
muzeum współtworzyło z Fundacją 
„żołnierzy Wyklętych”. Mówię o płycie 
zespołu De Press „Myśmy rebelian-
ci”. Ze zwykłych tekstów napisanych 
przez żołnierzy na biwakach, z żadnej 
wielkiej literatury, dzięki żywiołowemu 
wykonaniu Dzióbka wyszło nowe ży-
cie. Promocja płyty odbyła się właśnie 
u nas, w MPw.

Można też mówić o powstaniu bez 
tego całego gniewu, bardziej lirycz-
nie. Jest np. Tomasz Stańko ze swoją 
Wolnością w sierpniu czy Aga Zaryan 
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z albumem Umiera piękno. Nie zawsze 
więc posługujemy się takim ciężkim 
brzmieniem. Cenimy różnorodność 
i traktujemy muzeum jako instytu-
cję polifoniczną. W tym roku, w cza-
sie obchodów 70. rocznicy powstania 
gusta muzyczne dzielone były między 
występującą jednego dnia Luxtorpedą 
a następnego dnia Tomaszem Stańką. 
Ciągle jesteśmy rozpięci miedzy punk 
rockiem z jednej a subtelną muzyką 
Tomasza Stańki z drugiej strony.

Dlaczego tematyka patriotyczna jest 
tak chętnie eksploatowana przez 
muzykę alternatywną?

– Bo ona porusza dogłębnie! Rock czy 
punk rock to jest muzyka zaangażowa-
na. Artyści śpiewają o czymś, co jest 
istotne. Podobnie ma się sprawa z hip-
hopem. Tylko pop jest jakiś taki nijaki… 
Mocniejsza muzyka dotyczy istotnych 
spraw, takich, które poruszają i które 
są mają intensywny przekaz społeczny. 
Lata 90. miały być latami bez patrioty-
zmu… Może to właśnie stąd wziął się 
ten nasz polski renesans? Powstanie 
Warszawskie jest wciąż aktualne. I to 
nie tylko z powodu Krymu czy Maj-
danu, chociaż te wydarzenia pokazu-
ją sens polityki i historii. Ono zawsze 
będzie aktualne, ponieważ zawsze 
aktualna będzie sytuacja, kiedy młodzi 
ludzie mówią czemuś bardzo złemu 
swoje „Nie!”. Powstańcy postąpili wła-

śnie w ten sposób. I zapłacili za to naj-
wyższą cenę.

Czy muzyka patriotyczna zawsze musi 
iść w parze z konserwatyzmem?

– Chyba nie. Nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem. Dla mnie nie liczą się 
czyjeś poglądy, ale konkretny projekt 
muzyczny. I jego wartość.
 
Wniosek z tego taki, że Muzeum 
Powstania Warszawskiego to coś 
więcej niż muzeum…

– Tak. My w zasadzie jesteśmy takim 
metadomem kultury. Jesteśmy in-
stytucją, która prowadzi działalność 
kulturalną, budując sojusz dziadków 
i wnuków – a może nawet pradziad-
ków i prawnuków? Budując jakąś więź 
międzypokoleniową. Opowiedzieliśmy 
historię powstania i dzięki nam ta hi-
storia nigdy nie zginie.

W tym roku oprócz 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
świętujemy 25. rocznicę iii 
Rzeczypospolitej. Jaka jest specyfika 
polskiego modelu wolności? 

– Trudno o nim mówić w czasach po-
koju… Moment zagrożenia wolności 
powoduje, że Polacy pokazują swo-
ją najlepszą twarz. Na filmie Powsta-
nie Warszawskie możemy oglądać 
te uśmiechnięte twarze… Powstańcy 

świecą jakąś jasnością do tego stopnia, 
że nie tyle nawet chciałbym się z nimi 
zakumplować, co nawet mógłbym po 
prostu z nimi postać w kolejce. Kiedy 
natomiast tej wolności otrzymujemy 
już nieco więcej, zaczyna się z nami 
dziać coś dziwnego. Ucieka nam wtedy 
ta umiejętność kooperacji, a jej miej-
sce zastępują autonomia i indywidu-
alizm. Polacy są jak diamenty. Zwykły 
węgiel należy poddać gigantycznej 
temperaturze i ciśnieniu i wtedy otrzy-
mamy diament.

No właśnie. Pana zdaniem Powstanie 
Warszawskie ma być ostatnim 
polskim powstaniem…

– To zadanie, które stoi przed naszymi 
elitami. Tylko jedna okoliczność gene-
ruje powstanie. Tą okolicznością jest 
wrogi najazd. Przed polskimi elitami 
stoi więc jedno zadanie – mają nie do-
puścić do tego, aby ktoś nas najechał. 
Takie rzeczy, jak poparcie dla myśli 
insurekcyjnej i nastroje społeczne, nie 
mają znaczenia. Tutaj po prostu chodzi 
o całkowitą suwerenność.

Dlaczego mit powstania zastąpił mit 
„Solidarności”?

– Dla mnie to jest smutne. Uważam, że 
mit „Solidarności” jest bardzo ważny. 
Prawda o historii polski XX wieku to 
prawda o dwóch pokoleniach – o po-
koleniu Armii Krajowej i pokoleniu 

„Solidarności”. Oczywiście sama „So-
lidarność” przeszkadza – a w zasadzie 
to legendarni jej członkowie przeszka-
dzają… – w tym, aby pokazywać ich 
jako bohaterów. Niektórzy z nich zaś 
robią wszystko, by pokazywać ich jako 
antybohaterów. 

Dopiero w tym roku zostanie otwar-
ta placówka, która będzie się zajmo-
wać kultywowaniem pamięci „Solidar-
ności”. Trochę przespaliśmy moment, 
w którym mogliśmy pokazać światu, 
że Europa Wschodnia wyzwoliła się 
w Warszawie, Gdańsku czy w ogó-
le w Polsce. Berlin prześcignął nas ze 
swoją opowieścią o murze. „Solidar-
ność” jest olbrzymim polskim zasobem 
historycznym. Szacunek dla jej twór-
ców i opieka nad jej założycielami po-
winny być jednymi z najważniejszych 
zadań państwowych. Powinniśmy opo-
wiadać o „Solidarności” jako o naszym 
sukcesie. Snucie takiej narracji powin-
no być jednym z naszych głównych 
założeń zarówno polityki wewnętrznej, 
jak i zagranicznej. Ω
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„bruLion” to 
więcej niż bunt 

do degradacji. W pewnym momencie 
stwierdziłem więc, że muszę w tej sy-
tuacji zrobić coś, co ma sens. Posze-
dłem do Biblioteki Jagiellońskiej. Wzią-
łem kilkadziesiąt numerów paryskiej 
„Kultury”, „Pulsu” i innych pism, które 
dotyczyły kultury i literatury. Oczywi-
ście mam na myśli te, które uznałem 
za tworzone suwerennie, wymagają-
ce intelektualnie i ogólnie wartościo-
we. Przeanalizowałem je i po prostu 
zrobiłem pierwszy numer „bruLionu”. 
Zasada pierwsza była taka, żeby zgro-
madzić najwrażliwszych i najinteligent-
niejszych ludzi pokolenia. A zasada 
druga taka, że to pismo jest całkowicie 
otwarte. Oczywiście mimo tej otwar-
tości to ja byłem jego dyktatorem. ale 
byłem dyktatorem oświeconym, bo 
o tym, co się ukazywało w „bruLionie”, 
decydowała grupa osób, która zbierała 
teksty i przedstawiała je do akceptacji. 

Pismo ewoluowało. W momen-
cie, w którym załatwiliśmy już pro-
blem „kultury opozycyjnej” – która 
była całkowicie miałka i reaktyw-
na – i kiedy mieliśmy już dość pokaź-
ny nakład, szliśmy za tym, co rodziło 
kontakt z ludźmi, za tym, co dawały 
ich zainteresowania. Więc otworzyli-
śmy się na środowiska Pomarańczowej 
Alternatywy i Totartu, wszystko to, co 
było żywe, miało możliwość publikacji 
w „bruLionie”. Nawet twórcy piosenek 
pojawiających się w rozgłośniach. Były 
to różne osoby. To właściwie była isto-
ta pisma. Myśmy akcentowali wolność. 

Dosłownie w ciągu trzech, czterech 
lat od numerów alternatywnych, tj. 
4.– 6., przepracowaliśmy całą kulturę 
alternatywną i na końcu okazało się, 
że ona jest pusta i autoagresywna. Tak 
samo jak rośnie liczba chorób auto-
immunologicznych, tak samo okazało 
się, że ta kultura nakierowana jest na 
śmierć, na zajadanie się, na autokon-
sumpcję. Okazało się, że postawa szu-
kania wolności bez odpowiedzialności 
jest postawą destrukcyjną i to zaowo-
cowało w najostrzejszych numerach 
„bruLionu”. Pamiętam taką rozmowę 
z korektorką, czyli matką mojej dzisiej-
szej żony. Miała wielkie doświadcze-
nie, była nam życzliwa, robiła korekty, 
ale już zareagowała odrzuceniem na 
sadomasochizm. Pamiętam, jak tłuma-
czyłem jej, że tak jak homoseksualiści 
są mniejszością, tak samo sadomaso-
chiści są mniejszością. Pamiętam to 
dokładnie. 

Ale ponieważ nie byliśmy pozbawie-
ni wrażliwości, to dostrzegliśmy w ta-
kich rzeczach śmierć i że to do niczego 
nie prowadzi. Przez te poszukiwania 
doszliśmy do katolicyzmu i okazało 
się, że to wszystko już zostało opisane. 
Nasze intuicje nie były odkrywcze. Od 
200 lat tworzyli tacy, którzy już opisali 
tę kulturę i jej dalsze losy. Ale to było 
nasze własne odkrycie i nasze losy. 
Nasi czytelnicy mogli tego doświad-
czyć. Z „bruLionu” odpadali kolejni au-
torzy, a pismo przestało się ukazywać, 
co też jest jakąś formą komunikatu.

Kiedy tworzyłem „bruLion”, 
nie nosiłem bielizny, a o moją 
duszę walczył demon. Po 
dwudziestu latach mogę 
przyznać, że w „bruLionie” 
nie ma miałkich tekstów, 
a to, co tam się znajduje, ma 
ogromną moc. Kiedy jednak 
przepracowaliśmy całą 
kulturę alternatywną, to na 
końcu okazało się, że ona 
jest pusta i autoagresywna – 
zwierza się „Frondzie 
LUX” redaktor naczelny 
„bruLionu”, Robert Tekieli.

Fronda Lux: Cofnijmy się do roku 
1986, ukazuje się wtedy pierwszy 
numer „bruLionu”. Jaka miała być 
formuła pisma? I dlaczego ostatecznie 
otrzymało ono taki, a nie inny kształt?

robert teKieLi: „bruLion” powstał rok 
wcześniej, w 1985 roku, a ukazał się na 
początku roku 1986. Taka, a nie inna 
data była bezpośrednią konsekwencją 
tego, że skończyły się zadymy w No-
wej Hucie. W tym czasie obracałem się 
w grupie znajomych mi mężczyzn. Zaj-
mowaliśmy się głównie piciem, a ten 
proceder, kiedy trwa dłużej, prowadzi 
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Skąd wzięła się nazwa „bruLionu”? 
Czy wiąże się z tą nazwą jakaś większa 
symbolika?

– Nie. Kiedy człowiek ma sześć lat, za-
czyna oddzielać rzeczywistość od wy-
obrażeń. Kiedy ma lat 12, zaczyna się 
reflektować, zaczyna myśleć w sposób 
poważny o rzeczywistości. I ma tych 
lat 18–24, kiedy zaczyna próbować 
zmierzyć się z kulturą całościową, cy-
wilizacyjną. Być może rację ma Marcin 
Król, który powiada, że pismo powin-
ni zakładać 40-latkowie. „bruLion” był 
czasopismem zrobionym przez ludzi 
24-letnich i założenie było takie, że my 
nie korzystamy z żadnego zestawu idei, 
który jest już ułożony. żeby to jaśniej 
przedstawić… Ja np. wtedy nie nosi-
łem bielizny. Dopiero po jakimś czasie, 
szczególnie po zapachu, doszedłem do 
wniosku, że bielizna jest jednak po-
trzebna, a w dodatku dobrze, że jest 
akurat biała, bo ona ma o czymś mó-
wić. I to nie jest anegdota, to jest nasz 
stosunek do rzeczywistości. Myśmy nie 
spali na łóżkach, tylko na zrobionych 
z gryki materacach, które leżały na zie-
mi. Ja testowałem wszystkie instytucje, 
przyglądałem się im i oceniałem, do 
czego one są potrzebne. Tak samo z li-
teraturą, tak samo z filozofią, tak samo 
z mediami, krok po kroku budowali-
śmy opis, nasz opis kultury, w którą 
weszliśmy. A że po prostu nie mógł to 
być opis wykwintny, to był to po pro-
stu brulion. Myśmy nie dbali w jakiś 

przesadny sposób o wyraz zewnętrzny, 
chociaż wiem, że to jest fałsz, bo byli-
śmy skrajnie estetycznie nastawieni do 
świata. Pamiętam, jak się nawracałem 
i zacząłem czytać Biblię. Wyłapywa-
łem tam fragmenty puszczone. Chodzi 
o te fragmenty, gdzie są paralelizmy, 
powtórzenia. Ja bym je zredagował, 
skrócił… Po jakimś czasie zrozumiałem, 
że są to różne idiomy i tamten hebraj-
ski był dostosowany do języka powtó-
rzeń. „bruLion” nie był siermiężny. To 
był taki Mickiewicz w zatłuszczonym 
tużurku wchodzący na salony i tam od-
grywający rolę urodziwego.
 
Wniosek z tego taki, że „bruLion” 
oznaczał bunt. Bunt przeciw czemu?

– To było o wiele więcej niż bunt. To 
była odmowa. Buntuje się ktoś, kto 
odrzuca 15% rzeczywistości. Mówi, że 
się buntuje, ale tak naprawdę mieszka 
u rodziców i żyje z ich pieniędzy. W na-
szym przypadku to było coś więcej. 
Myśmy odmówili akceptacji kulturze, 
ponieważ dotarło do nas, że w niej są 
fragmenty, które tylko udają kulturę, bo 
nie służą dobru. Chociaż, z drugiej stro-
ny, ja wtedy nie posługiwałem się kate-
gorią dobra, lecz kategorią mocy, siły…

Brzmi to dość niebezpiecznie…

– Brzmi to po prostu prawdziwie. Albo 
coś ma wyraz, albo nie ma wyrazu. 
Albo coś jest miałkie, albo prawdziwe. 

W „bruLionie” nie ma miałkich tek-
stów. I mogę to z czystym sumieniem 
powiedzieć po 20 latach. Tam nie ma 
puszczonych tekstów. Jak już coś tam 
jest, to ma to moc. Po wielu latach zro-
zumiałem dopiero, na czym polega re-
lacja między mocą a dobrem. Ona jest 
taka, że tylko dobro ma moc. A więc 
skąd Nietzsche? Najprostszy przykład: 
zrozumiałem, że zarówno u św. Toma-
sza, jak i Fryderyka Nietzschego 95% 
tego, co napisali, jest prawdziwe. I stąd 
te dzieła mają moc. Z tą tylko różni-
cą, że u św. Tomasza 5% fałszu jest 
w rzeczach bocznych i marginalnych, 
natomiast 5% fałszu u Nietzschego jest 
w punktach węzłowych. To dlatego sło-
wo Nietzschego jest trucizną, a słowo 
św. Tomasza konstytuuje cywilizację 
i te jej najlepsze miejsca, których here-
zja oświeceniowa nie zdążyła zdemon-
tować. To jest moc. 

Dla nas moc była odzwierciedle-
niem prawdy. Jeśli coś ma moc, to jest 
prawdziwe. Ale to nie jest proste. Dziś 
np. nie opublikowałbym Historii Oka 
Bataille’a, bo ja czuję pustkę, posa-
de’owską pustkę Bataille’a. Wtedy się 
zgodziłem, choć miałem wątpliwości, 
ponieważ Historia Oka wydawała mi 
się bardzo literacka. Ale mówię to, by 
pokazać, na czym polega moc prawdy.

Czyli w „bruLionie” chodziło 
o poszukiwanie tej prawdy tam, gdzie 
ona mogła być, a gdzieśmy się jej nie 
spodziewali?

– Tego nie wiem, czy ktoś się czegoś 
spodziewał, czy nie. Nam chodziło 
o to, żeby przetestować wszystko to, 
co zastaliśmy w tym kraju, i wszystko 
to, co zaczęło się wlewać do Polski. 
Zaczął do nas napływać neoliberalizm, 
ale też New Age i wiele innych nurtów. 
Charakterystyczne dla „bruLionu” było 
to, żeśmy mieli wielu ludzi. Nie kore-
spondentów, tylko członków redakcji 
poza krajem. W Stanach byli Mirek 
Spychalski, Iza Filipiak. W Paryżu – Ma-
nuela Gretkowska i Cezary Michalski. 
Próbowaliśmy wszystko sfalsyfikować: 
czy to wszystko ma sens? Czy bieli-
zna jest człowiekowi potrzebna? Czy 
potrzebne są mu przekleństwa? Czy 
potrzebna jest mu ortografia? Potem 
pojawiła się kwestia religii, chrześci-
jaństwa. Każdy element kultury był po 
prostu weryfikowany. To było dla mnie 
całkowicie naturalne zachowanie, że 
jeśli ja konstatuje, że żyję w jakiejś rze-
czywistości zakłamanej, to optymalne 
jest, żeby posługiwać się tylko rzecza-
mi sprawdzonymi, dobrymi, istniejący-
mi naprawdę. 

Kwestia metody. Nie zajmowaliśmy 
się tzw. wysoką kulturą, zajmowali-
śmy się wszystkim. Pisaliśmy o różo-
krzyżowcach i pies z kulawą nogą się 
o tym nie zająknął, ale jak napisaliśmy 
o masonerii, to okazało się, że jeste-
śmy jakimiś kretynami, bo wierzymy 
w istnienie masonów, cyklistów i spi-
sków światowych. Więc tym bardziej 
zainteresowaliśmy się tym. Bo coś, 
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co nie istnieje, nie może się bronić. 
Momentami pewnie przekraczaliśmy 
granice penetrowania tych alternatyw-
nych opisów rzeczywistości… Ale jeżeli 
pisaliśmy w 1989 roku o broni, która 
rozwala gałki oczne, a dziś wiemy, że 
taka broń istnieje, no to jednak ta na-
sza intuicja nie była najsłabsza.
 
Odnoszę wrażenie, że nie baliście się 
niczego.

– Tak. I ponieśliśmy tego wszyscy 
konsekwencje. Ja otworzyłem się na 
rzeczy demoniczne. Nie rozumiałem 
mechanizmu religii. Przestałem leczyć 
zęby, bo nie miałem perspektywy, że 
kiedyś będę 30-latkiem. To nie jest ja-
kaś poza, tylko opis stanu ducha, w ja-
kim myśmy się wtedy znajdowali. I to, 
że nie skończyliśmy tak jak Kurt Coba-
in, Janis Joplin i jak setki innych ludzi, 
którzy szukali wolności z taka niepoha-
mowaną ekspresją, to było nasze wiel-
kie szczęście. Te losy są oczywiste. One 
prowadzą ku śmierci.

Czyli „bruLion” prowadził dość 
nieciekawą może z pozoru ścieżką, 

ale jednak ścieżką do Boga? Można 
wysnuć taki wniosek finalny? Pan się 
nawrócił, z kolei np. Zbigniew Sajnóg 
wylądował w sekcie…

– Ale z niej wyszedł. Mieszka w kiosku.

Są jeszcze inne postaci… Manuela 
Gretkowska, Cezary Michalski… 
Czy oni zatrzymali się w pewnym 
momencie, skoro poszli w inną 
stronę?

– Kiedyś z moją żoną Olgą odwiedzali-
śmy Michalskiego i Gretkowską, którzy 
wtedy mieszkali w Paryżu. Manuela 
rozłożyła przed nami karty tarota i za-
częła coś z nimi wyprawiać. Ja ją po 
prostu wyśmiałem… Zająłem się jedze-
niem ślimaków, bo to było ciekawsze. 
Manuela i Czarek gdzieś po drodze 
dotknęli fałszywej duchowości i w nią 
poszli.

Giedroyc oczekiwał z Polski tyl-
ko informacji uderzających w Kościół 
i potwierdzenia takiego bardzo prymi-
tywnego obrazu świata. Mimo że by-
łem anarchistą i ateistą, burzyłem się 
przeciw takiemu podejściu. Ja nigdy 

Kościoła nie atakowałem. Postawa taka 
wydawała mi się absurdalna. Ktoś, kto 
atakuje Kościół, atakuje Boga, jest po 
prostu głupcem.
 
Moim zdaniem „bruLion” nie był 
nigdy jakoś szczególnie antykatolicki. 
Ja bym go nazwał religijnie 
obojętnym. Drukowaliście radykalne 
teksty Macieja Giertycha albo Carla 
Gustava Junga zachwycającego się 
psychoterapeutycznym znaczeniem 
katolickich sakramentów.

– Będąc anarchistą, opisywałem 
Kościół jako jedyną instytucję, któ-
ra zrobiła więcej dobrego niż złego. 
A wszystkie instytucje wydawały mi 
się złe, dlatego niezbędne było, aby je 
sprawdzić. Idea Boga była mi bardzo 
daleka, idea szatana w ogóle bardzo 
odległa, ale katolicyzm sam w sobie 
w niczym mi nie przeszkadzał.
 
Utrzymuje pan do dziś kontakty 
z kolegami z redakcji „bruLionu”?

– Nie utrzymuję żadnych. Tylko z Krzy-
siem Koehlerem, a poza tym z nikim. 
„bruLion” jeden jedyny raz się spo-
tkał. To było przy okazji kręcenia filmu 
o piśmie, jego 10- czy 15-lecia pisma. 
W „bruLionie” nie było imprez, to ina-
czej funkcjonowało.

Jakie stosunki panowały miedzy 
„bruLionem” a ówczesną „Frondą”?

– „Fronda” jest dzieckiem „bruLionu”, 
tak samo jak jego dzieckiem jest „Kry-
tyka Polityczna” (Sierakowski przyznał 
się kiedyś, że „bruLion” był dla niego 
punktem wyjścia). Nie mieliśmy żad-
nych relacji jako takich. Z Grzesiem 
Górnym się znałem, a co do kolegi 
Smoczyńskiego zawsze miałem złe 
przeczucia. „Fronda” zajmowała się 
jakimś wycinkiem tego, czym my się 
zajmowaliśmy.
 
W „bruLionie” nic nie było 
oczywiste. Czy czytelnik tamtych 
czasów był bardziej wymagający 
od dzisiejszego? Nie wydaje mi 
się, aby dziś „bruLion” sprzedawał 
się tak dobrze jak kilkanaście lat 
temu.

– Coś w tym jest. To była zupełnie 
inna rzeczywistość i być może prze-
myślenie tego, czym ten świat róż-
ni się od tamtego, mogłoby bardzo 
wiele pomóc młodym ludziom, którzy 
wchodzą w dorosłość. Wtedy jeszcze 
istniała polska inteligencja i cokolwiek 
by o niej sądzić, i o tej jej warszawsko-
paryskiej frakcji, która może nie była 
największa, to jednak dominowała. 
Był też cały ten trzon, ta masa, to była 
szlachta intelektualna, szlachta mo-
ralna, ludzie, którzy wyznawali zasady 
i wiedzieli, co robić, i którzy mieli nie-
pragmatyczny stosunek do prawdy. To, 
co niszczy dzisiaj ludzi myślących i co 
znajduje odbicie w pismach otwartych, 

FRONDA jEST DZIEcKIEM 
BRULIONU TAK SAMO, jAK 
TYM DZIEcKIEM jEST 
KRYTYKA POLITYcZNA 
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to pragmatyzm, tzn. protestanckie ska-
żenie filozofii. 

Głównymi odbiorcami „bruLionu” 
byli przedstawiciele inteligencji tech-
nicznej. Z nimi komunikowaliśmy się 
bez żadnych zapośredniczeń i teorii. 
Oni wiedzieli, o czym mówimy i czego 
szukamy. Inteligencja humanistyczna 
już była dotknięta szkołą frankfurcką 
i postmodernizmem, który oddziela 
człowieka od życia. Gdyby „bruLion” 
istniał dziś, byłby pismem hiphopow-
ców i kiboli. To jedyne miejsce w dzi-
siejszej kulturze, które jest dla mnie 
świeże. Co prawda, nie mogę słuchać 
wulgaryzmów i przekleństw obecnych 
w hip-hopie, bo to mnie męczy, ale 
to jest jedyne miejsce, w którym są 
ludzie, którzy myślą o świecie w spo-
sób bezinteresowny i oni z tego czynią 
swoją funkcję. Oni tak widzą siebie. Je-
den z twórców śpiewa, że jeśli ktoś od 
faceta grającego na mikrofonie oczeku-
je, że on nie będzie mówił pełnej praw-
dy, to nie rozumie niczego. I to poka-
zuje też, czym jest kultura hiphopowa. 
To jest jedyna kultura, która odmówiła 
uczestnictwa w instytucjach komercyj-
nych, czyli tych, które biorą pieniądze 
od wytwórni za wielokrotność po-
wtórzeń danego utworu. Publiczność 
przestaje wpływać w takim modelu na 
produkt i kultura martwieje. I dlatego 
tak ważny był Jarocin. Tam zrodziły się 
prawdziwe autorytety, które myślały 
najszerzej, mówiły najprecyzyjniej i lu-
dzie czuli, że to jest mocne. I dlatego 

Kazik, Dezerter, Budzyński, Armia… Oni 
mówili w sposób niezaburzony.

Czyli pana zdaniem kulturę 
alternatywną tworzy dziś wyłącznie 
hip-hop?

– Tak. W hip-hopie słyszę teksty na naj-
wyższym poziomie literackim. W pisem-
kach kibolskich nie znalazłem natomiast 
żadnych przejawów tego poziomu. 
Kibole mnie wzruszają, wtedy kiedy re-
agują na wartości. Do nich przemawia 
męczeństwo. Dlatego żołnierze Nie-
złomni są tak szanowani przez kiboli.
 
Jaka jest pana zdaniem ogólna 
kondycja kultury?

– Nie mam pojęcia. Nie interesuje 
mnie to. „bruLion” to był czas, kiedy 
nie miałem doświadczenia społecz-
nego miąższu. Nie miałem doświad-
czenia, czym jest społeczeństwo i jak 
trudno jest je przemienić kulturą. Wy-
dawało nam się wtedy, że uda się po 
prostu te idee w ludziach zaszczepić 
i że za nami pójdzie Polska. Ale szybko 
się okazało, że to jest utopia. Ja wtedy 
przestałem zajmować się kulturą, a za-
cząłem zajmować osobą, pojedynczym 
człowiekiem i Bogiem. W tej chwili nie 
zajmuję się sferą operacyjną, tylko tak-
tyką i strategią.

Czy ówczesna kontrkultura, w której 
braliście udział, była lewicowa, czy 

prawicowa? Istniały wtedy takie 
podziały?

– Nie braliśmy wtedy udziału w żadnej 
kontrkulturze. Kontrkultura polega na 
tym, że są pojedynczy ludzie, którzy 
nie potrafią się pogodzić z tym, co jest. 
Napisałem co prawda taki tekst o fan-
zinach (pt. Fuckty), ale myśmy w tym 
nie uczestniczyli. Myśmy robili swoje.
 
Dlaczego dziś prawica odpuściła sobie 
kulturę?

– Pewnie dlatego, dlaczego Demokraci 
wygrywają w Stanach Zjednoczonych. 
Bo to, że Republikanie wygrywają, po-
winno być oczywistością. Ale tak nie 
jest. Nagle się jednak okazuje, że lu-
dzie, którzy głoszą rzeczy absurdalne, 
co jakiś czas wygrywają. Od rewolucji 
francuskiej, która miała zburzyć trony 
i ołtarze, słowami zręczniej operują 
ludzie o wrażliwości lewicowej. Chodzi 
o konstruktywizm – sposób myślenia, 
który istnieje od 300 lat i który zakła-
da, że człowiek jednostkowo może 
zaprojektować lepsze funkcjonowa-
nie całej kultury, całego świata, całej 
polityki całej obyczajowości… To kon-
struktywiści są groźni, a nie lewica. Ja 
się nie czuję prawicowcem. W żaden 
sposób. Miałem wręcz okresy obrzy-
dzenia wobec prawicy. Ja nie posłu-
guję się kategoriami prawica – lewica. 
Prawdziwi twórcy są apolityczni, ale 
też i amoralni.

A co z sytuacją polityczną w ówcze-
snej Polsce? Czy reagowaliście bezpo-
średnio na przemiany ustrojowe? Czy 
gdyby sytuacja polityczna była inna, 
to mielibyśmy i tak do czynienia z po-
wstaniem „bruLionu”?

– „bruLion” powstał konkretnej sytu-
acji, kiedy szlagierem wszystkich męż-
czyzn było „bez sensu”. Chodziło się 
i mówiło „bez sensu”. Wszystko było 
bez sensu, bo był stan wojenny. Cho-
dziło się, piło się i mówiło się „bez sen-
su”. Cokolwiek by się działo, on by i tak 
powstał. Komuna, stan wojenny, bito 
kobiety na ulicach, strzelano 17-latkom 
w głowę… Przy mnie zginął Bogdan 
Włosik w Nowej Hucie. Zastrzelono 
go, żeby wygasić zadymę. Myśmy byli 
totalnie nieufni wobec tego, co się 
działo. Wiedzieliśmy, kim był Wałę-
sa, Okrągły Stół był dla nas totalnym 
szwindlem. Do ’89 roku trzymaliśmy 
powielacz w Pradze czeskiej. Dziś to 
jest śmieszne. Ale wtedy nie było. Dla-
czego? Ja dzięki temu powielaczowi 
mogłem dotrzeć do pięciu tysięcy lu-
dzi, którym zależało. Dziś by się to nie 
przebiło.
 
Mimo wszystko wydaje mi się, że 
sytuacja polityczna znajdowała swoje 
odbicie w piśmie. Po transformacji 
„bruLion” stawał się grzeczniejszy…

– To wynikało raczej z mojego nawró-
cenia. I wszystkie umiejętności kumu-
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lowania energii, jakie znałem, wypadły 
mi z rąk, bo istotą działania w „bruLio-
nie” było krzesanie, czyli próba mani-
pulowania złem. W chwili kiedy jedna 
ręka stała się pusta, już nie było z cze-
go krzesać.
 
Co było wcześniej – pokolenie 
„bruLionu” czy „bruLion”? Można 
mówić o czymś takim jak pokolenie 
„bruLionu”?

– Na uniwersytetach o takim pokole-
niu mówią. Ja czytałem wszystko, co 
przychodziło. Szukałem nowych ludzi, 
a z tego, co przychodziło, wybiera-
liśmy to, co najlepsze. Debiutowali 
wszyscy najlepiej piszący wtedy ludzie 
w Polsce. Tych ludzi kompletnie nic 
nie łączyło poza tym, że wnieśli jakąś 
świeżość.

Chciałbym spytać, dlaczego tak 
ochoczo korzystaliście z szokowania 
i skandalu?

– Bo to było najprostsze. Poza tym ja 
nie czułem żadnego szacunku wobec 

ludzi, którzy swą pozycję budowali na 
zasadzie: ja ci napiszę recenzję z mo-
jej książki, ty mi napisz z mojej. Tego 
w ogóle u mnie nie było. Co zszokowa-
ło tych wszystkich ludzi, Warszawkę 
i Kraków? że gdyby Herbert przysłał do 
nas wiersze, to bym je przejrzał i dobre 
opublikował. Zresztą, nie wszystkie 
wiersze Zagajewskiego zostały przez 
nas opublikowane. Myśmy dogadali się 
z Szymborską, która była naszym jury, 
głównie dlatego że paliła popularne… 
Ja nie sięgałem w jej przeszłość, co ro-
biła i z czego żyła, więc nasze podejście 
było bardzo specyficzne.

Czy plugastwo, czy coś, co na pozór 
wydaje się plugastwem, zawsze musi 
być złe?

– Plugastwo zawsze jest złe. Natomiast 
zło się lepiej sprzedaje.

Ale chyba nie tworzyliście dla 
zwiększania sprzedaży?

– W ogóle nie braliśmy tego pod 
uwagę.

Czyli to nie było tak, że w czasie 
spotkań redakcji ustalano taktykę 
szokowania i robienia wszystkiego, by 
zwiększyć nakład.

– Nie. Ale mieliśmy jedną akcję pro-
mocyjną, w czasach kiedy sprzedawa-
liśmy 16 tysięcy egzemplarzy. Zadzwo-
nił do mnie mój znajomy dziennikarz, 
mówiąc, że nie ma materiału, żebyśmy 
coś wymyślili. Więc wymyśliliśmy spa-
lenie własnej książki pod Pałacem Kul-
tury. To trwało cztery i pół minuty. 
W „bruLionie” jest świat przetwo-
rzony głównie przeze mnie. To nie ja 
dawałem tam większość energii, ale ja 
kształtowałem to wszystko. Materiał, 
zanim został opublikowany, czytany 
był przez siedem osób, a uwagi były 
brane pod uwagę. Nie było tam rzeczy 
słabych, bo niektóre rzeczy odpadały 
po prostu. Każdy na pewną formę gra-
fomanii jest uczulony.

Jak czuliśmy, że coś żre, jak piszemy 
o masonerii i zaczynają nas opluwać, 
to znaczy, że to żyje i że to jest prawda. 
Wszelkie myślenie o szokowaniu, żeby 
napędzać to w taki sposób, jest dobre 
na krótką metę, bo to natychmiast 
zostaje przez czytelnika przejrzane 
i odkryte. Czytelnik nie lubi być mani-
pulowany. To jest absurdalna strategia 
redaktorska. Najlepszą strategią jest, 
aby dawać maksymalnie mocne rzeczy, 
jakie jesteśmy w stanie. Szukaliśmy też 
nowych form. Dzisiaj się nie szczycę tym, 
że pisał u nas Janusz Korwin-Mikke. Pisał 

też Skiba, ale on w swoich tekstach doty-
kał czegoś i człowiek się uśmiechał, kiedy 
czytał te felietony. Nie myśleliśmy o ce-
lowym wywoływaniu skandalu. To dla 
redaktora jest myślenie samobójcze.

Czy żałuje pan jakichś tekstów 
umieszczonych w „bruLionie”? 
Wstydzi się pan?

– żałuję, ale się nie wstydzę. To kwe-
stia odpowiedzialności. Jeżeli ja zamie-
ściłem jakiś tekst, a on komuś zmienił 
myślenie…

Jeśli chodzi o pana nawrócenie… 
Kiedy zaczynał pan swoją przygodę 
z „bruLionem”, był pan anarchistą 
i ateistą. Jak to się stało, że spotkał 
pan Boga i czy tego Boga spotkałby 
pan, gdyby nie doświadczenie 
„bruLionu”?

– Tu jest kilka warstw. Nie potrafię od-
powiedzieć na to pytanie. Zresztą to 
pytanie jest puste. Nie wiem, kim był-
bym, gdyby nie „bruLion”, i nie można 
tak tego rozpatrywać. 

Po pierwsze, miałem bardzo wie-
rzącą babcię i zacząłem się nawracać 
drugiego dnia po jej śmierci. Wiem na 
pewno, że poszła prosto do nieba. Była 
kimś na kształt takiej cichej świętej 
parafialnej.

Drugi poziom jest taki, że „bru-
Lion” był miejscem, w którym działy 
się rzeczy niezwykłe… W ciągu 30 se-

WYMYśLILIśMY SPALENIE 
WłASNEj KSIĄŻKI POD 
PAłAcEM KULTURY. TO 
TRWAłO 4,5 MINUTY 
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kund ktoś przyniósł tekst a, zza kanapy 
wypadł tekst B, a z Kalifornii przyszedł 
tekst c i okazało się, że one tworzą ja-
kąś nieprawdopodobnie silną całość. 
„bruLion” zbudowany na kontekstach. 
Pewna profesor mówiła o 16 pozio-
mach, które odczytała. Ja, konstruując 
„bruLion”, byłem świadom kilkuna-
stu. Bo to był przedmiot estetyczny, 
to nie było normalne pismo. On miał 
całkowicie domkniętą formę i działy 
się tam rzeczy nadzwyczajne. Po kilku 
latach zreflektowałem się – co jeśli 
ten nadzwyczajny układ rzeczy jest 
dziełem szatana? Ja wtedy wyraziłem 
na to zgodę… to było coś w rodzaju 
cyrografu.

Do tego doszły techniki, których na-
uczyłem się na kursie metody Silvy. Na 
ten kurs poszedłem jako osoba niewie-
rząca i tam nie było nic o życiu ducho-
wym. To jest trzeci poziom. 

Nawróciłem się, mając świadomość, 
że zły duch istnieje i że potrafi działać 
w tym świecie. Natomiast to jest zupeł-
nie osobna historia i żeby jej dotykać, 
trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. 
Nawrócenie to konkretna historia kon-
kretnego człowieka i Jezusa Chrystusa. 
W moim przypadku Bóg przeprowadził 
ją w taki, a nie inny sposób.

Deklaruje się pan jako były 
okultysta…

– Ja się nie deklaruje, tylko opisuję, jak 
to było.

Czy okultyzm zostawił  
jakieś piętno?

– Już go nie ma. Natomiast dwa lata 
temu były jeszcze pewne ślady. Nawet 
ślady intelektualne pewnych przeko-
nań o istnieniu pewnej energii i o tym, 
że istnieje jakaś mądrość w numero-
logii. Okultyzm odciska się w sferze 
emocjonalnej i w każdej innej sferze 
także. To naprawdę było kilkanaście 
lat wychodzenia z tego, w czym byłem 
tylko dwa lata. Ja nie byłem zwyczaj-
nym okultystą. Po prostu poszedłem 
na kurs, a potem działy się rzeczy 
nadzwyczajne. Pojechałem do Grzesia 
Wróblewskiego do Danii i zaczęliśmy 
tam rozmowę z nim i moją żoną, która 
akurat też była na tym kursie, o tym, 
jak to wszystko wygląda. On się z tego 
śmiał. A ja po prostu powiedziałem na 
głos do kaczki – i on to słyszał – żeby 
przepłynęła w jedną stronę i w drugą, 
i ona to zrobiła. Ja ani tego nie zakła-
dałem, ani nie czytałem o tym żad-
nych książek. To po prostu był demon, 
który walczył o to, żeby posiąść mnie 
w całości. Jak się o tym przekonaliśmy? 
Siedzieliśmy z żoną przed tV i ogląda-
liśmy różne stacje. Na jednym kanale 
leciały walki bokserskie. W trzeciej se-
kundzie typowaliśmy wynik. I mieliśmy 
sto trafień na sto, co jest statystycznie 
niemożliwe! No ale nie niemożliwe dla 
złego ducha… To nie były walki toczą-
ce się w czasie realnym, to były skróty 
walk.

Pana ścieżka do Boga była dość kręta. 
Gdyby dziś miał pan wybór – pójść, 
tak jak pan szedł, albo wybrać ścieżkę 
prostą – którą z nich by pan poszedł? 
Zastanawia się pan czasami nad tym?

– Nie. Dla mnie to pytanie jest całko-
wicie absurdalne. życie nie polega na 
tym, że coś sobie wymyślę i to będę 
robił. To jest kwestia setek indywidu-
alnych wyborów, które się układają 
w system. Nasi najbliżsi zbierają owo-
ce tego, jakim systemem odniesie-
nia się kierujemy. Jak rozumiem pana 
pytanie? Czy sensowny jest argument 
różnych osób niewierzących, które 
mówią: Nie zabraniaj innym, niech też 
czegoś doświadczą, dlaczego ty, mając 
za sobą pewne doświadczenia, im ich 
odmawiasz? Jeśliby to pytanie odwró-
cić, to te osoby po prostu nie zdają 
sobie sprawy z tego, że grzech to jest 
śmierć, i nie rozumieją, że doświadcza-
nie śmierci jest zabójcze. Jeśli punktem 
odniesienia jest osoba Jezusa, to takie 
pytanie nie ma sensu.
 
Ale przecież nie kto inny jak św. 
Paweł powiedział, że moc w słabości 
się doskonali. Czy można odczytać 
„bruLion” poprzez pełną paradoksów 
myśl św. Pawła?

– „bruLion” był drogą ludzi, którzy nie 
chcieli być okłamywani, którzy odrzu-
cili wszystkie istniejące systemy, którzy 
chcieli testować rzeczywistość i wkła-

dać do skarbca kultury te rzeczy, które 
są dobre. Dzisiejsza kultura nie groma-
dzi tylko rzeczy dobrych, co ją oddziela 
od kultury wcześniejszej i wcześniej-
szych cywilizacji… Nasze poszukiwanie 
było całkowite. Tam nie krył się żaden 
zamysł. To była potrzeba. żadna idea 
czy kombinacja. Po prostu potrzeba. 
Myśmy się po prostu odbili od konse-
kwencji własnych wyborów. Na szczę-
ście Bóg na takie przypadki również 
miał odpowiedź. Dopiero droga z kimś 
takim jak Wszechmocny jest fascy-
nująca. Wszystkie podniety grzechu, 
jakiejś namiętności, szukanie pobudze-
ni – to są śmieci. Mam 53 lata i mogę 
o tym powiedzieć autorytatywnie, że 
żadne dobro tutaj, żadna wartość, żad-
ne piękno, ani alkohol, ani sława, ani 
władza, ani narkotyki nie mają żadnej 
wartości. Bo człowiek jest tak skon-
struowany, że ten sam bodziec dzia-
łający ciągle już go tak nie podbudza. 
Jest tylko jedna droga, żeby zachować 
żywość, intensywność i owocować 
w pełni. To droga pójścia na współpra-
cę z Bogiem. Ale to jest już zupełnie 
inna historia. Ω



– mam flupy – usłyszałem 
od dziewczyny i myślę: co? 
– co? – pytam 
– no, leci mi z pizdy.
     Zbigniew Sajnóg, Flupy z Pizdy

Lektura „bruLionu” to szukanie prawdy 
w różnorodności. Ale to także wejście w kulturę 
ulicy i całą związaną z nią ariergardę.

Przerażający bełkot francuskiego szaleńca, w którym nekrofilia, gwałt 
połączony z morderstwem księdza, profanacja ołtarza i hostii, odra-
żające okrucieństwo i fascynacja fekaliami łączą się w monstrualnych 
opisach, z których nie sposób zacytować choćby niewielkiego frag-
mentu. (...) to wszystko i wiele innych atrakcji czeka na czytelnika 
„niezależnego” kwartalnika „bruLion”. Pisma, którego 9. już numer 
pracowicie wypełnia kilku raczej nieznanych, ale zapewne bardzo od-
ważnych młodzieńców. Poprzednio już zwrócili na siebie uwagę aro-
gancją i programowym nihilizmem, teraz jednak przekroczyli granice, 
w których mogą być tolerowane nieodpowiedzialne wybryki – taką 
oto recenzję 1 jednego z numerów „brulionu” przeczytałem gdzieś 
w sieci. I w zasadzie nic tu dodać, nic ująć.

1 http://niniwa22.cba.pl/Bru.htM.

 120 dni Sodomy 
 Markiza de sade  

 dla hipsterów

CZytaŁeM 
„BrULIOn”

mateusz k. dziób
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Nic dodać, nic ująć, bo „brulion” to nie tylko legendarne już 
Flupy z Pizdy Zbigniewa Sajnóga. to także inne, równie mocne 
i równie prowokujące teksty. Niektóre z nich szokują do dziś, a co 
tu dopiero mówić o czasach polskiej transformacji ustrojowej (naj-
lepsze numery „brulionu” moim zdaniem ukazywały się w latach 
1989–1991)! Gdzie indziej – jak nie w „brulionie” – przeczytamy 
o najbardziej plugawych akcjach z życia sadomasochistki, tylko po 
to, by kilka stron później uraczyć się poezją krzysztofa koehlera, 
a na zakąskę przeczytać quasi-polityczne brednie janusza korwin-
-mikkego? lektura tych dzieł tym bardziej smakuje, iż redaktorem 
naczelnym ówczesnego „brulionu” był… robert tekieli! 

Weźmy więc np. numer 9/1989. jest to malutka, kieszonkowa 
książeczka. Znajdziemy w niej okraszoną dość niewinnym tytułem 
Historię oka Georges’a Bataille’a. Skrótowo można rzec, że to takie 
120 dni sodomy markiza de Sade dla hipsterów. dziś de Sade znany 
jest już wszystkim (gdziekolwiek się człowiek ruszy, tam de Sade – 
zdaje się, że niedługo zagości on chyba nawet na etykietach kieł-
basy krakowskiej…), tymczasem to właśnie Historia oka uznawana 
jest za arcydzieło pornografii i opus magnum perwersji. w tym 
samym, dziewiątym numerze mamy do czynienia z tekstem, któ-
rego tytuł – pardon – dosłownie mnie rozpierdolił. Chodzi o Wielki 
kosmiczny zapierdol kurta Vonneguta. dziś już takich tekstów się 
nie drukuje. a szkoda. wielkim smaczkiem jest też debiutanckie 
opowiadanie obecnego redaktora naczelnego „rzeczpospolitej” 
Bogusława Chraboty Miłość oralna na stacji metra st. Marcel. Opo-
wiadanie trzyma nas w napięciu… aż do finałowej sceny miłości 
oralnej.

Przedrukowano również traktat autorstwa jego wielebności 
arcybiskupa kuby, św. antoniego marii Clareta. traktat – za któ-
rego nabycie oferowano niegdyś 2400 dni odpustu – był de facto 
kwestionariuszem do użytku spowiedników i zawierał pytania 
jakie należy zadawać dziewczętom, które nie potrafią lub nie ośmiela-
ją się wyznać swoje grzechy nieczystości [pisownia oryginalna]. a do 
wspomnianych dziewczęcych grzechów nieczystości zaliczyć moż-
na czynności, takie jak: naciskanie narządami płciowymi na nogę sto-
łową czy róg ściany celem wywołania polucji; pocieranie nimi o krzesło; 

przykładanie stopy do sromu; krzyżowanie ud w celu wywarcia nacisku 
na łono i wykonywanie przy tym ruchów mogących wywołać rozkosz 
zmysłową. do wspomnianych grzechów zaliczyć można również 
zoofilię (dotykanie i ocieranie się łonem o jakiekolwiek zwierzę tak, 
aby wywołać polucję) oraz wprowadzanie pomiędzy wargi sromowe 
dziobu kury czy kurczaka; umieszczanie śliny lub kawałków chleba na 
łonie, aby zwabić tym psa, po to, by lizał części wstydliwe, lub też pod-
niecanie psa (masturbacja), aby jego usztywnione prącie wprowadzić 
następnie do waginy. Święty antoni maria Claret był jednak dość 
liberalny. Zaznaczył wszakże, że nie jest absolutnie koniecznym na-
kłanianie penitentek do wyjaśniania, który ze środków przedsięwzięły. 
Wstyd, powstrzymując ich wyznania, uniemożliwiłby spowiednikowi 
poznanie prawdy. 

W numerze 11–12/1989 r. znajdziemy dużo bardzo dobrych 
wierszy autorstwa jarosława marka rymkiewicza, krzysztofa 
koehlera i innych, mniej dzisiaj znanych autorów. jest również 
całkiem udany blok o kurcie Vonnegucie – pisarzu prowokatorze, 
który za cel swojej twórczości obrał sobie zaskakiwanie czytelnika 
i intelektualną z nim zabawę. „brulion” to miszmasz. Nie ma tutaj 
wyraźnej linii światopoglądowej czy religijnej. Chociaż, prawdę 
mówiąc – im ostrzej i bardziej radykalniej pisze dany autor, tym 
lepiej dla niego. Obok wiersza kazimierza Biculewicza samokon-
trola i Gniew poświęconego pamięci ks. jerzego Popiełuszki, znaj-
dziemy utwór nijakiego Czcibora opisujący grę w szachy między 
Piłatem a jezusem. w „brulionie” nic nie jest oczywiste. Zostają 
same niedomówienia, a czytelnik winien sam wypracować sobie 
puentę.

janusz korwin-mikke przeżywa dziś swoją drugą młodość, 
toteż z jeszcze większymi wypiekami na twarzy zagłębiłem się 
w jeden z jego felietonów pt. Matko Boska. tekst jest antyfemi-
nistyczny i – jak nietrudno się domyśleć – antysocjalistyczny, 
a „krul” krytykuje w nim… polski etos religijny i naszą maryj- 
ną pobożność. normalne narody modlą się do Boga – pisze 
janusz korwin-mikke. Wysłannikiem Boga i Jego synem jest Jezus 
Chrystus. Przedstawicielem czynnika rozumowego – duch. ta trójca 
w Polsce nie istnieje Święty. O Bogu mówi się retorycznie. O duchu 

Wielki kosmiczny 
zapierdol kurta 
Vonneguta. dziś 
już takich tekstów 
się nie drukuje 

 „bruLion” to  
 miszmasz
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Świętym nie słyszał nikt – kto zna pieśń kościelną o duchu Świętym? 
Jezus, owszem, istnieje – jako syn swojej Matki. dominujący jest 
natomiast – niespotykany w żadnym cywilizowanym państwie – kult 
kobiety, Matki Boskiej. W gruncie rzeczy istnienie obydwu kościołów 
Mariawickich jest nieporozumieniem: cały kościół katolicki w Polsce 
jest w warstwie popularnej kościołem mariawickim. Na zakończenie 
swojego wywodu korwin-mikke zdradza nam, że tęskni za war-
cholstwem polskiej szlachty i jej sarmackim etosem. jego zda-
niem na tym właśnie polega prawdziwa, utracona przez Polaków 
męskość…

Felieton to w dzisiejszej publicystyce gatunek niemal wymarły. 
Pardon – wszyscy uważają, że felietony piszą, nikt natomiast fak-
tycznie tego nie robi. Bo po prostu nikt nie umie tego robić. Pod-
czas lektury „brulionu” doszedłem do wniosku, że kiedyś pod tym 
względem jednak było zdecydowanie lepiej… Przykładem takiego 
brulionowego felietonu jest substancja Pawła kasprzaka. autor pi-
sze w nim o antoinie laurencie lavoisierze w następujący sposób: 
Pewnego dnia potknął się. – Hmmm, to zły znak. nie powinienem był 
dzisiaj wychodzić z domu – powiedział do siebie ten wybitny nauko-
wiec, gdy przyszło mu zetknąć się z wynalazkiem swego kolego kon-
struktora Guillotine’a – potknął się bowiem na stopniach maszyny jego 
pomysłu. a potem, gdy maszyna ta ucięła mu głowę, umarł jak wielu 
ludzi w jego wieku i wielu ludzi wówczas we Francji, i wszyscy klienci 
trybunału rewolucyjnego – wynalazek działał niezawodnie. 

Niejakim dopowiedzeniem tego, czym naprawdę była rewo-
lucja wolności – równości – Braterstwa jest wiersz Zbigniewa 
Sajnóga rana pędzi (notabene, pan Zbigniew znany był z tego, że 
organizował w swoim domu, pod nieobecność mamy, seanse por-
nograficzno-religijne, które polegały na miksowaniu ze sobą naj-
potworniejszych pornosów ze słodkimi kolędami). Podmiot  
liryczny wyznaje we wspomnianym wierszu, że okres Wielkiej 
rewolucji Francuskiej to okres tyleż wspaniały/ Co przejebane mieli 
wtedy ludzie (…). jak widać, kilkuletnią rewolucję można trafnie 
streścić w dwóch linijkach. Obok Sajnógowego wiersza możemy 
przeczytać króciutką, acz ciekawą anegdotkę jarosława Guły.  
Pisze on: ktoś mi powiedział, że w Poznaniu organizują Festiwal 
Muzyki nowej… Pojechaliśmy… na tym koncercie odnieśliśmy sukces, 

mieliśmy pełną salę. Michał się rozebrał i czytał biblię a znajoma pa-
nienka onanizowała go ustami. Zajęliśmy trzecie miejsce.

Numer 19/1992 został poświęcony psychoanalizie junga, a tak-
że feminizmowi, magii chaosu i sadomasochizmowi. Z jednej 
więc strony na łamach „brulionu” Carl Gustav jung – bądź co 
bądź protestant – broni terapeutycznych właściwości spowie-
dzi św. i innych sakramentów w kościele katolickim (!), z drugiej 
zaś (w tym samym numerze!) – sadomasochistka opowiada nam 
o szczegółach swego fachu. dewiantka mówi swojemu rozmówcy 
z najdrobniejszymi szczegółami o „ruchaniu ręką”, czyli o czymś, 
co dzisiejszy przemysł porno nazywa fistfuckingiem. Zwierza się 
także, że w naszym społeczeństwie więcej jest „dołów” niż „szczy-
tów”, czyli więcej ludzi woli być zdominowanymi, niż domino-
wać. Bez ogródek mówi o seksie oralnym z miesiączkującą kobietą 
i nazywa ten właśnie rodzaj seksu zetknięciem się z totalną rzeczy-
wistością pizdy. Opowiada o pewnym swoim performansie: po-
szłam z niewolnikiem i zrobiliśmy bardzo ostry seans – zamknęłam go 
w jednej z cel więziennych i pierdoliłam laską przez wiele godzin, inni 
mężczyźni stali i patrzyli. to było bardzo poniżające dla niewolnika, bo 
kiedy skończyłam, zostawiłam go tam i powiedziałam, że ma obsłu-
żyć każdego, kto podejdzie. kilku mężczyzn, którzy podeszli i kazali 

 sadomasochistka  
 opowiada nam  

 o szczegółach  
 swego fachu

Utracona przez 
Polaków męskość… 
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sobie obciągnąć, powiedziało, że było w złym tonie ze strony sługi, że 
pozwolił się pierdolić kobiecie! Sadomasochistka diagnozuje również 
dość trafnie schorzenie, które dziś nazywamy „bólem dupy”: jedną 
z pierwszych rzeczy, jakich uczysz się w dzieciństwie, jest to, że powi-
nieneś wstydzić się swojej dupy. W konsekwencji tworzy się wokół niej 
wiele napięć. Myślę, że ludzie chorują przez to, że gromadzą mnóstwo 
stresów w okolicach swoich dup.

Co zaś tyczy się samego feminizmu – temat został przez re-
dakcję „brulionu” podjęty z dość niestandardowej perspektywy. 
Przypomnijmy – mamy początek lat 90. i feminizm wcale nie jest 
wtedy czymś tak znanym jak dziś. magdalena Środa i kazimiera 
Szczuka siedzą jeszcze cicho (a może znajdują się po prostu jesz-
cze w patriarchalnej opresji?), ja zaczynam dopiero raczkować, 
a tymczasem Sławka walczewska na łamach „brulionu” wyjaśnia 
czytelnikom dość dokładnie, z czym ów feminizm się je. Prawdzi-
wą perełką, moim zdaniem, jest tekst joan Smith Mężczyźni wolą 
martwe blondynki. autorka ukazuje w nim praktyczne skutki femi-
nizmu. marilyn monroe – bo o niej jest ów tekst – to dla autorki 
animowana lalka, kobieta pustka, samotne ignorowane dziecko, które 
nigdy nie poznało, co to spokojny dom, i w końcu – ofiara własnego 
ekshibicjonizmu seksualnego. to trzeba przeczytać. koniecznie. 
Z innych tekstów z bloku poświęconego feminizmowi wyróżnia 
się naturalistyczne świadectwo o tytule Wynajmę macicę. jest to 
sprzeciw wobec wynajmowania matek surogatek, kończący się wy-
razistą puentą: milczałam zbyt długo, dziś protestuję przeciw posługi-
waniu się kobietami jak hodowlanym bydłem. 

Nikt w „bruLionie” nie troszczył się w swoich tekstach 
o coś, co dziś nazywane jest polityczną poprawnością. drukowano 
na przykład antysemickie teksty louisa Ferdinanda Celine’a czy 
kazania Heinricha Himmlera bez żadnego komentarza… Nikt nie 
troszczył się też o wrażliwość czytelników. Forma miała być tak 
samo mocna jak treść. Czy któryś z dzisiejszych kwartalników 
bądź innych periodyków zamieściłby na swoich łamach teksty ta-
kie jak cytowane powyżej 2? wątpię. 

2 Cała nadzieja we „Frondzie luX” ;).

mimo upływu dwóch dekad od czasów świetności pisma, tek-
sty publikowane w „brulionie” nie straciły na aktualności i tak 
samo dobrze czyta się je dziś, jak czytało się te dwadzieścia lat 
temu. „brulion” to lektura dla kogoś, kto nie boi się ani myślenia, 
ani światopoglądowej konfrontacji i kto nie gorszy się byle czym. 
Pismo jest także smutnym świadectwem tego, iż dwadzieścia lat 
temu ludzie o odmiennych poglądach (michalski i Gretkowska 
obok tekielego, bójcie się Boga!) nie bali się publikować swoich 
tekstów w jednym czasopiśmie, pod wspólną marką. dziś więk-
szość z nich zamyka się we własnych gettach, jak ognia unikając 
jakiegokolwiek starcia i ognia krytyki. Cóż – może fucktycznie (jak 
by to robert tekieli powiedział) czasy były inne? może wtedy, kie-
dy komunizm odszedł już na dobre, a my wkroczyliśmy w kolejną 
la belle époque, paliwo pokolenia „brulionu” wyczerpało się? 

Na „brulion” można więc patrzeć przez pryzmat szukania 
prawdy w różnorodności. Chodzi jednak o samo szukanie tej 
prawdy, bez jej znalezienia. „brulion” był raczej informacyjny niż 
opiniotwórczy. Sama zaś prawda czasem bywa brutalna... Przeto 
wywiad z sadomasochistką może powiedzieć nam więcej o ludzkiej 
naturze niż najpiękniejsze nawet kazania, które możemy usły-
szeć z kościelnych ambon. „brulion” nie mówił, jak powinno być, 
ale jak jest. Pismo miało być więc lekarstwem na odczarowanie 
czarno-białego świata (przypomnijmy – mamy początek lat 90. 
i wszystko jest jeszcze szare). dlaczego autorytety miały zawłasz-
czać prawdę dla siebie, skoro mogło być tak, że leżała ona na wy-
ciągnięcie ręki?

ale nie było tylko tak, że „brulion” miał wyłącznie skandalizo-
wać i prowokować. drukowano tam także poważne analizy aktu-
alnych fenomenów kulturowych tamtych czasów. Pisano o graffiti, 
polskim punku czy w ogóle o kulturze alternatywnej. Publikowa-
no – bardzo dobrą swoją drogą! – poezję. Poruszano także temat 
performance’u. w jednym numerze przepytano na tę okoliczność 
niejakiego Pontona, a ten – ku uciesze redaktorów – swój wywód 
zakończył wyznaniem, iż Warszawiacy to chuje. Nikt więc nie bał 
się o kulturze pisać i w tę kulturę wchodzić. dziś obserwujemy 
przeciwną tendencję – kultura kojarzy nam się z czymś wzniosłym 
i wysokim. kultura tyczy się tych. tych, którzy chodzą po 

 Michalski  
 i Gretkowska  

 obok tekielego,  
 bójcie się Boga!

drukowano 
antysemickie 
teksty Celine’a 
czy Himmlera 
bez żadnego 
komentarza… 
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filharmoniach, operach i innych eventach. a tymczasem kultura 
jest na wyciągnięcie ręki. kulturę tworzy miasto, kulturę two-
rzą napisy na jego murach i w końcu – kultura to muzyka ulicy. 
kulturę tworzymy my wszyscy. I o to właśnie chodziło twórcom 
„brulionu” – chcieli oni tę kulturę po prostu odbić dla siebie. tę 
postawę w jednym zdaniu streścił kiedyś robert tekieli mówiąc, 
że i Giotto, i dead kennedys są nie najgorsi.

Czy w dzisiejszych czasach pismo znalazłoby grono swoich od-
biorców? Żyjemy w epoce, w której nie podejmuje się już wszak-
że głębszych refleksji i analiz, a wszystko – aby było strawne dla 
przeciętnego czytelnika – musi być podane na tacy. „brulion” zaś 
niestety (albo i na szczęście!) nie mówi niczego wprost. I jesz-
cze jedno – to czasopismo było i jest totalną hipsterką (chociaż 
w czasach swojej świetności było dość modne i sprzedawało się 
wcale nie najgorzej!). w czasach kiedy podniecano się awangardą, 
na łamach „brulionu” panowała tendencja przeciwna, jarano się 
bowiem ariergardą. wywodząca się z gdańskiego totartu – i de-
biutująca na łamach „brulionu” – grupa poetycka Zlali mi Się do 
Środka oświadczyła niegdyś z dumą, że jest ona ariergardą kultury 
narodowej i pilnuje, by ktoś jej [kultury] nie wyrżnął w dupę. trudno 
chyba o bardziej dobitny wyraz pogardy dla mainstreamu. może 
gdyby „brulion” ukazywał się dziś, to jego twórcy przesiadywaliby 
na warszawskim pl. Zbawiciela? Ω

PS Po ogarnięciu kilku numerów „bruLionu” doszedłem do wniosku, 
że 68. numer „Frondy LUX” był mocno bruLionowy. Przypadek? 
nie sądzę.

PS 2 nie poszedłem za wskazaniami autorów „bruLionu” i poezję zo-
stawiłem poetom, dlatego w tym tekście milczę o chociażby zjawisku 
polskiego o’haryzmu, Janie Polkowskim, Marcinie Świetlickim,  
krzysztofie koehlerze...

kulturę tworzy 
miasto, kulturę 
tworzą napisy na 
jego murach 

Fundacja
„bruLionu”

SERDECZNIE DZIĘKUJE 
INSTYTUTOWI NA RZECZ DEMOKRACJI W EUROPIE ŚRODKOWEJ 

I WSCHODNIEJ „IDEE” ZA 45,6 MLN (STYCZEŃ 1992)

CELE FUNDACJI
1) niwelowanie przepaści między słowem publicznym 

a prywatnym,
2) uczestniczenie w próbie powołania do życia nowego modelu 
kultury intelektualnej, modelu opartego na zasadach wolności 
skojarzeń, wolności artykulacji i na swobodzie w wyznaczaniu 

sobie celów,
3) przeciwdziałanie procesowi zatracania statusu ontycznego 

przez wszelkie elementy struktury rzeczywistości,
4) popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości,

5) promocja młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą.

Numer konta fundacji „bruLionu”:
PKO BP II Oddział, Warszawa 1528-179780-131
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Jeśli kontrkultura, awangarda 
i w pewnym sensie romantyzm 
były kolejnymi wcieleniami 
KONTESTACJI, to alternatywa 
jest następną falą tego zjawiska. 
Kultura alternatywna, będąc 
mniej lub bardziej świadomą 
próbą ucieczki przed pułapkami 
współczesnej nam kultury 
masowej – uniformizacją, 
skłanianiem do bierności, 
komercjalizacją – jawi się 
jako próba zdublowania 
ELITARNEJ KULTURY EPOKI 
NOWEJ INFORMACJI. Co łączy – 
poza ulubionym kolorem 
(czarny) – punx i anarchistów, 
pomarańczowych artystów 
i „zielonych”, wipowców, 
udziałowców Totartu 
i redaktorów zine’ów? 

ZINE’Y

Twórcy punk-zine’ów starają się pobudzić czytelników do działa-
nia i myślenia, do niezatrzymywania się jedynie na negacji: róbcie 
(pisma, własne imprezy, opanowujcie oficjalne kluby, wymieniajcie 
się adresami, informujcie o koncertach, nagrywajcie, utrzymujcie 
znajomości). Oprócz odrzucania pewnych zachowań wewnątrz ru-
chu piszący do zine’ów stawiają się w wyraźnej opozycji do szarych, 
skomunizowanych rodaków, którzy uważają, że w 1945 roku wybu-
chła w kraju epidemia instynktu samozachowawczego. Charakte-
rystyczny dla zine’ów jest też pełen bezpretensjonalnej szczerości 
stosunek do czytelnika: z góry przepraszamy za zmuszanie was do 
przesadnego (w waszym wypadku) wysiłku umysłowego.

W zine’ach są piętnowani ludzie działający w sferze niezależ-
nej dla zysku oraz zespoły „gwiazdy” żądające zbyt dużych sum za 
koncerty.

Ponadto znaleźć można w punk-zine’ach potępienie seksizmu, 
postaw typu punkówek się nie kocha, punkówki się pierdoli oraz 
sceptyczną ocenę „przebudowy” i głasnosti (sceptycyzm ów wy-
nika z trwającej nadal blokady autentycznej twórczości muzycznej 
przez cenzurę).

Poza tematyką przeciętny zine różni się od gazety niezależnej 
przede wszystkim formą graficzną. Zine’y mają własny graficzny 
klimat, który jest równie istotny jak jakość tekstów. O najlepszych 
punk-zine’ach można powiedzieć, że prezentują wysokiej próby 
plastykę (niektóre tylko obskurne wycinanki). Bardzo często stoso-
wana jest technika collage’u, a wyrazy przenoszone są w specyficz-
ny, niezgodny z przyjętymi dotąd normami sposób. Na tle pozosta-
łej prasy najlepsze zine’y wyróżniają się świeżością języka oraz jego 
pomysłowością (zgodnie z duchem „destroyki”).

W części artykułów zamieszczonych w zine’ach szwankuje logika 
wykładu myśli, czasami artykuły mają też zaburzoną konstrukcję 
logiczną – wynika to z zasady nieingerencji redakcji w nadesłane 
teksty poza usunięciem części błędów ortograficznych oraz cha-
rakterystycznymi dla zine’ów komentarzami (Ja pierdolę… – red.). 
Inność zine’ów, także tych – na swój sposób – profesjonalnych, wy-
nika ponadto z tego, że obchodzą się bez dziennikarzy, zastępując 
ich rozbudowaną siecią „korespondentów”.

robert 
tekieli

 O najlepszych  
 punk-zine’ach  

 można powiedzieć, że  
 prezentują wysokiej  

 próby plastykę
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Poza wartością informacyjną wynikającą z odmienności tema-
tycznej zine’y dzięki kontaktom z niezależnymi, alternatywnymi 
środowiskami Zachodu, bloku i kraju, prezentują zupełnie dziewi-
cze obszary współczesnej nam rzeczywistości – atrakcyjność punk- 
-zine’ów opiera się na aktualności tematów, prowokacyjności wielu 
tekstów, na umowności programów i pomysłowości redaktorów. 
W zine’ach absolutnie brak patosu, każda zbyt sztywna odpowiedź 
rozładowywana jest automatycznie autoironicznym (he, he, he).

Atrakcyjność prasy punk wynika też z właściwego dla niej, zu-
pełnie wyjątkowego punktu widzenia, którego przyjęcie pozwa-
la dostrzec wiele spraw z odmiennej od powszechnie przyjętej 
perspektywy.

Forma zine’a „wynika” z wartości akceptowanych przez punx. 
Programowy aktywizm, walka z apatią, nudą, biernością uze-
wnętrzniają się w pierwiastku ludycznym wielu tekstów, rysunków, 
collage’y, w ekscentrycznej formie graficznej, w zamiłowaniu do 
efektu zaskoczenia oraz – co najistotniejsze – w ataku na obiego-
we poczucie normy, sensu i logiki (w punk-zine’ach „naśladujących 
śmietnik” zderzenia sensów są przypadkowe, w „elitarnych” – ab-
solutnie nieprzypadkowe). Programowa hipertolerancja i sponta-
niczność znajdują wyraz w omawianej wyżej specyficznej techni-
ce redakcyjnej (brak ingerencji w teksty) oraz w tym, że zine’y nie 
atakują się nawzajem. Ideę kooperacji przenoszą nad konkurencją 
(co świadczy ponadto o nienasyceniu rynku, a tym samym o za-
potrzebowaniu na tego typu działalność). Efektem programowej 
niezależności i samodzielności jest też, jak się wydaje, płynność 
fenomenu prasy punx: zine’y często znikają, zawieszają działalność, 
w to miejsce pojawiają się nowe. Z programowej niechęci do zysku 
wynika również specyficzna forma kolportażu (zine’y kolportowane 
są, podobnie jak prasa opozycyjna w początkach działalności, bez 
pobierania procentów przez pośredników).

Poza zine’ami ruch punk dopracował się również innych form 
działania. Istnieje i działa kilkanaście wydawnictw kasetowych. 
Kasety wydawane są ponadto przy klubach, w których organizowa-
ne są imprezy niezależne, oraz przez zespoły muzyczne i poszcze-
gólnych punx. Inną formą działalności jest niezależna dystrybu-
cja. Najbardziej znana jest wrocławska Protekcja, zajmująca się 

rozprowadzaniem materiału powstałego poza wielkimi koncernami 
płytowymi, poza oficjalnymi kanałami rozpowszechniania kultu-
ry. Naczelną zasadą jest tu brak zysku. Poza własnymi kasetami 
w dystrybucji Protekcji znajduje się kolejnych 30 pozycji, głów-
nie z zachodnią muzyką alternatywną: ty przesyłasz czyste kasety 
+ pieniądze na przesyłkę; na powielenie okładki, a my nagrywamy 
i odsyłamy kasety. Oprócz kaset rozprowadza się płyty, fanzine’y 
i gazety polityczne. Protekcja dysponuje materiałami praktycznie 
ze wszystkich krajów świata. Istnieje także coś na kształt alterna-
tywnych „agencji koncertowych”.

POZOSTAŃ AKTYWNY I PRAWDZIWY

ruch Punk obejmuje kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, z cze-
go około jednej czwartej to ludzie aktywni, działający pozytywnie, 
a reszta to konsumenci. Ruch jest rozpięty między modą a dzia-
łaniem. Dla jednych jest sposobem życia, dla innych tylko modną 
rozrywką. Media oficjalne, powierzchowni dziennikarze bądź ce-
lowo manipulujący informacją funkcjonariusze mediów dostrzegli 
w tym dość zamkniętym światku tylko pogo i irokezy. Nie zauważyli 
olbrzymiego – jak na nasze warunki – ruchu kulturowego i sieci in-
stytucji („instytucji”). Nie dostrzegała go – i dobrze – opozycja. Nie 
doceniła olbrzymiej roli nowej muzyki w propagowaniu idei i emo-
cji (dla punx muzyka to przede wszystkim przekaz) – doczekała się 
niechęci, a nawet wrogości.

Punk jest „antykomunistyczny” nie tylko poprzez sam fakt ist-
nienia. Także w sferze działań (zadymy) i deklaracji (np. ostre przy-
pisy redakcyjne w tekstach komunizujących punx z Zachodu). Jest 
naturalnym sojusznikiem opozycji pod warunkiem akceptowania 
jego autonomii. Jest jej naturalnym przeciwnikiem, gdyż pomimo 
ewolucji pozostaje nadal niechętny polityce jako takiej.

Pisać o tej części „pozapolitycznego ruchu alternatywnego, 
która wyraża się nie tylko w formach muzycznych”, jest o wiele 
trudniej niż o ruchu punk. O ile w przypadku punx można mówić 
o ruchu właśnie, to alternatywa „artystyczna” (postartystyczna) 
jest – w najlepszym wypadku – mozaiką w części przenikających 
się, w części zupełnie „osobnych” środowisk.

Forma 
zine’a „wynika” 
z wartości 
akceptowanych 
przez punx 

 Oprócz kaset  
 rozprowadza się  
 płyty, fanzine’y  

 i gazety polityczne
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7RUCH NA ULICACH = RUCH W UMYSŁACH.  

POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA

Stosunkowo najłatwiej zebrać informacje o Pomarańczowej Alter-
natywie. Pisano o niej wielokrotnie (rzadziej rozumiano). Ogranicz-
my się zatem do zarejestrowania najistotniejszych faktów.

Wrocławska Pomarańczowa Alternatywa od 1 kwietnia 1986 
roku zorganizowała około trzydziestu akcji. Środowisko tworzy bli-
sko pięćdziesiąt osób (w tym piętnaście to kadrówka grupy), w jed-
nym z największych happeningów uczestniczyło kilkanaście tysięcy 
wrocławian. Pierwsza niewrocławska akcja miała miejsca w kwiet-
niu 1986 r. Poza Wrocławiem działają Galeria Działań Maniakalnych 
(Łódź), Lubelska Pa oraz grupy w Radomiu, Kielcach, Gorzowie. 
Dodać należy do tego falę „dzikich happeningów” inspirowanych 
wrocławskimi dokonaniami, a organizowanych bądź przez ludzi 
z najprzeróżniejszych młodych firm, bądź przez grupy happeningo-
we. Wspomnieć też należy o zjawiskach wzorowanych na Poma-
rańczowej Alternatywie w innych krajach bloku.

Niektórzy pomarańczowi happenerzy wspominają już dziś no-
stalgicznie śmierć Pomarańczowej Alternatywy, powołując się na 
słowa „Majora” (Pomarańczowa Alternatywa przestanie istnieć 
wtedy, kiedy przestanie być potrzebna): Skończył się czas… Zmie-
nia się świat… Być może Pomarańczowa Alternatywa jest (była) 
przejściową formą ekspresji istniejących już wcześniej różnorod-
nych środowisk twórczych, które korzystały w latach 1986–1989 
z doskonałego klimatu dla ulicznej działalności artystycznej (trafiła 
ona na polityczny sezon ogórkowy, a interpretowana jako „protest 
polityczny” przyniosła pomarańczowym duży rozgłos).

Happening Pomarańczowej Alternatywy różnił od działań po-
krewnych grup artystów efemerycznych głównie masowy wymiar, 
wskutek czego angażowały one oprócz zwykłych ludzi czasami 
bardzo liczną rzeszę uczestników w mundurach (niekiedy tylko 
tych ostatnich). Pomarańczowi happenerzy spotykali się z dwoma 
typami reakcji funkcjonariuszy: z oddziaływaniem bezpośrednim 
(po burzliwej dyskusji na tematy metafizyczne złamano mu palec 
i spowodowano wstrząs mózgu) oraz – pośrednim, polegającym 
na lansowaniu „przystrzyżonych” ruchów młodzieżowych oraz 
na zniekształcaniu obrazu Pomarańczowej Alternatywy (lawina 

artykułów w prasie oficjalnej na temat Ruchu Pomarańczowego, 
utrzymana jest w tonie ciekawostek zoologicznych, co dobrze służy 
przyprawianiu nam PuPy). Wśród stałych dokonań wrocławskiej 
Pomarańczowej Alternatywy jej twórcy najczęściej wymieniają 
wzrost tolerancyjności wrocławiaków, wyzwolenie powszechne-
go dystansu do rytualizujących się podziałów politycznych oraz 
integrację środowisk młodzieżowych. Ponadto – w kategoriach 
artystycznych – teorię Surrealizmu Socjalistycznego, kreacje no-
wej jakości – happeningu ciągłego w czasie (PPr) oraz koncep-
cje Arealizmu: podkreślana też jest często psychoterapeutyczna 
i psychokreacyjna natura happeningu (niosącego w sobie radość 
i pozytywną emocję oraz – poprzez uwalnianie od stereotypów – 
ulgę). Pomarańczowe happeningi były we Wrocławiu największy-
mi ulicznymi wydarzeniami od demonstracji po 13 grudnia, a także 
środkiem przełamywania strachu przed publicznym działaniem, 
zrzucania balastu stanu wojennego, bowiem happeningi to: żywa 
reakcja, spontaniczność, autentyczne głębokie doznanie, otwarcie 
umysłu (czujesz się po nim jak świeżo narodzony), przeżycie nie-
powtarzalnej chwili. Oprócz happeningów i rozbudowanej dzia-
łalności wydawniczej spośród pomarańczowych form aktywności 
wymienić należy muzyczne próby łódzkiej grupy Big Cyc, publikacje 
kaset z jej nagraniami oraz organizowany w Łodzi przez Krzysztofa 
Skibę Przegląd Prasy Zajebistej (tj. niemieszczącej się w pierwszym 
i drugim obiegu, alternatywnej).

MIEJSKA PARTYZANTKA ARTYSTYCZNA.  
GRAFFITI, czyli sztuka lat 70. i 80.  
Sztuka wandali.

Twórczość tę charakteryzują: bezpośredniość, zmienność, spon-
taniczność i masowość (dobrze umieszczony tag ma w ciągu doby 
więcej widzów niż jakiekolwiek muzeum czy galeria w ciągu kilku 
lat). Najczęstsze są napisy, znaki i symbole. Bardzo rzadko zdarzają 
się obrazy. Wśród napisów – głównie hasła, slogany, dowcipy, ape-
le, poezje, rzadziej proroctwa, ostrzeżenia, zaklęcia, bardzo rzadko 
modlitwy, prawdy filozoficzne i wskazówki moralne. Graffiti zdobią 
głównie mury domów i przejścia podziemne, rzadziej latarnie czy 
samochody. Najczęstsze są rysunki, smugi sprejów i przebitki sza-

Pomarańczowa 
alternatywa 
przestanie istnieć 
wtedy, kiedy 
przestanie być 
potrzebna 

 Organizowany  
 w Łodzi przez  

 krzysztofa skibę  
 Przegląd Prasy  

 Zajebistej
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blonowe. Pojawiają się też wykresy, piktogramy, ideogramy, trans-
parenty, plakaty, fotografie. Przed nami zapewne dopiero obrazy 
naklejane na ściany, szyldy, graffiti trójwymiarowe, ryty w płytach 
chodnikowych i rzeźby.

LOVE, PEACE, INDUSTRY.  
TOTART

Totart nie był (nie jest) ani zespołem, ani kanoniczną formą twór-
czości, ani realizacją którejś z form kanonicznych. Był za to serią 
wspólnych, możliwie najbardziej dowolnych aktywności osób na 
bieżąco zainteresowanych udziałem w ich realizacji.

Tranzytoryjność oznacza:
•  płynność pod względem liczby i wymiany osób, tak w czasie 

akcji. Tranzytorium zapraszało do współpracy, bywało zapra-
szane, często pojawiało się nieproszone;

•  przejściowość form i koncepcji (festiwal, widowisko teatral-
ne, teatrzyk lalkowy, koncert rockowy, wieczór poezji, kaba-
ret, recital, wystawa, prelekcja, pomoc chorym i staruszkom, 
dokarmianie zwierząt, demonstracja, manifestacja, dyskusja, 
precesja, muzeum, bojówka, seans filmowy, pokaz diaporam, 
happening, subtelne wzruszenia, publiczne praktyki kopro-
fagiczne, striking, pisanie wierszy, opowieści, publicystyki, 
traktatów teoretycznych, głoszenie manifestów, performance, 
rozrzucanie ulotek, kolportaż wydawnictw, druk szablonowy, 
symultan i profuzja).

Tranzytorium odstąpiło od zwyczaju lansowania, wielokrotne-
go przedstawiania swych realizacji, co było wyrazem nieustannego 
dawania, nastawienia na dynamikę zmian oraz nieulegania psycho-
logii przeboju. Podążający za głosem swoich intuicji, nurzający się 
w permanencji adekwatyzacyj udziałowcy Totartu zrezygnowali 
z praktyk wielokrotnych prezentacji nawet doskonale przyjętych 
„wystawień”.

Odrzucenie absolutyzowania nowości, jak i przetestowanie 
programowego wstecznictwa w praktyce podsunęły udziałowcom 
Totartu ideę postulatu adekwatności jako fundującego „sztukę” 

w wymiarze humanitarnym oraz wizje epoki adekwatności jako 
kolejnego etapu na drodze rozwoju sztuki ergo ludzkości. Stopień 
rozluźnienia prawideł pokazuje sobą ogólną tendencję:

Tranzytorium to również biblioteka licząca wiele setek stron 
poezyj, teoryj, esejów, artykułów, powieści nawet (m.in. pra-
ce z zakresu sztuki totalnej, dzieła socjologizująco-metafizyczne 
i religijno-pornograficzne).

Doświadczamy różnych rodzajów zakończeń. Odcinanie prądu, 
wyrzucanie ze sceny, kontrakcje milicji, wyrazy oburzenia, manda-
ty, zakazy występów publicznych, zakaz wstępu do klubu, odmo-
wa publikacji, rewizje, przesłuchania, rozwiązania Ośrodka Działań 
twórczych, który zechciał nam pomóc w organizowaniu festiwalu 
ariergardy etc., etc., etc. Ale to podobno margines istotnego wymia-
ru działania. Nieistotnymi wymiarami nie ma się co onanizować.

czy istnieje w oGóle coś takieGo jak ruch alternatywny? 
Co łączy – poza ulubionym kolorem (czarny) – punx i anarchistów, 
pomarańczowych artystów i „zielonych”, wipowców, udziałowców 
Totartu i redaktorów zine’ów? Najkrócej: odrzucenie kultury domi-
nującej w tym kraju (kręgu cywilizacyjnym) oraz tworzenie własnej 
alternatywnej przestrzeni kulturowej. To pokolenie przekroczyło 
fazę kontestacji bezrefleksyjnej (faza subkultur), potem „kontesta-
cji świadomej” (faza kontrkultury), by rozpocząć budowanie alter-
natywy (faza kontestacji i konstrukcji, faza kultury alternatywnej).

Z odrzuceniem dominującej kultury wiążą się charakterystycz-
ne dla alternatywy dystans do oGólnie akcePtowanych ForM 
eksPresji oraz zamiłowanie do Przekraczania norM (wyznaczo-
nych przez państwo, obyczajowych, ale też – strachu przed milicją 

Ostrzeżenia, 
zaklęcia, bardzo 
rzadko modlitwy, 
prawdy filozoficzne 
i wskazówki moralne 

 Jeśli kontrkultura,  
 awangarda  

 i w pewnym sensie  
 romantyzm były  

 kolejnymi wcieleniami  
 KONTESTACJI, 
 to alternatywa  

 jest następną falą  
 tego zjawiska

EPOKA ADEKWATNOŚCI

kategoria adekwatności

Niewyróżnianie estetyczne

dowolność aktywistyczna

miks

TRADYCJA

kategoria piękna

estetyzm

kontemplacja

Bierność

AWANGARDA

kategoria nowości

antyestetyzm

Prowokowanie do aktywności

kontemplacja czynna

C z a s
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czy kanonów artystycznych). Najistotniejsze techniki odrzuce-
nia: subkultury – izolacja, punk – Protest, Prowokacja, po-
marańczowi – Parodia, kPina, oraz najważniejsza – Budowanie 
alternatywy.

Odmienność alternatywnych form ekspresji, metod działania, 
języka i mentalności jest tak duża, że często okazuje się barierą nie 
do przebycia. Hermetyczność sprawia, że obserwatorzy z zewnątrz 
skłonni są to, czego nie rozumieją, uznać jedynie za wygłup, pomi-
jając naprawdę istotny wymiar fenomenu alternatywy.

Twórców alternatywnych (punx, pomarańczowi, artyści efeme-
ryczni, uczestnicy miejskiej partyzantki artystycznej) poza wspól-
nym sposobem odczuwania i myślenia oraz kontestacją oficjalnej 
(„opozycyjnej”, „przykościelnej”) kultury łączy odrzucenie komercji 
charakterystycznej dla współczesnej nam kultury merkantylizacji 
aktu tworzenia; podjęcie problematyki pomijanej często przez 
„artystów etatowych”, twórców sztuki uznanej.

ALTERNATYWA – KONTRKULTURA – AWANGARDA

Inna istotna, a pominięta dotąd kwestia to pytanie o relacje po-
między alternatywą a kontrkulturą. Czy ruch alternatywny to jedy-
nie druga fala kontestacji ’68? Mówiąc inaczej: czy jedyną różnicą 
pomiędzy aktywnością pokolenia ’68 i „pokolenia ’86” jest to, że 
alternatywa dzięki swemu zasięgowi uzyska wymiar polityczny?

Jeśli kontrkultura, awangarda i w pewnym sensie romantyzm 
były kolejnymi wcieleniami kontestacji, to alternatywa jest na-
stępną falą tego zjawiska. Kultura alternatywna, będąc mniej lub 
bardziej świadomą próbą ucieczki przed pułapkami współczesnej 
nam kultury masowej – uniformizacją, skłanianiem do bierno-
ści, komercjalizacją – jawi się jako próba zdublowania elitarnej 
kultury ePoki nowej inForMacji. Oczywiście jak w każdym 
poprzednim przypadku ataku na starą kulturę (kontestacji roman-
tycznej, awangardowej, kontrkulturowej) alternatywa zostanie 
oceniona w zależności od tego, czy nowa propozycja będzie warta 
uwagi. Pozostaje tylko pytanie, przez kogo. Ω

Tekst ukazał się w 11–12 numerze „Brulionu” (1989).
Redakcja i skróty: Mateusz Krzysztof Dziób

Dzięki przedsiębiorczości 
prekursorów wolnego rynku od 
pewnego czasu mamy wolność 
w świecie prezerwatyw.

Obok żałosnych (z technicznego i este-
tycznego punktu widzenia) produktów 
fallicznych Stomilu zawitały do nas pre-
zerwatywy zachodnie. Można wybie-
rać. Są prezerwatywy kolorowe, dźwię-
kowe, wodoszczelne, pneumatyczne, 
fikuśne, z dzwoneczkami – à la święty 
Mikołaj, z kolcami – à la jaskiniowcy, 
w kształcie grzyba i rakiety kosmicznej.

Moim skromnym zdaniem przecięt-
nego wykolejeńca, jest to skok cywi-
lizacyjny na miarę powieści kryminal-
nych Immanuela Kanta.

Nabyłem tych prezerwatyw dwie 
ciężarówki i jestem zadowolony. 
W niedzielę i święta państwowe 
używam prezerwatyw czerwonych, 

w święta kościelne i w trakcie po-
stu – purpurowych (tradycyjny kolor 
dżinsów każdego biskupa), w dni ro-
bocze niebieskich, do wdowy udaję się 
z czarną prezerwatywą, a do dziewi-
cy z żółtą (historyczny kolor głupich 
gęsi), zimą używam białych gumek, 
a latem brązowych (dla podkreślenia 
opalenizny).

Wolność istnieje nie tylko w świe-
cie prezerwatyw. Opanowała ostatnio 
także świat literatury. Podobnie jak 
prezerwatywy, mam różne lektury na 
różne okazje.

Wszystko to niezwykle korzystnie 
wpływa na moje pokłady mentalne, 
gdyż utwierdza mnie w przekonaniu, iż 
mam w czym wybierać (czyli że jestem 
wolny), a jak powszechnie wiadomo, 
ludzie lubią być oszukiwani.

„Gazetę Wyborczą” czytam w po-
ciągach, bo lubię szokować współ-

O POTRZEBIE 
URBANA 
W KONTEKŚCIE 
POTRZEB 
WŁASNYCH...
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pasażerów, „Rzeczpospolitą” rozkła-
dam, gdy jestem u swoich sędziwych 
rodziców w domu (by podkreślić swoje 
związki z yuppies), „życie Warszawki” 
czytam demonstracyjnie, spacerując 
po ulicach Gdańska, by uchodzić za 
prowokatora, kolorowego „Playboya” 
trzymam pod pachą w kolejce po dar-
mowe zupki po to, by łamać konwen-
cje, natomiast tygodnik „nie” Jerzego 
Urbana czytam dla własnej przyjemno-
ści tylko i wyłącznie w ubikacji.

Wielu ludzi Urban gorszy, niektó-
rych śmieszy bądź przyprawia o mdło-
ści. Mnie osobiście lektura Urbana 
pomaga. Z Urbanem w kiblu czuję się 
wyśmienicie. Mam nawyk czytania 
podczas walenia kupy.

Teksty Urbana, okazuje się, mają 
jakieś ukryte zdolności regulowania 
kału w moich jelitach. Czytając „nie” 
pozbywam się zatwardzenia, znikają 
moje odwieczne problemy z odbytem. 
Raz nawet, gdy czytałem Urbanowy 
wstępniak, zniknął mi wrzód na dupie, 
a to już graniczy z cudem.

Urban marnuje się jako dziennikarz. 
Powinien być znachorem, zbierać zioła, 
nosić kwiatki we włosach, mieć czarne-
go kota na ramieniu i skręta z „maryś-
ką” za uchem.

W słynnym kanalizacyjno-politycz-
nym bestsellerze „Alfabet” Urban 
ujawnia swe zdolności ginekologicz-
ne. Ginekolog-amator to brzmi o wiele 
lepiej niż z zawodu: dziennikarz (choć 
Bratkowski Stefan pewnie zaprzeczy).

Nie da się ukryć, iż ten wieczny 
gentleman, mistrz bon tonu, książę 
savoir-vivre’u czy wreszcie subtelny 
ginekolog duszy ludzkiej – Jerzy Urban, 
wrócił na tapetę niczym rzucony przez 
ślepego bumerang. Jacek Fedorowicz 
nie wymawiał nazwiska Urbana, by nie 
utrwalać w pamięci dźwięków zbytecz-
nych, a tu klops. Urban w atmosferze 
skandalu wykonał głośny comeback.

Jego tygodnik i jego książka to oczy-
wiście robaczki świętojańskie w po-
równaniu z zamieszaniem, jakie wywo-
łał szaman z Peru i kowboj z Toronto, 
znany pod pseudonimem Stanisława 
Tymińskiego. Niemniej Urban ma swo-
ją wartość jako prowokator i jako taki 
wart jest analiz nie tylko lekarskich.

Prowadzony przez niego tygodnik 
„nie” jest: antywałęsowski, antyklery-
kalny, antysolidarnościowy. Głównie 
z tych powodów pismo jest kupowane 
i znika z kiosków. Przesadą jest twier-
dzenie, że „nie” to pismo opozycyjne 
(tak uważa Urban, ale sam tego nie 
traktuje poważnie). Właściwie wielu 
ludziom to pismo się podoba, a prze-
szkadza im tylko jedno: iż robione jest 
przez ekskomunistów. Urban często 
pisze o sobie per my komuchy. Jest to 
autoironia. Bo jaki tam z Urbana ko-
munista. Zwykły czerwony i tyle.

Mam wrażenie, że jest to ostatni 
etap w długim ciągu metamorfoz  
gazetowej komunikacji w dobie ogól-
nopolskiej degrengolady umysłowo- 
-politycznej. Każdy etap ma swoje 

słynne „pięć minut”. Kiedyś idolem był 
„drugi obieg”, później „prasa alter-
natywna”. Po kompromitacji i wyja-
łowieniu obu tych kanałów obecną 
alternatywę i prasę niedostosowanego 
marginesu tworzyć będą fuzję prasowe 
w stylu „satyrycznego” pisma Urbana.

Urban się znudzi i wyjdzie bokiem, 
bo ile można czytać o Wałęsie, że 
matoł, o Niezabitowskiej, że kurwa, 
a o klerze, że eunuchy i kastraci nie 
mający pojęcia o dupach i seksie.

Już po kilku numerach „nie” było 
tam dla mnie za dużo tej ożywczej 
waty. Zwróćcie proszę uwagę, w jaki 
perwersyjny sposób Urban traktuje 
Wałęsę. Pisze o nim obsesyjnie, ze śli-
ną na twarzy i z językiem na brodzie. 
Może coś od niego chce albo się zako-
chał? Medycyna zna takie przypadki.

Póki co, tygodnik „nie” jest po-
trzebny Polsce niczym świeże powie-
trze. Ja, jak się rzekło, czytam go tylko 
w ubikacji, gdyż pozwala mi zwal-
czać pewne fizjologiczne aberracje 
żołądkowo-odbytowe.

Okres rozwiniętego socjalizmu 
oprócz rozwijania samego siebie, roz-
winął piękną tradycję kultywowaną 
gdzieniegdzie do dziś. Otóż gdy brako-
wało papieru toaletowego robiło się 
ludowe wycinanki z prasy codziennej 
i przybijało na gwoździu przy sedesie.

Gazety codzienne lichy mają pa-
pier i druk często się na tyłku odbija. 
Poza tym czytanie newsów o kolejnych 
klapach gospodarczych w towarzy-
stwie klapy sedesowej jest z gruntu 
niezdrowe.

Tygodnik „nie” ma dobry papier 
(miękki, półkredowy), w kontakcie 
z tyłkiem o niebo milszy, niebezpie-
czeństwo pobrudzenia półdupków 
farbą drukarską też nie istnieje, no 
a lektura jest: słodka, lekkostrawna, 
miła i przyjemna. Naprawdę warto 
spróbować. Polecam. Od dziś niech bę-
dzie to wasza obowiązkowa lektura na 
tronie. To nie tania metafora. W ubika-
cji Urban jest prawie uroczy. Oczyszcza 
jak laxigen.

Mówią, że Urban jest wulgarny. Ale 
w wc można być wulgarnym. Lepiej 
być wulgarnym tam niż gdzie indziej. 
W kiblu nawet pierdnąć zdrowo moż-
na i jest to czyn, który w tym miejscu 
jest akceptowany przez nasze społe-
czeństwo. Tak więc do dzieła, bowiem 
pierdzieć, podobnie jak śpiewać, każdy 
może. Ω

 
[Tekst odrzucony przez 
redakcję tygodnika „nie”]
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Nie pamiętam, 
żebym 
prześladował 
jakiegoś 
artystę 

adrian SinKowSKi: Jezus Chrystus 
to dobry temat na serial, powieść, 
operę?

bp GrZeGorZ rYś: Z całą pewnością 
tak, tylko że nie jest to wyłącznie kwe-
stia warsztatu. W tym zakresie bardzo 
inspirujące jest dzieło brata Alberta 
Ecce Homo. Obraz powstawał wiele 
lat, był rejestracją tego, co brat Albert 
odkrywał z Chrystusa w całym świecie 
swojej modlitwy. I nie tylko modlitwy, 
ale też działań, którym ta modlitwa 
dała życie. Jedna z interpretacji jest 
taka, że Ecce Homo to przedstawienie 
Serca Jezusowego, dlatego ten obraz 
doskonale odbija charyzmat albertyń-
ski. I jest nie do skopiowania. Widzia-
łem wiele prób malowania Ecce Homo, 
lecz ani jednej udanej. Kiedyś nawet 
sam miałem pomysł, żeby spróbować, 

ale… (śmiech). To się mija z celem. Je-
dyne, co można zrobić, to dobre zdję-
cie. Ale i ze zdjęciem nie będzie tak 
prosto, bo niełatwo jest oddać właści-
wą kolorystykę.

Natomiast pytanie o dobry temat 
jest nade wszystko pytaniem o sens 
takiego dzieła. Sens jest w tym przy-
padku oczywisty: przekaz wiary! Tyle 
że jakość tego obrazu – siła przeka-
zu – nie bierze się stąd, że brat Albert 
był utalentowanym i wykształconym 
malarzem. Choć był nim na pewno: 
miał warsztat, był człowiekiem bardzo 
kompetentnym w zakresie malowania. 
Ale – powtórzę – jakość tego obrazu 
bierze się skądś jeszcze.

Co w sytuacji, gdy dzieło sztuki odnosi 
się do Ewangelii lub życia Kościoła, 
lecz artystycznie jest słabe?

– Nie każdy rodzaj sztuki każdemu 
odpowiada. Może być, na przykład, 
sztuka, którą ktoś oceni jako naiwną. 
Są ludzie, którzy w sztuce ludowej nie 
widzą nic wielkiego. Przy całej zgodzie 
na to, że sztuka ludowa może być i na-
iwna, i uproszczona, bałbym się redu-
kować ją do takich ocen, gdyż bardzo 
często odbija ona jednak świat ducho-
wy, świat wartości swoich twórców.

Podobnie, nikt nie każe komuś być 
przekonanym do piękna romańskiego 
kościoła. Dla kogoś będzie to arcydzie-
ło architektury, która jest architekturą 
symbolu. I doda, że woli obraz romań-

Brat Albert napisał, że 
i dobrze ułożone kwiaty są 
sztuką, i dobrze skrojona 
suknia, jeśli tylko widać 
w tym wnętrze człowieka, 
który to wykonuje. Norwid 
mówił, że gdy brukarz kładzie 
bruk w taki sposób, że nie 
widać w tym jego osoby, 
to go trzeba zwolnić.
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ski niż narracyjną sztukę gotyku, gdzie 
wszystko pokazane wprost, jest kawa 
na ławę i być może gubi się w ten spo-
sób wymiar misterium, przenikania do 
pewnej tajemnicy. Ale ktoś inny powie, 
że dla niego budowla romańska to tyl-
ko układ figur geometrycznych.

Brat Albert napisał, że i dobrze uło-
żone kwiaty są sztuką, i dobrze skro-
jona suknia, jeśli tylko widać w tym 
wnętrze człowieka, który to wykonuje. 
Norwid mówił, że gdy brukarz kładzie 
bruk w taki sposób, że nie widać w tym 
jego osoby, to go trzeba zwolnić. Dla 
prawdziwej sztuki nie jest istotne, czy 
się kładzie kostkę brukową, czy maluje 
Ecce Homo.

Ale jeśli coś jest robione tylko dla-
tego, że się dobrze sprzedaje… może 
to wówczas nawet nie jest kicz, ale 
tandeta.

Plastikowa figurka Maryi z odkręcaną 
głową.

– Widziałem u wielu osób butelki 
w kształcie Matki Bożej, w których 
ktoś przywiózł sobie wodę z Lourdes. 
I bałbym się w jakikolwiek sposób 
oceniać wiarę tych ludzi tylko dlatego, 
że zakupili takie, a nie inne naczynie. 
Mogę natomiast mieć swoje zdanie na 
temat produkcji takich butelek, bo jeśli 
ktoś chce sprzedawać wodę z Lourdes, 
może równie dobrze czynić to inaczej.

Ogląda biskup Ojca Mateusza?

– Przykro mi, nie mam telewizora.

Wiem ze słyszenia, że mieszkańcy 
Sandomierza, w którym serial 
powstaje, widząc Artura 
Żmijewskiego, kłaniają mu się 
i dodają: Szczęść Boże. Tu otwiera 
się temat dosłowności sztuki. Może 
katolicy dlatego tak bardzo obrażają 
się o to, że ich wartości są szargane, 
gdyż nie potrafią przyjąć, że sztuka to 
rodzaj metafory.

– Niech artysta wykona dzieło tak, aby 
nikt nie miał wątpliwości, że chodzi 
w nim o metaforę. Ile razy zdarza się, 
że osoba publiczna coś mówi, a potem 
dodaje do tego komentarz, bo reak-
cja społeczna jest negatywna! Ile razy 
ludzie, z papieżem włącznie, potra-
fią klarować swoją wypowiedź, aby 
przekaz był jasny. Takie objaśnianie nie 
musi oznaczać, że papież podejrzewa, 
iż stał się ofiarą agresji społecznej, któ-
ra chce na nim wymusić „poprawność 
myślenia”.

Kultura jest obszarem dialogu. Jeśli 
staje się obszarem wojny, to mało, po-
wiem szczerze, jestem do niej przeko-
nany – bo nie mam ochoty się z nikim 
bić. Natomiast bardzo chętnie będę 
chciał go zrozumieć.

Dialog jest wtedy, gdy mamy ochotę 
nawzajem się słuchać, a nie mówić: 
Z tobą nie mogę rozmawiać, bo jesteś 
wobec mnie opresyjny. Mogę próbo-
wać zrozumieć postawę drugiej stro-

ny. Chciałbym, żeby ona próbowała 
zrozumieć mnie. Nie musi to od razu 
oznaczać, że dojdziemy do wspólnej 
prawdy. Dialog ma wartość przez to, że 
tworzy rodzaj uczciwej relacji, nawet 
jeśli każdy zostaje przy swoim. I nawet 
jeśli w wyniku tego dialogu jeszcze 
bardziej zostaje przy swoim. Nic w tym 
złego! Myślę, że człowiek wchodzi 
w dialog wtedy, gdy ma ugruntowane 
poczucie własnej tożsamości. Nie boi 
się, rozmawia i w efekcie jest jeszcze 
bardziej utwierdzony w swoim świecie 
wartości. Pod warunkiem że jest to 
rzeczywiście dialog, a nie dwa mono-
logi; to znaczy – naprawdę interesuje 
mnie, co mówi druga strona.

żyjemy w Europie, która mniej 
więcej od XVi wieku stopniowo roz-
chodzi się z takim chrześcijaństwem, 
które było wszechobecne, wyznacza-
jące sposoby zachowania, kształtu-
jące wrażliwość. Dzisiaj nie ma takiej 
tożsamości z chrześcijaństwem, jest 
świadomość odrębności i potrzeby 
rozmowy – nie bez powodu mówimy 
o dialogu z kulturą.

U ludzi kultury widać chęć dialogu 
z Kościołem?

– Nie spotkałem się z odmową, gdy 
chciałem z artystą porozmawiać. 
Ale nie mam ochoty recenzować tej 
umownej drugiej strony. Istnieje we-
zwanie papieża Franciszka, absolut-
nie fundamentalne, skierowane nie 

do świata, lecz do Kościoła, do mnie, 
żebym wyszedł na zewnątrz na spo-
tkanie. Na spotkanie! – bo można też 
wyjść po to, aby się oplakatować i pro-
testować przeciwko wszystkiemu, co 
się dokoła dzieje.

Artyści twierdzą, że katolicy czują się 
źle w galerii sztuki, ponieważ mają 
zbyt małe kompetencje, żeby to 
dzieło przyswoić.

– Nie mówi się, że coś jest głupie, ale 
to jest… po prostu głupie. Nie rozu-
miem, dlaczego moja wiara chrześci-
jańska, katolicka, miałaby mnie czynić 
człowiekiem niepełnosprawnym w ja-
kimkolwiek wymiarze, a już zwłaszcza 
poznawczym. To jest skrajna bzdura! 
Znam wielu artystów, którzy są ludźmi 
głęboko religijnymi, choć niekoniecznie 
ze swoją wiarą zaraz się obnoszą, afi-
szują. Pełnili funkcje rektorów asP czy 
różnych wydziałów artystycznych, byli 
ich dziekanami, profesorami, wielkimi 
wykładowcami, i mają masę uczniów, 
którzy akurat od nich, a nie od kogoś 
innego, uczą się malarstwa czy rzeźby, 
czy architektury… Nie wyzywam niko-
go od głupków i chciałbym, żeby i mnie 
szanowano. żeby nikt mi nie mówił, że 
jeśli nie rozumiem jego ekspresji arty-
stycznej, to znaczy, że jestem niekom-
petentny i głupi. Kiedy głoszę kazanie 
i widzę słaby odbiór, to zastanawiam 
się, jak swój przekaz poprawić, bo 
chciałbym być lepiej rozumiany.
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Słyszał biskup o Mszy w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym?

– Sztuki nie widziałem, ale z tego, co 
o niej słyszałem, wydaje się, że jest 
w tym kilka pokładów. To mogą być 
pokłady bardzo ważne nie tylko dla ar-
tystów. Może być pytanie o nadużycie 
tego, co jest sercem chrześcijaństwa. 
Liturgia ma być skoncentrowana na 
wydarzeniu paschalnym i nie powinna 
być redukowana do wymiaru jakkol-
wiek rozumianej polityki. Przy czym my 
jesteśmy społeczeństwem religijnym 
i kiedy chcemy wypowiedzieć przeży-
cia możliwie głębokie, wypowiedzieć 
siebie także jako pewną wspólnotę, to 
sięgamy najpierw po retorykę religijną; 
i pierwszy obrzęd, po który sięgamy, 

jest obrzędem religijnym. Choć może 
byłbym szczęśliwy, gdybyśmy jako 
społeczeństwo znajdowali także inne 
formy wyrazu – takie, które nie pocią-
gają za sobą oskarżenia o manipula-
cję tym, co dla mnie jako katolika jest 
najświętsze.

Nie widziałem tej sztuki, ale 
w pierwszym odbiorze jestem dość 
wolny od zgorszenia. Może ktoś chce 
coś ważnego podpowiedzieć.

Naturalnie są takie rzeczy, które są 
piętnowane także przez prawo. Wyda-
je mi się, że bardzo słusznie. Myślę, że 
bywa niekiedy swego rodzaju prowo-
kacja wobec chrześcijaństwa, które 
w samym sercu swych przekonań ma 
wpisaną miłość bezwarunkową, miłość 
do nieprzyjaciół, wybaczanie nawet 

i siedemdziesiąt siedem razy dzien-
nie – więc jest to prowokacja stosun-
kowo łatwa. Nie ma nic złego w tym, 
że bywa karalna, gdy się poniewiera 
czyjeś wartości; są granice prowokacji. 
Każdej, artystycznej także.

Czy katolik, wchodząc do galerii 
sztuki współczesnej, ma prawo czuć 
dyskomfort?

– Pytanie o dyskomfort otwiera kilka 
kwestii. Po pierwsze, na ile my, kato-
licy, współtworzymy kulturę? To jest 
ogromnie ważne. Jan Paweł ii zamy-
ka to w prostym stwierdzeniu: wiara, 
dopóki się nie wypowie przez kultu-
rę, jeszcze nie jest dojrzała. Nie jest to 
zatem pytanie do świata, lecz do nas 
jako ludzi wierzących. Jakie są wytwo-
ry naszej wiary w języku kultury?

Druga rzecz, też warta podkreśle-
nia: taki dyskomfort chrześcijanie 
mieli i będą mieli zawsze. Kościół nie 
narodził się w środowisku chrześcijań-
skim, Kościół wszedł do Rzymu, który 
był radykalnie pogański, bałwochwal-
czy, prześmiewczy w stosunku do 
Kościoła. Są przedstawienia Chrystu-
sa z oślą głową, które powstawały 
w drugim wieku.

Ten dyskomfort zasadniczo powi-
nien ludzi wierzących prowadzić do 
uczenia się, po pierwsze, w jaki spo-
sób samemu się wypowiadać. A po 
drugie, jak korzystać z kultury, która 
nas otacza, bo ona nie jest jednorod-

na. Ewangelia mówi o tym, że Józef 
wziął Maryję i Jezusa i uciekł z nimi do 
Egiptu. To oznacza, że uciekał z Ziemi 
Świętej, gdzie wszystko było uświęco-
ne, Boże. Gdzie kultura – w szerszym 
znaczeniu, obejmująca także politykę 
i wszystkie instytucje społeczne – była 
religijna i tworzona w świetle prawa 
Bożego. I to właśnie było środowisko, 
które mogło i chciało Jezusa zabić. 
A Jezus schronił się w Egipcie, który 
w całej historii biblijnej jest symbo-
lem bałwochwalstwa, tego, co Bogu 
wrogie. I to tutaj Bóg do Józefa mówi: 
Pozostań tam, aż ci powiem. To zna-
czy, że nawet ten pogański świat był 
miejscem, w którym Józef był w stanie 
słuchać Boga.

Pytanie o dyskomfort odbiorcy za-
hacza też o dawną debatę – czy sztuka 
jest dla kogoś, czy jest sztuką dla sztu-
ki, czy też wszystko redukuje się do 
tego, że artysta wypowiada siebie. Ar-
tysta ma prawo wypowiedzieć siebie – 
niezależnie od tego, czy jest to rodzaj 
duchowej agresji wobec drugiego, czy 
też nie!

Zapytam inaczej: czy widząc dzieło, 
które depcze chrześcijańskie 
wartości, katolik ma prawo nie 
czuć dyskomfortu? Ma prawo nie 
protestować?

– Czy musi być wzburzony i czy musi 
być zgorszony, i czy musi od razu wstą-
pić na drogę prawną? Niekoniecznie 

jEDYNYM 
ZBAWIcIELEM 
cZłOWIEKA – NIE 
SZTUKI (!) – jEST 
BÓg W jEZUSIE 
cHRYSTUSIE 
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muszę zawsze dochodzić swojego pra-
wa; mogę z niego zrezygnować – jeśli 
czynię to z przesłanek wynikających 
właśnie z Ewangelii.

Ale, żeby było jasne: jeśli mamy do 
czynienia z dziełem, które jest zgorsze-
niem publicznym, to wówczas jest czas 
na to, co Pan Jezus nazwał upomnie-
niem braterskim. Mam wtedy prawo 
iść do artysty i wypowiedzieć swoją 
opinię. Wyrazić nie tyle swoje uczu-
cia – ja czuję się obrażony – ile swoje 
przekonanie, że to dzieło przynosi złe 
następstwa, złe owoce. Mam prawo 
do swojej oceny, mam prawo powie-
dzieć, że to jest złe, mam prawo o tym 
napisać. Mam więc też prawo przeciw-
działać, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, 
że zło spowodowane przez to dzieło 
jest złem poważnym. Im poważniejsze 
zło, tym poważniejsza podstawa do 
reakcji.

Spotkał się biskup z opinią, że artyści 
odbierają Kościół jako przestrzeń 
opresji?

– Nie pamiętam, żebym prześlado-
wał jakiegoś artystę (śmiech). Może 
chodzi na przykład o to, że ktoś, będąc 
katolikiem, wyczuwa pewne granice 
tego, co może, a czego nie może jako 
artysta; ale to jest w porządku. Granice 
wpisane w przykazania stają się prze-
cież wewnętrznie akceptowaną normą 
sumienia. Natomiast żadnemu artyście 
nie zabraniam robić czegokolwiek, co 

nie przekracza tej podstawowej normy, 
o której mówiłem przed chwilą.

Gdy chodzi o moją wrażliwość este-
tyczną i etyczną, mogę się czuć abso-
lutnie sponiewierany, gdy wchodzę na 
rynek w Krakowie, jedno z najpiękniej-
szych miejsc w Europie, i widzę czer-
wone okna w pięciu klubach go-go. 
I pytam: gdzie ta opresyjność?

Gdy katolik powie na głos, że coś się 
z jego wrażliwością etyczną w żaden 
sposób nie godzi, to jest to traktowane 
jako zamach na czyjąś wolność. Jeden 
system etyczny ma prawo się wypo-
wiadać, a drugi nie ma prawa, bo jest 
to wtedy „działanie opresyjne”.

Słyszałem wypowiedź artysty, który 
stwierdzał, że sztuka, w której 
związek jest odgrywany przez 
mężczyznę i kobietę, powinna mieć 
taką samą recepcję, jak ta, w której 
związek odgrywa dwóch mężczyzn, 
gdyż chodzi po prostu o pokazanie 
uczucia.

– To jest, powiedzmy wprost, stwier-
dzenie w tle, że relacje seksualne są 
tyle samo warte w każdym przypadku 
i każdy może uznać ich równą wartość 
etyczną. Tu jednak wykraczamy poza 
kwestię sztuki i wchodzimy na teren 
hierarchii wartości etycznych.

Proszę zobaczyć, po stronie Kościoła 
wielokrotnie pada deklaracja szacun-
ku dla ludzi, którzy mają orientację 
homoseksualną. Nikt ich nie wyzy-

wa od niechrześcijan, niekatolików. 
Ocena moralna dotyczy zachowań 
homoseksualnych, które Kościół uzna-
je za grzeszne. Nazywanie zachowań 
grzesznymi nie oznacza uznania kogoś 
za zbrodniarza. Każdy z nas popełnia 
grzechy; właśnie w Jezusie Chrystusie 
jest odpowiedź na ludzki grzech.

W momencie jednak, gdy wypowia-
dam swoją negatywną ocenę zacho-
wań moralnych – nie potępiając kon-
kretnego człowieka! – słyszę, że jestem 
głupi, nienowoczesny i tak dalej. Gdzie 
jest chęć zrozumienia, wejścia w świat 
mojej wrażliwości, moich wartości? 
Tak jak się tego – i słusznie! – wymaga 
ode mnie…

Bardzo mi odpowiada zapis, który 
jest w polskiej konstytucji, wprost ge-
nialny: że życie w Polsce zasadza się 
na poszanowaniu godności każdego 
człowieka (art. 30: Przyrodzona i nie-
zbywalna godność człowieka stanowi 
źródło wolności i praw człowieka i oby-
watela… – red.). To jest podstawowe 
prawo, wszystkie inne są następne, 
ufundowane na tym pierwszym. Dzięki 
temu nie mamy konfliktu takich warto-
ści, jak wolność wyrazu i godność czło-
wieka. Wolność wyrazu artystycznego 
nie może być sprzeczna z uszanowa-
niem godności człowieka.

To nie jest opresyjny nacisk katolic-
ki, tylko konstytucyjny zapis Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który oddaje wielką 
prawdę o człowieku. Tyle bym chciał, 
i od siebie, i od innych: żebym, cokol-

wiek robię – czy to jest dzieło sztuki, 
czy kazanie, czy książka, którą piszę – 
w żaden sposób nie naruszał godności 
ani własnej, ani innych.

Czy sztuka współczesna może być 
zbawiona? W jaki sposób odbiorca 
może być zbawiony na polu sztuki?

– Jedynym Zbawicielem człowieka – 
nie sztuki (!) – jest Bóg w Jezusie Chry-
stusie. Stając się człowiekiem, uczynił 
narzędziem zbawienia także ludzkie 
słowo i inne formy wyrazu. Uczynił je 
nośnikiem Objawienia. W pewnym 
więc sensie nasze dzisiejsze spotka-
nie z Chrystusem jest zapośredniczone 
przez kulturę – potrzebuje słowa, ob-
razu, symbolu.

A sztuka nie potrzebuje czasem 
nawrócenia?

– Nawrócenia potrzebuje człowiek – 
każdy. Sztuka tworzona przez człowie-
ka, który się nawraca, zyskuje. Ω

Spisał: karol szczerBiński



Do rewolucji francuskiej obustronny przepływ 
pomiędzy sztuką kierunku wertykalnego a tą 
kierunku horyzontalnego wyglądał z grubsza tak, 
że środowisko ludowe sporadycznie lub stopniowo 
dostarczało jednostek, konkretnych ludzi, uzdolnionych 
i zmotywowanych, którzy się kształcili w sztuce 
wysokiej, nie dostarczało natomiast akademii motywów. 
Środowisko nieludowe odwrotnie, dostarczało sztuce 
ludowej motywów i wzorców nieprzerabianych 
świadomie na oryginalne ludowe środki wyrazu

I. Narodziny sztuki ludowej

„Sztuka ludowa”, „sztuka źródeł”, „sztuka tradycyjna”, „roots”, 
„folk”, „sztuka narodowa”, „etno”, „sztuka świata”, „l’arte popola-
re” – wymienione nazwy określają gatunki czy też klasy utworów 
i wytworów artystycznych, które są odwieczne i zupełnie niedaw-
ne zarazem. dlaczego odwieczne, nie trzeba tłumaczyć. O wiele 
bardziej interesująca jest ich kariera jako klas przedmiotów o swo-
istym statusie normatywnym, co jest zjawiskiem stosunkowo 
niedawnym, bo niewiele ponad 200-letnim, a naukowo opraco-
wywanym jako takie jeszcze krócej. wyrosłe z francuskiej rewo-
lucji światopoglądowej i z wszelkiej maści XIX- i XX-wiecznych 
nurtów romantycznych i postromantycznych w kulturze europej-

Bogna j. 
Obidzińska

sZtUkI 
LUdOWe

Zamiłowanie do form 
kolistych, spiralnych, 
dynamiki centryfugi 
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skiej 1 przekonanie o 1) odrębności stylistycznej i 2) szczególnej 
wartości sztuki ludowej nie jest jednakże wyborem aksjologicznie 
neutralnym. 

jak pisał w 1978 roku józef Grabowski, określaniem sztuki mia-
nem ludowej tradycyjnie zakreślano granicę pomiędzy wszystkim, 
co powstało w obrębie kultury wiejskiej, chtonicznej i niekształconej 
poprzez szkolnictwo (kościelne lub instytucjonalne świeckie), w od-
różnieniu od kultury miejskiej i akademickiej 2. według powyższych 
kryteriów definiowali kulturę już ludzie renesansu i wcześniej – kul-
turę pozamiejską zwąc volgare, czyli rozprzestrzenioną, w odróżnie-
niu od kultury klasztoru-zamku-miasta, zwanej alta, czyli wysoką, 
wyniesioną. Nietrudno zauważyć, że określenia definiujące te dwie 
sfery życia odzwierciedlają dwa przypisane im według praw prakty-
ki życia wymiary – poziomy i pionowy. kultura ludowa to ta, która 
rozciąga się po szerokich polach i przestrzeniach. kultura nieludowa 
to ta, która sytuuje się w miejscach bezpiecznych, czyli na wzniesie-
niu, w miejscach warownych, zamkniętych murem, dookreślonych, 
pozbawionych zatem rozległej perspektywy poziomej i wobec tego 
skierowanych na patrzenie według osi pionowej. Oś pionowa kieruje 
do wewnątrz i do góry, na dosięganie jakościowego kresu perspek-
tywy ludzkiej i postrzegalnej, co wyraża pojęcie określające produk-
ty tej kultury – sublime, znaczące dosłownie pod kresem, wzniosłe, 
wyniesione ku kresowi w formie.

Istotnym kluczem do rozumienia charakterystyki obu stref 
funkcjonowania ludzi było i jest użycie języka. kiedy dante podjął 
się trudu opisania lokalnych dialektów Italii i wyłonienia spośród 
nich języka illustre, posłużył się właśnie pojęciem volgare (a wła-
ściwie vulgare, jako że napisał dzieło po łacinie, a nie w samym 
volgare), w sensie extenso: popularny, powszechny, rozpowszech-
niony 3. tym, co nieodzownie uczyniło go, podobnie jak inne 

1 Klasycznym probierzem historii tego zainteresowania jest obszernie opracowane 
przez Juliana Krzyżanowskiego przenikanie wątków ludowych do literatury, por. 
tenże, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Pwn, War-
szawa 1961, s. 12–13. 

2 Por. Józef Grabowski, Sztuka ludowa w Europie, Arkady, Warszawa 1978, s. 11.
3 Por. Włodzimierz Olszaniec, Wstęp tłumacza, [w:] Dante Alighieri, O języku pospo-

litym, Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Kęty 2002, s. 7–10.

języki wernakularne, odrębnym od łaciny, było – towarzyszące 
rozciągłości w przestrzeni – pewne rozmycie, zniekształcenie 
form gramatycznych słów, a nawet poszczególnych dźwięków, 
swoista „niedoartykulacja” mowy. Proces ten związany był oczy-
wiście z powszechnym niestosowaniem pisma. uczenie się mowy 
ze słuchu bez kodyfikacji artykulacji do sztywnych form nie-
uchronnie skutkuje dewaluacją oryginalnej postaci języka i jego 
nieustannym, płynnym przekształcaniem się w nowe formy. 
Przykłady można mnożyć. Choćby na terenie wysp Brytyjskich 
przez długie wieki (przed masowym przyjazdem wielonarodowej 
imigracji) rodzimi, w większości niepiśmienni anglicy 4 w każdej 
dzielnicy i wiosce porozumiewali się inną mową. Podobnie we 
Francji. 

Otóż to samo dotyczy muzyki oraz – co może być zaskakują-
ce – form plastycznych, które charakteryzują się w sztuce ludowej 
pewną estetyczną, zresztą zazwyczaj zamierzoną chropowatością, 
„niedoartykulacją”, brakiem wykwintnego szlifu, ale i dopracowa-
nia jeszcze na poziomie disegno, projektu. ta charakterystyczna 
cecha widoczna jest w większości ludowych technik artystycznych, 
dotyczy zarówno śpiewu (np. białego), jak i wydobywania dźwięku 
z instrumentów, gestu z ciała w tańcu, zarysu malowanych i rzeź-
bionych kształtów. Sztuka ludowa nie troszczy się o doprowadze-
nie swych form do możliwej granicy – sub-limina. 

Opisaną preferencję, tj. upłynnienie, „niedoartykulację” form, 
związanie przedmiotu z tłem poprzez estetyczne i ontologiczne 
rozmycie jego odrębności od tego, co względem niego jest ze-
wnętrzne, można wiązać na zasadzie podobieństwa (analogii) oraz 
na zasadzie pochodzenia (genealogii), z daleko idącym wtopie-
niem życia wiejskiego w bezkres przyrody. Niewyznaczanie granic 
wydaje się mimetycznym wyrazem horyzontalnej orientacji tej 
sztuki na rozmaitość (w tradycyjnej estetyce określanej też w pew-
nych kontekstach „malowniczością” 5), w odróżnieniu od sztuki 

4 Pomijając ówczesne uwarunkowania społeczne, ortografia angielska jest na tyle 
skomplikowana, że wymaga wieloletnich studiów bądź znacznego oczytania, stąd 
nawet dziś przeciętny anglofon niekoniecznie posługuje się nią poprawnie.

5 Por. Stefan Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XViii i XiX wieku, Pwn, 
Warszawa 1961, s. 104–110.
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ukierunkowanej wertykalnie, klasztorno-zamkowo-miejskiej, na 
określonego typu doskonałość 6.

rekonstrukcja powyższa byłaby rażącym uproszczeniem, gdyby 
pominąć niezwykle istotny element kompensujący i dopełniający 
„malowniczości” i rozmycia form sztuki ludowej. jest nim niezwy-
kle konsekwentna rytmizacja motywów oraz symetria wzorów, 
zamiłowanie do form kolistych, spiralnych, dynamiki centryfugi 
(np. w tańcu, a także w formach plastycznych), oraz repetytyw-
ność 7. Znowu można odwołać się do porównania z mową, gdzie 
reduplikacja jest powszechnie stosowanym zabiegiem słowotwór-
czym, szczególnie w językach pierwotnych i w mowie małych dzie-
ci. reduplikacja kompensuje u tych ostatnich niewytrenowanie 
narządów mowy. w sztuce – jak można przez analogię wniosko-
wać – repetytywność kompensuje z jednej strony „niedoartykula-
cję” kształtów, z drugiej zaś może być wyrazem nieskończoności 
i bezkresu horyzontalnie rozciągłej rzeczywistości, także, na zasa-
dzie cykliczności, w czasie. 

Podsumowując: sztuka ludowa posługuje się formą niedookre-
śloną, niewykończoną i niewyszukaną – za to powtórzoną, zwielo-
krotnioną, rozmnażającą się w całe zestawy, wzory, modele, przez 
co, paradoksalnie, utwierdza się ona w innego rodzaju dookreśle-
niu, jako gatunek.

wspomniany wyżej znakomity badacz i znawca europejskiej 
kultury i sztuki ludowej zwraca uwagę na inne dwa aspekty tej 
twórczości, według niego niesłusznie pomijane, a definiujące ją 
jako działalność człowieka jakościowo odrębną od innych: nale-
ży przyjąć za najogólniejszą definicję sztuki ludowej, że jest to sztu-
ka naturalna w formie, powiązana z różnymi właściwościami ogólnej 
kultury ludowej, przy czym: [j]eżeli chodzi o artystę wychowanego 
w atmosferze kultury ludowej, do dyktanda tego instynktu [twór-
czego – przyp. BJO] dołączają się elementy tejże kultury, w postaci 

6 Nie mówimy o mieście w sensie mieszczaństwa postkolonialnego alienującego się 
od wymiaru transcendentalnego, o jakim pisze m.in. Nicolás Gómez Dávila, por. 
tenże, Następne scholia do tekstu implicite, Furta Sacra, Warszawa 2006, s. 43 
i nast.

7 Por. Józef Grabowski, Sztuka..., dz. cyt., s. 11–12.

lokalnych upodobań i tradycji” 8. Znów mamy zatem do czynienia 
z uzupełniającymi się komponentami – jeden z nich to naturalny, 
uniwersalny instynkt twórczy; a drugi to nacechowanie lokalne. 
wbrew intencji autora, łatwo dostrzegalny i w tym opisie para-
doks pokrywa się zasadniczo z tym wynikającym z tradycyjnego 
rozumienia sztuki ludowej. Oto twórczość spontaniczna i wynika-
jąca z instynktu nie rozwija się według niczym nieograniczonych, 
własnych witalnych zasad przyrodniczego bezkresu i niedookre-
ślenia, ale jest ograniczana (lub samoogranicza się) lokalną modą, 
stylem, upodobaniem i tradycją – w repetytywnym motywie. 

Połączenie przez Grabowskiego w definicję genus proximus, któ-
rym jest naturalność i instynktowność impulsu twórczego, z dif-
ferentia specifica, którą jest nacechowanie tej twórczości rysem 
lokalnym, sprawia jednakże, że w odróżnieniu od rozumienia daw-
nego tak pojęta sztuka ludowa nabiera nowego, zgoła normatywne-
go charakteru. Nie opisujemy już hasłem „ludowa” twórczości czy 
szerzej, kultury, która posługując się swoimi prawami, jest w stanie 
pójść w dowolnym kierunku, także w kierunku „wertykalizacji i in-
dywidualizacji”, tworząc niejako przy okazji pewne etapy lokalnie 
nacechowane stylistycznie. Przeciwnie, od XIX wieku, a szczególnie 
od okresu powtórnego rozbudzenia się zainteresowania folklorem 
w młodej Polsce, poprzez miano „ludowa” dokonuje się petryfikacji 
owych form, zatrzymując je przed spontanicznym ewoluowaniem.

Propozycja takiej aksjologii nie stanowiłaby zagrożenia, gdyby 
służyła wyłącznie założeniowej trosce o to, że źródłowy twórczy 
instynkt większości ludzi, nie mogąc sprostać wymogom sztuki 
„wysokiej”, wykwintnej i wymagającej szkoły, czyli schole w jej pod-
stawowym znaczeniu jako czasu wolnego – pozostałby z niczym, 
gdyby wobec najwyższych wymogów go postawić. jak argumentu-
je Grabowski, jego definicja ma służyć ochronie tego, co najlepsze 
w sztuce ludzi niewykształconych, czyli zbiorowo wypracowanego 
stylu, przed dewaluacją i zanikiem poprzez nieudolną absorbcję 
wzorców ze sztuki wysokiej, prowadzącą do destrukcji artyzmu 
wzorców form tradycyjnych 9. trudno nie zgodzić się z tezą, że źle 

8 Józef Grabowski, Sztuka..., dz. cyt., s. 12.
9 Tamże.
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skopiowana w odpustowym gobelinie Madonna Solaria jest po 
tysiąckroć artystycznie i estetycznie gorszym dziełem niż niejedna 
madonna malowana na szkle przez artystę ludowego.

II. W skansenie znaczy poza nim

Przyjrzyjmy się jednak szerszym realiom. jak wspomniane zo-
stało wyżej i do czego badacze nie zgłaszają wątpliwości 10, do 
romantyzmu kierunek przepływu wzajemnych wpływów wyglą-
dał mniej więcej następująco: z jednej strony, na każdym pozio-
mie społecznym, w mieście, jak i na wsi, ludzie instynktownie 
kształtowali swoje narzędzia, wytwarzali dzieła o funkcji religij-
nej itp., tak jak potrafili. Spośród tych ludzi wybijali się ci, którzy 
potrafili wykonywać dzieła ponadprzeciętnie doskonałe – i oni 
byli zwykle obdarzani zleceniami od patronów, kształceni itd. 
artystów wykształconych natomiast nie interesował specjalnie 
styl ludzi niewykształconych, nie sięgali po niego w celu stoso-
wania świadomych zapożyczeń lub kopiowania wzorców. w tym 
zakresie miał miejsce przepływ odwrotny. Bernhard Berenson 
nagminnie w swych atrybucjach dzieł środkowych i północnych 
Italii artystom posługiwał się obserwowaniem „wędrówek” ujęć 
scen biblijnych i wizerunków świętych pierwotnie opracowanych 
przez najwybitniejszych mistrzów affresco, po małych wiejskich 
parafiach, kopiowanych przez artystów niewykształconych. Ci 
ostatni, przyzwyczajeni do potrzeby wytwarzania „motywu” w ich 
ludowym paradoksie twórczości, instynktownie traktowali dane 
ujęcie jako „nowy motyw” do podchwycenia, przejęcia i masowe-
go – najczęściej słabszego w jakości – kopiowania, nie zaś jako 
odosobnione, niepodrabialne, wykwintne osiągnięcie sztuki da-
nego konkretnego artysty. Stosunkowo najwyraźniej mechanizm 
ten widać też w strojach ludowych, z których większość przeszła 
drogę pierwotnego udoskonalania kroju w toku rozwoju kultury 
coraz wyżej, do ukształtowania się stroju dworskiego mniej więcej 

10 Julian Krzyżanowski we wspomnianej na początku rozprawie opisuje co praw-
da rodzaje i zasięg zapożyczeń z kultury ludowej obecnych w literaturze polskiej 
sprzed romantyzmu, jednak dostrzega tam głównie podejmowanie tych samych 
lub paralelnych tematów, nie wskazuje na istnienie wzajemnych przewartościowań 
w sensie opisywanym tutaj. 

w okresie baroku, by następnie być przejętym przez ludność i spe-
tryfikowanym w motyw nierozwijany potem zgodnie z historycz-
nymi przemianami stroju w miastach i dworach 11. 

Podsumowując, do rewolucji francuskiej obustronny przepływ 
pomiędzy sztuką kierunku wertykalnego a tą kierunku hory-
zontalnego wyglądał z grubsza tak, że środowisko ludowe spora-
dycznie lub stopniowo dostarczało jednostek, konkretnych ludzi, 
uzdolnionych i zmotywowanych, którzy się kształcili w sztuce 
wysokiej, nie dostarczało natomiast akademii motywów. Środo-
wisko nieludowe odwrotnie, dostarczało sztuce ludowej moty-
wów i wzorców nieprzerabianych świadomie na oryginalne ludowe 
środki wyrazu, ale częściej mniej lub bardziej udatnie inkorporo-
wanych in crudo, nie dostarczało zaś ludzi wykształconych wspól-
nemu praktykowaniu sztuki ludowej.

wiek XIX nie zmienił bezpośrednio pierwszego schematu, któ-
ry jest naturalny, od dawna był i raczej pozostanie niezmieniony. 
tym, po pierwsze, co wskutek przewartościowania sztuki ludo-
wej uległo transformacji, jest zachowanie przedstawicieli kultu-
ry wertykalnej. Przejęli oni sposób funkcjonowania od artystów 
ludowych – poczęli angażować gotowe motywy i wzorce. wpierw 
przetwarzali je na sztukę wysoką (by wymienić przykłady z na-
szego regionu: Chopin, wyspiański, Czyżewski, Szymanowski, 
Stryjeńska), a niebawem czerpać poczęli masowo na zasadzie mód 
i stylizacji ze sztuki ludowej i popularnej oraz z wzorców wypra-
cowanych między sobą – postępując zatem tak jak artyści ludo-
wi, bez dostosowywania zaczerpniętych motywów do własnych 
standardów. jednym ze znamiennych przykładów tej tendencji 
jest upodobanie literatury współczesnej, tej wysokiej, do posłu-

11 Ubiór ludowy opiera się generalnie na kroju XViii-wiecznym, rokokowym. Por. 
François Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do 
końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2009, s. 270 i nast. Podobnie motywy haftu 
uległy drastycznemu rozwojowi w kulturze ludowej mniej więcej od czasu wzboga-
cenia się Europy na koloniach, w znacznym stopniu dzięki zamówieniom, jakie za-
sobniejsze chłopki składały u wykształconych, najczęściej pochodzących ze szlachty, 
zakonnic. Świetnym przykładem są złotnice – kaszubskie czepce wyszywane przez 
cysterki, norbertanki i benedyktynki srebrną lub złotą nicią na aksamicie, według 
wzorów dworskich. Por. Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdo-
bienia stroju ludowego, Sport i Turystyka – Muza sa, Warszawa 2009, s. 20–26. 
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giwania się z jednej strony dosadnością i bezpośrednimi opisami 
sprośności i przemocy, a z drugiej strony nadmierną metaforyza-
cją. Swoisty snobizm autorów na „bezpośredniość źródeł”, weryzm 
i przesadę na poziomie środków wyrazu obecny jest też w utwo-
rach teatralnych i plastycznych, a także w muzyce współczesnej 
i tańcu (przykładem może być zacierająca się granica pomiędzy 
Campem umyślnym a naiwnym, będąca przedmiotem badań 
w pracach jeffa koonsa i już niebędąca przedmiotem badań w pra-
cach julity wójcik).

Ponieważ jednak, co powiedzieliśmy wcześniej, jednym z istot-
nych mechanizmów twórczych służących utrzymaniu jedności 
cechy wyróżniającej jest w kulturze ludowej kopiowanie moty-
wów, zrekonstruowany wyżej proces rzutuje także pośrednio na tę 
sztukę – przejmowane przez sztukę wysoką z twórczości ludowej 
elementy wracają do tej ostatniej najczęściej jako własne karyka-
tury. karykaturalność form, które mają definiować daną kulturę, 
oznacza skrajną karykaturalizację tej kultury. Nie trzeba daleko 
szukać przykładów potwierdzających to spostrzeżenie – wystar-
czy zwrócić uwagę na gusta architektoniczne Polaków. masowe 
adaptacje stylu rustykalnego przez budownictwo powszechne na 
zaludniających się wzbogaconymi uciekinierami ze wsi przedmie-
ściach dużych miast są prawdopodobnie także jednym z bardziej 
drastycznych przejawów dewaluacji stylu pierwotnie ludowego. 

jak widać z powyższej rekonstrukcji, przypisanie sztuce ludo-
wej specyficznej wartości określonej przez jej odrębność jako klasy 
działań i produktów tych działań o szczególnym nacechowaniu 
stylistycznym wpisuje się w proces zaburzania pierwotnego, natu-
ralnego systemu wartościowania aktywności ludzkich według ich 
jakości – tradycyjnie wyrażanej przez przypisanie danych dzieł do 
określonego rejestru sytuacyjnego. rejestr ten realizować się może 
zaś poprzez stosowanie skali pionowej jako miary jakości do każ-
dego przejawu sztuki, także – po przeskalowaniu – sztuki według 
dawnej nomenklatury nazywanej volgare.

III. Identyczność i różnica

Opisywany problem jest ważny głównie dlatego, że łączy się ściśle 
z kwestią tożsamości. Na prostym politycznym poziomie łączy 

się wprost, to znaczy dla powstających i nieustannie poszerzają-
cych swój rozmiar struktur społeczno-ekonomiczno-administra-
cyjnych zastępujących naturalny porządek społeczny konieczne 
było pod koniec XVIII wieku stworzenie, a następnie utrzymanie 
pewnych nowych kategorii jednoczących pewne grupy ludzi wo-
bec innych grup ludzi, przy założeniu ich równorzędności. taką 
kategorią okazały się cechy narodowe czy też ludowe. Nie miejsce 
tutaj, by wchodzić w historyczne uwikłania zaangażowania rewo-
lucyjnych kategorii, spójrzmy natomiast pokrótce, jak przewar-
tościowanie sztuki ludowej odzwierciedla ten problem w zakresie 
metafizycznym.

Zagadnienie tożsamości tradycyjnie ujmowane jest na gruncie 
ontologii w płaszczyźnie liniowej – za pomocą kategorii iden-
tyczności i różnicy. relacje pomiędzy identycznością, czy też ab-
solutną protojednością reprezentowaną przez pojęcie „jedna”, 
a różnicą uwikłane są w wiele trudnych do pokonania paradoksów 
wynikających przede wszystkim z ich odniesienia do istnienia 
i jego modalności 12. dwudziesty wiek szczególnie upodobał sobie 
przywiązanie do „różnicy”, jako warunkującej to, co się odnajdu-
je jako pewna jedność, wbrew dawnej filozoficznej preferencji do 
warunkowania tego, co się wyróżnia przez pierwotną jednoczącą 
identyczność 13. 

Problem redefinicji sztuki ludowej jest niewątpliwie jednym 
z rozlicznych przykładów funkcjonowania tego procesu w kultu-
rze. Oto: zjawisko, które w sposób pierwotny miało pewną swo-
istą jakość, a przez to jedność, zostaje najpierw wyróżnione przy 
pomocy pojęć jako inne, odrębne od pozostałych zjawisk, według 
zespołu cech definiujących je według formy, a następnie usank-
cjonowane wartością dodatnią przypisaną tej formalnej jakości. 
wskutek tego kultura ludowa, wcześniej świadoma swojego ist-
nienia w sensie obecności w świecie pojmowanym jako jedność, 
gdzie istnieje aksjologiczna oś łącząca całą kulturę w kierunko-

12 Szerzej na ten temat por. Barbara Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, 
Znak, Kraków 1997, s. 11 i nast. 

13 Por. Barbara Skarga, dz. cyt., s. 75–91, gdzie autorka interpretuje myśl Heideggera, 
by pokazać go jako filozofa różnicy, który starał się przezwyciężyć dominację różnicy 
i przywrócić źródłową identyczność myślenia i bycia.

W środowiskach 
rozciągających 
się po społecznych 
przestrzeniach 
kraju konieczność 
utrzymania 
różnicy sprowadza 
się zasadniczo do 
młócenia rytmu disco 

 dwudziesty wiek  
 szczególnie upodobał  

 sobie przywiązanie  
 do różnicy



B
O

G
N

A
 J

. 
O

B
ID

ZI
ń

SK
A

 /
 S

ZT
U

K
I 

LU
D

O
W

E 
2

0
2

FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
2 

/ 
D

O
ży

N
K

I 
20

14
 

2
0

3

wym współdziałaniu – otrzymuje nagle nową, wartościującą świa-
domość własnego istnienia, nie podstawową, ale zapośredniczoną 
w różnicy jakościowej. 

Co się jednak okazuje – zgodnie z naturą różnicy, która naj-
prawdziwiej pozostaje sobą, kiedy jest dynamiczna 14 – utrzy-
mywanie trwania w określonej różnicy jest w sposób konieczny 
mrzonką, ponieważ różnicujące cechy formalne nieustannie same 
muszą się zmieniać, o ile chcemy utrzymać je jako inne od zewnę-
trza chętnie upodabniającego się do nich. dlatego też w XXI wieku 
już nie autentyczna kultura ludowa utrzymuje jako żywe dawne 
formy sztuki ludowej, ale artyści akademicy i artyści kolekcjone-
rzy, jednoczący muzykę w nurt wiązany osią pionową, jak adam 
Strug, janusz Prusinowski, maciej rychły i inni. Natomiast w śro-
dowiskach rozciągających się po społecznych przestrzeniach kraju 
konieczność utrzymania różnicy sprowadza się zasadniczo do 
młócenia rytmu disco. O przepaści jakościowej między rytmem 
disco a mazurem i innymi tańcami na trzy czwarte czy nawet jam-
biczną polką i krakowiakiem nie trzeba przekonywać. 

IV. Sztuka zapominania, że się jest tym, czym się jest

a gdyby na chwilę wyobrazić sobie, że możemy o sztuce ludo-
wej zapomnieć? Odłączyć pojęcia, podobnie jak niekiedy czyni to 
ontologia, gdy, rozbijając się o paradoksy dotykające identyczno-
ści i różnicy, wycofuje się z pozycji wiedzy o jedności i różnicy na 
pozycje samego bycia lub samej jedności. Zatem wyobraźmy sobie, 
że przestajemy na chwilę nazywać jakąkolwiek sztukę ludową, czy 
regionalną, czy etniczną, czy polską itp. w sensie wartościującym, 
to jest nakazującym konserwowanie jej postaci.

By ułatwić wyobraźni zadanie, warto w tym miejscu przypo-
mnieć charakter pradziejowej obrzędowości Słowian. jak ar-
gumentuje Zofia kossak, pogańskie plemiona naszego kręgu 
kulturowego były w momencie chrystianizacji na tyle uporządko-
wane, na tyle dobrze rozumiały mechanizmy przyrody i dyspono-
wały na tyle rozwiniętym zasobem pojęć, że bez trudu przyswoiły 

14 Por. Gilles Deleuze, Difference and Repetition, transl. Paul Patton, New york: Co-
lumbia University Press 1994, s. 19 i nast.

nową, znacznie bardziej od własnej skomplikowaną i abstrakcyjną 
antropologię i kosmologię chrześcijaństwa 15. Były w stanie przy-
swoić ją tak dobrze, że nie musiały wypierać odziedziczonych po 
przodkach i rozwijanych powoli własnych wierzeń nowymi, ale 
dokonały reinterpretacji dawnych, pogłębiając je dzięki chrześci-
jaństwu 16. trudno nie dostrzec tutaj podobieństwa do kultury 
starożytnych Greków i przeciwieństwa wobec kultury ludów ger-
mańskich, gdzie tradycje ludowe, wierzenia źródłowe germańskie 
stanowią swą tożsamość na zasadzie różnic w opisie ontologicz-
nym i aksjologicznym rzeczywistości względem opisu chrześci-
jańskiego. warto się zastanowić, czy to nie dlatego, kiedy Hitler 
dochodził do władzy, Niemcy nie mieli własnej żywej kultury ludo-
wej i musieli ją sztucznie reanimować i celebrować. Polacy nato-
miast w sposób ciągły są kulturą źródłowo żywą i rozwijającą się, 
nie potrzebują odgrzebywać żadnego (nieświeżego już jak w przy-
padku Niemiec) trupa. 

Przywołany przykład uzasadnia i wyjaśnia stwierdzenie, że mo-
żemy zapomnieć o ludowości, polskości lub słowiańskości naszej 
sztuki, wcale nie zarzucając tych cech – ale przeciwnie, jako wolny 
i niezdeterminowany „skutek uboczny” samodoskonalenia, kul-
tywując je. wartością kultury i sztuki ludowej nie jest to, że jest 
ludowa, ale że jest sztuką. wydaje się, że to samo wyraża rémi 
Brague, kiedy o kulturze w ogóle powiada: W każdym razie, jest 
tylko jedna zasada, pozwalająca dokonać wyboru: ani to, co dawne, 
ani to, co nowe, ani to, co pochodzi z naszego kręgu, ani to, co przyszło 
skądinąd, lecz to, CO DOBRE, koniec, kropka 17. Ω

15 Por. Zofia Kossak, Rok polski. Obyczaj i wiara, Pax, Warszawa 1958, s. 8.
16 Nabiera w tej perspektywie także sensu fakt, że praca Dantego nad językiem vol-

gare nie polegała na usankcjonowaniu tego, co zastał „u ludu” jako malownicze-
go i wartościowego poprzez odrębność od łaciny, ale na bardzo uważnej selekcji 
najlepszych jego elementów. Wyraża to też tytuł jego dzieła, odwołujący się do 
możliwości pięknego stylu w pospolitym języku. Łączył zresztą Dante swą pracę 
z mitem pierwotnej jedności językowej ludzi, sugerując, że dzięki swej pracy w pew-
nym stopniu uczestniczy w odtwarzaniu z wielu dialektów owego najpiękniejszego, 
przywiązanego do Boga protojęzyka, którego forma była uniwersalna, nim uległa 
regionalizacji wskutek grzechu pychy opisanego w alegorii wieży Babel. Por. Dante 
Alighieri, O języku pospolitym, dz. cyt., obie księgi pracy, m.in. s. 23 i nast. 

17 Rozmowa z Rémi Brague, „Teologia Polityczna”, 2/2004–2005, s. 68.
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jest to, że jest ludowa, 
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Zacznijmy od tego, że sama katolicka refleksja nad istotą mu-
zyki kościelnej bardzo kuleje. ratzinger diagnozuje dwa nurty 
współczesnego myślenia o muzyce kościelnej. Pierwszy z nich to 
pewien rodzaj purytanizmu, który zresztą określa jako przejaw 
pychy we współczesnym myśleniu. Purytanizm ten polega na ogo-
łoceniu z piękna w sztuce i muzyce kościelnej, jakoby miało ono 
przesłaniać sobą sens zgromadzenia liturgicznego. to w ramach 
tego nurtu usiłuje się wykorzenić wszelki kultyczny wymiar akcji 
liturgicznej i sprowadzić ją jedynie do wspólnotowego posiłku. 
Zatem uroczysty charakter oprawy muzycznej jest w tym nurcie 
myślenia tępiony, gdyż ta jest przejawem kultycznej postawy, a ta 
z kolei wyklucza aktywny udział wszystkich w akcji liturgicznej. 
muzyka kościelna w tej koncepcji ma mieć zatem wyłącznie funk-
cjonalny charakter i służyć tylko tworzeniu i umacnianiu tej kon-
kretnej wspólnoty.

drugi nurt ratzinger nazywa funkcjonalizmem dostosowaw-
czym. Polega on na tym, że całą dotychczasową muzykę kościelną, 
a nawet w ogóle całą kulturę Zachodu, uważa się za nienależącą do 
dzisiejszego świata. miejsce tej kultury jest w muzeum, a własną 
muzykę kościoła odsyła się do sal koncertowych, a więc poza kon-
tekst kultyczny. muzyka dozwolona w liturgii w ramach takiego 
myślenia to wyłącznie muzyka tego świata, a więc różne rodzaje 
muzyki rozrywkowej i popularnej.

Nakreśliwszy ten obraz dzisiejszej sytuacji muzyki kościelnej, 
ratzinger dochodzi do wniosku, że mamy obecnie do czynienia 
z potężnym prądem ikonoklastycznym w kościele katolickim 1. 

1 Tak pisze na temat sensu muzyki kościelnej w kontekście ikonoklazmu: Wśród nas 
Słowo nie może być tylko mową. Głównym sposobem dalszego działania Wcielenia 
są niewątpliwie same znaki sakramentalne. Będą one jednak pozbawione swego 
właściwego miejsca, jeśli nie zostaną włączone w liturgię, która jako całość ma być 
kontynuacją owego udzielania się Słowa w wymiarze cielesnym i w sferze wszyst-
kich naszych zmysłów. W odróżnieniu od kultu żydowskiego i islamskiego wynika 
stąd prawo, a nawet konieczność posługiwania się obrazami. Wynika stąd także 
konieczność odwoływania się do owych głębszych sfer rozumienia i odpowiadania, 
które otwiera przed nami muzyka. Przechodzenie wiary w muzykę stanowi jeden 
z elementów Wcielenia się Słowa. J. Ratzinger, Teologia muzyki kościelnej, tłum. 
W. Szymona oP [w:] Opera omnia, t. Xi, Teologia liturgii, Wydawnictwo kul 2012, 
s. 506.

antonina 
karpowicz- 

-Zbińkowska

Wieczność 
i przygodność 
W muzyce
Paradoksalnie zamiłowanie Lutra do katolickiej muzyki 
najwyższej próby uratowało na najbliższe stulecia 
protestancką muzykę sakralną. Protestantyzm zatem, 
mimo trwania w swoistej postaci ikonoklazmu, 
jakim było odejście od kultycznej roli sztuk 
pięknych, przełamał go jednak w dziedzinie muzyki. 
W zasadzie dzisiaj możemy mu tego pozazdrościć.

jeden z największych współczesnych teologów, a na pewno naj-
większy współczesny teolog muzyki – joseph ratzinger, w swojej 
refleksji nad naturą muzyki kościelnej kreśli bardzo ponurą wi-
zję sytuacji, w jakiej się ona znalazła. dzisiejsze czasy są bowiem 
naznaczone swego rodzaju schizofrenią, z jednej strony mamy 
wszechobecną muzykę popularną, która weszła także do kościo-
łów, z drugiej muzykę elitarną równie nienadającą się do użytku 
kościelnego. to rozdarcie pomiędzy obiema skrajnościami powo-
duje, że kościół może upatrywać swojego dziedzictwa muzycznego 
tylko w tym skarbcu muzyki sprzed czasów owego podziału. jed-
nak rozmaite nurty wewnętrzne każą widzieć rolę kościoła jako 
istniejącego tu i teraz, a więc będącego w dialogu ze współczesną 
kulturą. Co jednak zrobić, gdy ta kultura nie ma mu nic do ofiaro-
wania, gdy jest wręcz jawnie antychrześcijańska?

Mamy obecnie 
do czynienia 
z potężnym prądem 
ikonoklastycznym 
w kościele katolickim 

 katolicka refleksja  
 nad istotą muzyki  

 kościelnej  
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to oczywiście nasuwa skojarzenia z innym ikonoklazmem, który 
miał miejsce na Zachodzie, czyli w reformacji, oraz z tym, jak re-
formacja przełamała kryzys swojej muzyki liturgicznej, do tego 
wątku jednak powrócę później.

wyjątkowo piękna jest analogia, jaka się rysuje pomiędzy po-
stacią i dziełem josepha ratzingera a Boecjuszem, który w obliczu 
chylącej się ku upadkowi cywilizacji rzymskiej zebrał, uporządko-
wał i przekazał następnym pokoleniom spuściznę antyku dotyczą-
cą muzyki i teorii na temat współbrzmiących ze sobą muzyki sfer, 
muzyki i harmonii pomiędzy ludzką duszą i ciałem oraz muzyki 
tworzonej przez człowieka. teoria ta stanęła u podstaw całego 
gmachu średniowiecznej teologii muzyki. 

kardynał ratzinger rozwija naukę o muzyce kościelnej i podob-
nie jak Boecjusz pojmował naturę muzyki jako wynikającą z natu-
ry ludzkiej i będącą jej częścią, tak on pojmuje naturę muzyki jako 
wynikającą z natury kościoła. Zresztą, co ciekawe, to nawet sam 
kard. ratzinger widzi w dzisiejszych czasach sytuację analogiczną 
do tej, w której znajdował się Boecjusz, gdy pisze: 

My również żyjemy bowiem w epoce spotkania kultur 
i zagrożenia przemocą, która burzy kultury, oraz stoimy 
w obliczu konieczności przekazania wielkich wartości nowym 
pokoleniom i wprowadzania ich na drogę pojednania i pokoju. 
drogę tę znajdujemy, szukając Boga z ludzkim obliczem – 
Boga, który objawił się nam w Chrystusie 2. 

LITURGIA KOSMICZNA

Przeciwstawiając się obydwu nurtom współczesnego myślenia 
o muzyce kościelnej, kard. ratzinger wychodzi od rozdarcia zasło-
ny w świątyni w momencie śmierci Chrystusa. judaizm utrzymy-
wał, że chwała Boża przebywa wyłącznie w świątyni. jednak po 
tym wydarzeniu teologia chrześcijańska uznaje, że chwała Boża 

2 Boecjusz i Kasjodor, or 29 (2008) nr 4, s. 47, cyt. za: J. Bramorski, Pieśń nowa 
człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha 
Ratzingera – Benedykta XVi, Gdańsk 2012, s. 211–212.

oddaliła się stamtąd i od tej pory przebywa tam, gdzie jest jezus 
Chrystus, czyli w niebie i w kościele. ma to bardzo poważne kon-
sekwencje dla charakteru kultu sprawowanego w kościele. kult 
w kościele ma bowiem odtąd charakter odmienny od kultu świą-
tynnego, jednak jest też zupełnie inny od sprawowanego w sy-
nagodze. Nie jest to bowiem kult sprawowany na wzór synagogi, 
a więc kult świecki polegający na wspólnej modlitwie i czytaniu 
Pisma, ten kult ma jednak charakter ofiarny. liturgia kościoła po-
winna zatem nawiązywać w większym stopniu do  
liturgii świątynnej. tak jak świątynia jerozolimska sama na po-
ziomie symbolicznym odwzorowywała kosmos (przypomnijmy, 
że poszczególne części świątyni symbolizowały kolejno świat nie-
wiernych, część wiernych i wreszcie niedostępne dla nikogo poza 
arcykapłanem miejsce Święte Świętych symbolizujące niebo), tak 
dla chrześcijan świątynią jest kosmos. Zatem liturgia chrześcijań-
ska musi mieć charakter kosmiczny 3. Nie na darmo przecież śred-
niowieczne traktaty muzyczne nawiązują do boecjańskiego ujęcia 
muzyki sfer.

Zatem liturgia kościoła nie jest liturgią konkretnej wspólnoty, 
jej podmiotem jest cały Chrystus: Głowa wraz z członkami. w ce-
lebracji liturgii uczestniczy cały kościół – niebo i ziemia.

3 Kard. Ratzinger bardzo ciekawie pisze o organach jako instrumencie podkreśla-
jącym ten kosmiczny charakter liturgii: Jest to instrument teologiczny, który swe 
pierwotne usytuowanie miał w kulcie cesarza. Kiedy cesarz Bizancjum przema-
wiał, towarzyszyła mu gra organów. Organy zaś miały łączyć w sobie wszystkie 
głosy kosmosu. Zgodnie z tym gra organów podczas mowy cesarza znaczy: gdy 
przemawia cesarz-bóg, wtedy rozbrzmiewa kosmos. Jego mowa, jako mowa bo-
ska, jest rozbrzmiewaniem wszystkich głosów kosmosu. Organy są instrumentem 
kosmicznym i jako takie – głosem pana całego świata, imperatora. Temu bizantyj-
skiemu zwyczajowi Rzym przeciwstawia chrystologię kosmiczną i w konsekwencji 
kosmiczną funkcję wikariusza Chrystusowego. Co jest odpowiednie dla cesarza, 
jest przynajmniej tak samo odpowiednie dla papieża. W grę wchodzą tu więc nie 
powierzchowne kwestie prestiżu, lecz oficjalna, polityczna i kultowa prezentacja 
powierzonych zadań. Ekskluzywnemu charakterowi teologii cesarskiej, która Ko-
ściół w coraz większej mierze oddawała w ręce cesarza, a biskupów degradowała 
do roli cesarskich urzędników, Rzym przeciwstawia kosmiczne roszczenia papieża 
i tym samym niezależną od polityki w stosunku do niej nadrzędną kosmiczną ran-
gę wiary w Chrystusa. Dlatego organy musiały rozbrzmiewać również w liturgii 
papieskiej. Tamże, s. 544–545.

Judaizm utrzymywał, 
że chwała Boża 
przebywa wyłącznie 
w świątyni 

 Średniowieczne  
 traktaty muzyczne  

 nawiązują do  
 boecjańskiego  

 ujęcia muzyki sfer



A
N

TO
N

IN
A

 K
A

R
P

O
W

IC
Z-

ZB
Iń

KO
W

SK
A

 /
 W

IE
C

ZN
O

Ść
…

 
2

0
8

FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
2 

/ 
D

O
ży

N
K

I 
20

14
 

2
0

9

dopiero w takim ujęciu i kontekście można zobaczyć we właści-
wej perspektywie rolę i charakter muzyki kościelnej. Oprawa mu-
zyczna nie może bowiem mieć jedynie charakteru użytkowego ani 
ograniczać się do gustów i preferencji konkretnej wspólnoty. mu-
zyka kościelna ma podkreślać kosmiczny charakter liturgii, repre-
zentować cały kościół, służyć temu, czym śpiew liturgiczny ma być 
w swojej istocie – przyłączeniu się do chóru aniołów i świętych.

Pozwolę sobie tu przytoczyć znamienne słowa kard. ratzingera:

(…) muzyka kościelna ze swymi roszczeniami artystycznymi 
nie stoi w sprzeczności z liturgią chrześcijańską, lecz stanowi 
naturalną formę ekspresji wiary w kosmiczną chwałę 
Jezusa Chrystusa. Żywotnym zadaniem liturgii kościoła 
jest odsłanianie i głoszenie majestatu Bożego ukrytego 
w kosmosie. do istoty liturgii należy więc transponowanie 
kosmosu, uduchowianie go w pieśniach pochwalnych 
i odkupienie go tym sposobem. równa się to zadaniu 
humanizacji świata 4.

ten kosmiczny wymiar liturgii jest czynnikiem obiektywi-
zującym charakter muzyki kościelnej. Przypomina on o tym, że 
muzyka kościoła ma mieć charakter uniwersalny, a zarazem pod-
kreślać aspekt historyczny liturgii. kościół właśnie z tego względu 
zawsze zalecał chorał gregoriański jako element obiektywizujący 
muzykę kościelną. Sobór watykański II tak podkreślał jego wagę 
w konstytucji o Liturgii Świętej: Śpiew gregoriański kościół uznaje za 
własny śpiew liturgii rzymskiej. dlatego w czynnościach liturgicznych 
powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych 
rodzajów śpiewu 5. Pozostałe rodzaje śpiewu, które wskazuje jako 
równorzędne, to polifonia i pieśni tradycyjne.

IKONOKLAZM REFORMACYJNY

Na marginesie swoich rozważań o rozejściu się dróg wiary oraz 
kultury, o tym, że właściwie współczesna sztuka sakralna, w tym 

4 Tamże, s. 546.
5 kl 116.

rownież muzyka, nie przystaje nijak do współczesnej kultury, 
a także odwrotnie: współczesna kultura nie ma nic do zaoferowa-
nia sztuce sakralnej, kard. ratzinger używa ciekawego sformuło-
wania – że muzyka kościelna jest kulturową postacią wiary.

Skoro tak, to jest to takie ujęcie muzyki kościelnej, które 
jednocześnie diagnozuje zarówno tragiczną kondycję współcze-
snej kultury, jak i niestety, także kondycji współczesnej wiary, 
a w każdym razie kondycji obserwowalnej w większości kościo-
łów, w których liturgii towarzyszy muzyka niemająca w sobie nic 
z sacrum.

jeśli przyjrzeć się uważnie dzisiejszej liturgii katolickiej, to 
przypomina ona bardzo mocno pierwotne zamierzenia lutra, jak 
powinna wyglądać liturgia w jego nowym kościele. jak wiadomo, 
poglądy lutra dość długo dojrzewały i ewoluowały, jeśli chodzi 
o wizję kultu, który z jednej strony miałby odróżniać się od kultu 
sprawowanego w zgniłym Babilonie, czyli w kościele katolickim, 
a z drugiej miałby być kultem jedynie właściwym. 

Z dzieł lutra wynika, że początkowo miał on bardzo radykal-
ne zamierzenia względem nabożeństw kościelnych. widział je na 
podobieństwo prostego nabożeństwa domowego, którego jedyną 
oprawą muzyczną byłby chorał 6, bez żadnego opracowania kon-
trapunktycznego. jednak luter był wielbicielem skomplikowanej 
polifonii niderlandzkiej, stopniowo więc jego fascynacja sztuką 
muzyczną zmiękczyła reformatorskie zamysły i gdy w roku 1524 
wydał śpiewnik w wittenberdze, były to już cztero- i pięciogłoso-
we opracowania chorałów z melodią chorałową w tenorze, czyli 
klasyczne motety, wykluczające wykonanie przez gminę, możli-
we do wykonania jedynie przez chór. Paradoksalnie więc zami-
łowanie lutra do katolickiej muzyki najwyższej próby uratowało 
na najbliższe stulecia protestancką muzykę sakralną. Protestan-
tyzm zatem, mimo trwania w swoistej postaci ikonoklazmu, ja-
kim było odejście od kultycznej roli sztuk pięknych, przełamał go 

6 Chodzi oczywiście o chorał protestancki, którego współtwórcą był sam Luter. Zale-
żało mu na zbudowaniu nowego Kościoła od podstaw, wraz z nowym repertuarem 
muzyki liturgicznej. Jednak poprzez zerwanie z tradycją Kościoła katolickiego Luter 
sam jednocześnie stał się ojcem tradycji protestanckiej.

Muzyka kościelna ma 
podkreślać kosmiczny 
charakter liturgii 

 Jeśli przyjrzeć się  
 uważnie dzisiejszej  
 liturgii katolickiej,  

 to przypomina  
 ona bardzo  

 mocno pierwotne  
 zamierzenia Lutra
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11jednak w dziedzinie muzyki. w zasadzie dzisiaj możemy mu tego 

pozazdrościć.
O ile jednak początkowo luter wahał się nad postulatem, jakże 

znanym nam z realizacji posoborowych reform muzyki liturgicz-
nej, by na pierwszym miejscu postawić konieczność aktywizacji 
w śpiewie całego ludu, to potem jednak z tego zamierzenia zre-
zygnował, a potomnym wydał nakaz dbania przede wszystkim 
o piękno muzyki liturgicznej, gdyż to przez nie Pan Bóg i Słowo 
Boże trafiają do serc wierzących. Późniejsze wieki są świadkami 
niezwykłego rozwoju protestanckiej muzyki sakralnej. Zwień-
czeniem tego procesu jest oczywiście twórczość jana Sebastiana 
Bacha.

warto zdawać sobie sprawę, że muzyka Bacha powstała w ra-
mach nurtu bardzo konserwatywnego luteranizmu i była jak 
najbardziej muzyką użytkową, liturgiczną. Bach jako kantor w ko-
ściele św. tomasza miał obowiązek komponowania muzyki na 
wszystkie niedziele i święta; potężny zbiór kantat i pasji jest zapi-
sem wywiązywania się kompozytora z tego zadania. 

ta liturgiczna twórczość Bacha spełnia swoją rolę bycia muzyką 
użytkową na wielu poziomach, między innymi traktuje w podobny 
sposób chorał protestancki, jak wielka muzyka katolicka nawiązu-
je i wykorzystuje chorał gregoriański, jak np. sławne Vespro della 
Beata Vergine Claudia monteverdiego. technika kompozytorska 
polegająca na wplataniu chorału w konstrukcję kantaty znana była 
oczywiście wcześniej, stosował ją np. w mistrzowski sposób wielki 
poprzednik Bacha dietrich Buxtehude, jednak kantaty Bacha nie 
mają sobie równych, jeśli chodzi o koronkowe oplatanie prostej 
melodii chorałowej cudowną konstrukcją polifoniczną. 

OBIEKTYWIZUJĄCA ROLA CHORAŁU

jeżeli zaś przyjmiemy taki kod do symboliki muzycznej kantat, 
który w melodii chorału uzna to, co wieczne, pewne, niezmien-
ne, za to arie i głos dokomponowany przez Bacha, to wszystko, co 
przygodne, zmienne, zniszczalne, jak np. nasze ludzkie wątpliwo-
ści (podobnie arie w pasjach, które nie są żadnymi ariami bohate-
rów dramatu, jak niektórzy interpretują, tylko wyznaniem wiary 
i wątpliwościami wierzącego), to okazuje się, że muzyka ta odnosi 

się nie tylko do tego, co tu i teraz, jest bardzo głęboko zanurzona 
w tradycji. Nie jest także muzyką tej konkretnej wspólnoty spra-
wujących liturgię, jest muzyką odnoszącą się do całego kościoła, 
także w wymiarze historycznym, kosmicznym, wreszcie nawet 
eschatologicznym.

O ile w czasach Bacha melodię chorałową wykonywali chłop-
cy i wyróżniała się ona dodatkowo spośród pozostałych głosów 
kantaty, to współcześnie panuje moda na wykonywanie kantat 
na bardzo okrojone składy, powierza się wówczas głos chorałowy 
kobiecie, co w wypadku duetów, np. arii basowej z chorałem, daje 
ciekawy efekt zarówno estetyczny, jak i symboliczny, prawdopo-
dobnie jednak niekoniecznie zamierzony przez samego kompo-
zytora. utwór taki komuś zupełnie niewprowadzonemu może się 
bowiem wydawać, zgodnie z estetyką romantyczno-operową, du-
etem miłosnym.

jednocześnie zabieg taki powoduje zmianę akcentów w sym-
bolice muzycznej. wykonanie kantaty na sposób tradycyjny, 
czyli chorał chłopcy, a arie soliści, akcentuje właśnie tę opozycję: 
wieczne – czasowe. Natomiast nowoczesne wykonania, gdy oby-
dwa elementy wykonywane są przez solistów, nadają utworowi 
intymności, to, co się dzieje na poziomie relacji pomiędzy tym, co 
wieczne i czasowe, tym, co niezmienne, i tym, co przygodne, roz-
grywa się w jakiejś przestrzeni zupełnie osobistej, na wzór relacji 
oblubieńczych. to jest pewne sprowadzenie wszystkiego do jakie-
goś subiektywizmu, niesie więc ze sobą różne zagrożenia, jest rów-
nież w jakimś sensie nie do pogodzenia z wymiarem kosmicznym 
liturgii. jednak na poziomie czysto estetycznym, gdy rozpatruje-
my muzykę Bacha z punktu widzenia konesera koncertowego, jest 
dość atrakcyjne i przekonujące emocjonalnie.

tak oto od ogólnych założeń teologii muzyki josepha ratzinge-
ra, czym powinna być muzyka kościelna, doszliśmy do szczegóło-
wych rozwiązań w muzyce Bacha. Ω

Muzyka Bacha 
powstała w ramach 
nurtu bardzo 
konserwatywnego 
luteranizmu 

 Współcześnie panuje   
 moda na wykonywanie  

 kantat na bardzo  
 okrojone składy
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Dobosz postrzega literaturę jako 
pewną całość, nie dzieli jej na 
części i nie wyodrębnia wąskiej 
dziedziny, którą komentuje,

Splot literatury i życia – tak brzmi 
podtytuł jednego z niedawno prze-
tłumaczonych na polski artykułów 
Rozanowa o Dostojewskim. Wyrażenie 
to nie stanowi jedynie zwięzłej cha-
rakterystyki pewnego tematu istotne-
go w twórczości autora Idioty. „Splot 
literatury i życia” to główny temat lite-
ratury, a więc zarazem punkt wyjścia 
do oceny zjawisk literackich. To także 
motyw przewodni pisarstwa Andrzeja 
Dobosza, który w Teologii Politycznej 
wydał ostatnio czwarty wybór swoich 
tekstów o książkach.

Miałem przyjemność i zaszczyt 
być pierwszym czytelnikiem Z róż-
nych półek. Stawia mnie to w trudnej 
sytuacji – ponieważ uczestniczyłem 
w procesie wydawniczym, nie umiał-
bym zdobyć się na dystans wobec tej 
publikacji. Każda książka, zdarzenie, 
rzeczywistość mogą być jednak w spo-
sób równie wartościowy poznawane 
z dwóch przeciwstawnych stanowisk – 
z pozycji osoby zaangażowanej, bezpo-
średnio uczestniczącej, lub z pewnego 
oddalenia, dystansu. Poniższy tekst nie 

ludzkie rozstrzyga, sięgając do świata 
idei. Jest on literackim idealistą, nawet 
gdy przemawia przez niego najczystszy 
materializm.

„Wizjonerowi” umyka to, na czym 
koncentruje się „malarz” – dana 
obecnie chwila, określony moment, 
przypadkowe ze swej istoty zdarzenie, 
oblicze osoby, która stoi przed nim. 
„Malarz” nie musi być jednak bada-
czem przygodności ludzkiego bytu – 
może on zakładać, że istota objawia 
się nie w schemacie, strukturze, ogól-
nej idei, ale jakby przenika sobą to, 
co konkretne, jednostkowe, życiowe. 
Gdy „malarz” nie pisze powieści, lecz 
komentuje najnowsze książki, ważne 
staje się dla niego odkrycie nie struk-
tury dzieła, tylko charakterystycznego 
zdarzenia, zdania czy choćby nawet 
słowa. W ten sposób ów literacki re-
alizm w przedziwny, lecz trudny do 
podważenia sposób ustanawia jedność 
autora i czytelnika – czytelnik odkrywa 
w książce to, co jest jego własne, ale 
zarazem poprzez to, co on sam uznał 
za ważne, wnika w zamysł dzieła czy 
choćby w jego kontekst.

To śledzenie kontekstów jest dla 
Dobosza przynajmniej tak samo ważne 
jak badanie „zamysłu”. „Zamysł” – to 
już właściwie pojęcie idealistyczne 
i esencjalistyczne, zakładające, że dzie-
ło powstaje z określonym, dającym się 
odczytać zamiarem. Tymczasem tym, 
co książka nosi na sobie zawsze, jest 
piętno czasu. Dobosz najwyżej zresztą 
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ceni taką literaturę, która – jak choćby 
książki Marka Nowakowskiego – nie 
tylko nie próbuje tego piętna zatrzeć, 
ale cała jest nim, organicznie przyna-
leży do swojej epoki. Dlatego – prze-
konuje swojego czytelnika we wspa-
niałym felietonie o niedawno zmarłym 
przyjacielu (napisanym oczywiście  
jeszcze przed jego śmiercią), jednym 
z najlepszych w całym tomie – „ta  
literatura, stanowiąc wprowadzenie do 
historii najnowszej, mimochodem dy-
stansuje prace wielu socjologów”1.

Najważniejsze inspiracje

Bez trudu można wskazać powieści, 
które uformowały myślenie Dobosza 
o literaturze. Sam autor w wywia-
dzie udzielonym telewizji Republika, 
w którym wspólnie wzięliśmy udział, 
wymienił cztery książki, do których 
najchętniej wraca. Były nimi W pustyni 
i w puszczy Sienkiewicza, Lalka Prusa, 
Zły Tyrmanda oraz Czerwone i czarne 
Stendhala. A można dodać wielu in-
nych pisarzy – na wyróżnienie zasłu-
guje chyba (choć to już mój wniosek 
z lektury) Andrzej Bobkowski. Znać tu-
taj również wpływ Gombrowiczowskiej 
formacji, ważnej zwłaszcza w młodości 
autora (o czym wiem od niego same-
go). To opracowanie naukowe – pisze 
Dobosz o wydaniu Ferdydurke przygo-
towanym przez Włodzimierza Bolec-
kiego – człowieka znającego dokładnie 

1 A. Dobosz, Z różnych półek, Warszawa 2014, 
s. 132.

będzie zatem recenzją w klasycznym 
rozumieniu słowa – nie byłbym do niej 
zdolny. Będzie on raczej subiektywnym 
wprowadzeniem do książki, a może 
jedynie – przewodnikiem po inspira-
cjach, odczuciach, skojarzeniach, które 
powstawały we mnie podczas lektury. 
Nauczyć się rozumieć ów „splot litera-
tury i życia”, wychwytywać jego różne 
tonacje i barwy u każdego z czytanych 
pisarzy – oto zadanie, które stoi przed 
każdym, kto chce pisać o książkach. 
Andrzej Dobosz wypracował własny 
sposób „śledzenia najnowszych wy-
dawnictw”, który od początku wciąga 
czytelnika, obiecując mu przygodę.

Literacki realista

Niewielka długość tekstów, które skła-
dają się na tom, to nie tylko wymóg 
edytorski – prawie wszystkie ukazały 
się wcześniej na łamach „Rzeczpospoli-
tej” lub były wygłaszane w Polskim Ra-
diu (oprócz nich do zbioru weszło po 
jednym tekście z „Arcan” i „Wprost”) – 
ale również forma najwłaściwsza dla 
treści Doboszowego pisarstwa o książ-
kach. Pisarz i jego czytelnik, którzy ba-
dają ów „splot literatury i życia”, mogą 
być albo „wizjonerami”, albo „malarza-
mi”. „Wizjoner” – to ten, który próbuje 
tworzyć wielkie konstrukcje, a sprawy 
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15Ferdydurke, wyjaśniające, a zarazem 

stanowiące zabawę, zatem w najwyż-
szym stopniu gombrowiczowskie2. 
Gdyby tylko zastąpić słowa „opraco-
wanie naukowe” oraz sam tytuł dzie-
ła Gombrowicza, zdanie to mogłoby 
zostać wypowiedziane o najnowszej 
książce Andrzeja Dobosza.

Jednak szczególne miejsce zajmuje 
chyba Jerzy Stempowski. Eseje dla Ka-
sandry – czytamy w książce – są moją 
książką podręczną, z którą się nie roz-
staję; w różnych miejscach mam swój 
egzemplarz, żeby wciąż ich nie wozić3. 
Chwilę później w sposób niezwykle 
ostry, bez cienia uśmiechu – co niezwy-
kle rzadkie u Dobosza – rozprawia się 
z opinią Andrzeja Mencwela, według 
którego Stempowski nie miał słuchu na 
ludzi i nie widział osób. Właściwie nie 
ukrywa, że te zarzuty – które uznaje za 
pomówienia – dotykają go osobiście.

„Lektura sprzężona”

Myślę, że określenie sposobu czytania, 
który jest bliski Andrzejowi Doboszo-
wi, pojawia się w książce, choć autor 
nie stosuje go do siebie, lecz do Pawła 
Hertza i Michała Głowińskiego. Chodzi 
o „lekturę sprzężoną”, która polega 
na czytaniu dzieła literackiego wraz 
ze wszystkimi źródłami, które mogą 
się przyczynić do należytego odszyfro-
wania tła. Ono bowiem, niezależnie 
od kształtu artystycznego, pozwala 

2 Tamże, s. 381.
3 Tamże, s. 72.

go życia literackiego. W Prl-u, mimo 
wszystkich jego ograniczeń, istniało 
bowiem – o czym warto pamiętać, gdy 
czyta się Z różnych półek – rozwinięte 
życie literackie. Coś, co dzisiaj zanika. 
Odpowiadając na Nekropolis Marka 
Nowakowskiego, który diagnozował 
ten zanik, Przemysław Czapliński napi-
sał w „Gazecie Wyborczej”: Mimo woli 
udało się też Nowakowskiemu napisać 
książkę przestrogę: powinni ją przeczy-
tać wszyscy młodzi pisarze, którzy szu-
kają się po kawiarniach i oczekują od 
siebie słów o wybitności ostatnio napi-
sanej książki. Powinni ją także przeczy-
tać krytycy, którzy swoje recenzje piszą 
tak, jakby toczyli rozmowę z kolegami 
przy stoliku. Bo być może jeden z nich – 
pisarz albo recenzent – właśnie za-
czyna zbierać materiały do opowieści 
o bogatym życiu literackim, które toczy 
się w dzisiejszej Polsce6. Podejrzewam, 
że Dobosz bez trudu dostrzegłby ogra-
niczenia krytyki Czaplińskiego. Myślę, 
że zauważyłby, iż wbrew pozorom 
życie literackie nie jest potrzebne pisa-
rzom – książki będą powstawały nieza-
leżnie od tego, czy ktoś jeszcze będzie 
je czytał. Jest ono przede wszystkim 
potrzebne czytelnikom. A Andrzej Do-
bosz to właśnie niezwykle doświadczo-
ny czytelnik, który może uczyć obco-
wania z książką.

6 P. Czapliński, Nekropolis, Nowakowski, Marek, 
http://wyborcza.pl/1,75517,3063999.html#ixz-
z39Qe6rO9n (dostęp: 1.08.2014).

Potrzeba przygody  
jako szansa

To są już teksty dla ludzi na znacznym 
poziomie kultury literackiej7 – znajdzie-
my w zakończeniu jednego z felieto-
nów. Z różnych półek należy do tej co-
raz rzadziej spotykanej grupy książek, 
które pomagają wspiąć się do tego 
poziomu. Dofinansowana przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Promocja 
literatury i czytelnictwa”, realizuje to 
zadanie w sposób wyjątkowy. Co zresz-
tą mogłoby stanowić lepszą promocję 
zanikającego czytelnictwa niż publika-
cja, w której autor doskonale znający 
najlepsze tradycje polskiej literatury, 
do tego świadek pewnej epoki w jej 
dziejach, zaprasza swojego czytelnika 
do wspólnej przygody? Jeżeli jest bo-
wiem cokolwiek, co pozwala wierzyć, 
że programy mające na celu zwięk-
szenie czytelnictwa mogą odnieść za-
mierzone efekty, a obecny regres jest 
jedynie nietrwałym zjawiskiem, to jest 
tym właśnie ludzka potrzeba przygo-
dy – ta, którą w sposób niezrównany 
zaspokajają książki. Tylko od tej potrze-
by wychodząc, można sięgnąć znacznie 
dalej – odkryć na nowo w literaturze 
to, co jeszcze nie tak dawno pozwalało 
jej nie tylko nie być wyrzuconą na mar-
gines, ale znajdować się w samym cen-
trum życia społeczeństwa i narodu. 
Ω

7 A. Dobosz, dz. cyt., s. 157.

na przejęcie się dziełem i przyswo-
jenie go4. U autora Z różnych półek 
często tym źródłem – czymś, co daje 
pewien wgląd w kontekst powstania 
dzieła – nie są systematyczne opraco-
wania (oczywiście w wypracowanej 
przez niego formie publicystycznej tym 
bardziej nie ma miejsca na „wszyst-
kie źródła”), lecz własne wspomnie-
nie lub anegdota. Ten sposób czytania 
wpływa na to, że dla Dobosza – o czym 
czytelnik nie powinien ani razu zapo-
mnieć – książki nie ograniczają się do 
tzw. literatury pięknej. Postrzega on 
literaturę jako pewną całość, nie dzieli 
jej na części i nie wyodrębnia wąskiej 
dziedziny, którą komentuje. Znajdzie-
my tu też wiele tekstów o najnowszych 
wydaniach wspomnień, pamiętników, 
listów, książkach historycznych i zbio-
rach felietonów oraz innych gatun-
ków publicystycznych, publikacjach 
naukowych, w tym choćby... Drzewach 
świata. Ilustrowanej encyklopedii5. 
Dla Andrzeja Dobosza nie ma takiego 
segmentu rynku wydawniczego, któ-
ry z założenia byłby nieinteresujący, 
musiałby pozostać poza obrębem jego 
wzroku.

Dzięki temu, że autor uprawia 
wspomnianą wcześniej „lekturę sprzę-
żoną”, Z różnych półek to również fa-
scynująca opowieść o czasach Prl-u, 
napisana przez bezpośredniego świad-
ka wydarzeń i uczestnika ówczesne-

4 Tamże, s. 67.
5 Tamże, s. 62–65.
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Kultura to grunt, na którym 
konserwatyści i prawicowcy nigdy 
nie czuli się zbyt pewnie. Nieczęsto 
o nią zabiegali, znacznie częściej 
była przez nich bagatelizowana 
jako mniej istotna od historii, 
filozofii. I tak właściwie zostało 
do dziś. Dr Goebbels 
powiedział kiedyś, że na 
dźwięk słowa „kultura” 
odbezpiecza pistolet. 
Ale to chyba nie jest 
reprezentatywny 
i godny naśladowania 
przypadek… 
Poszukajmy czegoś 
innego na naszym 
podwórku. 

Prawicowy problem z kulturą to jedno z tych zagadnień, przy któ-
rych szczęka opada, nim człowiek spróbuje zebrać myśli. Nie mó-
wię o praktyce – bo tu sprawa jest stosunkowo prosta. Prawicowa 
kultura, bez rozpaczliwych prób definiowania, czym cała ta prawi-
ca jest, zepchnięta została – i sama ochoczo dała się zepchnąć – na 
margines, a w najlepszym razie na pobocze życia kulturalnego. 
Prawicowa literatura kojarzy się, nawet osobom życzliwym, z de-
wocyjną twórczością poetek i przeciętnie utalentowanych księży, 
którzy składają wiersze i wydają je w podrzędnych wydawnictwach 
albo puszczają je własnym sumptem dla małej liczby odbiorców. 
działalność kinematograficzna polega na patetycznych obrazach 
historycznych, gdzie sfera faktu i zmyślenia splatają się w sil-
nym uścisku. muzyka czerpie z folkloru i do folkloru dąży swoją 
pokraczną formą. Zwłaszcza w Polsce, gdzie muzyka ludowa jest 
zwykle traktowana jak pocztówka ze skansenu, bibelot z pchlego 
targu lub po prostu cepelia. ukraińcy jakoś potrafią swoją sztukę 
ludową tworzyć i przedstawiać jako żywotną i atrakcyjną kulturę, 
ukazującą swojskość, urok prowincjonalności i co ważne – wyra-
stającą z tradycji. u nas kończy się to zazwyczaj na babciach,  
które przed mistrzostwami europy straszą fajno-Polaków swo-
im koko-spoko, i cycatych dziewuszkach, dziarsko podrygujących 
przy jakimś zmiksowanym międzykulturowym folku, z którego 
możemy się sporo dowiedzieć o naszej rzeczywistej wartości i pol-
skich towarach eksportowych. 

wchodząc nieco głębiej – lub patrząc okiem życzliwszym – do-
strzeżemy, że byli poeci, tacy jak Herbert czy twardowski. Nie żyją 
już czas jakiś, a z Herberta już zrobiono nudzącego estetę, profeso-
ra od poezji, który może być fajny, gdy zachwyca się jakąś rozbitą 
porcelaną ze starej Hellady, którego zapijaczonego i schorowa-
nego na stare lata wykorzystała banda prawicowych oszołomów, 
czyniąc mu krzywdę niesamowitą, bo przez ich szkodliwą agitację 
przestał pasować do dobrego towarzystwa i nawymyślał niejedno-
krotnie świeckim bogom trzeciej Najjaśniejszej. ale i to jest bez 
znaczenia wobec działalności niegdyś bliskich mu osób i ćwoków 

Hardkor, ale  
kulturalny

 dr Goebbels   
 powiedział kiedyś,  

 że na dźwięk  
 słowa „kultura”  

 odbezpiecza pistolet

jerzy kopański
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19z krytyki Politycznej, którzy zadbają o to, by kornik mu napisał 

właściwy, bo nawet nieuładzony życiorys. twardowski, a cóż on 
może? Proste jego wiersze żadnego wytwornego intelektualisty 
z butów nie wyrwą, a rekordy sprzedażowe jego tomików to głos 
przeszłości. współcześni poeci? rymkiewicz – zinstytucjonalizo-
wany ostatni dobosz polskiej prawicy, którą dzieli i której słabości 
obnaża swoimi esejami z ostatniej dekady. jest to jednak jedyny 
okaz, którego zazdrości lewica (przynajmniej ustami Cezarego  
michalskiego). kto jeszcze? wojciech wencel, Przemysław dako-
wicz, justyna Chłap-Nowakowa? może kiedyś, dziś jeszcze nie 
zdobywają rządu dusz, niech im się wiedzie, ale lekko nie będzie, 
liczba czytelników spada, promocja leży. w muzyce przypomina 
się lao Che, są chłopcy w kapturach z tadkiem na czele, nieżyjący 
już Przemysław Gintrowski, inni samotni strzelcy, żaden main-
stream. O kinie nawet nie mówmy – obraz sytuacji znamy. O me-
diach – tym bardziej. Prawica ucieka i spychana jest w katakumby, 
lewica cieszy się, że dominuje, a prawicy bardzo pochlebia, że jest 
taka mała, biedna i rozbita, bo to przecież takie łatwe i ładne. wy-
jątki raczej potwierdzają regułę. 

ale dlaczego mówimy o kulturze w kontekście sporu prawicy 
z lewicą? jest kultura, która jest po prostu samą sobą, zintelektu-
alizowaną (czasami) estetyką, praktyką piękna, realizowaną przez 
twórców, skierowaną do odbiorców. w XIX stuleciu jednak zdano 
sobie sprawę, że to, co nas otacza, kształtuje umysły równie sku-
tecznie co kolby karabinów, bagnety, czy, nieco tylko subtelniejsze, 
wiecowe darcie ryja przez smutnych panów w garniturach. uświa-
domiono sobie w sposób pełniejszy niż dotychczas, że w każdym 
dziele jest zawarta jakaś wizja świata, że w każdej niemal piosence 
gdzieś ukryte jest jakieś wyobrażenie na temat człowieka. I tak od 
XIX wieku wlecze się za nami pojęcie ideologizacji kultury (począt-
kowo literatury). teraz, gdy główne ośrodki kultury – USA i euro-
pa – wiodą życie za wszelką cenę spokojne, bombardując co jakiś 
czas to i owo, co może modelować głowy ich mieszkańców? Nie 
historia, nie religia, nie ulotki zrzucane z samolotów, nie zdycha-
jąca różnorodność (multikulturalizm raczej zaciera różnice między 
kulturami, państwami i narodami, tworząc z nich jednolitą papkę, 

odbierając możliwość określania siebie poprzez kontrast wobec in-
nych). Pozostaje tylko kultura. I tu po cichu, z drobnymi głośniej-
szymi wyjątkami, idzie rąbanka na całego. u nas jest to widoczne, 
bo homogeniczne i tradycjonalistyczne społeczeństwo polskie jest 
nieco zbyt szybko „cywilizowane”, więc autochtoni raz na jakiś 
czas wyciągną jakieś arcydzieło czy myśl doniosłą i zrobią awantu-
rę, jak przy okazji rzewnej opowieści o księdzu pedale czy o maćku 
Stuhrze, którego złe lachy przybijają do drzwi stodoły, bo był zbyt 
prawy i cnotliwy jak na nasze standardy.

Na tle tego skróconego i nieco uproszczonego stanu rzeczy 
ciekawie prezentuje się działalność endeków w obszarze kultury. 
I o tym chciałbym pogadać. jeśli ktoś się ich boi, brzydzi lub rytu-
alnie nimi straszy przyzwoitych ludzi (względnie zachwyca i upaja 
się nimi, ale to rzadziej) – proszę bardzo, to nie okazja do polemik 
co do istoty zjawiska. Ich działania i osiągnięcia w sferze kultu-
ry są, nie tylko z perspektywy dzisiejszej, po prostu imponujące, 
bez względu na wszystkie ich słabości i przesądy, których było bez 
liku. Głównym obszarem kulturalnej działalności endeków była 
literatura – będąca wówczas naczelnym ośrodkiem koncentrują-
cym odbiorców kultury. Fascynacje literaturą były powszechne 
w tym obozie. Gdy czytamy pisma dmowskiego, zadziwia liczba 
odniesień do pisarzy i niezła nawigacja w ówczesnej problema-
tyce literackiej, szersza (chyba, na pewno częściej artykułowana) 
od silnych uczuć józefa Piłsudskiego wobec Słowackiego i jego 
króla ducha. w latach 20., gdy aktywność polityczna dmowskiego 
była już bardzo ograniczona, postanowił pisać powieści. Stworzył 
dwie – W połowie drogi i dziedzictwo. Nie jest to wprawdzie jako 
rzecz sama w sobie szczególnie cenna literatura, widoczne są dość 
surowy warsztat, pośpiech pisarski i przewidywalność fabuły, te-
matyka polityczna (agitacyjna i krytyczna wobec piłsudczyków) 
jest nadreprezentowana, przypomina mniej udane realizacje tego, 
co dziś nazywa się powieścią prawicową. takie są skutki, gdy za-
pomina się o tym, co napisał inny endek – Zygmunt wasilewski: 
Literatura rodzi się nie z poglądów, lecz ze wzruszeń. ale jednak – jaki 
z tego materiał historyczny! Ilu innych polityków próbowało swo-
ich sił w pisaniu powieści? 

I tu po cichu, 
z drobnymi 
głośniejszymi 
wyjątkami, idzie 
rąbanka na całego 

 Głównym obszarem  
 kulturalnej  

 działalności endeków  
 była literatura
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dmowski zajmował się jednak literaturą z doskoku. endecy 
puścili w Polskę sporo fachowców koncentrujących się na literatu-
rze (krytyce literackiej i historii literatury): Zygmunta Balickiego, 
Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Cywińskiego, jana ludwika 
Popławskiego, adama Grzymałę-Siedleckiego czy przytaczanego 
przed chwilą Zygmunta wasilewskiego, dziś zapomnianego, ale 
komplementowanego swego czasu przez kazimierza wykę i jana 
józefa lipskiego, którym sympatii endeckich z całą pewnością 
zarzucić nie można. Bliski endekom był także i dziś ważny dla 
filologów Stanisław Pigoń. w prasie narodowej działy kultural-
ne zajmowały dużo miejsca („Słowo”, „Prosto z mostu”, „Gazeta 
literacka”, „kuźnica” i inne) i odznaczały się ogromną aktywno-
ścią programową i polemiczną (przede wszystkim z komunistami; 
wzajemna nienawiść sprzyjała wrzucaniu sobie nawzajem przy 
każdej okazji). maciej urbanowski w swoich starannych studiach 
nad nacjonalistyczną krytyką literacką dochodzi do wniosku, że 
endecy byli najbardziej aktywnym kulturalnie stronnictwem dwu-
dziestolecia. wyobrażacie sobie coś takiego dziś? endecy zabiegali 
o względy różnych twórców – ze zmiennym szczęściem u Henry-
ka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego, inni szukali ich sami, jak 
np. tadeusz miciński, Stanisław wyspiański (który Wyzwolenie 
napisał, wzorując konrada, główną postać dramatu, na… romanie 
dmowskim), jan kasprowicz, władysław reymont, józef  
weyssenhoff. Nieliche towarzystwo trzymało z narodowcami,  
którymi tak się dzisiaj straszy naszych poczciwych inteligentów. 

endecy nigdy nie stworzyli szkoły literackiej, co wynika z wielu 
wewnętrznych sprzeczności i dynamizmu ich poglądów na lite-
raturę oraz chaotyczności pracy (brzemię młodej Polski, która 
ukształtowała wszystkich znaczniejszych krytyków tego ruchu). 
Niemniej jednak ich wpływ na kształtowanie wymagań wobec 
autorów był znaczny. kryteria, które powinna spełniać literatura 
narodowa, były dość spójne i zasadniczo wspólne dla endeckich 
krytyków. wspólny mianownik ich poszukiwań stanowiło rozpo-
znanie aktualnego stanu literatury polskiej. warunki historycz-
ne sprawiły, że pisarstwo rodzime zaczęło się znacząco różnić od 
europejskiego. Znaczna reprezentacja literatury polskiej porusza-

ła tematykę patriotyczną, antyzaborczą, narodowo-wyzwoleńczą, 
religijną, tendencyjną i pedagogiczną. endecy postrzegali ją jako 
pożyteczną dla celów politycznych Polaków, ale dla cudzoziemców 
stała się niezrozumiała, co sprawiło, że literatura polska niejako 
znalazła się na peryferiach kultury europejskiej. to było trudne do 
zaakceptowania dla ludzi twierdzących, że europejskość jest cechą 
immanentną literatury polskiej. toteż odmienność naszego pisar-
stwa była anomalią, sami czasem nazywaliśmy ją nienormalną. 
Zadaniem endeckiej krytyki było sprawienie, żeby po odzyskaniu 
niepodległości pisarstwo polskie powróciło do normalności,  
a literatura odzyskała walory stricte literackie. Podobne tezy ogło-
sił Stefan Żeromski w osławionym już odczycie zakopiańskim, co 
wstrząsnęło środowiskiem pisarskim, bo było to odwrócenie się od 
dotychczasowego paradygmatu literatury narodowej. 

Powrotem do normalności miała być według endeckich recept 
reorganizacja kierunku pisarstwa. koncentracja na regionalizmie, 
swojskości, dramaturgii i epickości dzieł. Patos cenili wyżej od 
komiczności. Silne były sentymenty wobec romantyzmu i adama 
mickiewicza. Były także niełatwe, bo wszak arcypolski mickiewicz, 
określany mianem geniusza zarówno przez dmowskiego (przez 
kilka lat był krytykiem literackim), jak i wasilewskiego, ukształto-
wał umysły odbiorców i przyszłych pokoleń według wizji mesja-
nistycznych – w polityce szaleńczych, ckliwych, melancholijnych, 
odrywających ludzi od realnego i praktycznego myślenia.  
w warunkach zaborczych myślenie insurekcyjne, powstańcze, 
wyabstrahowane z rozumowania realpolitik w transpozycji na 
warunki polskie było dla endeków samobójstwem. Czystą estety-
ką, wcieleniem piękna, politycznie zaś były nawet nie szkodliwe, 
ale katastrofalne. Stąd też dominantą literatury według endeckich 
przepisów był pragmatyzm narodowy, który po ukształtowaniu tej 
myśli do formy ideologii stał się „głównym narzędziem poznaw-
czym”, wedle określenia macieja urbanowskiego. 

Zatem endecy poszukiwali dobrej literatury poza jej obrębem 
niejako z założenia. Zadaniem krytyka (wówczas pełnoprawnego 
literata i uczestnika życia społecznego) było pilnowanie, by litera-

kryteria, które 
powinna spełniać 
literatura narodowa, 
były dość spójne 

 Odmienność  
 naszego pisarstwa  

 była anomalią, sami  
 czasem nazywaliśmy  

 ją nienormalną
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tura nie uciekała w pustą estetykę czy szkodliwe ideologie (socja-
lizm i komunizm). literatura jako zwieńczenie kultury narodowej 
miała pchać naród do przodu, czyli do niepodległości, a potem 
do utrzymania państwowości i rozwoju (zwłaszcza wobec niepo-
kojących wypadków w republice weimarskiej, później w trzeciej 
rzeszy oraz w ZSRR, który po upadku rosji przestał być w ich 
mniemaniu relatywnie najlepszym partnerem dla Polski). 

Po roku 1918 endecka wizja kultury znalazła się w defensywie, 
która trwała do końca lat 20. liderzy obozu, bez dwóch zdań naj-
wybitniejsi w jego dziejach, posunęli się w latach, ich aktywność 
stopniowo malała, godnych następców brakowało. Po przewrocie 
majowym sytuacja endeków stała się trudna: delegalizacje, więzie-
nia, ograniczenie wpływów i kryzys gospodarczy doprowadziły do 
stopniowej radykalizacji ruchu, wzrostu nastrojów antysemickich 
i prawdziwych awantur politycznych, które przylgnęły do pamięci 
o endekach chyba już na stałe. w kulturze także ponosili sromot-
ne klęski, trudno adaptowali się do nowych warunków. krytyka 
stała się pasywna, raczej ograniczała się do komentarzy niż do 
tworzenia swojej narracji. teksty bardziej niż recenzje przypomi-
nały paszkwile obliczone na znieważenie przeciwników, a druzgo-
cącym obelgom towarzyszyła bezradność. jednak po tym trudnym 
(dla wszystkich) okresie lata 30. zajaśniały nowymi perspektywa-
mi dla obozu narodowego, powstanie sławnego tygodnika „Prosto 
z mostu”, gazety niemal wyłącznie poświęconej tematyce kultural-
nej, było spektakularnym sukcesem. wyniki sprzedażowe niemal 
dorównywały największemu pismu kulturalnemu dwudziesto-
lecia – „Skamandrowi”. Na jego łamach publikowali młodociani 
i gdzie indziej niechciani twórcy, szeregi młodej inteligencji (na 
którą starsze pokolenie narodowców sarkało) chętnie pisywały 
do „Prosto z mostu”. młodą generację wyróżniał, nazwijmy to, 
modernistyczny nietzscheanizm, witalny, przepełniony wiarą we 
własne możliwości. Od tradycji niemieckich nacjonalistów, któ-
rzy pospołu z ruskimi w 1939 roku podpalili świat, odróżniał ich 
woluntaryzm i bardzo silny katolicyzm, sprawiający, że pomimo 
sieci silnych spięć awantury polityczne, etniczne i religijne miały 
w II rzeczypospolitej przebieg znacznie łagodniejszy niż 

w innych państwach ówczesnej europy, mimo przeważnie głęb-
szych konfliktów. kulturoznawcy i filologowie twierdzą, że gdyby 
nie katastrofa roku 1939, wpływy endeckie byłyby w późniejszej 
historii znacznie większe, zwłaszcza że wobec pasywności lat 20. 
endecki program kulturalny zaczął ponownie istnieć i przynosić 
pierwsze, ale wymierne rezultaty. 

krytyka literacka filtrowała literaturę podług kryteriów po-
litycznych, obozowych, kwestie artystyczne, ba, stricte literac-
kie, schodziły na dalszy plan. I obozy krytyków wymyślały sobie 
nawzajem, według satysfakcjonującej wszystkich osi „nasz – nie 
nasz”, koncentrując się na tym, czy dzieło jest dostatecznie pol-
skie lub wystarczająco antypolskie, by uznać geniusz albo tande-
tę książki i kiczmeństwo autora. Oczywiście – nie wszędzie i nie 
zawsze, ale wystarczająco często, by odbiorca normalny miał tego 
serdecznie dość.

Nie patrzmy, zrazu uczulam, na ten artykuł jak na szkic o cza-
sie przeszłym dokonanym, wyciągniętym z lamusa, jako rekwi-
zyt zamierzchłej przeszłości czy inny bezwartościowy konterfekt. 
w dużej mierze problemy tej literatury się uwspółcześniły. w dwu-
dziestoleciu upolitycznienie i nierzadko upartyjnienie literatury 
odbywało się na skalę podobną do dzisiejszej. wszyscy współcze-
śnie wiemy, z kim kojarzyć rymkiewicza i wencla, a z kim Gret-
kowską. Cudownie nie wiemy, z kim trzymają lub komu sekunduje 
ostentacyjnie wyalienowany twardoch czy masłowska. a są to 
przecież pisarze, a nie partyjni szeregowcy, oficerowie, spin dok-
torzy czy cholera wie, co jeszcze. Pisarze często parają się publicy-
styką, także publicystyką polityczną, która musi się odbywać na 
jakichś łamach. Czy tytuły prasowe (a przynajmniej część z nich) 
nie odsyłają do pewnych ośrodków politycznych? Nagrody literac-
kie – czy może już szerzej i współcześniej – kulturalne nie mają 
w tle jakiegoś kontekstu politycznego? Oczywiście, że mają.  
Z lubością powtarzany rzeczownik „faszysta”, którym się wali 
w najróżniejszych ludzi jak w bęben, to nie wynalazek z Czerskiej 
czy wiatracznej. Funkcjonował radośnie już w latach 30. i był nie-
definiowalną obelgą kierowaną do wszystkich, którzy nie byli  

Młodą generację 
wyróżniał 
modernistyczny 
nietzscheanizm 

rzeczownik „faszysta”, 
którym się wali 
w najróżniejszych ludzi 
jak w bęben, to nie 
wynalazek z Czerskiej 
czy Wiatracznej 

 Oferty polityczne  
 i kulturowe prawicy po  

 raz pierwszy  
 od dawna są  

 atrakcyjniejsze  
 od lewicowych
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lewicowcami. raczono nią piłsudczyków i endeków równie 
skrupulatnie, bez większego zainteresowania stanem faktycz-
nym. twórczo uzupełniono od tamtego czasu repertuar określeń 
o „dziennikarzy prawicowych” i przytaczaną już „powieść prawico-
wą”. Nie ma oczywiście symetrii i powieści lewackiej nie uświad-
czymy w publicystyce i paranauce. twórczość jest prawicowa lub 
normalna.

Świat się zmienia, dziedzictwo postmodernizmu raczej nie słu-
ży prawicy, procesy i mechanizmy społeczne też, a konserwatyści 
zwyczajowo dość trudno adaptują się do zmieniających się wa-
runków, ze środkami finansowymi, czyli warunkiem sine qua non 
wszelkiej działalności jest zawsze gorzej niż u konkurencji. wiek 
XX, który był czasem globalnej klęski prawicy, jest już za nami. 
Szok pourazowy zdaje się mijać, warunki sprzyjają ruchom kontr-
kulturowym (przykre konsekwencje demograficzne, ekonomicz-
ne i cywilizacyjne działalności lewicowców są oczywiste dla coraz 
większych rzesz ludzi), oferty polityczne i kulturowe prawicy po 
raz pierwszy od dawna są atrakcyjniejsze od lewicowych. wszyscy 
jesteśmy uzbrojeni w historię, która jest mistrzynią życia. Zoba-
czymy, co przyniesie jutro. Ω 
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Zobaczyć inne miasto
Pewnego dnia sufi polecił uczniom, aby spakowali rzeczy na kilku-
dniową wycieczkę.

– Pokażę wam miasto, którego nigdy nie widzieliście.
Opuścili Bagdad, kierując się drogą wiodącą na południe, do 

Basry. kiedy przeszli kilka kilometrów, sufi zatrzymał ich i popro-
wadził wycieczkę z powrotem do Bagdadu. minęli bramę miasta, 
a potem przez kilka godzin chodzili po ulicach, zatrzymywali się 
na targowiskach, przed pałacami i świątyniami. uczniowie nic 
z tego nie rozumieli, ale z szacunku dla sufiego szli za nim. Pa-
kunki bardzo im jednak ciążyły. Było gorąco. Sufi zdawał się nie 
zwracać na to wszystko uwagi. Pokazywał im kolejne budowle 
i opowiadał o nich.

wreszcie jeden z uczniów zapytał:
– mistrzu, dlaczego pokazujesz nam Bagdad, który dobrze zna-

my? mieszkamy tu przecież od urodzenia.
– tego miasta nigdy przedtem nie widzieliście – rzekł sufi. – to 

jest Bagdad widziany oczami przyjezdnych.

marek kochan, turban mistrza Mansura, 
wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014,  
książka ukaże się we wrześniu.



poeta który
nie naśladuje Chrystusa
jest tylko małpą
co zręcznie zrywa owoce
z drzewa wiadomości
zjada je
i płacze

gdy go zaboli
wiecznie nienażarte
serce

Janusz kotański

„wIdZIaŁem jak ZŁOCZyńCów  
Ze CZCIą SkŁ adaNO w GrOBIe”

księga koheleta

widziałem jak mordercom
zdobiono piersi orderami

słyszałem jak sprzedajni poeci
czytali wiersze sławiące zbrodniarzy

patrzyłem na klękających
przed pomnikami zdrajców

czułem zapach ich potu
ręce im się trzęsły
gdy pod czujnym okiem
swych stróży
hołd oddawali
oprawcom i katom

i świeciła im z oczu
psia gwiazda niewoli

Janusz kotański



ależ tak
po stokroć wolę
tego starego pijaka z bramy
niż ciebie

amatorze malt whisky
i kubańskich cygar
rozpartego w podrasowanej furze
koloru zdechłego nieba
gdy jedziesz
do multinarodowej korporacji
na biznesowy lunch

Janusz kotański

mIŁOŚć Za mIaStem

mów do mnie słodko
jak pszczoła wracająca do ula
z wrześniowych wrzosowisk

otwórz
jak ciepłą wiosenną noc
bezsenny słowik

dotykaj delikatnie
jak powracająca fala
ukrytą plażę

całuj
jak poranna rosa trawę
nim spali ją słońce

patrz na mnie
kochającym bezlitosnym spojrzeniem
nurkującego aż spod chmur
jastrzębia

Janusz kotański
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Prawicowi politycy i publicyści, 
załamujący ręce nad 
lemingami wbrew wszystkiemu 
popierającymi warszawską czy 
gdańską Platformę, przeważnie 
nie przedstawiają im żadnego 
alternatywnego pomysłu na 
zarządzanie miastami.

Jak wiadomo, „Gazeta Wyborcza” 
stanowi główny punkt odniesienia 
w twórczości wielu prawicowych publi-
cystów, którzy starają się oprotestować 
lub wyśmiać niemal każdą wychodzą-
cą z ul. Czerskiej inicjatywę. Być może 
niektórzy właśnie z tej perspektywy 
spojrzeli na tekst Piotra Gabryela, 
opublikowany na stronie „Do Rzeczy”, 
pod wymownym tytułem Ilu pieszych 
zginie na rondzie „Gazety Wyborczej”. 
A następnie wzruszyli ramionami, przy-

zwyczajeni do schematu powielanego 
od lat. Wydaje mi się jednak, że arty-
kuł ten jest symptomem poważniej-
szego problemu. Zupełnie innego niż 
odruchowe reakcje, wynikające z per-
wersyjnego uczucia, jakim jest często 
obdarzany na prawicy dziennik Adama 
Michnika.

Śmiercionośne pasy

Redaktor Gabryel przedstawił w swo-
im tekście katastroficzną wizję kon-
sekwencji zmian, wstępnie planowa-
nych w rejonie warszawskiego ronda 
Dmowskiego (leżącego na skrzyżowa-
niu Al. Jerozolimskich i ul. Marszał-
kowskiej). Powstało ono w latach 70. 
ubiegłego wieku. Przy okazji jego bu-
dowy stworzono przejścia podziemne, 
zlikwidowano zaś pasy dla pieszych. 
Kilka lat temu rondo zostało upiększo-

ne – powierzchnię wysepki wyłożono 
kostką Bauma, na której ustawiono 
prowizoryczne tandetne kwietniki. 

Gdy ostatnio z warszawskiego Ra-
tusza zaczęły płynąć sygnały o moż-
liwości przywrócenia w tym miejscu 
zwykłego skrzyżowania wraz z naziem-
nymi przejściami, stołeczny dodatek 
„Wyborczej” zaczął silnie lobbować za 
tym rozwiązaniem, co jakiś czas publi-
kując artykuły na ten temat.

W swoim tekście Piotr Gabryel su-
geruje, że podobna zmiana zaowocu-
je sporą liczbą rannych, a nawet ofiar 
śmiertelnych, które obciążą sumienia 
redakcji „Gw”. Propozycję dziennika-
rzy z Czerskiej sprowadza do bezmyśl-
nego, a w tym wypadku obfitującego 
w tragiczne konsekwencje, naśladow-
nictwa wzorców z Europy Zachodniej, 
jako że głównym punktem odniesienia 
pozostają dla nich zmiany zachodzące 
ostatnio w jej miastach. Jak przystało 
na porządnego konserwatystę, Piotr 
Gabryel piętnuje rewolucyjny zapał 
redaktorów, którzy uważają, że proces 
ten [przywracania przejść naziemnych 
dla pieszych – przyp. l.z.] powinien się 
zacząć – tytułem eksperymentu – nie 
gdzieś na uboczu, w jakiejś odległej od 
centrum dzielnicy, gdzie ruch samo-
chodowy nieco mniejszy, ale w samym 
sercu Warszawy, właśnie na skrzyżo-
waniu Jerozolimskich i Marszałkow-
skiej. Problem w tym, że proces ten 
rozpoczął się już dawno, i to właśnie 
w stołecznym Śródmieściu, w momen-

cie likwidacji przejścia podziemnego 
pod Krakowskim Przedmieściem oraz 
przywrócenia brakujących pasów przy 
pl. Na Rozdrożu. Trudno powiedzieć, 
czy red. Gabryel tego nie zauważył, 
czy też nie jest w stanie skojarzyć tych 
faktów z krytykowanym przez siebie 
pomysłem. Przypadek pl. Na Rozdrożu 
może być też dla redaktora poucza-
jący z innego powodu: pokazuje, że 
powstanie przejścia naziemnego nie 
musi oznaczać likwidacji podziemne-
go. Trudno powiedzieć, skąd wie, że 
będzie tak w wypadku rejonu ronda 
Dmowskiego. Istnieje przecież jeszcze 
szansa, że nawet po powstaniu pasów 
przynajmniej niektórym uda się w tym 
miejscu ujść z życiem. 

Publicysta „Do Rzeczy” stwier-
dza również, że „Gw” lansuje zmiany 
wbrew oporom „specjalistów”. Nieste-
ty, nie podaje, jakich ekspertów ma na 
myśli – choć z pewnością dałoby się 
takich znaleźć, wystarczy mieć w pa-
mięci niektóre wypowiedzi warszaw-
skiego inżyniera ruchu Janusza Galasa. 
Warto tylko wspomnieć, że w publi-
kacjach i wypowiedziach naukowców 
związanych z Instytutem Sobieskiego, 
być może jedynego konserwatywne-
go ośrodka badawczego traktującego 
serio kwestię planowania przestrze-
ni i komunikacji w polskich miastach, 
możemy znaleźć sugestie kierunku 
podobnego do tego proponowanego 
przez „Wyborczą”. Czyli wprowadza-
nia dla pieszych, rowerzystów i osób 

leszek Zaborowski

Rondo albo 
śmierć 
ostateczna
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korzystających z komunikacji miejskiej 
udogodnień, których urzędnicy Prl nie 
pozostawili zbyt wiele w projektowa-
nych przez siebie metropoliach.

Nie chciałbym wywołać wrażenia, 
że tekst red. Gabryela, oprócz efektow-
nego tytułu, jest głosem szczególnie 
skrajnym czy odosobnionym. Wystar-
czy tu wspomnieć wojnę, którą Łu-
kasz Warzecha wytoczył warszawskim 
buspasom. Publicysta wykazywał się 
w swoich ocenach godną podziwu bez-
kompromisowością – w jednym z tek-
stów stwierdził, że wytyczono je akurat 
tak, żeby maksymalnie utrudniały życie 
wszystkim. Celem ich tworzenia jest 
zaś zmuszenie mieszkańców do prze-
siadania się do brudnych, niebezpiecz-
nych środków transportu publicznego. 
Rozumiem, że nie każdemu muszą się 
podobać obecne rozplanowanie bu-
spasów czy siatki warszawskich połą-
czeń autobusowych i tramwajowych. 
Trudno jednak wytłumaczyć skłonność 
do generalizacji tak absurdalną jak 
w pierwszym z cytatów. Oraz niedo-
strzeganie dużych postępów w wymia-
nie taboru i poprawy poziomu bezpie-
czeństwa w warszawskiej komunikacji 
na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 
dziesięciu lat. Wielu mieszkańców 
Warszawy mogłoby odnieść wrażenie, 
że red. Warzecha żyje w innym, wymy-
ślonym przez siebie mieście. Również 
ci, którzy podzielają jego opinię o fatal-
nym koordynowaniu remontów drogo-
wych przez ekipę Gronkiewicz-Waltz.

Ignorancja i reakcja

Ostatnio często porusza się kwestię 
ignorowania przez większość kon-
serwatystów tematów związanych 
ze współczesną kulturą (co trzeba 
podkreślić – od fazy narzekań niektó-
rzy przeszli niedawno do działania). 
Dziedzina planowania przestrzeni 
i estetyki miejskiej wydaje się kolej-
ną, którą konserwatywny mainstream 
nie zamierza się zajmować. Chyba że 
może być to okazją do punktowania 
inicjatyw „lewactwa”, „Gw” lub Po za 
pomocą absurdalnych argumentów, 
czego doskonałym przykładem mogą 
być teksty redaktorów Gabryela i Wa-
rzechy. Nie zamierzam w tym miejscu 
deprecjonować wysiłków nielicznych 
autorów, ekspertów i działaczy samo-
rządowych, których podobne zagad-
nienia interesują. Po prostu wskazuję 
dominujący trend.

Można się krzywić na sam widok 
„aktywistów miejskich” odmieniają-
cych przez wszystkie przypadki modne 
ostatnio pojęcia, takie jak „gentryfika-
cja” czy „suburbanizacja”. Jak również 
sprowadzać ich działalność jedynie 
do kolejnego sposobu na zaistnie-
nie w mediach, którego ostatecznym 
celem będzie wymuszenie na wła-
dzach dotowania swojej działalności 
lub stworzenie nowych urzędniczych 
stanowisk przeznaczonych dla okre-
ślonych osób. Nawet jeśli w niektó-
rych przypadkach rzeczywiście tak 
jest, nie zmienia to faktu, że dla wielu 

młodych mieszkańców polskich miast, 
zrażonych do partyjnej polityki, ruchy 
miejskie stanowią drogę do realnego 
zaangażowania się w życie publiczne. 
Na drodze tej zaczynają rozumieć, jak 
głęboko korupcja, nepotyzm i niekom-
petencja wżarły się w polskie państwo 
na różnych jego szczeblach, począwszy 
od tych najniższych.

Prawicowi politycy i publicyści, za-
łamujący ręce nad lemingami wbrew 
wszystkiemu popierającymi warszaw-
ską czy gdańską Platformę, przeważnie 
nie przedstawiają im żadnego alterna-
tywnego pomysłu na zarządzanie mia-
stami i ich rozwój. Ekipa Lecha Kaczyń-
skiego pozostawiła po sobie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, pierwszą 
linię Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pro-
jekty budowy Centrum Nauki Kopernik 
i remontu Krakowskiego Przedmieścia, 
co docenia nawet większość z tych, 
którzy ostatecznie uznają okres jego 
warszawskiej prezydentury za czas in-
westycyjnego marazmu. Czy prawicowi 
politycy mają dziś do zaproponowania 
coś więcej niż ogólnikowe obietnice 
dotyczące ukrócenia korupcji, cofnię-
cia podwyżek cen biletów oraz likwi-
dacji kilku komunistycznych reliktów 
w postaci pomników i nazw ulic? Czy 
brak wizji w tej sferze w jakikolwiek 
sposób przeszkadza tuzom prawicowej 
publicystyki?

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego 
wieku obok nielicznych wartościowych 
przykładów modernizmu w polskich 

miastach pojawiła się fala inwestycji 
deformujących ich oryginalny kształt. 
To właśnie wtedy bezmyślnie naśla-
dowano, w imię tworzenia nowocze-
snego wizerunku, najgorsze wzorce 
z Zachodu. Stawiano blokowiska, nie 
licząc się z istniejącą zabudową (skraj-
nym przykładem jest warszawskie 
osiedle za żelazną Bramą), zamiast sta-
rać się dokończyć spójne odtwarzanie 
zniszczonej w czasie ii wojny świato-
wej tkanki miejskiej. Kolejnym ele-
mentem było dostosowanie miast do 
intensywnego ruchu samochodowego, 
w domyśle właściwego socjalistyczne-
mu królestwu dobrobytu. W miejsce 
przejść dla pieszych powstawały przej-
ścia podziemne i kładki. W czasie po-
szerzania ulic zdarzało się wyburzanie 
przedwojennych – w warunkach pol-
skich bezcennych – kamienic. Dobrze, 
że ktoś walczy o radykalne odejście od 
wizji, których apogeum popularności 
przypadło na epokę Gierka – nieważne 
na łamach jakiej gazety.

III RP w soczewce

Redaktor Gabryel uczynił ważnym ele-
mentem swojego tekstu domniema-
ne ofiary śmiertelne – swój chciałbym 
zakończyć przywołaniem rzeczywistej. 
Jedną z najgłośniejszych w Warszawie 
spraw, w które zaangażowały się na 
przestrzeni ostatnich lat ruchy miej-
skie, była sprawa zabójstwa Jolanty 
Brzeskiej. Wiele wskazuje na to, że 
motywem zbrodni była działalność 
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kobiety w obronie lokatorów reprywa-
tyzowanych kamienic, których często-
kroć próbuje się wysiedlać przy użyciu 
niezgodnych z prawem metod. Przez 
długi czas prokuratura z uporem lanso-
wała wersję o samobójstwie Brzeskiej, 
by następnie przyznać się do pomyłki 
i szybko umorzyć śledztwo. Jak zwięźle 
i trafnie stwierdzono w tekście opubli-
kowanym na portalu Rebelya.pl, W tej 
strasznej sprawie jak w soczewce sku-
piają się liczne patologie i zaniedba-
nia III RP: rozgrzebana i nierozwiąza-
na kwestia reprywatyzacji i roszczeń, 
lekceważący stosunek samorządów 
do jednego z podstawowych, ujętych 
w ustawie, zadań – zapewnienia loka-
li komunalnych, dziwna nieudolność 
i nieskuteczność organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, milczenie 
mediów i opinii publicznej w obliczu 
spraw dla nich zbyt skomplikowanych, 
niebezpiecznych lub za mało „medial-
nych”, bezprawie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o zderzenie machiny biurokratycz-
nej i/lub ludzi posiadających pieniądze 
ze zwykłym, pozbawionym własności 
obywatelem, brak zasad i wartości 
rządzących życiem społecznym, wyklu-
czenie. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że w skali mikro sprawa Brzeskiej 
jest tym, czym była afera Fozz w skali 
makro. Z kolei przy sumach, jakie 
najprawdopodobniej straciło miasto 
stołeczne Warszawa, oddając budynki 
na podstawie sfałszowanych papierów, 
podejrzanych decyzji administracyj-

nych bądź reprywatyzując te, za które 
rząd Prl wypłacił już rekompensaty 
(np. za pośrednictwem władz państw, 
w których zamieszkali ich dawni wła-
ściciele), sprawy takie jak nepotyzm 
w warszawskim samorządzie mogą się 
wydawać niewinną zabawą. 

Tylko w jaki sposób sprawa Jolanty 
Brzeskiej miałaby się łączyć z kwestią 
przywracania przejść dla pieszych – 
oprócz tego, że tzw. ruchy lokatorskie 
i te działające na rzecz zmian w prze-
strzeni publicznej czy infrastrukturze 
drogowej szufladkuje się wspólnie jako 
„miejskie”? Otóż na temat najpierw 
nękania kobiety, a później jej zabój-
stwa, w lewicowych i liberalnych tygo-
dnikach ukazało się około dziesięciu 
artykułów. Zgadnijcie, ile ukazało się 
w prawicowych. Ω

artykuły cytowane w tekście:

1/4 Inteligenta, Jolanta Brzeska zamordowana. 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego, bądź 
bezpieczny (?), Rebelya.pl/post/3686/1500-
znakow-jolanta-brzeska-zamordowana-
ktory-s. 

Piotr Gabryel, Ilu pieszych zginie na rondzie 
„Gazety Wyborczej”, Gabryel.dorzeczy.pl/
id,3095/Ilu-pieszych-zginie-na-rondzie-Gaze-
ty-Wyborczej.html. 

Łukasz Warzecha, Jej wysokość Hanna, „Uważam 
Rze”, nr 11/2011.

Łukasz Warzecha, Stolica znów wy-
żej w światowym rankingu, http://
blog.rp.pl/warzecha/2012/10/11/
tolica-znow-wyzej-w-swiatowym-rankingu.

l ameNt Na ŚmIerć  
aNNy waleNtyNOwICZ

Pani ania w grobie leży
ostatni z polskich rycerzy

nikomu już nie pomoże
zdała się na sądy Boże

chodzi po kawałku raju
który jest z naszego kraju

kochała Polskę nad życie
czyż to nie brzmi znakomicie

śmiech w powietrzu nad trupami
zdrajców w sojuszu z głupcami

Pani ania leży w grobie
kto ma serce jest w żałobie

Janusz kotański
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Ogon 
merdający psem 

LeSZeK ZaborowSKi: 
Na początek chciałbym zapytać, 
w którym momencie zaczął się pan 
interesować tematyką transportu 
publicznego i kolejowego? Kiedy 
uznał pan ją za ważną i czy od 
początku chciał się nią zająć 
naukowo?

michał beim: Jeszcze przed wybo-
rem studiów zacząłem się zastanawiać, 
czym chciałbym się zajmować. Byłem 
finalistą olimpiad przedmiotowych 
i mogłem iść na wiele różnych kierun-
ków, od biotechnologii po planowanie 
przestrzenne; ostatecznie myśl o tym 
ostatnim zwyciężyła. Zaczęło się jed-
nak od planowania transportu rowe-
rowego, a dopiero później kolejowego 
czy publicznego. 

Warto zauważyć, że w Polsce me-
todologię związaną z planowaniem 
transportu rowerowego opracował 
dr Tadeusz Kopta, który położył nacisk 
na total quality management, co na 
polski można przełożyć jako „zarządza-
nie przez jakość”. To ona wpłynęła na 
to, że prezentuję nieco inne spojrzenie 
na transport publiczny i kolejowy niż 
wiele osób, które patrzą na nie w spo-
sób branżowy. Dzięki dr. Kopcie zaczą-
łem patrzeć w sposób bardziej ekono-

miczny, czyli dostrzegać, że transport 
też jest swego rodzaju produktem 
i trzeba go traktować właśnie przez 
pryzmat zarządzania przez jakość.

Kiedy zaczął się pan interesować 
infrastrukturą rowerową, żyliśmy 
w kompletnie innej rzeczywistości. 
Ścieżek rowerowych prawie w ogóle 
nie było, budowano je np. z kostki 
Bauma, która teraz odchodzi 
w przeszłość. Czy z perspektywy 
ćwierćwiecza ocenia pan, że 
zrobiliśmy w tej kwestii duży 
postęp, czy raczej czas ten został 
zmarnowany?

– Na pewno zmarnowano wiele spo-
łecznego wysiłku społecznego i pienię-
dzy. Władze zawsze znajdowały tysiące 
argumentów, by nic nie robić, za to 
brakowało im ich, by rozpocząć coś 
sensownego. Przełomem był gdański 
projekt, w którym samorząd stwierdził, 
że ruch rowerowy ma prawo istnieć 
na terenach miejskich, i w pewnej 
mierze zaczął go realizować. Szko-
da, że tak późno, bo gdyby udało się 
wcześniej niskokosztowo (transport 
rowerowy z zasady taki jest dla miast) 
stworzyć alternatywną infrastruktu-
rę, to udział rowerów w transporcie Ja
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byłby dużo większy. Dziś mówi się, że 
ruch rowerowy to 3–5%, kiedyś było 
to 1%. Ludzie chcą jeździć, ale nie mają 
po czym. Potrzeba ta staje się coraz 
bardziej pilna i nie da się jej zaspokoić 
w ciągu roku czy dwóch lat. 

Praktycznie zaprzepaściliśmy 25 lat 
samorządów. W pierwszej połowie lat 
90. praktycznie w ogóle nie było mowy 
o ruchu rowerowym, w drugiej poło-
wie przekaz niektórych organizacji za-
czął się przebijać. Od około 2005 roku 
w niektórych miastach zaczęto myśleć 
systemowo, szkoda, że tak późno.

W tym roku dobiegają końca kadencje 
prezydentów miast. Którzy z nich 
przyczynili się do poprawy nie tylko 
infrastruktury rowerowej, lecz także 
transportu publicznego w swoich 
miastach?

– Stanowisko wielu prezydentów nie 
jest już tak radykalnie skierowane na 
ruch samochodowy jak kiedyś. Myślę, 
że przełomem były wydarzenia w War-
szawie. Decyzja prezydent Gronkiewi-
cz-Waltz, by postawić na buspasy, była 
dosyć odważna. Sięgając zaś bardziej 
wstecz – prezydent Kaczyński pod-
jął decyzję o uruchomieniu Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Te dwa momenty były 
kluczowe nie tylko z punktu widzenia 
Warszawy, lecz także innych polskich 
miast, które zwykle bacznie przyglą-
dają się temu, co dzieje się w stoli-
cy. Pokazano, że można postawić na 

transport publiczny, nawet jeśli jest to 
ryzykowne politycznie. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz ryzykowała konfliktem 
z kierowcami, a Lech Kaczyński z ko-
lejarzami. Jeszcze w 2004 roku padło 
hasło „Poza PkP nie ma kolei”, a on 
jako pierwszy stworzył spółkę zupełnie 
niezależną od PkP, czyli skM.

Z kolei Wrocław warto pochwalić za 
to, że w ostatnich latach eksperymen-
tuje z nowymi rozwiązaniami, takimi 
jak pasy i śluzy rowerowe. Oczywiście, 
nadal jest to dalekie od spójnej po-
lityki. Wrocław przespał szansę, jaką 
była budowa tzw. obwodnicy autostra-
dowej A8, na realokację przestrzeni 
miejskiej. Gdy zniknął ruch tranzytowy, 
nie dokonano zmiany na rzecz rozwoju 
rowerowego ani poprawy tramwajo-
wego. Zostało więc to szybko skon-
sumowane przez ruch lokalny; ludzie 
stwierdzili, że skoro jest luźno na uli-
cach, to wolą jeździć własnymi samo-
chodami. W efekcie znów są korki. 

Z miast średniej wielkości – Olsz-
tyn przystępuje do uspokojenia ruchu 
w Śródmieściu. To są wszystko ciekawe 
działania, ale nadal dalekie od rozwią-
zań systemowych. Nie możemy po-
wiedzieć, że mamy gdzieś w polskich 
warunkach do czynienia z Fryburgiem 
Bryzgowijskim, który realizuje wszyst-
ko idealnie. 

Chciałbym uzupełnić ten obraz 
o sytuację pieszych. Sprawą 

bardzo medialną, kontrowersyjną 
i nagłaśnianą w Warszawie jest 
przyszły wygląd skrzyżowań 
głównych arterii miasta. W rejonie 
ronda Dmowskiego, gdzie spotykają 
się Aleje Jerozolimskie i ulica 
Marszałkowska, czy zbiegu Targowej 
i Ząbkowskiej na Pradze proponuje 
się przywrócenie naziemnych przejść 
dla pieszych. Do jakich rozwiązań 
powinno się tu dążyć, nie wywołując 
jednocześnie niepotrzebnych 
konfliktów?

– Planowanie ruchu pieszego nad lub 
pod ziemią – oprócz obszarów poza-
miejskich, gdzie biegnie autostrada lub 
droga ekspresowa, a pieszych jest nie-
wielu – wydaje mi się niedopuszczalne. 
Generalnie piesi nienawidzą schodzić 
pod ziemię, choćby ze względów bez-
pieczeństwa. Jak wynika z raportów or-
ganizacji pozarządowych działających 
przykładowo na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, montowanie wind nie 
rozwiązuje problemu. Często stają się 
one mobilnymi pisuarami. Jeśli cokol-
wiek mielibyśmy chować, to samocho-
dy, a nie rowery, autobusy, tramwaje 
czy pieszych. Oczywiście, często jest to 
kosztowne, nie wszędzie jest możliwe, 
ale do tego powinniśmy dążyć. Sko-
ro chcemy dbać o odnowę miast, nie 
obejdzie się bez tego, by to piesi byli 
u góry. 

Nie obejdzie się również bez rów-
nych chodników, których jakość nadal 
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jest u nas bardzo niska. A jeśli spoj-
rzymy na któreś z miast, takich jak Po-
znań, gdzie jest polityczne zapotrzebo-
wanie na walkę z pieszymi, w którym 
wysyła się policję przeciwko pieszym... 
A funkcjonariusze czatują na nich, 
zamiast chronić na przykład przed za-
czepiającymi ich żulami... W internecie 
jest sporo nagrań, na których widać, 
że policja nie reaguje, kiedy kierowcy 
wjeżdżający na zielonej strzałce wymu-
szają na pieszych pierwszeństwo, ale 
bez wahania wlepia mandat za przej-
ście na czerwonym świetle. W Polsce 
nadal mamy do czynienia z wieloma 
absurdalnymi sytuacjami. Tymczasem 
ruch pieszy powinien być kwintesencją 
śródmieść. W Warszawie rzeczywiście 
jest jeszcze sporo problemów, ale przy-
najmniej myśli się o zamykaniu przejść 
podziemnych. W Poznaniu realizuje się 
nowe, bardzo strome, które mają słu-
żyć dojściu do nowego dworca, co jest 
skandalem. Olsztyn również, nim nie 
przemyślał strategii uspokojenia ruchu, 
likwidował przejścia dla pieszych na 
światłach, po to by kierowcom jeździło 
się szybciej. Natomiast w takich mia-
stach jak Poznań myślenie idzie w dru-
gą stronę. Planuje się kolejne przejścia 
podziemne, a mundurowi obiecują ko-
lejną bezpardonową walkę ze wszyst-
kim, co nie jest samochodem. 

Kolejne pytanie również dotyczy 
polityków, ale nie tylko. Na ile 
stykając się z nimi, dziennikarzami 

czy intelektualistami, widzi pan jako 
ekspert wpływ ich światopoglądu 
na wizję transportu publicznego 
czy infrastruktury drogowej? 
Czy w polskim kontekście można 
powiedzieć, że za określonymi 
rozwiązaniami optują raczej osoby 
o poglądach prawicowych niż 
lewicowych – i odwrotnie?

– Wydaje mi się, że różnica jest raczej 
pokoleniowa. Osoby starsze częściej 
optują za autostradami, nieraz bar-
dzo mocno, młodsi zaczynają myśleć 
w szerszej perspektywie. Moim zda-
niem jest to wpływ wyjazdów zagra-
nicznych, na przykład na stypendia 
Erasmus-Socrates, podczas których 
okazuje się, że dało się jeździć przez 
pół roku na rowerze np. po Oksfordzie. 
A w innym miejscu autobusem lub ko-
lejką miejską, i jakoś to funkcjonuje.

Wydaje mi się to o wiele ważniejsze 
niż różnice międzypartyjne. W każ-
dym ugrupowaniu są ludzie przychylni 
transportowi publicznemu, np. w Pis 
jest to Paweł Szałamacha, w Po Ewa 
Wolak, w sld Wojciech Olejniczak. Ci, 
którzy mają trzydzieści lub czterdzieści 
parę lat, raczej są jego zwolennikami, 
sprzyjają też ruchowi rowerowemu. 
Kluczowe wydaje mi się doświadcze-
nie, że może to funkcjonować i być 
przyjemne.

Skoro wspomniał pan o wyjazdach 
zagranicznych i tym, że mogą 

one zmieniać nasze spojrzenie 
na transport miejski, chciałbym 
wrócić do pytań o wykształcenie. 
Już po obronie doktoratu otrzymał 
pan stypendium im. Humboldta 
w Instytucie Mobilności i Transportu 
Politechniki w Kaiserslautern. Czy 
w Niemczech możliwości czerpania 
wiedzy w dziedzinach, którymi się 
pan zajmuje, są o wiele większe? Czy 
raczej nie mamy czego się wstydzić? 

– Niestety, w dziedzinie transportu 
i planowania przestrzennego Polska 
jest na bardzo odległej pozycji. Nasza 
nauka i praktyka odstają od czołowych 
ośrodków zagranicznych. Oczywiście, 
nie chodzi tu o całą polską naukę. 
W takich dziedzinach jak biotechnolo-
gia czy fizyka polscy naukowcy dorów-
nują zagranicznym. Co najwyżej mają 
mniejsze środki na badania, przez co 
czasami wypadają odrobinę gorzej.

Jeśli zaś weźmiemy kwestię trans-
portu, jesteśmy bardzo daleko za tym, 
co dzieje się w Europie Zachodniej, 
w szczególności w Niemczech. Kadra 
akademicka ma tam świeże spojrze-
nie. Nie wychowywali się, tak jak czę-
sto było w Polsce, na podręcznikach 
wydawanych przez General Motors, 

które następnie tłumaczono na ro-
syjski, a z niego na polski. Niestety, 
obraz miasta dla samochodów nadal 
dominuje wśród starszych polskich na-
ukowców. Oczywiście, nie dotyczy to 
wszystkich, bo są ludzie, którzy mają 
trochę inne spojrzenie. Większość 
jednak chce realizować wizje, których 
nauczyła się z podręczników z lat 60. 
czy nawet 50.

Na Zachodzie zaś prowadzi się dużo 
badań, które wyglądają inaczej niż 
u nas. Nie ma mody na modelowanie, 
brak tam przeświadczenia, że kompu-
ter pomyśli za nas i wszystko załatwi. 
Myśli się o tym, jak człowiek zaakcep-
tuje dane rozwiązanie, jest to spojrze-
nie bardziej humanistyczne. W Polsce 
nie patrzy się na miasto jako na całość, 
tylko na poszczególne, oderwane od 
siebie rozwiązania techniczne. 

W Polsce drogowcy próbują zawład-
nąć całym planowaniem przestrzen-
nym, by zaspokoić popyt na ruch sa-
mochodowy. To trochę tak, jakby ogon 
merdał psem. Na zachodzie Europy 
jest na odwrót – najpierw mamy wizję 
miasta, i to do niej potem dostosowu-
jemy transport. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. Ω

Michał BeiM: ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze miasto i transport, doktor w zakresie nauk 
o ziemi, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor ponad 50 publikacji w czaso-
pismach naukowych i rozdziałów monografii oraz licznych komentarzy na łamach prasy codziennej 
i branżowej.
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Aby wiedzieć, przy czym się 
bawić, doszedłem do wniosku, 
że stworzę Podlaską Listę 
Przebojów. Hitów jest dużo, czas 
wybrać najlepsze z najlepszych

Drodzy czytelnicy, czy wyobrażacie 
sobie miejsce, w którym czas płynie 
inaczej? Miejsce, w którym możecie 
odpocząć na łonie natury, a przy okazji 
posłuchać muzyki, która skruszy serca 
zatwardziałych przyjezdnych. Podla-
sie – i wszystko jasne.

Wielu dziennikarzy zarzuca miesz-
kańcom Podlasia zły gust muzyczny. 
Redaktorzy opisują ich w swoich tek-
stach jako ludzi, którzy poza disco polo 
świata nie widzą. Warto pamiętać, 
że kolebką tego gatunku jest właśnie 
piękna podlaska ziemia, dlatego jego 
wesołe dźwięki otaczają przyjezdnych 
w każdym zakątku, w którym można 
oddać się zabawie.

Aby wiedzieć, przy czym się bawić, 
doszedłem do wniosku, że stworzę 
Podlaską Listę Przebojów. Będzie ona 
nieodłącznym elementem zaopatrze-
nia każdego podróżnego, który zapla-
nuje wyjazd na Podlasie. Postawiłem 
sobie wysoko poprzeczkę. Hitów jest 
dużo, czas wybrać najlepsze z najlep-
szych. Warto podkreślić, że kolejność 
utworów jest przypadkowa. Każdy ka-
wałek jest wyjątkowy. Liczy się jakość, 
a nie miejsce. 

1. Boys  
Jesteś szalona
W trakcie przygotowań do tworzenia 
Podlaskiej Listy Przebojów znalazłem 
informację, która mną wstrząsnęła. 
Utwór Jesteś szalona nie został skom-
ponowany przez grupę Boys, tylko 

przez zespół Mirage. Ta piosenka jest 
moją rówieśniczką. Ma 22 lata. W 1997 
r. za zgodą właściciela utworu, czyli 
wytwórni Green Star, została wydana 
przez zespół Boys. 

W czym tkwi sukces tego przeboju? 
Dlaczego większość przyjęć weselnych 
nie może się obyć bez wielkiego hitu 
wykonywanego przez Boysów? Posta-
nowiłem prześledzić tekst i popłynąć 
z melodią, aby głowa lepiej pracowała. 
Zacznę od pierwszej zwrotki.

I. Miłość odchodzi – słyszę znów 
z Twoich ust. 
Zawsze prawda miała jakiś sens. 
Te dni jak bajka, piękne jak tysiąc róż. 
Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć. 

Podmiot liryczny ubolewa nad 
uchodzącą niczym powietrze z balonu 
miłością. Po raz kolejny uczucie płata 
mu figle. Biedaczek już był w ogród-
ku, witał się z gąską i szok. Niewia-

sta mówi, że miłość odchodzi. Ból 
i cierpienie doskwierają podmiotowi 
lirycznemu na każdym kroku. Werter 
może się schować. Boys mają jednak 
panaceum na smutki, które dostarcza 
miłość. Piękne wspomnienia, cudow-
nie spędzony czas. Tylko odrzucić chu-
steczki na bok i zacząć się cieszyć. Czas 
przejść do refrenu.

Jesteś szalona, mówię Ci,  
Zawsze nią byłaś.  
Skończysz wreszcie śnić? 
Nie jesteś aniołem, mówię Ci. 
Jesteś szalona.

Pan Boys uświadomił sobie, że zako-
chał się w szalonej kobicie. Stąd zawa-
hania nastrojów, zmienność w wypo-
wiedziach. No cóż, uczucia zostały źle 
ulokowane. Głowa do góry, nie ma co 
się przejmować, jutro też jest dzień. 
Smutna piosenka, która porywa ludzi 
do tańca. Majstersztyk.

Bartosz Boruciak

PODLASKA LIS  TA PRZEBOJÓW
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2. Weekend 
Ona tańczy  
dla mnie
Najlepszy z najlepszych utwór, przy 
którym bawiła się cała Polska. Praw-
dziwy Polak chociaż raz w życiu słyszał 
tekst autorstwa Radka Liszewskie-
go – lidera zespołu Weekend. Cze-
kał on na swojego evergreena 12 lat. 
Radek postanowił dodać do swojego 
muzycznego garnka: cztery akordy, 
saksofon z syntezatora, wpadającą 
w ucho melodię – przepis na hit disco 
polo gotowy. 

Weekend rozpoczął swoją muzycz-
ną działalność w 2000 roku. Przez 
jakiś czas był symbolem obciachu. 
Przyczynił się do tego hit Teraz mnie 
to wali. Panowie postanowili odbić 
się od dna, wzięli się w garść, zain-
westowali w swój wizerunek, co dało 
wymierne rezultaty. Warto dodać, że 
Polacy w trakcie zabawy sylwestro-
wej na pl. Konstytucji w Warszawie 
najlepiej się bawili przy hicie zespołu 
Weekend. To mówi samo za siebie. 
Polskie gwiazdeczki pop pozostały 
w tyle. Czas rozbić piosenkę na części 
pierwsze. Omówię pierwszą zwrotkę 
i refren.

Moja dziewczyna patrzy często  
w oczy me 

i nie ukrywam – sprawia to 
przyjemność.  
Jak ją kocham tylko moje serce wie, 
gdy mnie całuje, oddałbym niejedno. 
Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, 
bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. 
I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo 
jest tego warta, nic się nie zmieniło, 
bo ja pragnę jej jej, bo pragnę jej jej, 
booo.

Miłość ponad wszystko. Podmiot 
liryczny jest najszczęśliwszy człowie-
kiem na ziemi. Jego kobieta jest w nim 
tak zakochana, że patrzy mu w oczy. 
Często zdarzają się sytuacje, można to 
zauważyć na polskich ulicach, że za-
kochani nie patrzą sobie w oczy, tylko 
mają w uszach słuchawki. Autor tekstu 
słuchawki na pewno zostawia w swoim 
studiu nagraniowym. O to mogę być 
spokojny. żyje miłością i oddałby za nią 
wszystko. Problemów nie leczy używ-
kami, tylko ramionami swojej wybran-
ki. Każda wolną chwilę ofiaruje swojej 
kobiecie, pragnie jej w każdej wolnej 
chwili. Romantyk pełną gębą. Każda 
czytelniczka tego artykułu chciałaby 
mieć takiego faceta.

Ja uwielbiam ją. Ona tu jest 
i tańczy dla mnie, 
bo dobrze to wie, że porwę ją 
i w sercu schowam na dnie.

W refrenie po raz kolejny podmiot 
liryczny ogłasza całemu światu, że 

uwielbia swoją wybrankę. Nagrodą jest 
taniec ukochanej. Tutaj możemy sobie 
pofantazjować, o jakim tańcu mowa 
w utworze. Tę tajemnicę zna tylko au-
tor. Po tańcu uczucie będzie schowane 
bardzo głęboko w sercu poety. Niech 
tylko ktoś spróbuje teraz powiedzieć, 
że faceci nie potrafią kochać. Potrafią, 
i to jak. 

3. Mig 
Co ty mi dasz?
 
Milenium było owocne dla polskiej 
muzyki dance. Rodzeństwo Gwiazdow-
skich: Dorota, Marek , Krzysiek i Sławek 
postanowiło założyć grupę Mig. Pierw-
szy utwór Co ty mi dasz? zrobił oszała-
miającą karierę w internecie, miliony 
wyświetleń, tysiące komentarzy. Zapy-
tacie: dlaczego? Odpowiadam: wyjąt-
kowy teledysk. Uzyskał miano najbar-
dziej obciachowego polskiego klipu. 
Zapraszam do obejrzenia. Mój komen-
tarz jest zbędny, sami się przekonacie 
o jego oryginalności. Wróćmy do muzy-
ki i do tekstu, bo te składniki piosenki 
sprawiają, że mamy ochotę wejść na 
parkiet i zatańczyć niczym John Travol-
ta w Gorączce sobotniej nocy.

Co Ty mi dasz? Niczego nie żałuj 
Kawałek dnia krótki podaruj. 
Co ty mi dasz? Nie zwlekaj z tym 
więcej. 

Czego mi brak?  
Proszę o więcej.

Autor tekstu nie owija w bawełnę. 
Oczekuje od obiektu swoich wes-
tchnień zaangażowania i pomocy. 
Utwierdza ją w przekonaniu, że poma-
gając mu, podejmie decyzję najlep-
szą z możliwych. Podmiot liryczny nie 
oczekuje willi z basenem czy drogie-
go samochodu. On potrzebuje chwil 
spędzonych ze swoją przyszłą, mam 
nadzieję, miłością. Ale jak to w życiu 
bywa, prosi o więcej. Dać palec, a weź-
mie całą rękę, jak mawiały nasze bab-
cie. Przeczuwam, że autor kanibalem 
nie jest, ręka pozostanie cała i będzie 
całowana przez całą dobę, Większość 
muzyków disco polo szanuje kobiety, 
ten nie jest wyjątkiem.

Ref.: Choć prawda boli mnie, ja 
wierzę, że, 
że nie opuścisz mnie, nie żegnając się. 
Już moje myśli zabijają mnie... 
Czy to jest prawda, czy też nie?

Co się kryje pod słowem „prawda” 
w refrenie? Domyślam się, że zdrada. 
Ukochana piosenkarza zdradziła go 
z innym. On nadal wierzy, że do niego 
wróci i przemyśli swój błąd. Nikt nie 
jest idealny. Autor tekstu ma stany lę-
kowe. Ma problemy ze zdrowiem psy-
chicznym. Miłość potrafi płatać figle. 
Nie rozumie, jak to facet, czy rozstanie 
jest faktem, czy też nie.



B
A

R
TO

SZ
 B

O
R

U
C

IA
K

 /
 P

O
D

LA
SK

A
 L

IS
TA

 P
R

ZE
B

O
Jó

W
 

2
4

6

FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
2 

/ 
D

O
ży

N
K

I 
20

14
 

2
4

7

4. Skaner 
American Boy
Skaner – kolejna legendarna grupa 
disco polo, o której warto pamiętać. 
Liderem i wokalistą grupy jest Robert 
Sasinowski, który szlify zdobywał jako 
gitarzysta w zespole Boys. Widocz-
nie postanowił wziąć sprawy w swoje 
ręce, bo po odejściu z Boysów założył 
w 1993 r. zespół Skaner. Moim kandy-
datem do Podlaskiej Listy Przebojów 
został kawałek American Boy. Tęskno-
ta, miłość, dzielący parę Atlantyk. To 
wszystko przed wami.

1. Oj daleko... jesteś tak daleko, 
W każdej nocy Twoje ciało mi się śni... 
Oj daleko... za morzem, za rzeką, 
Rozpalone, zwariowane liczę dni. 
Chociaż tysiące mil 
Dzisiaj dzieli nas... 
Przed nami cały świat, 
Tylko powiedz tak!

Kobieta wyjechała za chlebem do 
Stanów. Podzieliła losy Natalii z Bro-
oklynu z legendarnego utworu grupy 
El Dupa. Jej mężczyzna wzdycha do 
niej codziennie. Śni mu się po nocach, 
nie dając spać. Odległość dzieląca parę 
sprawia, że mężczyzna staje się kłęb-
kiem nerwów. Liczy dni i godziny do 
upragnionego powrotu swojej kobiety. 
Dlaczego został w Polsce?! Myślę, że 

nie dostał wizy. Ot, taki prozaiczny po-
wód. Obama, gdzie są nasze wizy?!

Ref: American Boy, 
American Joy, 
Zabierze Cię tam, 
Gdzie słońca blask! 
 
American Boy, 
American Joy, 
Gdzie lato gorące 
Wiecznie trwa!

Stany Zjednoczone – kraina przy-
jemności i zabawy. Taki obraz tego kra-
ju rysuje nam się w refrenie. Wieczne 
lato, prażące słońce. Niczego więcej 
nie potrzeba zakochanej parze do 
szczęścia. Strach w moich oczach po-
jawia się na samą myśl o stracie przez 
autora tekstu kobiety. Zabawa zabawą, 
ale jeżeli wybranka pozna przystojnego 
Amerykanina i wybierze ekskluzywny 
towar z Kalifornii? Wokalista tego nie 
przeżyje, albo wreszcie dostanie wizę 
i pokaże Amerykaninowi, gdzie raki 
zimują. Miłość wtedy będzie wiecznie 
trwać, tyle że poza granicami naszej 
ukochanej Polski.

5. Akcent 
Siwy koniu
Zenon Martyniuk i wszystko jasne. 
O tym panu wiele nie mówić trzeba. 

Charakterystyczna barwa głosu, która 
sprawia, że chcemy tak jak on kom-
ponować największe hity disco polo. 
Zenek na scenie jest od zawsze. Tłumy 
nastolatek piszczą na jego widok. Ten 
styl, te włosy, ten uśmiech – to wszyst-
ko tworzy doskonałość na discopolo-
wym rynku. Czas na legendarny prze-
bój grupy Akcent Siwy koniu.

1. Siwy koniu, 
Kary koniu, 
Tyle nocą spadło gwiazd.  
Może spełni się marzenie  
I nie zgasi słońca blask.  
 
Ref.: Siwy koniu,  
Kary koniu,  
Miłość opętała mnie,  
Lecz nie powiem nic nikomu,  
Nikt nie dowie się (2x).

Mówi się, że najlepszym przyjacie-
lem człowieka jest pies. Autor tekstu 
piosenki myśli inaczej. Koń – zwierzę 

silne, mądre, charakterne. Zawsze 
przy boku i zawsze posłuszne. Pod-
miot liryczny liczy na to, że spełnią się 
jego marzenia. Powiernikiem tajemnic 
autora tekstu jest siwy koń. Zwierzę 
doświadczone przez życie, rozumiejące 
problemy ludzi. Tylko koniowi piosen-
karz może naprawdę zaufać. Dziwny 
jest ten świat. Chciałbym dodać na 
koniec tej krótkiej analizy, że jestem 
zaskoczony użyciem apostrofy w tek-
ście disco polo. Myślę, że lider zespołu 
Akcent niejeden tomik wierszy prze-
czytał. I jeszcze niejeden przed nim.

Podlaska Lista Przebojów dobiegła już 
końca. Mam nadzieję, że będzie wam 
dobrze służyć. Sprawi, że na waszych 
twarzach zagości uśmiech, gdy będzie-
cie słuchać discopolowych przebojów. 
A przede wszystkim potwierdzi tezę, 
że najlepszą towarzyszką podróży i za-
baw jest muzyka disco polo. I wszy-
scy razem: Bo wszyscy Polacy to jedna 
rodzina… Ω



SalIt Per me

ea placet mihi  ja uwielbiam ją
et adest hic  ona tu jest
et salit per me  i tańczy dla mnie
Quod bene sapit  bo dobrze to wie
rapturus sim  że porwę ją
et  celaturus corde i schowam w sercu na dnie

mea puella spectat saep(e) in lumina mi 
Quod mihi placet non possum latere  
Quam eam amo solum meum cor sapit 
Cum det mi bassia non nihil redderem  
Brachi(a) eius lenimentum mihi dant
grati(a) huius gusto saporem amoris
Noctes et dies huic etiam dedicent
Hoc decet ei, nihil est temporis

× × ×

tu eS FurIOSa

tu es furiosa
Crede mi
et semper eras
Cede dormire
tu non es angellus
dico ti
tu es furiosa 

amor evadit – in tu(o) habes ore 
Semper in vero sensus inerat
Haec dies ut carmen, ut amoenae rosae 
Semper ridebas et heu vale mi 

Valedicens donas risum tuum 
Cum exeas omnia cadunt hic
deliria tua nec non te vald(e) alabam
Semper ridebas et heu vale mi

× × ×
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Bóg wybrał właśnie to, co 
głupie w oczach świata, 
aby zawstydzić mędrców, 
wybrał to, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć; i to, co nie 
jest szlachetnie urodzone 
według świata i wzgardzone, 
i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, 
by to, co jest, unicestwić, 
tak by się żadne stworzenie 
nie chełpiło wobec Boga.  

takie, które należy przycinać kilkana-
ście razy dziennie). to ich stylówki są 
naturalnie hipsterskie, gdyż ciuchy 
dziedziczą po starszym rodzeństwie 
bądź też kupują w lumpach. Chcesz 
zobaczyć vintage? to jedź do Białego-
stoku i popatrz na tamtejszych żuli. 
tylko nie załam się, kiedy zobaczysz, 
ze twój vintage jest tak naprawdę 
plastikowy, a w kwestii alternatywnej 
mody to właśnie ci wzgardzeni rządzą 
po całości. ty jesteś tylko nieudolnym 
naśladowcą.

I wreszcie – stereotypowi miesz-
kańcy Polski B pierdolą mainstream 
po całości. Są żywą kontrkulturą.  
Nie ma na nich mocnych. Hipsterzy 
z placyqu zachwycają się zespołami, 
które swoje płyty sprzedają w milio-
nach egzemplarzy, a tymczasem wąsa-
ci mieszkańcy Podlasia słuchają takich 
zespołów disco polo, że ich publika 
liczy maksymalnie kilka tysięcy osób… 
współczesnym hipsterom wydaje się, 
że są wielkimi kontestatorami.  
a guzik prawda! Co takiego niby kon-
testują, sącząc to swoje sojowe latte ze 
Starbucksa? a spójrz teraz na Pola-
ków-biedaków-cebulaków. mają cię 
w dupie do tego stopnia, że zakładają 
na złość tobie skarpety do sandałów. 
Przyznaj się – nie masz jaj, żeby zrobić 
tak samo. Nie masz jaj, by być praw-
dziwym hipsterem. tylko pierdolisz, 
że nim jesteś. a tymczasem Polak 
z biednej części kraju nawet nie wie, 
czym jest ta cała hipsterka. Nigdy nie 

Białystok 
Polską 
Wandeą!

powie, że jest hipsterem. 1:0 dla niego, 
pozerze.

wiemy, że historia lubi się powta-
rzać. Sięgnijmy więc do czasów rewo-
lucji francuskiej – mówiąc językiem 
nieodżałowanego Zbyszka Sajnóga – 
okresu tyleż wspaniałego, / co przejebane 
mieli wtedy ludzie. wobec tejże właśnie 
pierwszej tak natarczywej fali lewac-
twa zbuntował się ktoś, kto z pozo-
ru zbuntować się nie mógł. Chodzi 
o wieśniaków z wandei – pierwszych 
kontrrewolucjonistów. wydawać by 
się mogło, że byli oni ostatnimi ludź-
mi, którzy mogli stanąć w obronie 
króla (bo przecież ten ich uciskał). Nic 
bardziej mylnego. to właśnie proste 
chłopstwo wkurwiło się jako pierwsze. 
I to ono stanęło z widłami w rękach 
w obronie Boga. uczeni jak zwykle za-
kopywali się w książkach, a oni porwa-
li sztandary i stanęli do walki zbrojnej. 

może i u nas, w Polsce, zanosi się 
na prawdziwie katolicką rebelię? jeśli 
tak, to z pewnością mogą ją wzniecić 
mieszkańcy Polski B. myślę, że kiedyś 
mogą się wkurwić porządnie i rozwalić 
ten zasrany system. w końcu to oni są 
wybrani przez Boga. w końcu to wła-
śnie oni są prawdziwymi hipsterami. 
jeśli więc już z Polski wyjdzie kiedyś 
jakaś iskra, która podpali świat, to 
wyjdzie ona znikąd indziej jak z poło-
żonego na (pozornym!) uboczu cywili-
zacji Białegostoku. Ω

tak niemal dwa tysiące lat temu pisał 
św. Paweł (1 kor 1, 27–28). jak nikt 
inny zauważał on paradoksy bożej lo-
giki. Ścieżki układane przez Boga nijak 
mają się do ludzkich dróg. Zdawać by 
się mogło, że wszechmocny śmieje 
się z naszych planów i sam przedsta-
wia swoje alternatywy. Bóg jest więc 
tam, gdzie się go nie spodziewamy. 
Nie płynie On z głównym nurtem, 
lecz owym mainstreamem gardzi. Nie 
jest to twierdzenie wymyślone na wy-
rost – gdy wcielony zstąpił na ziemię, 
wybrał ubogą stajenkę, a nie piękny 
pałac Heroda. ówczesne Betlejem zaś 
moglibyśmy porównać do… naszego 
Białegostoku! 

Bóg ukochał więc sobie w sposób 
szczególny Polskę B. Gdzie indziej 
bowiem jest tak chętnie jak właśnie 
wśród ubogich słuchany i kochany? 
miłość Boga do człowieka natrafia tam 
na odpowiedź. Przeciętny wieśniak 
jest bliżej Boga niż niejeden miesz-
kaniec miasta. I co więcej – z punktu 
widzenia bożej logiki – jest on od tego 
mieszczucha mądrzejszy. jest głupi 
dla świata, lecz mądry dla Chrystusa. 
to on jest buntownikiem i burzycie-
lem kanonów. to on jest prawdzi-
wym hipsterem (choć między Bogiem 
a prawdą, to jest on nim po prostu 
z biedy, w której przyszło mu żyć). 

Prawdziwi hipsterzy nie przesiadu-
ją bowiem na placu Zbawiciela. Oni 
mieszkają w Polsce B. to oni noszą 
autentyczne męskie brody (a nie  

mateusz k. dziób
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Podobno kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się 
w końcu prawdą. Słowa wypowiadane codziennie 
i każdego dnia zasłyszane tracą swoje znaczenie. I moc.

Na wschodniej granicy Polski wydarzyła się ostatnio rzecz niezwy-
kła. do tego stopnia niespotykana, że na ulicach pełno było rozen-
tuzjazmowanych głów, które co chwila pytały: Czary to? Magia?

Nikt nie wiedział skąd, ani jak, ani kiedy i dlaczego to przyszło. 
Przecież uważaliśmy i mamy świadków, że jeszcze wczoraj tego nie 
było – jakby wystraszonym głosem bronili się zapytani przechod-
nie. ale przyszło i jest. Czary? magia? Cuda?

Otóż od mniej więcej pół roku (co jednak ubiegło cytowanym 
wyżej respondentom) na wschodnich krańcach rzeczpospolitej 
unosi się szczelna granica. Niewidzialna, ale zbudowana z cegły 
klinkierówki porządnej jakości ściana, przez którą nie przedostaje 
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się kompletnie nic z tego, co po drugiej stronie. Zbudowana  
w jednej chwili. murarz lub architekt krajobrazu – niepodpisa-
ny. anonimowe dzieło rażące trochę topornym, ale solidnym 
wykonaniem.

Nie wiem, czy kiedykolwiek powstało coś takiego jak filozo-
fia muru. Być może. Nie jestem aż tak oczytany, by każdorazową 
zmianę w głębokim i szerokim metodologicznym oceanie filozo-
fów zauważyć na własnym poletku. może kiedyś.

Niemniej jednak mam własną, która już wiele razy się spraw-
dziła i ciągle zaskakuje mnie swoją aktualnością. Otóż jak wiemy, 
mur, czyli struktura z istoty swojej nieprzenikalna, nie pozwala 
na zauważenie tego, co się za nim dzieje. temu służy. Odgrodze-
niu i postawieniu wyraźnego znaku, którego przekroczenie naraża 
drugą stronę na daleko idące konsekwencje. ale jest jeszcze jedna, 
mniej zauważalna zależność. Otóż bystry (zdarza się, naprawdę!) 
i sprytny umysł będzie się chciał dowiedzieć, co jest po drugiej 
stronie. 
– ale nic nie widać, panie kierowniku! – zaapelują lekko podchmiele-
ni panowie, z trudem usiłujący wychylić nos poza szczyt budowli.

ano prawda, nie widać. ale to nie przeszkadza w tym, by na 
podstawie szczątkowych informacji pochodzących z drugiej strony 
(dźwięków, zapachów, pojedynczych słów i zwrotów), budować so-
bie własną wizję tego, co tam, a nie tu. wizję wyssaną z tak dużego 
palca, że mógł pochodzić jedynie z projektowanego ongiś przez 
Sowietów kilkunastometrowego spiżowego posągu lenina. wizję, 
która mówi więcej o słuchającym niż o realnej niewidocznej rze-
czywistości. wizję nieprawdziwą, błędną i całkowicie wypaczoną.

mniej więcej taka sytuacja ma tam miejsce, lecz dzięki nowo-
czesnym środkom masowego przekazu wie o tym cała Polska, nie 
tylko wschodnie jej kresy. wszyscy wiedzą, że nic nie wiedzą.

Na podstawie strzępków informacji pochodzących zza muru 
możemy dowiedzieć się, że toczy się tam jakaś „walka”. a właści-
wie „starcia”, bo przecież ani razu nie przedostało się przezeń sło-
wo „wojna”. Bardzo nielubiane po stronie, gdzie słyszy się tylko  
te słowa, których dźwięk miękko brzęczy w uchu i pogodnie na-
straja do życia. Była także mowa o jakichś rannych, paru zabitych, 
odbiciach, ostrzelaniach, okrążeniach, bombardowaniach,  

wysadzeniach, protestach, dewastacjach, eksterminacjach, kata-
strofach, bukach, rakietach, broni lekkiej, ciężkiej i szybkostrzel-
nej, ludziach, komisjach i potępieniach.

Podobno kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się w końcu 
prawdą. Słowa wypowiadane codziennie i każdego dnia zasły-
szane tracą swoje znaczenie. I moc. to tylko dźwięki – próbowali 
ratować sytuację profesorowie nauk o języku. ale dźwięki wyjątko-
we! – trwali w swym naukowym podnieceniu. Nie zauważyli jed-
nak, że dźwięki wydają także i kanarki, i krowy.

Bo wyrazy nie znaczą tego, co znaczą, dopóki nie powiąże się 
ich z obrazami i tym, co przedstawiają. wtedy okaże się, że nic nie 
jest takie, jak było do tej pory. ranni okażą się ludźmi z powyry-
wanymi kończynami, których długa smuga krwi lekko płynie po 
brudnym chodniku. Paru zabitych – ludzkimi fragmentami swo-
bodnie rozrzuconymi po okolicy lub zmiażdżonymi i zaklinowany-
mi w ściśniętym lotniczym fotelu. Bombardowania i wysadzenia 
położą kres wszelkiej zwierzynie w powietrzu, na wodzie i lądzie. 
a resztki nadpalonych domów runą, zgniatając swoim ciężarem 
ostatnie rosnące drzewa. Broń lekka? karabin snajperski przewier-
cający nabojem czaszkę z odległości 1600 metrów. Broń ciężka? 
karabin maszynowy przerabiający żywego człowieka w stertę „nie 
wiadomo czego”. Potępienia i komisje zajmą doborowe miejsce 
w szeregu zwanym „pustką”.

Nie wiem, czy mamy w Polsce wszyscy te same telewizory i ten 
sam internet. Nie wiem, gdzie są rządzący państwami, którzy 
jeszcze dwa miesiące temu mówili o wolności i prawach człowieka. 
Gdzie wierzący szlochający na ulicach i organizujący przebłagalne 
nabożeństwa w obliczu tak wielkiej zbrodni? Gdzie ludzie dobrej 
woli organizujący specjalne transporty humanitarne na wschód 
i zrzeszający się w grupy dyskutujące o innych możliwościach po-
mocy potrzebującym? Gdzie „patrioci” mówiący o odpowiedzial-
ności za ojczyznę i przynaglający innych do niej?

– a panie kierowniku, długo tu jeszcze pod murem zostajemy? 
Bo się ściemnia i ciągnie od betonu.

– Nie wiem, józek, nie wiem, jak długo… Ω

Wszyscy wiedzą, 
że nic nie wiedzą 

 nie wiem, Józek, nie  
 wiem, jak długo…
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Historia ucieczki człowieka to 
historia jego wchodzenia w siebie 
i zadawania sobie gwałtu. 
Człowiek Zachodu ucieka, aby 
wykrzyczeć parę zdań we własnym 
języku. Człowieka Dalekiego 
Wschodu indywiduum dawno 
przestało interesować: woli się 
oderwać, wyłączyć, pragnie się 
rozpłynąć w czasie i przestrzeni.

Mistrz zen mówi tak: Nie odtrącać 
tych, którzy chcą przychodzić, nie za-
trzymywać tych, którzy chcą odejść.

1. Odłączenie

Dla bezimiennego bohatera  
Kusamakury Natsume Sōsekiego 
(w dosłownym tłumaczeniu: Prze-
chadzki samotnego marzyciela) wybór 
jest prosty: lepiej odejść. Od ludzi, któ-
rzy są „źródłem cierpienia”, od zgieł-
ku Tokio i również od siebie. A może 
przede wszystkim… Świata ludzi nie 
stworzyli ani Bogowie, ani Demony. 
Wystarczy pobieżny rzut oka na swoich 
sąsiadów – wzdycha uciekinier. Trzeba 
iść pod górę, po zboczach Tanzawa. 

W myślach maluje chmury nad szczyta-
mi. Podjął decyzję: chce być sam. I gdy-
by to było możliwe – na zawsze. To nie 
koniec. Ostatnia faza jego wewnętrz-
nych postanowień musi przejść jeszcze 
przez dwa etapy. Po pierwsze: dążyć do 
wygumkowania emocjonalnego „ja”. 
Ponieważ przykrości i troski czy tęskno-
ta i radość sprowadzają nas do smutnej 
kondycji ciała. Po drugie: zlać się z oto-
czeniem i na wieki zapomnieć o kon-
fliktach i kontrastach immanentnie 
należących do reguł życia we „wspól-
notach ludzkich”. W ten sposób jeden 
jedyny człowiek może się przepoczwa-
rzyć w nową jakość, w nowe „ja”. „Ja” 
wyzbyte pasji i dążeń. 

Historia ucieczki człowieka to histo-
ria jego wchodzenia w siebie i zada-
wania sobie gwałtu. Człowiek Zachodu 
ucieka, aby wykrzyczeć parę zdań we 
własnym języku. Człowieka Dalekiego 
Wschodu indywiduum dawno przesta-
ło interesować: woli się oderwać, wy-
łączyć, pragnie się rozpłynąć w czasie 
i przestrzeni. 

Już na pierwszych stronach „pierw-
szej powieści haiku” – tak nazwał ją 

sam Sōseki w liście do przyjaciela – po-
znajemy credo bohatera: Posuwając 
się naprzód, górskim szlakiem, duma-
łem w duchu tak: rozumem niczego nie 
osiągniesz. Żeglując po falach wrażli-
wości łatwo utoniesz. Gwałtem forsu-
jąc swoją wolę ugrzęźniesz w mieliźnie. 
Niełatwo odnaleźć się w świecie ludzi. 

Idzie pod górę, pada drobny deszcz, 
ubrania przyklejają się do jego zzięb-
niętej skóry: Nacisnąłem kapelusz na 
oczy i przyspieszyłem kroku. Wystar-
czyłoby jednak wyobrazić sobie, że 
patrzę na siebie z zewnątrz, jak na 
kogoś innego – przemoczoną do kości 
istotę, zagubioną pośród rozbłyskują-
cej srebrzystymi igiełkami, bezkresnej 
szarugi – aby scena ułożyła się w pięk-
ny poemat. W istocie tylko wtedy, gdy 
udaje mi się zapomnieć o materialnej 
egzystencji i spojrzeć na siebie czysto 
obiektywnym wzrokiem, dopiero wów-
czas, niczym postać namalowana na 
obrazie, poczuć się mogę w idealnej 
harmonii z otoczeniem. 

2. Nie zależy mu już wcale na 
tym, by świat czymkolwiek 
kokietować: wylatuje poza 
orbitę jego oczekiwań, ruszając 
w dal, w niezwykłą podróż po 
najśmielszej trajektorii… – 
Glenn Gould o ostatniej – 
niedokończonej – fudze Bacha. 

Zbawianie poprzez sztukę… Próba zre-
dukowania swojej biografii do czystej 
jednoznaczności. Samotny marzyciel 

szuka odcięcia i odnajduje go, wpisu-
jąc własne „ja” w krajobraz, medytując 
nad śpiewem skowronków oraz malu-
jąc. Będę żył jak ktoś, kto już umarł – 
zdaje się mówić anonimowy bohater 
Kusamakury. W innej powieści Sōse-
kiego – Kôfu – podobnie, poznajemy 
bohatera bez przeszłości i nazwiska, 
oraz – ostentacyjne podobieństwo do 
poprzedniej powieści – podczas wę-
drówki po górach: Szedłem nie po to, 
aby wyjść z wszechogarniającej mnie 
mgły, szedłem, bo nie potrafiłem już 
się zatrzymać […]. Jeśli mam być uczci-
wy, chciałem się pogrążyć w ciemno-
ściach, och! tak!, poddałem się temu 
uczuciu, bo nie miałem innego wyjścia. 
O ile anonim Kusamakury odnalazł 
upragniony spokój na szczytach arty-
stycznego uniesienia, o tyle ten z Kôfu 
szedł coraz niżej, w głąb ziemi, by 
w końcu stać się górnikiem z kilofem 
w ręku. Na końcu powieści nie sposób 
odróżnić koloru jego skóry od węgla… 

Sztuka jest zachętą do ucieczki, 
do zrywania mentalnych ograniczeń, 
albowiem za murem współczesnej 
cywilizacji upaćkanej tuszem do rzęs 
i ożywionej odżywką nie kryje się 
nic – nic oprócz goryczy. życie to pro-
cedury, z którymi należy się zgadzać. 
Lecz te procedury nie tworzą życia. 
Istnieje inna droga – artystyczna eks-
taza – twierdzi Sōseki. Wstępem doń 
jest przezwyciężenie i zapomnienie 
„ja”. Później – powolne odchodze-
nie w stronę ekstatycznego nieby-

marcin darmas

Uciec można na 
wiele sposobów
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tu i przyłączenie się do społeczności 
wiecznie nieobecnych. Wchodzimy 
w domenę vita contemplativa: muzy-
ka niszczy pociąg do działania, bezpo-
średniego doświadczenia egzystencji, 
faktu biologicznego jako takiego, od-
zwyczaja również od jednostkowości – 
pisał Cioran w Księdze złudzeń. I do-
daje: Muzyka wzbudza żal, że nie jest 
się tym, kim powinno było być, ale jej 
magia rzuca na nas w jednej chwili 
urok, przenosząc nas do naszego ide-
alnego świata, w którym powinno się 
było żyć.

Sztuka programowo, twierdzi Ru-
mun, jest przeciwko życiu – jest pra-
gnieniem nieskończoności. Jedynie ona 
może nas odwrócić od nieuchronności 
życia. Głębia doświadczenia muzycz-
nego wynika z ludzkiej niemożności 
urzeczywistnienia się w życiu. Muzyka 
wyzwala nas od życia, pozwalając nam 
o nim zapomnieć.

Przy łóżku, na którym kanadyjski 
pianista Glenn Gould dostał śmiertel-
nego udaru, znaleziono Pismo Święte 
oraz Kusamakurę Sōsekiego. W historii 
japońskiego malarza Kanadyjczyk od-
nalazł bratnią myśl: ekstaza wymazuje 
„ja” i instynkt plemienny. Gould zre-
zygnował z jednego i drugiego. Swoje 
ciało omijał – zapytany przez dzien-
nikarza o seks, urywał krótko: moją 
ekstazą jest muzyka. A instynkt ple-
mienny? Dnia 10 kwietnia 1964 roku, 
u szczytu kariery, w wieku 32 lat, po 
koncercie w Los Angeles ucieka ze 

świata. Atmosfery sal koncertowych 
szczerze nienawidził, choć gaże za reci-
tale rosły z każdym rokiem. 

Gould podzielał opinię Gombro-
wicza: wolę Szopena, dolatującego 
przez okna, na ulicy, niż Szopena ze 
wszystkimi szykanami na koncertowej 
estradzie. Rzeczywiście, od czasów 
romantyzmu koncert stał się wido-
wiskiem „krwawym”, ekwilibrystyką, 
podczas której muzyk stara się kokie-
tować publiczność fajerwerkami: byłże 
to pianista, czy koń? – zastanawiał się 
Gombrowicz wieczorem w filharmonii. 
Horror publiczności wielkomiejskiej, 
hrabianki, które zamiast pozostać na 
swoim terenie, w swoim arystokratycz-
no-towarzyskim świecie, zapragnęły 
wziąć na serio sztukę, poczuły się do 
obowiązku złożenia jej trwożliwego 
hołdu – i, wytrącone z hrabiostwa, po-
padły w żakostwo.

Sztuka to rzecz intymna. Muzyka 
Bacha była pisana dla ucha bliskiego 
instrumentowi. Wiek XiX, zrywając 
z tradycją spójności duchowej twór-
ca – odtwórca – słuchacz, włączyła do 
koncertu hierarchię i spektakl. Wiek 
XX z nowoczesną technologią nagry-
wania stanowił szansę na powrót do 
barokowej bliskości, dał możliwość 
scementowania nowej wspólnoty du-
chowej połączonej nicią elektronicz-
nej ekstazy. Marzył o tym Gould. Toteż 
od 1964 roku wyłącznie nagrywał. 
Mój kontakt z publicznością jest teraz 
o wiele lepszy, potwierdzał. 

W Los Angeles, pamiętnego kwiet-
niowego wieczoru, Gould zagrał cztery 
fugi (z łacińskiego fugare – uciekanie) 
z cyklu Kunst der Fuge Bacha…

3. Zerwanie definitywne 

Naczelną zasadą samuraja była bez-
względna wierność. O tym jest kolejna 
książka Sōsekiego – Sedno rzeczy. Epo-
ka Meiji odchodziła wówczas pomału 
w przeszłość. Niebawem wojna, jedna, 
druga, bomby atomowe, kapitulacja 
oraz nowa konstytucja napisana pod 
dyktando Amerykanów, która prze-
orała mentalność japońską. Rozpo-
czął się pęd do szybkiej modernizacji 
i nastąpiło zerwanie kajdan przeszło-
ści: zawężono na przykład katalog słów 
oznaczających obowiązek. Generyczne 
słowo on tłumaczy się za pomocą kilku 
terminów, od „obowiązków” i „lojal-
ności” po „uprzejmość” i „miłość”. 
„On” – pisze w Mieczu i chryzantemie 
Ruth Benedict – opisuje spoczywają-
cy na człowieku ciężar, dług, brzmię, 
który każdy dźwiga najlepiej, jak po-
trafi. Za pomocą on dziecko spłaca 
swój dług wobec matki, która się dlań 
poświęcała w okresie niemowlęctwa 
i adolescencji. On oznaczy tutaj „mi-
łość”. W kulturze japońskiej miłość 
jest synonimem obowiązku albo spłaty 
zobowiązania. 

Aż do okresu Meiji niezwykle inten-
sywnie kultywowana w Kraju Kwitną-
cej Wiśni była tradycja bushidō. Jej 
emanacją była filozofia samurajska, 

owa strażniczka historii, tradycji i obo-
wiązku. Samuraj odpowiadał hono-
rem nie tylko za siebie i swoją służbę. 
Zaniedbanie czegokolwiek również 
było upokorzeniem. Czasami zabijano 
się więc, chcąc odpokutować – po pro-
stu – głupotę. Normy moralne samura-
jów zmieniały prawne standardy edyk-
tów cesarza. Jeden z nich, z 1742 roku, 
zalecał dekapitację woźnicy, który 
nie potrafił odpowiednio pokierować 
wozem i naraził tym swojego pana na 
szwank lub niewygodę… 

W końcowej fazie ii wojny świato-
wej na froncie amerykańsko-japoń-
skim odżył etos samurajski w jego 
krańcowej formie. Za najcięższą bitwę 
na Pacyfiku uchodzi bitwa o atol Tara-
wa, skrawek ziemi wielkości 20 kilome-
trów kwadratowych. Straty po stronie 
amerykańskiej wyniosły 3301 żołnierzy 
piechoty morskiej, w tym 990 zabi-
tych. Garnizon japoński liczący 4836 
ludzi przestał istnieć, a do niewoli 
dostało się 17 żołnierzy Kraju Kwitną-
cej Wiśni. W końcowej fazie bitwy ja-
pońskie dowództwo wysłało do sztabu 
generalnego następujący radiogram: 
Nasza broń została zniszczona i odtąd 
każdy będzie próbował ostatecznego 
ataku... Niech żyje Japonia. Podobnie 
wyglądała obrona góry Suribachi. Ge-
nerał Kuribayashi postanawiał wysłać 
raport do Tokio: Teraz ja, Kuribayashi, 
uważam, że nieprzyjaciel dokona  
inwazji na Japonię właśnie z tej wy-
spy... Jest mi bardzo smutno, ponieważ 
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mogę sobie wyobrazić sceny katastro-
fy naszego Imperium – podnosi mnie 
jednakowoż na duchu widok moich ofi-
cerów i żołnierzy, którzy umierają bez 
żalu w bitwie o każdy cal ziemi z prze-
ważającym wrogiem.

Generał 14 marca 1941 roku zdążył 
napisać ostatni raport: Bitwa zbliża 
się ku końcowi... Teraz nie ma już ani 
amunicji, ani wody; wszyscy, którzy 
przeżyli, pójdą do generalnego ataku. 
Nie żałuję jednak niczego, gdy myślę 
o moim długu wdzięczności wobec 
Ojczyzny (...). Szczerze wierzę, że moja 
dusza będzie szła na czele natarcia 
(...). Pozwólcie mi powiedzieć „sayona-
ra” na wieczność. 

Czternaście wieków później, kiedy 
oglądamy filmy Akiry Kurosawy, rozpo-
znajemy postacie dobrze nam znane 
z Biblii oraz europejskich opowieści 
o wierności, odwadze i honorze. War-
tości te były hołubione w Europie i na 
Dalekim Wschodzie w czasach nam 
jeszcze bardzo bliskich. Za ostatniego 
samuraja XX wieku uchodzi przecież 
kandydat do Nagrody Nobla, drama-
turg Mishima yukio, który popełnił ry-
tualne seppuku w 1970 roku, protestu-
jąc przeciwko upadkowi japońskiego 
ducha narodowego. 

4. L’âge du renoncement

Ostatnią książkę Chantal Delsol trudno 
akuratnie przetłumaczyć: Czasy rezy-
gnacji? Czasy rezygnowania? A może 
po prostu: Rzecz o kapitulacji świa-

ta. Esej o współczesności francuska 
intelektualistka zaczyna od słów: Za 
każdym razem, gdy kulturowy kosmos 
świata gaśnie, jej synowie i adepci 
przekonują, że nastanie po niej chaos. 

W szybkim tempie Stary Kontynent 
rozpoczął swoją drogę do rezygnacji 
z elementów, które wiekami nada-
wały mu wigor i dyscyplinę (rzymska 
litera prawa), prymat samodoskona-
lenia ciała, umysłu i demosu (Anteny) 
oraz przede wszystkim – wiarę, która 
potrafiła te cechy ze sobą połączyć 
i uzupełnić o inne fundamenty: dą-
żenie do prawdy, ludzką godność czy 
demokrację. Do tych trzech należałoby 
dodać jeszcze transcendencję. W okre-
sie gdy chrześcijaństwo dominowało, 
obrządki nadawały ludzkiej egzysten-
cji sens, wzmacniały poczucie istnienia 
w porządku rzeczywistym oraz dawa-
ły poczucie istnienia transcendencji. 
W opowieściach o nadludzkich siłach 
bohaterów obecna jest odwieczna 
pieśń wszechświata, muzyka sfer, która 
unosi się nad doświadczeniem racjo-
nalnym. Mit zespala nas z powrotem 
z kosmosem. Mit jest maską Boga – 
podkreślał Cambell i dodawał – meta-
forą czegoś, co leży poza widzialnym 
światem. Gdzie indziej mówił: Mity są 
kluczami do duchowych możliwości 
ludzkiego życia.

Mit u Cambella wyznacza zary-
sy wewnętrznej struktury naszych 
przekonań, tak jak skorupy ceramiki 
określają rozplanowanie stanowiska 

archeologicznego. Ponadto mit obligu-
je, stwarza przymus naśladowania, ale 
w zamian obdarza poczuciem pewno-
ści, uwalnia od ryzyka. Naśladowanie 
wzorów umożliwia powtarzanie aktu 
przeistoczenia, które dało początek 
światu. Mit obdarza więc poczuciem 
istnienia autentycznego, intensywne-
go, umożliwia regenerację czasu, od-
nawianie kształtów. Mit zdradza sekret 
reaktualizacji. Stwarza perspektywę, 
w której cały wysiłek istnienia związa-
ny jest jedynie z odtwarzaniem wzoru. 
Mit dowartościowuje więc egzystencję; 
nadaje jej kształt definitywny, stwarza 
niezawodną gwarancję zachowania 
ładu (Filipowicz). 

Delsol konstatuje daleko idącą rezy-
gnację świata zachodniego z ambitnych 
projektów przeszłości na rzecz epiku-
rejskiego samozadowolenia. Amery-
kańskie stowarzyszenie lingwistyczne 
ostatnio opublikowało raport prezen-
tujący na pozór dość niewinne wyni-
ki. Otóż okazało się, że sformułowanie 
„ok” jest najczęściej używanym słowem 
Anno Domini 2014. Zdetronizowało 
wieloletniego lidera rankingu – słowo… 
„mama”. Człowiek współczesny – ironi-
zuje Delsol – w wielu wypadkach chciał-
by, aby po śmierci jego prochy rozrzu-
cono w kosmosie, chcąc w ten sposób 
wyrażać powrót do pierwotnego cha-
osu; jest w tym akcie nostalgiczny sym-
bolizm zespolenia się z ukochanym pej-
zażem – lodowcem, powietrzem, rzeką 
czy prerią z okresu dzieciństwa. 

Bohaterowie współczesnego świa-
ta zachodniego zaczynają stopnio-
wo przypominać postacie z powieści 
Sōsekiego: nowy mędrzec postanowił 
skapitulować. Rezygnować ze złudnych 
wierzeń, z dzikich pasji i potrzeb praw-
dy. Woli uprawiać w swoim ogródku 
marchewkę i kontemplować zachody 
słońca, pomagać najbliższym, swoim 
sąsiadom urządzać mieszkanie… Bóg 
zarówno daleki, bo nieosiągalny, jak 
i bliski przez miłość został zastąpiony 
panteizmem nowego rodzaju. Wiarą 
współczesnego człowieka jest przy-
roda. Ratowanie fauny, flory, troska 
o stan lodowców. Solidarność z bliź-
nim została zastąpiona troską o stan 
populacji wielorybów. Na ulicach mo-
jego miasta leżą kloszardzi z amputo-
wanymi nogami, mijają ich ludzie, bez 
słowa. 

Współczesny poświęca się so-
bie, zwykłemu życiu, z pogardą myśli 
o przeszłości, która skupiała się na 
zabobonach i iluzjach przyszłego, lep-
szego życia. żyje skromnie i szczęśli-
wie. Nie pyta filozofa o sens, woli udać 
się do gabinetu po rady, jak żyć bez 
farmakologii. 

Oto idą czasy triumfu azjatyckiego 
„odłączenia” od europejskiej drogi ku 
„przekroczeniu” – siebie i tego smut-
nego padołu, na którym przyszło nam 
żyć i umierać. Ω
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Pacyfikiem. Każda z nich znajdująca się 
w zasięgu, zależnie od nazewnictwa, 
„pierścienia ognia” bądź „ognistego 
kręgu” – najbardziej wulkanicznego 
i aktywnego sejsmicznie obszaru na 
świecie. Nippon położony jest na styku 
czterech płyt tektonicznych. To dlatego 
na jego terenie notuje się rocznie kilka 
tysięcy mniejszych bądź większych trzę-
sień ziemi. Bywa, że są one tak słabe, iż 
wychwytują je tylko sejsmografy. Innym 
razem – tak jak w 1923 roku – potrafią 
pochłonąć sto czterdzieści tysięcy dusz. 
Niemal 90% terenu Japonii stanowią 
obszary górzyste. Wyjątkowe dla bada-
czy, niedostępne dla mieszkańców.

Japonia, przez swoje położenie, 
otrzymała od losu przekleństwo bądź 
dar (co na jedno wychodzi) – nieznajo-
mości problemu mieszania się trady-
cji, styku kultur. Słowem: wszystkie-
go tego, na czym zbudowana została 
Europa. Dzięki temu darowi bądź 
przekleństwu, Japończycy zupełnie 
inaczej niż spadkobiercy Arystotele-
sa rozumieją słowo tradycja. Przez 
kilkanaście stuleci nie byli zmuszeni – 
w przeciwieństwie do narodów euro-
pejskich – wyłuskiwać jej z jakiegoś 
amalgamatu wspólnych doświadczeń 
wielu narodów i cywilizacji. Kultywo-
wanie tradycji w Japonii było czymś 
tak organicznym jak oddychanie. Do 
czasu nastania epoki Meiji Japończy-
cy wydawali się z tym stanem rzeczy 
pogodzeni. Konserwowali. Wtapiali się 
w swoje otoczenie: domostwa, upra-

wy, porty pokornie tuliły się do otrzy-
manej w spadku od przeszłych pokoleń 
rzeczywistości. Świat kołysał się dla 
nich w rytmie wiecznego powrotu, 
pory roku następowały po sobie we 
właściwej kolejności, a kosmos powta-
rzał swoje odwieczne tautologie. Pre-
destynowani byli do samotności. Duch 
ery Meiji wtłoczył w serca Japończy-
ków przekorę, zaprzeczenie i bunt. Od 
XiX wieku porzucą oni bowiem dawną 
formę i od tej pory będą udowadniać 
naturze, społeczeństwu i kulturze, że 
można je okiełznać, dowolnie kształ-
tować, wreszcie – podporządkować 
z góry założonemu planowi.

w niPPonie na przełomie wieku 
XiX i XX działy się rzeczy doniosłe. 
Era Meiji, trwająca od września 1868 
do lipca 1912 roku, była karnawałem 
osobliwości. Po kilkuset latach dumy 
i pewności siebie okazało się, że 
tradycja i pokoleniowe dziedzictwo 
są powodem do wstydu i spuszczania 
wzroku, gdy mówi się o tym, co  
japońskie. 

Na prowincji trwał wówczas żywy 
i cieszący się szacunkiem wszystkich 
zainteresowanych stron feudalizm – 
na wskroś oddychający tradycją, którą 
brutalnie zaczęto faszerować okcy-
dentalizmem. W miastach na posady 
urzędnicze rekrutowano samurajów. 
Wyobraźcie sobie arystokratę i wo-
jownika, którego wciśnięto w garni-
tur i wysyłano z teczką pod pachą do 

notatki na MarGinesie 
  sedna rzeczy sōsekieGo

jakub dybek

teMat do rozważenia: geografia 
i literatura. Z pewnością warsztatowo 
i intelektualnie najmocniej ukształto-
wały Sōsekiego studia literaturoznaw-
cze w Londynie. Ciekawszy wydaje się 
jednak trop z dziedziny geomorfologii. 
Już starożytni skłonni byli do snucia 
refleksji na temat wpływu ukształto-
wania rzeźby terenu, klimatu i wła-
ściwości przyrodniczych na politykę, 
temperament mieszkańców danego 
obszaru, kulturę. To ważny probierz, 
o którym należy pamiętać, biorąc do 
rąk powieści Japończyka. 

Kraj Kwitnącej Wiśni: cztery duże 
wyspy i setki małych atoli oblanych 

Otwierasz Sedno rzeczy 
Sōsekiego, czytasz, i myślisz: 
samotność. Przewracasz 
kolejne kartki, dowiadujesz się 
o ucieczce głównego bohatera 
z japońskiej prowincji do 
Tokio i myślisz: Warszawa.

Gdy książka sprzed stu lat, napisa-
na w odległej Japonii, przez jednego 
z najbardziej docenianych pisarzy Kra-
ju Kwitnącej Wiśni, poświęcona jest 
ponadto relacji mistrza i ucznia oraz 
zderzeniu tradycji z modernizacją – 
można potraktować ją z obojętnością. 
Tylko dlaczego?

wiatr 
BoGa 

w
Plecy
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biura. Społeczeństwo wrzało, a zmiany 
społeczno-gospodarcze zostawiały po-
przedni dzień daleko za linią widnokrę-
gu. Był to okres zawieszenia pomiędzy 
tym, co tradycyjne, a tym, co nowe, 
otworzenia się Japonii na świat po 
ponaddwustuletnim okresie izolacji. 
Chciano zmian, chciano nowego. Hasła 
Change oraz Yes, We Can działają na 
społeczeństwa jak gwóźdź wbity pod 
paznokieć – obojętnie, czy idzie z nim 
na sztandarze XiX-wieczny cesarz Mut-
suhito, czy Barack Obama. Jednostka 
zniknęła z horyzontu, na którym poja-
wiła się masa.

Była to ponadto epoka naznaczona 
wstydem i kompleksem niższości cy-
wilizacyjnej wobec Zachodu, fetyszy-
zująca w każdym możliwym aspekcie 
słowo „modernizacja”. Podpatrywano 
więc, a następnie wdrażano zachod-
nie wzorce ekonomiczne i obyczajowe. 
Wreszcie – westernizowano kulturę. 
Wielu zdolnych twórców tamtej epoki 
dorastających w poczuciu wstydu, za-
miast tworzyć oryginalne dzieła, wola-
ło zajmować się przekładem literatury 
zachodniej. Sōseki był tego dobitnym 
przykładem, gdyż studia nad litera-
turą angielską, początkowo odbywa-
ne w Tokio, a następnie w Londynie, 
zdominowały na pewien czas jego styl 
wypowiedzi literackiej. Otrzeźwienie 
przyszło w porę. Na kanwie londyń-
skiego doświadczenia osamotnienia, 
apatii, wycofania się w siebie, wyznał: 
Zdecydowałem się pisać książki i mó-

wić ludziom, że nie muszą naśladować 
ludzi z Zachodu, że ślepe podążanie za 
innymi wywoła jedynie wielki niepokój. 
Od tego czasu stanie się kronikarzem 
odchodzącej, „starej” Japonii – po-
ruszającym się laboratorium, kotłem 
alchemicznym, w którym mieszać się 
będą wszystkie paradoksy i aberracje 
będące udziałem jednej z najdziwniej-
szych epok w dziejach Kraju Kwitną-
cej Wiśni. Zadziała tu również magia 
liczb – jego okres życia na ziemi pokry-
wa się niemal dokładnie z początkiem 
i schyłkiem ery panowania cesarza 
Mutsuhito.

kokoro to dosłownie „serce”. Japoń-
skie znaczenie tego słowa jest jednak 
dużo obszerniejsze. Wyraża ono bo-
wiem coś, co jest cielesnym i ducho-
wym splotem w relacjach międzyludz-
kich. Stąd zapewne w Polsce opatrzono 
tę książkę tytułem Sedno rzeczy.

Co w niej znajdziemy? Historię pew-
nego bezimiennego studenta z japoń-
skiej prowincji, który przyjechał studio-
wać do Tokio, oraz opis jego relacji ze 
starszym odeń mężczyzną nazywanym 
przez niego Senseiem, który stał się 
obiektem jego intelektualnej fascyna-
cji. Tylko tyle i aż tyle. Wystarczy. Dość 
samotności jak na tak szczupłą, lekko 
ponaddwustustronicową książkę nie-
wielkiego formatu.

sōseki naPisał mały traktat o ludz-
kiej samotności. Chciał nam przekazać 

jedną prostą prawdę: jesteśmy sami. 
W miłości, cierpieniu i radości, w Tokio 
i Warszawie. Zawsze. Bez możliwo-
ści przezwyciężenia tego stanu rzeczy. 
żeby nam to opowiedzieć, Japończyk 
posłużył się formą historii relacji mi-
strza i ucznia, opowiedzianą z perspek-
tywy tych dwu postaci. Oto młody, 
zagubiony chłopak z prowincji przyjeż-
dża do Tokio, by podjąć studia. Jedna 
z pierwszych scen w książce jest pod 
tym względem niezwykle wymowna. 
Student, siedząc na plaży, zdziwiony 
gęstniejącym przed oczami tłumem, 
notuje: morze było tak zatłoczone 
ciemniejącymi głowami, że wyglądało 
jak łaźnia publiczna. Ludzkie mro-
wie, masa, a pośród niej wypatrzony 
Mistrz. Sōseki napisał to tak, że właści-
wie nie wiadomo, dlaczego akurat jego 
student wyłowił wzrokiem z tłumu. 
Napisane tak, że wydaje nam się to 
czystym przypadkiem.

Zbyt mocno powiedziane, że w póź-
niejszym czasie zawiązała się między 
nimi więź, mimo że akcja powieści 
toczy się na przestrzeni całego okresu 
studiów chłopaka z prowincji. Wza-
jemne stosunki studenta i Senseia 
charakteryzuje chłodny dystans tego 
drugiego i strach przed złamaniem 
konwenansu przez pierwszego.

Senseia określilibyśmy z perspek-
tywy europejskiej mianem egzysten-
cjalisty. Jako dobrze urodzony Japoń-
czyk, pomimo utraty znacznej części 
majątku nie musiał pracować i przej-

mować się troskami dnia codziennego. 
Mógł poświęcić się studiom i kontem-
placji. Poznajemy go w wieku doj-
rzałym, z właściwym dla tego wieku 
sposobem oglądu rzeczywistości. Bo 
wie już przecież, że nie musi zamykać 
świata w potrzask pojęć, konstruować 
wielkich narracji. Świat nie posia-
da w sobie żadnej mądrości – raczej 
przeszkadza, niż pomaga nam istnieć. 
Książki? – Spójrz na moją bibliotekę. 
Kiedyś, kiedyś czytałem. Pochłaniałem 
książki z pasją poszukiwacza przygód. 
Dziś lektura mnie nuży. Wiem też, że 
nie znajdę tam żadnej mądrości i po-
ciechy – zdaje się mówić Sensei. W XXi 
wieku powiedzielibyśmy, że stał się on 
typowym przedstawicielem fenome-
nu hikikomori. W obecnej Japonii żyje 
około miliona dorosłych ludzi, którzy – 
najczęściej po ukończeniu studiów – 
odmawiają jakiegokolwiek kontaktu 
ze społeczeństwem, wycofując się ze 
społecznych relacji. Bez zatrudnienia, 
zamknięci w domu, ulegają anomii. Hi-
kikomori od 2002 roku traktowane jest 
w Japonii jako unikalny w skali świata 
przykład patologii społecznej. A stu-
dent? Zaczyna nucić melodię płynącą 
z ust Mistrza, afirmować jego posta-
wę – rzeczywiście ludzie są piekłem 
i tak to wszystko wygląda? Niepewny 
własnej przyszłości, obarczony lękiem 
przed relacjami z ludźmi chłopiec upa-
ja się postawą Mistrza. Pisze: Wcale 
bym nie przesadził, gdybym powie-
dział, że siła Senseia przelała się  
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we mnie i że jego życie płynie w moich 
żyłach. Ma w sobie jeszcze jednak na 
tyle życia własnego, że gdy pomyślnie 
obroni pracę dyplomową i przyjedzie 
rozradowany w odwiedziny do Sen-
seia, przeżyje głębokie rozczarowanie 
jego apatią, nieumiejętnością cieszenia 
się jego szczęściem.

Jest w Sednie rzeczy scena, w któ-
rej panowie wychodzą do ogrodu na 
spacer. Po chwili siadają w cieniu roz-
łożystych drzew z widokiem na park. 
Gdy student na głos zaczyna afirmo-
wać przyrodę, Sensei kwituje jego 
zachwyt zdawkowymi odpowiedziami. 
Po chwili rzuca z mocą biblijnej alego-
rii: Będziemy powoli wracać. Dni, jak 
się zdaje, stały się znacznie dłuższe, ale 
zmrok zapada szybko i niepostrzeże-
nie, kiedy człowiek siedzi tak leniwie 
i bezczynnie. 

sensei żył, tak jak żył, ponieważ, jak 
sam pisze w liście do studenta, został 
„skalany”. Stryj Senseia sprzeniewie-
rzył jego majątek, gdy ten – po śmierci 
rodziców – zawierzył mu wszystkie 
sprawy związane ze swoimi finansami 
podczas pobytu na studiach. Łatwo mu 
to przyszło w ciągu trzech lat mego po-
bytu w Tokio. Byłem głupcem, iż z taką 
ufnością wszystko mu zawierzyłem. 
A może ktoś, kto nie osądza obiegowy-
mi miernikami, powie, że byłem czy-
stym, godnym pochwały człowiekiem? 
Patrzę w przeszłość i zapytując: dlacze-
go nie narodziłem się jako gorszy czło-

wiek? – nie mogę odżałować że byłem 
tak łatwowierny i uczciwy. 

Vulnus veneatum nie zabliźniła się 
nigdy. Śmiertelny jad rozchodził się 
po ciele metodycznie i równomiernie. 
Dzieła zniszczenia dopełnił wtedy, gdy 
młody jeszcze Sensei popadł w konflikt 
ze swoim przyjacielem w wyniku rywa-
lizacji o względy tajemniczej Japonki.

sedno rzeczy Mówi tak: nie wysta-
wiaj się na cios. Jesteś głupcem, jeżeli 
pozwalasz komuś dobijać się pięścia-
mi do twojego wnętrza. Wsłuchuj się 
w siebie, inni to piekło, wznieś dookoła 
ściany. I tak jak zazdrosna miłość ko-
chanków i miłość Boga, tak techniki 
terapeutów nie mogą pomóc człowie-
kowi dźwigać ciężaru własnej samot-
ności. Nie ma większej samotności 
niż samotność samuraja. Chyba że ta 
tygrysa w dżungli, powiada kodeks 
bushidō.

toMas tranströMer w wieku 59 lat 
doznał rozległego udaru mózgu: dłuż-
sze podróże odbywa na wózku, dziś już 
nie może mówić. Ten szwedzki poeta 
od kilku lat tworzy już tylko haiku. 
Jedno z nich brzmi tak:

Wiatr Boga w plecy. 
strzał zbliża się bezgłośnie – 
sen nazbyt długi.

   Ω

Czym jest brzydota
Pewien człowiek o imieniu mohamed zadawał sobie od młodości 
pytanie, czym jest brzydota. kiedy dorósł, postanowił zostać uczo-
nym i poświęcić się zgłębianiu tego zagadnienia. Czytał mądre 
książki, w których starał się znaleźć odpowiedź na nurtujące go 
pytanie. Podróżował, aby obejrzeć najbardziej odpychające miejsca 
i budynki. Spotykał się z ludźmi powszechnie uznanymi za szpet-
nych. Żył otoczony brzydkimi przedmiotami, dzięki czemu mógł 
każdą chwilę wykorzystać na swoje badania.

Napisał kilkanaście rozpraw na temat brzydoty i stał się uzna-
nym specjalistą w tej dziedzinie.

kiedy był stary, zachorował i trafił do szpitala. lekarz, który się 
nim zajmował, dowiedział się, kim jest jego pacjent. Stan moha-
meda był ciężki. Nie było wiadomo, czy przeżyje. lekarz postano-
wił skorzystać z okazji i zapytać mędrca, co jest istotą zagadnienia, 
które ten całe życie zgłębiał.

– dziś, kiedy jestem stary, potrafię odpowiedzieć na to pyta-
nie – powiedział mohamed.

– jesteś więc szczęśliwym człowiekiem, twoje studia przyniosły 
efekt – rzekł z uznaniem w głosie lekarz. – a więc proszę, podziel 
się ze mną tą wiedzą. 

– Istotą brzydoty jest brak piękna – oświadczył mohamed.
– a czym jest w takim razie piękno? – zapytał lekarz.
– tego niestety nie wiem – odparł mohamed. – Po-

nieważ całe życie zajmowałem się brzydotą. jeśli 
tylko wyzdrowieję, badaniu tego zagadnienia po-
święcę z pewnością resztę swojego życia.

marek kochan, turban mistrza Mansura, 
wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014,  
książka ukaże się we wrześniu.
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Sensacja! Nasi agenci przy ulicy Czerskiej odnieśli sukces wywiadowczy! Przechwy-
ciliśmy werdykt kapituły Stowarzyszenia Masturbantów i Trabantów. Przypomi-
namy, że sMit ogłosiło konkurs na najlepszy tekst literacki poświęcony zagadnie-
niom bliskim sercom, umysłom i aparaturze rozrodczej sMit. Werdykt jury, w skład 
którego wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Lambada, Kampanii Naprzeciw 
Homofobii, lider środowiska lGBt (Literacka Grupa Błyskotliwych Trabanciarzy) Wi-
told Gomorowicz, ksiądz Adam Boniek-Ski i Seweryn Blumsfield, poznaliśmy jesz-
cze przed nimi samymi. Z przyjemnością oświadczamy, że zwyciężył pan (choć może 
to być oczywiście pani, lub coś innego – odsyłamy zdezorientowanych czytelników 
do archiwalnego numeru „Fronda Lux” 70: Gender srender) Robson Legierszczak 
z utworem Granica! Już czekamy na głos zachwyconej krytyki! Liczymy szczególnie 
na doktorę (chociaż bardziej magistrę) Kazimierę Szczukę, która, najlepiej zorien-
towana w topice, winna ułatwić czytelnikom odbiór tego klasowego dzieła. Nim 
zaprezentuje się na naszych łamach, zapraszamy do lektury Granicy, którą przedru-
kowaliśmy w całości. 

Granica
Chanson de geste przyszłości

Zenek to był, proszę państwa, ktoś. Przystojny, wygadany, niepoddający się nieczy-
stym zagrywkom podstępnego czasu. Ponadto potrafił być czarujący, choć bywał 
czasami zbyt pewny siebie i arogancki. Gdyby dane mu było dzierżyć tekę ministra, 
nie byłoby zegarka, którego by nie mógł włożyć na swój nadgarstek. Światowy typ.

a nie miał przecież lekko. Pamiętam jego rodziców. Co to byli za ludzie! Zero 
charakteru, ikry, ugodowcy, za święty spokój skłonni oddać dorobek życia. a ojciec 
Zenka, jak on miał na imię?  
waldemar, walerian? mniejsza. rzucał kłody pod nogi Zenkowi przez lata. Surowy, 
niemal brutalny w obejściu, impulsywny choleryk. Frustrat. jednak nigdy go nie 
złamał, choć potrafił Zenkowi przetrzepać tyłek, tak że łzami nabiegały mu oczy, 
kiedy siadał obok mnie w szkolnej ławce. tylko to echo dzieciństwa w nim pozosta-
ło – gdy siadał, ból malował się na jego delikatnej twarzy.  
Nigdy tego nie powiedział wprost, ale gdy walenty (wacław?) umarł, odczuł ulgę. 
Byli z zupełnie innych światów, nie było możliwości, by tak różne osobowości mo-
gły nawiązać nić porozumienia.

Serce rosło, gdy się patrzyło na Zenka. Z przeciętniaka z dziwacznej rodziny 
przeobrażał się w postać pierwszoplanową. lekkość, naturalność i wyrazistość 
sprawiały, że był powszechnie lubiany. już jako dorosły człowiek był mężczyzną 
gustującym w różnorodności doznawanych wrażeń, samodzielnym łowcą, nonkon-
formistą chodzącym własnymi ścieżkami. wyróżniał się w tłumie.

Bywał przez to, przyznajmy, trudny do zniesienia. Zdarzało się, że ktoś mu 
publicznie naubliżał. Spływało to po nim jak po kaczce. wiódł tęczowobarwne 
życie, nigdy się nie zamykał w sobie. Parł do przodu, łamał konwenanse, swoim 
urokiem potrafił wybrnąć z niejednej groźnej przygody. a miał ich bez liku. Swoim 

bezgranicznym uwielbieniem dla różnorodności starał się zarazić innych. lekkość, 
dzięki której poruszał się z gracją na salonach, jego pozytywna energia, niezłom-
ność w podnoszeniu bliźnich ze skostniałych struktur społecznych i obyczajowych 
przyniosły mu ogromną rozpoznawalność i sławę. wielu na jego miejscu spuściłoby 
z tonu, brodząc w bylejakości. On jednak pozostał sobą.

lubił wieczorami w popularnych knajpach siedzieć przy piwie w towarzystwie 
znajomych. uwielbiał rozprawiać. Często w tamte rozmowy włączały się także 
przypadkowe osoby, które jakimś trafem znalazły się w pobliżu. Potrafił ująć nie-
znajomych swoim zaangażowaniem, szczerą wiarą w to, co mówił. jego roziskrzo-
ne oczy, emfaza i żywiołowa gestykulacja przykuwały uwagę. Człowiek stanowi 
ukoronowanie istnienia – często mawiał. Nawoływał, by z rozwojem technologicz-
nym szedł w parze rozwój społeczny. nie po to wzrastamy na tylu płaszczyznach, by 
krępować rozwój innych – to zdanie także często padało z jego ust. Był dynamiczny, 
pragnął nowego, pożądał progresu, wzywał do wyzwolenia. mawiał, że przełama-
niem granic będzie świat wolności dla wszystkich.

Zapytacie zapewne, czy był cynikiem. Odpowiem wam. Był nim. w helleni-
stycznym tego słowa znaczeniu. Prawda przez niego przemawiała, kpiący stosunek 
do norm wypracowanych przez lękliwych dewotów opierał na słusznym przekona-
niu co do ich zakłamania. Ze swojego życia uczynił misję. Był nieugięty. Na wszel-
kie zaczepki odpowiadał z patrycjuszowską godnością, a oponentom udowadniał 
wyższość swoich przekonań, demaskował fałsz, powierzchowność intelektualną, 
hipokryzję, prostactwo i głupotę.

Zenek pozostał sobą. Człowiekiem przyszłości, postępowym, odważnym i bez-
kompromisowym w cywilizowaniu ciemnej tłuszczy. Nie załamał się rozdzierającą 
wrażliwe serca nagonką, którą ściągnął na niego gwałt na sędziwej kozie. tłuma-
czył publicznie, że to jest właściwy kierunek zmian, a zwieńczeniem najszlachet-
niejszych idei jest legalizacja formalnych związków ze zwierzętami. antropofilia 
jego wybranki jest orientacją naturalną.

Znałem Zenka. kochał ją prawdziwie. do końca nauczał. Po nim przyjdą kolejni.

jego złość paliła lasy
a gniew osuszał bagna

szkoda że nikt nie zapytał czy go pojebało

FinE

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości własnej pensji, którą 
gdzieś zapewne otrzymuje, oraz tytuł Honorowego Dawcy Moczu na Klatce Schodo-
wej w Nowosądeckiej Suterenie.

Ze wzruszeniem mówił dla Państwa 
Onufry Fernando Cukrzycki-Gruźlikowski
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Palę sobie lucky strika i zaraz 
pojawia się dwóch dresiarzy. Gaszę 
peta i siedzę wyprostowany

 
      Julii

Są w warszawie miejsca eleganckie i nie mam tu na myśli kon-
stancina, wilanowa, czy też bogatych kamienic na pięknej Cecylii 
Śniegockiej. dzielnica, o której myślę jest trochę na uboczu, ale 
nie na obrzeżach, a z każdej strony otoczona brzydotą, co tym bar-
dziej uwydatnia jej uroki. każdy kto na nią zawita zawsze zaczyna 
zwiedzanie od tej samej ulicy. mnie ta ulica nigdy nie zachwycała, 
a jest uważana za najbardziej reprezentatywną w okolicy. Z po-
czątku nie słusznie myślałem, że nie ma mi nic więcej do zaofe-
rowania oprócz szeregu mniej i bardziej przyjemnych restauracji, 
pomnika pretensjonalnej poetki i wrażenia, że w okolicy mieszkają 
sami homoseksualiści oraz ich przyjaźnie nastawieni sąsiedzi. kró-
cej mówiąc nuda i bujda.

Czas mnie jednak pozytywnie zaskoczył i pokazał mi prawdzi-
we oblicze Saskiej kępy. kiedy już myślałem, że nigdy się w ni-
kim nie zakocham, a tym bardziej nikt we mnie, przynajmniej 
nikt komu mógłbym odwzajemnić to wspaniałe uczucie poznałem 
moją julię oraz jej psa.

Przy naszych spacerach towarzyszył nam jej podopieczny. wte-
dy poznałem lepiej saską kępę i z przyjemnością odkrywałem jej 
zakamarki.

jednak to nie romantyczne spacery za rękę z moją dziewczyną, 
a nocne powroty od niej z domu będą stanowiły główną oś mojego 
opowiadania. Postanowiłem z pośród setek powrotów z Saskiej do 
Centrum wyszczególnić trzy.

POWRÓT NR. 1

jestem na kładce, która przechodzi nad aleją Stanów Zjednoczo-
nych. Na przystanku w stronę centrum widzę dwóch dresiarzy 
i jedną dresiarę. do moich uszu dochodzą agresywne wersy pol-
skiego rapera z kiepską dykcją, jakich dzisiaj nie brakuje. Znowu 
coś o jebaniu policji i trawce. Podchodzę do przystanku i spraw-
dzam za ile będę mieć autobus. Zegarek wskazuje 23:48, najbliższe 
N72 będę miał za dwadzieścia minut. dresiki mnie obczajają, ale 
takie z nich leszcze, że się nawet nie spinam.

Idę dalej i schodzę kładką na przystanek na dole przy 
przelotówie.

 jestem na przystanku. myślę ok. – piętnaście minut i git, mam 
autobus i to pod sam dom. Glin nie ma – też spoko. jula mówi-
ła, żebym nie wyjarał jej szlugów, ale muszę zapalić bo chociaż 
jestem sam na przystanku, to jakaś nerwowa atmosfera unosi się 
w powietrzu.

Palę sobie lucky strika i zaraz pojawia się dwóch dresiarzy. tym 
razem więksi. Gaszę peta i siedzę wyprostowany.  Chcę wyglądać 
trzeźwo i poważnie.

Co to jest, żeby w środę, w środku tygodnia to ścierwo się wałę-
sało po mieście pijane i chętne do awantur?

dresiarze mierzą mnie wzrokiem po czym siadają na przystan-
ku zaraz koło mnie. dzieli nas jakieś 50cm. jeden dresiarz w różo-

Filip 
Styczyński

trZy 
POWrOty 
Od JULII
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wej koszuli za 150 zł i sportowych szortach ze straganu drugi już 
bardziej stereotypowy, ale i tak trzeba im obu przyznać, że ubrani 
byli niebanalnie. temu w różowej koszuli głupiego wydźwięku 
dodawały jeszcze okulary na nosie. efekt zapewne odwrotny do 
zamierzonego.

a więc spokojnie sobie siedzę i czekam na nocny. Obok mnie 
dresiki. Chwilę się zastanawiali, czy warto ze mną zadzierać, czy 
też nie, po czym wpadli na świetny pomysł, żeby zaczepić mnie 
niby przypadkiem. Zaczęli się ze sobą dla zabawy trochę bić i po-
pychać, tak żeby jeden niechcący na mnie wpadł. No i wpadł. Cho-
ciaż do niczego nie sprowokował. Naprawdę miałem dużą ochotę 
spuścić im bęcki, ale cały czas z tyłu głowy miałem słowa juli, 
żebym bezpiecznie wrócił do domu. No trudno, czasami trzeba 
się słuchać kobiet. Przesunąłem się trochę od dresików i w tym 
momencie podchodzi facet na oko ok. 25 lat. Pijany jak bela z roz-
czochranymi blond włosami. Staje naprzeciwko mnie i dresiarzy, 
a ci się patrzą na niego jak na spadającą gwiazdę. w końcu blon-
dyn pyta dresiarzy głosem jak dętka – przepraszam bardzo, którą 
mamy teraz godzinę? – w pół do pizdy za dwie izby! – odpowie-
dział koleś w różowej koszuli nie odrywając wzroku od blondyna. 
dresiarze wybuchli śmiechem. Blondas zastanawiał się, czy przy-
padkiem nie powinien im się jakoś zripostować. teraz ja wyjąłem 
komórkę, sprawdziłem godzinę, poinformowałem uprzejmie – 
pięć po. Blondyn się rozpromienił – no, i to jest odpowiedź! - Po 
czym odszedł za przystanek.

teraz było już po ptokach. Bezceremonialnie podważyłem auto-
rytet tępych dresiarzy. Postanowiłem wstać z wygrzanego miej-
sca i wyglądać autobusu. Zauważyłem że po mojej prawej przy 
śmietniku stoi ten sam blondyn, który pytał się o godzinę, z tym, 
że już w towarzystwie większego kolegi, który jednak był tak samo 
pijany jak on. Po mojej lewej nagle stał „różowy” i „klasyczny” po-
kazywali sobie jakieś zabójcze kopnięcia i dźwignie. kumpel blon-
dyna zaczyna iść w moją stronę niebezpiecznie. już jestem gotowy 
do nadchodzącej bójki. Blondyn krzyczy do swojego kolegi – to 
nie ten! - i pokazuje na dresiarzy. kumpel blondyna podchodzi do 
różowego. Nastąpiła krótka wymiana epitetów po czym zaczęli się 
bić –  różowy z kumplem blondyna. klasyczny nie zamierzając się 

nudzić, mija mnie i podchodzi do blondyna, po czym daje mu taką 
tubę w środek głowy, że blondyn opluwa krwią połowę chodnika 
i jeszcze w locie traci przytomność. klasyczny się na mnie patrzy 
znad nieprzytomnego i nie wie co zrobić.

w tym momencie podjeżdża mój autobus a ja ze spokojem 
wsiadam do niego. jest zapełniony. wszyscy pasażerowie z za-
chwytem oglądają jak dresiarze biją się z kumplem blondyna. 
trwa to chwilę, w końcu klasyczny zakłada mu magiczną dźwignię 
i gong, koniec walki! autobus odjeżdża.

wróciłem do domu i zdjąłem buty.
Byłem zażenowany zachowaniem pasażerów autobusu. I do tej 

pory mam przed oczami sylwetkę sympatycznego blondyna opa-
dającego w nicość. I do tej pory zastanawiam się czy nie powinie-
nem wtedy od razu załatwić tego gamonia w sportowych szortach 
i różowej koszuli za 150 zł i jego kumpla w sportowych szortach 
i kurtce za 20 gr.

POWRÓT NR. 2

Gadam przez telefon z julą. Podjeżdża nocny. wsiadam do niego. 
autobus cały się trzęsie od podskakujących kibiców. Śpiewają ku 
chwale jedynego klubu w stolicy.

- Sorry kwiatuszku, ale teraz muszę śpiewać – krótko poinfor-
mowałem julię. julia wybuchła śmiechem. w końcu coś się dzieje.

- jak to? – zapytała rozbawiona.
- jedno miasto, jeden klub, legia! – Nie miałem czasu na odpo-

wiedź, musiałem śpiewać. – mistrzem polski jest legia, legia naj-
lepsza jest, legia to jest potęga, legia CwkS!

Później było o tym, że Polonia to dziwka.
dresiarz najbardziej pijany i najgłośniej śpiewający zaczyna 

uderzać pięścią w tele-ekran CityInfo.
- O kurde, juluś, typ zaczyna rozwalać ekran.
- No właśnie słyszę.
teraz „kto nie skacze ten z policji, hop, hop, hop!” i analogicz-

nie, tyle że z tuskiem.
jak zwykle siedzę jak na szpilkach, bo wiem, że wszystko za-

mienia się w awanturę. mijamy Politechnikę. wjeżdżamy na Plac 
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konstytucji. teraz już jestem pewny, że parę minut od domu będę 
musiał się lać w autobusie, bo wszyscy są jakoś agresywnie uspo-
sobieni i negatywnie nastawieni do reszty współpasażerów.

- jula weź coś do mnie mów – poprosiłem przez telefon.
- Co mam mówić? – Zapytała jula. Nadal zupełnie uroczo 

rozbawiona.
- Cokolwiek!
 dresiarz, który się darł najgłośniej nagle nie śpiewa i odpowia-

da na jakieś zarzuty innego pasażera.
- a na jakimś wyjeździe to ty kurwa kiedyś byłeś?
- Byłem. – Odpowiada dresiarz głosem, który mówi „Nie bij! ale 

mogę ci kurwa walnąć bo najebany jestem.”
to mnie zainteresowało. Odwracam się, ponieważ do tej pory 

jechałem na ostatnich siedzeniach odwróconych tyłem do kierun-
ku jazdy i patrzyłem za siebie ukradkiem tylko czasami. Najcie-
kawsze rzeczy działy się w środkowej części autobusu.

Naciskam przycisk „stop” bo zbliża się mój przystanek.
dresiarz kłóci się z człowiekiem, który mu zwrócił uwagę. ów 

człowiek wyglądem przypominał typowego, eleganckiego, starego 
legionistę, z którym lepiej nie zadzierać. w praktyce oznaczało to, 
że miał 33 lata, czarne włosy zaczesane do tyłu, skórzaną kurtkę, 
pewność siebie i już twardy charakter.

- Po chuj robisz wiochę, co? taki twardy jesteś?
mój przystanek. wysiadam z autobusu.
- Ok. Bejbe, już zaraz jestem w domu.
Prawdziwy twardziel był z tego starego legionisty. Cały na-

stępny dzień rozpierała mnie duma z bycia facetem. to jest męski 
świat. I teraz kiedy to piszę bujam się na krześle i kiwam sobie gło-
wą. „tak jest! jesteśmy facetami!”

Powrót Nr. 3

Na nasze nosy delikatnie opadają płatki śniegu. Są jak wstążki 
płynnego złota. Czujemy, że cali jesteśmy uśmiechem. Najszczer-
szym i pięknym. kiwamy się przytuleni z nogi na nogę. Zdejmuję 
rękawiczkę i jeszcze chwile gładzę jej twarz. 

trudno być bardziej szczęśliwym niż wtedy, kiedy ma się pre-
tekst, żeby opuścić wigilijny stół. taki stół, o którym każdy marzy, 
przy którym jest naprawdę przyjemnie i ciepło. Przy innym stole 
pretekst daje wytchnienie, przy takim radość.

jeszcze chwilę na zapadnięcie się w oczach.
Pocałunek i...
- Pa.
- Pa.
jak ten śnieg pod nogami przyjemnie skrzypi! I powietrze jest 

takie czyste i rześkie! Niech dalej mnie prowadzą nogi.
Opowiadania o tym, że zakochany człowiek chce latać nie są 

prawdziwe. Zakochany człowiek nie potrzebuje wiele. Idzie przed 
siebie i jest mu tak dobrze.

jestem na kładce i czekam na autobus. Nikogo nie ma na przy-
stanku. trochę sobie podskakuje i nie mogę się doczekać smaku 
ciastek, które przed chwilą dostałem od juli.

Przyjechał autobus. Zająłem miejsce. Patrzyłem przez okno na 
śnieżną zawieruchę, która w blasku ulicznych latarni zdawała się 
być jakimś tańcem światła. dojechałem na swój przystanek i wró-
ciłem do domu.

Po drodze tak przyjemnie mi skrzypiał śnieg pod nogami.

Nie mogę się doczekać powrotu.

dublin, 24 grudnia 2013 roku
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Po Bożej Łące skakały sobie dwie 
zielone żabki. Wskutek fatalnego 
zbiegu okoliczności, jak i własnej 
lekkomyślności znalazły się 
w wiaderku wypełnionym do 
połowy mlekiem, a zapomnianym 
w jarze nad potokiem (zapewne 
przez Polkę katolkę).

Pierwsza żabka opiła się mleka i zre-
zygnowana popadła w stan agonalny, 
druga zagryzła wargi i tak energicznie 
i długo przebierała łapkami, aż ubi-
ła mleko na masełko, a odbiwszy się 
od niego, wyskoczyła z wiaderkowej 
pułapki i dotąd skacze po łąkach, opo-
wiadając żabim wnukom o zaletach 
„niegaszenia ducha”, choć wnuki od-
bierają to jako zwycięstwo survivalu.

w kolejnym tygodniu afery taśmo-
wej większość obywateli, konsumu-
jąc narrację tefałenów & „GW”, tak się 
nimi opiła, że utraciła zdolność samo-
dzielnego myślenia i utonęła w odmę-
tach nosicielstwa cudzych poglądów 
(vide spektakl orędzie aktora Olbrych-
skiego czy kazanie seniorki Holland). 
Opatrzność jednak czuwa – są jeszcze 

Czytelnicy i redaktorzy „Frondy”, 
a także „wyspiarze” z archipelagu Sa-
modzielnego myślenia, których z mie-
siąca na miesiąc powinno przybywać, 
tak by we wrześniu mogli się spo-
tkać na wolnym powietrzu, na każdej 
wyspie-mieście – np. w warszawie – 
i stwierdzić, że jest ich/nas wielu, tak 
ze 100–200 tysięcy, a w całym kraju 
„wielki groźny tłum”.

Przebieg czerwcowej afery taśmo-
wej szczegółowo zrelacjonowały/
relacjonują media zarówno główne-
go ścieku, jak i prawicowej opozycji. 
Chciałbym się poważyć na rodzaj ana-
lizy socjologicznej treści rozmów, oce-
nę kondycji moralnej i kulturowej ich 
uczestników oraz na próbę opisania 
dress code’u WSPÓLNOTY PLEMIEN-
NEJ uzurpującej sobie prawo do bycia 
„elitą” społeczną i polityczną III RP 
i od siedmiu lat rządzącej Polską.

Określenie rządzącej Polską partii 
(Platforma Obywatelska) mianem 
„wspólnoty plemiennej” to oczywiście 
eufemizm – jest to bowiem w dużej 
mierze modelowa, nieformalna gru-
pa polityczna, typowo podręczniko-

remigiusz włast-matuszak

Nędza taśmowa
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wa BRUDNA WSPÓLNOTA działająca 
według schematów zinstytucjonalizo-
wanych środowisk przestępczych, ko-
lokwialnie nazywanych ferajnami lub 
gangami, a praktycznie będąca koterią 
ludzi o mentalności nizin społecznych, 
„białych śmieci” (white trash) używają-
cych na co dzień atrybutów zewnętrz-
nych przynależnych klasie wyższej 
(upper class).

w czasach biblijnych poza murami 
jerozolimy działały grupy sykariuszy 
(morderców sztyletników), w średnio-
wieczu prawo działało do bram Pary-
ża, a kto opuścił miasto, musiał się 
liczyć z wpadnięciem w łapska zbójców 
na drodze. Organizacja przemysłowo-
handlowa alphonse’a Capone w latach 
20.– 30. XX wieku rządziła metropo-
lią chicagowską, przy czym „Scarface” 
był też szczodrym społecznikiem – 
rozdzielał codziennie darmową zupę 
tysiącom ludzi, opłacał tabuny dzien-
nikarzy, którzy – zupełnie jak nasze 
janinoFoxy – wychwalali go na pierw-
szych stronach gazet (TV wówczas nie 
było). tylko przez wstręt do przekup-
nych polityków na telefon Capone 
nie żywił osobistych ambicji zostania 
senatorem, gubernatorem czy prezy-
dentem wielkiego demokratycznego 
mocarstwa. kto sądzi, że przesadzam, 
tego proszę o zapoznanie się z działal-
nością polityczną Thomasa j. Pender-
gasta (1872–1945). Co najmniej dwaj 
prezydenci USA byli jego kreaturami, 
a Franklin delano roosevelt i Harry S. 

truman senatorami z jego politycznej 
stajni! john kennedy (tatuś JFK), 
Capone i Pendergast należeli do  
tego samego gangu polityczno- 
-finansowego. Owszem, było to dawno 
i nieprawda, ale Polska po 1989 roku 
wpadła (ponownie) w objęcia właśnie 
takiego typowego kapitalizmu rodem 
z przełomu XIX i XX wieku – dzikiego, 
pazernego i skorumpowanego. w cią-
gu 25 lat mieliśmy tylko dwie krótkie 
przerwy na rządy usiłujące naprawić 
państwo i jego aparat – rząd premiera 
jana Olszewskiego (grudzień 1991 – 
czerwiec 1992) i rząd PiS: kazimierz 
marcinkiewicz/jarosław kaczyński 
(październik 2005 – listopad 2007). 
w obu wypadkach przed ich upadkiem 
„głosy liczył” młody z KLD i PO – dzi-
siejszy premier donald tusk – a jego 
najbliższymi przybocznymi byli Sławo-
mir Nowak, Cezary Grabarczyk i miro-
sław drzewiecki. jeżeli rzeczpospolitą 
rządzą od siedmiu lat „młody z KLD” 
i jego podręczny od socjotechniki PR 
Igor Ostachowicz – to być może fak-
tycznie „Polski już nie ma”! 

Starannie i ze zrozumieniem prze-
czytałem 28 stron stenogramów 
rozmów ujawnionych w numerach 
25, 26 i 27 czerwcowego „wprost” (to 
ponad 84 stron formatu książkowe-
go), co stanowi ułamek wszystkich 
taśm zawierających 800–900 godzin 
nagrań! ten ujawniony fragment 
rozmów członków rządu PO i osób 
z kręgów władzy wykonawczej III RP 

to dokumentacja naszej kulturowej 
rzeczywistości społecznej! Funkcjona-
riusze rządowi w swoich rozmowach 
w obscenicznej formie uzgadniają/
omawiają rzeczy naganne w treści, co 
jest traktowane przez współrozmów-
ców jako zjawisko/schemat działa-
nia/rzecz normalna i dopuszczalna, 
jako stałe przyzwolenie na łamanie 
obowiązującej konstytucji, kodeksu 
karnego i zwykłych zasad/zwyczajów 
moralno-towarzyskich.

Nie byłem i nie jestem purystą, 
dewotem, abstynentem, weganinem 
itd. (śmieszy mnie drukowanie tylko 
pierwszej litery brzydkiego wyrazu, bo 
to chyba bardziej niezdrowe i gorszą-
ce niż przytaczanie całego wyrazu). 
wychowałem się na rynku Łazarskim 
w Poznaniu (w latach komunistycz-
nej nędzy), całe dorosłe życie spędzi-
łem na warszawskiej Starówce i przy 
Halach mirowskich. język i obyczaj 
lumpenproletariatu jest mi znany, 
ale może ze dwa razy w życiu słysza-
łem/uczestniczyłem w knajackich 
rozmowach podpitych osób na tak 
wstrętnym poziomie jak „rozmowy 
bilateralne” polityków w VIP roomach 
(ostatnio zimą 1996 roku – Prusz-
ków, po pogrzebie wojciecha kieł-
bińskiego). Forma i psychologiczna 
konstrukcja tych knajackich rozmów 
przypomniały mi się natychmiast 
i niebywale wyraźnie (mimo upły-
wu lat) w czasie czytania stenogramu 
pierwszej strony i pierwszej rozmowy 

lewicowego polityka, byłego premie-
ra, obecnego prezesa NBP prof. mar-
ka Belki z szefem MSW ministrem 
Bartłomiejem Sienkiewiczem i byłym 
ministrem, a teraz szefem Gabinetu 
Prezesa NBP Sławomirem Cytryckim.

Żul, przodownik stada poniża swo-
jego koleżkę wobec innych, by zazna-
czyć swoją naczelną pozycję w gangu/
watasze, a poniżany łasi się do niego, 
uwiarygodniając swoje bliskie relacje 
z samcem alfa: 

Marek Belka: ja proponuję, 
wreszcie, jak rozumiem, jestem tutaj 
najstarszy, z wyjątkiem tego chuja po 
prostu, który się o trzy tygodnie wcze-
śniej urodził. 

Sławomir Cytrycki: Bez uzgod-
nienia? (forma wiernopoddańczego 
dowcipu?)

Marek Belka: Bez uzgodnienia, 
chuju stary.

Sławomir Cytrycki: Inaczej mu-
siałaby mnie donosić matka…

Marek Belka: Chciałbym zapro-
ponować, żebyśmy przeszli, że tak 
powiem, na „mości książę” i tak dalej, 
czyli mówiąc krótko: ja jestem marek.

Bartłomiej Sienkiewicz: Bar-
dzo dziękuję. Bartek.

wiem, że w dramatycznych sytuacjach 
ostrymi bluzgami można często wyro-
bić sobie dominującą pozycję w gru-
pie, narzucić swoją wolę lub uniknąć 
grożącego nam pobicia czy nawet 
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śmierci. Piętrowe przekleństwa wzbu-
dzają szacunek i respekt w pierwot-
nym męskim stadzie (podobne zasady 
przejęły feministki). taki język bardzo 
też zbliża samców/żuli, świadczy o ich 
emocjonalnej bliskości/zblatowaniu. 
ale przecież jako czytelnicy uczestni-
czymy w rozmowie konstytucyjnego 
ministra spraw wewnętrznych (pra-
wnuka noblisty) z byłym premierem 
Najjaśniejszej!

Owszem, pamiętamy i cytujemy 
marszałka józefa Piłsudskiego – kilka 
razy przeklął w uzasadnionych przypad-
kach, ale był bojowcem PPS, sypiał z re-
wolwerem pod poduszką, całe lata był 
na froncie, siedział w rosyjskich i nie-
mieckich więzieniach. Najostrzejsze, co 
pamiętam z wypowiedzi komendanta, 
to: „Bić … i złodziei”, co popieram!

Owszem, czytałem liczne wspo-
mnienia o członku Biura Politycznego 
PZPR Bolesławie jaszczuku (czwarta/
piąta osoba we władzach PRL), któ-
ry do komunistycznych ministrów, 
wiceministrów i dyrektorów central 
handlu zagranicznego mówił per …, … 
oraz używał przymiotników/czasow-
ników od tych słów utworzonych, ale 
to był człowiek gangu Natolińczyków, 
czyli frakcji Chamów w PZPR. u nich 
był taki obyczaj, to była dyktatura 
fornali, komunistycznych jaczejek ze 
„Skieletczyzny”.

Owszem, w 1973 roku pracowałem 
w PP „Film Polski” na ul. mazowieckiej 
i pamiętam wyrzucenie z pracy „nie-

dorżniętego inteligenta” dyr. andrzeja 
Skawiny oraz rządy „byłej współpra-
cownicy” tow. Stefana Olszowskiego 
(BP PZPR) dyr. alicji C-skiej oraz na-
rady, gdy szokowała nas rynsztokiem 
bluzgów pod adresem oficjalnych dele-
gacji z KDL czy nawet Francji. jedyna 
kobieta w męskim gronie mówiła spec-
językiem z KC PZPR.

Przez lekkomyślność obejrzałem 
w TVN „lożę prasową”, którą zdomi-
nował prominent „Gazety wyborczej” 
Seweryn Blumsztajn. Pomijając, że on 
jako pierwszy oficjalnie przełożył pro-
pagandową wajchę z taśm na „Golgotę 
Picnic”, to następnie długo i auto-
rytarnie perorował, iż taki język jak 
na taśmach to rzecz normalna, cała 
Polska tak mówi, a u niego (UWAGA!) 
wszyscy tak w redakcji mówią (w re-
dakcji „Gazety wyborczej”), a on też 
posługuje się takim językiem. 

w ten sposób dowiedzieliśmy się, 
że oprócz elity rządowej PO takim ję-
zykiem posługują się redaktorzy głów-
nej rządowej tuby propagandowej, 
jaką jest „Gazeta wyborcza”. 

drugi podstawowy aspekt socjolo-
giczno-kulturowy, jaki zaprezentowały 
nam taśmy czerwcowe, to DARWI-
NIZM SPOŁECZNY w czystej postaci 
jako generalna zasada uprawiania po-
lityki PO zarówno wobec przedstawi-
cieli własnego stada politycznego, jak 
i całej reszty społeczeństwa.

Pomińmy sceny i analogie rodem 
z Goryli we mgle czy innych filmów do-

kumentalnych discovery prezentują-
cych atrybuty władzy posiadane przez 
przewodników stad oraz te wszyst-
kie uwagi wypowiadane pod adresem 
byłego wicepremiera prof. jerzego 
Hausnera (RPP), byłego wiceministra 
jana kozłowskiego, byłego marszałka 
Sejmu RP oraz byłego wicepremiera 
i ministra MSWiA Grzegorza Schety-
ny. Zostawmy łatwe do domyślenia 
się przyczyny krępujących uzależnień 
przedstawicieli najwyższych władz 
III RP od oficerów i kierowców z Biura 
Ochrony rządu, a być może kelnerów 
(na etatach niejawnych?), stwierdźmy, 
że elita rządowa Platformy Obywatel-
skiej kieruje się instynktownie nauka-
mi darwinizmu społecznego z okolic 
ludwika Gumplowicza (1838–1909). 
w ich rozmowach, oświadczeniach czy 
nawet anegdotkach kultura chrześci-
jańska, najprostsze wartości wypły-
wające z DEKALOGU są całkowicie 
nieobecne! te rozmowy mogliby pro-
wadzić funkcjonariusze NSDAP czy 
WKP(b) – prezentujący światopogląd 
i kulturę materialistów dialektycz-
nych, nazistów czy też nieformalnych 
apostatów. Przykry i dramatyczny 
brak elementarnej etyki chrześcijań-
skiej, i w ogóle jakiejkolwiek etyki, 
humanizmu czy nawet przestrzegania 
szeroko rozumianej umowy społecznej 
wypływający z tych rozmów jest smut-
nym faktem.

kim ONI są z imienia i nazwiska? 
w rozmowie z płk. dariuszem Za-
wadką (były dowódca GROM) eksmi-
nister Sławomir Nowak wymienia 
listę notabli zaproszonych na imprezę 
do byłego ministra, rzecznika rządu, 
a obecnie sekretarza generalnego Plat-
formy Obywatelskiej Pawła Grasia – to 
50 osób (str. 28 nr 25/2014 „wprost”). 
Następne numery tygodnika „wprost” 
mogą przynieść więcej taśm i wię-
cej nazwisk. moralna nędza taśmo-
wa rozwija się ze szpulek. kłamstwa 
i nieścisłości napływają taśmowo, ich 
dostawa na rynek trwa. Nie wiadomo, 
czy tym razem zmęczone społeczeń-
stwo zaprotestuje. Czy przesilenie 
polityczne nastąpi we wrześniu 2014 
roku, czy też rządy PO potrwają do 
grudnia 2015 roku? Co zrobić, by zak-
tywizować społeczeństwo?

Oczywiście powinienem zgrabną 
puentą zakończyć tekst, a nawet rzucić 
nią na kolana akademików/Czytelni-
ków, wymyślić coś o żabkach, które 
skrzyknęły się tłumnie nad potokiem 
i podniosły wieczorem taki rechot, że 
dójka/mleczarka nadbiegła i zabrała za-
pomniane wiaderko z masełkiem, a na-
wet reanimowała niedającą oznak życia 
żabkę – co natychmiast przez kilka dni 
pokazywały dzienniki TVN i TVP 1 – ale 
żadna optymistyczna puenta nie przy-
chodzi mi do głowy. może jesienią życie 
samo ją napisze? Ω
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Złe rzeczy, przed którymi trzeba 
ostrzegać Koreańczyków, 
specjalnie nie różnią się od 
tych, od których warto by 
odwieść przeciętnego widza 
z kręgu cywilizacji zachodniej.

O korei Południowej wiemy zaskaku-
jąco mało. trzydzieści lat po upadku 
Prl trudno uzasadniać to wyłącz-
nie tym, że w czasach komunizmu 
w przekazach medialnych istniała 
tylko jedna korea, z wodzem kimem 
i stolicą w Phenianie. Z tą drugą nie 
utrzymywaliśmy nawet stosunków 
demokratycznych, zaś w dzienniku 
pojawiała się tylko wtedy, gdy trzeba 
było pokazać, jak policja w państwie 
kapitalistycznym pałuje bezbronnych, 
wrażliwych społecznie studentów. Po 
roku 1989 robiliśmy z koreańczykami 
interesy, ale na zainteresowanie kultu-
rą przełożyło się to średnio. Cóż, może 
po prostu korea Południowa wydaje 
nam się tak egzotyczna i odległa, że po 
prostu obchodzi nas umiarkowanie, je-
śli nie liczyć Samsunga, Hyundaia i kil-
ku innych rozpoznawalnych marek.

tymczasem z koreą wiele nas dzie-
li, ale i łączy zaskakująco dużo – nie-

ciekawe relacje z sąsiadami, poważna 
część historii pod obcą okupacją, 
z drugiej strony strategiczne partner-
stwo z amerykanami, wreszcie duży 
i wciąż rosnący procent chrześcijan, 
w tym katolików. Od czasu do czasu 
ktoś zauważa, że może właśnie w ko-
rei Południowej, kiedyś biednej i oku-
powanej, a dziś bogatej i innowacyjnej, 
pomimo niesprzyjającego położenia 
geograficznego moglibyśmy znaleźć 
trochę inspiracji i kilka odpowiedzi 
na kluczowe pytania. Nie tak dawno 
zdarzyło się to choćby jarosławowi 
kaczyńskiemu.

a mnie trochę wcześniej nawet. 
Poza rozwiniętą gospodarką korea 
dorobiła się bardzo prężnej kinemato-
grafii, a także przemysłu muzycznego, 
który zresztą zdobywa kolejne przy-
czółki w globalnej popkulturze. kino 
z korei cały czas pozostaje, zwłaszcza 
w Polsce, dość niszowe. Oczywiście, 
całkiem sporo osób oglądało w swo-
im czasie trylogię Chan-wook Parka 1, 
niedawno w kinach studyjnych po-
jawiła się Pieta ki-duk kima, telewi-
zja pokazała zaś bijący w całej azji 
rekordy finansowe i frekwencyjne film 
Potwór – i to chyba wszystko. kilka lat 
temu, na fali popularności  

1 Zgodnie z koreańską zasadą pierwszeństwa 
nazwiska – Park Chan-wooka; w tym tekście 
używać będę jednak zasad zachodnich i zapi-
sywać nazwiska Koreańczyków, rozpoczynając 
od imienia.

ringu, pojawiło w Polsce kilka hor-
rorów z korei, ale ostatni ukazał się 
w 2006 roku, choć przecież koreańczy-
cy nie przestali kręcić nowych produk-
cji. Szczęśliwie w czasach internetu nie 
ma już praktycznie rzeczy, których nie 
można znaleźć, i tak trafiłem na kore-
ańskie horrory. Najpierw oglądałem 
je dla zabicia czasu, nie zastanawiając 
się nawet, czy mam przed oczami film 
z japonii, korei czy tajlandii. Później 
dotarła do mnie odrębność filmów ko-
reańskich i dostrzegłem ich specyfikę. 
aż wreszcie obejrzałem kilka obrazów, 
po których uznałem, że kilkoma  
obserwacjami warto się podzielić.  
właśnie tutaj.

Pod koniec lat 90. w korei Połu-
dniowej mocno zliberalizowano cen-
zurę, co miejscowe kino wykorzystało 
do pokazania koreańskich problemów 
społecznych, które dotąd za bardzo 
nie mogły znaleźć odzwierciedlenia 
na ekranach. jednym z pierwszych 
filmów, który zrobił użytek z dopiero 
co otwartych dla twórców możliwości, 
był horror Whispering corridors (yeogo 
goedam). szepczące korytarze (często 
mylnie tytułowane jako schody życzeń 
od trzeciej części cyklu, który zapo-
czątkował film z 1998 roku) ukazały 
problem patologicznych stosunków 
w koreańskiej szkole. Chociaż poja-
wiały się w nim tak mocno kojarzone 
z azjatyckim horrorem duchy, to nie 
one były najważniejsze, zaś część  

krzysztof 
karnkowski

Duch 
pośród 
duchów

Co daje nam ogl ądanie 

koreańskiCh horrorów?
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najbardziej poruszających scen obywa-
ła się bez pierwiastków nadprzyrodzo-
nych. O tym, że film trafił w społeczne 
zapotrzebowanie, świadczy nie tylko 
ogromny sukces frekwencyjny, lecz 
także to, że po jego premierze rozpo-
częła się ogólnonarodowa debata na 
temat konieczności zmian w systemie 
edukacji. Zaryzykowałbym stwier-
dzenie, że dla części koreańskich ro-
dziców, zwłaszcza tych, którzy mieli 
córki w wieku szkolnym, Whispering 
corridors ki-hyung Parka mogło być 
wstrząsem nie mniejszym niż samo-
wolka Feliksa Falka dla osób żyjących 
romantycznym mitem polskiej armii 
uczącej męstwa i honoru.

Obraz Parka to przedstawiciel po-
pularnego w tej części świata horroru 
szkolnego. absolwentka wraca do swo-
jej szkoły, by uczyć następne roczniki. 
w tym samym czasie ginie nielubiana, 
prześladująca uczennice nauczyciel-
ka, zwana „Starą lisicą”. Obawiający 
się zewnętrznego śledztwa dyrektor 
szkoły nakazuje wszystkim milcze-
nie. Sam, nazywany przez dziewczęta 
„wściekłym Psem”, zostaje zamordo-
wany niedługo później, jednak zdąży-
my jeszcze zobaczyć powtarzający się 
spektakl zbiorowego prześladowania, 
upokarzania i wyzywania uczennic. 
razem z bohaterkami odkrywamy, 
że jedna z dziewcząt jest tak napraw-
dę duchem samobójczyni, która kilka 
lat wcześniej nie wytrzymała atmos-

fery panującej w szkole, teraz zaś, 
uwięziona w jej murach, karze swoich 
dawnych prześladowców, chroniąc jed-
nocześnie swoją przyjaciółkę, utalen-
towaną artystycznie ji-oh lim.

Film wywarł wpływ nie tylko na  
koreańskie życie społeczne, lecz rów-
nież ukształtował lokalną specyfikę 
gatunku, bardzo często łączącą klasycz-
ną azjatycką ghost story z dramatem 
obyczajowym (arang, Peruka, telefon), 
społecznym (apartament, kot, Loner) 
lub kryminalnym (ponownie arang, 
Lustro, twarz). dostajemy więc potwor-
nie skomplikowane i pełne mrocznych 
tajemnic historie rodzinne, w których 
kłamstwo i zdrada mają zawsze daleko 
idące konsekwencje, czasem sięgające 
dalej niż jedno pokolenie. Gdy Zachód 
koncentruje się coraz bardziej na po-
kazaniu przemocy przypadkowej i tym 
bardziej przerażającej, koreańczycy 
skupiają się wciąż na pokazaniu kon-
sekwencji zła, choć czynią to oczywi-
ście odpowiednio widowiskowo. krew 
spływa po ścianach, zjawy – na ogół 
kobiece – atakują w windach i dłu-
gich korytarzach, a ich włosy wysu-
wają się zewsząd, strasząc, oślepiając 
bądź dusząc ofiary. I co tu ma sobie 
znaleźć biedny katolik? – ma prawo 
spytać w tym miejscu zdezorientowany 
czytelnik.

Nie chciałbym w tym miejscu wra-
cać do toczonego od dawna sporu 

o horror jako taki – czy ten gatunek 
jest naszym sprzymierzeńcem w wal-
ce ze złem, czy wręcz przeciwnie, jest 
narzędziem zła w walce z dobrem. 
wiele zależy od intencji twórcy. O ile 
na Zachodzie coraz częściej horrory są 
w najlepszym razie dwuznaczne, o tyle 
gdy oglądam filmy z korei, raczej nie 
miewam wątpliwości. Gdy w pobli-
skiej, właściwie ateistycznej japonii, 
pomimo zachowywania obrzędowości 
związanych z tradycyjnymi miejsco-
wymi religiami i przejmowania części 
wzorców zachodnich, twórcy na ogół 
chcą już tylko nastraszyć lub rozerwać 
widza, koreańscy filmowcy często 
wydają się chcieć osiągnąć coś więcej. 
Pokazać problem i poruszyć sumie-
nia – niewiernego męża, wiarołomnej 
przyjaciółki, chciwego inwestora czy 
nauczyciela psychopaty. mnie jako 
chrześcijańskiemu odbiorcy sposób 
przedstawienia dobra i zła w kraju 
w jednej trzeciej chrześcijańskim wy-
daje się bliższy niż w wielu współcze-
snych produkcjach zachodnich.

Na ogół w obejrzanych przeze mnie 
filmach brak odniesień wprost. Czasa-
mi w tle mignie krzyż na wieży kościo-
ła, czasami na szyi bohaterki pojawi 
się krzyżyk. jeśli pokazany będzie 
ślub lub pogrzeb, jest duże prawdopo-
dobieństwo, że sfilmowany zostanie 
w świątyni. Gdy bohaterka Głosu nie 
będzie chciała uwierzyć w plotki prze-
kazywane przez koleżankę, ta powie 

jej, że zbyt wiele w niej wątpliwości jak 
na chrześcijankę. jeśli wejść głębiej 
i oswoić się ze specyfiką koreańskiego 
filmu, zobaczyć można jednak więcej.

Przede wszystkim konsekwen-
cje. Złe rzeczy, przed którymi trzeba 
ostrzegać koreańczyków, specjalnie 
nie różnią się od tych, od których 
warto by odwieść przeciętnego widza 
z kręgu cywilizacji zachodniej. Zdra-
da, która niszczy życie i całe najbliż-
sze otoczenie bohatera, prowadząca 
do kłamstwa, morderstwa i kolejnych 
następstw, nieraz rozciągniętych na 
lata i uderzających również w jego 
dzieci. to one bowiem upominać będą 
się o prawdę, niewygodną dla doro-
słych (Opowieść o dwóch siostrach, 
Loner), lub przemówią w imieniu za-
pomnianej ofiary (telefon). Oczywiście 
ta walka o prawdę zostanie ubrana 
w odpowiednio krwawą i spektakular-
ną formę. Pojawi się przy tym jeden 
z motywów, który upodobali sobie 
azjatyccy twórcy, a który najbardziej 
spopularyzował słynny ring – wyko-
rzystanie najnowszych technologii 
do komunikacji pomiędzy światem 
żywych i krążącymi w jego okolicy 
duchami. 

w don’t click tae-kyeong kima 
z 2012 roku narzędziem takim będą 
krótkie, rozprzestrzeniające się viralo-
wo filmy. kto obejrzy, skończy bardzo 
źle. Było? Oczywiście, że było. Świeże 
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i ważne jest jednak uzasadnienie. Oto 
bowiem ktoś wrzuca do internetu 
film, na którym do pijanej dziewczy-
ny siedzącej w metrze przysiada się 
mężczyzna. Nagranie urywa się w mo-
mencie, w którym sytuacja może się 
rozwinąć na dwa sposoby. Nie wiemy, 
czy człowiek będzie chciał półprzy-
tomnej pomóc, czy też ją wykorzystać. 
wyłącznie na podstawie domysłów in-
ternet wydaje wyrok. mężczyzna pada 
ofiarą powszechnej nienawiści i od-
biera sobie życie. O prawdę próbuje 
walczyć – oczywiście za pomocą sieci – 
jego córka, jednak nie ma w tej walce 
żadnych szans. w skrajnej rozpaczy 
popełnia samobójstwo, wcześniej rzu-
cając klątwę na swoich prześladowców. 
Ci zaś również w każdej chwili są mo-
nitorowani, nagrywani, oglądani na 
portalach w rodzaju youtube’a. 

Obserwować będziemy więc właści-
wie sympatyczną dziewczynę, która 
wrzuca do sieci nagrania swojego tań-
ca, czym zdobywa pewną popularność. 
Gdy dostaje od kolegi płytę z tajemni-
czym filmikiem, zaczyna być nagry-
wana wbrew swej woli. Gdy wraca do 
domu metrem, współpasażerowie 
śmieją się z niej i oglądają na swoich 
telefonach nagranie z nią w roli głów-
nej. Gdy bohaterka wdaje się w awan-
turę z jedną z kpiących z niej uczennic, 
po powrocie do domu obejrzy ją razem 
z tysiącami innych widzów. Oczywiście 
będzie to dopiero początek koszmaru.

jeśli ktoś chce, zobaczy tu tylko 
dość wtórną historię o duchu. dla 
mnie jednak to dramatyczny film 
o społeczeństwie, w którym każdy 
w każdej chwili poddany jest obserwa-
cji i ocenie. tak azjatycki horror prze-
kłada na dzisiejszą popkulturę Orwella 
i Foucaulta zarazem. Podkreśla to 
ostatnia scena filmu, gdy bohaterkę 
oglądamy przez kamerę monitoringu, 
a później obraz zostaje rozdzielony 
i mamy przekaz z narastającej liczby 
takich samych urządzeń.

kolejnym problemem, który dość 
często pojawia się w koreańskich 
horrorach, jest pogoń za sławą lub 
też, powiązana z nią, obsesja pięk-
na. w schodach życzeń (trzeciej części 
cyklu Whispering corridors) ji-seong 
doprowadzi do śmierci swojej przy-
jaciółki So-hie, by stać się najlepszą 
baletnicą w szkole i móc zatańczyć 
wymarzoną przez siebie rolę. w świe-
żym w miarę (2011) filmie Biała 
(White) poznamy historię k-popo-
wego 2 girlsbandu, w której pogoń 
za sławą i popularnością połączo-
na z bezdusznością mechanizmów 
rządzących przemysłem muzycznym 
prowadzą najpierw do narastania 
wzajemnej niechęci sympatycznych 

2 K-pop to koreańska odmiana muzyki pop. Ana-
logicznie używa się czasem nazwy k-horror. Li-
tera k ma odróżniać produkcje koreańskie od 
japońskich, których pochodzenie zaznacza się, 
dodając przed nazwą gatunku literę j.

początkowo dziewcząt, a później do 
śmierci kolejnych bohaterek. 

Zespolik Pink dolls nie może 
się przebić, dopóki producenci 
nie umieszczą dziewczyn na sta-
łe w domu, w którym mają odtąd 
mieszkać, ćwiczyć i nagrywać. Nikt 
nie mówi im, że kilka lat wcześniej 
w miejscu tym doszło do tragedii – 
zazdrosne koleżanki doprowadziły 
do śmierci w płomieniach najzdol-
niejszej dziewczyny z innego muzycz-
nego projektu. jej głos zachował się 
jednak na nagraniu. Piosenka zostaje 
znaleziona przez dziewczyny z Pink 
dolls, a producenci decydują się na 
dokonanie plagiatu. Nietrudno się 
domyślić, że sprowadzą tym samym 
śmierć na kolejne wokalistki, jed-
nak maszyna pracować będzie dalej. 
Zespół Pink dolls stanie się bowiem 
kurą znoszącą złote jaja. Bzdurami, 
takimi jak zmniejszający się skład, 
nikt nie zamierza się przejmować. 
Bardzo mocna – i nadająca komer-
cyjnemu filmowi o wiele głębszą spo-
łeczną wymowę – jest scena, w której 
jedna z dziewczyn przegląda portfolio 
swoich agentów. Czyta, zszokowana 
ich liczbą, nazwy kolejnych zespo-
łów i zastanawia się, jak to jest, że 
już nikt o nich nie pamięta. Idealny 
popkulturowy produkt, atakujący wi-
dza przesłodzonym śpiewem cukier-
kowych wokalistek, staje się bardzo 
mocną krytyką tej samej popkultury, 

zmuszającej do gonienia za sławą za 
wszelką cenę. 

drugie dno wydaje się mieć też 
przebojowa piosenka z filmu. Słyszy-
my w niej, że wyznająca chłopakowi 
miłość wokalistka jest teraz dla niego 
biała. Zostawiając na boku nasuwają-
ce się kpiny z poprawności politycz-
nej lub jej braku, warto uświadomić 
sobie, że dziewczęta z girlsbandów, 
lansujące obowiązujący wśród koreań-
skich nastolatek kanon urody, dobie-
rane są na ogół pod kątem „białego” 
wyglądu, w którym cechy azjatyckie są 
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schowane. widać to choćby po liczbie 
występujących w teledyskach o wiele 
częściej, niż odpowiadałoby to lokalnej 
specyfice, ciemnych lub jasnych blon-
dynek. ma to swoje społeczne konse-
kwencje – korea Południowa staje się 
jednym z centrów światowej chirurgii 
plastycznej, a według dostępnych sta-
tystyk swoją obecną urodę interwencji 
chirurgów zawdzięcza co czwarta kore-
anka. jeśli porównać filmy z końca lat 
90. i obecnej dekady, można zauważyć, 
że spora część ich bohaterek wyglą-
da inaczej i nie jest to tylko kwestia 
zmieniającej się mody. Skalę zjawiska 
uchwycił inny film, kopciuszek, w któ-
rym matka bohaterki, chirurg plastycz-
ny, zdążyła zrobić operacje praktycznie 
wszystkim koleżankom córki. Co cie-
kawe, autor tego ostatniego obrazu, 
man-dae Bong, na co dzień zajmuje się 
produkcjami z pogranicza erotyki.

O ile w kopciuszku pogoń za pięk-
nem jest tylko jednym z wątków, zaś 
początkiem nieszczęścia jest zdrada 
męża i ojca, o tyle na pierwszy plan 
wysunięta jest w filmie Joga (yoga) 
w reżyserii jae-yeon yun z 2009 roku. 
Produkcji, która stała się główną inspi-
racją tekstu. jest to pozornie obraz 
pełen sprzeczności – mroczny, przesy-
cony erotyzmem i demonizmem, uka-
zanym w sposób bliski kinu Zachodu, 
zarazem tak chrześcijański w swojej 
wymowie, że chce się sprawdzić, czy 
reżyser nie nazywa się przypadkiem 
te-kye lee. 

Główna bohaterka, Hyo-jung, 
jest prezenterką telezakupów, która 
traci stanowisko na rzecz młodszej, 
atrakcyjniejszej i bardziej bezczelnej 
koleżanki. Namówiona przez dawną 
znajomą, z którą w swoim czasie prze-
stała się zresztą zadawać, mając już 
nowe, ładniejsze i bogatsze koleżanki, 
trafia na tajemniczy kurs jogi, który 
ma uczynić ją piękną. razem z cztere-
ma innymi dziewczynami ma spędzić 
tydzień na ćwiczeniach, przestrzegając 
przy okazji kilku dość dziwnych zasad. 
kurs, od początku podejrzany, szybko 
okazuje się formą demonicznego opę-
tania, które bezpowrotnie zniszczy ży-
cie uczestniczek. Zaskakujące, że sama 
joga, wydawałoby się całkowicie natu-
ralna w tym kontekście kulturowym, 
ukazana jest jako poważne zagrożenie 
duchowe. tajemnicza szefowa szkoły, 
niestarzejąca się aktorka kahn mi-hi, 
okaże się diabłem we własnej osobie, 
zaś jej pomocnice – zniewolonymi 
ofiarami, które oddały dusze „bogini 
piękna”. Ludzie naiwnie szukają prostej 
drogi, by zrealizować swoje pragnienia. 
są obłędnie opętani przez piękno. Głup-
cy. Wszystkie byłyście opętane – mówi 
Hyo-jung, próbująca się wyzwolić daw-
na asystentka kahn, w jednej z ostat-
nich scen filmu.

tu wchodzimy już wprost w temat 
zagrożeń dla duszy, jakie dzisiejszy 
świat, a raczej diabeł w dzisiejszym 
świecie, przynosi człowiekowi. tych 

samych zresztą, co zawsze, choć poda-
nych w nowej, dopasowanej do czasów 
formie. Horrory, jak mało które filmy, 
są w stanie pokazać konsekwencje 
decyzji podejmowanych przecież do-
browolnie, a sięgających dalej, niż mo-
glibyśmy przypuszczać w najgorszych 
snach. Wejście do tego miejsca było two-
im wyborem – słyszy Hyo-jung. tak jak 
wyborem bohaterów innych filmów 
było odtrącanie przyjaciół, zdradza-
nie najbliższych, trwanie w kłamstwie 
własnym lub przyjmowanie kłamstw 
innych dla własnego spokoju, ryzyko-
wanie zdrowia i życia ludzi czy wywo-
ływanie duchów na złość nielubianym 
koleżankom bądź po prostu dla zaba-
wy. Początki, zawiązania akcji wymie-
niać można w nieskończoność, tak jak 
tytuły filmów. I tylko koniec prawie 
zawsze jest ten sam. 

Horror może być tandetną, stę-
piającą naszą wrażliwość rozrywką. 
ryzykowną i niebezpieczną. tak też 
odbierany jest przez większość pi-
szących na jego temat na stronach 
i portalach ostrzegających chrześcijan 
przed pułapkami dzisiejszej popkul-
tury. Sam jednak może być ostrze-
żeniem, oskarżeniem i moralitetem. 
może być nawet wezwaniem do moc-
niejszej wiary. w stole dla czworga 
(4 Inyong shiktak, reż. Su-yeon lee) 
narzeczona opowiada bohaterowi 
przypowieść: dawno temu była taka 
wioska, której mieszkańcy słynęli z moc-

nej wiary. Pewnego razu była susza,  
nie padało od miesięcy. Wszyscy zebra-
li się w kościele i modlili się o deszcz. 
Mocno wierzyli, że zacznie padać, jeśli 
będą się modlić. Ważne jest to, żeby wie-
rzyć w to, o co się modlisz, prawda? Jak 
wiara w to, że Bóg ześle deszcz. Po dłu-
giej modlitwie wszyscy wyszli z kościo-
ła. I wtedy deszcz spadł. Zaczęło padać 
w czasie ich modlitwy. ale wśród miesz-
kańców wioski w kościele było tylko jedno 
dziecko, które przyniosło parasolkę. Ilu 
spośród nas, modląc się o deszcz, nie 
będzie wierzyło w siłę swojej modlitwy 
tak mocno, by się przed tym deszczem 
nie zabezpieczyć? 

duch – ten pisany wielką literą – 
wieje tam, gdzie chce. Czemu  
nie miałby więc pojawić się w tak za-
skakującym miejscu jak horror z tak 
innej, a tak podobnej przecież  
korei Południowej? Słucham sobie  
O sacrum convivium do słów 
św. tomasza z akwinu w wykonaniu 
koreańskiego chóru dziewczęcego, 
które znalazło się na ścieżce dźwię-
kowej filmu Głos (Moksori, czwartej 
i mojej ulubionej części Whispering 
corridors), i myślę, że ducha znaleźć 
można wszędzie, trzeba tylko umieć 
szukać również tam, gdzie prawie ni-
komu poza nami nie chciałoby się na-
wet zajrzeć. Ω
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KrZYSZtoF wołodźKo: W 2013 roku 
ukazały się dwie pańskie nowe książki 
biograficzne, Wylękniony bluźnierca 
poświęcona Julianowi Tuwimowi 
i Brzechwa nie dla dzieci. Pracował 
Pan nad nimi równolegle? A może 
Rok Tuwimowski (2013) przyspieszył 
wydanie pierwszej z nich?

mariuSZ urbaneK: Przez ostatnie pół 
roku przed ukazaniem się Brzechwy 
pracowałem nad obiema książkami 
równocześnie. Ale to była zupełnie 
inna praca. Dokumentacja do książ-
ki o Brzechwie była dla mnie wypra-
wą w nieznane. Natomiast miałem już 
za sobą pracę nad biografią Tuwima, 
która ukazała się osiem lat temu w se-
rii A to Polska właśnie Wydawnictwa 
Dolnośląskiego. Ale wtedy musiałem 
poddać się wymogom serii – ksią-
żek bardzo bogato ilustrowanych, 
ale z ograniczoną ilością tekstu. Stąd 

w tamtej pozycji było około 500 ilu-
stracji, a tylko 150 tysięcy znaków 
tekstu. Wylękniony bluźnierca jest po-
nadtrzykrotnie obszerniejszy. Ale mia-
łem za sobą dokumentację, przejrzane 
archiwa i literaturę. Tylko dlatego moż-
liwe było zrobienie tych dwóch książek 
w jednym czasie. Oczywiście, ze wzglę-
du na Rok Tuwimowski wydawca bar-
dzo chciał, byśmy zdążyli z książką na 
60. rocznicę śmierci poety w grudniu 
2013 roku. Ukazała się w październiku.

Rok Tuwimowski zaznaczył się 
rzetelną dyskusją o artyście?

– Chyba mamy ją cały czas przed sobą. 
Owszem, parę teatrów przypomnia-
ło Tuwima i wystawiło jego teksty, bo 
były na to pieniądze. I dyrekcje nie 
ukrywały, że robią to dlatego, że moż-
na skorzystać z dodatkowych fundu-
szy. Odbyło się kilka sesji naukowych, 

przede wszystkim literaturoznawczych, 
ale właściwie mogłyby się one odbyć 
w każdym czasie. Po tekstach praso-
wych poświęconych Tuwimowi odby-
wały się dość sztampowe, choć bardzo 
emocjonalne wymiany zdań w interne-
cie, w których głosy dzieliły się między 
hasła zdrajca, sprzedawczyk! z jednej 
i wybitny poeta! z drugiej strony. Trud-
no o normalną rozmowę przy tak skraj-
nych opiniach.

Sporo działo się w Łodzi. Mieli-
śmy rzeczy bardzo spektakularne, od 
dziesięciu kolorowych rzeźb Tuwima 
wędrujących po mieście, happeningu 
polegającego na ubraniu prawdziwej 
lokomotywy we włóczkowe ubran-
ko zrobione na drutach, przez serię 
wykładów na Uniwersytecie Łódzkim, 
imprezy firmowane przez „Krytykę 
Polityczną”, spektakle, które odbywa-
ły się w tamtejszych teatrach. Gdzieś 
na uboczu prędzej czy później rozpo-
czynała się oczywiście dyskusja: skąd 
uwiedzenie Tuwima komunizmem? 
Niestety ciągle jeszcze nie udaje się 
o tym rozmawiać spokojnie. Ja w książ-
ce próbowałem te wybory Tuwima 
zrozumieć.

 
O tym jeszcze porozmawiamy. 
Chciałbym skupić się na innej kwestii. 
Tuwim to autor Kwiatów polskich, 
a równocześnie miłośnik literackich 
drobiazgów, kultury masowej z jej 
żartem i sentymentalizmem łatwymi 
do wyśpiewania. Tego pierwszego 

szanowano w Polsce Ludowej, ten 
drugi największe pieniądze zarabiał 
w ii Rzeczypospolitej. Tuwim 
chciał dla siebie i wysokiej, i niskiej 
sztuki, co nie zawsze rozumieli 
jego mecenasi, a jeszcze rzadziej 
przeciwnicy.

– Przede wszystkim chciał być ceniony 
za poezję. Widać to wyraźnie w wywia-
dach, których udzielał. Mówił, że zaj-
muje się kabaretem przez jeden dzień 
w miesiącu, żeby zarobić pieniądze, 
które pozwolą mu przez resztę czasu 
oddawać się poezji, która co prawda 
nie przynosi dochodów, ale jest naj-
ważniejsza. Dla Tuwima słowo „poeta”, 
honor bycia poetą były najwyższym 
wyznacznikiem wartości człowieka. 
Uważał, że ktoś – nie tylko on sam – 
kto pisze wiersze, jest kimś szczegól-
nym, dotkniętym przez Pana Boga.

O swoją twórczość kabaretową 
nie dbał. Te genialne drobiazgi, które 
przetrwały do dziś, to nieznaczna część 
tego, co pisał. Wystarczy sobie uzmy-
słowić, że były całe programy kabaretu 
Qui Pro Quo, które pisał od początku 
do końca, od zapowiedzi konferansjera 
po piosenkę finałową. Pisząc te teksty, 
używał ponad 40 pseudonimów. Ukry-
wał, że tak wiele tych utworów wyszło 
spod jednego pióra. Nie archiwizował 
swojej twórczości kabaretowej, rzadko 
też, poza pierwszymi latami ii rP, była 
ona publikowana. W 1939 roku, tuż 
przed opuszczeniem Polski, spakował 

PO cHOLERĘ 
IM TO BYłO? 
Z Mariuszem Urbankiem 
rozmawia Krzysztof Wołodźko
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swój artystyczny dobytek do legendar-
nej fibrowej walizki, która została zako-
pana na podwórzu redakcji „Wiadomo-
ści Literackich”. Włożył tam bruliony 
z młodzieńczymi wierszami, listy do 
ukochanej Stefanii, materiały do pro-
jektowanych książek, ale dla utworów 
kabaretowych miejsca zabrakło. Od 
czasu do czasu coś się jeszcze odnajdu-
je, ale myślę, że większość przepadła 
bezpowrotnie. Te perełki, które prze-
trwały, są do dziś grane przez niektóre 
kabarety. Nie mówię o tych, których 
programy obliczone są na rechot wi-
downi, ale o tych, które wciąż stawiają 
na dowcip wywołujący obok śmiechu 
chwilę refleksji.

Ale już w prL walczył o teatr masowy, 
nastawiony właśnie na repertuar 
komediowy. Jednak ówczesne władze 
patrzyły na to krzywym okiem.

– To jeszcze inna historia. Teatr, któ-
rego dyrektorem artystycznym został 
po powrocie do Polski, miał być czymś 
zdecydowanie więcej niż kabaret. Coś 
podobnego działo się w drugiej po-
łowie lat 30., kiedy najlepsze kabare-
ty łączyły się z prawdziwymi scenami 
teatralnymi. W Prl chciał robić teatr 
wodewilowy, operetkowy, z lekkim 
repertuarem. Wiedział, że nie da się 
zwykłego widza przyciągnąć od razu 
na Szekspira. Chciał w powojennej 
Warszawie grać sztuki lekkie, w rodza-
ju Żołnierza królowej Madagaskaru. 

Później takie rzeczy wróciły na afisze, 
ale na przełomie lat 40. i 50. były przez 
władzę źle widziane. Sztuka miała słu-
żyć narzuconej krajowi ideologii. Dla 
teatru Tuwima nie było miejsca.

Wojciech Wencel w tekście dla 
tygodnika „wSieci” poświęconym 
poecie stwierdził, że spośród trzech 
jego natur: polskiej, żydowskiej, 
bolszewickiej, najsilniejsza była ta 
ostatnia. Taka teza da się obronić?

– To bardzo krzywdzące Tuwima stano-
wisko. Nie ma oczywiście wątpliwości, 
że Tuwim w czasie wojny, przebywając 
na emigracji w usa, zaangażował się 
w komunizm, a potem w odbudowę 
Polski na radzieckich warunkach, ale 
powody były dużo głębsze niż „natura 
bolszewicka”. Trzeba jednak przynaj-
mniej podjąć próbę zrozumienia, skąd 
to się u niego wzięło. A nie da się tego 
pojąć bez odwołania do żydowskich 
korzeni Tuwima. Przez ponad 20 lat, 
praktycznie od pierwszego głośnego 
wiersza Wiosna, był za swoje pocho-
dzenie atakowany bardzo brutalnie. 
Odmawiano mu prawa do nazywania 
się polskim poetą, nawoływano, żeby 
założył chałat i jarmułkę, pisano: Jojne 
Tuwim, żydowski Mickiewicz, odsyłano 
do getta. Antysemicka prasa pisała, że 
tylko tam będzie na właściwym miej-
scu. Na początku kpił z tego, przykła-
dem może być satyryczny dodatek do 
„Wiadomości Literackich” zatytułowa-

ny Jadą Mośki literackie. Odpowiadał 
na napaści językiem równie brutal-
nym jak ten, którym go atakowano. 
Ale w miarę upływu czasu radził sobie 
z tym coraz gorzej. W rozmowie z ży-
dowskim dziennikarzem, który przyje-
chał do Warszawy z Palestyny, powie-
dział, że właściwie nie ma dla niego 
miejsca na świecie. Gdyby działo się 
z nim coś złego, nie pomoże mu nikt. 
Bo Polacy zawsze będą traktowali go 
jako obcego, żyda, a żydzi jako zdrajcę, 
bo wybrał przynależność do kultury 
polskiej. 

Z taką świadomością Tuwim wyru-
szył we wrześniu 1939 roku na emigra-
cję. I już w usa przekonał się, że mimo 
doświadczenia Holocaustu część pol-
skiej emigracji nie wyrzeka się zakorze-
nionego w myśleniu narodowym anty-
semityzmu, więc jeśli Polska po wojnie 
odrodzi się w tym samym kształcie 
ideowym, nic się nie zmieni. A co, jeśli 
zwycięży nazizm? Dla kogoś takiego jak 
on nie będzie miejsca nigdzie. Uważał, 
że komunizm jest jedyną tamą zdolną 
powstrzymać nazizm, którego częścią 
jest antysemityzm. Stąd właśnie po-
parcie dla Związku Sowieckiego i Stali-
na, a także dramatyczny manifest My, 
Żydzi Polscy, w którym po raz pierwszy 
tak jednoznacznie stanął w jednym 
szeregu z mordowanym narodem. 
W czasie wojny uznał, że komunizm 
jest jedynym miejscem, gdzie może 
się schronić żyd. Dziś możemy powie-
dzieć: bardzo to było naiwne, wręcz 

głupie, bo stalinizm wcale nie był 
wolny od antysemityzmu, ale trzeba 
wczuć się w lęki Tuwima, by sprawie-
dliwie go ocenić. Zresztą nie on jeden 
tego wówczas nie wiedział, pół świata 
współpracowało ze Stalinem, bo bez 
niego nie można było wygrać wojny. 
Dlatego przypisywanie Tuwimowi ja-
kiegoś wpisanego w naturę bolszewi-
zmu jest myśleniem ahistorycznym.

 
Inna rzecz, że w prL poeta wydaje się 
człowiekiem coraz bardziej smutnym, 
który miał świadomość, że bywa 
dość arogancko traktowany przez 
władzę. Z drugiej strony starał się 
pomagać licznym ludziom, skutecznie 
prosił Bieruta o uchylenie wyroku 
śmierci dla żołnierza Narodowych Sił 
Zbrojnych Jerzego Kozarzewskiego, 
opiekował się cygańską poetką 
Bronisławą Wajs, czyli Papuszą. Do 
tego dawał spore prywatne sumy na 
cele społeczne i edukacyjne. 

– Tuwim dość szybko zrozumiał, że 
podpisał pakt z diabłem, a wiara, że 
Polska Ludowa to kraj z jego wyobra-
żeń: sprawiedliwy i równy, to miraż. Al-
ternatywa z pozoru była prosta: zostać 
albo wyjechać. Ale nie mam pewności, 
czy w jego przypadku wyjazd był moż-
liwy. Jego ojczyzną – jedyną, jak sam 
pisał – była polszczyzna, język, w któ-
rym pisał. Tym bardziej że na emigracji 
popadł w konflikt z wieloma ze swoich 
dawnych przyjaciół. Nie wybaczono 
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mu wiernopoddańczych hołdów wo-
bec Stalina ani pochwały dla porząd-
ków, jakie na polskiej ziemi wprowa-
dziła Armia Czerwona. A on nie mógł 
pojąć, że na łamach emigracyjnej 
kontynuacji „Wiadomości Literackich”, 
choć szefował pismu dalej Mieczysław 
Grydzewski, pojawili się autorzy, którzy 
przed wojną wstępu do tego środowi-
ska nie mieli, właśnie ze względu na 
swoje antysemickie poglądy. Został 
w Polsce, napisał parę utworów, które 
świadczyły i świadczą o nim źle, ale już 
dawno Aleksander Wat powiedział, 
że po pierwsze oceniać Tuwima mają 
moralne prawo tylko ci, którzy sami 
doświadczyli stalinizmu, a po drugie 
głowy Jerzego Kozarzewskiego i pięciu 
innych żołnierzy nsz, którym uratował 
życie, zawsze będą świadczyć za nim. 

Warto też zwrócić uwagę, że w Prl 
właściwie przestał pisać wiersze, co 
pośrednio dowodzi niezdolności odna-
lezienia się w nowych realiach. Duszę 
poety zabrał Tuwimowi diabeł. A prze-
cież wracał do Polski pełen nadziei, że 
znów będzie tworzył, że napisze drugą 
część Kwiatów polskich. Nic takiego się 
nie stało. Jego życie twórcze ograniczy-
ło się do tłumaczeń, prac bibliofilskich. 
Do wszystkich zbrodni komunizmu 
trzeba dopisać i tę: uśmiercenie poety 
w Tuwimie.

W ubiegłym roku ukazała się także 
biografia Gałczyńskiego Niebezpieczny 
poeta pióra Anny Arno. Zarówno pan, 

jak i ona poświęcają miejsce na spór 
Tuwima z kolegą po piórze. Smutna, 
wstydliwa historia, która w gorszym 
świetle stawia Gałczyńskiego.

– Tuwim przez całe życie traktował 
Gałczyńskiego jak syna marnotrawne-
go. Był akuszerem przy jego debiu-
cie, wyciągał go z aresztu, do którego 
Gałczyński trafił za pijaństwo. Płacił 
też jego długi. Hołubił go, bo dostrzegł 
w nim genialnego poetę. Tuwim był 
absolutnie pozbawiony nie tylko za-
wiści, lecz także zazdrości wobec ludzi 
piszących. A Gałczyński miał u niego 
szczególną taryfę ulgową. Wybaczał 
mu nawet niewybredne antysemickie 
ataki. Autor Zielonej Gęsi pisał o Tuwi-
mie i Słonimskim per: gudłaje, alfonsi, 
sutenerzy, obwąchujące się pieski, 
wszy. Stwierdzał, że poezja będzie rze-
czywiście polska, gdy spalony zostanie 
na jarmarku rymów ostatni żydowski 
stragan. 

Tuwim przygotował bardzo ostrą 
odpowiedź, miała się ukazać w „Wia-
domościach Literackich”, ale praw-
dopodobnie on sam ją wycofał. Przez 
kilkadziesiąt lat wiadomo było, że taki 
tekst powstał, ale nie znaliśmy jego 
treści. Okazało się, że ocalał i został 
opublikowany kilkanaście lat temu, 
w książce prezentującej zbiory nieżyją-
cego już wybitnego kolekcjonera i bi-
bliofila, Tomasza Niewodniczańskiego. 
Okazało się, że kupił on tzw. szczotki 
tego artykułu. 

Po wojnie ich drogi znów się 
zetknęły...

– I znów Tuwim pomagał Gałczyńskie-
mu. Co prawda przy okazji pouczał 
młodszego kolegę, jak należy pisać 
w nowym ustroju. A Gałczyński okazał 
się bardzo pojętnym uczniem.

Przypomnijmy: Gałczyński 
w 1947 roku opublikował 
w „Przekroju” wiersz Pochwalone 
niech będą ptaki, który zawierał 
strofy: Pochwalone: grzesznik 
i święty, / i serce ludzkie jak morze 
odkryte. Tuwim dał mu publicznie 
odpór: Protestuję przeciwko 
lekkomyślnemu pochwaleniu jednym 
tchem grzesznika i świętego. Tym 
grzesznikiem był w narzuconej 
interpretacji każdy potencjalny wróg 
ludu i władzy ludowej.

– Gałczyński wracał do Polski z gorszą 
historią niż Tuwim, jako przedwojenny 
współpracownik prasy endeckiej i an-
tysemickiej. Ten wiersz Tuwima moż-
na odbierać dwojako. Jako instrukcję 
politruka, ale kimś takim Tuwim raczej 
nie był, albo radę dla kolegi, że skoro 
już zdecydował się wrócić do kraju 
rządzonego przez komunistów, to takie 
właśnie będą tego konsekwencje. Bo 
to nie jest wolny kraj. 

Ale oprócz tego znów pomagał Gał-
czyńskiemu, m.in. zamówił u niego 
przekład i adaptację na potrzeby swo-

jego teatru Snu nocy letniej Szekspira. 
Ich relacja była relacją dwóch wybit-
nych poetów, z których ten starszy, 
świadom słabego charakteru i uzależ-
nienia alkoholowego młodszego, był 
mu skłonny wiele wybaczyć. Nie byli 
przyjaciółmi, jak Tuwim i Słonimski, ale 
ostatni, wstrząsający wiersz Tuwima 
powstał po pogrzebie Gałczyńskiego. 
Zmarli w odstępie zaledwie trzech ty-
godni. Tuwim trzymał wartę honorową 
przy trumnie Konstantego.

A gdyby miał pan wskazać na 
dziedzictwo po Tuwimie w rodzimej 
kulturze i języku, o czym należałoby 
mówić? 

– Oczywiście w pierwszej kolejności 
o poezji dziecięcej, ale tu Ameryki 
nie odkrywam, bo sądzę, że jeszcze 
wiele pokoleń będzie się wychowy-
wać na wierszach Tuwima i Brzechwy. 
Natomiast z twórczości dla dorosłych 
takim utworem coraz bardziej staje 
się Bal w operze. Oczywiście, Kwia-
ty polskie to poemat w wielu czę-
ściach genialny, ale ciąży na nim to, 
że to utwór niedokończony. Powiem 
obrazoburczo: to także utwór niedo-
redagowany. Gdyby został krytycznie 
przejrzany przez samego Tuwima lub 
redaktorów i gdyby usunięto z nie-
go fragmenty publicystyczne, dziś 
zwietrzałe i niezrozumiałe, brzmiałby 
czystą poezją. Ich doraźność, politycz-
ny charakter, chęć odegrania się na 
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wrogach sprzed wojny psują całość. 
Natomiast Bal w operze, sądząc choć-
by po liczbie prezentacji na scenach 
teatralnych w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat, okazał się tekstem ponadcza-
sowym. Przetrwał i jest wciąż aktu-
alny mimo bardzo pogmatwanych 
losów. Przecież w ii Rzeczypospolitej 
ten utwór był niecenzuralny, nie mógł 
się ukazać, krążył jedynie w maszy-
nopisie, był czytany na prywatnych 
spotkaniach. Niewielkie fragmenty 
publikowano w lewicowych gaze-
tach. Dlatego wydawało się, że po 
1945 roku Bal..., bardzo krytyczny 
wobec sanacji, będzie prezentem dla 
nowej władzy. Tymczasem ukazał się 
jedynie w tygodniku „Szpilki”, ale na 
osobne książkowe wydanie poematu 
trzeba było czekać aż do roku 1982.
 
Skąd taka sytuacja?

– Komuniści nie byli tak głupi, jak nie-
którzy dziś piszą, i zorientowali się, że 
ten poemat nie opisuje jedynie dege-
neracji władzy sanacyjnej. Bal… był 
równie dobrym kluczem do zrozumie-
nia gnicia establishmentu Prl. A dziś 
stanowi znakomite poetyckie i te-
atralne narzędzie opisu rzeczywistości 
ustrojowej iii i iV rP. Tuwimowi udało 
się stworzyć rzecz na tyle ponadczaso-
wą, że w roku 2014 jest równie aktual-
na, co w 1936. 

To wszystko? 

– Zaskoczeniem był dla mnie wybuch 
popularności Tuwima wśród młode-
go pokolenia, w środowiskach anar-
chistycznych, pacyfistycznych i alter-
globalistycznych. Fantastyczna jest 
kariera wiersza Do prostego człowie-
ka z 1929 roku, ze słynną frazą Rżnij 
karabinem w bruk ulicy!, śpiewanego 
przez takie kapele, jak Akurat, Buldog 
czy punkowy Włochaty (inne wiersze 
śpiewały Grabaż z zespołami Strachy 
na Lachy i Pidżama Porno). Okaza-
ło się, że wiersz sprzed 80 lat opisu-
je te same emocje, obawy, których 
doświadczają młodzi ludzie dziś. Lęk 
przed politycznymi oszustami, niechęć 
do wojen toczonych dla pieniędzy, 
do ideologii stawianych ponad ide-
ami. Ze wzruszeniem oglądałem film 
z koncertu na Przystanku Woodstock 
w 2011 roku, kiedy Buldog wykonywał 
Do prostego człowieka, a kilka tysię-
cy osób śpiewało z zespołem refren: 
Bujać to my, panowie szlachta. Myślę, 
że Tuwim w najśmielszych snach nie 
przeczuwał, że ten wiersz, który wywo-
łał w ii Rzeczypospolitej tak ogromną 
awanturę wśród sanacyjnych pułkow-
ników, zostanie na nowo odkryty po 
dziesięcioleciach.

Brzechwa nie dla dzieci. Co pana 
skłoniło do opowiedzenia tej biografii 
dorosłym czytelnikom? 

– Moi bohaterowie żyli w większo-
ści na przełomie ii Rzeczypospolitej 

i Polski Ludowej. W książkach poświę-
conych Jerzemu Waldorffowi, Włady-
sławowi Broniewskiemu, Stefanowi 
Kisielewskiemu, Leopoldowi Tyrman-
dowi, Brzechwie, Tuwimowi opo-
wiadam zarazem historię XX wieku. 
Stulecia dramatycznego, ale bardzo 
ciekawego, a dla biografa fascynujące-
go. Wchodziliśmy w ten wiek  
pozbawieni własnego państwa, póź-
niej były i wojna światowa, wojna 
polsko-bolszewicka, dwudziestolecie 
międzywojenne, krótki okres trud-
nej wolności, w którym moi bohate-
rowie dorastali. I pewnie wydawało 
im się, że w tej wolnej Polsce, która 
powstała w 1918 roku, spędzą całe 
życie. A raptem musieli odnaleźć się 
wobec zupełnie nowej rzeczywisto-
ści: utraty niepodległości, ii wojny 
światowej i czasów, gdy co prawda 
istniała jakaś Polska, ale coraz trudniej 
było mieć złudzenia, że to wolny kraj. 
Mają w swoich życiorysach elementy 
heroiczne i wstydliwe, dodatkowo jest 
w ich biografiach coś, co powodowało 
pewną osobistą nadwrażliwość na ota-
czający świat. żydowskie pochodzenie 
Tuwima, homoseksualizm Waldorffa, 
alkoholizm Broniewskiego.

W przypadku Brzechwy było dla 
mnie bardzo ciekawe to, że pisarz, 
który do literackiego nieba trafił 
dzięki swojej twórczości dla dzieci, 
w ogóle jej nie cenił. Chciał być liry-
kiem, autorem wierszy dla dorosłych, 
choć od początku krytyka nie pozo-

stawiała wątpliwości, że nie jest to 
poezja wybitna. W pewnym sensie 
podcięto mu skrzydła tuż po debiu-
cie, porównując do kuzyna, Bolesła-
wa Leśmiana. Krytyka, zwykle w ta-
kich wypadkach stadna, zaczęła pisać 
o Brzechwie: ten mniej zdolny kuzyn 
Leśmiana. I tak już zostało. W efekcie 
Brzechwa trafił do grona tych pisarzy, 
jak choćby Conan Doyle czy Molier, 
którzy byli i są cenieni nie za to, co 
sami uważali w swojej twórczości za 
najważniejsze. Stefan Kisielewski po-
wiedział kiedyś: każdemu to, na czym 
mu mniej zależy.

Ale był jeszcze jeden powód, dla 
którego chciałem napisać o Brzechwie. 
To jego prawie nieznana twarz prawni-
ka. Brzechwa współtworzył raczkujące 
w ii rP polskie prawo autorskie. I to 
zarówno jako praktykujący adwokat, 
zarabiający na salach sądowych na-
prawdę duże pieniądze, i jako teore-
tyk. Był m.in. twórcą komentarza do 
ustawy o prawie autorskim. Tym waż-
niejszego, bo pierwszego napisanego 
przez praktyka, a nie teoretyka.

Mecenas Brzechwa reprezentował 
Zenona Przesmyckiego (Miriama) 
w procesie o Cypriana Kamila 
Norwida. Przypomni pan tę historię?

– To był jeden z najgłośniejszych 
procesów, w których Brzechwa brał 
udział. Bronił Miriama Przesmyckie-
go, słusznie uważanego za odkryw-
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cę i propagatora wielkości Norwida. 
W pewnym momencie jednak Prze-
smycki poczuł się wyłącznym kusto-
szem jego pamięci i dorobku. Uwa-
żał, za zgodą rodziny poety, że ma 
prawo do decydowania, kiedy i w ja-
kim kształcie poezja Norwida będzie 
wydawana. Książki wydawane przez 
niego samego były piękne, wycyze-
lowane, przygotowywane z ogromną 
pieczołowitością, ale drogie. Był z jed-
nej strony za to chwalony, z drugiej – 
krytykowany za swoisty despotyzm. 
Kiedy Tadeusz Pini zdecydował się 
wydać tom Norwida w formie – jak 
się dziś mówi – paperbackowej, czyli 
mniej starannie, ale z myślą o szer-
szym czytelniku, doszło do procesu. 
Przesmycki uznał, że naruszono jego 
prawa. W ówczesnej prasie rozpętała 
się gorąca debata. Antoni Słonimski 
w „Wiadomościach Literackich” zarzu-
cił Miriamowi, że poczuł się prawie 
Norwidem. Spór ciągnął się przez kil-
ka dobrych lat przed sądami różnych 
instancji. Nie zachowała się mowa 
sądowa Brzechwy, ale sprawozdawcy 
sądowi byli pod ogromnym wraże-
niem zarówno jej literackiej jakości, 
jak i argumentów. Proces skończył się 
połowiczną wygraną Brzechwy. Sąd 
uznał racje Miriama, przyznając, że 
jego prawa zostały naruszone, wy-
dawcę „pirackiego” wydania wierszy 
Norwida skazał na grzywnę, ale nie 
nakazał zniszczenia nakładu taniego 
Norwida, czego chciał Przesmycki.

Po wojnie Brzechwa nie zaprzestał 
działalności na rzecz praw 
artystów. Miał odwagę upominać 
się o prawa tych, którzy nie mogli 
liczyć na mieszkania, wille i oklaski 
przechodzące w owacje.

– Był współzałożycielem pierwszej pol-
skiej organizacji zarządzającej prawami 
autorskimi, czyli istniejącego do dziś 
Związku Autorów i Kompozytorów Sce-
nicznych (zaiks). Po wojnie był nawet 
przez jedną kadencję jego prezesem. 
W latach 1945–1946, gdy jak większość 
literatów mieszkał w Łodzi, był radcą 
prawnym w spółdzielni wydawniczej 
Czytelnik, założonej przez Jerzego Bo-
rejszę, magnata prasowego początków 
Prl, który miał ambicję sprawowania 
literacko-ideologicznego rządu dusz 
nad Polakami. Stronę organizacyjną 
tego przedsięwzięcia Borejsza powie-
rzył Brzechwie. I on, korzystając ze 
swojej pozycji, walczył o prawa litera-
tów. Ze zbudowanego wtedy majątku, 
m.in. domów pracy twórczej, zaiks ko-
rzysta do dziś.

Równocześnie interesował się nim 
Urząd Bezpieczeństwa, także dlatego 
że pozwalał sobie na mocno krytyczne 
uwagi o niezrealizowanych przez 
władze obietnicach.

– Gdy zajrzałem do dokumentów na 
temat Brzechwy przechowywanych 
przez Instytut Pamięci Narodowej, to 

opadły mi ręce. Informacje na jego 
temat tworzono na podstawie pogło-
sek i knajpianych plotek. Bo Brzechwa 
uwielbiał się bawić, miał pieniądze, 
powodzenie u kobiet i wyraźną sła-
bość do nich. To sprzyjało inwigilacji. 
Efektem były ubeckie „informacje” –
od początku do końca nieprawdzi-
we – że obok mieszkania w Łodzi ma 
jeszcze poniemiecką willę na Ziemiach 
Odzyskanych, drugą w Zakopanem, 
że rozwiódł się po raz kolejny i ożenił 
z osiemnastoletnią dziewczyną. Stek 
bzdur. Owszem, ożenił się, ale z panią 
dwukrotnie starszą, a rozwiedziony był 
dawno.
 
A kiedy i jak zaczęła się jego przygoda 
z literaturą dla dzieci? To było 
olśnienie i błyskawiczny sukces?

– Mamy połowę lat 30. XX wieku, lato. 
Brzechwa jest na urlopie pod War-
szawą. Wedle jednej opowieści ciągle 
padał deszcz, więc poeta zabawiał 
towarzystwo układaniem zabawnych 
wierszyków. Druga anegdota, bardziej 
pasująca do romansowego charakteru 
Brzechwy, mówi, że pisał te wierszyki, 
by uwieść pewną nauczycielkę, która 
opiekowała się dziećmi na koloniach. 
Czy zaloty odniosły sukces? Nie wiemy, 
ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak. Po 
wakacjach Brzechwa uznał, że wierszy 
jest na tyle dużo, iż warto zaintereso-
wać nimi jakieś wydawnictwo. Pierw-
sze je odrzuciło, ale Janina Mortko-

wiczowa, współwłaścicielka słynnej 
przedwojennej oficyny wydawniczej, 
stwierdziła, że wiersze Brzechwy wyda, 
ale jako utwory dla dzieci. Ich powo-
dzenie było zaskoczeniem dla samego 
autora.

Jest jeszcze poeta satyryk w służbie 
władzy ludowej i liryk, który 
zawsze żałował, że nie doceniono 
„wierszy dla dorosłych”. Tracimy coś, 
zapominając o tych fragmentach 
biografii Brzechwy?

– O Brzechwie liryku polska literatura 
zapomniała skutecznie i raczej sobie go 
nie przypomni. Ale jest pewien istotny 
wyjątek. W ostatnim roku życia, gdy 
wiedział już, że umiera, zaczął pisać 
utwory, w których oswajał śmierć. 
Czyta się te wiersze znakomicie, jest 
w nich człowiek, który stara się uczynić 
swoje odchodzenie pogodniejszym. 
Jarosław Iwaszkiewicz po śmierci Brze-
chwy stwierdził, że to są jego najlepsze 
wiersze.

Inaczej było, jeśli idzie o satyrę. 
Brzechwa był autorem bardzo  
płodnym. I to zarówno w ii rP, gdy 
zarabiał w ten sposób na życie, za-
nim rozpoczął karierę adwokacką, jak 
i później. Współpracował z wieloma 
kabaretami przedwojennymi, także 
z najlepszymi, jak Qui Pro Quo czy Ban-
da. Niestety w okresie Prl oddał pióro 
satyryka w służbę ówczesnej propa-
gandzie. I sądzę, że gdybyśmy o tym 
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zapomnieli, nic nie stracimy. Nie było 
to dobre literacko – satyra wymaga 
finezji – zaś politycznie obrzydliwe. Ale 
pewnie nie będzie nam dane zapo-
mnieć. Raz, że to fragment życiorysu 
Brzechwy. Dwa, że przy różnych oka-
zjach jest mu to wyciągane. Ukazała 
się nawet parę lat temu broszura Spór 
o kolaboranta Brzechwę, okresowo 
pojawiają się awantury o Brzechwę 
w szkołach podstawowych, gdy auto-
rowi Akademii Pana Kleksa i Pchły Sza-
chrajki, którego rodzice i dzieci chcą 
uczynić patronem, przeciwstawia się 
człowieka służącego komunizmowi, 
więc „zdrajcę”.

Rozmawialiśmy o Tuwimie i jego 
rzekomo bolszewickiej naturze. Tu-
wim był naiwny, dał się oszukać, ale 
w swoich zaangażowaniach politycz-
nych był prostolinijny i szczery. Na-
tomiast mam wrażenie, że Brzechwa 
zrobił to na chłodno. Świadomie od-
dał talent satyryka w zamian za wy-
godne życie. Był sybarytą, uwielbiał 
luksus. Tak żył przed wojną i tak chciał 
żyć po wojnie. Ceną, którą płacił, były 
wiersze wychwalające plan sześciolet-
ni, wyszydzające „kułaków” i „speku-
lantów”. Wiedział, że na taki towar 
jest popyt.

Malował słowem plakaty 
propagandowe.

– Tak. I robił to z talentem. Bo takich, 
co nie mieli zdolności, a rwali się, by 

wspierać słowem nową władzę – oczy-
wiście za sowitą opłatą – było dużo 
więcej. Ale on miał nazwisko i talent. 
Dlatego był podwójnie cenny.

W Brzechwie nie dla dzieci 
sparodiował pan okołokulturalne 
lustracyjne ciągoty polityków 
niegdysiejszej Ligi Polskich Rodzin. 
Ale swoimi biografami pisanymi „bez 
cenzury” mimowolnie dostarcza pan 
paliwa tym, którzy chcą tylko jednej, 
złej pamięci czy to o Brzechwie, czy to 
o Tuwimie.

– [głębokie westchnienie] Jest takie 
ryzyko. Ale nie mogę pomijać trudnych 
wątków w biografiach moich bohate-
rów, bo to także część ich życia. Wię-
cej: mogę nie zamieścić kolejnego do-
wodu świadczącego o bohaterze mojej 
książki dobrze, ale nie mogę pominąć 
niczego, co było złe, bo naraziłbym 
się natychmiast na zarzut ukrywania 
prawdy. Ale próbuję ich zrozumieć. 
Stawiam pytania: Dlaczego? Po co im 
to było? Czy żałowali? Gdybym miał 
możliwość spotkania się z każdym 
z nich osobiście, z Broniewskim, Tuwi-
mem, Brzechwą, Waldorffem, którego 
fascynacja włoskim faszyzmem była 
przed wojną głośna, zapytałbym ich 
o to samo: Dlaczego? Czy dosadniej: 
Po jaką cholerę wam to było?

Czyli wciąż można mówić prawdę bez 
rzucania kamieniami? 

Ci ludzie nierzadko z upływem lat za-
czynali rozumieć, że popełnili błąd, 
zostali oszukani, ba, sami uczestniczyli 
w oszustwie. Ja chcę zrozumieć dla-
czego. Nie interesuje mnie dzisiejsza 
oskarżycielska postawa ludzi przeko-
nanych, że sami w tamtych czasach 
byliby bez skazy. Bohaterami stojący-
mi zawsze po jasnej stronie. I to w ich 
przekonaniu daje im prawo oskarżania 
o zdradę ludzi, którzy naprawdę sta-
nęli wobec zła. Dlatego nie wierzę tym 
samozwańczym prokuratorom, którzy 
sami nigdy nie znaleźli się w sytuacji 
ekstremalnej.

Czy można zaryzykować tezę, że 
w życiorysach Tuwima czy Brzechwy 
mieści się dużo ze zbiorowej biografii 
polskiego inteligenta? Czy w polskim 
inteligencie widzi Pan swojego 
„idealnego czytelnika”? 

– To prawda, w swoich książkach opi-
suję Polskę przez pryzmat historii ludzi 
należących do polskiej inteligencji. 

Pokazuję, jak odnajdywała się znacz-
na część polskiej inteligencji wobec 
wyzwań XX wieku, i ukazuję meandry 
jej losów: od bohaterstwa i poświęce-
nia do inteligenckich słabości, a nawet 
nikczemności. 

Adresatami moich książek są ludzie, 
którzy i dziś stoją wobec różnorakich 
wątpliwości i wyzwań. Bo to nie są je-
dynie pytania o wojnę, o stalinowską 
przeszłość. To są choćby pytania o za-
kres i poziom zaangażowania inteligen-
cji w politykę. A losy ludzi, o których 
piszę, pokazują, że zaangażowanie 
polityczne może zabić twórczość, że 
artysta może stać się funkcjonariuszem 
aparatu propagandy. I jeśli ktoś oddaje 
talent w służbę ideologii, ryzykuje, że 
zapłaci za to swoją twórczością.

Dziękuję za rozmowę. Ω

Wrocław, 17 marca 2014 roku 

Mariusz urBanek: publicysta i pisarz, z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocław-
skiego, przez 20 lat dziennikarz, m.in. „Tygodnika itd.”, „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Autor biogra-
fii Leopolda Tyrmanda Zły Tyrmand, Stefana Kisielewskiego Kisiel, Jerzego Waldorffa Ostatni baron 
Peerelu, Jana Brzechwy Brzechwa nie dla dzieci, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Szwoleżer na 
pegazie i Władysława Broniewskiego Broniewski. Miłość, wódka, polityka. Ostatnio wydał biografię 
Juliana Tuwima Tuwim. Wylękniony bluźnierca. Pisze felietony do miesięcznika „Odra” (ukazały się 
w tomie Przecieki niekontrolowane), jest autorem tomu opowiadań Romans biurkowy i kilku zbiorów 
bajek, m.in. Mostek czarownic i Baśnie dolnośląskie. Kieruje Gabinetami Świadków Historii w Zakła-
dzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Jerzy Pilch na dobre już wpisał się w polską literaturę. 
Wpisał się pismem pięknym, starannym, niemalże 
kaligraficznym. Świadomość powagi i skrajności tej tezy 
jest przytłaczająca. Jednak warto podnieść ten ciężar 
i Pilchową literaturę zgłębiać, odkrywać wciąż na nowo.

Wiele demonów. kolejna powieść w dorobku wspomnianego autora 
przynosi ze sobą kojącą dawkę przyjemności połączonej z rado-
ścią refleksji. doskonale wyważone proporcje relaksu z wysiłkiem 
intelektualnym, a wszystko to dla czytelnika – słuchacza pięknej 
opowieści. 

Z czasem do rychłej śmierci pana Wzmożka tak wszyscy 
przywykli, że życie znów zaczęło wyglądać na wieczne.

Śmierć w Wielu demonach to chleb powszedni. dokonywanie ży-
wota na kartach powieści jest nieustanne. Nad Sigłą bez przerwy 
unosi się zapach śmierci i żałoby. Choć żałoba to osobliwa. miesz-
kańcy Sigły są z trupami oswojeni. traktowane są one niejako jak 
przyjaciele, z którymi spędza się czas milej niż z żywymi. 

wystarczy wspomnieć czuwanie przy trumnie emila wzmożka, 
by zauważyć, że pokój, z którego nie dało się jej wynieść, stał się 
pomieszczeniem dysput i rozlicznych rozważań. Organista  
Somnambulmeister i eleazar tlołka zdają się w swojej rozmowie 
nie zauważać trumny. Są z nią za pan brat. Nie dziwiłaby  
postawiona na niej herbata lub butelka wódki. Śmierć w domu 
wzmożków w sensie ścisłym (bądź przeklęty Pilchu za językowe 
zmącenie mózgu!) była obecna trzy dni. jednak już wcześniej emil 
wzmożek żył z oddechem kostuchy na karku. mimo to nie da się 
zauważyć w tej sytuacji żadnej traumy. Pechowa trumna przyciąga 
ludzi, jednoczy ich w rozmowach, snuciu opowieści i dzieleniu się 
swoimi spostrzeżeniami. Śmierć w domu wzmożków została zwy-
ciężona, została oswojona, jest znaną, chyba lubianą i poważaną 
mieszkanką Sigły. 

PILCH 
sCHULZeM 
POdsZyty

O PIlCHOwej metaFIZyCe 
SŁów kIlka

 Śmierć w wielu 
 demonach to chleb 

 powszedni

Sławomir małota
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Nie tylko wątek trumny wzmożka świadczy o tym, że śmierć 
została siostrą siglan. Sam Fryc moitschek był chyba jej bratem 
bliźniakiem, bo wiedział o niej wszystko jak siostry mraków-
ny o sobie nawzajem. to przecież on, skromny pracownik pocz-
ty, pierwszy wiedział o śmierci młodego juliusza. a śmierć jego 
jakże osobliwa! Nie sposób, wspominając o niej na kartach Wielu 
demonów, nie skupić się nad tą jej formą, którą jest samobój-
stwo. kluczowe wydaje się pytanie o to, jaki demon musi byto-
wać w człowieku, który sięga po to rozwiązanie. juliusz, który 
w finale powieści wiesza się na rurze od kaloryfera, najchętniej 
pisze i czyta. można wnosić, że należy do tej grupy ludzi, którzy 
w swojej wrażliwości uciekają w fikcję. Odczuwają nieokreślony 
ból egzystencji i, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, rzeczywiście 
ucieczka w fikcję jest sposobem na cierpienie duszy. konstruk-
cja jego zachowania jest groteskowa. widmo młodego wzmożka 
wpada do pomieszczenia i krzyczy: „Hu-ha – zima zła!”. Groteskę 
wzmacnia wspomniany już fakt, że juliusz egzystuje jako widmo. 
Po dwóch godzinach z wiszącego na rurze trupa wystąpiło i zaczę-
ło rozmawiać, a nawet kłócić się z Frycem. Cała sytuacja wymiany 
zdań między Frycem, juliuszem i jego matką przybiera absurdalny 
wymiar. trzeba stwierdzić, że Pilch jest mistrzem w niekontrolo-
wanej ucieczce od realizmu. widmo, o którym mowa, jest jedynym 
„widzialnym” w powieści. można powiedzieć, że jest demonem; 
demonem śmierci, demonem tajemnicy, demonem morderstwa, 
demonem erosa i tanatosa, demonem szaleństwa, wreszcie demo-
nem samobójstwa. jeden człowiek, wiele demonów.

Zanim powie się kilka słów na temat narracji czy metafizyki 
u Pilcha, warto zatrzymać się i spróbować określić, opisać i roz-
gryźć swoistą demonologię Pilcha. Nie trzeba się posługiwać słow-
nikową definicją demona, by wiedzieć, że jest to nadprzyrodzona 
potęga, która swoje miejsce znajduje gdzieś między absolutem 
a sferą czysto ludzką. demony to istoty, które posiadają cechy na 
poły boskie i na poły ludzkie. Najczęściej są utożsamiane z nie-
przyjaznymi człowiekowi siłami. jest niemalże pewne, że uzasad-
nienie tytułu powieści tkwi w motcie: Wypędził wiele demonów, ale 
nie pozwolił demonom mówić, bo go znały (mk 1,34). w Biblii tysiąc-
lecia można przeczytać w końcówce wersetu: (...) ponieważ wiedzia-

ły, kim On jest. egzegeza biblijna tłumaczy, że w tym fragmencie 
chodzi o dochowanie tajemnicy. działalność Chrystusa, a w szcze-
gólności jej cel – zbawienie ludzkości – miała pozostać tajemnicą 
aż do momentu zmartwychwstania jezusa. ten fragment pokazu-
je ogromną siłę i świadomość demonów. Nie każdemu było dane 
poznać tajemną wiedzę na temat Chrystusa i celu jego działalno-
ści. Po jednorazowej lekturze Wielu demonów jedyne, co przychodzi 
na myśl, to stwierdzenie, że osobą o boskich przymiotach jest Fryc 
moitschek. to on w Sigle znał sekret ludzkiego życia, wiedział, ku 
czemu zmierzamy i co będzie po śmierci. w jego moc prawdziwie 
wierzyła garstka ludzi, wszyscy jednak podejrzewali, że posiada 
nadludzkie umiejętności, niekoniecznie pochodzące od Boga. Czyż 
nie podobnie było z bohaterem motta, które patronuje powieści? 
Fryc zatem jest wykreowany na byt absolutny, który doskonale eg-
zystuje w sferze zarówno ludzkiej, jak i boskiej. Czy można zatem 
zaryzykować stwierdzenie, że Fryc jest siglańskim mesjaszem?

Sigła jest zamieszkana co najmniej przez tyle demonów, ilu 
liczy mieszkańców. Co najmniej – ponieważ każdy człowiek nosi 
ich w sobie kilka. każda choroba ludzka, każde szczęście, każdy 
problem człowieka jest demonem, który go prześladuje i nęka. 
w Sigle lekarstwem na te kłopoty jest Fryc. można zatem śmiało 
czytać Wiele demonów jako powieść, która niesie w sobie potęż-
ny ładunek mądrości religijnych. ludzkie demony powodują, że 
ludzie bez przerwy rozmyślają o śmierci i o tym, co będzie po niej. 
Powieść Pilcha jest antidotum na nasze ciekawe czasy, tak krótko-
wzroczne i teraźniejsze. Z Pilchowych siglańskich demonów moż-
na by ułożyć całkiem sporą litanię, którą zakończyć wypadałoby 
wszystkimi cytatami z luterskich pieśni, które Pilch cytuje. Choć 
brzmi to wszystko bardzo patetycznie, to jednak demonologia 
i eschatologia są wielkimi tematami nowej powieści autora Bez-
powrotnie utraconej leworęczności. religijność, która określa to, co 
ludzkie i metafizyczne w Sigle, to chleb powszedni. Na podstawie 
Wielu demonów można stworzyć Żywot luteranina poczciwego. 

Gdyby głos Boga był słyszalny, byłby nieodparty

Pilch to demon opowieści. Przywraca wiarę w to, co określa pro-
zę – w popis wyobraźni, którą wykorzystuje się do przekazania 

Juliusz (...) wiesza się 
na rurze od kaloryfera 

Wypędził wiele 
demonów, ale nie 
pozwolił demonom 
mówić, bo go 
znały (Mk 1,34) 

Fryc jest siglańskim  
 mesjaszem?



SŁ
A

W
O

M
IR

 M
A

ŁO
TA

 /
 P

IL
C

H
 S

C
H

U
LZ

EM
 P

O
D

SZ
yT

y 
3

0
6

FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
2 

/ 
D

O
ży

N
K

I 
20

14
 

3
0

7

opowieści. tak zwyczajnie opowiedzieć historię, która ma swoje 
drugie, trzecie, czwarte dno, a które to odkrywa każdy czytelnik 
z osobna. wartości dodaje to, że czyni to swoim językiem; języ-
kiem pięknym i oryginalnym, właściwym tylko sobie. Bo „sens 
ścisły” i „powiedzieć coś, to nic nie powiedzieć” to przecież znak 
firmowy Pilcha. Czytelnik, który w środku nocy usłyszy te dwie 
frazy, winien wiedzieć, że to Pilch go nawiedza we śnie lub na ja-
wie. Niektórzy czytelnicy zapewne nieraz gubili wątek, skupiając 
się bardziej na języku prozy niż na jej fabule, co skutkowało kart-
kowaniem wstecz w celu odnalezienia się w lekturze. Ciekawy jest 
zabieg, który jeszcze bardziej komplikuje narrację. Otóż w Wielu 
demonach spotyka się fragmenty wyróżnione kursywą. Czy można 
nazwać je narracją transową? Czy może to demon opowieści, któ-
rego chce nam, czytelnikom przedstawić jerzy Pilch? można podą-
żać tym tropem. warto pamiętać, że podobnie jest w najnowszej 
powieści Szczepana twardocha, w Morfinie, jak również w niehalo 
Ignacego karpowicza. w Morfinie znajdują się fragmenty, które nie 
są wypowiedziami ani głównego bohatera, ani innych. mówi „nie-
wiadomokto” i nawet sam twardoch w wywiadach nie potrafi (nie 
chce?) powiedzieć, kto mówi i dlaczego. Zabieg to nie tyle nowy, co 
interesujący i coraz częściej obecny. urozmaicenie narracji wnikli-
wego czytelnika ożywi, początkującego może zniechęcić. jednak 
niewątpliwie jest w tym jakiś cel. rozbicie narracji u twardocha 
może oznaczać wszechpotężną siłę, która bierze we władanie 
duszę głównego bohatera. u Pilcha natomiast można upatrywać 
w tym demona opowieści, który góruje nad wszystkimi bohatera-
mi – swoisty absolut narracji. Napotkane zdanie: Gdyby głos Boga 
był słyszalny, byłby nieodparty, wiele mówi o sile słowa. Podobnie 
w nietocie tadeusza micińskiego można spotkać frazę kronikarza 
Piekielnego: Gdyby piekło mogło się wysłowić, byłoby już zbawione. 
któraż z polskich książek współczesnych podkreśla w tak moc-
ny, wręcz demoniczny sposób siłę słowa i jego oddziaływanie na 
człowieka? Piekielną, a może boską siłą jest nie tylko słowo Boga 
lub Złego, ale również słowo człowieka wypowiedziane lub zapi-
sane. Niesie ze sobą wielką potęgę znaczenia i działania na istotę 
ludzką. Nadszedł chyba czas na powtórne wyrobienie w czytelni-
kach ogromnej wrażliwości na słowo. Inaczej beletrystyka zaginie. 

Nie temat, nie intryga, ale ujęcie ich również w odpowiednią for-
mę – bez tego ani rusz. wreszcie w pewnych momentach powieści 
można zobaczyć piękne rozpoetyzowanie prozy Pilcha, co zbliża go 
nieco do mistrza tego zabiegu – Brunona Schulza.

Wiesz – powiedziała mi rano matka. – Przyszedł Mesjasz. 
Jest już w Samborze

Pilch przesiąknięty jest Brunonem Schulzem. jego najnowszą 
powieść można wręcz nazwać wariacją na temat twórczości dro-
hobyckiego artysty. Najpierw należy wymienić elementy, które 
mogą wskazywać na podobieństwo między pisarzami. war-
to zauważyć, że konstrukcja przestrzeni zarówno u Pilcha, jak 
i u Schulza jest pokrewna. rzecz w Wielu demonach dzieje się 
w małej miejscowości. Cechują ją urokliwe i tajemnicze miejsca 
oraz jedyni w swoim rodzaju, oryginalni ludzie, którzy w niej 
mieszkają. Nasuwa się od razu myśl o Ulicy krokodyli, która wpro-
wadzała w sklepach cynamonowych aurę tajemniczości, grozy, 
a także zgorszenia, tak bliską Pilchowi i Sigle. również atmosfera 
sielskości zbliża Sigłę do drohobycza. Bez powoływania się na ba-
dania socjologiczne (co być może jest błędem) można zauważyć, 
że atmosfera małych miasteczek, które andrzej Bursa w sobocie 
miał w pewnej części ciała, jest wyjątkowa, nie dla każdego jednak 
zauważalna. Schulz i Pilch zostali obdarzeni tą zdolnością, która 
pozwala w prowincji zobaczyć swego rodzaju bogactwo, tę ciszę, 
ten spokój, który można zmącić najmniejszą drobnostką, np. 
rodzinnymi wydarzeniami – śmiercią czy odejściem od zmysłów. 
Nie bez znaczenia wydaje się tutaj wrażliwość ludzi, których nie 
dotknęła jeszcze wielkomiejska znieczulica, ich uwaga przez dzie-
sięciolecia skupia się na rzeczach być może małych i nieznaczą-
cych, ale jakże nieraz pięknych. Zmitologizowana przestrzeń roi 
się od wizji i niepewnych obrazów, by wspomnieć tylko elementy 
przestrzeni w obu dziełach.

a jakże ważna jest rodzina w prozie Schulza i Pilcha! w sklepach 
cynamonowych ojciec jakub, matka narratora józefa oraz adela, 
której zmysłowość mąciła w głowie. relacji między nimi nie trzeba 
chyba przypominać. a w Wielu demonach rodzina wzmożków. Oj-
ciec emil, jego żona madame wzmożek oraz juliusz. warto przy-

Pilch go nawiedza  
we śnie lub na jawie 

 nadszedł chyba  
 czas na powtórne  

 wyrobienie  
 w czytelnikach  

 ogromnej  
 wrażliwości na słowo

na podstawie 
wielu demonów 
można stworzyć 
Żywot luteranina 
poczciwego 
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toczyć pewną scenę z ogrodu madame wzmożek. dla lepszego 
uchwycenia sensu niech będzie wolno posłużyć się cytatem. 

stała nieruchomo, nie kładła nawet palca na ustach, nie 
uciszała go najmniejszym gestem; wiadomo było, co się działo: 
kolejny seans świętości, podziwu i wybraństwa się szykował; 
najwyraźniej znów jakiś niezmiernie rzadki i niespotykany 
ptasi okaz pokazał się w ogrodzie. nieprzypadkowo, ma się 
rozumieć! nie zbłądził w czasie podniebnej wędrówki, nie 
wylądował zmorzony wysiłkiem czy chorobą; specjalnie do 
Wzmożków się wybierał, umyślnie tu z najodleglejszych krain 
leciał i doleciał. Jakich to już tu stworzonych i niestworzonych 
gatunków matczyne oko nie widziało! sępy! Łabędzie! 
rybitwy! kormorany! Czaple! tukany! Ślepowrony! Bieliki! 
robsony! Pliszki! synogarlice! kurki wodne! derkacze! 
Bekasy! Ileż wyznań! Ileż sekt! Co chcecie! Chyba jednego 
feniksa z popiołów na razie nie było, a i to kwestia czasu. (…)  
 
Obecność ptaków była niezbitym dowodem rajskości domu 
i ogrodu. Ptaki całego świata zlatywały się, by oddać Madame 
Wzmożek pokłon, i wyrazić podziw, że taki dom i ogród 
stworzyła; by ją wesprzeć po śmierci męża i by ją zapewnić, że 
ci, co dotąd należnych jej hołdów nie oddają – błądzą, ale i ich 
krzywe ścieżki rychło zostaną naprostowane 1. 

Czyż ogród wzmożkowej nie przypomina strychu jakuba, 
bohatera sklepów cynamonowych? Czyż wzmożkowa nie okazu-
je w toku powieści znamion osoby, która odeszła od zmysłów? 
Choć całość sensów ukazanych przez ptaki jakuba i ptaki mada-
me wzmożek ciężko uchwycić i połączyć, to niewątpliwie Pilch 
zaplanował tę analogię. wszak nie tylko przyjaźń z ptakami upo-
dabnia rodzinę wzmożków oraz rodzinę józefa. Sama konstruk-
cja rodziny jest podobna. rodzice i syn występują w obu dziełach. 
dodatkowo można upatrywać podobieństwa w konstrukcji po-
szczególnych osób. Syn – w obu książkach wrażliwy i obserwujący 

1 Jerzy Pilch, Wiele demonów, Wielka Litera, Warszawa 2013, s. 426–428.

świat nieco inaczej niż wszyscy. madame wzmożkowa i konstruk-
cja jej postaci są bardzo podobne do konstrukcji jakuba. Zdaje 
się, że ojciec narratora sklepów cynamonowych odziedziczył imię 
po biblijnym jakubie, który zmagał się z aniołem. Podobna scena 
ma miejsce w nawiedzeniu. jakub był swego rodzaju demiurgiem, 
który mocował się z absolutem i rzeczywistością. Nie pasował do 
małomiasteczkowej atmosfery, próbował się wydostać z ludzkich 
ograniczeń. matka natomiast uosabiała harmonię życia w takim 
otoczeniu. Była uporządkowaną kobietą, która, zdaje się, ceniła 
sobie zwyczajność małego miasteczka. 

Na spotkaniu „republika marzeń Brunona Schulza” podczas 
I międzynarodowego Festiwalu literatury im. josepha Conrada 
w krakowie 6 listopada 2009 roku jerzy Pilch wspominał o słynnej 
edycji Schulza w wydawnictwie literackim wydanej na papierze 
biblijnym. wspomnienie to oczywiście ma się nijak do prezen-
towanej wcześniej analogii, jednak przenosi nas w sferę moty-
wów biblijnych i, co ważniejsze, do motywu księgi – obecnego tak 
u Schulza, jak i u Pilcha.

już na samym początku sklepów cynamonowych mamy do czy-
nienia z „księgą wakacji”. Cała Schulzowska rzeczywistość jest 
księgą, do której napisania zobowiązany jest człowiek, a następnie 
do powrotu ku księdze, z której należy czerpać mądrość i pięk-
no życia. Pilch w swojej najnowszej powieści również zamiesz-
cza element, który wnosi w nią motyw księgi; księgi tajemniczej, 
zakazanej, być może nawet demonicznej, księgi, która zaginęła 
w zbiorze pastora – tym elementem jest autobiografia człowieka 
śniegu. Grozy dodaje fakt, iż czytała ją zaginiona Ola mrak. kolej-
ne Pilchowe powiązanie z Schulzem, a właściwie jego twórczością, 
to zaginiona powieść Brunona Schulza pod tytułem Mesjasz. miała 
ona opowiadać o przybyciu Zbawiciela do drohobycza. Nasuwa się 
myśl, że w Wielu demonach drohobycz jest Sigłą, a mesjaszem jest 
Fryc. motto Wielu demonów zaczerpnięte z ewangelii wg św. mar-
ka wskazuje, że Pilch w powieści zamieszcza sens księgi, semanty-
kę, jej cele i zadania. Po głębszej lekturze można odnieść wrażenie, 
że powieść, o której mowa, ma ambicje stać się właśnie księgą, do 
której się wraca, aby ją w pełni zrozumieć. wielość jej sensów, jej 
eschatologiczny wymiar mają być może za zadanie tłumaczyć czło-

Pilch przesiąknięty jest 
Brunonem schulzem 

 Zmitologizowana  
 przestrzeń roi się od  

 wizji i niepewnych  
 obrazów

 Matka natomiast  
 uosabiała  

 harmonię życia

kobiety niezależnie 
od tego, czy są 
znienawidzone, 
uwielbiane, czy 
wywołujące strach 
i frustracje, zawsze 
będą muzami przez 
swoją nieodkrytą 
do tej pory naturę 
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11wiekowi zawiłości wszechświata, przygotowywać do śmierci, do 

tego, co po niej, do zrozumienia, że w każdym człowieku drzemie 
demon, ten zły i ten dobry. 

Nie ma się co dziwić, że tyle podobieństw występuje w Wielu 
demonach. jerzy Pilch przyznaje się otwarcie do tego, że Brunona 
Schulza wielbi. Pióro zajadłej krytyki winno pospiesznie napisać, 
że tego typu zabiegi są niegodne uznanego pisarza, że jest to wy-
raz epigoństwa i nieudolnego naśladownictwa. Należy jednak w tej 
intertekstualności upatrywać czegoś więcej. liczne atrybucje wy-
stępujące w Wielu demonach zmuszają do wnikliwszej lektury. Nie 
są one bez znaczenia. Zdaje się, że nieprzypadkowo zostały w po-
wieści umieszczone. Być może nakazują one czytelnikowi dokonać 
takiej recepcji najnowszej powieści Pilcha, z jaką mamy do czynie-
nia przy prozie Schulza. Całkiem możliwe, że archetekstem Pilcha 
jest (podobnie jak u Schulza) Pismo Święte. Nie bez przyczyny 
motto zaczerpnięte jest z Nowego testamentu. Skłaniać się można 
również do operowania tymi samymi kategoriami w stosunku do 
Wielu demonów, co do prozy Schulzowskiej: realizmem magicznym, 
wszechobecną metafizyką i przeświadczeniem, że o człowieku nie 
decyduje tylko to, co widzialne, a kobiety niezależnie od tego, czy 
są znienawidzone, uwielbiane, czy wywołujące strach i frustracje, 
zawsze będą muzami przez swoją nieodkrytą do tej pory naturę. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wszystkie wymienione wcześniej 
elementy (a jest ich wiele więcej w powieści) nie są intertekstu-
alnością pozorną. Naczelny cel wspominanych powiązań każdy 
powinien odgadnąć sam. wszak człowiek jest w stanie być de-
miurgiem rzeczywistości, zatem niech ją odczyta z kart prozy tych 
dwóch wielkich (nie bójmy się tego stwierdzić) pisarzy. 

Trzeba żyć, po prostu trzeba żyć, Jan Rybowicz

w dziele Pilcha panuje śmierć. dlatego tym większego znaczenia 
nabiera zakończenie powieści. w Sigle wszyscy mają w pamięci 
Olę i to, co zrobił młody julek wzmożek. jednak narrator wyzna-
je: trochę popłaczemy, a potem z ciężkimi, bo ciężkimi sercami będzie-
my żyć dalej. Będziemy żyć dalej, ponieważ żyć trzeba. ta (nie)zwykła 
opozycja życia i śmierci daje nadzieję. Imperatyw życia nie opie-
ra się na żadnych wielkich motywacjach. trzeba żyć. dlaczego? 

Ponieważ trzeba. w tym momencie błędem byłoby wyjaśnianie 
słów Pilchowego narratora. tak jak z wypełnianiem znaczeń in-
tertekstualnych, tak i z imperatywem życia trzeba sobie poradzić 
samemu. Pewne jest to, że jest to filozofia samego Pilcha. wspo-
mnieć wystarczy jego rozmowę z justyną Sobolewską. Na pytanie 
o zakończenie powieści odpowiedział: trzeba żyć, trudno, Cracovia 
znowu nie wejdzie do ekstraklasy, ale, kurwa, żyć trzeba 2.

Nie ma sensu zachęcać do czytania Wielu demonów. jakość 
sama w sobie tego nie wymaga. wypada zachęcić do głębokiej 
lektury Pilcha i spojrzenia na omawianą powieść w perspektywie 
całej jego twórczości, biografii oraz sensów, które wynikają z inter-
tekstualności. lektura najnowszej powieści autora zbliża do czło-
wieka, zbliża do przekonania, że w każdym ukryta jest opowieść. 
Zmusza do refleksji nad śmiercią, nad tym, co po niej. eschatolo-
giczny wymiar tej prozy jest bardzo ważny; nie bez powodu śmierć 
staje się niejako sąsiadką siglan. Przekonuje wreszcie, że mimo 
wszystkich racjonalnych wytłumaczeń naszego istnienia otacza 
nas pewna metafizyka. jest ona piękna. Piękno to zawdzięcza 
swojej tajemniczości i temu, że wymaga wiele wysiłku, żeby ją  
poznać. Ω

2 http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1541335,3,rozmowa-z-
jerzym-pilchem-o-bogu-demonach-i-nowej-powiesci.read, [dostęp 13.07.2013 r.].

trzeba żyć. dlaczego? 
Ponieważ trzeba 
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ten BeZBOŻny 
BerGMan

krzysztof 
kłopotowski

Czy współcześni artyści mogą być zbawieni, zastanawiają 
się młodzi redaktorzy przykościelni. Nawet jeśli mają 
dobrą wolę wobec tych „grzeszników”, zachowują rezerwę. 
Trzeba nam więc określić, co znaczy „zbawienie” pod 
metaforą religijnego języka. Jest oglądaniem światła 
Boga, a światło to rozjarzona świadomość, jej symbol. 

to także stan poza życiem ziemskim, dlatego rozjarzona świado-
mość musi być oczyszczona z korelatu zmysłów. Zbawienie przy-
pomina więc obrazy marka rothko, amerykańskiego malarza 
pochodzącego z Żydów litewskich. judaizm zabrania „czynienia 
wizerunków”; malowanie Boga byłoby bluźniercze. dlatego rothko 
ukazywał tamten świat jako płaszczyzny rozjarzone barwą. 

Niestety, barwa nadaje jego wizjom ton emocjonalny. uczucia 
są śladem życia ziemskiego. rothko mógłby je usunąć, ale wte-
dy nie byłoby obrazów. Powstałby jeden biały, czyli koniec sztuki. 
Zatrzymał się więc krok przed zbawieniem na płótnach wiszących 
w wielkich muzeach. Gdy miał retrospektywę w nowojorskim  
Guggenheim museum, ktoś zauważył, jak słowo „sublime” wypa-
dające z ust krytyków toczyło się po krętej pochylni głównej sali 
gmachu do poziomu gruntu, by cicho upaść u stóp publiczności. 
Ideał sięgnął bruku.

„Sublime” znaczy oczyszczone z materii. a skoro to jest świa-
tło Boga, wyraża pełnię świadomości: tego co dobre i złe, co jaw-
ne i co przed nami ukryte. Żeby ten stan przedstawić tu i teraz, 
choćby niejasno, jak w zwierciadle według św. Pawła, trzeba użyć 
materialnego nośnika. Najlepiej filmu, gdyż jest postacią świa-
tła. I oto z mroku nieświadomości wyłania się kino Ingmara 
Bergmana.

Suweren swej duszy

Persona (1966) jest jego filmem najbardziej komentowanym przez 
krytyków i akademików. Zdaniem wielu należy do najważniej-
szych dzieł XX wieku. Pierwsza sekwencja ukazuje zapalenie się 
lampy łukowej w projektorze. Następuje rozdzielenie ciemno-
ści i światła, nieświadomości i wiedzy. Bergman występuje w roli 
wszechwiedzącego kreatora. tym filmem zdejmuje zasłonę z du-
szy człowieka, nie tylko współczesnego. Słowo „persona” oznacza 
maskę aktorów w teatrze antycznej Grecji. Natomiast w psycholo-
gii głębi C.G. junga oznacza maskę, dzięki której chronimy przed 
ludźmi naszą prawdziwą osobowość.

Fabuła: aktorka elizabet nagle milknie na scenie w trakcie 
przedstawienia i więcej się nie odezwie. diagnoza medyczna 
stwierdza, że jest zdrowa na ciele, lecz spragniona autentyczne-

Zbawienie przypomina 
(…) Marka rothko 

 I oto z mroku  
 nieświadomości  
 wyłania się kino  

 Ingmara Bergmana
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15go bytu. Nosi publiczną maskę, co ją męczy. Zamilkła, ażeby nie 

kłamać. By wydobrzeć, jedzie do domu nad morzem z almą, pie-
lęgniarką, która podziwia w niej aktorkę i kobietę – ale podziwia 
maskę. elizabet odzyskuje spokój duszy, lecz dalej nie mówi. Za to 
mówi alma, korzystając z okazji, że wysłucha jej ktoś uwielbiany 
i wrażliwy jako artysta. Zwierza się z największego szczęścia w ży-
ciu. Był to wielokrotny orgazm na plaży z bardzo młodymi chłop-
cami. Zdradziła narzeczonego, lecz tego samego dnia miała z nim 
też niepowtarzalne doznanie rozkoszy. Czy zbawiała się seksem?

alma, czytając list elizabet, odkrywa, że aktorka nie dochowała 
dyskrecji przed innymi. jest dla niej przedmiotem obserwacji do 
wykorzystania w tworzeniu scenicznych postaci. urażona tą zdra-
dą pielęgniarka opowiada aktorce o jej najgłębszym bólu duszy, 
o którym elizabet chce zapomnieć: Postanowiła zostać matką. Gdy 
zaszła w ciążę, kilka razy próbowała pozbyć się dziecka z obawy 
przed obowiązkami i przerwaniem kariery artystycznej. Życzyła 
mu śmierci. urodziło się pokraczne, więc odrzuciła jego pragnienie 
miłości. Cierpi, bo ludzie uważają ją za dobrą osobę, którą nie jest. 
I cierpi, bo nie czuje bólu z powodu porzucenia dziecka. Cierpi na 
obojętność. taki stan przystoi artyście, żeby przetwarzać traumy 
swego życia. Zbawiać się przez sztukę.

jak to możliwe, żeby pielęgniarka znała tajemnicę aktorki? 
w sferze nieświadomości wszyscy wiedzą o sobie wszystko, po-
wiedział kiedyś jung. dodajmy, że jest to wszechwiedza „boska”. 
Czasem przebija się na powierzchnię, kiedy ustaje tłumienie ze 
strony rozumu. Bergman wyraził to w Personie, łącząc twarze obu 
postaci. Świetne aktorki: liv ullmann i Bibi andersson są napraw-
dę podobne do siebie fizycznie. a także psychicznie jako postaci 
filmu. alma dokonała aborcji, aby pozbyć się dziecka, ubocznego 
skutku zbawczego orgazmu z chłopcami. Choć jest pielęgniarką, 
to zdobyła się na okrucieństwo psychiczne wobec swej pacjentki, 
odpłacając jej zdradą. kocha się z mężem elizabet na jej oczach, 
lecz ten nie widzi różnicy między nią a swoją żoną, a nie jest ślepy. 
Nosi ciemne okulary, lecz wyrażają one wycofanie psychiczne. Gdy 
je zdejmie, widać puste spojrzenie, które nie dostrzega istoty rze-
czy, że obie kobiety są tożsame, ale jednak osobne. tu otwiera się 
pole do różnych interpretacji.

Bergman tworzy sytuacje, które nie mogą zdarzyć się w życiu 
pod kontrolą rozumu. rozdzielił pewne aspekty własnej psychiki 
i jedne przypisał elizabet, a drugie almie, aby pokazać w dialo-
gu wewnętrzną dynamikę psyche, a na końcu dokonać z powro-
tem syntezy. I ukazać swoje poczucie winy. jego nierealne obrazy 
wyrażają wiedzę nie tylko świadomą, lecz także podświadomą. 
to część „boskiej” wszechwiedzy o sobie samym. artysta zachęca 
widzów do podobnego wglądu: zajrzeć pod swoją maskę, ujawnić 
wewnętrzne konflikty i rozwiązywać, jak kto umie. Zachęca nas do 
samozbawienia.

Męczące milczenie Boga

Pierwszy wielki film metafizyczny Bergmana siódma pieczęć (1957) 
poprzedza o dziewięć lat Personę. jest najczęściej parodiowany, po-
nieważ ujęcie w średniowieczną formę problemu współczesności 
daje efekt pretensjonalny. ten zabytek kina świadczy o próżnym 
zmaganiu się z zagadką Boga, gdy jedyną pewność daje śmierć.

w XIII wieku rycerz wraca z wyprawy krzyżowej do Szwecji, 
gdzie szaleje dżuma. Gra w szachy z upostaciowaną Śmiercią,  
licząc, że będzie żył, dopóki trwa partia. Po drodze do swego zam-
ku spotyka artystów cyrkowych. klaun ma widzenia; ostatnio 
ujrzał matkę Boską, jak uczy chodzić jezuska, niczym jego żona 
ucząca ich synka. jest to wizja życia rodzinnego uświęconego wia-
rą klauna. rycerz nie ma takiej wiary. Podczas dziesięcioletniej 
wyprawy przekonał się o bezsensie tej krucjaty. teraz szuka zna-
ku, że Bóg istnieje. Spowiada się z rozpaczy: Moje serce jest puste, 
gdy widzę siebie w lustrze, ogarnia mnie obrzydzenie i strach, przez 
obojętność na ludzi umieściłem się poza społeczeństwem, żyję w świe-
cie duchów zamknięty w marzeniach i wyobrażeniach. a przy okazji 
zwierza się spowiednikowi z ruchu, którym pokona Śmierć w sza-
chy. Spowiednikiem okazuje się Śmierć!

Co to wszystko znaczy? kościół jest maską śmierci, czyli sta-
ra się ukryć pustkę, po zgonie nie ma nic. wiara jest przesądem 
pozwalającym palić niewinne kobiety jako rzekome czarownice 
sprowadzające zarazę na ludzi przez kontakty z diabłem. Pochód 
biczowników daremnie błaga o łaskę Boga, którego nie ma lub 
który nie jest zainteresowany człowiekiem. rycerz nie chce wiary, 

Urodziło się pokraczne, 
więc odrzuciła jego 
pragnienie miłości 

 Zajrzeć pod swoją  
 maskę, ujawnić  

 wewnętrzne konflikty  
 i rozwiązywać,  

 jak kto umie
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17ale pewnej wiedzy o jego istnieniu. wobec milczenia Boga sensem 

życia rycerza jest tylko ratunek świętej rodziny artystów od zaku-
sów Śmierci, zaś jedyną radością proste korzystanie ze zmysłów, 
gdy je poziomki i pije świeże mleko. a jeśli Boga naprawdę nie ma, 
to życie jest „bezsensownym strachem”. 

aż chce się żachnąć: Boga może nie być, ale życie i tak ma mnó-
stwo uroków. jeżeli komuś nie wystarczają, to niech się zabiera! 
wolna droga na sznur, pod pociąg, do piachu – i nie psuć nam ra-
dości istnienia. 

w siódmej pieczęci nie chodzi o rozterki XIII wieku, ale stan 
umysłów po II wojnie światowej. w wielu miastach były jeszcze 
ruiny. w europie dokonano zbrodni niewyobrażalnych. Gdzie był 
Bóg, gdy chrześcijanie wyrzynali się nawzajem, a liczba ofiar szła 
w dziesiątki milionów? 

moim zdaniem film jest objawem histerii. to skutek błędnego 
rozumowania: Bóg jest dobry i miłuje człowieka, więc tyle zła wo-
kół świadczy, że Go nie ma. Gdyby był, to nie pozwoliłby na zło. Na 
odwieczne pytanie teologów: Unde malum? – skąd zło? – odpowiedź 
jest prosta. Z bytu! Nasz punkt widzenia sprawia, że to, co dla nas 
szkodliwe, uważamy za złe. ale na innym planie tak zwane zło może 
służyć czemuś tak zwanemu dobremu. Przykładowo masowe tępie-
nie ludzi przez ludzi przywraca równowagę ekologiczną zachwianą 
przez ekspansywność naszego rodzaju. a tym większa skala mordu, 
im bardziej wydajna technika, która bardziej zagraża przyrodzie. 

siódma pieczęć jest piękna według tradycyjnych pojęć, ale w na-
szej epoce ironicznej wydaje się śmieszna, bo wycofujemy ze 
świata projekcje metafizyczne. Śmierć nie pojawia nam się pod po-
stacią osoby. wiemy, że jest zła dla jednostki, lecz dobra dla gatun-
ku, gdyż młode pokolenia łatwiej przystosowują się do zmiennego 
świata, zaś w średniowieczu świat nie zmieniał się tak szybko, jak 
obecnie. wiadomość, że kobieta porodziła cielę z dwiema gło-
wami, uznalibyśmy za kiepski skutek naukowego eksperymen-
tu, a nie zapowiedź apokalipsy. Pochód biczowników większość 
publiczności uzna za źle skierowane działanie na bakterie prze-
noszące zarazę. Stos dla czarownicy – za skutek przyjęcia błędne-
go związku między zarazą a kobietą, stwierdzony przez kościół 
w celu złagodzenia poczucia bezradności wobec klęski dżumy. 

Projekcje metafizyczne przetrwały w tradycji kulturalnej jako 
zabytki. do podobnego wniosku doszedł Bergman. Przekaz  
siódmej pieczęci jest krzepiący: życie może być znośne dzięki miło-
ści i sztuce. a jeśli ktoś widzi tamten świat jak klaun, czyli artysta, 
tym lepiej. Przesłanie przybrało radykalną formę w obrazie  
Fanny i aleksander, filmie, którym Bergman żegnał się z kinem, 
mając ledwie 64 lata. 

Summa vitae humanae

rodzina stanowi świat człowieka, miłość nadaje energię życiu,  
to sens jednego z piękniejszych dzieł światowego kina. Fanny 
i aleksander (1982) oparty na wspomnieniach z dzieciństwa olśnie-
wa głębią psychologiczną, perspektywą metafizyczną i pięknem 
formy. Opowiada o namiętnościach i obowiązkach, o obcowaniu 
żywych i umarłych, dobrej i złej wierze religijnej. miesza grozę ze 
śmiechem, ideę świętości z sympatyczną rozpustą, a tęsknotę za 
wiarą ze zwątpieniem.

Świat oglądamy oczami wczesnego nastolatka aleksandra, któ-
ry ma znacznie młodszą siostrę Fanny. uppsala, początek XX wie-
ku. Chłopak obserwuje otoczenie i poznaje pełnię życia. Fabuła 
zaczyna się w dniu Bożego Narodzenia, co wprowadza motyw 
świętości rodziny. jednak rodzina teatralna jest mało święta, ra-
dosna i frywolna. Babka Helena, aktorka i już wdowa, ma romans 
z jacobim, żydowskim antykwariuszem. Zakochała się w nim 
jeszcze za życia męża. Po pierwszej furii zdradzonego małżonka 
dziadek aleksandra zawiązał dozgonną przyjaźń z kochankiem 
żony. wuj chłopca tymczasem ma romans ze służącą, o którą dba 
jak o córkę.

Ojciec aleksandra umiera na próbie Hamleta. Grając ducha ojca 
duńskiego księcia, ujawnia synowi, że otruł go ojczym, obecny 
król. Nienawiść pasierba do ojczyma spełni się w życiu aleksandra, 
gdy owdowiała matka, też aktorka, poślubi biskupa luterańskiego 
Vergerusa. Biskup jest przeciwieństwem zmarłego ojca. Pragnie-
nie moralnej doskonałości jest wyrazem jego pychy i nienawiści do 
ludzi. Pod maską chrześcijańskiej miłości kryje się potwór. Ponure 
kobiety w jego domu to opozycja barwnych, pięknych, pulchnych 
kobiet rodziny aleksandra.

 Siódma pieczęć  
 jest piękna według 
 tradycyjnych pojęć,  
 ale w naszej epoce  
 ironicznej wydaje  

 się śmieszna, bo  
 wycofujemy ze świata  

 projekcje  
 metafizyczne

Wolna droga na 
sznur, pod pociąg, do 
piachu – i nie psuć 
nam radości istnienia 

a jeśli Boga  
naprawdę nie 
ma, to życie jest 
„bezsensownym 
strachem” 
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19matka przeprowadza się do biskupa z dziećmi bez własnych 

rzeczy, nie zabierają ani zabawek, ani książek aleksandra  
i Fanny. Zostają ogołoceni z radosnej przeszłości. widać ostry 
konflikt świeckiej, zmysłowej kultury i ascetycznego luteranizmu. 
dom Vergerusa o nagich ścianach i prostych meblach jest odwrot-
nością ciepłego, pełnego bibelotów rodzinnego domostwa. dzieci 
mają tu zacząć życie według ideału prostoty wymuszanej stra-
chem. to nie mogło się udać. kochanek babki, antykwariusz  
jacobi, wykrada Fanny i aleksandra groźnemu ojczymowi. matka 
też ucieka do domu rodzinnego. Biskup ginie w pożarze, który 
wywołał na odległość zaklęciem aleksander z domu żydowskiego 
antykwariusza, pod kierunkiem szalonego Ismaela. Fabuła kończy 
się przyjęciem na powitanie w rodzinie noworodków i mową po-
chwalną na cześć małych radości życia i teatru, który daje wzru-
szenie ludziom w groźnym świecie.

Postaci nawzajem się uzupełniają. każda jest stłumioną wer-
sją innej. tytułowy dobry chłopiec aleksander ma dopełnienie 
w osobie Ismaela, osoby o zdolnościach parapsychologicznych 
i skłonności do przemocy. w tego bohatera wciela się aktorka, re-
żyser zapewne chciał wskazać na swój pierwiastek kobiecy, według 
psychologii głębi obecny w każdym mężczyźnie; uświadomienie 
sobie jego istnienia jest warunkiem dojrzałości. już nie rozwodząc 
się nad tym, że Bergman był biseksualny. Niebezpieczny gwał-
townik i wrażliwy artysta, i kobieta, i mężczyzna to aspekty jego 
osobowości. 

Ismael pomaga aleksandrowi spełnić jego skryte pragnienie 
mordu na ojczymie. matka aleksandra jest wewnętrznie rozdarta, 
o czym świadczy wybór mężów. Pierwszy – dobry człowiek – i ko-
lejny – surowy biskup – są charakterologicznie swoimi przeciwień-
stwami. ale każdy z nich spełnia pewną głęboką potrzebę kobiety, 
która, jak wielu ludzi, nie jest spójna psychicznie. Nie wie, jaka jest 
naprawdę. Nęka ją myśl, że gra role nie tyle w teatrze, ile w życiu.

Bergman daje odpowiedzi na podstawowe pytania: Czym jest 
śmierć? Przejściem do innego sposobu bytowania, w wyobraźni 
i pamięci bliskich. ale nie rozstrzyga, czy jest życie pozagrobowe. 
Czy „tamten świat” istnieje? Owszem, jako pole energii psychicz-
nej o realnym wpływie na nasze tu i teraz. Czy zło popełnione 

w myśli może mieć konsekwencje? tak, myśl może realnie do-
sięgnąć adresata. Czy Bóg istnieje? Cóż, jest wytworem naszej 
potrzeby opieki i sprawiedliwości. Czy z umartwiania ciała może 
wyniknąć cnota? Bynajmniej, asceza prowadzi do deformacji ciała 
i umysłu. Czy w małżeństwie konieczna jest wierność? Nie. jeżeli 
małżonkowie się kochają, to kochanka męża należy do rodziny. 
Czy seks jest zły? w żadnym razie! to źródło radości i miłości do 
świata. jaki jest sens naszego życia? trzeba je radośnie dawać na-
stępnym pokoleniom w kochającej się rodzinie i gronie przyjaciół 
i kochanek.

Bergman stanowczo zaprzeczał, aby istniało życie pozagrobo-
we, dopóki nie stracił umiłowanej żony Ingrid. Gdy zmarła, czuł 
jej obecność i nie wykluczał spotkania w przyszłości. ale określał 
się jako ateistę. Zamiast używać imienia Boga, mówił o „Świętym”. 
wiara w życie pozagrobowe wcale nie zakłada wiary w kreatora 
kosmosu, dobrodzieja i opiekuna człowieka. Świat duchów jest 
innym wymiarem tego świata, więc mieści się w naszej wyobraź-
ni, absolut – nawet osobowy! – nie powinien, chociaż są czynio-
ne uporczywe próby. Bergman pokazuje w Fanny i aleksandrze, że 
Bóg jest kukłą stworzoną przez Żydów, która słania się na nogach 
i pada, gdy człowiek lalkarz odmówi jej swojej mocy. wierzył nato-
miast w świętość człowieka. uważał, że ona wyzwala.  
jest to wielka sztuka w tych rzadkich wypadkach, gdy  
osiąga coś specjalnego. wtedy zbliża nas do świętości.

Czy z takimi zapatrywaniami Ingmar Bergman  
może zostać zbawiony? Ω

Czy (…) Ingmar 
Bergman może 
zostać zbawiony? 
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jego skryte pragnienie 
mordu na ojczymie 



POtkNIęty SŁ awOmIr

Smutek mnie ogarnął, napisałbym niegarniony, gdyby

Nie świadomość, że korekta, że krytyka wytkną mi to

I sprawią, że ci, którym to piszę, obejdą się ze wzgardą, nawet

Nie wezmą do ręki, nie przejrzą, i nie przeczytają, że smutno

mi patrząc, jak niegdysiejsi królowie życia i panowie tego miasta,

radosne buddy polskiej lewicy, snują się teraz bezmyślnie, bez pary,

jakby, kurwa, sens cały stracili, niech idą do eichelbergera albo innego

melibrudy, niech im powiedzą jak jest, a tamci może natchną jakimś

dobrym słowem i sprawią, że siedząc w barze studio, nad szklaneczką

wyśmienitego blantona, nie będę musiał smutkować, że pan Sierakowski

I pan kapela, i inni panowie z tamtej redakcji są tacy smutni i bez tej bożej iskry,

która jeszcze niedawno wiodła ich na barykadę. Że snują się między majestatem

kolumn, że potykają się o progi Pekinu i że wódka nie smakuje już im jak dawniej.

Marcin Śmietnicki


