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Instrukcja obsługI

urokiem naszych czasów jest to, że jeśli chcemy 
znaleźć coś ciekawego, zmuszeni jesteśmy szukać 
na marginesach. to, co przemawia do nas z pierw-
szych stron gazet i ekranów telewizorów, ba, nawet 
(a może zwłaszcza) internetowych witryn, zlewa się 
w nieczytelną papkę. nie chodzi o nadmiar mediów 
i wynikający z tego przesyt informacji, które uma-
sawiając się i powtarzając, tracą sensy lub tworzą 
nonsensy. błyskawiczny czas reakcji, który stał się 
podstawą przekazu informacyjnego, odbija się na 
rzetelności docierających do nas wiadomości. na 
tłumaczenie szerokiego kontekstu tego czasu już nie 
ma, nie ma także woli, aby ten kontekst znać i rozu-
mieć. Dlatego coraz częściej i coraz bardziej masowo 
opieramy swoje sądy, wyobrażenie świata, czytanie 
rzeczywistości wreszcie na strzępach informacji. 
kiedyś poszukiwaliśmy wiedzy, ważna była myśl, 
wobec czego większość zdarzeń była zrozumiała, bo 
wynikały one ze znanych odbiorcy warunków i uwa-
runkowań. Mniemania zastępują nam poglądy.

Dziś jest problem z erudycją, czy jak ktoś woli 
riserczem, książka, bezspornie najsolidniejsze źródło 

wiedzy, w Polsce jest w nadmiarze produkowana, 
konsumowana za to w niedosycie. centralne 

ośrodki wiedzy – wiedzy nie dają. co gor-
sza, słynne zdanie józefa Mackiewicza, 
że tylko prawda jest ciekawa, dla wielu 
jest zasłoną dymną, za którą manipula-

cje, a nierzadko zwykłe kłamstwa z lek-
kością bujają się na huśtawce proporcji. 



Porządkują nam świato pogląd, a raczej to coś, co go 
zastępuje. tym numerem chcemy dać Wam odrobinę 
wiedzy na tematy zmitologizowane, przekłamane, 
odczytywane błędnie i wprowadzające w błąd.

niemcy, nasi historycznie najważniejsi sąsiedzi, 
są dla nas niezrozumiali, często przez brak wiedzy, 
wpojony kompleks wobec niemieckiej siły (kultu-
ry, gospodarki, polityki etc.), projekcje historyczne, 
zakłamywane od dziesiątków lat przez niemców, 
od kilkunastu przez Polaków. a tymczasem niem-
cy także mogą mieć, jak u kazika, krótko z przodu, 
długo z tyłu i wąsy na przedzie. Ezoteryka – dziwny 
rzeczownik, właściwie bez faktycznych właściwo-
ści znaczeniowych – zalewa nas spiskowymi teo-
riami dziejów, w których fascynacja poszukiwania 
prawdy stapia się z fascynacją poszukiwania uspra-
wiedliwień i atrakcji demaskowania. a najczęściej 
z bredzeniem i oskarżaniem. to samo dotyczy od 
jakiegoś czasu ukrainy, zawłaszczonych politycznie 
pojęć: „wykluczenia” i „odosobnienia”, niezrozumie-
nia współczesnej kultury, islamu, na który rzucamy 
odrobinę światła, nie zrobi tego nikt inny. 

I tak, obchodząc mały jubel, oto stuknęła nam 
osiemdziesiątka, zapraszamy do śmiałej konfrontacji 
z tym, co chcemy Wam przekazać. czytajcie książki, 
czytajcie starą poczciwą „Frondę”.

sługa uniżony
Jerzy Kopański



Proces polityczny zjednoczenia obu niemieckich 
państw był szybki. Jednakże proces integracji wschodu 
z zachodem trwa do dziś, a mimo wydanych bilionów 
euro różnice nadal są widoczne. Nie tylko w tak 
oczywistych kategoriach jak skala uprzemysłowienia 
bądź stopa bezrobocia. Niemcy z zachodu i ze wschodu 
różnią się sympatiami politycznymi, stosunkiem do 
aborcji, a nawet sposobem witania się. I nad owymi 
różnicami w mentalności mieszkańców RFN i NRD po 
ponad ćwierćwieczu od zjednoczenia warto się pochylić

Ossis vs 
Wessis 
– ćwierć 
wieku 
później

tomasz 
gontarz
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12 Sekwencja zdarzeń wyglądała następująco. W maju 1989 roku rozpo-

czyna się masowa emigracja mieszkańców NRD do RFN okrężną drogą, 
bo przez Polskę i Węgry. 7 października NRD obchodzi swoje 40-lecie. 
Miesiąc później pada mur berliński, a wraz z nim zasieki na granicach 
obu niemieckich państw. 28 listopada kanclerz RFN Helmut Kohl przed-
stawia w Bundestagu 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec. W lutym 
1990 roku odbywa się wspólne posiedzenie rządów obu państw niemiec-
kich, potem w lipcu wchodzi w życie układ o unii walutowej, zaś 12 wrze-
śnia 1990 roku na konferencji 2 plus 4 w Moskwie regulowane są sprawy 
zagraniczne i kształt granic przyszłego państwa. 

Finalizacja zjednoczenia Niemiec dokonuje się 3 października 
1990 roku, kiedy to kraje związkowe NRD przystąpiły do RFN. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia ustanowiono święto państwowe – Dzień Jedności 
Niemiec. 

W dniu połączenia RFN z NRD oba kraje różniły się od siebie radykal-
nie wielkością terytorium (RFN był trzy razy większy niż NRD), liczeb-
nością (RFN miał cztery razy więcej obywateli niż NRD) oraz poziomem 
gospodarki (PKB RFN był 7 razy wyższy niż NRD).

Proces polityczny zjednoczenia obu niemieckich państw był szybki. 
Jednakże proces integracji wschodu z zachodem trwa do dziś, a mimo 
wydanych bilionów euro (do 2019 roku mają to być 3 biliony) różnice nadal 
są widoczne. Nie tylko w tak oczywistych kategoriach jak skala uprzemy-
słowienia bądź stopa bezrobocia. Niemcy z zachodu i ze wschodu różnią 
się sympatiami politycznymi, stosunkiem do aborcji, a nawet sposobem 
witania się. I nad owymi różnicami w mentalności mieszkańców RFN 
i NRD po ponad ćwierćwieczu od zjednoczenia warto się pochylić. 

Konserwatywne elity zachodnioniemieckie, by jaskrawo zilustrować 
odmienności kulturowe i społeczne między Wessis (zachodni Niemcy) 
a Ossis (wschodni Niemcy), stworzyły hipotezę o istnieniu dwóch naro-
dów niemieckich. Konsekwencją tego jest sugestia, jakoby w momen-
cie zjednoczenia RFN i NRD wspólny był tylko język literacki. W takim 
wypadku komunizm należałoby porównać do tolkienowskiego Morgo-

tha. W Silmarillionie Morgoth schwytał grupę elfów i wyhodo-
wał z nich rasę orków za pomocą makabrycznych tortur. Jest to 
metafora tego, jak okrutne warunkowanie może zdegradować 
najszlachetniejszy niegdyś gatunek. Wedle wspomnianej hipo-
tezy 40 lat komunizmu na wschodzie Niemiec odniosło podob-

Konserwatywne elity 
stworzyły hipotezę 

o istnieniu dwóch 
narodów niemieckich
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13ny skutek. Nie tylko zniszczyło gospodarkę i infrastrukturę wschodnich 

landów, ale też zmieniło mentalnie mieszkających tam ludzi na jednostki 
niezdecydowane, bierne, niesamodzielne, tchórzliwe i oportunistyczne 1.

Rzecz jasna, przytoczona analogia jest zbyt skrajna i daleko idąca. 
Niemniej jednak Wessis i Ossis kulturowo i społecznie nie są jednolici. 
Pierwszy przykład to kwestia wiary i religijności. Wessis w ponad 70% 
należą do jednego z dwóch największych kościołów chrześcijańskich 
(rzymskokatolicki i ewangelicki), na wschodzie ten odsetek jest prawie 
trzy razy mniejszy i wynosi 26% 2. Liczby ilustrują tylko pewne zjawi-
sko, aby uświadomić sobie ich znaczenie, należy podkreślić, że Niemcy 
wschodnie mogą rywalizować z Koreą Północną o miano najbardziej bez-
bożnego regionu na ziemi. W byłym NRD większość ludzi nie wierzy w to, 
że istnieje jakakolwiek wyższa siła, ktoś lub coś, w co warto wierzyć, choć 
jest niepojęte i nienamacalne. Zadeklarowanymi ateistami jest 
tam ponad 50% mieszkańców, co przekłada się nie tylko na licz-
bę parafii w porównaniu do zachodnich Niemiec, lecz także na 
różnice światopoglądowe. Połowa mieszkańców Ossis dopusz-
cza przeprowadzenie aborcji z powodu złej sytuacji finansowej 
matki, analogicznie tylko 30% Wessis może się z tym zgodzić 3.

Dlaczego tuż za Odrą rozciąga się kraina, w której nie ma 
Boga? Szukając odpowiedzi, można zwrócić uwagę na to, że wschodnie 
landy od prawie 500 lat były pod wpływami protestanckimi i sekulary-
zacyjnymi. Kościół jako instytucja był tam osłabiony i ściśle powiązany 
z suwerenem. W sytuacji, w której suweren programowo deklarował 
ateizm, a było tak w przypadku NRD, konsekwentnie upadała religijność 
a wraz z nią tradycyjnie pojmowana moralność chrześcijańska. 

Na tym nie koniec różnic. Zachód i  wschód Niemiec odmiennie 
postrzegają rolę kobiety w rodzinie. Paradoksalnie NRD mentalnie przy-
stosowała swoich mieszkańców do wyzwań obecnego rynku pracy. Prawie 
trzy czwarte Ossis uważa, że kobieta, która ma małe dziecko, powinna 
pracować, na zachodzie ten pogląd podziela mniej niż połowa Niemców. 
40% obywateli landów zachodnich uważa, że dla rodziny jest lepiej, kie-

1 H. Berth, W. Wagner, E. Braehler, Kulturschock Deutschland, Europäische Verlags Anstalt, 
Hamburg 2005.

2 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 2008, GESIS-Leibniz-Institut für 
Sozial Wissenschaften, Kolonia 2008.

3 Tamże.

Niemcy wschodnie mogą 
rywalizować z Koreą 
Północną o miano 
najbardziej bezbożnego 
regionu na ziemi
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14 dy kobieta nie pracuje, opiekuje się domem, a utrzymanie rodziny pozo-

stawia mężczyźnie. We wschodnich landach zgodzi się z tym tylko 18% 
mieszkańców. Ponad 80% Ossis jest zdania, że kobieta lepiej wykonuje 
swoje rodzinne powinności, kiedy pracuje. Ten pogląd reprezentuje tyl-
ko 56% Wessis 4.

Ciekawym kryterium wskazującym na odmienności między wscho-
dem i zachodem Niemiec jest odsetek nieślubnych dzieci. Według nie-
mieckiego urzędu statystycznego w byłym RFN wynosi on 30%, w byłym 
NRD 60%. Zaskakujący jest także niski odsetek zawieranych małżeństw 
między Ossis a Wessis, po upływie 25 lat od zjednoczenia i przy dużej 
mobilności wewnętrznej wynosi on jedynie 4%. 

Stopień zaangażowania społecznego różni się w zależności od tego, 
po której strony Łaby jesteśmy. Ponad 1/3 Wessis aktywnie angażuje się 
w działalność organizacji społecznych. Na wschodzie jest to już tylko 
1/4 mieszkańców. źródeł odmienności słusznie należy się doszukiwać 
w systemie komunistycznym. NRD wymuszała na swoich obywatelach 
działalność okołopaństwową, np. w organizowanych manifestacjach, 
wzbudzając tym samym niechęć do działalności społecznej. Od zjed-
noczenia przymus zanikł, ale niechęć do społecznikostwa pozostała. To 
podobny mechanizm, który obserwujemy w Polsce i którym możemy 
tłumaczyć niski stopień zaangażowania społecznego średniego i star-
szego pokolenia Polaków. ,,Weterani” pochodów pierwszomajowych, 
czynów społecznych czy obowiązkowych akademii ku czci mają skrzy-
wiony i negatywny obraz działalności społecznej. 

Na bierność Ossis składają się także poziom długotermino-
wego bezrobocia, wyuczona bezradność, subsydiowana z port-
feli Wessis, oraz brak wiary w możliwość wpływu na rzeczywi-
stość poprzez osobiste zaangażowanie 5.

Niemca ze wschodnich landów można poznać już przy 
powitaniu. Ossis podają sobie dłoń na co dzień, przy pierw-
szym spotkaniu. Wessis podchodzą do tego mniej formalnie, 

uważając, że tego typu powitanie jest dobrze widziane podczas bar-
dziej oficjalnych spotkań. 

4 Tamże.
5 Badanie „Engagement Atlas 09” przeprowadzone przez Fundację Generali, Kolonia 

2009.

Wyuczona 
bezradność, brak 

wiary w możliwość 
wpływu na 

rzeczywistość
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15Jeśli nie zwróciłeś uwagi na to, w jaki sposób Niemiec się z Tobą przy-

witał, to na pewno dowiesz się, z jakiej jest części Niemiec, po sposobie 
prowadzenia luźnej konwersacji. Dla Niemca ze wschodnich landów 
punktem honoru jest skrytykowanie rzeczywistości, czasem podchodzące 
pod narzekactwo (skąd my to w Polsce znamy?), dla Niemca z zachodu 
zaś o wiele ważniejsze będzie skomentowanie w sposób optymistycz-
ny i żartobliwy dajmy na to pogody, wyników Bundesligi czy sytuacji 
gospodarczej 6.

Jednakże prawdziwą kością niezgody pomiędzy Ossis a Wessis jest sto-
sunek do historii, a konkretyzując, stosunek do NRD. Historycy z zachod-
nich Niemiec przedstawiają NRD jako państwo totalitarne, nieróżniące 
się zbytnio od III Rzeszy. Argumentują to tym, że mitem założycielskim 
NRD nie była demokracja, ale zachcianka sowieckiego dyktatora, który ze 
wschodnich landów uczynił państwo marionetkowe. Dodatkowo narzucił 
i wdrożył tam system całkowicie sprzeczny z niemiecką tradycją. Ponadto 
NRD miało programowo być państwem separatystycznym, które odrzuca 
jakąkolwiek formę ponownego zjednoczenia – w przeciwieństwie do RFN. 

Inny pogląd prezentuje historiografia ze wschodnich Niemiec. Bada-
cze podkreślają, że zarówno NRD, jak i RFN powstały z woli alianckich 
okupantów. Demokratycznie wyrażona wola niemieckiego społeczeństwa 
nie miała większego znaczenia. Trudno również mówić o prowadzeniu 
samodzielnej polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej przez 
RFN i NRD, skoro oba państwa były skrupulatnie kontrolowane 
i okupowane przez aliantów 7.

Gra toczy się o stwierdzenie, czy NRD było ,,państwem bez-
prawia”. Dla Ossis dewaluowanie NRD, odbieranie jej podmioto-
wości czy oskarżanie o totalitaryzm jest równoznaczne z degradowaniem 
ich jako mieszkańców wschodnich Niemiec. Zaledwie 28% mieszkań-
ców nowych landów zgodzi się z twierdzeniem, że NRD była „państwem 
bezprawia”, przeciwne takiemu sformułowaniu jest 41% mieszkańców. 

Na przykładzie polityki historycznej widać, co jest prawdziwą kością 
niezgody pomiędzy Ossis a Wessis. To tzw. syndrom starszego brata. 
Niemcy ze wschodu wiele zawdzięczają swoim rodakom z zachodu. 

6 Tamże; H. Berth, W. Wagner, E. Braehler, dz. cyt.
7 M. Zawilska-Florczuk, A. Ciechanowicz, Jeden kraj, dwa społeczeństwa, Ośrodek Studiów 

Wschodnich, 2011.

Tzw. syndrom 
starszego brata
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16 Subsydia, roboty infrastrukturalne, otwarcie rynku, wspólna waluta. 

Do tego gratis otrzymali lekceważącą wyniosłość charakteryzującą się 
żądaniem zrezygnowania ze swojej tożsamości i historii oraz bezwarun-
kowego przyjęcia modelu zachowań obowiązujących w starych landach. 
To budzi opór. I jak pokazują badania socjologiczne mimo upływu 25 lat 
oraz wydania prawie 3 bilionów euro do pełnego zjednoczenia RFN i NRD 
w zakresie różnic kulturowych i społecznych jeszcze nie doszło. 

,,Kraj kwitnących krajobrazów” – tak miało wyglądać NRD trzy, cztery 
lata po zjednoczeniu wedle słów kanclerza Helmuta Kohla. Na wscho-
dzie pojawiły się nowe inwestycje, poprawiła się także infrastruktura, 
wdrożono wielomiliardowe programy aktywizujące. Landy wschodnie 
wypracowują około 67% PKB zachodniej części Niemiec, co jest olbrzy-
mim skokiem w porównaniu z rokiem 1990. 

25 lat po zjednoczeniu nadal wiele jest jednak do zrobienia, lecz głów-
nie w sferze mentalnościowej. Ossis i Wessis patrzą na siebie stereo-
typowo. Ossis to homo sovieticus i beneficjent zachodnich subsydiów. 
Wessis to zarozumiały kapitalista, który nie kryje swojej pogardy wobec 
mieszkańca nowych landów. Najlepszym podsumowaniem wzajemnej 
nieufności między Ossis a Wessis jest przytoczona wyżej skala zawiera-
nych mieszanych małżeństw wynoszący ledwie 4%. 

Integracja obu niemieckich społeczeństw wskazuje, jak trudne, czaso-
chłonne i kosztowne jest to zadanie. Zaznaczam, że proces jeszcze się nie 

zakończył. Jest to doświadczenie, które powinno być skrupulat-
nie analizowane przez niemieckich decydentów w odniesieniu 
do masowej imigracji z państw muzułmańskich. Kanclerz Ange-
la Merkel zapewnia, że będzie dążyć do integracji uchodźców 
i imigrantów z niemieckim społeczeństwem. Ludzi różniących 
się kulturą, religią, kolorem skóry, językiem, przekonaniami i reli-
gią. W przypadku Niemców ze wschodnich landów różnic było 

mniej, ale mimo bilionów euro oraz 25 lat nie można mówić o pełnym 
sukcesie tego procesu. Ω

Zarozumiały 
kapitalista, który nie 
kryje swojej pogardy 

wobec mieszkańca 
nowych landów
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Pisać o Berlinie 
Zachodnim 1988–1990 
to jak pisać pracę 
Życie codzienne 
Rzymian w 2-1 r. 
przed narodzeniem 
Chrystusa. Dwa lata 
przed przełomem 
zawadzają. Koniec 
epoki bywa głuchy. Nie 
słyszy wielkiego BUM, 
które otwiera nowy 
czas. To PRZED staje 
się nieważne. Gorzej: 
staje się niepoważne
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19 W tamtych latach w Berlinie Zachodnim wszędzie słyszało się dwa sło

wa: quatsch i genau, „bzdura” i „dokładnie”. To ostatnie trzęsie od lat 
i Polską, a pierwsze? Znakomicie oddawało klimat zachodnioberlińskiego 
istnienia. Zachodnioberlińskiego statusu i zachodnioberlińskiego stosun
ku berlińczyków do życia w ogóle. Ratunkiem była niepoważność. 

Mój tekst jest więc niepoważny. bo jak można czule wspominać 
enklawę, która jak żadna inna tyle mówi o absurdalnym okrucień-
stwie komunizmu? czy gdyby widzieć Warszawę wyciętą z Warszawy, 
z murem w okolicach Zamku królewskiego, Dworca Zachodniego, 
Powązek, w połowie Ząbkowskiej i Francuskiej – byłoby komuś do 
śmiechu?

12 listopada 1989 roku jechałem w nocy metrem. siedziałem sam 
w wagonie. Metro pustoszało w tej okolicy. charlottenburg była 
droższą dzielnicą berlina Zachodniego. Ludzie chętniej jeździli tu 
samochodami, korzystali z taxi. na stacji sophie-charlotte-Platz 
wsiadła matka z kilkuletnim chłopcem. W jego ręku lśniła puszka 
coca-coli. chciał ją otworzyć, ale nie umiał. Matka też nie. siedzia-
łem naprzeciwko. 

– Mógłby pan pomóc?
– jasne – uśmiechnąłem się, wziąłem puszkę i otworzyłem.
– Dziękuję – kobieta się zmieszała.
ja, Polak, od ponad roku w berlinie Zachodnim, otwieram puszkę 

coca-coli niemcom. tym, których zobaczyłem pierwszy raz dwie noce 
wcześniej, kiedy zezwolono w nrD na przechodzenie na drugą stronę 
świata. I to zezwolono najpiękniej – bo przez mur. nagle tamtej nocy 
zaświeciło inne światło; nie sina lampa strażnicy, ale białe 
oświetlenie telewizyjne. a w dzień zaświeciło inne słońce. 

Mur był sednem sprawy. Doskonalszego nie wymyślo-
no. komunizm? Ludzie miewają dziwne pomysły. Można 
żałować, że nikt nie wpadł w latach 60. na pomysł, by mur 
wyłożyć boazerią. I szkoda, że enerdowskie gazety nie napi-
sały: W niedzielę 13 sierpnia 1961 roku oddano do użytku ogrodzenie stałe 
o długości 156,4 km. Inwestycja zapobiega bezmyślnemu przechodzeniu 
z jednej strony na drugą. tymczasem z gazetami w berlinie Zachod-
nim był w tamtych dniach kłopot. „berliner Morgenpost” i „tages-
spiegel” nie ukazywały się w poniedziałki. Wydawcy nie chcieli płacić 

Ja, Polak, od ponad roku 
w Berlinie Zachodnim, 
otwieram puszkę 
coca-coli Niemcom 
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20 dodatków za pracę w niedzielę. Dlatego, choć świat trąbił o tym, co 
wymyśliła nrD, od niedzieli rano, zachodni berlińczycy przeczytali 
o swym losie dopiero we wtorek 15 sierpnia 1961 roku. 

nie od razu to był mur. najpierw rozciągnięto drut kolczasty 
i wykopano rowy. Pod bramą brandenburską młoty pneumatyczne 
pracowały pełną parą. oczywiście było w tym coś z nierzeczywisto-
ści. jakby ktoś w nrD postanowił wybudować wokół części berlina 
pas ciszy. autobusy, metro i tramwaje nie mogły się nadziwić swoim 
nowym stacjom końcowym – w połowie trasy. berlińczycy przecierali 
oczy ze zdumienia. komunizm to dyskretna przewaga nierzeczywi-
stości nad rzeczywistością. 

Mur był fantastycznym bożkiem. obnoszono się z nim z dumą 
po biurach politycznych krajów demokracji ludowej i po świetlanych 
salach onZ. Z pełnym respektem dla potęgi muru jeszcze pół roku 
przed zburzeniem pewien niemiec „spróbował nie zginąć”, ucieka-
jąc z berlina Wschodniego do Zachodniego balonem. 8 marca rano 
resztki balonu wylądowały na drzewach Zehlendorfu, lepszej dziel-
nicy berlina Zachodniego. koło reichstagu nad szprewą stały białe 
krzyże z nazwiskami uciekinierów. Z drugiej strony reichstagu roz-
ciągał się szeroki trawnik. W niedzielę grillowali tu niemcy i turcy. 

udatność tamtego berlina Zachodniego kłóciła się z częstą i prze-
myślną nieudatnością ludzi. berlin pokochałem właśnie za ten roz-
dźwięk. oto sprawnie odbudowany po wojnie i piękniejący z każdym 
dniem, świdrujący ziemię od rana do wieczora, stękający dźwigami, 
pomrukujący betoniarkami, wciąż w budowie – jaśniał i oszałamiał. 
ale ludzie zamieszkujący tę wyspę, tubylcy, kręcili na to głowami. 
jakby nie wierzyli, że to ich. Że to oni budują. a w ogóle po co to 

wszystko? nie oczekiwali sukcesu. nie chcieli dumy. ten 
sukces i ta duma miały przechodzić gdzieś obok. I nie 
przeszkadzać. nie oczekiwali od siebie szczególnej zapo-
biegliwości. kariera? Po co? Zdawali się w swych zawo-
dach nawet nie tyle niespełnieni, co nieprzystępujący 
do wyścigów. W berlinie Zachodnim było każdemu tak 

dobrze, że nikt nie chciał być kimś więcej. być kimś więcej to można 
było być w Hamburgu, Monachium, we Frankfurcie. W berlinie było 
to passé. tu ludzie pozwalali biec czasowi. Zadziwiały mnie o dzie-
wiątej rano te byle jak stawiane stoliki i rozkładane krzesełka na co 

Komunizm to 
dyskretna przewaga 

nierzeczywistości nad 
rzeczywistością
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21drugim rogu ulicy. siadali przy nich młodzi ludzie, zamawiali kawę 

za dwie marki i rozwijali „berliner Morgenpost”, „tagesspiegel” lub 
„berliner Zeitung”. Inne tytuły się nie liczyły. berlin był berliński, 
nie niemiecki. 

Zatem tubylcy, ludzie, których poznałem – począwszy od goltz-
strasse 34 na schoenebergu: czesi, uchodźcy z Pragi 1968 roku. Dalej 
Włosi, turcy, Polacy, jugosłowianie (tak się wtedy mówiło o serbach, 
chorwatach, słoweńcach). I niemcy, sami niemcy, bez tego kolo-
rowego otoczenia, ci skrupulatni, mieszkający w wysokich miesz-
kaniach moich ulubionych dzielnic: charlottenburg, Zehlendorf, 
steglitz. I niemcy z kolorowym otoczeniem z Moabitu, Weddingu, 
z Wittenau. Dalej ci z dalekich, tonących w zieleni osiedli Frohnau, 
konradshoehe, gruenewald. I ci z najdalszych: Wannsee czy kladow. 

Lubiłem kladow. jeśli berlin Zachodni nazywać wyspą, to miał 
on kilka przylądków, cyplów. jak spandau, rudow. kladow był przy-
lądkiem. Dojeżdżało się do niego jak do jakiejś wsi; wsi w mieście. 
najpierw lasem, który przecinała asfaltowa szosa; potem piaszczy-
stą drogą, gdzie kurz wzbijał się wyżej niż w Polsce; wśród 
chwastów przydrożnych; wśród jakichś resztek bruku. tu 
tak było i tak miało być. ktoś wymyślił: ludzie, starajmy się 
zmieniać nasz kladow jak najwolniej! ci więc ludzie, tacy 
w swym ociąganiu wymyślni, przesiadywali w tutejszych knajpkach 
lub przydomowych restauracjach. jedli obiady po 10–15 marek i popi-
jali piwem. każdej niedzieli docierali tutaj kolarze w swych obcisłych, 
cyrkowych strojach na bierfruehstueck, piwne śniadanie. Potem 
jechali dalej. Wyobrażałem sobie, że ci najwytrwalsi objeżdżają ber-
lin Zachodni pod murem parokrotnie. Wieczorem zmęczeni obejrzą 
wyniki ostatniej kolejki bundesligi i pójdą spać ze swoimi żonami, 
które przestały walczyć z otyłością. 

kladow zaśnie, a ożyją inne miejsca: ku’damm, savignyplatz, 
Wilmersdorfer strasse, Wittenbergplatz, okolice schloss charlotten-
burg. W niepełnym oświetleniu, w łagodnej tonacji, bez krzyku będą 
przesuwały się na ścianach kamienic cienie berlińczyków zapatrzo-
nych w życie nocne. któremu co prawda daleko było do życia połu-
dniowców, ale liczne restauracyjki, zwłaszcza włoskie, nie świeciły 
pustkami. Ludzie krążyli z miejsca na miejsce w poszukiwaniu live 
music.

Berlin był berliński, 
nie niemiecki
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22 najbardziej wyspiarski był kreuzberg. Przepyszna dzielnica. 
Liczba tatuaży i kolczyków na metr kwadratowy mogła impono-
wać. kapitalny kolaż ludzi, artystów, dziwadeł, postaw i bezsensu. 
Lubiłem te ulice upstrzone krótkotrwałymi knajpkami, sennymi 
halami targowymi, fabrykami i pofabrycznymi loftami, tureckimi 
sklepikami, norami ze starociami, salonami masaży, tatuaży, fryzur 
rokoko i połyskliwych łysin. kreuzberg miał wszystko. Włącznie ze 
śpiewem muezina. jego śpiew kołysał światem, gdy szedłem rano 
z Pfuelstrasse 5 na stację metra schlesisches tor. niedaleko płynęła 
szprewa; obraz komponował się i zamykał. szedłem szczęśliwy. to 
nie był chód wielkomiejski; w wielkomiejskość wchodziło się powo-
li. jadąc metrem i mijając kolejne stacje. Początek linii nr 1 ciągnął 
się nad ulicą, nie pod ziemią. Fala ludzi wzbierała niemal niewi-
docznie. Wylewała się w centrum już nieznajoma. bo duża. ginąca 
pod katedrą z urwaną iglicą lub w Europa center, pewnie pierwszej 
w Europie galerii handlowej ze sztucznymi strumyczkami i most-
kiem. tym mostkiem obowiązkowo przechadzali się w dni wolne 
od pracy Polacy. 

od pracy Polacy – do pracy Polacy. tak do rymu mi się powiedzia-
ło, żeby podkreślić tę niebywałą zgodność Polaków w zachodniober-
lińskim bytowaniu. W tej jeździe metrem, w tych zakupach w aldi 
lub Penny, w tej pracy na rusztowaniach, w tym opalaniu drewnem 
zapyziałych mieszkań w hinterhausach, w tym przeglądaniu „Zweite 
Hand”, w tym kultowym ogłoszeniu Studentin aus Polen sucht Arbeit 
als Putzfrau. Keine Sex!, w tym skąpieniu (też skąpiłem). na życiu, 
na zdrowiu, na sobie. W tym zaciskaniu zębów i mówieniu sobie, 
że jeszcze sześć miesięcy i się wraca do Poznania. golfem. Ma się 
rozumieć, że golfem. 

Przede mną roztaczały się nieco inne widoki, mniej polskie. ale 
to nie były jakieś romantyczne uniesienia. Moja nieskomplikowana 
gra na fortepianie mogła cieszyć niewprawne ucho gościa restau-
racji i okazała się jak na dwa lata życia wystarczająca. taka w stylu 

zachodnioberlińskim: nieskoczna, niegłupawa, stonowa-
na. taka przylegająca do człowieka jak przecena w sklepach 
co pół roku: na koniec zimy i na koniec lata. na którą się 
czekało, by się ulokować we wczesnych godzinach rannych 
pod kaDeWe. Pod najpiękniejszym domem towarowym, jaki 

Kapitalny kolaż 
ludzi, artystów, 

dziwadeł, postaw 
i bezsensu
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23widziałem. Pod tym teatrem – z jego ściszonym szumem, dyskrecją, 

z jego szerokimi schodami, 6. piętrem, zdobieniami; z jego począt-
kiem dwudziestego wieku. 

Z tym 1907 rokiem, który otwierał kaufhaus des Westens. I otwie-
rał drzwi nowej epoki. Epoki wygody. gdzie nagle w jednym miej-
scu można było zrobić wszystkie zakupy. nikt wtedy nie myślał, że 
przyjdą dwie wojny, gdzie nagle w jednym miejscu można było zabić 
wszystkich ludzi. 

berlin Zachodni niechętnie przypominał złe czasy. W roku 1988, 
kiedy do niego wjeżdżałem głupim, pomarańczowym fiatem 126p, 
nie spodziewałem się zastać w nim tyle sierpniowego światła. Wyda-
wało mi się, że ten berlin nie ma prawa do słonecznego sierpnia. Że 
tu musi być więcej wilgoci, mgły, deszczu. Że berlinowi należy się 
szaruga. Podział miasta na trzy sektory: amerykański, angielski, fran-
cuski, czasem z charakterystycznymi dla swoich krajów budynkami, 
dziećmi, szkołami, zachowaniami, w tym z barwnymi cmentarzami 
z przepięknym cmentarzem francuskim w tegel na czele – to mogło 
karcić berlińczyków. ale też pokazywało wagę tego miasta w środku 
politycznego świata. Miasta, które – jak teatr – się wtrącało. było 
w grze. Że jeżeli coś miałoby się zacząć, to w berlinie Zachodnim. 
jeśli miałyby dwa światy zetrzeć się ze sobą, to aż się prosiło, żeby 
to było w berlinie Zachodnim. na ku’dammie. Pośród okien wysta-
wowych, między ciężkimi drzwiami z mosiężnym guzikiem 
domofonu, w podwórkach lśniących nowymi posadzkami, 
pośród szczepionych drzewek i szczepionych fontann. spek-
takularnie wyglądałyby walki na stacji Zoologischer garten, 
gdzie bezdomni musieliby podnieść głowy i zobaczyć, jak 
pędzi nawałnica; narkomani mogliby mieć wreszcie nowe 
przywidzenia, a prostytutki wreszcie nowe marzenia – nie 
o  grubaśnych piwoszach, przyjeżdżających z  Hamburga 
w delegację, ale o dziarskich żołnierzach z armii czerwo-
nej i z krajów zaprzyjaźnionych. ten Związek radziecki byłby teraz 
zapewne milszy, skoro na każdym autobusie piętrowym jest rekla-
ma wódki gorbatschow. spod Zoo już wyciszone boje przeniosłyby 
się do tiergarten z pomnikami Fryderyków Wielkich i mniejszych 
i w okolice sąsiadującej z tiergarten nowej, złotej w słońcu Filhar-
monii berlińskiej, gdzie koncertował jesienią 1998 roku krzysztof 

Nikt wtedy nie 
myślał, że przyjdą 
dwie wojny, 
gdzie nagle 
w jednym miejscu 
można było zabić 
wszystkich ludzi
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24 jabłoński. a potem żeby kawalkada żołnierzy, muzyków i aniołów 
przeniosła się do Viktoriapark. Do parku, który został rozbudowany 
po 1945 roku dzięki zwiezionej tu górze gruzów. a z którego szczytu 
spływał szeroki strumień, po drodze było kilka kaskad, a ich szum 
niewiele się różnił od tego z kaDeWe. I żeby po tej wojnie dwóch 
światów za karę opadły w berlinie Zachodnim wszystkie liście. bo 
lasów, parków, drzew była masa. I żeby opadaniem liści dyrygował 
berlińczyk nad berlińczykami Herbert von karajan.

berlin Zachodni w 1988 roku był jak unfallwagen, samochód 
powypadkowy. Marzenie Polaków. taki najlepiej z rysą, a jeśli się 
nie uda, to ze stukniętym bagażnikiem; żeby niczego nie ruszać 
z przodu, przy chłodnicy, przy silniku, przy skrzyni biegów, bo moż-
na wejść w koszty, w zagadki nie do rozwiązania – i szlus z intere-
sem. tych samochodów szukało się po rozproszonych po mieście 
tureckich lub jugosłowiańskich warsztatach. one zbierały je po uli-
cach, tuż po stłuczce, kiedy jeszcze dobrze nie zdążył podjechać 
notruf. takie warsztaty kryły się po starych bramach, po walących 
się podwórkach. czasem po większych placach, gdzie berlin Zachod-
ni zapominał być; gdzie było mu wszystko jedno; porzucał blichtr 
albo tęsknotę za wolnością i moczył się z całym brudem w jakichś 
kałużach. to były takie miejsca, które zaskakiwały w berlinie – jak 
lasy w berlinie czy inne oazy, inne wyspy na wyspie. stały te warsz-
taty na jakichś odludziach, na pustyniach, obok zapadających się 
magazynów, zasnutych dymem, kurzem, mgłą. Polacy szukali gol-
fów, passatów, audi 100. to były marki. Wracali do Polski, siedząc 
w szoferce, i zerkali do tyłu przez niewielką szybkę, czy uszkodzony 
samochód nie spadł z przyczepy lub z lawety. – trzyma się – mówili 
do siebie z nieskrywaną dumą. 

a potem przypominali sobie, jak to się jeździ po berlinie Zachod-
nim; jak to się dobrze jeździ po berlinie Zachodnim młodemu niem-
cowi. takiemu w modnym, czarnym jeepie wranglerze z odkrytym 
dachem z plandeki. I z dziewczyną, która długie nogi kładzie na 
masce i się śmieje. Z radia nastawionego na rias 2 leci nie najciszej, 
ale i nie najgłośniej, zachodnia muzyka. I podjeżdżają zachodnim 
wieczorem w okolice ku’dammu. 

rias 2 królowało w berlinie. W sklepach, biurach, knajpach. było 
radiem młodych. szybkie wiadomości, przeboje, informacje o kor-
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25kach; było berlińskie. Zasłynęło tym, że w lipcu 1987 roku puściło 

w jednej liście przebojów 750 utworów. I to była najdłuższa lista 
świata. 

osobliwie łatwo zapominało się w berlinie o berlinie. Może to 
przez tę zmienność i zarazem płynność; to wieczne przechodzenie 
jednego świata w drugi; jednego fragmentu miasta w drugi; z tymi 
przeszyciami grubą, jaskrawą nicią. jakby wyspa nie stała w miej-
scu, ale płynęła. Dryfowała nie wiadomo dokąd. jego zamknięcie 
zdawało się nierzeczywiste. Mur gdzieś się snuł – jak wstęga rzeki. 
W wielu miejscach można było podchodzić do niego na wyciągnięcie 
ręki. W tych miejscach na krańcach berlina Zachodniego, za któ-
rymi nie było berlina Wschodniego, tylko pozostałe nrD. Można 
było sobie wyobrazić niedaleki Poczdam albo rosnące tuż za murem 
jabłonki. Pola cebuli, niskie sady. osiedla z krańców berli-
na Zachodniego przytulone do nrD czegoś wyczekiwały. 
Miały małe domki lub długie szeregi mieszkań z trzema 
schodkami i ogródeczkami obok, w których pięły się mal-
wy. Miały długą ciszę. Miały cierpliwość. chyba były z tego 
wszystkiego najmądrzejsze. Zajmowały się pomidorami i nie oglą-
dały się na żaden koniec świata. było w tym coś nierealnego, coś 
zawieszonego. 

jak obrazy w muzeum w Dahlem. Dokąd chodziło się w czwart-
ki, bo było bezpłatnie. Lubiłem przystawać przy niewielkim obrazie 
El greca, wciśniętym w kąt większej sali. to był albo portret matki 
malarza, albo autoportret, nie pamiętam. czemu ten? było w nim 
coś bezgłośnego, zielono-czarnego, oswajającego z ciemnością. 

berlin Wschodni pilnował berlina Zachodniego najczęściej nie-
widocznie. Pilnowanie jest prostą czynnością. należy być na miej-
scu. niemcy nie pilnowali ludzi, niemcy pilnowali porządku. Mur 
rozcinający berlin na pół, ten z Weddingu, kreuzberga i neukoelln, 
pilnował bezosobowo. tylko był. oczywiście majaczyły gdzieś straż-
nice, świeciły lampy, ale nie było w tym zwierzęcej czujności. Mur 
nie prześladował. graffiti było idiotycznym pocieszeniem. Pewnie, 
że można mówić o jakimś śnie wariata, o jakimś obłędzie. Lecz tyle 
się działo pod tym murem; parkowały samochody, zostawiało się 
rowery; biegły wzdłuż i w poprzek ulice; rosły drzewa – że w końcu 
trzeba by powiedzieć o jakimś życiu po życiu. o życiu wzdłuż muru. 

Niemcy nie pilnowali 
ludzi, Niemcy 
pilnowali porządku
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26 Wtedy, w latach 1988–1990, wzdłuż, bo prawie 30 lat wcześniej na 
pewno w poprzek. Mur w środku miasta był raną – ale oswojoną. 

to już surowiej było, gdy przejeżdżało się metrem pod berlinem 
Wschodnim – ze stacji kottbusser tor w dół do neukoelln. Po dro-
dze mijało się kilka nieczynnych enerdowskich stacji. Do berlina 
Zachodniego wracało się jak przez niespokojny sen. Zdawało się, że 
metro jest wtedy głośniejsze; że kół nagle jest więcej; że wszystkie 
dudnią głośniej. tego nikt nie lubił. Pasażerowie odrywali wzrok od 
czytanych gazet, poruszali się na siedzeniach. Ze smutkiem patrzyli 
w okna. Widzieli betonowe filary, betonowe ściany, widzieli wschód. 

W berlinie Zachodnim było dużo nocy. I dużo kobiet. Wiele z nich 
niemcy odwiedzali tylko w nocy. nakładali świeże koszule w poma-
rańczowe i granatowe prążki. Mieli szerokie paski nabijane ćwiekami. 
Dżinsy lub skórzane spodnie. Wciskane mokasyny. jechali na neu-
koelln. tam można było się zagubić. Wchodzili do lokalu drzwiami 
z podwórka. Pokój przecinała na pół ściana z dykty – jak parodia 
berlińskiego muru. tylko z dziurą. Podchodzili do niej, rozpinali 
spodnie. Po drugiej stronie czekała kobieta. Wygląd nie miał zna-
czenia. oddychała wolno. Langsam. Po niemiecku. Z podwieszonego 
pod sufitem głośnika sączyła się muzyka. Mężczyźni wychodzili po 
jakimś czasie. 

Z lokalami, kobietami, mężczyznami był porządek. także porzą-
dek doznań. były przecież i inne lokale, i inne dziury w murze. Przez 
nie się patrzyło. tam wygląd miał znaczenie. Za jakąś dopłatą moż-
na było dotknąć. Za 15 marek dziewczyny wychodziły na ulice. stały 
w rogach Potsdamer Platz, wtedy zupełnie bez życia, zanurzonego nie 
wiadomo w czym, nieśniącego o świetności. Dziewczyny odsłaniały 
małe piersi. nie były ładne. to też była sprawa porządku.

burzenie muru po 9 listopada 1989 roku, samym sobą zadziwio-
ne, zmieniało nieodwracalnie porządek rzeczy. Prostytutki zeszły 
na dalszy plan. Do głosu doszły hostessy, które w okolicach bramy 
brandenburskiej stawały na platformach ciężarówek i rozrzucały cze-

kolady i nieświeże „sterny” i „spiegle”. Wschodni zabierali 
wszystko. czytali, co się działo tydzień, dwa tygodnie temu 
i jakie są najnowsze prognozy na temat przyszłego zburzenia 
muru. czas wariował. Z pewną perwersją brali do ręki pisma 
z 2, 3 listopada, gdy naprawdę był 10, 11 listopada. I czytali, 

W Berlinie 
Zachodnim 

było dużo nocy. 
I dużo kobiet
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27że być może za pół roku runie mur. Z niedowierzaniem przyjmowali 

to, co się działo w zwycięskiej rzeczywistości. jakby woleli nierze-
czywistość nieaktualnych gazet, które tak się pomyliły.

Legendarnego 9 listopada 1989 roku nie było legendy. Poszedłem 
spać jak dziecko około 22. sandra wróciła około północy. Wkrótce 
położyła się obok. Wiesz, powiedziała, tak późno, a był wielki ścisk 
w metrze. Śpijmy, mruknąłem. 

Zapewniam, wielu rodowitych berlińczyków zachodnich przespa-
ło 9 listopada. Świadomość łatwo ustępuje miejsca głupocie. najpo-
ważniejszą książką jest, skracając tytuł, Dobry wojak Szwejk. nikt nie 
zdawał sobie sprawy z doniosłości chwili. Historia, jak spóźnialska, 
weszła do klasy po dzwonku i udała, że go nie słyszała. 

a przecież zaczęła się 9 listopada wczesnym wieczorem od niezdar-
nej wypowiedzi urzędnika nrD, schabowskiego, który na konferencji 
prasowej ogłosił wolność podróżowania obywateli nrD: każdy może 
wystąpić o wyjazd. ktoś spyta: kiedy? schabowski odpowie: nawet 
teraz. te słowa jakby nie dotarły do berlińczyków. Zaczęli się gro-
madzić pod murem dwie, trzy godziny później. Wszystkie przejścia 
były otwarte. ale wschodni berlińczycy przechodzili na drugą stro-
nę, jakby stawali na księżycu. którędy na ku’damm? cicho pytali. 

Dopiero w następnych dniach historia eksplodowała i wyrosła. 
Paradowały dziewczyny z flagami, z okrzykami – że wolność; że rów-
ność; że braterstwo. chociaż nie było barykad. Polały się łzy. rodzi-
ny stawały gdzieś pod murem i rozpoznawały się po latach. jakby 
znaleźli się na wielkim lotnisku. I wracali z dalekiej podróży. Lotni-
skiem był berlin Zachodni, a z podróży wracali ci wschodni. Wracali 
ze świata trabanta i wartburga. Z uśmiechem i zawstydzeniem wjeż-
dżali ze Wschodniego w szerokie aleje Zachodniego. Lekkie zażeno-
wanie pokrywali ciężkim pędzlem z farbą. szybko pojawiły 
się trabanty w paski i kropki; podobnie wartburgi. Patrzcie, 
zachodni, jaki my, wschodni, umiemy zrobić szpas! jakiś 
czas świat stał paradnie, a to na nogach, a to na głowie. ten 
świat był jak trabant, do którego wkładano silnik vw polo, 
i jak wartburg, do którego montowano silnik vw golf. był to 
więc świat niefrasobliwy i z lekka zakłamany. jak w teatrze – świat, 
na który na chwilę się umówiono. Zamienianie 100 marek wschod-
nich na 100 marek zachodnich w sparkasse; rozdawanie nieaktual-

Wschodni berlińczycy 
przechodzili na 
drugą stronę, jakby 
stawali na Księżycu
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28 nych „sternów” i „spiegli”; obdarowywanie wszystkich gości (jakich 
gości? Przecież to niemcy) czekoladą z krótkim terminem ważności. 
radość powoli gasła. Świat złudzeń nieporadnie próbował wypełnić 
napierającą rzeczywistość i ewidentny głód wszystkiego, co chciało 
mieć nrD, a przez 40 lat nie miało. nie było jednych niemców. ci 
ze Wschodu przynosili swoje choroby, a ci z Zachodu coraz częściej 
podkreślali, że są zdrowi i nie chcą chorować. Miłość jednak trwała: 
trudna, cierpliwa, biblijna. różnice, zadry, niedomówienia zostały 
bohatersko przemilczane. okres burzy i naporu, nowy romantyzm 
nowych niemiec posuwał się nie najszybciej, ale trwale łatał napo-
tkane dziury. Zostawiał za sobą gładki asfalt.

Może to i dobrze, że akurat był listopad. Ludzie popadali w zamy-
ślenie, przechodząc przez pierwsze wyrwy w murze; oglądając pasy 

ziemi niczyjej między berlinem Zachodnim a  berlinem 
Wschodnim w okolicach Potsdamer Platz. Płaskie ziemie, 
z pagórkami od czasu do czasu, tonęły w jesiennej mgle. 
niemandsland zamieszkiwały króliki. nie przypuszczały, że 
kraj ich wiecznej szczęśliwości, rezerwat ciszy wkrótce zgi-

nie. Że ich wolność nie będzie miała nic do powiedzenia. Że wielka 
polityka robi im taki szpas.

22 grudnia 1989 roku padał deszcz. było brzydko. Wieczorem uro-
czyście otworzono najważniejsze przejście w berlinie. najważniejsze 
przejście w niemczech. najważniejsze przejście w świecie. Przejście 
przez bramę brandenburską. 

a latem 1990 roku zakasano rękawy i rozpoczęła się zorganizo-
wana rozbiórka muru. składał się z 45 tysięcy segmentów. Żarty 
się skończyły. W rolach głównych występowały ogromne buldo-
żery; takie od niszczenia wszystkiego. spychały berlin Zachodni 
w przeszłość. 

W lipcu 1990 roku nie miałem już co robić. to nie był mój świat. 
nie lubię zjednoczonych światów. ci niemcy, ci Polacy, za dużo 

Nie lubię 
zjednoczonych 

światów
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29obcych, za dużo naszych. berlin Zachodni tracił równowagę i zni-

kał. upadał. 
Wyszedłem z mieszkania przyjaciela w Zehlendorf. Parę metrów 

do stacji s-bahn sundgauer strasse i już siedziałem w nie najnow-
szym wagonie. Wysiadłem w Wannsee. Wszedłem do pustego pocią-
gu, który będzie jechał do Polski. Żeby nie tłoczyć się z rodakami na 
dworcu Zoo. nie wykłócać się z nimi o miejsce i nie wykłócać się 
o miejsce z ich torbami, z ich walkmanami sanyo i odtwarzaczami 
VHs goldstar. usiadłem przy oknie. 

W Wannsee byłem wiele razy. Przyjeżdżałem tu z Frankiem risto-
wem. kąpaliśmy się w rozlewisku Haweli jak dzieci. Wylegiwaliśmy 
się na pustej plaży. W dni powszednie. bo w niedzielę zjeżdżało tu 
pół berlina Zachodniego. ogródki piwne tylko na to czekały. Mię-
dzy długimi ławkami uwijali się niemcy, Polacy, jugosłowianie, tur-
cy. Donosili z baru kufle piwa. Można było zarobić za dzień nawet 
150 marek.

teraz wyjeżdżałem z Wannsee, jakbym wyjeżdżał z miejsca, o któ-
rym nikt nie wie. na dworcu Zoo zobaczyłem mnóstwo Polaków 
i dwa razy więcej wypchanych szczęściem toreb. jechałem z nimi 
do Polski. one wrócą do berlina Zachodniego za dzień, dwa – żeby 
obrócić przed niedzielą trzy razy. a ja nie wrócę już nigdy. 

tak, byłem potem wszędzie, ale do berlina do tej pory 
nie zajrzałem. berlin to nie berlin Zachodni. stały ląd to 
nie wyspa. tuż przed metą peleton połknął grupkę ucieki-
nierów. którzy uciekali tyle lat. nie chciałem naruszyć kru-
chej legendy tamtych dni, beztroskich czasów berlina Zachodniego. 
Wyspy, która często przybija do brzegu mojego życia. którą oglądam 
we śnie. o której słucham nowych opowieści i powtarzam zdumiony: 
Tak? Tego też nie ma? Dziwne. Ω

Jakbym wyjeżdżał 
z miejsca, o którym 
nikt nie wie



Niemcy 
Herzoga

Piotr 
krajski

Pytanie o to, czy Herzog w kontekście swojego 
filmowego dorobku rzeczywiście mówi nam coś 
ważnego o Niemcach, wydaje się całkiem zrozumiałe. 
Tak wiele razy zauważano uniwersalność filmowych 
opowieści reżysera, że zdaje się ona zaprzeczać 
niemieckiemu charakterowi jego opowieści. 
Joanna Sarbiewska zauważa, że twórczość reżysera 
zdobyła większe uznanie za granicą niż w samych 
Niemczech, ale być może to właśnie dowód na to, 
że twórca potrafi poruszyć wątki, które jego rodacy 
odczuli jako zbytnio obnażające niemiecką duszę...
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Werner Herzog uznawany jest za jednego z przedstawicieli „nowego 
kina niemieckiego”. jego początek związany jest z Manifestem z Ober
hausen z 1962 roku, który został podpisany przez młodych twórców 
podczas trwania jednego z filmowych festiwali. nazwisko Herzoga 
jeszcze się tam nie pojawiło (miał wtedy 20 lat, a debiutował w peł-
nym metrażu 5 lat później), ale to właśnie jego nazwisko było potem 
najbardziej kojarzone z nową falą. tak jak w przypadku młodych 
filmowców francuskich chodziło o sprzeciw wobec „kina ojców” – 
kina po drugiej wojnie światowej, które pogrążyło się w banalnych 
historiach służących prostej rozrywce. Młodych niemców łączył 
raczej sprzeciw wobec jałowości tego kina niż wspólna tematyka czy 
estetyka, ale pewnie także odczucie, że ostatnim ważnym momen-
tem dla niemieckiego kina był ekspresjonizm, który umarł wraz 
z nadejściem nazizmu.

Młodzi filmowcy niemieccy nie mają swojej historii filmu. 
Jesteśmy sierotami. Nie mamy ojców, mamy tylko dziadków – 
mówił Herzog, podkreślając znaczenie ostatniego ważnego 
nurtu dla niemieckiej kinematografii.

Świadomość ekspresjonistycznego dziedzictwa nie musi jeszcze 
decydować o związkach młodych twórców z niemiecką tradycją, ale 
wypowiedź Herzoga pokazuje, że twórcy tacy jak on odczu-
wali znaczenie tego związku. być może także dlatego, że 
ekspresjonizm przynajmniej w niektórych swoich filmowych 
odsłonach odnosił się do tradycji jeszcze wcześniejszej – nie-
mieckiego romantyzmu. Filozofia, estetyka, sposób myślenia 
o relacji kultura – natura, znaczenie uczuć przeciwstawionych czy-
stemu rozumowi. te rzeczy okazały się niezwykle przebijać w twór-
czości reżysera, zwłaszcza w latach 70.

N I e  K a ż dy  N I e m I e c  m a  c o ś  
W s P ó l N e g o  Z   B r e c h T e m

Filmy robiłem tak, jakby historia kina w ogóle nie istniała – mówił 
Herzog. Z pewnością bardziej niż tradycja kina twórcę interesowała 
tradycja sztuki. Muzyka, malarstwo, filozofia. gdy odnieść te inspi-

ekspresjonizm, 
który umarł wraz 
z nadejściem nazizmu
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32 racje do kultury niemieckiej, będą to m.in. muzyka jana sebastiana 

bacha, johana Pachelbela czy Wagnera obecna w Zagadce Kaspra 
Hausera, skojarzenia z malarstwem kaspara Davida Friedricha w tym 
i w innych jego dziełach z lat 70. gdy chodzi o filozofię, joanna sar-
biewska dostrzega związki z niemieckim egzystencjalizmem i roman-
tyzmem. sam Herzog w jednym z wywiadów mówi z kolei o inspiracji 
szerszej, sytuując swoją twórczość w zupełnie innym momencie dzie-
jów: w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności.

Pod tym względem zapewne jest tak jak w jednej z wypowiedzi 
Herzoga – Nie każdy Niemiec ma coś wspólnego z Brechtem. Za grani-
cą tworzy się różne jego interpretacje, doszukuje się niemieckości 
w jego filmach, a przy tym dokonuje próby zbudowania kulturowego 
obrazu samych niemców. niekoniecznie są to próby udane i stają się 
tym trudniejsze, gdy spojrzy się na całokształt twórczości reżysera, 
tu bowiem powraca kwestia uniwersalności.

Aguirre, Gniew Boży i Fitzcarraldo rozgrywające się w peruwiańskiej 
dżungli – pierwszy w czasach konkwistadorów, drugi pod koniec 
XIX w., gdzie bohaterem jest irlandzki przemysłowiec. Poza inny-
mi fabułami rozsianymi po całym świecie, wiele dokumentów. tu 
wspólny motyw stanowi często bohater. Pewnego rodzaju odmieniec 
lub bardzo indywidualna postać, zderzona z cywilizacją, społeczeń-
stwem, kulturą, odsyłająca nas do kondycji współczesnego człowieka.

W tym ujęciu, spoglądając na cztery filmy zainspirowane niemiec-
kim romantyzmem, można by pomyśleć, że i one stanowią kolejną 
realizację tych uniwersalnych motywów. Z pewnością tak jest, jednak 
niemiecki kontekst realnie wpływa na to, jaki charakter przyjmują 
zwłaszcza cztery filmy: Zagadka Kaspara Hausera, Szklane serce, Woy
zeck i Nosferatu wampir. Warto zacząć od tego trzeciego. 

m a ł Pa  J e sT  ż o ł N I e r Z e m

Woyzeck to adaptacja sztuki romantycznego niemieckiego dramatur-
ga georga büchnera. opowiada o żołnierzu stacjonującym w pewnym 
niemieckim miasteczku. czołówka ukazuje tytułowego bohatera 
poddawanego musztrze. noga oficera na jego plecach przygniatająca 

go do ziemi i szaleńczy wzrok Woyzecka – jakby mieszanka 
poddaństwa i wymęczenia – wprowadza nas wielkim skró-
tem w klimat pruskiej dyscypliny. 

Facet z całym układem 
nerwowym na twarzy
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33Mawiano, że żołnierz ma bać się bardziej własnego kaprala 

w czasie pokoju niż wroga w czasie wojny. Tego typu polityka 
szkoleniowa owocowała żelazną dyscypliną, zabijała 
jednak całkowicie inicjatywę. Negatywne skutki takiego 
szkolenia odbiły się nie tylko wśród szeregowych, lecz także 
w korpusie oficerskim. W zamyśle Fryderyka II oficerowie 
mieli stanowić ślepe, bezrefleksyjne narzędzie wykonawcze 
woli głównodowodzącego – pisał kamil Domagała, opisując 
fenomen XVIII wieku w pruskiej armii.

Woyzeck nie stanowi szczegółowej analizy funkcjonowania pru-
skiej armii. sam fakt, że bohater podczas musztry jest sam, sugeru-
je metaforę. ona zdaje się mieć jednak swoje dwie strony. W scenie 
zostaje ukazana indywidualna sytuacja bohatera, a jednocześnie 
zostaje podkreślone, że pomimo tej niezwykłej charakterystycznej 
fizjonomii (w roli Woyzecka klaus kinski) staje się na naszych oczach 
uosobieniem szeregowego żołnierza. już na początku tworzy się tu 
wewnętrzny konflikt: Woyzeck to mundur, karabin, musztra, Woy-
zeck to żołnierz, to ktoś, kto wciskany jest w ceglany plac, zatracając 
swoją osobowość. a jednocześnie to kinski, to ten charakterystycz-
ny facet z całym układem nerwowym na twarzy. niepowtarzalny 
Woyzeck.

czołówka z pewnością staje się także zwiastunem tego, czemu 
będzie poddawany później bohater, mówiąc nam także coś o tym 
miejscu w tym czasie: niemieckim sposobie myślenia, który uwi-
docznił się w podejściu do własnych żołnierzy. a być może nie tylko 
do nich?

Pierwsza rozmowa Woyzecka z kapitanem to jedna z bardziej 
ironicznych scen w fabularnej twórczości Herzoga (obok następnej 
rozmowy z doktorem).

kapitan poirytowany pośpiechem, z jakim goli go Woyzeck, wykła-
da mu znaczenie czasu i jego właściwego porządku. Pośpiech jest 
dla niego dowodem braku moralności żołnierza. choć gdy próbuje 
wytłumaczyć, czym jest moralność, stwierdza jedynie: moralność to 
znaczy, że człowiek jest moralny.

W całym wywodzie kapitana zawierają się liczne paradoksy, ale 
uwidacznia się także ujęcie wizji żołnierza skupiającej się na moral-
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34 nej formacji. kapitan nie rozlicza żołnierza ze swoich obowiązków, 

odbiera go w kontekście moralnym, wymaga od żołnierza cnoty. 
uważając Woyzecka za dobrego, nie dostrzega w nim jednocześnie 
moralności. Wyśmiewa go, nazywając odrażająco głupim. Mówi to 
z pewnego rodzaju rozbawieniem i poczuciem wyższości. Woyzeck 
niejako potakuje, stwierdzając, że prostymi ludźmi takimi jak on 
kieruje natura, że są bardziej z krwi i ciała niż z cnoty. choć kapitan 
niejako odrzuca te argumenty, myślenie Woyzecka zdaje się niejako 
wynikiem tego, jak sam traktowany jest przez swojego kapitana.

Ów moralny aspekt formowania żołnierza i późniejsza próba eks-
perymentowania lekarza na Woyzecku przywodzą na myśl wykładnię 
o ludzkiej naturze zawartą u Lutra: 

Zarówno w człowieku, jak i w szatanach siły duchowe zostały 
przez grzech nie tylko skażone, lecz całkowicie zniszczone. 
Pozostał w nich tylko znieprawiony rozum i zbuntowana, 
przeciwna Bogu wola, której jedynym dążeniem jest walka 
z Bogiem.

natura ludzka jest w tym ujęciu zła w swej istocie, grzech nie 
osłabia dobrej natury. Mamy tu do czynienia z zupełnym prze-
kształceniem tych pierwotnych dobrych „sił duchowych” w pełne 
zdeprawowanie. 

Woyzeck jawi się tu jako osoba, do której podwładni podchodzą jak 
Luter do człowieka w ujęciu religijnym. I w jakiś sposób sam Woyzeck 
uznaje takie traktowanie, poddaje się mu. skoro jest zły z natury, 
musi zostać poddany pełnej przemianie. tresurze. 

W rozmowie z lekarzem bohater słyszy, że natura jest podległa 
człowiekowi. Zapewne z tego powodu próbuje eksperymentować 
na Woyzecku poprzez różne rodzaje odżywiania. Lekarz nie tylko 

chce, aby Woyzeck w pełni zapanował nad naturą w sensie 
właściwego rozporządzania własnymi pragnieniami, próbuje 
raczej dowieść własnej hipotezy, że naturalne potrzeby moż-
na dowolnie przekształcić. nawet jeśli scena ta skupia się 
wokół tak prozaicznych rzeczy jak trzymanie moczu i spo-

sób odżywiania (co znowu ukazuje ironię Herzoga, Woyzeck reagu-
je na nie w sposób radykalny: na wzór profetycznej wizji mówi: jak 

musi zostać poddany 
pełnej przemianie. 

Tresurze
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35natura się skończy, na świecie zrobi się tak ciemno,(...) że będzie trzeba 

obmacywać go rękami, bo zniknie jak pajęczyna.
Woyzeck przeczuwa, w jak tragiczny sposób może się skończyć 

eksperyment, któremu jest poddawany. nie jest jednak w stanie się 
zbuntować.

obraz żołnierza i jego bezsilność oraz całkowite poddaństwo uka-
zane zostają jeszcze w jednej scenie: podczas miejskiego jarmar-
ku Woyzeck wraz z ukochaną i dzieckiem ogląda cyrkowy pokaz. 
atrakcją jest małpka ubrana w wojskowy mundur. Ma zachowywać 
się jak żołnierz, ale jedynym tego znakiem jest strój, a samo zwie-
rzę jest utrzymywane na siłę w pionowej pozycji, by upodobnić je 
do człowieka.

Małpa jest żołnierzem, to niewiele, najniższy stopień 
człowieczeństwa – mówi jeden z prowadzących.

W sposób jednoznaczny Herzog porównuje żołnierza do 
tresowanego zwierzęcia. Zdaje się jednak także, że tak jak 
strój nie pasuje do małpy, będąc czymś przeciwnym jego 
naturze, tak samo rola, jaką przypisują Woyzeckowi kapitan 
i doktor, jest rodzajem gwałtu na jego osobie.

„najniższy stopień człowieczeństwa” zdaje się dotyczyć głównego 
bohatera. odmawia mu się w ten sposób prawa do samostanowienia. 
traktuje go jak bezrozumne zwierzę, wymagające pełnej kontroli 
i jednocześnie będące pewnym wybrykiem, który można pokazać 
ucieszonej gawiedzi, chociażby wtedy gdy doktor prezentuje żołnie-
rza studentom medycyny.

ciekawe, że motyw cyrkowej atrakcji pojawia się u Herzoga nie 
tylko tu. W Zagadce Kaspara Hausera tytułowy bohater wystawiany 
jest jako miejska atrakcja. 

Motyw jarmarku, wesołego miasteczka, cyrku pojawia się tak-
że w filmie, od którego często datuje się ekspresjonizm niemiecki: 
w Gabinecie doktora Caligari z 1920 roku. tytułowy doktor przedsta-
wia somnambulika, który poddany jest jego hipnozie. Eksperyment 
doprowadza do kolejnych zbrodni w miasteczku, dokonywanych 
przez nieświadomego swoich działań somnambulika. siegfried kra-
cauer przytacza historię współscenarzysty filmu – Meyera, który 

Bezsilność oraz 
całkowite poddaństwo



PI
O

TR
 K

R
A

JS
K

I /
 N

IE
M

Cy
 H

ER
ZO

G
A

 
36 postać caligariego miał oprzeć na oficerze psychiatrze, z którym 

spotkał się jako żołnierz w czasie pierwszej wojny światowej. to, że 
Meyer miał odwołać się do tego doświadczenia przy filmie Wiene-
go, pokazuje, jak silnie postać ta wpłynęła na jego psychikę. Doktor 
caligari staje się być może w ten sposób ucieleśnieniem tego, co naj-
gorsze w cesarskiej armii, pokazując, że pruska tradycja czynienia 
z żołnierza „bezmyślnego narzędzia” była dalej żywa.

Eksperyment u Herzoga kończy się równie tragicznie co w Gabi
necie... Można się zastanawiać, na ile morderstwo, którego dokonuje 
Woyzeck, jest dowodem istnienia mrocznej strony natury ludzkiej 
w duchu niemieckiego romantyzmu. Wtedy obawa kapitana wobec 
nieujarzmionej natury okazałaby się zasadna. 

Można jednak zadać pytanie, na ile działanie bohatera jest bar-
dziej wynikiem eksperymentu jego przełożonych. tłamszona natu-
ra Woyzecka nie rozwija się w normalnym kierunku, ale buntuje 
się wobec społecznej inżynierii w akcie rozpaczy w postaci zbrodni 
przepełnionej bólem istnienia. 

Postać żołnierza – Woyzecka – wydaje się obrazem pewnego szer-
szego projektu, ściśle powiązanego z pruską wizją żołnierza, sta-
nowiąc także pewną wykładnię na temat człowieka i sposobu jego 
formowania przez państwo. jeśli uznać, że kapitan i doktor realizują 

nie tyle własne koncepcje, ile wpisują się w pewien niemiecki 
model, to reprezentują oni władzę, która przejmuje wszelkie 
kompetencje wiążące się z wychowaniem człowieka. Pań-
stwo staje się tu rodziną i kościołem, ostateczną instancją 

określenia norm zachowań i to w bardzo codziennych, prozaicznych 
sferach ludzkiego życia. Woyzeck stara się żyć po swojemu, wycho-
wywać dziecko, opiekować się kobietą, z którą żyje. Zdaje się, że robi 
wszystko, co należy, ale odbierany jest jako ktoś niemoralny, komu 
nie można zaufać i kogo nie można pozostawić bez kontroli. 

tu wraca owa wykładnia Lutra na temat ludzkiej natury: człowiek 
zdeprawowany od urodzenia, gdzie prawdziwie wolna wola przypi-
sywana jest tylko bogu. jeśli w tym ujęciu dodać jeszcze, że państwo 
według Lutra staje się w praktyce zwierzchnikiem nad kościołem, 
to uwidacznia się u Herzoga obraz państwa, które uzurpuje sobie 
prawo do wykonywania boskiej woli, mogąc w pełni dysponować 
losem własnych obywateli.

 Państwo staje się tu 
rodziną i Kościołem
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W przypadku Zagadki Kaspara Hausera jesteśmy świadkami zderze-
nia człowieka ze społeczeństwem, ale także – a może przede wszyst-
kim – człowieka z nauką.

Film z 1974 roku reżyser oparł na prawdziwej historii przybłędy, 
który w 1828 roku pojawił się na ulicach norymbergi. nie umiał 
mówić ani pisać, nie wiadomo, skąd przybył. gdy nauczył się mówić, 
opowiedział o swojej przeszłości: całe wcześniejsze życie spędził 
w zupełniej izolacji, w celi bez widoku na świat zewnętrzny. Pewne-
go dnia człowiek, który go przetrzymywał i karmił, wyprowadził go 
na zewnątrz, porzucając chłopaka na miejskim placu. Wokół historii 
kaspara narosły legendy.

Herzog dość wiernie odtwarza tę historię, choć opowieść o czło-
wieku, który zderza się z zewnętrznym światem, staje się dla nie-
go pretekstem do rozważań na temat ludzkiej natury. kaspar to 
człowiek „czysty”, ktoś, kto nie ma żadnych wyuczonych odruchów 
i zachowań, kto poznaje świat w sposób zupełnie nienaznaczony 
przez społeczne czy kulturowe wzory. 

być może z tego powodu film należałoby określić filozoficznym 
traktatem, choć zawarta w nim prostota sprawia, że nie zawiera on 
skomplikowanych koncepcji i w sposób bezkompromisowy przeciw-
stawia się wszelkim teoriom szufladkującym go pośród konkretnych 
naukowych kategorii.

Można by zapytać w takim razie, co Zagadka Kaspara Hau
sera mówi nam o niemcach. uniwersalizm opowieści spo-
śród czterech filmów w duchu niemieckiego romantyzmu 
jest tu być może największy. a jednak właśnie to zderzenie 
„czystego człowieka” z racjonalnym porządkiem oświecenia 
pokazuje podstawowy problem.

kaspar, początkowo przetrzymywany w więziennej wieży, trafia 
do miejscowego profesora, który staje się nie tylko jego opieku-
nem, ale i wychowawcą. Wprowadza podopiecznego w świat ludzi 
i pojęć. kaspar nie przyjmuje wszystkich nauk bez zastrzeżeń, ciągle 
je podważa, nie zadowala się bowiem uproszczonymi odpowiedzia-
mi. Widać to m.in. w scenie, w której profesor próbuje dowieść, że 
człowiek panuje nad naturą, jabłko, które rzuca, ma wylądować tam, 
gdzie on chce. owoc toczy się jednak w swoim kierunku.

Film z 1974 roku reżyser 
oparł na prawdziwej 
historii przybłędy
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38 W scenach pozornie błahych Herzog zawiera wiele przemyśleń 

odnoszących się do tego, w jaki sposób człowiek oświecenia odnosił 
się do świata. Wiara w naukę, która zapanowuje w pełni nad naturą, 
zostaje obnażona w najprostszym ludzkim działaniu.

kaspar zostaje zderzony także z filozofią i religią. Pastorzy, któ-
rzy przychodzą do bohatera, wymagają od niego, by mechanicznie 
powtarzał za nimi wyznanie wiary. Powtarzaj – pada tu kilkakrotnie 
i staje się też pewnym ogólnym wymogiem stawianym bohaterowi 
przez ludzi. kaspar ma nie rozumieć i poznać, kaspar ma przyjąć 
i wyuczyć się na pamięć. Ty musisz zwyczajnie wierzyć – mówi jeden 
z pastorów. W takim ujęciu religia staje się czymś podobnym do 
nauki, która stanowi jedynie zbiór zasad i praw, bez uwzględnienia 
ludzkiej wolności i procesu poznania.

Perspektywę naukową dopełnia spotkanie z logikiem, który stara 
się wyłożyć kasparowi jedyną możliwą wykładnię docierania do praw-
dy. W ujęciu filozofa wszystko zdaje się podporządkowane prawom 
logiki. kaspar przeciwstawia mu myślenie intuicyjne, wykraczające 
poza schematyczne ramy jego myślenia.

nauka, z jaką zderza się bohater, jest wynikiem oświeceniowej 
koncepcji, w której – jak zauważa sarbiewska – rozum ustanawia 
reguły i normy. Wszystko w tej koncepcji jest poznawalne i zmie-
rzalne, usystematyzowane i zamknięte w skończonych kategoriach, 
które wymagają konkretnych sposobów zachowań. nauka staje się 
więc formą ograniczenia, które odrzuca jakąkolwiek pozaracjonal-
ną wykładnię świata. Metafizyka jest mu obca i człowiek ze swoją 
wolną wolą i potrzebą wiary jest czymś niemożliwym do pomyśle-
nia. człowiek ma zostać uformowany według pewnych reguł i nie 
ma innej drogi.

bohater ma dlatego całkiem dużo wspólnego z Woyzeckiem. Ów 
świat nauki działa być może bardziej radykalnie w przypadku szere-
gowego żołnierza, ale założenia i punkt wyjścia są podobne. joanna 

sarbiewska również dostrzega tę analogię: kaspar i Woy-
zeck żyją w świecie racjonalnego ładu, czasowym konti-
nuum triumfalnego oświecenia, u świtu nowoczesności.

Warto zauważyć także, że i tutaj Herzog zdaje się 
stawać po stronie natury. Pomimo równie tragicznego 
zakończenia z filmu może wypływać pozytywne przesła-

żyją w świecie 
racjonalnego ładu, 

czasowym kontinuum 
triumfalnego oświecenia, 

u świtu nowoczesności
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39nie o człowieku, o jego dobrej naturze, choć jednocześnie sam boha-

ter konstatuje, że nie ma dla niego miejsca w świecie. W tragicznym 
losie kaspara zawiera się pesymizm z filozofii egzystencjalizmu, ale 
świat owego „triumfującego oświecenia” nie wydaje się jedynym 
możliwym rozwiązaniem.

W duchu tej epoki i jej myślenia kaspar zostaje nazwany „zagad-
ką dla całej Europy”.

 człowiek nieujednolicony społecznie, który ma głęboką potrzebę 
dotarcia do prawdy, który na intuicyjnym poziomie swojego człowie-
czeństwa próbuje dotrzeć do zrozumienia swojej istoty, jest ciągle 
tłumiony przez tych, którzy naukę pojęli jako rodzaj nowego kultu, 
zatracając pozamaterialny aspekt człowieczeństwa. Dla nich kaspar 
jest uosobieniem dziwności, cyrkowej odmienności. 

Warto jednak zauważać, że społeczeństwo, w którym próbuje 
funkcjonować kaspar, nie jest wrogo nastawione wobec bohatera. 
trudno mówić tu o typowym wykluczeniu, opresji wobec innego, co 
zapewne byłoby kuszącym tematem dla współczesnej myśli lewico-
wej. ta próba przemienienia kaspara dokonuje się naturalnie wśród 
ludzi, którzy nie znają innego modelu postępowania.

W Zagadce Kaspara Hausera zawiera się więc w zdecydowany spo-
sób krytyka tego, co sarbiewska określa „cywilizacyjnym ujednolice-
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40 niem”, odgórnym formowaniem przyjmowanym jako konieczność. 

Mocniej niż w Woyzecku zarysowuje się tu sprzeciw wobec nauki jako 
bezgranicznie dogmatycznej wiary w rozum. „triumfujące oświecenie 
u świtu nowoczesności” wydaje się jednocześnie sprzężone z niemiec-
kim porządkiem społecznym, w którym nauka legitymizuje wszelkie 
działania kształtujące i ograniczające obywatela.

S z k l a n e  S e r c e  I   n o S f e r at u  wa m p i r   – 
a P o K a l I P s a  W e d ł u g  h e r Z o g a

Dwa następne filmy stanowią inną formę opowieści. Szklane serce 
i Nosferatu wampir to dzieła wizyjne, mniej linearne, bardziej wypeł-
nione aluzjami i symbolami. sytuują się gdzieś na pograniczu sennej, 
prorockiej wizji, co zapewne jeszcze mocniej wiąże je z romanty-
zmem. jednocześnie wykraczają w swej historii poza czas, w któ-
rym się rozgrywają. 

Warto zauważyć, że motyw proroka lub prorockiej wizji zawie-
ra się w każdym z opisanych filmów. W Woyzecku to wspomniana 
„wizja świata bez natury”, gdy na zachodzie poza ciemnością będzie 
widoczny jedynie czerwony blask (ognia?).

kaspar nie przewiduje czegoś na kształt apokalipsy, ale przed 
śmiercią opowiada wizję karawany na pustyni, której przewodzi 
niewidomy starzec – tylko on zna drogę.

W Szklanym sercu głównym bohaterem jest miejscowy pastuch – 
Prorok. jego wizje nabierają mocy równocześnie z dramatem, który 
dotyka mieszkańców wioski. Wraz ze śmiercią wynalazcy rubino-
wego szkła przepada tajemnica jego wyrabiania. Mieszkańcy to 

pracownicy huty szkła, od niej uzależnione jest ich życie, 
a przynajmniej tak uważają. Wraz z wiadomością o utraco-
nej recepturze pracownicy i cała osada nie tylko zdają się 
popadać w marazm, ale też zaczynają zachowywać się jak 
zahipnotyzowani. Ludzie popadają w powolne szaleństwo, 

którego największym ucieleśnieniem staje się miejscowy dziedzic, 
za wszelką cenę chcący odzyskać recepturę.

główny bohater przepowiada dwie wizje: jedną nieodległą, któ-
rą można odnieść do losów mieszkańców osady, gdy przepowia-
da, że ich huta spłonie, i drugą, zdającą się odnosić do przeszłych 
losów ludzkości: wojna wszystkich ze wszystkimi, gdy zapanuje 

sytuują się gdzieś na 
pograniczu sennej, 

prorockiej wizji
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41surowy Pan, a ludzie utracą swoje człowieczeństwo (sam dziedzic 

zastanawia się w pewnym momencie, czy fabryki przeminą tak jak 
warowne zamki).

łatwo przy filmie Herzoga o pewne uproszczenia i skojarzenia, 
które pozbawiają go uniwersalnego przekazu, ale wizje pastucha 
odruchowo przywodzą na myśl wiek XX: doświadczenie pierwszej 
i drugiej wojny, ale także społeczeństwo niemieckie tuż po pierwszej 
wojnie zszokowane skalą porażki i zupełnie bezbronne wobec nowej 
rzeczywistości, tym bardziej podatne na wszelką formę manipulacji. 
rubinowe szkło jest zobrazowaniem pragnień o pozycji i znaczeniu 
pracy, która wypełnia całe ludzkie doświadczenie. Dziedzic otacza 
rubin religijnym kultem. Pękniecie szkła przyrównuje do pierwo-
rodnego grzechu. kryzys, jaki przeżywa osada, i popadnięcie w stan 
zawieszenia oraz swoistej hipnozy ukazuje skalę uzależnienia tego 
społeczeństwa, definiującego się przez materialne dobra. 

jest w tym pewnie dostrzegalny obraz konsumpcyjnego społe-
czeństwa drugiej połowy XX wieku, ale także może to historyczne 
i kulturowe odczucie stanu niemieckiego społeczeństwa.

Z ło  N I e  I sT N I e J e .. .

W Nosferatu wampir apokalipsa nie jest przepowiedziana, ona się 
dokonuje. Film z  1979 roku, zamykający niejako Herzogowską 
tetralogię niemieckiego romantyzmu, opiera się na dwóch dzie-
łach – powieści brama stokera Dracula i filmie Friedricha Murnaua 
Nosferatu – Symfonia Grozy z 1922 roku. reżyser nawiązuje więc do 
dwóch tradycji: romantyzmu (tym razem w szerszym niż niemiec-
kie ujęciu) i zarazem do jednego z najbardziej znanych filmowych 
przedstawicieli niemieckiego ekspresjonizmu.

Nosferatu Murnaua (...) to największy i najważniejszy film, 
jaki kiedykolwiek nakręcono w Niemczech – mówił Herzog 
w wywiadzie udzielonym w 1978 roku.

Z jakich powodów tak uważa, nie zdradza. nie jest to jednak 
dostrzeżenie jedynie formalnej i estetycznej wartości filmu, bo tu 
Herzog tworzy film absolutnie odmienny i trudno mówić w przy-
padku jego remake’u o estetycznej inspiracji. to raczej sam temat, 
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42 motyw wampiryczny z wizją apokalipsy umiejscowionej w świecie 

rozumu stał się przyczyną powstania nowego Nosferatu.
sama postać hrabiego z transylwanii ulega przekształceniu. nie 

jest prostym ucieleśnieniem zła, ale bohaterem na wskroś tragicz-
nym, który swoją nieśmiertelność uważa za klątwę. choć niesie 
śmierć niderlandzkiemu miasteczku, uważa, że śmierć to nie wszyst
ko, bardziej okrutne jest nie móc umrzeć oraz że brak miłości jest praw
dziwą udręką. to zło, któremu brakuje miłości, zło wieczne, choć 
i tragiczne, niosące siłą rozpędu śmierć i zniszczenie, jest trudne to 
jednoznacznego określenia. 

bardziej jasno przedstawia się natomiast społeczność miasta, 
które w specyficzny sposób reaguje na rozprzestrzeniającą się epide-
mię dżumy, gdy nosferatu przypływa do miasta. Lucy, żona agenta 
nieruchomości, który stał się pierwszą ofiarą wampira, natrafia na 
dokumenty poświadczające jego złą naturę. Próbuje przekonać dok-
tora Van Helsinga, że trzeba zniszczyć hrabiego. Lekarz uważa, że 
najpierw należy udowodnić to naukowo. już wtedy w mieście szale-
je epidemia, niekończące się procesje trumien przemierzają miasto. 
apokalipsa dokonuje się na ich oczach.

Doktor Van Helsing staje się tu przedstawicielem oświeceniowej 
nauki, odcinającej się w praktyce od rzeczywistości. Wierzę w to, co 
widzę – mówi Lucy. tę wiarę w namacalną i dostrzegalną rzeczywi-
stość lekarz przesłania parawanem nauki, pozbawionej siły natych-
miastowego przeciwdziałania złu.

Żyjemy w oświeconych czasach. Zabobony zostały odrzucone 
przez naukę – stwierdza ze stanowczością.

Większość mieszkańców ulega swoistemu szaleństwu, tańczy na 
rynku wśród trumien i szczurów roznoszących zarazę. nie potrafi 
w żaden sposób zareagować na epidemię. apokalipsa jest dla nich 
niewytłumaczalna, wykracza poza ich rozumowanie, pozostawiając 
jedynie miejsce szaleństwu.

Wydaje się, że w bardziej radykalny sposób niż w Woyzecku i Zagad
ce Kaspara Hausera Herzog ukazuje niewystarczalność rozu-
mowego i naukowego poznania, dostrzega tego tragiczne 
skutki, bo w takim świecie zło nie może być zdiagnozowane, 

apokalipsa dokonuje 
się na ich oczach
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43jest poza wszelkim przyjętym pojmowaniem, wykracza poza oświece-

niową rzeczywistość. Zło samo w sobie jest zabobonem, nie istnieje. 
odpowiedzią na nie jest niewinność i miłość – reprezentuje je 

Lucy, która poświęca swoje życie, by unicestwić nosferatu. 
Herzog nie kończy jednak filmu happy endem. jonathan, mąż 

Lucy, ugryziony przez nosferatu, wyrusza w świat. jak sam stwier-
dza, ma dużo do zrobienia. Pozostaje pytanie, czy gdzie indziej znaj-
dzie się jeszcze miejsce na podobny głos sprzeciwu.

Nosferatu Herzoga to może najbardziej uniwersalna opowieść 
twórcy o istocie zła, o ograniczeniach rozumu i racjonalnego świata 
i jednoczesna przestroga przed światem pozbawionym metafizyki. 
sam Herzog nie mówi o tym często, ale w jednym z wywiadów wspo-
minał o swoim nawróceniu na katolicyzm. Z pewnością dla niego 
pozamaterialny świat jest ciągle żywy i może stanowić klucz do rozu-
mienia jego sprzeciwu wobec kultury i cywilizacji, w której żyjemy.

ciągle obecnego w jego filmach sprzeciwu wobec myślenia oświece-
niowego trudno nie odnieść do czasów jemu współczesnych. Herzog 
nie jest historykiem, skrybą utrwalającym przeszłość, człowiekiem, 
który odpowiada na epokę oświecenia z pozycji romantyzmu. Pod-
kreśla raczej aktualność, dostrzega nowe oświecenie. nowoczesność, 
w której żyje, jest kontynuacją, kontynuacją na tyle tragiczną, że nie-
nauczoną przez doświadczenie pierwszej połowy XX wieku. Herzog 
widzi tę nowoczesność, to nowe oświecenie z pozycji niemieckiej 
i jeżeli dostrzegamy tu uniwersalizm, to można powiedzieć, że ten 
uniwersalizm oświecenia jest tożsamy także z niemcami. ta przed-
stawiona wizja świata i człowieka, która jeżeli nie stanowi całokształ-
tu niemieckiej kultury i polityki, to jednak dominuje w tamtejszej 
debacie i ciągle jest realizowana. 

spoglądając na dzisiejszy zachodni świat, byłoby jednak niespra-
wiedliwością powiedzieć, że wizja ta dotyczy tylko niemców... Ω
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Kwaśne 
owoce 
teologii 
niemiec-
kiej

O Kościele w Niemczech zwykliśmy myśleć jako 
o jednym z ośrodków kryzysu chrześcijaństwa 
europejskiego. Jaki jest jego stosunek do nauczania 
zgodnego z wiarą i do rozpoznawania grzechu, mogliśmy 
się przekonać w ostatnich latach, gdy hierarchom 
pochodzącym z tego kraju udało się wzbudzić 
powszechny zamęt dotykający i dyscypliny, i doktryny, 
i samego życia sakramentalnego całego Kościoła

tomasz 
rowiński
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I.
Coraz niższy poziom praktyk, coraz mniejsza liczba coraz starszych księży, 
problemy z przekazywaniem nawet podstawowych prawd wiary i moral-
ności, kryzys sakramentalny polegający na masowym przystępowaniu do 
komunii świętej i absencji przy konfesjonałach. Odruchowo może nam 
się wydawać, że kryzys jakiegoś Kościoła lokalnego oznacza także spadek 
jego znaczenia w Kościele powszechnym. Byłoby to czymś naturalnym, 
trudno wyobrażać sobie, by przewodnikiem wierzących był ten, który 
znajduje się sam w głębokim zamieszaniu co do spraw wiary. Oczywiście 
w sensie jednostkowym wszyscy jesteśmy grzesznikami i błądzimy, ale 
liczy się też stosunek do grzechu – rozpoznanie go i uznanie. Jaki jest sto-
sunek Kościoła w Niemczech do nauczania zgodnego z wiarą i do rozpo-
znawania grzechu, mogliśmy się przekonać w ostatnich latach, 
gdy hierarchom pochodzącym z tego kraju udało się wzbudzić 
powszechny zamęt dotykający i dyscypliny, i doktryny, i samego 
życia sakramentalnego całego Kościoła.

liczy się też stosunek 
do grzechu
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Dwa synody zwołane przez papieża Franciszka, a poświęcone rodzinie, 
odsłoniły zadziwiającą dynamikę, w której Kościół lokalny, sam będący 
w rozsypce, stawia siebie jako lidera, jako obraz Kościoła powszechnego 
przyszłości w świecie postępu i znajduje znaczny posłuch w szerokich 
kręgach katolików. Na konsystorzu w lutym 2014 roku w osobie kardy-
nała Waltera Kaspera niemieccy hierarchowie wezwali Kościół do prak-
tykowania w nieznany dotychczas sposób miłosierdzia, czyli udzielania 
komunii osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, a dokładnie 
w ponownych małżeństwach cywilnych. Pod pozorem zmiany dyscypli-
narnej zaproponowano w rzeczywistości zmianę doktrynalną, dekom-
ponującą cały „święty obieg” łaski pomiędzy sakramentami. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że „obieg” może być taki lub inny. Nie jest to jednak prawdą, 
jeśli wierzymy, że zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa przez wieki Duch 
święty pouczał Kościół, jak ma dysponować otrzymanymi darami. Co 
więcej, niemiecka propozycja oznaczała nie tyle zmianę, co zatrzymanie 
tego „obiegu”, podważenie znaczenia każdego z sakramentów obecnych 
w Kościele i zniesienie zależności między łaską, czynem i grzechem. To 
nie katolicka doktryna, ale propozycja kard. Kaspera oznaczałaby ode-
rwanie wiary od życia, likwidację realnych konsekwencji wynikających 
z zaangażowania religijnego, „ubeznacznienie” chrześcijaństwa.

I I I.

Jaka praktyczna antropologia wynikała z tej propozycji? Pytanie jest 
istotne, ponieważ taka autosekularyzacja, autodechrystianizacja wciąż 
powinna być opisywana językiem zakorzenionym w Tradycji. Ta zaś jest 
par exellence katolicką racjonalnością, w której współpracują rozum 

i Objawienie, natura i łaska. Te zaś przez wieki wypracowywa-
ły kształt obecnych w świecie „instytucji wiary”, czyli przede 
wszystkim liturgii i sakramentów, gwarantów obecności Bożej 
pośród nas. Zrekonstruujmy teraz „opcję niemiecką”. Z rozma-

itych wypowiedzi kard. Kaspera, a także kard. Marksa, pojawiających się 
w prasie podczas burzliwych miesięcy dwóch synodów, można naszki-
cować teologiczną antropologię niemieckiego Kościoła dzisiaj. Przede 
wszystkim człowiek kasperiański nie jest wstanie oprzeć się grzechowi, 
grzech jest koniecznością, także dlatego, że pozostaje dla nas prak-
tycznie nierozpoznawalny. Te skrótowe punkty prowadzą nas do opisu 

oderwanie 
wiary od życia
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człowieka jest całkowicie złamana, a przepaść między nami a Bogiem 
nie do przebycia w żaden sposób. Sakramenty nie mają realnego znacze-
nia, ale co najwyżej społeczny, Bóg zaś, jeśli jest, to nie tutaj, w każdym 
razie nie w żaden szczególny sposób gdziekolwiek w świecie. Obraz ten 
współgra z odrzuceniem Tradycji katolickiej, która jest przecież owocem 
zupełnie innego przekonania, mówiącego, że łaska buduje na naturze, 
wydoskonala ją, a oparte na rozumnym namyśle instytucje – kościelne 
czy świeckie – wspierają człowieka w jego życiu i osiągnięciu celu wiecz-
nego. Mogą też przeszkadzać, jeśli są źle urządzone, jednak ze swojej 
istoty są czymś dobrym i potrzebnym, wynikającym z ludzkiej natury, 
a nie jej upadku. Zatem w propozycji kardynała Kaspera – nawet jeśli 
nieintencjonalnie – zawarte jest podobne do protestanckiego przeko-
nanie, że instytucje Kościoła, jego nauczanie o grzechu, łasce i sakra-
mentach nie są efektem współpracy człowieka z Duchem świętym (do 
którego człowiek nie ma żadnego dostępu), ale fakultatywną 
i czysto ludzką instytucjonalizacją wydarzenia, jakim było życie 
Pana Jezusa. To zaś, co znajdujemy w świecie jako fakultatyw-
ne, może być uformowane dowolnie i zmieniane. Jednak nawet 
gdyby tak było, to w tradycji Kościoła znajdujemy wątki, które 
możemy traktować jako fakultatywne, a jednak ich usunięcie w oczywi-
sty sposób byłoby szkodliwe dla formacji dusz. Fakultatywność wątków 
tradycji nie powinna nas odnosić do odruchu ich zmiany, ale do ochro-
ny i świadomości pożytków wynikających z tego, co określam mianem 
„względnej niezmienności”. 

Taka rewolucja teologiczna – obecna przynajmniej implicite w wypo-
wiedziach niemieckich hierarchów – domagała się jakiejś ortodoksyjnej 
nadbudowy, która byłaby „katolicką” fasadą przyjętej w praktyce prote-
stanckiej zasady „tylko łaska”. 

I V.

Nie powinno nas dziwić, że zasadę tę, w skrajnym odczytaniu, znajdujemy 
w agnostycyzmie społeczeństw liberalnych przekonanych (jeśli nie w oso-
bistym doświadczeniu jednostek, to w formie instytucji społecznych), że 
o Bogu nic nie wiemy i nie możemy też rozpoznać, co jest dobre, a co złe. 
Jeśli nawet jest jakieś zbawienie, to nie wiemy, dla kogo, nie znamy żad-
nych jego kryteriów, możemy je tylko przyjmować jako przypuszczenie 

Podobne do 
protestanckiego 
przekonanie
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48 i kaprys Boga. Tę postchrześcijańską, a nawet post protestancką mental-

ność pogłębiła jeszcze defragmentacja Pisma świętego. Jest to proces 
nieuchronny w sytuacji odrzucenia hermeneutyki wiary budowanej 
na życiu Kościoła, którego dziedzictwem jest świadectwo Zmartwych-
wstania i świadectwo Apostołów, a nie tylko uśmiercona subiektywną 
i anachroniczną lekturą litera biblijna. Gdy znaki przymierza z Bogiem 
ulegają zagubieniu, gubi się też kryterium dla doczesnego ułożenia 
spraw. W sytuacji braku kryterium, jakim jest rozpoznanie prawdzi-
wości „instytucji zbawienia”, następuje poszukiwanie innych kryteriów. 
Sprawiedliwość przed Bogiem zostaje zastąpiona ideą społecznej rów-
nowagi, która zresztą jest wyrażonym wprost celem (post)chrześcijań-
stwa. Równowagę zaś próbuje się uzyskać poprzez np. minimalizację 
cierpienia i gratyfikację emocjonalną: zgoda na rozwody, potem na 
ponowne małżeństwa, na antykoncepcję w małżeństwie (łatwy dostęp 
do przyjemności jako fundament życia społecznego), na wolne związki, 
homoseksualizm itd. Drogę tę przeszło lub przechodzi wiele wspólnot 
kościelnych, które gubiąc logos chrześcijański, zastępują go liberalnym 
językiem społecznej zmiany z pełnym przekonaniem, że to właśnie jest 
istota chrześcijaństwa.

V.

W społeczeństwach postchrześcijańskich uznaje się – domyślnie – że 
Bóg jest nierozpoznawalny, więc usprawiedliwienia w praktyce udziela 
śmiertelny bóg, czyli np. państwo poprzez swoje instytucje (prawo, afir-
mowany obyczaj), ofiarowując za to rodzaj doczesnego pokoju (równo-
wagę). Ponieważ w świecie postchrześcijańskim to wspólnoty religijne 
naśladują państwo, które wytwarza „duchowe” ramy życia, także i one 
chcą być afirmowane przez jedynego „boga”, jakiego rozpoznają – wła-
dzę społeczną lub polityczną. Od kiedy Marcin Luter otworzył drogę 
do odrzucenia przekonania o racjonalności tradycji, zasadą stało się 

subiektywne, ulegające dowolnej interpretującej racjonal-
ności, odczytanie litery Pisma. W praktyce oznacza, że nad 
Pismem i nad całą Historią świętą dominują wola interpreta-
tora i podporządkowany jej rozum. Gdy rozum ten pochodzi 
spoza Kościoła, zawsze niesie on ze sobą takie braki, jak igno-
rancja w sprawie źródeł wiary, instrumentalne traktowanie 
wiary w służbie zewnętrznych ideałów, nieraz zła wola.

gdy znaki przymierza 
z Bogiem ulegają 
zagubieniu, gubi 

się też kryterium 
dla doczesnego 
ułożenia spraw
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Co zatem mogło stać się tą „katolicką” fasadą protestanckiej zasady przyj-
mowanej przez niemiecką teologię? Odpowiedź jest prosta – miłosier-
dzie. Miłosierdzie, które jest trudnym do pojęcia przymiotem Boga i które 
odpowiednio zinterpretowane łatwo współgra z permisywną moralno-
ścią liberalizmu. Szczególnie gdy chodzi o zwalnianie ludzi z praktyko-
wania roztropności, odpowiedzialności i uznania grzechu przed Bogiem. 
Takie usprawiedliwienie en bloc nie jest jednak Miłosierdziem Bożym, ale 
miłosierdziem tych, którzy zdają się już nie wierzyć, że Bóg jest w świecie 
i Kościele. Praktyczny sąd, że trzeba się w końcu jakoś urządzić, prowadzi 
do przekonania, że dla społecznej (także kościelnej) równowagi lepiej 
będzie ludzi usprawiedliwić. W końcu życie doczesne, w tej perspekty-
wie, jest tak podłe, a zbawienie tak niepewne, że dokładanie mu trosk 
wydawać się powinno nieludzkim. Naderwane lub zerwane przymierze 
z Bogiem sprawia, że to małe kłamstewko wydaje się zupełnie nieszko-
dliwe, a wręcz pożyteczne w sytuacji przekonania o niemoż-
ności rozpoznania ludzkiego losu po śmierci. Kardynał Kasper 
właściwie wprost uznał model postchrześcijańskiej religijności, 
gdy wypowiedział swoją opinię na temat nauczania Kościoła 
katolickiego o małżeństwie i jego nierozerwalności. To jest akt 
heroizmu, a heroizm nie jest dla przeciętnych chrześcijan. śmiertelny Bóg 
chciałby wprowadzić swoje rządy także w Kościele, a do tego potrzebne 
mu jest zniszczenie sakramentalnego obiegu łaski. Kardynał Kasper to 
właśnie zaproponował. 

V I.

Zatem lokalna wspólnota, której stan powinien być ostrzeżeniem dla 
całego Kościoła, zwrócił wszystkim wierzącym uwagę, że niedopuszcza-
nie do sakramentu Ciała Pańskiego osób zaciągających grzech w ważnej 
materii jest czymś, co Bogu się nie podoba. Trzeba przyznać, że było to 
zaskakujące i dezorientujące dla wielu wierzących – przede wszystkim 
tych, którzy po prostu w życiu słuchają głosu swoich pasterzy ustano-
wionych przez Kościół. Trudność polega na tym, że niemiecki kardynał 
explicite reprezentuje Boga, ale implicite mówi głosem – posłużę się hob-
besowskim określeniem boga społecznego – Lewiatana. Ta dezorientacja 
jest sytuacją złą, ponieważ za pośrednictwem autentycznego autoryte-
tu wprowadza błędne nauki. Kardynał Kasper zaś opracował na nowo 

zdają się już nie 
wierzyć, że Bóg jest 
w świecie i Kościele
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50 temat, który w Kościele szczególnie rozpropagowali św. Faustyna i św. Jan 

Paweł II, wydrążył go z treści i przedstawił jako coś zupełnie innego – nie-
ledwie liberalny leseferyzm. Wezwanie do nawrócenia, którego wyrazem 
był krzyk św. Faustyny przywołujący miłosierdzie Boże, zamienił w rodzaj 
pobłażliwości umacniającej przekonanie, że religia nie ma znaczenia.

V I I.

Pokłosiem niemieckich propozycji są dzisiejsze spory o adhortację papie-
ża Franciszka, w które zaangażowane mocniej są autorytety niż argu-
menty. Nie dziwi to, ponieważ stanowisko niemieckich hierarchów i ich 
popleczników opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu przez nich 
elementów własnego autorytetu, a nie dobrej teologii. Ich partnerem zaś 
są ci, którzy chcą Kościoła społecznie posłusznego Lewiatanowi, a zatem 
obszary katolickiego świata, w którym dokonuje się erozja wiary. Siłą 
niemieckich hierarchów jest praktyczna uległość wobec głównego nurtu 
kultury. Niejako w efekcie papież Franciszek we wspomnianej adhorta-
cji Amoris laetitia, podsumowującej dwa synody poświęcone tematowi 
rodziny, przychylił się ku bardziej indywidualnemu rozpatrywaniu sytu-
acji ponownych małżeństw. Ten zapis dokumentu, który można uznać 

za kontrowersyjny i otwarty na niekatolickość, na rozrywanie 
przymierza Kościoła z Bogiem, trzeba jednak czytać w świetle 
dotychczasowego nauczania Kościoła, a nie w świetle nowocze-
snych, liberalnych i w gruncie rzeczy politycznych interpreta-
cji. Interpretacje traktują papieski tekst jako coś zamykającego 

jedną epokę w Kościele, a otwierającego nową. Można by twardo powie-
dzieć – zamykającego epokę przymierza i otwierającego epokę zerwania 
z Bogiem na rzecz przymierza z bogiem śmiertelnym, Lewiatanem.

V I I I.

Łatwo zauważyć, że chęć zmiany doktryny Kościoła jest powiązana 
z problemami katolickiej wspólnoty w Niemczech, a także że znajduje 
się w niej jeszcze jeden fałsz. Propozycja, o której mówimy, wysunięta 
przez kardynała Kaspera została opakowana w bardzo subtelne warunki, 
jakie miałyby obwarować dopuszczanie do komunii świętej rozwodni-
ków żyjących w ponownych związkach. Jednak to tylko zasłona dymna, 
która nigdy, przynajmniej w niemieckich okolicznościach, nie byłaby 
praktykowana. Szczegółowe rozeznawanie, nawrócenie, indywidualne 

do komunii świętej 
w Niemczech 

przystępuje, kto chce
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dziesięcioleci do komunii świętej w Niemczech przystępuje, kto chce, 
i praktycznie nikt nie interesuje się stanem duszy spożywających Ciało 
Pańskie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mieliśmy do czynienia z wysubli-
mowaną rozgrywką, dzięki której cały Kościół uchyla drzwi rozwiedzio-
nym pozostającym w ponownych związkach, kierując się wzbudzonym 
poczuciem odpowiedzialności miłosierdzia, po to by Kościół w Niemczech 
pozbył się jednej z ostatnich przeszkód w całkowitym rozpuszczeniu 
się w liberalnym społeczeństwie. Czy niemieccy kardynałowie i biskupi 
zdają sobie sprawę z praktycznych konsekwencji głoszonych opinii teo-
logicznych, czy raczej sami są ofiarą społecznego kontekstu? Tego nie 
wiem. Dlaczego tak bardzo chcą się upodobnić do niechrześcijańskiego 
już społeczeństwa, zamiast być małą trzódką wiernych świadków? Na to 
możemy spróbować odpowiedzieć.

I X .

Zacznijmy od kwestii instytucjonalno-socjologicznej. Chrześcijańskie 
instytucje kościelne w Niemczech utrzymują się finansowo dzięki uwi-
kłaniu ich w system fiskalny państwa. Nikt tam nie rzuca na tacę, ale 
każdy, kto nie zadeklarował inaczej, płaci podatek kościelny przekazy-
wany wybranej wspólnocie kościelnej. Co więcej, nie da się tego podatku 
nie płacić – odmowa płacenia poprzez odpowiednią deklarację oznacza 
formalne usunięcie z Kościoła. Można powiedzieć, że Kościół katolicki 
w Niemczech jest zatem częścią państwa, a dzięki znacznym funduszom 
w tej władzy partycypuje. To oczywiście sytuacja absurdalna, 
ponieważ okazuje się, że zależność od władzy politycznej jest 
w Niemczech istotniejsza od chrztu. Kościół tak uzależniony 
jest faktycznie rodzajem organizacji pozarządowej, zobligowa-
nej do realizacji celów państwa niemieckiego. Dobrze to widać 
w milczeniu hierarchów w kwestii deprawacji dzieci w szkołach 
publicznych przez seksedukację czy na temat etyki płciowej, 
którą głosi Kościół. Co ciekawe, kiedy w Polsce Kościół i katolicy chcą 
realizować katolicką agendę społeczną opartą na prawie naturalnym 
i publicznie te tematy podejmują, można usłyszeć, że Kościół miesza 
się do polityki, nigdy jednak nie słyszałem, by taki zarzut stawiano nie-
mieckiemu Kościołowi, który chce za bezcen oddawać swoje największe 
sakramentalne dziedzictwo, byle tylko zachować odrobinę doczesnej wła-

Biskupi są zarządcami 
resztek religijnych 
przywiązań społecznych, 
a także zarządcami 
pokaźnych budżetów
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52 dzy i splendoru. Można powiedzieć, że sposób funkcjonowania Kościoła 

sprawia, że mamy do czynienia ze swoistą sekularyzacją tej instytucji. 
Biskupi są zarządcami resztek religijnych przywiązań społecznych, a tak-
że zarządcami pokaźnych budżetów. Niewiele już brakuje, byśmy mieli 
do czynienia z Kościołem niemal bez wiernych, za to bardzo bogatym 
i obciążonym licznymi zobowiązaniami zupełnie niezwiązanymi z wiarą 
i religijnością. Ponieważ Kościół potrzebuje zarządzać swoją biurokracją, 
a nie ma już dość księży, zatrudnia ogromną rzeszę ludzi, których znaczny 
odsetek ma zaledwie luźny lub żaden związek z katolicyzmem. To dru-
gi element wskazujący na procesy sekularyzacyjne wewnątrz Kościoła. 
Jego struktury instytucjonalne w coraz mniejszym stopniu reprezentują 
wiarę – raczej zawiadują masą spadkową po niej.

X .

Wielu tzw. taca oburza, a jednak jest ona jednym z regulatorów życia 
wspólnotowego, ponieważ buduje zaufanie i odpowiedzialność w hory-
zoncie rzeczywistego zaangażowania religijnego, jakim jest udział w nie-
dzielnej mszy. To pewne uproszczenie, ale oddające zasadę zdrowych rela-
cji pomiędzy duchowieństwem a świeckimi. Skoro jednak brak świeckich, 
którzy byliby wiernymi, ale są inni liczni świeccy, których wiążą z Kościo-

łem relacje finansowe (jako z pracodawcą lub podatkobiorcą), 
a nie nadprzyrodzone, oczywista staje się dynamika dostoso-
wania do oczekiwań „klienteli kościelnej”. To świetny przykład, 
w którym wspólnota wiary staje się przedsiębiorstwem, organi-
zacją charytatywną itd. W początkach pontyfikatu temat takie-
go zagrożenia był jednym z najczęściej powracających wątków 
nauczania papieża Franciszka. Sądzę, że takie właśnie interesy 
pod płaszczem teologicznej subtelności realizowali hierarchowie 

niemieccy na synodach o rodzinie. Nie zdziwiłbym się też, gdyby słabo 
zdawali sobie sprawę, jakiej logice służą, ponieważ sytuacja, w jakiej się 
znajdują i którą wytworzyli (oni, a może jeszcze bardziej ich poprzedni-
cy), kształtuje także ich samych.

X I.

Uwikłanie instytucjonalne jest tylko jednym z elementów tej układanki, 
ale bardzo ważnym, ponieważ pokazuje zasadniczą przyczynę zerwania 
wewnątrzkościelnej więzi. Na to nakłada się implementacja specyficz-

eksplodowała 
kreatywna, 

emancypacyjna myśl 
świecka, niemająca 

wiele lub nic wspólnego 
z wiarą katolicką
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53nych interpretacji Soboru Watykańskiego II, w których np. dowartościo-

wanie świeckich oznaczało ich praktyczną klerykalizację (zastępowanie 
przez nich zadań dotychczas objętych posługą kapłanów), przy jednocze-
snym porzuceniu formowania wiary w ramach kształtowania się obra-
zu świeckiego jako kogoś „podmiotowego” w Kościele (emancypacja). 
Wreszcie także dopuszczenie do myślenia teologicznego najrozmait-
szych „punktów widzenia”, które z teologią, czyli wyjaśnianiem prawd 
wiary katolickiej, nic wspólnego nie mają. Ten obszar „nowej teologii” 
stał się miejscem, gdzie eksplodowała kreatywna, emancypacyjna myśl 
świecka, niemająca wiele lub nic wspólnego z wiarą katolicką, i z czasem 
zastąpiła wykład wiary. Nie można przecież pominąć faktu, że wszystko 
to działo się pod „opieką i błogosławieństwem” niemieckich biskupów.

W sT ę P  d o  s Z e r s Z e g o  sT u d I u m

Ten króciutki opis kwaśnych owoców, jakie wydały niemieckie interpretacje 
teologiczne, pokazuje nam kontekst kryzysu niemieckiego katolicyzmu, ale 
nie wskazuje jeszcze źródeł samych tych interpretacji traktujących bardzo 
po macoszemu choćby dokumenty ostatniego soboru. Ostatecznie przecież 
jeśli szukać źródeł myślenia o Soborze Watykańskim II nie jako o rzeczywi-
stości coś orzekającej, ale początku zupełnie nowego myślenia, to właśnie 
trzeba by wzrok skierować ku Niemcom. Podczas obrad to tzw. sojusz reński 
skupiony wokół niemieckich hierarchów był głównym promotorem zmian. 
Te z nich, które wprowadzono, stanowiły jedynie uchylenie drzwi. Jednak 
wystarczy drzwi uchylić, by wdarła się przez nie burza. Można powiedzieć, 
że strategia zastosowana na soborze została powtórzona na synodach 
papieża Franciszka. Nie chodzi w niej o ustalenie jakichś normatywnych 
zapisów, ale o niewielkie przesunięcie, które pozwoli realizować cele wła-
sne Kościoła w Niemczech – cele sekularne, polityczne, ekonomiczne etc. – 
i redukować dysonans sumienia.

Skoro jednak już na Soborze Watykańskim II dążenia hierarchów nie-
mieckich często dawało się zmieścić w katolickiej nauce tylko z wielkim 
trudem, to znaczy, że problem jest dawniejszy i wynika on z nieprzepra-
cowanych problemów teologii reformowanej czy romantycznej, a de facto 
przejęcia ich sposobu myślenia nieuchronnie wikłającego wiarę w dia-
lektycznie postępujący rozkład, nieunikniony los lektury Biblii wykorze-
nionej z tradycji apostolskiej. Ω



Świat, w którym  
się poruszamy,  
już nie istnieje 
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Przygotowujesz się do opublikowania 
książki o znaczącym tytule Pacyfik 
i Eurazja. O wojnie. Skąd się wzięła?

– Jest oparta na realistycznej szkole 
w stosunkach międzynarodowych i stra-
tegii wojskowej w wymiarze geostrate-
gicznym i geopolitycznym. Jej powsta-
nie wynikło z potrzeby powiedzenia 
o tym, co się obecnie dzieje, a co umyka 
w codziennym rwetesie i informacji 
dostarczanej konsumentom. Zachodzą 
fundamentalne zmiany, a geostrategia 
i geopolityka są nieznane w Polsce. śle-
dzę to od wielu lat i miałem poczucie, że 
teraz muszę to opisać.

Mówisz, że w Polsce temat jest mało 
znany. Czy takie publicystyczne 
przepychanie się, które znamy od 

lat: ustawianie się pod Niemców 
albo pod Rosjan, zwłaszcza po 
tej naszej prawej stronie, ma 
większe odzwierciedlenie w stanie 
rzeczywistym? Czy publicystyka 
pomaga geopolityce, czy bardziej 
dezinformuje Polaków?

– Problem polega na tym, że publicysty-
ka często miesza reżimy opowiadania 
o rzeczywistości: z emocjami, faktami, 
z wnioskami przyczynowo-skutkowymi, 
które nie sięgają głęboko i które nie są 
uwarunkowane pewnymi niezmiennymi 
determinantami. W związku z tym moż-
na mieć wrażenie, że nasza bieżąca poli-
tyka i publicystyka są pływaniem. Każdy 
może pływać. Ktoś bardziej chaotycznie 
żabką, ktoś kraulem, ktoś ma lepszy styl, 
ale generalnie to jest pływanie.

Jesteśmy Już w „pułapce tukidydesa”. chiny i RosJa 
są zdecydowane na RewizJę systemu światowego. 
stosuJą tylko mądRą taktykę dRobnego 
testowania staRego hegemona.
świat Jest zupełnie inny niż ten, któRy znamy 
z czasów, kiedy wchodziliśmy do nato, Jest inny 
niż nawet kilka lat temu. to się Jeszcze może 
pogłębić – z Jackiem Bartosiakiem, politologiem, 
ekspeRtem ds. geopolityki i stRategii, ekspeRtem 
centRum analiz klubu Jagiellońskiego 
oRaz senioR Fellow w potomac Foundation 
w waszyngtonie, o polskim Realizmie, pRzyszłeJ 
woJnie, stosunkach polsko-niemieckich 
i naJnowszeJ książce RozmawiaJą JeRzy kopański 
i piotR kRaJski
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56 A na końcu wygrywa Phelps...

– Nie ma tego fundamentu, na którym 
się stoi i ma twardy grunt. Tym funda-
mentem są geostrategia i geopolityka, 
bo to jest podstawowa funkcja oceny 
działań polityki. To jest rzeczywistość, 
w której się poruszają politycy. Wiedzą 
o tym na pewno mocarstwa. Z geostra-
tegią związane jest pojęcie podmiotów 
politycznych, każdy z nich chce dostępu 
do zasobów strategicznych, takich jak: 
dobrzy sojusznicy ekonomiczni, rynki 
eksportowe, zasoby surowcowe. Znacze-
nie mają też linie komunikacyjne, także 
te we własnym państwie, bo bez nich 
jest niesprawne. Dzięki temu rozwija się 
gospodarka.

Znaczenie mają więc zasoby, umie-
jętne ich zidentyfikowanie, zrozumienie, 
jak się zmieniają relacje między tymi 
zasobami, utrzymanie linii komunika-
cyjnych, wojskowych, ekonomicznych 
i dyplomatycznych. To daje siłę.

Do tego sprowadza się rzeczywistość 
polityczna i polityka państwa, każdego. 
Zawsze tak było. Reszta jest tylko dodat-
kiem. Do tego też oczywiście potrzebny 
jest wymiar wojskowy. Zrozumienie tego 
wszystkiego prowadzi do prosperity. Do 
tego, że mamy tu pracę i nie emigrujemy 
do Wielkiej Brytanii.

Jeżeli publicystyka i debata naukowa 
nie mieszczą się w tej przestrzeni, to są 
tylko pewną grą intelektualną, nie odno-
szą się zaś do istoty rzeczy: jak uzyskać 
siłę dla Rzeczypospolitej.

W tym patrzeniu na stan 
faktyczny, a nie publicystyczny, 
który – jak mówisz – jest 
przesiąknięty emocjami, Polska 
posiada zdolność właściwego 
diagnozowania? Jak wyglądamy 
na tle innych państw?

– Trudno tak porównywać, bo państwa 
mają różne elity i w różny sposób patrzą 
na tę kwestię. Na pewno realistycznie 
o geopolityce myślą Rosjanie, Turcy (co 
widać po tym, co się teraz tam dzieje), 
Brytyjczycy. Na pewno kiedyś myśleli 
o tym Niemcy. Stawiam tezę, że myślą 
i teraz, albo znowu to do nich dociera. 
Geostrategia i geopolityka wymagają 
od nich bowiem realnego spojrzenia na 
sytuację, po to żeby mieć szanse trwania 
w przyszłości i rozwijania się. Rzeczywi-
stość wymusza na formie dostosowa-
nie się. W związku tym pozostaje tylko 
pytanie, jak szybko pewne elity i urzęd-
nicy państwowi zrozumieją tę rzeczy-
wistość. Niektórzy potrafią ją nawet 
lekko przewidzieć. źródła siły się ciągle 
zmieniają...

Moja książka, choć nie dotyczy bezpo-
średnio Polski, to dla uważnego czytelni-
ka będzie jasne, że odnosi się również do 
naszej sytuacji. Chodzi bowiem o meto-
dę opisywania rzeczywistości. Brak 
prawdziwej debaty na ten temat wynika 
moim zdaniem w Polsce również z tego, 
że świecimy światłem odbitym. Jesteśmy 
pewną imitacją, w tym sensie, że będąc 
w strefie zgniotu pomiędzy Rimlandem 
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57a Heartlandem 1, w dobie nowoczesnej 

nie mogliśmy zdobyć i utrzymać państwa 
przez dłuższy czas. Zatem nie umieliśmy 
tego źródła siły właściwie zidentyfiko-
wać, utrzymać linii komunikacyjnych 
i utrwalić się na tym źródle siły. Tak jest, 
od kiedy utrwalił się dualizm na Łabie. 
W tym tkwi problem. W związku z tym 
zawsze próbujemy świecić owym świa-
tłem odbitym, co jest widoczne rów-
nież w debacie, a także gdy spojrzymy 
na historię. Szukaliśmy źródła siły albo 
w Napoleonie, albo w Wielkiej Brytanii, 
w USA albo – tak jak w przypadku Piłsud-
skiego – najpierw w Austriakach, Niem-
cach, a później w entencie.

Chodzi o to, że szukamy tego źródła, 
poszukujemy, dokładamy do tego ide-
ologie. To jest oczywiście temat rzeka 
i nie jest bezpośrednio związany z moją 
książką... 

Myślę, że bezpośrednio, bo twoja 
odpowiedź pokazuje, że moje 
pytanie było uzasadnione: właśnie 
wytłumaczyłeś, że twoja książka 
jest tutaj konieczna do zrozumienia 
rzeczywistości. Jesteśmy w długim 
horyzoncie czasowym mocno 
przyzwyczajeni – chyba nawet za 

1 Heartland – obszar, który według teorii Hal forda 
Mackindera warunkuje panowanie nad resztą 
globu, a który obejmuje terytorium Rosji, zachod-
nich Chin, Mongolii, Afganistanu, Beludżystanu 
oraz Iranu. Rimlandem według teorii Nicholasa 
Spykmana mają być terytoria oddzielające Heart-
land od mórz, czyli m.in. kraje europejskie.

mocno – do światowego przecięcia 
głównych osi interesu między USA 
a Związkiem Radzieckim, a potem 
Rosją. Wydaje się, że to się gwałtownie 
zmienia.

– Tak. Ekonomicznie nie ma wątpliwości, 
że to się zmieniło. Są tylko dwa mocar-
stwa ekonomiczne – USA i Chiny. Stają 
się coraz bardziej równorzędne. Można 
powiedzieć, że do niedawna była to UE, 
ale brak jedności politycznej, brak jed-
nego centrum decyzyjnego i twardej siły 
uniemożliwiają jej bycie podmiotem. 
A teraz mamy jeszcze do czynienia z dez-
integracją tego obszaru.

Dla porównania: według danych 
z tego roku prowincja chińska, która 
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58 przylega do Dalekiego Wschodu, ma 
większy PKB niż cała Rosja. Więc cho-
ciażby w porównaniu z Rosją Chiny są po 
prostu kolosem ekonomicznym. Z czego 
w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, bo 
Chiny są daleko.

Zarówno Rosja, jak i Chiny chcą 
zmienić system światowy oparty na 
dominacji morza. Jeżeli spojrzymy na 
historię, bez takiego zacietrzewienia, 
bardzo u nas częstego – to zarówno 
pierwsza wojna światowa, jak druga, 
były konfliktami pomiędzy naporem 
morza i lądu. Państwa morskie je wygry-
wały, bo miały nieograniczony dostęp 
do zasobów. Państwa anglosaskie miały 
dostęp do kolonii i kontrolowały mor-
skie linie komunikacyjne, które mogły 
swobodnie przewieźć każdy wolumen 
tych surowców. Wojna podwodna Nie-
miec nie mogła temu przeciwdziałać. 
Na dodatek mocarstwa morskie miały 
tendencje do szukania sojusznika w sła-
bym państwie „heartlandowym”, żeby 
równoważyć mocarstwo strefy brzego-
wej, które próbuje to zmienić.

Za każdym razem ententa, wiel-
ka koalicja szukała w Rosji, a potem 
w Sowietach sojusznika. Musimy 
o tym wiedzieć. Dużo na ten temat 
jest w mojej książce, dlatego że wraz 
z rywalizacją na Pacyfiku o równowa-
gę w systemie światowym i rozgrywa-
jącej się wielkiej rywalizacji w Eurazji 
(z wielką rolą Chin), znaczenie ma rów-
nież Rosja. Jej rola jest mniejsza, ale 
również istotna – przynajmniej z woj-

skowego punktu widzenia i z punktu 
widzenia Polski.

Rosja taktycznie sprzymierzyła się 
z Chinami żeby zrewidować system 
światowy, który istnieje teraz. To, co 
widzimy na Ukrainie, na Krymie – jest 
tego wyrazem. Ma potencjał rewizji 
i zmiany systemu światowego.

Polska jest na granicy oddziaływa-
nia tego systemu – wpływy amerykań-
skiego mocarstwa morskiego, który 
jest architektem tego systemu, sięgają 
do nas i do państw bałtyckich. Pod tym 
względem Polska jest w niebezpie-
czeństwie, bo jeżeli Ameryka będzie 
słabnąć, a państwa kontynentalne 
będą stawały się silniejsze, to my pono-
simy tego koszty.

Zwłaszcza że za wszelką cenę popie-
ramy morski system zachodni. Nazywa-
my to sojuszem z Zachodem, ze Stana-
mi, z NATO. Podczas gdy trzeba dokonać 
pewnych kalkulacji i zastanowić się nad 
tym, jak będzie. Moja książka w dużej 
mierze prognozuje przyszłość, pokazuje, 
jakie są tendencje– w Eurazji i na Pacy-
fiku, jak Amerykanie myślą o przyszłej 
wojnie, dlatego wiele miejsca poświę-
cone zostaje nowej erze symetrycznego 
pola walki.

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat 
wyglądało to tak, że Amerykanie pod-
jeżdżali do przeciwnika, on temu nie 
przeciwdziałał. Zebrane siły uderzały na 
niego. Mieli w dodatku gigantyczną prze-
wagę techniczną, zwiadowczą, rozpo-
znawczą. Te czasy się właśnie skończyły.
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ściowania dla sytuacji w Eurazji i na Pacy-
fiku, a zatem również dla nas, bo jeste-
śmy na najbardziej wysuniętej obecności 
w Eurazji, nie przy otwartym Oceanie 
Atlantyckim, gdzie mocarstwo morskie 
może łatwo przerzucać siły poprzez stat-
ki, tylko jesteśmy w prawie zamkniętym 
akwenie Bałtyku.

Wśród dużych akwenów od 
XV wieku panował Atlantyk jako 
dominujące centrum komunikacji, 
handlu, przepływu ludzi, 
technologii, myśli. Teraz góruje 
Pacyfik. Chiny stały się potęgą 
finansową. Na tym samym oceanie 
duże ambicje mają niezmiennie 
Stany Zjednoczone. Panowanie na 
Pacyfiku będzie pchało te państwa 
do kolizji?

– Puentą mojej książki jest to, że wcho-
dzimy w tzw. pułapkę Tukidydesa, czyli 
sytuację, gdy jest hegemon, który uważa, 
że wszyscy powinni być mu wdzięczni, 
że stworzył stabilny system handlu świa-
towego, a rosnący pretendent uważa, 
że jego pozycja nie odzwierciedla jego 
siły i wręcz że stary hegemon ograni-
cza jego rozwój. Na pewno jesteśmy już 
w tej sytuacji. Rosjanie też tak uważają, 
tylko że są słabi. Pozostaje im jedynie 
wymiar wojskowy. Natomiast Chińczy-
cy mogą zmienić ten system światowy. 
Mają ambicje. Stąd inicjatywa Nowe-
go Jedwabnego Szlaku: stworzyć iście 

mackinderowski system handlowy przez 
masy lądowe Eurazji w kierunku Euro-
py Wschodniej i dalej, całej Europy, aby 
wytrącić z roli świat atlantycki. To jest 
na swój sposób nienaturalne. Czy świat 
atlantycki – Ameryka Płn. i Europa – to 
jedno? Nie jest tak, są oddzielone Atlan-
tykiem. Tak rozumują w Rosji i Chinach: 
Europa powinna połączyć się z Azją 
w jednym systemie gospodarczym. Ame-
rykanie niech będą sobie daleko na swo-
jej wyspie.

Problem polega na tym, że geogra-
ficznie coś w tym jest. Jest to natomiast 
niekorzystne dla Polski, gdyby Ameryka-
nie zostali wypchnięci z Eurazji. Pozosta-
je pytanie, czy my będziemy mieli na to 
wpływ. W XIX wieku już tak było: Amery-
kanie byli nieobecni w tym rejonie.

Pod koniec XIX wieku zaczęli być 
obecni w Chinach, bo chcieli uczestniczyć 
w handlu z nimi, stąd pojawiła się polity-
ka otwartych drzwi. Innymi słowy mamy 
do czynienia z odwiecznymi prawidła-
mi. Uważam, że te prawidła geostrategii 
tak samo stosują się do państw demo-
kratycznych, autorytarnych, despotycz-
nych – wszystkie szukają źródła siły. 
Mądre szukanie źródła siły polega na 
tym, że trzeba mieć zasoby. To i tak się 
zawsze sprowadza do tego samego: 
konflikty są identyczne i występują mię-
dzy naprawdę cywilizowanymi ludźmi. 
Dowiodła tego pierwsza wojna świato-
wa, która wybuchła w sercu wówczas 
najbardziej rozwiniętego kontynentu, 
między cywilizowanymi narodami. Obec-
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60 na sytuacja jest porównywana często do 
sytuacji sprzed 1914 roku.

Ta analogia znowu publicystycznie 
pada dość często: „stoimy 
w przededniu Sarajewa”. Czy jest 
ona uzasadniona? Dziedzina, którą 
się zajmujesz, umacnia ją czy 
osłabia?

– Myślę, że umacnia. Jesteśmy w takim 
momencie, że jesteśmy już w „pułapce 
Tukidydesa”. Chiny i Rosja są zdecydowa-
ne na rewizję systemu światowego. Tylko 
stosują mądrą taktykę drobnego testo-
wania starego hegemona, na wysuniętej 
obecności, daleko od jego rdzeniowych 
interesów, po to by go nie zdenerwować, 
bo jest jeszcze silny. Jednocześnie poka-
zują wszystkim graczom w systemie, że 
ten stary system nie działa.

Rzucają wyzwania non stop: Morze 
Południowochińskie, Ukraina, Krym, 
państwa bałtyckie, Morze Bałtyckie, jak 
tak dalej pójdzie, zaraz będziemy mieli 
cieśniny tureckie. Na Bliskim Wschodzie 
w obszarze pośrednim łączącym Azję 
i mocno strategicznie Azję i Europę nie 
ma Amerykanów, a Rosji jest tam coraz 
więcej.

Innymi słowy świat jest zupełnie 
inny niż ten, który znamy z czasów, kie-
dy wchodziliśmy do NATO, jest inny niż 
nawet kilka lat temu. To się jeszcze może 
pogłębić. Amerykanie mają problemy 
z finansowaniem swoich sił zbrojnych. 
Mają globalne zobowiązania. Są impe-

rium morskim, które musi utrzymywać 
konkretną liczbę okrętów. To kosztu-
je bardzo dużo: w ludziach, pieniądzu, 
w organizacji. Oczywiście nadal są naj-
silniejsi, ale punktowo, np. na zachod-
nim Pacyfiku, Chiny mogą wygrać wojnę. 
Notabene niedawno RAND Corporation 
opublikował raport, który jest zatytuło-
wany Wojna z Chinami. Polecam lekturę. 
Po pierwsze mówi się już o tym otwarcie, 
opisuje scenariusze tej wojny: dla eko-
nomii, dla wymiaru wojskowego, gdyby 
wybuchła ona teraz i w 2025 roku, i poka-
zuje, jakie są tendencje – Chiny rosną 
w siłę, a Amerykanie słabną. Wojskowo 
także.

W takim razie jakie byłyby przebieg 
i przygotowanie wojskowe obu stron 
konfliktu, gdyby wojna wybuchła 
dzisiaj i za te kilka lat? Czego 
się możemy spodziewać? Mowa 
o gwiezdnych wojnach?

– Tu nawet nie chodzi o gwiezdne wojny. 
Chodzi o to, że Amerykanie znaleźli się 
w takiej sytuacji, że geografia – wielka 
tyrania dystansu na Pacyfiku – uniemoż-
liwia im tzw. skuteczną projekcję siły i to 
się będzie pogłębiało wraz z rozwojem 
technologii rakietowej i innej techno-
logii, której na dużą odległość pozwala 
widzieć okręty amerykańskie. I Ameryka-
nie w związku z tym są wypychani, boją 
się pływać blisko wybrzeża chińskiego, 
a to powoduje, że Chińczycy zaczynają 
kontrolować szlaki handlowe.
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nowoczesna bitwa zwiadowcza, która 
będzie najważniejszym elementem kon-
frontacji, będzie polegała na zrolowa-
niu systemów świadomości przeciwni-
ka, żeby on nas nie widział. My widzimy 
i uderzamy na duże dystanse, niszcząc 
jego system. Do tego nie potrzeba 
wielkiej floty. Argument, że Chińczycy 
potrzebują do wojny 10 lotniskowców i to 
jeszcze potrwa 100 lat, jest nietrafiony.

Problem polega na tym, że aby wygrać 
wojnę na Morzu Południowochińskim, 
Chińczycy nie muszą mieć w ogóle lotni-
skowca, bo mamy do czynienia z asyme-
trią geografii. Nie pływamy pod Miami, 
tylko pod wyspą Hajnan. Chiny są wła-
ściwie na swoim podwórku, prowadząc 
wojnę. To Amerykanie muszą dokonywać 
projekcji siły daleko od bazy w San Diego 
i na Hawajach. Przepłynięcie stamtąd 
zajmuje 12 dni. A trzeba mieć pali-
wo, systemy, ludzie muszą jeść, trzeba 
dostarczyć zasoby do prowadzenia takiej 
operacji.

Już teraz Amerykanie gonią 
Chińczyków...

– Zaczynają gonić w piętkę. Na Morzu 
Południowochińskim nie jest przesądzo-
ne ich zwycięstwo w przypadku wojny.

Za kilkanaście lat będzie jeszcze gorzej?

– Jeśli ta tendencja się utrzyma, to będzie 
jeszcze gorzej... Zastanówmy się, czy 

Amerykanie są w stanie przyjść z pomo-
cą Polsce.

Właśnie pytanie fundamentalne, obaj 
użyliśmy słowa „gorzej”: co dla nas 
oznaczałaby wymiana światowego 
pałkarza nr 1 z USA na Chiny?

– Nie wiadomo. Cały problem polega 
na tym, że przejście od tego momentu 
to jest jak przechodzenie z zera – przy 
zamrażaniu, odmarzaniu jest bardzo 
trudne i niszczy dużo rzeczy, całą struktu-
rę. W tych momentach chaosu – odtwa-
rzania nowego ładu pojawiają się napię-
cia i wojny i jesteśmy w tej sytuacji teraz.

Co do obecnej sytuacji, jestem raczej 
pesymistą. Na Uniwersytecie Harvar-
da w zeszłym roku zrobiono badania, 
przeanalizowano historyczne przykła-
dy, gdy ewidentnie rósł jeden hegemon, 
sprawdzono, w ilu przykładkach doszło 
do wojny. Według tych badań w więk-
szości przypadków dochodziło do woj-
ny. Sytuacje, w których tak się nie stało, 
były naprawdę wyizolowane, zupełnie 
niezwiązane moim zdaniem z obecną 
sytuacją. I to widać, naprawdę już teraz 
widać, co się dzieje. Włączamy teraz Tv 
i widzimy wstrząsy od rdzenia, system się 
trzęsie.

Czy na wszelki wypadek kibicujemy 
Amerykanom?

– Wielkie odkrycia geograficzne wprowa-
dziły Rzeczpospolitą w pewne upośle-
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62 dzenie gospodarcze, bo nie było wystar-
czającego kapitału. Kapitał wynikający 
z wolumenu handlu morskiego był 
w Europie Zachodniej, która łupiła kolo-
nie oraz mogła handlować przez morze. 
W związku z tym było dużo pieniędzy, 
zmieniał się system społeczny, były pie-
niądze na innowacje, na kolejny postęp 
społeczny i technologiczny, a my zostali-
śmy z tyłu.

Trzeba po prostu odwrócić sposób 
rozumowania o rozwoju Polski. Innym 
słowy, wzmocnienie potencjalnej masy 
Eurazji – tylko w przypadku, gdyby Rosja 
nie miała nad nami politycznej przewa-
gi – daje nam niebagatelne możliwości 
rozwoju ekonomicznego. Bo nie jeste-
śmy imitacją Zachodu, mamy własny 
kapitał, mnożymy go między nami a całą 
Eurazją, wysyłamy towary na nasze ryn-
ki do Kazachstanu, Turcji, Kaukazu itd. 
Nie musimy się przebijać na te trudne 
rynki zachodnie. Tyle że musi powstać 
nowy szlak handlowy. I Chińczycy chcą 
go zbudować. Tylko po drodze – moim 
zdaniem – musi mieć miejsce wojna 
dominacyjna albo coś się musi wydarzyć, 
to jest bardzo trudne zadanie.

Bo Amerykanie się nie zgodzą, żeby 
rządził ktoś inny...

– Tak i dlatego Chińczycy wiedzą, że nie 
przebiją się przez to morze i dominację 
amerykańską. Budują do nas Nowy Szlak 
Jedwabny właśnie po to, żeby wokół tego 
przechodził pieniądz. Musimy o tym 

pamiętać. Dlatego np. Piastowie pro-
wadzili politykę niebudowania równo-
leżnikowych szlaków handlowych, bo 
wiedzieli, że Niemcy mają więcej pienię-
dzy i jak budujemy szlak od Niemiec na 
wschód, to za tym idą kupcy niemieccy, 
pieniądz itd. Pojawia się niemiecka obec-
ność kapitałowa. I sytuacja się utrudnia. 
Tak powstawały miasta, ale bano się 
dominacji, w związku z tym Piastowie 
próbowali budować szlaki na południe, 
w kierunku Morza Czarnego czy Konstan-
tynopola. I robili to.

Ułożenie poprzeczne powoduje 
otwarcie na dominujące siły wojskowe 
naszych sąsiadów. Wojny zawsze toczą 
się o źródła siły – zasoby: o szlak handlo-
wy, o ważną cieśninę.

Tego się w Polsce nie uczy.

– To pokazuje, że żyjemy w Polsce, 
w świecie nie tylko z wczoraj, nie tylko 
sprzed tygodnia. Ten świat, w którym my 
się poruszamy, już nie istnieje.

Chociażby dyskusje o Zachodzie. Jaki 
Zachód? Z Wielką Brytanią w tle? Ameryka 
to Niemcy, Niemcy to Ameryka? Turcja to 
Zachód? Chyba nie, choć jest w NATO i ma 
największą armię lądową w Europie. Moż-
na się zastanowić, czy Turcja nam pomoże, 
gdy coś się będzie dziać w Europie.

Innymi słowy czas na wielką strate-
gię RP, bo musimy przetrwać następ-
ne 25–30 lat, zająć miejsce w nowym 
systemie, bo będziemy mieli do czynie-
nia z nowym ładem. Choć pamiętajmy 
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one wygrywały wcześniejsze konfronta-
cje. W czasie pierwszej wojny światowej 
postawiono przed nimi wyzwanie i mimo 
wszystko wygrały, Niemcy nie uznali 
wyniku wojny, zażądali dogrywki...

…I skończyli jeszcze gorzej...

– Jeszcze gorzej, tylko że mocarstwa tak 
osłabiły Niemców, że zaburzyli cały układ 
sił i Sowieci mogli zdominować całą Euro-
pę, dlatego Amerykanie musieli tu wrócić.

Mocarstwa morskie mają niesamowi-
tą umiejętność elastycznego reagowa-
nia i powrotu. Problem polega na tym, 
że wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy 
byli teraz w Chicago: wtedy warto grać 
na Amerykę. Kiedy jest się w Warszawie, 
to można się nie załapać na wysuniętą 
obecność amerykańską, jak nie załapali-
śmy się po Jałcie. Geografia jest bezlito-
sna – jak ma się dziewczynę w Szwajcarii, 
przez Skype’a trudno utrzymać związek.

Przechodząc od spraw światowych 
do europejskich. Czy geostrateg jest 
w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie: 
Niemiec – nasz przyjaciel czy wróg?

– Nie ma czegoś takiego, jak...

Mamy wspólne interesy?

Tak, są wspólne interesy, chociaż tylko 
po części. Na pewno Polska powinna 
być zainteresowana spokojem, dlate-

go że żyjemy z niemieckiego eksportu, 
jesteśmy podwykonawcą gospodarki 
niemieckiej. Korzystamy na tym, uczymy 
się nowych technologii i nasi przedsię-
biorcy zarabiają. Natomiast w długo-
terminowej perspektywie jest to nie do 
utrzymania, bo będziemy gospodarką 
podporządkowaną. W dodatku Niemcy 
oczekują od nas na swój sposób posłu-
szeństwa, chcą, żeby nasz rynek był 
otwarty, by podporządkowane temu były 
linie komunikacyjne, żebyśmy byli tym 
przewidywalnym, stabilnym podwyko-
nawcą, na określonych marżach. Konia 
z rzędem temu, kto wie, jak to odwrócić.

A geopolityka mówi, że Niemcy mogą 
iść tylko na wschód.

– Oczywiście. Ciężko jest im się przebić 
do Francji czy Wielkiej Brytanii i dlate-
go Europa środkowo-Wschodnia jest 
obszarem w dużej mierze powiązanym 
z gospodarką niemiecką czy zależnym 
od niej – tak było też przed pierwszą 
wojną światową. Niemcy mają aż za 
dobrą gospodarkę, w sensie technolo-
gicznym, i uzależniają swoje otoczenie. 
To jest normalne, to jest również zasada 
geopolityki.

My też się temu podporządkowujemy.

– Tak, my też dajemy się podporządko-
wać, bo chcemy zarabiać, bo oni mają 
dobre marże, bo sprzedają na cały 
świat...



W
yW

IA
D

 / 
JA

CE
K

 B
A

RT
O

SI
A

K
 

64 Bo produkują taniej i lepiej niż my?

– Właśnie produkują drożej niż my, 
w związku z tym robimy podzespoły, to 
powoduje, że nie to my mamy te marże, 
nie jesteśmy centrum innowacyjnym. 
Plus Niemcy są teraz rozproszone na 
terytorium całej Europy, gdyby miały 
zdominować Europę, to pojawiają się 
tu rozbieżności, bo przez swoją politykę 
będą narzucać własne rozumienie prze-
mysłu, energetyki, porządków w regio-
nie. Niemcy są jednak za słabe w Euro-
pie, żeby to narzucić, co udowodniły obie 
wojny światowe.

Naszym problemem jest to, że jeste-
śmy obok, oraz to, że między nami a USA 
są Niemcy. W związku z tym rola Nie-
miec jest kluczowa w utrzymaniu linii 
komunikacyjnych do Stanów. Co by teraz 
się stało, gdyby Niemcy raptem odwró-
ciły się jak Turcja? Mielibyśmy poczucie 
bezpieczeństwa, wierząc, że Amerykanie 
przyjdą nam z pomocą drogą lądową?

Najmniejszego…

– Dlatego pojawia się dużo napięć. Warto 
rozważyć, dlaczego Niemcy nie są twar-
dzi w kwestii wojny na Ukrainie. Za każ-
dym razem chcą dogadania się z Rosją. 
Pojawia się odwieczna gra kontynental-
na i gospodarcza. Niemcy nie są pań-
stwem morskim, przez co są zależni od 
handlu morskiego, ale także ich gospo-
darka ma tendencje do rozwijania się 
w kierunku lądu. To może spowodować, 

że z czasem będą woleli działać z Rosją, 
a nie państwami atlantyckimi i ich 
systemem.

Tak jak było przed drugą wojną świa-
tową. Niemcy będą też może bardziej 
chciały związać się z Chinami, a my, 
będąc jeszcze dalej na wschód niż Niem-
cy, będziemy w trudnej sytuacji. Być 
może będziemy takim jednym ogryz-
kiem w regionie, który chce być z Amery-
kanami. Przypominać może to sytuację 
1939 roku. Ze strefy zgniotu między 
Niemcami a Rosją, z tej strefy, która 
powstała po rozpadzie monarchii habs-
burskiej, od Bałkanów po Morze Bałtyc-
kie przy stosunkowo małych państwach, 
wszyscy dogadali się z Niemcami. My 
wybraliśmy mocarstwa morskie i mieli-
śmy wojnę. Powinniśmy się zastanowić, 
czy nam ta polityka odpowiada. Musimy 
analizować przeszłość, bo nie jest tak, 
że sytuacja ułoży się dokładnie tak, jak 
chcemy, to nie od nas zależy.

My i Ukraińcy mamy do czynienia 
z niemiecką ekspansją gospodarczą, 
przemysłową, polityczną. Z drugiej 
strony mamy Rosję. Myślimy sobie, 
że jesteśmy bezpieczni, bo mamy UE 
i NATO. Ale NATO to w tym momencie 
tylko Amerykanie…

– …i „koalicja chętnych”…

Którzy są zajęci własnymi problemami, 
UE jest ciałem niezdolnym do 
prowadzenia sprawnej polityki. Jak 
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my powinniśmy funkcjonować 
z Ukrainą?

– Na pewno nie ma Międzymorza bez 
Ukrainy. My i Ukraina blokujemy na 
naszym terytorium pewne działania, tzn. 
mamy monopol na handel północ - 
-południe i wschód-zachód Europy. Więc 
może to być niesamowita siła.

Od Bałtyku po Morze Czarne...

– To powoduje, że mamy tu kontrolę, 
dlatego Rosjanie nas tępili za czasów 
Rzeczypospolitej, bo kontrolowaliśmy 
wszystkie przepływy przez główną oś 
kontynentu. Dlatego wojny toczyły się 
na naszym terytorium. Polska i Ukraina 
razem w sojuszu czy łączności poli-
tycznej i gospodarczej są niesamowi-
tą potęgą. Tylko że Ukraińcy nie mają 
teraz państwa, a nasze jest słabe. To 
jest długa droga, mówię jednak o pew-
nym modelu geopolitycznym, w takiej 
sytuacji Rosja jest zawsze słaba, Niemcy 
muszą się z nami liczyć. Jeżeli w dodatku 
mamy jeszcze gospodarkę i kontroluje-
my główną oś handlu, jeżeli handlujemy 
z Bliskim Wschodem i Azją, to jesteśmy 

potencjalnie silniejsi niż Europa Zachod-
nia. Tylko na ten model nadkładają się 
ludzie, którzy temu przeszkadzają. Taka, 
a nie inna klasa polityczna, takie, a nie 
inne siły. To jest słabość.

Bez Ukrainy nie ma partnera w tym 
momencie?

– Nie. Ukraina jest państwem bardzo sła-
bym. Nie wiadomo, czy przetrwa...

Co dalej? Białoruś?

– Białoruś jest dla nas bardzo ważna. 
Należy dbać o to, żeby nie była okupowa-
na przez Rosję czy też nie stała się czę-
ścią terytorium rosyjskiego, w zakresie 
projekcji siły. Powinniśmy o to dbać bez 
względu na to, kto w Mińsku rządzi.

Dlaczego Białoruś jest dla nas tak 
bardzo ważna?

– Bo do granicy z Warszawy jest 190 km 
czołgowego płaskiego terenu, na głów-
nej osi wojskowej, zawsze strategicznie 
nazywanej bramą smoleńską, na osi 
Smoleńsk-Mińsk-Terespol-Warszawa. 
Wszystkie armie zawsze szły tamtędy. Ω
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Kinowe 
izolacje

Czym właściwie jest odosobnienie? Słownikowe definicje 
zgodnie głoszą, że jest to czasowy lub trwały stan odseparowania 
od innych ludzi lub od otoczenia. To rodzi kolejne naturalne 
pytanie – co może powodować odosobnienie? I to pytanie 
powinno być punktem wyjścia do opisania filmowego katalogu 
sposobów, w jakie kino pokazuje problem odosobnienia

 – o ś r o d K I  o d o s o B N I e N I a  W   F I l m I e

Maciej Woźniak

zane z konkretnymi i specyficznymi loka-
cjami bądź sytuacjami społecznymi. 

Miejsca, w  których możemy zostać 
odizolowani od świata, są różne, możemy 
wyróżnić ich kilka rodzajów, ale tym fun-
damentalnym i łączącym się alegoryczną 
więzią z wszystkimi pozostałymi jest wię-
zienie. Zamknięcie w więzieniu to najbar-

Gdy słyszymy hasło „ośrodek odosobnie-
nia”, z automatu wizualizujemy sobie kon-
kretną przestrzeń, przestrzeń zamkniętą, 
właśnie odseparowaną od reszty świata, 
istniejącą jakoby poza rzeczywistością. 
I  rzeczywiście, podstawowe kategorie 
ośrodków odosobnienia, jakie możemy 
zaobserwować w kinematografii, są zwią-ilu
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68 dziej wymowny rodzaj filmowego odosob-
nienia, którego prezentacja w kinie zawsze 
łączy się z wyrazistą kreacją protagonisty 
oraz gęstą sytuacją dramatyczną, wynika-
jącą ze specyfiki relacji między bohatera-
mi. Jednak w kinie więziennym wcale nie 
musimy mieć do czynienia z wtórnością, 
jako że istnieje kilka możliwości gatun-
kowego wykorzystania tej rzeczywistości, 
a fabuła i jej rozwój zawsze warunkowane 
są przez powody, dla których protagonista 
trafia do zakładu karnego.

Najprostsza jest sytuacja, w której rze-
czywiście jest winien przestępstwa i musi 
się zmierzyć z  konsekwencjami swoich 
czynów. Może to zaowocować przejmu-
jącym moralitetem o zbrodni i nieunik-
nionej karze jak w Midnight Express Alana 
Parkera na podstawie biograficznej książ-
ki Billy’ego Hayesa. Tam główny bohater 
zostaje osadzony w  tureckim więzieniu 
za próbę przemytu narkotyków i czeka go 
wiele lat niedoli. Parker w swoim filmie 
pokazuje walkę Billy’ego o  zachowanie 

człowieczeństwa w  nie-
zwykle ciężkich warunkach 
tureckiego miejsca odosob-
nienia. Walka ta nie jest 
wcale heroicznym bojem 
prowadzącym do kolej-
nych triumfów, lecz dokład-
nie odwrotnie – Billy prze-

chodzi przez kolejne etapy upodlenia, by 
ostatecznie stać się podobnym do zwierzę-
cia odmieńcem rozpaczliwie pragnącym 
wolności i kontaktu z drugim człowiekiem. 
W dobitny sposób pokazuje to jedna z koń-

cowych scen filmu, gdy Billy odwiedzony 
po latach przez swoją dziewczynę w wię-
zieniu nie jest w stanie nawet z nią rozma-
wiać, jego psychika po tak długim okresie 
odosobnienia staje się otępiała i jedyne, 
co jest w stanie zrobić, to poprosić dziew-
czynę o pokazanie mu piersi, by następnie 
onanizować się, szukając w tej biologicznej 
czynności skrawków odebranej mu godno-
ści i człowieczeństwa.

Degenerację człowieka powodowaną 
przez długotrwałe więzienne odosobnie-
nie pokazuje też Bronson Nicolasa Windin-
ga Refna, gdzie w tytułowej roli wystąpił 
Tom Hardy, budując postać brutalnego 
i zdeprawowanego przestępcy, który łącz-
nie w więzieniu spędził trzydzieści cztery 
lata, w tym aż trzydzieści w samych izo-
latkach. Po tym jak trafił do zakładu kar-
nego w wieku lat dziewiętnastu, Michael 
Peterson, bo tak brzmi prawdziwe nazwi-
sko bohatera Hardy’ego, coraz bardziej 
pogrążał się w odmętach brutalności, już 
nie tylko akceptując swoje położenie, ale 
wręcz zespalając się z nim i przyjmując 
alter ego tytułowego Bronsona. Refn w his-
torii skazańca pokazuje więc skutek, jaki 
może przynieść totalne odosobnienie  – 
całkowitą destrukcję osobowości. 

Już nie tak pesymistyczny wydźwięk ma 
walka podejmowana przez Paula New-
mana w Nieugiętym Luke’u. Tam tytułowy 
bohater nieustannie trafiający do więzie-
nia za każdym razem stara się uciec, co wie-
lokrotnie mu się udaje. Luke pokazuje hart 
ducha i niezłomność w walce z systemem, 
a niekończące się zrywanie na nowo zakła-

Niekończące się 
zrywanie na nowo 

zakładanych 
mu kajdan ma 

też wymiar 
symboliczny
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boliczny – pokazuje, że jednostka wcale 
nie musi poddawać się narzucanym jej 
ograniczeniom. 

Motyw niezłomnego skazańca wyko-
rzystywano również w kinie o charakterze 
bardziej rozrywkowym. Taki był bohater 
Sylvestra Stallone’a w Osadzonym Johna 
Flynna, gdzie Sly toczył swoisty pojedy-
nek z demonicznym dyrektorem więzie-
nia pragnącym jego całkowitego upodle-
nia, granym przez Donalda Sutherlanda. 
W tym thrillerze z walki zwycięsko wycho-
dzi oczywiście nasz Rocky w zaskakują-
cym zakończeniu, ośmieszając przeciwni-
ka i jego samego posyłając za kratki. Inna 
ikona męskiego kina, która nie dała się zła-
mać więzieniu, to Clint Eastwood, który 
w Ucieczce z Alcatraz od pierwszych minut 
realizował perfekcyjny plan wydostania 
się na wolność, a każdy jego ruch budził 
podziw widowni. Don Siegel udowodnił, 
że więzienie może być doskonałą scenerią 
dla filmu sensacyjnego, a motyw ucieczki 
zza krat pojawiał się później w kinie jesz-
cze wielokrotnie. 

Ucieczki tej spróbował też jeden z naj-
słynniejszych filmowych złoczyńców Han-
nibal Lecter w Milczeniu owiec. W tym filmie 
również widzimy więziennie odosobnienie 
wykorzystane jako punkt wyjścia do sen-
sacyjnej fabuły, jednak w tym przypadku 
postać kreowana przez Anthony’ego Hop-
kinsa po pierwsze nie jest nieskazitelnym 
rycerzem w  bieli (choć w  tym kontek-
ście biały strój Lectera z  pamiętnej sce-
ny ucieczki jawi się dość ironicznie), lecz 

psychopatą, aczkolwiek genialnym. Jest 
on absolutnie odporny na jakiekolwiek 
efekty izolacji; mimo że jest w zamknię-
ciu, stale włada wszystkim i wszystkimi 
wokół – i właśnie ten brak podatności na 
skrajną sytuację tworzy wokół niego aurę 
niesamowitości. 

Są jednak i złoczyńcy, którzy z odosob-
nienia i  odbycia kary za swe przewinie-
nia wyciągają wnioski, będące bodźcem 
do wewnętrznej przemiany. Tak stało się 
z Edwardem Nortonem w Więźniu niena-
wiści, gdzie neonazista skazany za mor-
derstwo w  więzieniu odkrywa, ile zła 
wyrządzał do tej pory, i podejmuje decy-
zję o  zmianie, a  z  drogi nawrócenia nie 
zstępuje nawet po wyjściu na wolność, 
gdy piętrzą się przed nim kolejne proble-
my. Izolacja staje się tu środkiem służącym 
do rehabilitacji.

Nie wszyscy więźniowie zostali jednak 
skazani słusznie, co więcej, stara prawda 
głosi, że „w więzieniach siedzą sami nie-
winni”. Dlatego też równie 
częstym, a  może nawet 
częstszym filmowym moty-
wem jest niewinnie osa-
dzony. Tak właśnie do wię-
zienia trafił Tim Robbins 
w Skazanych na Shawshank, gdzie przeszedł 
drogę walki o godność niczym Nieugięty 
Luke, a także ucieczki, której pozazdrościć 
by mógł bohater grany przez Eastwooda. 
Jego Andy Dufresne stanowi więc połącze-
nie tych znanych schematów kreacji wię-
ziennego protagonisty, ponadto w filmie 
obecne są również inne z wymienionych 

Izolacja staje 
się tu środkiem 
służącym do 
rehabilitacji
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70 wcześniej motywów  – Red grany przez 
Morgana Freemana po latach odsiadki 
przeżywa katharsis, w końcowej przemo-
wie deklarując, że nie wierzy w resocjaliza-
cję, i jednocześnie pokazując komisyjnym 
decydentom, że oto właśnie się zresocja-
lizował, zaś jeden ze starszych więźniów, 
który po pół wieku wychodzi na wolność, 
podobnie jak Bronson nie może znieść 
życia w prawdziwym świecie i postanawia 
je sobie odebrać. Film Franka Darabonta to 
kalejdoskop łączący kilka ważnych aspek-
tów więziennego odosobnienia. 

Wybitnym przykładem kina więzien-
nego jest polska Symetria Konrada Nie-
wolskiego. Minimalistyczna w  formie 
i wielopłaszczyznowa w przekazie łączy 
naturalistyczną obserwację z  egzysten-
cjalną refleksją. Tu niesłusznie osadzony 
bohater nie może już liczyć na słodkie roz-
wiązania fabularne rodem z prozy Stephe-
na Kinga, lecz zostaje wrzucony do wro-
giego świata, w którym musi zapomnieć 

o znanych mu dotychczas 
społecznych zasadach 
i nauczyć się funkcjonować 
według nowych. Mikro-
świat więziennej celi z jed-
nej strony jest wiwisekcją 
psychiki bohatera prze-
żywającego to rozpacz, to 
przyzwyczajenie, to znów 
nudę, z  drugiej chwilami 

zakrawa wręcz na fabularyzowany doku-
ment, przynosząc wiele informacji o spe-
cyfice więziennej kultury. Wreszcie figu-
ra więziennego odosobnienia stawia tu 

szersze pytanie o egzystencjalną pułapkę 
w ogóle. 

Mamy też w polskim kinie przykład wię-
ziennej niezłomności i to jeszcze większej 
niż w przypadku Robbinsa. Niezłomność 
tę pokazała Krystyna Janda w Przesłucha-
niu Ryszarda Bugajskiego. Tam odosob-
nienie było tylko częścią większego planu 
realizowanego przez stalinowskich opraw-
ców starających się złamać pojmaną mło-
dą aktorkę i wyciągnąć z niej informacje. 
U Bugajskiego indywidualna walka Jandy 
z Januszem Gajosem była również wyra-
zem udręczenia narodu polskiego przez 
totalitarny reżim, a  izolację bohaterki 
możemy odczytywać tak w  skali mikro, 
jak makro, pod postacią wielkiej meta-
fory wymierzonej w początki PRL i epokę 
Stalina. 

Specyficznymi przykładami sytuacji 
niesłusznego osadzenia, które wypada 
wymienić, są też uprowadzenia. Tu jedna 
osoba odcina drugą od świata zewnętrzne-
go z osobistych pobudek. Taki los spotkał 
bohatera Jamesa Caana w Misery, gdzie 
jako pisarz uwięziony i torturowany przez 
wierną fankę musiał walczyć o przetrwanie 
(a więc znów heroizm, choć tu pomieszany 
z horrorem). Z kolei w koreańskim Oldboyu 
mężczyzna więziony przez lata w hotelo-
wym pokoju zostaje wypuszczony na wol-
ność przez swego oprawcę, by następnie 
szukać zemsty. Chan-wook Park w swoim 
filmie gra z tą konwencją, oferując zaska-
kujące i szokujące zakończenie. 

Więzienie to jednak nie zawsze kara 
za przestępstwo, czasem może być ono 

Izolację 
bohaterki możemy 

odczytywać 
pod postacią 

wielkiej metafory 
wymierzonej 

w początki Prl 
i epokę stalina
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71po prostu karą za chorobę. Bo czyż tym 

właśnie nie stają się dla swoich pacjen-
tów szpitale psychiatryczne? Czy miej-
sca mające leczyć nie przeistaczają się 
w najbardziej groteskowe i bezwzględne 
przestrzenie odosobnienia? Klasycznym, 
a wręcz monumentalnym portretem szpi-
tala psychiatrycznego w kinie jest Lot nad 
kukułczym gniazdem Miloša Formana, któ-
ry wszyscy pamiętamy jako kontestacyj-
ny manifest, ale pobyt Jacka Nicholsona 
pod skrzydłami siostry Ratched ma też 
bardziej dosłowny wymiar, prezentujący 
horror i udrękę okrutnego miejsca. 

Za drugi najwybitniejszy, najbardziej 
zapadający w pamięć i najpełniej ukazu-
jący makabrę psychiatrycznego odosob-
nienia uznałbym film, który w zasadzie fil-
mem nie jest. Kuracja zrealizowana przez 
Wojciecha Smarzowskiego dla Teatru 
Telewizji jest pozornie właśnie spekta-
klem teatru telewizji, ale wartość kreacji 
dokonanej przez reżysera pozwala z całą 
powagą podnieść jej rangę (nie mówiąc 
już o tym, że jeżeli coś zostało sfilmowa-
ne, to de facto filmem jest). W dziele tym 
Bartłomiej Topa gra młodego lekarza 
psychiatrę, który w ramach eksperymen-
tu pozwala zamknąć się w zakładzie psy-
chiatrycznym, chcąc lepiej poznać miej-
sce swej pracy od środka. To, co zaczyna 
się jako niewinna gra, kończy się tragedią, 
gdy w wyniku nieszczęśliwego zbiegu oko-
liczności bohater nie może szpitala tak po 
prostu opuścić, zostaje tam permanentnie 
uwięziony i jest niczym szczur zamknięty 
w klatce bez wyjścia. Jego sytuacja dosko-

nale obrazuje paradoksy rządzące tym 
specyficznym światem i to, że do zakładu 
może trafić każdy…

Kolejną oryginalną przestrzeń odosob-
nienia stanowi wojsko. Jest ona o  tyle 
odmienna od dwóch poprzednich, że 
w wielu przypadkach bohaterowie znaj-
dują się w niej z własnej nieprzymuszonej 
woli, co nie zmienia faktu, że odseparowa-
nie od reszty świata, a także traumatyczne 
wydarzenia związane z pobytem w woj-
sku odciskają piętno na przyszłym życiu 
bohaterów kina wojskowego… Jeżeli takie 
jeszcze w ogóle potem mają.

Określenie „kino wojskowe” jest przy 
tym bardziej poprawne niż „kino wojenne”, 
bo pobyt w wojsku wcale nie musimy się 
wiązać z koniecznością chwycenia za broń 
i walki za ojczyznę. Wie o tym każdy, kto 
w swoim życiu odbywał przymusową służ-
bę wojskową, i właśnie ten 
charakterystyczny świat 
ukazuje nam telewizyjny 
film Samowolka w reżyse-
rii Feliksa Falka. Nakręco-
ny na początku lat dziewięćdziesiątych 
obraz stał się kultowym portretem świata 
czasem bardziej okrutnego niż więzienie, 
gdzie powołaniem starszego stopniem żoł-
nierza jest gnojenie młodych kotów. Im 
bardziej ktoś stara się temu przeciwsta-
wić, tym gorzej dla niego. Taki właśnie tra-
giczny los spotyka Roberta Gonerę, a cała 
historia może nie tyle pokazuje problem 
odosobnienia jednostki, co odseparowa-
nia całej grupy społecznej od rzeczywi-

szczur zamknięty 
w klatce bez 
wyjścia
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72 stości zewnętrznej. W sytuacji zamknię-
cia prowadzi to do ukonstytuowania się 
nowego świata i porządku – brutalnego 
porządku. 

Podobny porządek panuje w Full Metal 
Jacket Stanleya Kubricka w  pierwszym 
segmencie filmu, w którym obserwujemy 
sceny szkolenia przed wyjazdem żołnierzy 
do Wietnamu. Jednak tu akcent zostaje 
przesunięty z interakcji między młodymi 
kadetami na prezentację tyranii wprowa-
dzanej przez nieprzejednanego dowódcę. 
Tu również coraz bardziej zagęszczająca 
się atmosfera izolacji młodych żołnierzy 
od zewnętrznego świata prowadzi do tra-
gedii, gdy bohater grany przez vincenta 
D’Onofrio traci kontakt z rzeczywistością 
i w przypływie szału odbiera życie sobie 
i przełożonemu. 

Akcenty zupełnie inaczej rozkłada Jar-
head Sama Mendesa, w którym próżno szu-
kać zarówno wojskowej fali, jak i okrutne-
go dowódcy. Zamiast tego życie marines 
wysłanych do Iraku w okresie „Pustynnej 
Burzy” warunkowane jest przez… nudę. 
Odcięci od świata, oddaleni od domu, 
rodzin i bliskich, niewidzący sensu prze-
bywania w  piaszczystym, gorącym kra-
ju bohaterowie z  Jakiem Gyllenhaalem 
na czele powoli zaczynają odchodzić od 
zmysłów. Psychicznie nie wytrzymują 

zamknięcia w świecie skraj-
nych warunków i wyobco-
wania na środku pusty-
ni, tym bardziej że cel ich 
misji z  każdym kolejnym 
tygodniem stacjonowania 

w  Iraku staje się coraz bardziej mglisty 
i bezsensowny. 

Odchodząc od kina wojskowego w inne 
rejony filmu wojennego, zauważymy, że 
motyw odosobnienia realizują również 
produkcje opowiadające o doświadcze-
niu Holokaustu. W tym kontekście war-
to wymienić dwa tytuły podejmujące ów 
motyw na skrajnie różne sposoby. Pianista 
Romana Polańskiego to portret człowieka, 
który przeżywa specyficzny rodzaj odosob-
nienia – nie zostaje nigdzie zamknięty, ale 
tegoż zamknięcia unika, cudem uciekając 
sprzed wagonu, który miał go zawieźć do 
obozu. Potem ukrywa się w Warszawie, by 
następnie zostać jej samotnym i zalęknio-
nym Robinsonem, obserwując przez dłu-
gie tygodnie powoli kończącą się wojnę 
na gruzach stolicy. Mimo skrajnej izolacji 
i traumy pozostaje jednak sobą – piani-
stą, humanistą, człowiekiem, czemu daje 
wyraz w poetyckiej scenie z końcówki fil-
mu, gdy gra esesmanowi utwór Chopina 
na rozstrojonym fortepianie w zniszczo-
nym domostwie. 

Alienacji w obozie zagłady doświadcza 
za to bohater Roberto Benigniego w fil-
mie Życie jest piękne, jednak przed owym 
doświadczeniem ucieka, próbując prze-
konać swego syna, że wszystko, co się 
wokół nich odbywa, to jedynie zabawa, 
która niebawem się skończy. Film Beni-
gniego jedni uznali za genialną mie-
szankę porządków, inni za obrazoburczą 
grafomanię, jednak z pewnością jest to 
jeden z najbardziej oryginalnych przykła-

odosobnienie 
nieuchronnie 

przenika się 
z tematem 

samotności
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73dów kina obozowego, w którym odosob-

nienie można przezwyciężyć poczuciem 
humoru. 

Kto jednak powiedział, że odosobnienie 
musi być związane z konkretną przestrze-
nią? Przecież może być to równie dobrze 
konkretna sytuacja życiowa wyrywająca 
nas z dotychczas uporządkowanego świata 
i blokująca relacje z ludźmi. Taką sytuacją 
może być inwalidztwo, które ogranicza-
jąc zdolności, ogranicza kontakt ze spo-
łeczeństwem. Dotyka to bohaterów Mojej 
lewej stopy Jima Sheridana, Motyla i skafan-
dra Juliana Schnabela, Zapachu kobiety czy 
nawet francuskiego komercyjnego hitu 
sprzed kilku lat – Nietykalnych.

W Zapachu kobiety bohater grany przez 
Ala Pacino jest niewidomy, w pozostałych 
filmach bohaterowie są w różnym stopniu 
sparaliżowani. Postaci te różnie przeżywa-
ją swoją sytuację, każdy staje się ofiarą izo-
lacji od reszty społeczeństwa, ale w różny 
sposób na to reagują. Pacino poddaje się 
i zgorzkniałego weterana z letargu wycią-
ga dopiero młody chłopak, który zosta-
je jego opiekunem, podobnie mają się 
sprawy z bogaczem z Nietykalnych, który 
zaczyna cieszyć się życiem dzięki przyjaźni 
z murzynem Drissem. Z izolacji wychodzi 
również Christy Brown w Mojej lewej stopie, 
robiąc karierę jako malarz. Najtrudniej-
szą walkę toczy bohater Motyla i skafandra, 
jako że jego odosobnienie jest najbardziej 

dotkliwe (może jedynie mrugać powieką), 
jednak i w tym przypadku udaje mu się 
podjąć heroiczny trud i mimo beznadziej-
nej sytuacji na chwilę w pewien sposób 
wrócić do świata. 

Na powyższych przykładach widzimy, 
jak bogate i różnorodne są drogi ukazy-
wania tematu odosobnienia w kinie i z jak 
odmiennych ośrodków i powodów może 
ono wynikać. Jego fundamentem nie musi 
być miejsce, ale również ludzie tę prze-
strzeń wypełniający, a także choroba czy 
po prostu życiowa sytuacja. Widać wyraź-
nie, że odosobnienie nieuchronnie prze-
nika się z tematem samotności, która jest 
jego nieuniknioną pochodną. Jeżeli mówi-
my o miejscach, ośrodków odosobnienia 
można wymieniać wiele właściwie w nie-
skończoność  – od pustego hotelu przy-
sypanego śniegiem (Lśnienie), przez Góry 
Skaliste (127 godzin), aż po bezludną wyspę 
(Cast away). Jednak głównym czynnikiem 
decydującym o  odosobnieniu pozosta-
je nie przestrzeń, ale wiążąca się z  nią 
rzeczywistość, dlatego też mechaniczne 
wymienianie kolejnych lokacji nie ma sen-
su, o wiele istotniejsze jest spojrzenie na 
rzeczywistości takie jak więzienie, wojsko 
czy szpital psychiatryczny przez pryzmat 
reakcji bohaterów na te miejsca. Bo w koń-
cu to od nas zależy, jak historia rozpoczęta 
w zamkniętym pokoju się potoczy. A moż-
liwości, jak widać, jest wiele. Ω



BAD 
BOYS 

To miejsce tonie w zieleni. Powodzie tu nie dochodzą. 
W suchym, prześwietlonym lesie powietrze jest czyste 
i zdrowe. To miejsce dobre dla ludzi. Niemal 70 lat 
temu wybrano je pod budowę zakładu karnego... 
Z każdym krokiem i każdą rozmową betonowe 
ciało aresztu zamykać mnie będzie nieubłaganie 
w swoim wnętrzu. Jak potem stąd wyjść?

W y s Pa

jednopasmowa nitka Płochocińskiej biegnie wzdłuż kanału Żerań-
skiego. trzeba potem skręcić w lewo. asfalt nierówny i pełen wyrw. 
Mija mnie furgonetka dostawcza. kierowca jedzie szybko, nie dba-
jąc o zawieszenie. kamienie pryskają spod kół. siwy pył osiada na 
masce samochodu. 

ulica przecina rozlegle płaskie tereny ciągnące się do samej Wisły, 
a dokładnie do pierwszej linii wałów przeciwpowodziowych, które 
chronią okolicę przed zalaniem. Pod warunkiem że poziom wody 
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76 w rzece nie podniesie się ponad osiem metrów lub zabezpieczenia 
nie zostaną przerwane. Dlatego budynków tutaj niewiele, głównie 
domy jednorodzinne. 

Do 1950 roku były tu tylko pola i łąki. Dopiero później zaczęto 
budować. ale to nie jest dobre miejsce. raz na 20 lat rzeka, której 
koryto zwęża się na odcinku warszawskim, wylewa. osiedla nowsze 
leżą na wschód od kanału, dalej od Wisły. chroni je drugi wał ziemny. 
jednak powodzie stuletnie, a niekiedy i te dwudziestoletnie, docho-
dzą i tam. Zalewane są wtedy piwnice, podtapiane domy, wybijają 
studzienki kanalizacyjne. grunt nasączony wodą paruje. Wilgotność 
powietrza jest tutaj zawsze o kilka stopni wyższa niż w innych dziel-
nicach Warszawy i najwyższa jest średnia opadów. roślinność pleni 
się bujnie. upalnym latem znad gęstych, ciągnących się kilometra-
mi zarośli, z zagajników unosi się mgła – trudno wtedy oddychać.

białołęka tonie w zieleni. Pomiędzy olchy, klony i różne gatunki 
wierzby wciskają się kalina, czarny bez, czeremcha. Zza zakrętów 
ulic tnących zwartą masę roślin widać tylko kolejne zarośla, które 
przerzedzają się dopiero, kiedy teren lekko się wznosi. tam, pośród 
sosen, migają srebrzyste pnie brzóz. Powodzie tu nie dochodzą. 
W suchym, prześwietlonym lesie powietrze jest czyste i zdrowe. 
Miejsce dobre dla ludzi. niemal 70 lat temu wybrano je pod budowę 
nowego zakładu karnego – większość warszawskich więzień została 
zniszczona w czasie wojny. I tak w 1959 roku z inicjatywy MbP roz-

poczęto budowę wszystkich czterech bloków. Do 1963 roku 
więźniowie wznieśli je w czynie społecznym – ich zasiedlanie 
rozpoczęło się niemal od początku. Podobnie jak budynków 
osiedla dla pracowników. Las szumi i pachnie żywicą – wresz-
cie ukazuje się betonowy mur. cierniowe korony drutów na 
jego szczycie wbijają się w niebo. jeszcze jeden zakręt i już 

widać stalową bramę. Zostawiam samochód na szutrowym parkin-
gu osiedla. 

Przed biurem przepustek kilkanaście osób. czekają na widzenie. 
kobiety i mężczyźni, pełny przekrój wiekowy. Matki, ojcowie, żony, 
bracia, siostry, narzeczone. Dzieci. Śliczna, mocno opalona dziew-
czyna z czarnymi włosami upiętymi w wysoki kok rozmawia przez 
telefon. Ma zmarszczone brwi. jedną rękę trzyma na uchwycie wózka 
spacerowego, w którym siedzi kilkumiesięczny bobas. Wózek buja 

miejsce dobre dla ludzi. 
Niemal 70 lat temu 

wybrano je pod budowę 
nowego zakładu karnego
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77się w przód, w tył, dziecko ma oczy jasnoniebieskie, patrzy z doj-

rzałą uwagą. 
Po drugiej stronie ulicy trzy czteropiętrowe bloki. tynk miej-

scami odpada. biały kot na balustradzie drugiego piętra zastygł 
z wyciągniętą szyją. Zagląda w uchylone drzwi balkonu. Przez okno 
wychyla się kobieta z papierosem. Lokatorami są głównie emeryto-
wani pracownicy więzienia. kiedyś mieli blisko do pracy. Wygodnie. 
I było się wśród swoich. to nie bez znaczenia. nowi pracownicy już 
tu nie mieszkają – nie te czasy. ale okolica ładna. sosny podchodzą 
do okien. białołęka Dworska jest wyspą w morzu zieleni.

P r Z e r Z u T

ruszam do biura przepustek – tego po lewej; na prawo wchodzi się 
do zakładu karnego – ja mam pozwolenie na wizytę tylko w areszcie 
śledczym. to dwie różne instytucje. W zakładzie karnym odbywa się 
zasądzoną karę. Z kolei areszt śledczy jest dla osób tymcza-
sowo aresztowanych, deportowanych z innego państwa na 
podstawie umów międzynarodowych, w tym europejskie-
go nakazu aresztowania. Przebywają tu też skazani, wobec 
których toczą się postępowania przed sądem w innych spra-
wach; osoby odbywające karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, 
recydywiści odbywający karę w warunkach zakładu półotwartego 
oraz młodociani. W praktyce jednak areszty śledcze służą również do 
wykonywania kary pozbawienia wolności, przejmując funkcje zakła-
dów karnych, z którymi są zbliżone organizacyjnie i pod względem 
wyposażenia. to pewnie zależy od liczby wolnych miejsc. 

Za szybą w okienku strażnik. Mówię, że jestem umówiona z panią 
Edytą kuleszą. Mam czekać. Po kilku minutach wzywają. uśmiech-
nięta młoda i ładna kobieta wyciąga do mnie rękę. Zajmie się mną, 
pokaże, co trzeba, i odpowie na wszystkie pytania. krata zwalnia się 
z głośnym szczękiem. Wchodzę. 

to wcale nie było łatwe. Dostać się do środka. na własne życze-
nie. najpierw rozmowa telefoniczna z rzecznikiem prasowym okrę-
gowego Inspektoratu sW kapitan arletą Pęconek – pogodny głos, 
poczucie humoru. Pyta o powód planowanej wizyty, o kwartalnik, 
w którym umieszczę tekst, o sprawy, jakie chciałabym poruszyć, 
o obiekt, który zamierzam odwiedzić. Musimy się spotkać. jadę 

To wcale nie było łatwe. 
dostać się do środka. 
Na własne życzenie 
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78 na Wiśniową. Pani arleta jest naprawdę sympatyczna. niestety – 
wizyta w więzieniu na rakowieckiej nie wchodzi w grę – zbyt dużo 
było tam ostatnio mediów, trzeba pozwolić ludziom spokojnie pra-
cować; zresztą więzienie pomału jest likwidowane, powstanie tam 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych. ale są przecież i inne ciekawe obiek-
ty – służewiec, grochów z oddziałem kobiecym – a już najlepiej 
byłoby zwiedzić białołękę. to największe polskie więzienie. I jedno 
z największych w Europie. Historię ma też ciekawą, bo wybudowano 
je w 1959 roku, więc różni tam przebywali, potem stan wojenny i nasi 
słynni opozycjoniści. bardzo ładny obiekt, ostatnio wyremontowa-
ny, naprawdę warto. Zatem postanowione. Pani arleta zastanowi 
się, z kim mnie skontaktować. Mam jeszcze tylko napisać w mejlu, 
jakie pytania chcę zadać i w ogóle o czym zamierzam pisać. Z tym 

jest problem. Próbuję wyjaśnić, że zawsze działam bez pla-
nu, rozglądam się, rozmawiam z ludźmi, czekam na impuls, 
który pokieruje myślą. Wtedy piszę. taka odpowiedź budzi 
chyba lekkie zakłopotanie. Może nie brzmi profesjonalnie. 
Podaję więc adres strony kwartalnika i pokazuję moje tek-
sty, żeby chociaż w przybliżeniu określić, czego można się 

po mnie spodziewać. no dobrze – to już tylko ten mejl i będziemy 
umawiać spotkanie. 

a jednak – trzeba zwrócić się do dyrektora więzienia z prośbą 
o zezwolenie na wizytę. raz jeszcze piszę to samo. Po dwóch dniach 
jest zgoda. kontaktuje się ze mną szeregowa Edyta kulesza z bia-
łołęki. ustalamy szczegóły – pytania, jakie planuję zadawać, osoby, 
z którymi chciałabym porozmawiać. oczywiście pani Edyta jest do 
mojej dyspozycji, będzie też psycholog, wychowawca. upieram się 
przy strażnikach i kilku więźniach. osadzonych. Zobaczymy, co da 
się zrobić. Dobrze. umawiamy się na dziesiątą.

Pokonałam pierwszą linię zabezpieczeń biurokratycznych. a teraz 
pierwszą kratę.

skazani dostają się do środka całkiem inaczej. Przerzut do pudła 
dokonuje się w asyście policji. trzeba zostawić w magazynie swoje 
rzeczy. Wolno zatrzymać dwie pary butów, dwie pary spodni, czte-
ry koszulki, do tego zdjęcia bliskich, książki, akta sprawy, symbole 
religijne. takie są przepisy. reszta zostaje w depozycie. W magazy-
nie wiszą rzędy jutowych pokrowców, w których zamknięto cząst-

To największe 
polskie więzienie. 

I jedno z największych 
w europie
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79kę czyjegoś życia. Zaczeka do końca wyroku. Właściciel odbierze je 

w nienaruszonym stanie.
odbieranie, rejestrowanie i pakowanie rzeczy, a potem wydawanie 

więziennego przydziału – koc, ręcznik, talerz, kubek, sztućce, wszyst-
ko plastikowe, podstawowe artykuły higieniczne – to męcząca praca. 
Młodszy chorąży kamila ławrynowicz ma do pomocy wyznaczonych 
kilku osadzonych. bez nich nie dałaby sobie rady. 

Potem kolej na wychowawcę. Porucznik Mariusz ołton dostaje 
kartotekę nowego, poznaje historię sprawy, w razie potrzeby kieruje 
na konsultację psychologiczną. Potem formułuje zalecenia dotyczą-
ce systemu odbywania zasądzonej kary. bo można trafić do zakładu 
zamkniętego, półotwartego lub otwartego. Może tutaj. a może gdzie 
indziej. Więzień jest wiele. ostateczną decyzję podejmuje komisja 
penitencjarna, to jednak praktycznie formalność. Przecież nikt nie 
wie więcej o aresztancie niż wychowawca. na tym etapie. 

jeszcze tylko zatrzymuję się przy kontuarze biura przepustek. 
Zostawiam dowód osobisty i telefon. odbieram plakietkę „gość” 
zawieszoną na białej smyczy. skaner prześwietla moją torbę, ujaw-
niając panujący w niej bałagan i zastanawiającą obecność pompki 
rowerowej. Przechodzę przez bramkę, nie wywołując na szczęście 
żadnych pisków, i ruszamy.

u   P o d sTaW

Edyta kulesza jest młodą, energiczną kobietą o  żywym 
i pogodnym usposobieniu. Pełni funkcję wychowawcy do 
spraw kulturalno-oświatowych. Zaprasza mnie do swojego 
gabinetu i proponuje kawę, herbatę. nie, dziękuję. chcę jak 
najszybciej wszystko obejrzeć. Później pożałuję tej decyzji, kiedy licz-
ba widzianych miejsc i natłok wrażeń oszołomią tak, że nie będę już 
w stanie porządkować ani tras, ani punktów. schodami w górę, scho-
dami w dół, zakręt, korytarz, łącznik, cela, magazyn, sala widzeń, 
w prawo, w lewo, teraz wyjdziemy inną drogą – z każdym krokiem 
i każdą rozmową betonowe ciało aresztu zamykać mnie będzie nie-
ubłaganie w swoim wnętrzu. jak potem stąd wyjść?

trzeba odsiedzieć swoje, ale czas dobrze wykorzystać. Izolacja od 
świata ma być nie tylko karą za popełnione czyny. stanowi szansę na 
wszechstronne przygotowanie do życia na wolności. kiedyś. Potem. 

Nikt nie wie więcej 
o aresztancie niż 
wychowawca
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82 takie jest założenie. Pani Edyta współpracuje więc z psychologami, 
organizacjami rządowymi, fundacjami i wszystkimi, którzy chcą 
wspomóc działalność resocjalizacyjną aresztu. 

od 1 września 2005 roku w areszcie Śledczym na białołęce działa 
centrum kształcenia ustawicznego na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego. na świadectwie 
będzie tylko napisane – centrum kształcenia ustawicznego. Później 
już na wolności to ważne, żeby nie było tego piętna – że z więzienia. 
Przynajmniej dla pracodawców niezorientowanych w nazewnictwie 
szkół. Można wyuczyć się na robotnika budowlanego, betoniarza, 
elektryka, glazurnika – to zawody popularne, bo dające perspekty-
wy zatrudnienia. 

ale to jeszcze nie wszystko. kurs zagospodarowania terenów zie-
lonych stwarzający jeszcze inne możliwości pracy poprzedziły zajęcia 
w ramach programu readaptacji społecznej „Ekologia”.

osadzonym uświadomiono znaczenie wpływu człowieka na jego 
środowisko naturalne i wskazano właściwe wzorce postępowania 
wobec planety dotkniętej groźbą zniszczenia za sprawą zmian kli-
matu i wciąż powiększającej się dziury ozonowej. Zapoznano też 
słuchaczy z podstawowymi zasadami segregacji śmieci, dzięki czemu 

mogli wziąć udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. 
aresztanci zaopatrzeni w rękawice ochronne dokonywali 
bezbłędnej klasyfikacji znalezionych w trawie papierków, 
butelek i puszek, umieszczając je w odpowiednich kontene-
rach. Dzięki temu w październiku 2015 roku uporządkowany 

został teren przylegający do jednostki. W okolicznych lasach odkryto 
grzyby – niektóre jadalne.

nieco później zorganizowano zajęcia przyrodnicze w Muzeum 
Pałacu króla jana III w Wilanowie. osadzeni podziwiali piękno parku 
w jesiennej szacie, a przy okazji pomagali w usuwaniu liści z trawni-
ków. Program wznowiono na wiosnę tego roku. Za każdym razem 
swoistym bonusem była możliwość ruchu na świeżym powietrzu, co 
jest tak ważne dla zdrowia, a w więziennych warunkach wyjątkowo 
pożądane. codzienna wizyta na spacerniaku trwa tylko godzinę, 
a i widoki nie tak cieszą oko.

troska o środowisko, w którym wszyscy przecież żyjemy, nie może 
być okazjonalna, jeśli ma przynieść trwałe efekty. osadzeni zbierają 

rzeczywistość poza 
murami zmienia 

się tak szybko
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83więc przez cały rok makulaturę, plastikowe nakrętki i zużyte bate-

rie, a audycje edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i segregacji 
odpadów nadawane są przez radiowęzeł studia tVb 7.

W ogóle rzeczywistość poza murami zmienia się tak szybko, że 
konieczne jest zapoznawanie aresztantów z jej nowymi odsłonami. 
ostatnio szczególnej wagi nabrała kwestia różnic kulturowych oraz 
stosunku do osób innej rasy, religii czy orientacji seksualnej. 

W czerwcu 2016 roku odbyły się w związku z  tym warsztaty 
między kulturowe przygotowane przez kadrę naukową oraz stu-
dentów akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii grzegorzewskiej 
w Warszawie. osadzonych zapoznano z wartościami i normami typo-
wymi dla różnych kultur i wyznań, zwracając uwagę na szkodliwość 
działania uprzedzeń i stereotypów panujących w społeczeństwie. 
Zaakcentowano konieczność kształtowania akceptacji dla odmien-
ności. Podkreślono, że warunkiem przełamania niechęci wobec tego 
zjawiska jest umożliwienie osadzonym bliższego poznania osób 
postrzeganych jako obce. czy w planie zajęć znalazły się też zajęcia 
praktyczne? takiej informacji nie znalazłam. Wartość zdobytej na 
zajęciach wiedzy osadzeni będą mieli szansę ocenić pewnie dopiero, 
kiedy poza murami więzienia zetkną się z osobami odmiennymi od 
nich w jakikolwiek sposób. czy wobec tego przygotowano skaza-
nych na kontakt z rudowłosymi, muzykami czy profesorami wyż-
szych uczelni? być może – chociaż te akurat grupy nie są jak dotąd 
potencjalnym źródłem społecznych konfliktów, ale – strzeżonego 
Pan bóg strzeże. 

na zajęciach uświadomiono też słuchaczom różnice w funkcjo-
nowaniu i postrzeganiu rzeczywistości odmiennie dla kobiet i męż-
czyzn. Zwrócono przy tym uwagę na fakt istnienia stereotypowych 
ról społecznych, które przypisane zostały każdej płci. Zachęcano do 
elastyczności w tej sferze.

W areszcie prowadzona jest też edukacja prozdrowotna, a od sied-
miu lat odbywają się regularnie mityngi anonimowych alkoholików. 
Picie niczego nie rozwiązuje – tutaj się tego dowiadują, a przede 
wszystkim, że mają wybór, czyli realny wpływ na swoje życie. 

Po odbyciu kary wychodzą więc wyposażeni w tę wiedzę 
oraz adresy punktów aa, poradni opiekujących się osoba-
mi zakażonymi HIV, organizacji służących pomocą w każdej 

Będą wiedzieli, jak 
powinni rozmawiać 
z żoną i dziećmi
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86 sprawie od znalezienia pracy do wsparcia psychologicznego. Mają 
już w ręku fach. Potrafią odróżnić plastik od papieru i nie zostawią 
puszki po piwie pod ławką w parku. będą wiedzieli, jak powinni roz-
mawiać z żoną i dziećmi. już nie powiedzą o nikim „czarnuch” i nie 
będą się krzywić, że baba za kierownicą. 

czy w świecie poza murem ideał ten jest w ogóle obecny? tym 
bardziej – czy ma szanse spełnić go człowiek opuszczający po 
latach więzienie, poddany presji konieczności znalezienia dachu 
nad głową, utrzymania się z pracy, którą może wcale nie będzie 
łatwo znaleźć, odtwarzający nadwątlone więzi z bliskimi lub budu-
jący nowe i niepoddający się w razie niepowodzeń – bo poddanie 
się to wyrok?

K aT h a r s I s

Wykształcenie zawodowe, teoretyczna znajomość mechanizmów 
dobrego współżycia społecznego i wartości okazywania innym sza-
cunku, nawet połączone z nawykiem chowania papierka po gumie 
do żucia do kieszeni, kiedy dookoła nie ma koszy na śmieci, nawet 
z twardym postanowieniem nieprzyłożenia z liścia pierwszemu napo-
tkanemu muzułmaninowi czy hipsterowi – to wciąż za mało, żeby 
tak ambitne zadanie mogło się powieść. 

najpierw pojawić się musi wola zmiany – bez niej na nic wszystkie 
te kursy i szkolenia. to chyba najtrudniejsze, bo zawsze łatwiej jest 
iść koleinami znanego już losu, niż wypuszczać się w nieznane. sama 
decyzja staje się w takim razie aktem odwagi. trzeba więc wielkiej 
siły wewnętrznej, żeby przynajmniej próbować – a potem wytrwać. 
tę siłę zbudować można, tylko zmieniając siebie. Idąc pod prąd – tym 
razem własnych skłonności i nawyków, tych, które doprowadziły do 
tego miejsca. to wyzwanie na miarę życia – dosłownie – ale tylko 
podejmując je, można stąd wyjść. W pełni i na zawsze.

Przemiana wewnętrzna dokonać się może na wiele sposobów. Pod-
stawowym warunkiem jest zawsze obudzenie zasianego w każdym 
człowieku dobra. na to trzeba uwrażliwienia umysłu na złożoność 
i piękno świata stworzonego; uwrażliwienia serca na innych ludzi, 
nawet tych, którzy na to w naszej ocenie nie zasługują. Dostrzeże-
nie tego, co codziennie oferuje świat, zdolność do korzystania z jego 
dobrodziejstw jest pierwszym krokiem na tej drodze. 
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już starożytni grecy zdawali sobie sprawę z ogromnej mocy tera-
peutycznej piękna i sztuki. Zwracali ogromną uwagę na architekturę 
i estetykę wszystkich obiektów użyteczności publicznej. W Epidau-
ros – sanktuarium asklepiosa – ciało leczono, stosując zabiegi chi-
rurgiczne, fizjoterapię, dietę i ćwiczenia fizyczne – dusza wracała 
do równowagi dzięki katharsis poprzez sztukę. osobisty kontakt 
z pięknem, możliwość wyrażenia siebie w aktywności artystycznej 
wyciszają, uczą koncentracji, cierpliwości i mogą nadać życiu sens. 

Najpierw 
pojawić się musi 
wola zmiany. 
To wyzwanie 
na miarę życia 
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88 od 2013 roku na terenie aresztu Śledczego w białołęce funkcjo-
nuje Pracownia artystyczna Białołęka Prison Art wspierana przez 
wolontariuszy Fundacji Dom kultury, Fundacji Zmiana oraz stu-
dentów akademii sztuk Pięknych. Prace aresztantów prezentuje 
się na przeglądach sztuki więziennej, ogólnopolskich konkursach 
artystycznych oraz aukcjach charytatywnych. Można je było obej-
rzeć podczas Festiwalu nauki Pan w jabłonnie oraz w galerii sztuki 
strych na Wróble w Warszawie. 

urocze drewniane szkatułki zdobione techniką decoupage czy pro-
ste więzienne krzesło pomalowane w biało-czarną szachownicę moż-
na zobaczyć na miejscu. 

W niewielkim pokoju na ścianach obrazy. tematy rozmaite – drze-
wo na łące, portrety; pejzaż – widok zapamiętany może z wolności. 
grzegorz spędza tu czas od rana do piętnastej. Maluje. W areszcie 
odkrył swoją pasję. osadzeni nie mają prawa korzystać z internetu – 
pani Edyta drukuje zdjęcie wyszukane w sieci, a grzegorz przenosi 
obraz na płótno. ogień nie kobieta, komentuję ekspresyjny portret 

piosenkarki. grzegorz uśmiecha się z zadowoleniem. uczy 
się sam, w praktyce. Idzie mu coraz lepiej. Ma jeszcze trzy 
lata na doskonalenie umiejętności. korzysta z kilku albu-
mów, które stoją na półce w gabinecie wychowawcy. Może 

pójdzie do muzeum. jak pani Edyta zorganizuje wyjście. było już 
takie, do Muzeum Polin. Może teraz Muzeum narodowe. taka wypra-
wa wymaga jednak wielu skomplikowanych przygotowań, a jest prze-
cież tylu skazanych, o których też trzeba pomyśleć, bo pojemność 
aresztu śledczego wynosi łącznie 1380 miejsc. W ten sposób określa 
się zdolność obiektu do przyjęcia osadzonych. Pojemność. Puszka. 

Moją szczególną uwagę zwraca jeden obraz. W głębi łukowate 
przejście, ze świata jasnego do ciemności. niemal czarna, rozchwia-
na, potykająca się sylwetka stąpa po posadzce z wybrzuszających 
i zapadających płyt. co to jest – pytam wstrząśnięta. niech pani 
zgadnie – uśmiecha się grzegorz. ktoś bardzo chory, zgaduję. uza-
leżniony, wyjaśnia pani Edyta. był u nas, dodaje.

Pani Edyta przynajmniej raz w miesiącu organizuje spotkania 
z ciekawymi ludźmi i wykłady na rozmaite tematy. opowieść pisarza 
czy podróżnika może obudzić nowe zainteresowania, a nawet uśpio-
ne talenty. Warsztaty dziennikarskie stały się inspiracją do tworze-

maluje. W areszcie 
odkrył swoją pasję
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89nia więziennej gazetki. Więźniowie piszą o tym, co ich najbardziej 

interesuje – sprawy bieżące, motoryzacja, muzyka, sport. W 2012 
roku reaktywowany został dwumiesięcznik penitencjarno-kultu-
ralny „głos białołęki”. jest studio tVb 7 i radiowęzeł. Więźniowie 
angażują się też w organizację spektakli teatralnych. samodzielnie 
przygotowaną sztukę wystawiali nawet w teatrze IMka. Zebrali 
wielkie brawa. była trema, ale dali radę. było warto.

bo przecież każdy chce wrócić do świata, gdzie pojemność okre-
śla porcję jogurtu w plastikowym kubku, a do puszek pakuje się 
szprotki. nie ludzi.

N a  P o c Z ĄT K u  J e sT  s łoWo

Książka biletem do kultury – to hasło projektu „książki w pudle” reali-
zowanego przez Fundację Zmiana, która wspiera rozwój mikrogrup 
lokalnych konsolidując je wokół czytelnictwa. Wolontariusze Funda-
cji inicjują powstawanie bibliotek mobilnych i sąsiedzkie wymiany 
książek. Wspierani przez wydawnictwa, instytucje i osoby 
prywatne przekraczają też bramy zakładów karnych. Dzię-
ki temu szczupłe zasoby biblioteczne więzień zyskują nowe 
pozycje. 

W areszcie Śledczym na białołęce więźniowie nagrywają audio-
booki. to pierwsza taka akcja społeczna w Europie. Ma na celu zain-
teresowanie literaturą nie tylko osadzonych, ale i ludzi poza murem. 
jej efekty dostępne są na stronie www.audiostarter.com.

Do realizacji przedsięwzięcia wyselekcjonowano dwunastu chęt-
nych, którzy wzięli udział w warsztatach emisji głosu oraz podstaw 
interpretacji tekstu. to wymagało dużej samodyscypliny – przed 
każdym nagraniem trzeba było samodzielnie przygotowywać się na 
spotkanie z profesjonalnym lektorem.

opanowanie nowych umiejętności podnosi samoocenę, bo uzmy-
sławia, że człowiek niezależnie od okoliczności jest w stanie zrobić 
coś pożytecznego dla innych. to może wydawać się nie tak ważne 
jak nauka nowego zawodu, ale jest niezbędne w budowaniu poczucia 
własnej przydatności. 

Ponad 80% więźniów czyta regularnie. na tym polu ich przewaga 
nad ludźmi z zewnątrz jest miażdżąca. oczywiście, można to skwi-
tować – mają czas. jednak to wytłumaczenie niepełne – w więzieniu 

Ponad 80% więźniów 
czyta regularnie
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92 książka staje się zarówno substytutem utraconej wolności, jak i prze-
pustką do tej wewnętrznej. Za murem słowo ma szczególną moc.

upodobania są rozmaite. W wyborze lektur niektórzy kierują się 
tytułem – podoba się albo nie. jak w księgarni, kiedy próbujemy 
wybrać coś spośród natłoku książek – nie zawsze przecież wiemy, 
czego szukamy. Mężczyźni sięgają najchętniej po sensację i literatu-
rę faktu – opracowania historyczne, na przykład z okresu II wojny 
światowej, czy podręczniki psychologii. ten ostatni wybór nie jest 
przypadkowy, bo ludzie za kratami chcą często zrozumieć, co spra-
wiło, że ich życie potoczyło się takim, a nie innym torem. Może uda 
się odmienić jego bieg, nawet kiedy perspektywa powrotu do świata 
na zewnątrz jest bardzo odległa. 

Druga intencja leży głębiej. odkrycie własnej duszy to pierwszy 
krok na drodze ku prawdziwej wolności, do jakiej człowiek jest pre-
destynowany. rozważanie przyczyn i sensu zdarzeń wznosi też myśl 
ku transcendencji. Więzienna kaplica pełni w tym procesie ważną 
rolę – uczestnictwo w nabożeństwach karmi duszę. W grudniu 2015 
roku 31 osadzonych otrzymało sakrament bierzmowania. Przygoto-
wywali się do tego przez cztery miesiące, dwa razy w tygodniu odby-
wając spotkania z katechetami bractwa Więziennego. 

d u s Z a  W   u c I s K u

Podążam za mundurem, którego kolor stalowoniebieski w syste-
mie rgb mógłby być oznaczony jako 122-125-128. a może raczej 
91-93-116? to pewnie nieważne. Pani Edyta w eleganckich czarnych 

szpilkach kroczy szybko i pewnie. Przemierzamy przestron-
ny dziedziniec między blokami aresztu. rozległe trawniki, 
starannie utrzymane krzewy. Przestrzeń. Pusto. spokój. Pod 
rozsłonecznionym niebem powietrze pachnie świeżo skoszo-
ną trawą. uśmiechamy się do siebie. taki dzień, że szkoda 

go spędzać w zamknięciu. W oddali pracuje elektryczna kosiarka. 
obsługuje ją jeden z więźniów. 

W izolacji od świata codzienna praca jest szczególnym dobrodziej-
stwem. Podobnie jak możliwość kształcenia się. bo przecież trzeba 
codziennie wstać, nie ulec poczuciu, że wszystko stracone, nawet jeśli 
wyrok jest najsurowszy. ale najlepiej mieć kogoś, do kogo pragnie 
się wrócić – rodziców, żonę, braci, narzeczoną, dzieci. 

uczestnictwo 
w nabożeństwach 

karmi duszę
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93Widzenia odbywają się ściśle według procedury określonej prze-

pisami. każdemu dniowi tygodnia przypisane są pierwsze litery 
nazwisk. W środy przyjmować wizyty mogą ci, których nazwiska 
zaczynają się na a, b, c, Ć, D, E, F, g, H, I, j; w czwartki i piątki kolej-
ne litery alfabetu. Więźniowie pracujący mają widzenia w soboty lub 
niedziele, też według liter. jeżeli zgłosił się odwiedzający, wzywa 
się więźnia do sali widzeń. Zajmują wtedy plastikowe krzesła przy 
stolikach oznaczonych numerami – nie ma siadania, gdzie się komu 
podoba. W bufecie można kupić coś do picia i jedzenia. 

głosy przyciszone – panuje stłumiony gwar. kobieta cicho pła-
cze – umięśnione ramię z wytatuowanym delfinem obejmuje szczupłe 
barki pocieszającym gestem. W kąciku zabaw dla dzieci materace, 
kolorowe klocki, czerwony pluszowy słoń. 

Dla wyjątkowych szczęściarzy są jeszcze dwa pomieszczenia 
widzeń bezdozorowych. Miejsce spotkań rodzinnych – fotele, sto-
lik, jakiś pluszak na parapecie. W drugim pokoju łóżko – tam nie 
zajrzę, teraz zajęte. na taki luksus trzeba jednak zasłużyć. Warunki 
nagrody określają przepisy, nic tu nie ma po uważaniu. 

na drugim krańcu skali szczęścia są ci, którym za karę cofnięto 
widzenie albo do których nie przyszedł nikt. to nic. będą czekać. na 
razie nigdzie się nie wybierają. któregoś dnia dostaną może pacz-
kę. Paczki rządzą się ścisłymi przepisami. Darczyńca musi wypełnić 
formularz zamówienia, w którym może uwzględnić tylko 
artykuły spożywcze lub toaletowe dostępne w więziennym 
sklepie. Po przekazaniu odpowiedniej sumy zakupy zostaną 
zrobione przez pracownika, a paczka zapakowana i dostar-
czona osadzonemu. Dobre i to. 

jest jeszcze pleksa. on i ona siedzą po dwóch stronach plasti-
kowej tafli. W rękach trzymają słuchawki. Milczą. tylko spojrzenia 
tak intensywne, że mogłyby stopić pleksiglas, tylko mgła oddechu 
na szybie. Filmowa scena – tutaj to rzeczywistość.

tęsknota jest mniej dotkliwa, kiedy można usłyszeć przynaj-
mniej głos bliskiej osoby. na korytarzach są aparaty telefonicz-
ne  – własnego telefonu tutaj mieć nie wolno. W  wyjątkowych 
przypadkach, dobrze uzasadnionych na piśmie, dyrektor aresztu 
może udzielić zgodę na kontakt via skype. trudno, to nie ośrodek 
wczasowy. 

spojrzenia tak 
intensywne, że mogłyby 
stopić pleksiglas



M
A

RT
yN

A
 O

CH
N

IK
 / 

BA
D

 B
O

yS
  

94 jak więc to znieść? to tutaj życie? Praca, nauka, spacer, jakiś 
wykład, warsztaty, czytanie – to nie wystarcza. 

Poczucie izolacji, świadomość czasu, jaki pozostał do wyjścia, cza-
su, po którym sprawy i ludzie mogą, a właściwie przecież muszą być 
inni, niż to się zapamiętało, czasem rozwód, niepewna przyszłość – to 
wszystko kumuluje się dzień po dniu, karmiąc rozpacz, lęk i gniew. 
Musi wybuchnąć. Zdarza się, że spokojny więzień, przestrzegający 
przepisów, zaczyna rzucać sprzętami, chluśnie wrzątkiem w straż-
nika otwierającego drzwi celi. takim zdarzeniom trzeba zapobiegać. 

Psychologowie więzienni mają ręce pełne roboty. to do nich należą 
rozpoznanie stanu więźnia, przeprowadzenie rozmowy z nim i jego 
bliskimi, próby wspólnego rozwiązania coraz mocniej zaciskające-
go się węzła rozpaczy maskowanej nonszalancją lub agresją. już nie 
do nich – terapia. a bardzo często to jedyne sensowne rozwiązanie.

W areszcie organizowane są od czasu do czasu warsztaty antystre-
sowe, trening zastępowania agresji prowadzony przez więziennych 
psychologów pod superwizją certyfikowanego terapeuty. osadzeni 
uczą się rozładowywać niedające się unieść emocje. 

Mogą też zgłaszać swoje problemy do oddziałowego, do psycho-
loga, do wychowawcy, którego rola jest nie do przecenienia. Porucz-
nik ołton pokazuje plik kartek z prośbami o rozmowę. Dziennie jest 
tego kilkanaście. a przecież wciąż przychodzą nowi, trzeba dokład-
nie zapoznać się z dokumentacją, trzeba podjąć decyzję adekwatną 
do okoliczności. 

oddziałowi mają na co dzień do czynienia z sytuacją zagrożenia 
przemocą lub z aktami przemocy. skumulowana agresja uderza we 
współwięźniów, w strażników, czasem kierowana jest przeciwko 
sobie. trzeba zachowywać nieustanną czujność, nie dać się zwieść 
pozorom spolegliwości, reagować adekwatnie do sytuacji. nieustanny 
kontakt z przejawami zła, z nieszczęściem i poczuciem utraty nadziei 

pozostawia trwały ślad. 
Potem wraca się do domu. jak z każdej innej pracy. I tam 

trzeba być mężem, żoną, synem, córką, ojcem, matką. I nie 
skrzywdzić najbliższych. być normalnym człowiekiem. 

atmosfera napięcia i emocjonalnej huśtawki sprzyja zwy-
kle tworzeniu się związków sympatii splątanej z niechę-
cią. to trująca mieszanka. czy dzieje się podobnie między 

Nieustanny kontakt 
z przejawami zła, 

z nieszczęściem 
i poczuciem utraty 

nadziei pozostawia 
trwały ślad
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95skazanymi a ich nadzorcami? stanowczo zaprzeczają podobnemu 

przypuszczeniu. nie ma mowy o faworyzowaniu jednych kosztem 
drugich! tłumaczę, że nie chodzi mi o postępowanie w stosunku do 
więźniów, ale o własne odczucia. Milkną. ktoś w końcu przyznaje 
niechętnie, że tak, tego uniknąć się nie da. bo jak ktoś rzuca czymś 
w ciebie albo wyzywa od najgorszych, to jak człowiek ma się czuć? 
ale trzeba wszystkich traktować jednakowo. I nie przejmować się. 
jak to możliwe? na to trzeba psychicznej odporności. Warto mieć 
też jakieś hobby, odskocznię. ktoś wędkuje, ktoś pracowicie wykonu-
je dioramy, jeszcze inny sięga po piwo, ale to nie, to droga donikąd. 
ta praca naznacza człowieka. Żona mówi, że bardzo się zmieniłem 
przez te 10 lat, przyznaje oddziałowy – która żona nie mówi tego po 
takim czasie? Może tylko powody są inne. 

czy mogą zwracać się do psychologów? tak, jest psycholog medy-
cyny pracy, bo ci więzienni są dla osadzonych. ale przecież radzą 
sobie. trzymają się razem, spotykają się po pracy; są jakby wielką 
rodziną. W gruncie rzeczy to hermetyczne środowisko. no bo kto 
z zewnątrz może zrozumieć wyjątkowość wyzwań, jakim codzien-
nie muszą stawiać czoła? kto zrozumie, w jaki sposób nie-
ustanny kontakt z nędzą życia, cierpieniem i złem wpływa 
na człowieka? tego nie da się tak po prostu opowiedzieć 
komuś, kto tu nie pracuje. 

Dlaczego więc wybierają tak trudny zawód? I niewdzięczny, bo 
w powszechnym pojęciu nadzorca to nic chwalebnego, nawet jeśli 
chroni społeczeństwo przed szczególnie groźnym przestępcą. ktoś 
musi to robić, śmieją się. czasami są to tradycje rodzinne, czasami tak 
jakoś wyszło. kapitan Monika karpińska na trzecim roku psychologii 
uksW wybrała specjalizację sądowniczo-penitencjarną. starała się 
o praktyki w więzieniu. udało się. kiedy ostatniego dnia usłyszała 
trzask zamykanej kraty, poczuła żal, że to już koniec. Postanowiła, 
że wróci. Podobnie pani Edyta. chcą pomagać. Poczucie misji.

Idziemy korytarzem oddziału. co trzy metry drewniane drzwi 
cel. W środku specjalne wzmocnienia. na każdych drzwiach numer 
i kwadracik papieru z komputerowym wydrukiem. I napis – palą-
cy albo niepalący. W rogu pod oknem dziesięciolitrowy plastikowy 
pojemnik po farbie – LIstY. to tutaj wrzuca się karteczki z prośbami 
o rozmowę lub interwencję. 

Tutaj nie trzeba 
tylko cierpieć
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98 stukot obcasów pani Edyty niesie się echem po korytarzu. na 
schodach mijamy więźniów dźwigających czarne plastikowe konte-
nery. Pora obiadu. 

oTc h ł a N I e

na dziedzińcu słonecznie i trawa pachnie jak cztery godziny wcze-
śniej. Idealny porządek. W zasięgu wzroku żadnych przypadkowych 
czy porzuconych przedmiotów. Pusto. cztery bloki więzienia stoją 
równo jak do apelu. ciepłe odcienie seledynu i łososiowego masku-
ją ich surowość. bo przecież tutaj nie trzeba tylko cierpieć – można 
się uczyć, czytać, rozwijać nowe zainteresowania, poznawać sprawy, 
na które wcześniej nie było czasu i okazji. korytarze i pomieszcze-
nia czyste, wiele po remoncie. W celach na podłodze terakota albo 
parkiet. Porządek. trzy posiłki dziennie. Dach nad głową. Pomocny 
i zaangażowany personel – nic tu nie pasuje do schematów wciąż 
pokutujących w powszechnej świadomości. Może to nie to co w kra-
jach bogatszych – w celach telewizory, meble z Ikei, prysznice – ale 
i tak w porównaniu do tego, co było, to niebo a ziemia. naprawdę, 
nie ma czego się wstydzić.

Pod ziemią nie ma słońca. ciągną się tam wybudowane w latach 70. 
tunele, które rozjaśnia chłodne światło jarzeniówek. Można tędy prze-
chodzić pomiędzy blokami i dojść do innych miejsc, których tym razem 
nie zobaczę. Może kiedy indziej. to tutaj mieszczą się magazyny, łaźnie, 
depozyty, warsztaty remontowe, pomieszczenia medyczne z pracownią 
rtg i gabinetem stomatologicznym oraz biblioteka i kaplica. Dawniej 
więźniowie korzystali tu z łaźni. teraz prysznice są na każdym oddzia-
le. tam, wyżej, przez okna wpada światło i można zobaczyć niebo. ale 
wyjść wciąż nie można – czasami jeszcze przez wiele lat.

od czasu kiedy w roku 2013 zniesiono całkowicie karę śmierci – we 
wszelkich okolicznościach poza stanem wojny – najwyższy wymiar 
kary to więzienie dożywotnie. Ma wyeliminować ze społeczeństwa – 
czytam interpretację prawną – wyjątkowo zdemoralizowane jednost-
ki, nienadające się do funkcjonowania w społeczeństwie. sąd, zanim 

podejmie taką decyzję, musi mieć mocno uprawnione prze-
konanie, że skazany zawsze będzie stanowił zagrożenie dla 
innych. czy takie przekonanie ma zawsze mocne podstawy? 
czy nie istnieje możliwość błędnej oceny? 

czy nie istnieje 
możliwość 

błędnej oceny?
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99karę dożywotniego więzienia wymierza się więc bardzo rzad-

ko i tylko za przestępstwa, w których sankcja jest uwzględniona – 
zawsze alternatywnie z innymi. na przykład za zabójstwo. albo jako 
efekt zsumowania kilku kar długoterminowych za różne przestęp-
stwa. sąd podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie okolicz-
ności. Przynajmniej tak być powinno.

skazani niemal zawsze kwestionują wyroki, to normalne, sąd 
zaś stosuje się do przepisów kodeksu karnego. czy jednak nie myli 
się nigdy?

Zdarzają się przecież sprawy budzące poważne wątpliwości. Przy-
padki niesłusznego skazania kilku osób opisał w książce Bez wyroku 
aleksander Majewski. splot nieszczęśliwych zdarzeń, zaniedba-
nia w śledztwie, zła wola, korupcja, nieformalne powiązania władz 
sądowniczych ze światem przestępczym niejednemu złamały życie. 
co z tego, że potem uniewinnią, że można dostać nawet wysokie 
odszkodowanie. nie odkupi ono straconych lat ani cierpienia naj-
bliższych, nie scali rozbitych rodzin. 

e N K a

słucham opowieści andrzeja i roberta i nie mogę oprzeć się wraże-
niu, że zbyt wiele jest w tej sprawie znaków zapytania. aresztowani 
17 lat temu w związku z zabójstwem, do którego się nie przyznają. 
byli wtedy zupełnie gdzie indziej – tak twierdzą. nie znaleziono 
dowodów pozwalających powiązać ich z tym zdarzeniem. 
Świadkowie ich nie widzieli. oskarżenie opierało się na 
zeznaniach jednej tylko osoby, która je następnego dnia 
odwołała. nigdy wcześniej nie byli karani. spędzili 13 lat 
w areszcie śledczym. Po tym czasie sąd, nie dysponując nowy-
mi dowodami, wydał bardzo wysoki wyrok. sprawą zainteresowała 
się Helsińska Fundacja Praw człowieka. Zwróciła uwagę na wiele nie-
jasności i trudności dowodowych. Wątpliwości wzbudziły też długość 
trwania procesu i przetrzymywanie oskarżonych latami w areszcie 
śledczym. skierowano ich przy tym na oddział dla najbardziej nie-
bezpiecznych przestępców. 

Enki to cele szczególne – pojedyncze, z całodobowym monitorin-
giem, zero intymności, widzenia ograniczone, brak kontaktu nawet 
ze współwięźniami, brak możliwości korzystania z niemal wszystkie-

Po pewnym czasie 
zaczyna się mówić 
do ściany
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go, co innym oferuje więzienie, czasem spacer tylko ze strażnikiem. 
straszliwa samotność. Po pewnym czasie zaczyna się mówić do ścia-
ny, do samego siebie; w głowie konstruują się światy alternatywne; 
mieszają się zdarzenia przeszłe, obecne i wyobrażone; pojęcie czasu 
przestaje istnieć. tak istota ludzka reaguje na stan przedłużającej 
się deprywacji zmysłów – wariuje. 

tym problemem zajął się dr sławomir Przybyliński, a zebrane 
fakty oraz ich ocenę przestawił w książce Więźniowie niebezpieczni – 
ukryty świat penitencjarny. stwierdza w niej rzecz być może oczywi-
stą – długotrwałe przetrzymywanie człowieka w takich warunkach 
jest torturą, która niczemu nie służy. Przepisy regulują co prawda 
sytuacje, w jakich można zastosować to narzędzie, i niekiedy jest 
ono potrzebne. jednak przetrzymywanie tam dłużej niż dwa, trzy 

miesiące powoduje wyraźne zmiany w psychice, niekiedy 
nieodwracalne. Poza tym czas ten zostaje bezpowrotnie stra-
cony dla resocjalizacji. 

coraz częściej podnoszą się głosy, że istnienie enek powin-
no się mocno ograniczyć. tymczasem są. Można zobaczyć 

jedną z nich oraz posłuchać wrażeń zamkniętego w niej Damiana, 
oglądając dokument janusza Mrozowskiego BAD BOY high securi
ty cell.

Przede mną andrzej i robert. siedzieli na ence. nie mogę uwie-
rzyć, że robert spędził tam sześć lat, andrzej dziesięć. Zdaje mi się, 
że źle zrozumiałam – pytam raz jeszcze. jak udało im się to prze-
trwać? Wzruszają ramionami – trzeba było. kiedy andrzeja areszto-
wano, jego synek miał roczek. teraz to dorosły chłopak. regularnie 
odwiedza ojca. to jest coś. jest do kogo wracać. 

Fundacja Praw człowieka zajęła się sprawą po dziewięciu latach 
od aresztowania. teraz mija ich siedemnaście. Wyrok zapadł dopie-
ro cztery lata temu. 

na początku lat 60. skazani sami dla siebie wznieśli więzienie. 
sami sobie zgotowali los. od tamtej pory niewiele się zmieniło. Pen-
sjonariusze białołęki znaleźli się tu nie bez powodów. człowiek for-
muje sam swoje życie, buduje sobie dom albo więzienie. Dom bywa 
więzieniem i na odwrót. Zależy, czy wolność nosi się w sobie. jeżeli 
tak, można przetrwać wiele lat za murami. Znieść lata spędzone na 
ence. I nie zwariować. 

dom bywa 
więzieniem 

i na odwrót
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jeszcze tylko odbieram z biura przepustek swoje rzeczy i żegnamy 
się. nie przeciągam tego – pani Edyta poświęciła mi bardzo dużo 
swojego czasu, planowane dwie godziny nie wiadomo kiedy zmie-
niły się w cztery. upewniam się tylko, czy będę mogła przyjść tu raz 
jeszcze – w razie czego. 

oni tu też czasem wracają. Dlaczego? Może zawiodła resocjaliza-
cja. Może to jest w genach, że nie da się inaczej. niektórzy wpadają, 
żeby przezimować. jakaś drobna kradzież i trzy posiłki dziennie plus 
dach nad głową – czasem jedyny osiągalny. nad fenomenem tych 
powrotów zastanawia się na swoim blogu psycholog Małgorzata k. 
Może tęsknią do kolegów – przypuszcza pani Małgosia, która na 
zdjęciu uśmiecha się tak ładnie. Musi być bardzo miłą osobą.

Zatrzaskuje się za mną krata. czuję oszołomienie i ulgę, jakbym 
o włos uniknęła zagrożenia. już tu nie wrócę – nie chcę. 

ale może grzegorzowi przydałby się jakiś album, amatorski porad-
nik malarstwa, farby. kiedy żegnałam się z andrzejem, nie krył roz-
czarowania – to już? tak krótko? tylko tyle? 

rozmowy przerwane w pół myśli, niewysłuchane historie, nie-
odwiedzone jeszcze miejsca – może to wystarczająco dobry powód, 
żeby wrócić.

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powsta-
nia tego tekstu.

kpt. arlecie Pęconek za życzliwość i pomoc w odnalezieniu dro-
gi do aresztu; kpt. Monice karpińskiej, psychologowi z powołania, 
za ciekawą rozmowę; wychowawcy por. Mariuszowi ołtonowi za 
wyjaśnienie zawiłości proceduralnych oraz funkcjonariuszce działu 
kwatermistrzowskiego mł. chor. kamili ławrynowicz, koordynato-
rowi mł. chor. Marcinowi Mądrowskiemu, oddziałowemu st. sierż. 
adamowi Ziółkowskiemu, a także wszystkim innym pracownikom, 
których spotkałam, a którzy nie chcą być wymienieni z nazwiska. 

jestem szczególnie wdzięczna szer. Edycie kuleszy, która poświę-
ciła mi ogrom czasu z wielką życzliwością. 

Dziękuję tym spośród osadzonych, którzy zgodzili się ze mną 
rozmawiać. szczególnie andrzejowi i robertowi – to było dla mnie 
znaczące spotkanie. Ω



bogna j. gladden-obidzińska

Syleni śpiew 
melancholika
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Mężczyzna młody, wesoły i roześmiany, ubrany z wielkim 
przepychem, w szaty koloru zielonego. Na głowie ma wieniec 
laurowy, w lewej dłoni trzyma kaduceusz opleciony wszakże, 
miast wężami, ślicznie wijącymi się gałązkami mirtu oraz 
granatu, rozkwitłymi; zamiast skrzydełek na szczycie ma on 
ludzki język. [...] Obcowanie to zażyłość między przyjaciółmi 
i osobami, które się znają i kochają z zacnych powodów. [...] Stąd 
prawdziwy człowiek nie może istnieć bez obcowania z innymi, 
jako że ten, kto go nie praktykuje, nie ma ani doświadczenia, ani 
osądu, ani nawet – rzec by można – rozumu. Dlatego Arystoteles 
powiada, że człowiek żyjący samotnie to albo ktoś więcej niż 
człowiek, albo bydlę. [...] Język umieszczony ponad rzeczonymi 
roślinami znaczy, że natura obdarzyła człowieka mową nie po 
to, by gadał z samym sobą, ale by za jej pośrednictwem wyrażał 
wobec innych uczucia swej duszy. [...] Maksyma w jej prawej 
ręce głosząca VEH SOLI pochodzi z Przysłów salomona 
i znaczy „Biada samotnemu” 
 (Obcowanie z innymi, ripa, Ikonologia, s. 461–462)

ktoś więcej niż człowiek – anioł, bóg? – może stanąć sam wobec 
świata i pozostawać sobą. człowiek natomiast jest sobą, człowiekiem, 
jedynie wobec innych ludzi. samotny pośród przyrody nieożywio-
nej i ożywionej adam pozostawał tylko najwyższym ze stworzeń. 
cóż one mogły wiedzieć o człowieczeństwie? a on? bez praktyko
wania obcowania z innymi nie ma ani doświadczenia, ani osądu ... ani 
rozumu. Dopiero kiedy pojawia się Ewa i uznaje go za podobnego 
do siebie, a on ją za podobną do niego, człowiek staje się w peł-
ni samoświadomy. Mając kogoś na swoim poziomie, kto go może 
uznać i zatwierdzić, zintegrować wobec siebie oraz, w osi pionowej, 
wobec stwórcy i reszty stworzenia, człowiek nabiera tożsamości. 
człowiek starożytny, grek lub Żyd, jest człowiekiem na zewnątrz, 
w społeczności innych ludzi, w życiu publicznym. nawet kiedy jak 
prorok Eliasz lub jan chrzciciel przebywa na pustkowiu, przebywa 
tam dla swojej społeczności, by dla niej się przygotować, dla niej 
coś zdobyć – to względem niej jest „na pustkowiu”. gdyby do niej 
nie należał, to przebywając w naturze, nie byłby „na pustkowiu”, ale 
w pewnym względnie określonym miejscu, tak samo dobrym jak śro-
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dek miasta. „Pustkowie” jest pojęciem antropocentrycznym, a ściślej, 
socjocentrycznym. Dla greka najgorszą karą były banicja, oddalenie, 
wygnanie – np. dla sokratesa bardziej haniebną niż śmierć, ponieważ 
odzierającą go z jego obywatelstwa, czyli człowieczeństwa, i wpro-
wadzającą błędne koło szukania przynależności, jak wyjaśnia swo-
im oskarżycielom w Obronie, tłumacząc bezcelowość wynajdywania 
kruczków prawnych, by utrzymać go przy życiu miast stracić, jak 
prawo nakazywało.

alkibiades, mężczyzna wesoły i  roześmiany, z  pewnością  – jak 
porządny zamożny obywatel – odziany z przepychem, choć pewnie 
nie na zielono, mówić umiał i obcować z ludźmi na rozmaite spo-
soby także. Z ludźmi, poza jednym, który przyprawić go potrafił 
o afazję: I jest i tak, jakby mnie żmija ukąsiła: powiadają, że kogo żmija 
ukąsi, ten nikomu nie chce bolów swych opowiadać, chyba też pokąsane
mu, bo tylko ten potrafi przebaczyć i zrozumieć, do jakich słów i czynów 
ból się zdoła posunąć (Platon, Uczta XXXIII, 218, s.130). Paradoksalne 
to słowa, ponieważ wyznając niemożność opisania bólu, jednak to 
właśnie czynią, ba – wobec grupy. cóż zatem innego mógł zakładać 
alkibiades, wchodząc spóźniony – a więc nawet nie do końca jeszcze 
pewien, kogo zastał – w zgromadzenie mężów i rozpoczynając swą 
mowę na temat Erosa od zdania, że pokąsanego przez żmiję jedynie 
inny pokąsany zrozumie, jeśli nie to, że wszyscy obecni zostali już 
także przez tę samą „żmiję” ukąszeni. Mową swą zatem, jej treścią 
zaprzeczoną niejako faktem jej podjęcia, dokonuje alkibiades zabie-
gu ustanowienia wspólnoty między sobą a słuchającymi. utwierdza 
społeczność.

jest to wspólnota udręczonych. Zaiste bowiem żmija czy też wąż – 
tak obcy ludziom wymownym i „obcującym z innymi”, szczęśliwym – 
jest, jak donosi znów nasz szesnastowieczny Cicerone (unaoczniający 
to, co niewidzialne), cesare ripa, powszechnie rozpoznawanym atry-
butem i symbolem męki: „Cierpienie” – Mężczyzna półnagi, z rękami 
i nogami skrępowanymi, owinięty przez węża zajadle kąsającego jego bok; 
twarz ma wielce zasmuconą. Wąż, licznymi splotami wokół niego się owi
jający, oznacza zawsze i najogólniej zło, a także zło będące przyczyną 
zniszczenia (ripa, Ikonologia, s. 22). Wygląda na to więc, że kąsające-
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go Erosa, źródło trucizny i cierpienia, utożsamił jasny alkibiades ze 
złem i zniszczeniem – niszczeniem, czyli przechodzeniem w nicość. 
cierpiący zanika, ponieważ milczy, w ten sposób wychodząc poza 
społeczność, dla której istnieje, a poza którą go nie ma. 

ten sam wąż symbolizuje wszakże czas – tylko że wtedy kąsa nie 
kogoś innego, ale siebie samego, jest kataautarktyczny, powiedzieli-
byśmy. Wąż „staje się” czasem, kiedy zwraca swą truciznę ku samemu 
sobie – gdy sam się niszczy, niszcząc przy tym wszystko dookoła.

 
tymczasem alkibiades ciągnie swe wyznanie w sposób zaskaku-

jący: A ja jestem boleśniej ukąszony i w najczulsze miejsce, jakie w ogóle 
może być ukąszone: w serce czy w duszę, czy jak się to tam nazywa, uką
szony zębem filozoficznych rozmów, które się gorzej niż żmija w młodą 
zdrową duszę wpijają i człowiek potem gada i robi, sam nie wie co (Pla-
ton, Uczta XXXIII, wers 218, s. 130). Istnieje zatem coś, co potrafi 
boleśniej i gorzej ukąsić niż przynoszący cierpienie wąż. I tym czymś 
jest filozofia – doprowadzając człowieka przez nią dotkniętego do 
mówienia i robienia „sam nie wie czego”, do zatracenia orientacji 
zatem w tym, czym jest i kim jest. Do wyizolowania się od kategorii 
sobie znanych, do podważenia własnej tożsamości, czyli do wyrwa-
nia poza społeczeństwo – gdy wyrwanie to nie jest dokonane przez 
społeczeństwo, jako kara (jak w przypadku banicji), ale jako własny 
akt wyrwanego. niepodobieństwo, z punktu widzenia greka. sza-
leństwo, jednym słowem. 

Paradoksem kolejnym, a właściwie wyjściowym, sytuacji alki-
biadesa jest to, że wygłaszana właśnie jego mowa jest aktem auto-
ironicznego ekshibicjonizmu, o czym na wstępie, jakby zmieszany, 
ostrzega swych słuchaczy. czyni to jednak tak naiwnie, że bardzo 
przypomina przy tym ludzi, którzy szczerze i bez zahamowań cieszą 
się autoekspresją. alkibiades przed grupą współbolejących zwyczaj-
nie jest sobą, takim, jakim go znają – lekko rubasznym, żądnym życia 
i jego dobrodziejstw, egzystującym wprost.

W tym zupełnie podobny jest nam, współczesnym raczej niż na 
przykład poddanym skomplikowanym formułom zachowań ludziom 
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wieku dziewiętnastego: Kryterium b y c i a  s o b ą  wydaje się często 
zastępować wszelkie inne wartości. Rozgrzesza z nieumiejętności samo
kontroli, braku głębi. „Taki jestem, jaki jestem” staje się niejednokrotnie 
ideologią braku barier, norm, nakazów. Miejsce ich zajmuje ekspresja 
własnego „ja” jako cel i nakaz mody. Szczególne warunki potoczności, 
m.in. szybkie tempo obiegu informacji, jej łatwa czytelność sprawiają, że 
obcujemy z procesem, który z punktu widzenia tradycyjnie pojmowanej 
ekspresji jest już czymś nieco innym niż jej klasyczna postać (kuczyńska, 
Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka, s. 64). Dokład-
nie ten aspekt osobowości aklibiadesa wykorzystał ów, który go 
„ukąsił” w najczulsze miejsce przy pomocy pytań – i wyprowadził 
poza społeczną, modną naturalność, w matnię samoświadomego 
szaleństwa. ale nie pozostawił go tam samego – przeprawa przez 
zakwestionowane, wytrącone i oderwane, nowe „nie-bycie sobą” 
postępowała społem.

Warto przy tym zwrócić uwagę na sprawcę tego dwuznacznego, 
rozkosznego bólu i towarzysza przeprawy przez zakwestionowane 
„ja”, czyli sokratesa. on sam jakby od niechcenia, przy okazji i przy-
padkiem, jeśli wierzyć jego opowieści z apologii, „kąsa” współrozmów-
ców, wcale nie mając na celu wytrącania ich z dobrego samopoczucia 
usankcjonowanego przynależnością do ogółu. Wszystko, co czyni 
sokrates, czyni jedynie po to, by odnaleźć własne „ja”, własną toż-
samość, rozbitą wcześniej przez boga w delfickiej przepowiedni. nie 
mogąc ani przyjąć, ani odrzucić wyroczni, która przez usta osoby 
trzeciej rzekomo donosiła, iż Sokrates jest najmądrzejszym spośród 
Ateńczyków, postanawia swoje „ja” zmediatyzować, jak powiedziałby 
kierkegaard, czyli z jednorazowego orzeczenia o losie uczynić proces 
orzekania, proces ujawniania faktycznego swojego losu. Wszystko jest 
w zawieszeniu, nic się nie decyduje. Do końca proces ujawniania jest 
oczekiwaniem, w języku apokaliptycznym określa się je „odroczeniem” 
i „zawieszeniem”. cesare ripa opisuje ten wiekami usankcjonowany 
stan jako „Niezdecydowanie” – Kobieta stara, siedząca, ubrana w szaty 
mieniące się barwami, z głową owiniętą czarną chustką. [...] Jej ubiór jest 
w mieniących się, rozmaitych kolorach, tak jak zmienne są pozory rzeczy 
wtrącające ludzi w niezdecydowanie. Maluje się ją leciwą, gdyż na starość 
ludzie skutkiem wielu doświadczeń robią się niezdecydowani w swych poczy
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naniach. W jej rękach umieszcza się skrzeczące kruki, ponieważ ich stałą 
piosenką jest „Cras”, „Cras” [łac. jutro – przyp. aut.], a przecież tak samo 
ludzie niezdecydowani z dnia na dzień odkładają to, co najśpieszniej, jak 
tylko można, powinni zrobić już. [...] Czarna chusta wokół głowy oznacza 
omroczenie i zmieszanie umysłu na skutek natłoku myśli, które wtrącają 
go w niezdecydowanie (ripa, Ikonologia, s. 114).

tutaj już, przy postaci sokratesa zatroskanego pozorami rzeczy 
wtrącającymi go w niezdecydowanie zatem [r]odzi się pytanie, czy – 
spontaniczna lub czasem wręcz troskliwie utrwalana w sobie – jaw
na i nieustanna niezgoda na przypadkowość kondycji ludzkiej stanowi 
warunek sprzyjający zachowaniu własnego ja, wewnętrznej tożsamości 
jednostkowego istnienia? Utrwala je, podważa czy poddaje całkowitej 
destrukcji? (kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu 
i sztuka, s. 25). 

klucza do rozstrzygnięcia, czy sokrates swoje „ja” zachowuje, czy 
też destruuje, dostarcza inne zwierzę, do którego został on porówna-
ny, tym razem przez Menona: Sokratesie, słyszałem ci ja jeszcze, zanim 
cię spotkał, że ty nic, tylko sam wciąż nic nie wiesz i nic nie masz, i drugich 
też w kłopot i w biedę wprowadzasz. I teraz też, mam wrażenie, czary na 
mnie rzucasz i duru jakiegoś mi zadajesz i po prostu czarodziejskie nade 
mną odprawiasz praktyki, tak żem się cały kłopotem i niewiedzą napeł
nił. Ty mi w ogóle wyglądasz, jeśli wolno nieco zażartować, zupełnie tak, 
i z wejrzenia, i pod innymi względami, jak ta płaska drętwa morska. Ona 
też zawsze tak: kiedy się kto do niej zbliży i dotknie, zaraz go w odrętwie
nie wprawia. Mam wrażenie, żeś ty też w tej chwili coś takiego mi zrobił, 
żem zdrętwiał. Doprawdy, mnie przynajmniej i dusza, i usta całkiem 
zdrętwiały; nie mam nic, co bym ci dał w odpowiedzi. [...] Sokrates: [...] 
A ja sam, jeżeli ta drętwa, sama zdrętwiała, przez to i drugich w odrę
twienie wprawia, to ja jestem do niej podobny. A jeżeli nie, to nie. Bo to 
nie tak, żebym ja sam miał dużo, a tylko drugich w biedę wprowadzał, 
tylko całkiem na pewno ja sam nic nie mam i przez to drugich też w biedę 
wciągam (Platon, Menon, XIII, 80–80c, s. 136).

a zatem tutaj, w przeciwieństwie do innej sokratesa własnej dekla-
racji, iż bogowie wypuścili go z ręki jak gza, aby kąsaniem pobudzał 
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ateny, senne i bezmyślne na podobieństwo wołu, sokrates jest okre-
ślony drętwą, torpedo, czyli rybą zaopatrzoną w napięcie elektryczne, 
którym porazi każdego, kto wejdzie z nią w kontakt. Mamy więc tu 
dwie zmiany: po pierwsze, w przeciwieństwie do żmii i gza, zwierzę 
wprowadzające paraliż jest bierne – jak powiada sokrates, samo jak-
by porażone. a po drugie wprowadza nie tyle cierpienie zagubienia, 
pożądania i poszukiwania – co paraliż, otępienie, uwiąd: czyli acedię.

tak tę ostatnią kondycję opisuje nam znów cesare ripa: „Acedia” – 
Stara, brzydka, niechlujnie ubrana kobieta, siedząca, z policzkiem opar
tym na lewej ręce, z której ma się zwieszać wstęga z takim oto mottem: 
TORPET INERS [łac. gnuśność otępia – przyp. aut.]. Łokieć tejże ręki 
ma się wspierać na kolanie; kobieta pochyla czoło przewiązane czarną 
przepaską. W prawej dłoni powinna trzymać rybę zwaną torpedo. [...] 
Czarna materia przykrywająca jej głowę wskazuje, że umysł acedyka 
uległ otępieniu, które człowieka przyprawia o głupotę i bezmyślność. [...] 
Ryba, którą trzyma w prawej ręce, oznacza właśnie Acedię, gdyż wtrąca 
ona człowieka w takie otępienie, że nic zdziałać nie potrafi, podobnie jak 
owa ryba [...], taką mająca szczególną naturę, iż ktokolwiek tylko dotknie 
jej ręką albo jakimś narzędziem – sznurem, siecią lub czymś innym – głu
pieje z kretesem (ripa, Ikonologia, s. 3–4).

jeśli przyjąć za prawdę, że sokrates w istocie sam nie jest aktyw-
ny w swoim procesie orzekania o losie, ale jak mówi, jako przyczyna 
odrętwienia sam jest podobnie zdrętwiały – to jego stan, będąc fak-
tycznie wyróżniającym go spośród społeczeństwa aten, na innym 
poziomie go do nich zbliża: na poziomie pogodzenia. Możemy zatem 
porównać pozycję ateńczyka do melancholii: Stan ten stanowiłby więc 
iluzoryczną odmianę pewnej pośrednio, leniwie wyrażanej aprobaty losu, 
aprobaty niedbale łączącej w sobie przeciwstawne wobec siebie elemen
ty, a więc elementy uznania, zgody i  j e d n o c z e ś n i e  oporu, niezgody 
(kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka, s. 22).

Mimo to, chociaż Melancholia rozumiana jest przeważnie jako szcze
gólny, odbiegający od stereotypu, głęboko zinternalizowany krytyczny 
ogląd rzeczywistości takiej, jaką ona w istocie jest, a więc nie żadną wersją 
upiększoną, utopijną ani jej pośrednimi odmianami, to trudno jednak 
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o bardziej jaskrawy kontrast niż postać sokratesa, do człowieka, 
którego stan ten opisuje, gdyż w podłoże filozoficzne melancholii włą
czona jest – mniej lub bardziej rozbudowana – świadomość nieuchronnej 
przygodności, osamotnienia, rozpaczy, nieuchronności końca losu ludz
kiego i jego braku sensu (kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozo
fia niedosytu i sztuka, s. 20). sokrates zrozpaczony nie był i wierzył 
w (misyjny) sens swojej śmierci. nie był zrozpaczony też w sensie 
kierkegaardiańskim, ponieważ opierał swą tożsamość na pewnej 
Mocy przekraczającej powszechne greckie oparcie na sile państwa. 
jakkolwiek prechrześcijańska, Moc sokratesa była metafizyczna, 
zatem uprzedzająca, zakładająca także dla państwa.

sokrates odstaje także od postaci melancholika symbolicznie 
odwzorowywanej w ikonografii jako [m]ąż o cerze barwy ciemnej, 
opierający prawą stopę na figurze kwadratowej, bądź sześciennej, w lewej 
dłoni trzymający otwartą księgę, jakby coś w niej studiując. Usta ma 
zakneblowane, w prawej dłoni dzierży zawiązaną sakiewkę, na głowie 
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mu siedzi wróbel, ptaszeksamotnik (ripa, Ikonologia, s. 189–190) – ani 
z sokratesa uczony, ani geometra, ani skąpiec, ani milczek, ani samot-
nik. skąd więc w Menonie porównanie do Acedii albo jak je rozumieć?

spójrzmy jednak na sokratesa, jako prefigurację kierkegaar-
diańskiego egzystencjalisty, uznając, iż jest czymś więcej niż tyl-
ko obywatelem doskonałym wierzącym w zewnętrzność, w ogół 
i w zbawienie poprzez wierność świętości demokracji, bardziej 
niż w swoje jednostkowe powołanie do miłości. takie spojrzenie 
ukazuje nam bowiem coś więcej o charakterze samej melancholii, 
do pomyślenia nie jedynie tak, jakby ją chcieli widzieć romantycy, 
jako indywidualną, osobistą, prywatną „kochankę” artysty, umoż-
liwiającą mu subtelną grę oddalania, rezygnacji i samotności, czego 
celem, ostatecznie, jest twórczość. Porównując znaną nam dojrzałą, 
samoświadomą i zracjonalizowaną, a jednocześnie pełną artyzmu 
i naturalności formę uprawiania melancholii, czyli tę ucieleśnioną 
w dziełach kierkegaarda, do pozycji sokratesa, możemy nazwać 
tego ostatniego melancholikiem à rebours – odsłaniając tym samym 
nieoczywistą postać melancholii.

sokratesa, jak wiadomo, otaczali faktyczni rozmówcy, żywi towa-
rzysze jego udręki. towarzystwo ludzi w dojrzałej postaci melan-
cholii, jak u  kierkegaarda, zastępowane jest przez rozmówców 
wyimaginowanych – krytyków, których sam autor stwarza i któ-
rym wkłada w usta polemiki, gdy tymczasem on sam nie występuje 
jedynie pod własnym nazwiskiem, ale przebiera swoje „ja”w całą ple-
jadę pseudonimów, będących nie tylko kolejnymi obiektywizującymi 
porteparole autora, ale także przedmiotem jego teorii. odwracając 
jednak kierkegaarda postchrześcijańską i apokaliptyczną, interiory-
zującą i fantazmatyzującą losy „ja” sytuację, można jednak uznać, 
że to sokrates dokonuje prawdziwej reduplikacji swojej osobowości, 
nakazując rozmówcom za każdym razem stawać w jego pozycji. to 
oni interioryzują jego egzystencjalną kondycję. Dla siebie same-
go rezerwuje sokrates jedynie, wbrew pozorom, zdystansowaną 
lożę obserwatora rozlicznych sokratesów przybierających postacie 
Menonów, alkibiadesów, kritiasów, gorgiaszów, Fajdrosów i innych. 
nakazując im się w pewien uniwersalny, choć zindywidualizowany 
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sposób, się kochać, sokrates powtarza (czy raczej znów prefiguruje) 
także pozycję chrystusa, prawzoru romantycznego melancholika. 

jako melancholik ekstrawertyk, à rebours rozgrywa sokrates 
zatem najistotniejszy rys tego stanu, czyli skrzętnie przed cenzu-
rującym społeczeństwem ateńskim skrywaną samotność. autoek-
spresja zapośredniczona w rozmówcach odgrywających za każdym 
razem inną, ale zawsze jego rolę, jest bowiem niczym innym, jak 
kamuflażem dla skrajnej introwersji – oddalenia w nieskalaność 
i cnotę. to oni wszak popełniają za niego jego „grzechy”, czyli błędy 
myślowe, gdy on tylko zapytuje, nie odpowiada. on pozostaje, nie 
znając nadal prawdy, nieskażony fałszywymi wariantami odpowie-
dzi – zawsze tylko aproksymacjami prawdy, gdyż te jedynie są osią-
galne. jego samotność jest więc natury etycznej, jak ta Diotymy, 
albo jak ta symboliczna „Samotność” – Niewiasta ubrana na biało, 
z Wróblemsamotnikiem na głowie; pod pachą trzyma Zająca, w lewej 
dłoni – książkę. [...] Biały kolor ubrania oznacza zamiar samotnika, aby 
pozostać czystym i nieskalanym, wolnym od wszystkiego, co mogłoby 
splamić duszę. Wróbel to ptaszek z natury samotniczy. [...] Pod pachę 
wkłada się jej Zająca, [...] ponieważ zwierzę to żyje samotnie. [...] Książka 
wskazuje, że celem człowieka żyjącego w samotności powinno być zgłę
bianie mądrości i nauk, inaczej samotność jest rzeczą haniebną. Dlatego 
Arystoteles powiedział w Polityce, że samotnik to albo Anioł, albo bydlę 
(ripa, Ikonologia, s. 369). Ω

Bibliografia:

Kierkegaard Søren, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, PWN, 
Warszawa 1969

Kierkegaard Søren, Nienaukowe zamykające post scriptum, przekł. K. Toeplitz, 
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011

Kuczyńska Alicja, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka, Wydział Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999

Platon, Menon, przekł. W. Witwicki, w: Dialogi, verum, Warszawa 2004
Platon, Obrona Sokratesa, przekł. W. Witwicki, w: Dialogi, verum, Warszawa 2004 
Platon, Uczta, przekł. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957
Ripa Cesare, Ikonologia, przekł. Universitas, Kraków 2011
świderski Bronisław, Czepiam się Kierkegaarda, Fundacja Augusta hrabiego 

Cieszkowskiego, Warszawa 2015



Wykluczenie stanowi istotę dramatu i teatru. 
A jednak są formy wykluczenia, które są dziś 
na scenie nieobecne, zwłaszcza gdy wykraczają 
poza bieżące spory ideowo-polityczne

przyznać – zmienił spektrum polskiego 
teatru w sposób diametralny. Wówczas 
tak mocno wybrzmiał problem wyob-
cowania homoseksualistów, choć nie da 
się ukryć, że dramat sarah kane w swej 
istocie dotykał relacji międzyludzkich 
w  bardziej skomplikowanym ujęciu; 
homoseksualizm był u angielskiej autor-
ki tylko jednym z powodów, dla których 
drugiego człowieka można stłamsić. ale 
to Oczyszczeni stali się punktem odnie-
sienia na polskich scenach. Dzisiaj na 
hasło „teatr wykluczenia” od razu we 

Fa N Ta Z J a
Wyobraźmy sobie Króla Edypa w dzisiej-
szym teatrze krzysztofa Warlikowskie-
go czy, mówiąc dokładniej, pozwólmy 
sobie na grę przypuszczeń opartych 
na całkiem mocnych przesłankach. bo 
przecież teatr tego reżysera od wielu lat 
bierze na sztandary kwestię wyklucze-
nia. ten kierunek dało się zauważyć już 
przy premierze Oczyszczonych (2001), 
sztandarowego spektaklu Warlikow-
skiego, który – nawet jeśli krytycy filo-
zofii tego artysty nie chcą tego do dziś 

Won! 
Przemysław skrzydelski

Szkic teatru wykluczonych
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wszelkich debatach odmienia się ten 
tytuł przez wszystkie przypadki, a figu-
ra homoseksualisty dość oczekiwanie, 
jeśli chodzi o społeczny nastrój, który 
coraz odważniej pozwalał konfrontować 
się z tym zagadnieniem, stała się jed-
ną z kilku najchętniej eksplorowanych 
zarówno w teatrze, jak i przy teoretycz-
nych próbach wyznaczania mu nowych 
dróg. naturalnie dla lewicy, która homo-
seksualizm wyznaczała w tamtym cza-
sie jako jeden wręcz z kłopotów, z jakim 
nowoczesne społeczeństwo musi sobie 
poradzić, była to okazja nie do prze-
gapienia. rozpoczął się nowy, wielki 
DYskurs. co ciekawe, może właśnie 
w  tamtym momencie nadarzyła się 
w polskim teatrze też okazja idealna do 
tego, by nawet i na kontrze to polska 
prawica uruchomiła własny, oddziel-
ny dyskurs w teatrze. to już zupełnie 
inny temat i również zupełnie zasadni-
cze pytanie, czy w ogóle była szansa, by 
uformowało się w naszych warunkach – 
przecież nie tylko nadwiślańskich – coś 
takiego jak teatr prawicowy. I cóż wła-
ściwie miałoby to być?

I  tutaj wracam do gry zapropono-
wanej na początku. sofoklesowy Król 
Edyp jest bowiem jak najbardziej, 
a  może i  przede wszystkim, tragedią 
wykluczenia. a z racji siły tego drama-
tu przyjmijmy tezę, iż Edyp to pierwszy 
wykluczony, i to wykluczony bez szans 
na ratunek. król teb jest przeklęty, więc 
czysto lewicowe pragnienie, by próbo-
wać go ratować, przekonywać społe-

czeństwo, by przyjęło go do siebie jako 
swojego, natychmiast spala na panew-
ce. klątwa rzucona na ród Labdakidów 
z powodu dawnej przewiny ojca Edypa, 
Lajosa, jest kopalnią pytań teologicz-
nych, dotyka też kwestii niemożności 
uwolnienia się od boga, w końcu odpo-
wiedzialności przed bogiem za każdy 
czyn. co więcej, arcydzieło sofoklesa 
przypomina nam o  beznadziei, jaką 
wydaje się ludzka nieświadomość. Dla-
tego dziś Warlikowski z Edypem tak-
że nie miałby co począć. oczywiście nie 
tylko on. całe zastępy młodych reżyse-
rów i teoretyków wychowanych na jego 
sposobie myślenia. bo czy mogliby być 
zaciekawieni fatum? jeszcze przed laty, 
przed Oczyszczonymi, powstały przecież 
Bachantki (2001) według Eurypidesa, 
w których przynajmniej Warlikowski 
jakoś zbliżał się do fundamentalnych 
zagadnień, tyle że odnosiło się wrażenie, 
iż to rozgrywka, badanie 
egzotycznych terenów, na 
których można sobie inte-
lektualnie pohasać, zgłę-
biając mistykę i sensy tragedii greckiej 
jako takiej. człowiek w pułapce fana-
tyzmu, człowiek ulegający religijnej 
pokusie – o tym zdawał się 15 lat temu 
opowiadać reżyser i być może było to 
mało jak na Eurypidesa, ale przynaj-
mniej było to coś, co pozwalało na 
zauważenie tropów, które po jakimś 
czasie potrafią się przemieniać w długo-
trwałe mody. gdyby – to znów element 
gry w alternatywną historię – w tamtym 

edyp to pierwszy 
wykluczony
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czasie ktoś w Polsce zajął się teatrem, 
nazwijmy to, teologicznym, dziś mie-
libyśmy być może nie jeden dominują-
cy teatr, który chce definiować się po 
prostu jako ten właściwy (środowiska 
lewicowe uciekają od odpowiedzi, kiedy 
twierdzi się, że u nas rządzi tylko teatr 
lewicowy), a realnie jest wytworem jed-
nej strony, jednej walki, jednego para-
dygmatu kultury.

opisuję tutaj moment symboliczny, 
bo przecież trudno założyć, że nie da się 
zauważyć żadnego innego. Warlikowski 
i jego szturm na polski teatr, tak efekto-
wany i tak redefiniujący rzeczywistość 
naszej kultury daleko poza granicami 
sceny, nie wyczerpuje ani problemu 
wykluczenia, ani samej perspektywy, 
w  której problem ten się przejawia. 

ale właśnie jest symbo-
liczny i w tym tkwi jego 
siła. kim miałby być dziś 
Edyp, jeśli sięgnąłby po 
tę postać nasz teatr? 
upieram się, że najcie-
kawszym aspektem jego 

psychiki byłaby skłonność kazirodcza, 
a co za tym idzie cały problem seksual-
nego wyobcowania. nie chodzi o to, że 
bohater sofoklesa stałby się matrycą, 
na której można zgłębiać tajniki ludz-
kich przekroczeń, ale o to, że zapew-
ne teologię i egzystencjalizm można by 
z jego pomocą podmienić na popularną 
psychologię. kompleks Edypa – samo 
już to hasło pokazuje, w którą stronę 
należałoby pójść.

a kim jest teraz choćby orestes szu-
kający schronienia w  świętym przy-
bytku za czyn niewyobrażalny, zabicie 
własnej matki? Wykluczony ze społe-
czeństwa przez bóstwa miał prawo do 
tego, co uczynił w świetle sprawiedliwej 
zemsty? to konflikt sumienia z prawem 
boskim. tymczasem w naszym teatrze 
postać z  ajschylosa pojawia się jako 
wyrzutek, który musi się uporać z defi-
cytem miłości u matki (np. spektakl Mai 
kleczewskiej, 2012). o czym dziś na sce-
nach rozmyślałaby antygona wykluczo-
na za wywyższenie dawnego boskiego 
prawa ponad prawo państwowe?

r Z e c Z y W I s To ś ć

W polskim teatrze rozmowa o społecz-
nym wykluczeniu, odchyleniu czy też 
rezygnacji i ucieczce na margines życia 
odbywa się na łatwych do przewidze-
nia zasadach. Musi w nich istnieć figu-
ra/charakter/ikona z  góry określona 
jako należąca do publicystycznie zde-
finiowanej grupy, do której tradycyjne 
społeczeństwo nadal nie chce dorosnąć 
albo mówiąc inaczej: nie potrafi doro-
snąć. Homoseksualista w tym układzie 
jest ikoną, do której powraca się do 
znudzenia.

Wytworzyła się dość paradoksalna 
sytuacja, w  której zwłaszcza prakty-
cy teatru zapomnieli, że sam dramat 
doskonale obywa się bez takiego defi-
niowania pojęcia „wykluczony”. Prze-
cież wykluczenie postaci stanowi istotę 
dramatu. bez tego podstawowego zabie-

homoseksualista 
w tym układzie 

jest ikoną, do 
której powraca 

się do znudzenia
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gu nie można rozmawiać o zasadniczej 
osi, na której w dramacie dobudowuje 
się poboczne elementy jego struktury. 
Pomińmy już przykłady z greckiej tra-
gedii, ale przecież następnym po Edy-
pie niech będzie Hamlet wykluczony 
poprzez własną niezgodę na zastany 
porządek rzeczywistości, dopatrujący 
się wyrównania krzywd, kiedy być może 
innym się to nie opłaca. Wykluczony jest 
i otello pozbawiony racjonalnego oglą-
du spraw, zaślepiony tragedią własnej 
percepcji (choć nieraz już teatr zajmo-
wał się nim z tego powodu, że był Mau-
rem). Wykluczenie to bycie w dramacie 
na straconej pozycji, które jednocze-
śnie stanowi punkt wyjścia, by z niej się 
wydostać. tak pisał szekspir, tak pisał 
calderón, podobnie Fryderyk schil-
ler. nawet Molierowski Don juan jest 
wykluczony, bo dąży do samozagłady. 
Dramat XX-wieczny wiele w tej struktu-
rze komplikuje, ale nawet awangardzista 
Witkacy nie opowiada o niczym innym 
jak o tragedii wykluczenia artysty.

gdyby natomiast skupić się na kla-
sycznym dramacie amerykańskim lat 
40. i 50., to oferuje ten nurt całą gamę 
możliwych ujęć wykluczenia z powo-
dów ekonomicznych. Loman ze Śmier
ci komiwojażera arthura Millera nie ma 
szans na szacunek jako wieczny ciu-
łacz w  świecie, w  którym zaczynają 
rządzić tylko i wyłącznie reguły wyzy-
sku. rodzina zaś jest na nie skazana. 
to chyba zresztą najbardziej dojmują-
ca figura wykluczenia, której dałoby się 

skutecznie użyć jako broni przeciw kapi-
talistycznej bezduszności, figura ideal-
nie skrojona do potrzeb lewicującego 
teatru. aż dziw bierze, że tak rzadko po 
nią sięga. nie zabrał się do tego tekstu 
żaden szanujący się reżyser z pokolenia 
młodych gniewnych. czołowi kontesta-
torzy polskiej codzienności społecznej, 
Monika strzępka i  Paweł Demirski, 
wolą tworzyć przedstawienia na bazie 
autorskich tekstów pisanych językiem 
sloganów i zasłyszanych idiomów. Dużo 
w tym chwytliwych tez, wypowiadanych 
często w tempie telewizyjnych połaja-
nek, lecz za mało dramatycznego napię-
cia i wciągających widza opowieści.

Przypomnijmy też – często o tym się 
zapomina – że z kolei norweski klasyk 
końcówki XIX w., Henryk Ibsen, był nie-
gdyś uważany za pierwszego feministę 
w teatrze, bo wiele jego sztuk unaocz-
niało słabą pozycję społeczną kobiet.

Wracając na chwilę do 
Millera: jego równie słyn-
ne Czarownice z  Salem 
powstały jako komentarz 
do zdarzeń wokół komisji 
Mccarthy’ego w usa i do 
dziś stanowią dramat- 
-symbol upominający się o prawa osób 
ściganych przez polityczny reżim…

s m u T e K

Pewnie jednak najbardziej zasmuca to, 
że na polskich scenach nie pojawiają 
się rodzaje wykluczenia, których nie 
da się podporządkować bieżącym spo-

figura idealnie 
skrojona 
do potrzeb 
lewicującego 
teatru
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rom ideowym i politycznym. Zazwyczaj 
kończy się to tym, że przy całym bogac-
twie możliwych odniesień do dramatu 
polski teatr oddaje pole takim zaanga-
żowanym dziedzinom aktywności, jak 
reportaż, dokument czy popularny opis 
socjologiczny.

Wiele do zrobienia sceny miałyby np. 
w sprawie starości i odrzucenia śmierci. 
o ile się nie mylę, minęło już szesnaście 
lat, od kiedy, jak się okazało, incyden-
talnie zagościł u nas znakomity dramat 
Theresii Walser Córki King Konga – prze-
rażająca, rzec można w  formie daleko 
przekraczająca nawet naturalizm – opo-
wieść o trzech pielęgniarkach próbujących 
sobie poradzić z pracą, którą przyszło im 
wykonywać w domu starości. tekst stawia 
pytania o to, jak oszukać śmierć i czy pro-
ces odchodzenia ze świata ma prawo być 
częścią życia innych, i czy przypadkiem 
nie jest tak, że najwięcej tracą ci, którzy 

są zmuszeni obserwować 
umierających ludzi. Przy-
puszczenia, które snuje 
niemiecka dramatopi-
sarka, są na tyle prowo-
kacyjne, że zakrawają na 
obyczajowy skandal, ale 
też na tyle niejednoznacz-

ne, że rodzą szerokie pole do interpretacji. 
to tytuł niesłychanie pojemny, podpowia-
dający bezlik teatralnych rozwiązań. brak 
nam takich dyskusji.

tym bardziej że starość pojawia się 
w polskim i światowym dramacie w wie-
lu odcieniach. Przypomnijmy tu zatem 

Chłopców stanisława grochowiaka, 
w którym pensjonariusze domu starości 
prowadzą z sobą groteskowe gry, by tyl-
ko odsunąć w dal to, co nieuchronne. na 
drodze do prób wybicia się na dziecięco 
śmieszną i przez to wzruszającą nieza-
leżność stają im siostry zakonne, które 
próbują utrzymać w zakładzie porządek. 
tekst sprzed pięćdziesięciu lat ukazuje 
problem starości jako konflikt senty-
mentów, marzeń i pokoleń. W sposób, 
jaki każdemu wydaje się znajomy, biorąc 
pod uwagę, jak wielu z nas wychowało 
się w domach wielopokoleniowych.

Zupełnie inne ujęcie starości propo-
nuje Esther Vilar. W swoim znanym pro-
test tekście o strukturze zbliżonej do 
monologu (Starość jest piękna), w któ-
rym starość występuje jako mówczyni 
oskarżająca młodych, każe wykrzyczeć 
swej bohaterce, że w starości nie ma 
niczego wstydliwego i należy ją trak-
tować na takich samych prawach jak 
innych, dając jej równocześnie takie 
same możliwości funkcjonowania.

Warto także się przyjrzeć, jak zagad-
nienie starości przedstawiają w swych 
dramatach Werner schwab (Prezydentki, 
na naszych scenach na szczęście rozsła-
wione przez realizację krystiana Lupy, 
1999), george tabori (napisał Przed
wczesną śmierć, której akcja rozgrywa 
się w 2066 r., kiedy to w usa prowadzo-
na jest akcja uśmiercania ludzi po pięć-
dziesiątce) czy Ludmiła razumowska 
(jej poruszający Plac św. Włodzimierza 
o kobiecie i mężczyźnie, którzy natra-

dramat 
współczesny 

przyłapał się na 
słabości ulegania 

publicystycznym 
przymusom
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fiają na siebie dopiero w jesieni życia) 
albo niklas rådström (piszący o poro-
zumieniu między bliskimi sobie osoba-
mi, odnajdywanym dopiero po latach).

Podobnym problemem pozostaje 
też dla dramatu wykluczenie z powo-
du choroby, również psychicznej. teatr 
dysponuje w tym przypadku znakomi-
tymi dramatami niny czerkies piszącej 
o wyobcowaniu przez schizofrenię czy 
Endy Walsha i Petera nicholsa – o rela-
cjach między chorym dzieckiem a rodzi-
cami i otoczeniem.

W ogóle warto powrócić do wyobcowa-
nia ludzi żyjących w zamkniętych społecz-
nościach i do tragicznych konsekwencji, 
jakie niosą z sobą mikroświaty jednostek 
przegranych, oddzielone od reszty społe-
czeństwa szczelnym kordonem. Dramaty 
Edwarda bonda i janusza głowackiego to 
przykłady pierwsze z brzegu.

Z N a K  c Z a s u

tymczasem wiele wskazuje na to, że 
w polskim i światowym teatrze właśnie 
pojawiła się nowa grupa wykluczonych. 
Mówiąc wprost po raz kolejny dramat 
współczesny dał się przyłapać na słabo-
ści ulegania publicystycznym przymu-
som. jak na razie trudno rozstrzygnąć, 
jaki status w europejskiej rzeczywistości 
mają uchodźcy, bo problem ten wydaje 
się nazbyt skomplikowany, by stosować 
w nim uproszczone klisze, ale Elfriede 
jelinek w swoim najnowszym, zupełnie 
kuriozalnym tekście Podopieczni stawia 
sprawę dość jasno, udzielając imigran-

tom głosu w zbiorowym chórze, który 
ma być wielkim oskarżeniem Europy 
zobojętniałej na cierpienie ludzi prześla-
dowanych w swoich krajach. jak zawsze 
u austriackiej noblistki punkt widzenia 
jest właściwie jeden, a sposób postrze-
gania problemu – naiwny i pretensjo-
nalny, choć umiejętnie podniesiony do 
rangi wypowiedzi monumentalnej; to 
przecież właściwie przemawiają błagal-
nice z partii chóralnych ajschylosa:

Nie mamy takiego ubrania, żeby 
pasować do waszych zwyczajów 
i upodobań, jesteśmy okryci, jak 
wszyscy, tak i my się okrywamy, 
wiemy jednak to, że gdybyśmy nawet 
wyglądali jak wy, i tak byście nas 
rozpoznali, spośród tysięcy byście 
rozpoznali jednego obcego, wszędzie 
rozpozna się kogoś takiego, dla kogo 
nie ma tutaj miejsca.

niemal pięćdziesięciostronicowy 
strumień świadomości z 2015 r. docze-
kał się już kilku niezwykle głośnych 
premier w niemczech i austrii. Przed 
chwilą wystawiono Podopiecznych w kra-
kowskim starym teatrze. a  już za 
moment na scenach pojawi się kolejny 
uchodźczy dramat jelinek – Wściekłość.

Możliwe, że jesteśmy świadkami 
jakiegoś teatralnego przełomu. albo 
tylko mody. W każdym razie boję się 
wykluczenia w  takich proporcjach. 
W milionowych chórach. Litery mogą 
nie dać rady. Ω

Autor dziękuje Agencji Dramatu i Teatru za udostępnienie przekładów sztuk



Miłości 
wystarczy dla 
wszystkich
Losy Ukraińców w ostatnich latach krzyżują się 
jak kule z drugiego Majdanu. Może się wydawać, 
że ich losy są nie do końca od nich zależne. 
Świszczą nad głowami. I rzucają nimi. Do Polski, 
do Niemiec, znowu na Ukrainę. Na Wschód. Gdzie 
wojna. I dokądkolwiek, by od wojny uciec. Ukraina 
wewnętrznie się waha: w którą stronę podążyć?k
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Witalij kociuba był na Majdanie cztery 
razy. Pierwszy raz pojechał na początku 
stycznia. był cztery dni. Podobało mu 
się. spod Lwowa jechał do kijowa auto-
busem niecałe pół dnia i połowę nocy. 
Świt zastawał go już na placu. Wśród 
swoich. czwartym razem też jechał 
niecałe pół dnia i połowę nocy, a rano 
20 lutego 2014 roku był na polu walki. 
Zginął od razu. od kuli snajpera. co 
można zobaczyć na Youtubie.

W lutym świt przychodził na Majda-
nie szybciej. Witalij miał 32 lata. Żonę. 
Dwoje dzieci. jest w niebiańskiej sot-
ni. Losy ukraińców w ostatnich latach 
krzyżują się jak tamte kule z drugiego 
Majdanu. Może się wydawać, że ich 
losy są nie do końca od nich zależne. 
Świszczą nad głowami. I rzucają nimi. 
Do Polski, do niemiec, znowu na ukra-
inę. na Wschód. gdzie wojna. I dokąd-
kolwiek, by od wojny uciec. Przekląć ją. 
Zapomnieć.

Wojna z rosją – z nikim innym. rosja 
potrzebna jest ukrainie do szczególnego 
istnienia. gdyby nie było rosji, ukra-
ina istniałaby w inny sposób. nie roz-
mawiano by o waleczności, nie szukano 
duchów przodków. Polska nie byłaby 
żadnym uwikłaniem. ukraina i Polska 
byłyby równie porównywalne co austria 
i szwajcaria. Porównywalne i  równo-
ległe. W  sam raz do siebie podobne. 
I w sam raz od siebie różne. Euro 2012 
było przymiarką do pewnej rzeczywi-
stości. I nie było bajką.

W  całej historii Związku radziec-
kiego tylko jednej ukraińskiej bajce 
pozwolono przekroczyć granice Zsrr. 
nosiła tytuł Czariwni okulary. W Pol-
sce  – Magiczne okulary. odwoływała 
się do twórczości literackiej dla dzieci 
Wsiewołoda niestajki. Inne ukraińskie 
bajki nie miały w Związku radzieckim 
nic do powiedzenia. Dominacja rosyj-
skiej nie podlegała dyskusji. Podobnie 
jak granice poszczególnych republik. 
ukrainę wydzielono z  ziem nie tyl-
ko ukraińskich. nie mogła być czysta 
etnicznie. jako taka mogłaby być dla 
stalina zbyt nieprzejednana. a tak była 
bezpiecznym konglomeratem różnych 
społeczności, w tym dużej rosyjskiej, 
zwłaszcza na wschodzie i na południu. 
to sprawiło, że w ciągu 70 lat istnienia- 
-nieistnienia ukraina rozpłynęła się. 
I kiedy w 1991 roku odzyskała niepod-
ległość, sama siebie zapytała, co to jest 
niepodległość. ukraina zdjęła magicz-
ne okulary i zobaczyła własną poraża-
jącą słabość: kraj spustoszały, przeżarty 
korupcją, kraj żaden.

jeden z moich ukraińskich rozmów-
ców, Igor, jest artystą. od lat miesz-
ka w  Polsce. o  korupcji 
opowiada na poły arty-
stycznie jako o  czymś 
surrealistycznym, a prze-
cież głęboko dojmującym. na ukrainie 
to zjawisko jest kapitalnie wynaturzo-
ne. Wynaturzone – ale jakby na prze-
kór temu naturalne i  ludzkie. bliżej 

Wojna z rosją – 
z nikim innym
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mu do obyczaju niż społecznej dole-
gliwości. jest przejawem oczywistej 
wdzięczności.

Wdzięczność i alienacja to dwa dość 
dziwaczne aspekty ukraińskiej korupcji. 
nie można czegoś nie dać za coś, co się 
otrzymuje. należy się odwdzięczyć: za 
szkołę; za ocenę; za studia; za dyplom; 
za pracę; za stanowisko; za szpital; za 
zdrowie; za pogrzeb. Wdzięczność na 
ukrainie nie zna granic.

Inna kwestia to alienacja. alienacja 
należności – przepraszam za koślawość 
wymyślonego naprędce pojęcia. oto, 
powiedzmy, pieniądze za dobrą oce-
nę położone na biurku nauczyciela nie 
lądują w szufladzie tegoż, tylko wędrują 
do dyrektora. ten też ich nie zagospoda-
rowuje, bo lepiej przekazać je do kurato-
rium. W kuratorium nikt ich nie chowa, 
bo wskazane jest okazać wdzięczność 
systemowi i pokłonić się komuś w mini-
sterstwie. W ministerstwie też nie warto 
ich sobie przywłaszczać, bo najmądrzej 
będzie je zainwestować u najwyższych 
władz. Za co? Za tę ocenę w  szkole 

jakiegoś Dimy. najwyż-
sze władze mnóstwo 
zawdzięczają 10-letnie-
mu Dimie. no, a Dima – 
najwyższym władzom, bo 

dorasta bezpieczny. jest dobrze.
na ukrainie istnieją dwa światy 

równoległe. jeden głośno przyznający 
wszelkie racje demokratycznym porząd-
kom i  brzydzący się korupcją. I  dru-
gi, może nawet ten sam, tylko akurat 

„wychodzący za drzwi na papierosa”, 
który macha ręką na durną demokrację 
i sprawiedliwość i przyjmuje reguły gry, 
w której korupcja jest zasadą podstawo-
wą. Z korupcją jest łatwiej i wygodniej. 
tak jakoś po ludzku. a bez? jak to to, 
tak bez?

gdy pomyśleć o  ukrainie w  1991 
roku, trzeba spytać o jakichś przewodni-
ków duchowych tamtych dni. I okazuje 
się, że ich nie ma. My mieliśmy dysyden-
tów, oni nie. o władzę w niepodległym 
kraju rywalizowali postkomuniści: lepsi 
z gorszymi. ukraińcy roku 1991 zdawali 
się nieważni. kilku ważnych tym bar-
dziej utwierdzało resztę w nieważno-
ści. Postsowiecka propaganda działała 
w najlepsze kolejne lata. Warto przypo-
mnieć wyniki badań, na które powołują 
się w swoich tekstach o ukrainie pro-
fesorowie polskich uczelni, aleksander 
kuczabski i tomasz Michalski. badania 
w 1998 roku wykazały, że 64 proc. ukra-
ińców mogłoby spokojnie żyć w Zsrr, 
a  w  2005  – 8 proc. ta oligarchizacja 
kraju, feudalna hierarchiczność, w tym 
hierarchiczność ducha i  mentalności 
w ogóle, były na ukrainie uderzające. 
I do dziś zbiera się tego owoce. Zatru-
te owoce. obok oficjalnej niepodległo-
ści kraju jest jakaś osobliwa podległość 
ludzi, którzy ten kraj tworzą. Zależność 
jednych od drugich. jak mówi się w kra-
jach gospodarki liberalnej o niewidzial-
nej ręce rynku, tak na ukrainie można 
by mówić o niewidzialnej ręce władzy. 

Wdzięczność 
na ukrainie nie 

zna granic
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która nie musi mówić wprost, by mieć 
siłę. niewidzialną siłę. Z tejże podle-
głości nie może więc, nie jest w  sta-
nie, wyrosnąć, niezarosła chwastami, 
niepodległość.

tęsknoty za dawnym systemem 
totalitarnym nie kryją rejony Doniec-
ka i ługańska. jedności nie sprzyja też 
różnorodność językowa. Mamy zachód 
i centrum mówiące po ukraińsku oraz 
miasteczka i  wsie na wschodzie i  na 
południu. a obok duże miasta mówią-
ce po rosyjsku oraz regiony dwujęzycz-
ne. te trzy grupy językowe są mniej 
więcej sobie równe. Do tego liczne kra-
iny geograficzne i kulturowe, chętnie 
zamykające się w  swoich zwyczajach 
i stereotypach na temat sąsiadujących 
społeczności. krym, Donbas, Zakarpa-
cie, galicja, bukowina pozostają osobne. 
są przy tym „łase” na dyskusje o fede-
ralizacji ukrainy. ta płynność ukrainy 
ma źródła w żywym poglądzie, że miesz-
kańcom danych rejonów bliżej jest do 
sąsiadów, do rosji, białorusi, słowacji 
niż do innych kultur wewnątrz ukrainy.

rosja zatem nie musi się nadzwy-
czajnie starać o ukrainę. Wojny gazowe 
2006 i 2008 roku, agresja w 2014 to jedy-
nie bardziej spektakularne świadectwa 
wciąż tego samego: niezmiennie jedne-
go boju – i ukrainy wyrastającej w cie-
niu rosji.

rozwijająca się cerkiew patriarchatu 
moskiewskiego te wpływy tylko wzmac-
nia. ani cerkiew unicka, ani autokefa-
liczna nie mają takiej siły. a przecież to 

te cerkwie „przeprowadzały” ukraiń-
ców przez czas komunizmu. jednak po 
1991 roku nie zajęły czołowych pozycji.

I w tym m.in. przejawia się to wew-
nętrzne zawahanie ukrainy: w  któ-
rą stronę podążać  – czy „rosyjskiego 
świata” i  uległości, czy niezależności 
przychodzącej jednak z takim trudem. 
Wystarczy przypomnieć pomarańczową 
rewolucję i późniejsze „pomarańczowe” 
zaniechania i kłótnie.

Wspomniany Igor mówi o  organi-
zacji ukraińskiego państwa jak najgo-
rzej. Werchownej rady nie szanuje; nie 
widzi nikogo, kto uzdrowiłby ukrainę. 
nie życzy jej wchodzenia do unii Euro-
pejskiej, przekonany, że korupcji będzie 
wtedy dwa razy więcej. Zwraca uwagę 
na – według niego – brak ukraińsko-
języcznej inteligencji. być może ona 
oparłaby się antyrozwojowi ukrainy 
po 1991 roku. jednak zsowietyzowana 
nie miała szans. trudno było zapro-
wadzać nowe porządki, objaśniając je 
po rosyjsku. ale to się zmienia. obec-
nie znacznie więcej ukraińców mówi 
po ukraińsku niż w roku 1991. aczkol-
wiek rosyjski jest wszechobecny. W wie-
lu rodzinach, zwłaszcza na wschodzie 
i południu, mówi się tylko po rosyjsku 
lub po rosyjsku i po ukraińsku. Pozna-
łem kilka osób wyrosłych w charkowie 
i od niedawna mieszkających w Polsce. 
W  ich domach mówiło się i mówi po 
rosyjsku, a  jednak świadomość naro-
dowa jest wysoce rozwinięta. to domy 
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inteligenckie, owszem, ale też domy zde-
cydowanie stojące po stronie drugiego 
Majdanu; jakby nagle ożywione; jakby 
nagle przekonane o wszystkich racjach 
idących przeciw Putinowi i rosji. W tym 
sensie Putin uczynił dla ukrainy w roku 
2014 wiele dobrego. radykalnie przy-
spieszył odbudowę świadomości naro-
dowej ukraińców i wskazał palcem tych, 
inteligentów w średnim wieku, którzy 
mają ostatnią szansę na powiedzenie 
czegokolwiek o sobie i o nowej ukrainie: 
o tej współczesnej i o tej wyobrażanej 
za ileś lat.

natalia, pracownik naukowy na jed-
nej z polskich uczelni, każe pamiętać 
o sowietyzacji i przetrzebieniu kraju. 
Podkreśla, że drugi Majdan był rewo-
lucją dumy. Pokazał wreszcie stosunek 
ukraińca do samego siebie. jakby wysta-
wił w centrum kijowa lustra, w których 
kazał się przejrzeć. a  serhij Żadan, 
pisarz, zaznacza, że obok – siłą rzeczy – 
najgłośniejszego Majdanu kijowskiego 
istniało wiele majdanów pomniejszych 
i swoiste odrodzenie narodowe działo 
się na całej ukrainie. Żadan przemie-
rzał ją wtedy wzdłuż i wszerz i w więk-
szości miast i miasteczek, na rynkach 
i ryneczkach głoszono potrzebę odno-
wienia, uwiarygodnienia i  urzeczy-
wistnienia ukrainy. niekoniecznie 
maszerującej w stronę Europy, nie – ale 

uczciwej, rugującej korup-
cję, demokratyzującej się 
u  samych podstaw. ta 
elementarność tamtych 

dokonań, haseł i czynów była istotnie 
odświeżająca.

W ich moc sprawczą wierzy tamara, 
absolwentka filozofii na uniwersytecie 
w charkowie. Zaangażowana społecz-
nie, od dwóch lat w Polsce, dziewczyna 
z doktoratem. Pełna ambicji i energii. 
Pracuje w korporacji. jest przekonana, 
że ukraina wychodzi na prostą, a obec-
ne władze zachowują się dobrze. W jej 
rodzinie w charkowie (skąd pochodzi) 
mówiło się i  mówi po rosyjsku. Lecz 
nie ma wątpliwości, że to ukraina jest 
jej ojczyzną. jak podkreśla, nie język 
kształtuje narodową tożsamość; to tyl-
ko fikcja teoretyczna. na ukrainie przez 
lata mieszały się nacje. jej babcia jest 
Polką. Wspomniany wcześniej Igor ma 
wśród swoich przodków słowaków. nic 
dziwnego, skoro pochodzi z użgorodu.

tamara nie odrzuca myśli o powrocie. 
o ukrainie opowiada z sentymentem. 
Podobnie o swoim dzieciństwie. 12 lat 
mieszkała w bierdziańsku nad Morzem 
azowskim. uśmiecha się na wspomnie-
nie o tym, jak wchodziła do tego morza, 
szła i szła w wodzie po kolana. takie 
płytkie morze. W sam raz dla dzieci. 
słońce zachodziło wolno. kładło się na 
powierzchni wody i nie chciało zasnąć. 

I o takiej ukrainie najchętniej opo-
wiadaliby moi rozmówcy. jest w  ich 
historiach jakaś melancholia. niko-
mu z nich nie można odmówić miłości 
do kraju. gdzie malownicze pejzaże – 
owszem, ale i malowniczy ludzie. od 
których roi się w  opowiadaniach, 

ukraina nie jest 
skansenem. Jest 

żywą ziemią
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powieściach serhija Żadana. ale także 
w wierszach. Znajdziemy je w  Etiopii 
i w końcowej części Mezopotamii, książki 
uhonorowanej nagrodą Literacką Euro-
py Środkowej angelus 2015.

Pochodzący z  charkowa pisarz, 
powszechnie znany ze swojego zaanga-
żowania na rzecz ukrainy; koncertują-
cy ze swoim zespołem Psy w kosmosie 
po Europie i  zbierający pieniądze na 
wszystko, co może ochronić ukrainę 
w wojnie z rosją – jest ambasadorem 
myśli o ukrainie niezależnej od wpły-
wów tak rosyjskich, jak i europejskich. 
Wierzy w samodzielność ojczyzny. W jej 
różnorodności widzi siłę i bogactwo, nie 
słabość.

W swojej literaturze nie stawia jed-
nak spraw politycznych wprost. nie one 
są osią jego twórczości. Dominują żywe 
ludzkie portrety i żywe ludzkie miejsca. 
Dużo u Żadana miłości, zawiedzionych 
miłości; dużo żalu i śmierci, ale nade 
wszystko dużo życia. W tym takiego od 
ściany do ściany, na krawędzi, męskie-
go. Żadan nie lubi przeciętności. każda 
kobieta jest wyjątkowa. każdy mężczy-
zna przynosi coś. Przyjaźnie mają kanty, 
lecz są silne. Ludzie potrafią odnaleźć 
się po latach – właśnie w imię dawnej 
przyjaźni.

I ci ludzie, doskonali, niedoskona-
li budują świat ukrainy, jaki zaczyna 
nas pociągać. Świat pełen easternowej 
przygody i easternowych praw i prawd. 

aż chce się na taką ukrainę pojechać. 
I to ukrainę wschodnią. Wspomniana 
Mezopotamia dzieje się w charkowie, 
a  o  rok wcześniejszy Woroszyłowgrad 
w ługańsku.

tytuły Mezopotamia czy Etiopia zdają 
się odsuwać od ukrainy. tym bardziej 
jednak zbliżają, gdy wejrzeć w  twór-
czość Żadana głębiej. opowiada histo-
rie niemal mitologiczne, niemal biblijne; 
niemal uniwersalne. Żadan chce więc 
widzieć ukrainę szerzej, ponadgra-
nicznie. W tym dostrzega jej szansę na 
rozwój. by usiadła mocno na mitycz-
nych wręcz podstawach, twardo – jak 
największy na świecie, właśnie ukraiń-
ski, samolot transportowy an-225. by 
nikt nie pytał jej więcej o sens istnie-
nia; o tożsamość; o szansę. nie – chce 
mówić Żadan – ukraina jest. Po prostu. 
bo żyją wśród ukraińców sprawy doty-
czące całej ludzkości. ukraina nie jest 
skansenem. jest żywą ziemią. Wojna? 
Minie. Miłość? Zostanie.

jak wspomina romeo, bohater opo-
wiadania z tomu Mezopotamia serhija 
Żadana:

A i jeszcze mówiła, że na ulicach znów 
zaczęli strzelać, że wojna wciąż trwa i nikt 
nie ma zamiaru się poddawać. Wszystko 
będzie trwało, póki będziemy kochać  – 
wyjaśniała, niby niczego nie sugerując. 
Miłości wystarczy dla wszystkich – doda
wała. Tego ostatniego nie rozumiałem. Ω



Mikołaj Mirowski

Kino 
Smarzowskiego – 
ekstramocny 
(nad)realizm
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Co jest kluczem do twórczości Wojciecha 
Smarzowskiego? Jak można zdiagnozować jego 
kino? Jaki przekaz pragnie nam nieść swoim uporem 
i artystyczną konsekwencją? Czy w rzeczywistości 
Smarzowski kręci wciąż jeden film, tyle że 
o różnych obliczach? Opowiada tę samą historię, ale 
ubraną w rozmaite kostiumy? Do czego służy jego 
charakterystyczny brutalno-nihilistyczny background? 
Czy to tylko terapia szokowa i mocne uderzenie na 
odlew, którego nie można uniknąć, bo mimowolnie 
przyciąga i intryguje? Interpretacji jest kilka. 
Oczywiście żadnemu filmowi Smarzowskiego nie 
można odmówić charakteru, każdy prowokuje widzów 
do introspektywnej refleksji, intelektualnej dyskusji, 
a nawet otwartego sporu. To ogromna wartość dodana. 
Warto zatem raz jeszcze przyjrzeć się temu barwnemu 
dorobkowi i podjąć próbę wydobycia z niego ogólnych 
założeń. Jaka jest Polska i jacy są Polacy według 
Smarzowskiego? Czy to obraz boleśnie prawdziwy, 
czy raczej wyolbrzymiony na potrzeby artystycznej 
koncepcji? Czy na ekranie widzimy już siebie, czy 
dopiero twórczą projekcję możliwej katastrofy?

siódmego października odbędzie się długo wyczekiwana premiera 
kolejnego filmu Wojciecha smarzowskiego Wołyń. już teraz możemy 
być pewni, że obraz ten wywoła ogromne poruszenie i z pewnością 
będzie uchodził za kolejny mocny przekaz w dorobku tego utalento-
wanego reżysera. Zapewne o filmie tym będziemy długo i namiętnie 
rozmawiać, toczyć spory, skutecznie podtrzymując jego obecność 
w przekazie medialnym i świadomości widowni. 
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P o Z y T y W N I e  P r Z e W I dy Wa l N y 

Dlaczego piszę o tym z taką pewnością, choć filmu przecież nie 
mogłem jeszcze zobaczyć? oczywiście skłonić mnie do takiej anty-
cypacji mógł sam, wciąż gorący historycznie, temat rzezi wołyńskiej – 
ale czy tylko? jasne jest, że zbrodnia wołyńska dokonana przez 
ukraińskich nacjonalistów na Polakach pojawiła się u smarzowskiego 
nieprzypadkowo, doskonale bowiem wpisuje się w jego artystyczne 
emploi. ale nie to jest przecież głównym powodem! smarzowski – czy 
się go lubi, czy nie – jak żaden inny z polskich twórców wypracował, 
a wręcz stworzył od zera, swój absolutnie autonomiczny i oryginalny 
styl. autorska marka kina smarzowskiego jest nie do podrobienia, 
począwszy od budowania historii na poziomie scenariusza i totalnego 
podejścia do tematu, przez wyjątkową wrażliwość kamery i drażnią-
cą muzykę, na ulubionych i dobrze dobranych aktorach kończąc. to 
wszystko sprawia, że etykieta pod tytułem „kino smarzowskiego” 
gwarantuje nam wysoki poziom artystyczny połączony z obrazem, 
który ogłusza i na długo pozostaje w pamięci. tak pozytywnie prze-
widywalnych twórców w polskim kinie po 1989 roku jest naprawdę 
jak na lekarstwo. jak smarzowski do tego doszedł? czy od początku 
był świadomy swojej drogi?

d o sTo J e W s K I  I   K a F K a 

Wojciech smarzowski zadebiutował w 1998 roku Małżowiną, obrazem 
z pogranicza filmu telewizyjnego i eksperymentu teatru telewizji, 
który tak zresztą został przez tVP2 przedstawiony. oglądając w tam-

tym czasie Małżowinę, chyba nikt nie przewidywał (łącz-
nie z piszącym te słowa), że nieopierzony, wtedy 35-letni 
reżyser już dekadę później zostanie określony mianem 
jednego z najciekawszych wizjonerów polskiego kina. 
Filmowy debiut smarzowskiego ma swoją moc i ciężar, 
zanurzony jest gdzieś między prozą Fiodora Dostojew-

skiego i Franza kafki. a poza tym, jak każdy jego późniejszy film, 
Małżowina jest bardzo polska, a zarazem klasycznie uniwersalna. 
Można sparafrazować za krzysztofem Vargą, że nad tym filmem 
unosi się męczące polskie powietrze. Małżowina to rzecz o wyob-
cowaniu, alienacji i poszukiwaniu twórczego natchnienia. Poznaje-

nad tym filmem 
unosi się męczące 

polskie powietrze 
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my M. – głównego i w zasadzie jedynego bohatera filmu – jako lekko 
zdziwaczałego samotnika. typowy inteligent odludek, intrower-
tyk, a przede wszystkim pisarz, który przeprowadza się do starej, 
obskurnej kamienicy ze zmenelizowanymi sąsiadami, by napisać 
książkę życia. W tej roli, jakże celnie, obsadził smarzowski słynnego 
krakowskiego poetę, Marcina Świetlickiego. to strzał w dziesiątkę, 
znamionujący jak duży atut będzie stanowił w przyszłej twórczości 
reżysera idealny dobór aktorów. Z czasem ukuje się nawet opinia, że 
u smarzowskiego aktorzy nie mają prawa grać źle. Ewidentnie było 
to już widać w skromnej, ledwo godzinnej Małżowinie. trzeba przy-
znać, że pierwsze filmowe dzieło smarzowskiego wydaje się jedynie 
wstępem do kolejnych obrazów. choć ja ten swoisty eksperyment 
cenię za minimalizm i eklektyzm – bo to trochę film, a trochę sztuka; 
wydaje się, że fabuła, a w zasadzie jakby jej nie było. to, co na pewno 
pozostanie z Małżowiny w kolejnych projektach smarzowskiego, to 
posępna atmosfera i ponura wizja rzeczywistości.

W I d e oW e s e l e  oT W I e r a  d r Z W I 

Pierwszym filmem w niezależnej karierze Wojciecha smarzowskie-
go – i być może do tej pory najważniejszym – było Wesele (2004). to 
właśnie ta, jak sam przyznaje reżyser, „wideoprodukcja” spowodo-
wała, że branża, producenci, generalnie cały wąski światek polskiego 
filmu donośnie o nim dyskutował i… ostatecznie docenił. co prawda 
wcześniej (2001) smarzowski zrealizował jeszcze doskonały spek-
takl teatru telewizji Kuracja (uhonorowany grand Prix 
krajowego Festiwalu teatru Polskiego radia i teatru tV 
„Dwa teatry” w sopocie oraz nagrodą specjalną jury na 
MFF telewizyjnych w Płowdiw oraz Laurem konrada na 
ogólnopolskim Festiwalu sztuki reżyserskiej „Interpre-
tacje” w katowicach) z wyśmienitą rolą bartłomieja topy i ciekawą 
kreacją krzysztofa Pieczyńskiego, jednak to niskobudżetowe Wesele 
było kamieniem milowym w karierze reżysera. Fakt, że konstrukcja 
filmu narodziła się z braku pieniędzy na produkcję, zyskał już miano 
środowiskowej anegdoty. smarzowski, zawiedziony i pozbawiony 
złudzeń, że uda mu się kiedykolwiek pozyskać poważny budżet na 
pełnometrażowy film, postanowił zrobić obraz offowy. a że najtaniej 
kręci się wideowesele, stąd była już bardzo krótka droga do pomysłu 

Posępna atmosfera 
i ponura wizja 
rzeczywistości 
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na fabułę. oczywiście sam tytuł siłą rzeczy intrygował. Wiadome 
było, że od czasów stanisława Wyspiańskiego niemal wszystkie pol-
skie utwory, których akcja ma miejsce podczas wesela, interpretowa-
ne są bardziej lub mniej jako metafora społeczeństwa. smarzowski 
tylko teoretycznie się temu trendowi poddał. W filmie odnajdujemy 
wprawdzie personifikację polskiej zbiorowości, ale daleko posunię-
ty realizm, który po raz pierwszy stosuje tu smarzowski, tworzy 
wrażenie groteski – czy wręcz pastiszu – odzierając nas tym samym 
z pewnych tropów socjologicznej analizy obrazu. to oczywiście prze-
wrotny efekt, bo smarzowski w Weselu jednocześnie udowadnia, 
że jest twórcą cechującym się świetnym wyczuciem i niesłychanym 
darem obserwacji. Wesele, mimo że grzeszy przerysowaniem (stąd 
ów komediowy sznyt), pozostaje jednak obrazem autentycznym, 
również dzięki kolejnemu doskonałemu doborowi odtwórców głów-
nych ról (świetne kreacje Mariana Dziędziela, bartłomieja topy, 
jerzego rogalskiego, arkadiusza jakubika). rzecz jasna film ma 
kilka wymiarów i jeśli chcemy dotrzeć do tego ukrytego najgłębiej, 
musimy spojrzeć na całość jak na klasyczne połączenie pamfletu 
z dość wyrafinowaną prowokacją albo wręcz, jak kto woli, pułapką 
na widza. oddajmy zresztą głos samemu smarzowskiemu: Ta historia 
ma parę warstw. Podstawowa zawiera dynamiczną, pełną zwrotów akcję, 

nienaskórkowe, solidne tło, w miarę zabawne sytuacje i dia
logi. Powinna zaspokoić potrzebę rozrywki u widza, który nie 
oczekuje niczego więcej. Ale jest również warstwa obserwacji 
obyczajowej, jest także warstwa trzecia – dla widzów, którzy 
szukają w kinie odniesień i prowokacji. Podobnie jak ja. Jako 

widz i jako reżyser chcę, żeby kino mnie prowokowało. trudno się z tą 
analizą nie zgodzić. tym bardziej że charakterystyczna warstwowość, 
a także dwuznaczność kina smarzowskiego będzie po Weselu jeszcze 
bardziej widocznym jego znakiem rozpoznawczym. czy także obcią-
żeniem? to pytanie powróci ze zdwojoną mocą przy okazji kolejnych 
już ekstramocnych filmów – począwszy od Domu złego, poprzez Różę, 
Drogówkę, kończąc na Pod Mocnym Aniołem. 

m e Ta F o r a  Ko N T r a  N a d r e a l I Z m

kolejne cztery filmy smarzowskiego, choć fabularnie i gatunkowo 
znacząco się od siebie różnią, w warstwie konstrukcyjnej i ideowej 

daleko posunięty 
realizm tworzy 

wrażenie groteski 
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mają wiele cech wspólnych. na pewno Drogówka stanowi pewną 
eksplorację – czy wręcz pogłębienie – wcześniejszego Domu złe
go. składają się na nią wyjątkowo nihilistyczne, pełne brutalności 
obrazy, w których boleśnie widoczne są fatalizm i beznadziejność 
ludzkich losów. niezależnie, czy sięga do czasów PrL-u, czy też pozo-
staje w rzeczywistości III rP, smarzowski zdaje się nam mówić, że 
chciwość, pazerność, cynizm i brak hamulców moralnych, podlane 
morzem alkoholu, bez względu na okoliczności niosą ze sobą podob-
nie destrukcyjne konsekwencje. być może zmienia się scenografia 
i charakteryzacja, ale strawiona złem mentalność tkwi w człowieku 
jak nieusuwalna zadra. W tym miejscu dochodzimy jednak do moje-
go największego problemu z kinem Wojciecha smarzowskiego. nie 
chodzi o zasadność brutalności czy jaskrawość wynaturzeń poka-
zanych w Domu złym czy Drogówce. Pytaniem zasadniczym jest, czy 
obrazy te – tradycyjnie świetnie zrealizowane i zagrane – pokazują 
nam prawdę o patologiach czasów, o których opowiadają. nie mogę 
uciec od przeświadczenia (a pisałem to już w poprzednim nume-
rze „Frondy LuX” o obrazie PrL-u w kinie III rP), że 
choć Dom zły uchodzi za jeden z ważniejszych obrazów 
PrL-u we współczesnej polskiej kinematografii, to mimo 
wszystko na temat jego istoty nie mówi dosłownie nic, prócz 
kliszowego przejaskrawienia. W wizji Smarzowskiego właściwie można 
to zamknąć w dwóch tytułowych słowach – dom zły. Nie chodzi o to, że 
PRL jest ukazany jako jedno wielkie inferno, ale o to, że piekło to nie 
jest w ogóle realistyczne. Nadrealizm Smarzowskiego powoduje, że cała 
brutalność i nihilizm, wręcz wylewające się z tego obrazu, zwyczajnie nie 
mają mocy. tak pisałem całkiem niedawno – podtrzymuję te słowa.

a m B I Wa l e N c J a  P oW Tó r Z e ń 

Podobne wrażenie wywołuje seans ekranowej adaptacji Pod Mocnym 
Aniołem jerzego Pilcha. czy wizja smarzowskiego pokazuje praw-
dę o alkoholizmie i alkoholikach? Śmiem wątpić. Wiemy przecież 
doskonale, co robi nałogowy alkoholik w ciągu, jak się zachowuje, 
jakie są kulisy tego degradującego nałogu – rzyganie, obsrywanie się, 
delirka z jej różnymi stadiami… tylko czy naprawdę musimy to oglą-
dać przez blisko dwie godziny? czy to przybliża nas do zrozumienia 
dramatu tych ludzi? Przecież i tak smarzowski nie ma szans równać 

wyjątkowo nihilistyczne, 
pełne brutalności obrazy 
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się w tej mierze ze wstrząsającym dokumentem Marka Piwowskiego 
Korkociąg. Mam wrażenie, że w natężeniu obrazów z życia codzienne-
go alkoholika, perwersyjnie sączonych kropelka po kropelce, cały tra-
gizm gdzieś ulatuje. gdy oglądam genialną Pętlę Wojciecha jerzego 
Hasa, nie potrzeba wiele – wystarczy przerażenie w oczach gustawa 
Holoubka czy scena picia w Barze pod Orłem z genialną rolą tade-
usza Fijewskiego i wiem już wszystko, potrafię odczuć rodzący się 
dramat, doskonale dostrzegam nadchodzącą nieuchronnie tragedię. 
tymczasem, paradoksalnie, epatowanie fizycznością i fekaliami, któ-
re stosuje twórca Wesela, zaciemniają dojmujący realizm ludzkiego 
upadku i znieczulają widza. sprawiają, że obojętnieje on czy to na 
los jerzego z Pod Mocnym Aniołem, czy na uwikłanych w piekło PrL 
bohaterów Domu złego. szczęśliwie z pułapek brutalności udaje się 
wyjść smarzowskiemu w Róży (gdzie historyczny temat – radzieckich 
bestialstw na mazurskiej ludności po zakończeniu II wojny świato-
wej – uzasadnia okrucieństwo) i częściowo w Drogówce (w której 
podobną rolę pełnią wątek kryminalny i korupcja w policji), niemniej 
ponownie odnoszę wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o Drogówkę, czy-
li „dom zły III rP”, że jeśli ktoś mówi ponownie to samo, przestaje 
mówić cokolwiek. to największe zagrożenie, które stoi dziś przed 
Wojciechem smarzowskim, także w kontekście oczekiwanego Woły
nia. bo przecież tego, że krew popłynie na ekranie strumieniami 
i znów będziemy musieli zmierzyć się z manichejską wizją świata 
pozbawionego nadziei, oczekują niemal wszyscy. 

U r o d z e n i  m o r d e r c y  c Z y  P i e s  a n d a l U z y j s k i ?

kino smarzowskiego stawia pytania ostateczne, dokonuje moralnej 
wiwisekcji portretowanych ludzi. unika moralizatorstwa; nie osądza, 
lecz ukazuje trudną prawdę; nie rozstrzyga, ale daje wskazówki. Doty-
ka spraw granicznych i znacznie je wyostrza, przywodząc na myśl 
słynną anegdotę: Czym jest Rosja? Polską, tylko bardziej. u smarzow-
skiego Polska i Polacy są zdecydowanie „bardziej”. o jego artystycznej 
wizji wiele mówi kończące kolejne filmy delikatne oddalenie kame-

ry, odsłaniające całą perspektywę rozgrywającego się na 
ekranie dramatu. to ogląd niezaangażowany, chłodny, 
opisujący. Widz, spoglądający z góry (być może okiem 
boga?) na człowieczy padół, posiada tym samym jedy-

Jeśli ktoś mówi ponownie 
to samo, przestaje 

mówić cokolwiek 
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ne prawo do decydowania, co wydarzy się dalej. Pułapką i zarazem 
niebezpieczeństwem kina smarzowskiego jest przede wszystkim 
wrażenie, że kręci on swoje historie, jakby wciąż był na wojnie. a, jak 
wiadomo, wojna potęguje nawet zwykłe sprawy czasów pokoju do 
granic wytrzymałości. bardzo bym chciał, by ten wybitnie utalen-
towany, niezwykle oryginalny twórca współczesnego polskiego kina 
z czasem przestał epatować przemocą właściwą Urodzonym morder
com, by tę samą tragedię opowiedzieć ciszej, może bardziej punktowo, 
a dzięki temu znacznie wymowniej i celniej, choćby w stylu słynnego 
cięcia oka w kultowym filmie Luisa buñuela Pies andaluzyjski. reży-
ser nie zrezygnuje wszak przez to ze swojego tematu, a zmiana sty-
lu – o czym jestem przekonany – ma szansę nadać nowy impuls jego 
twórczości. jaką smarzowski obierze drogę – czas pokaże. kolejna 
odsłona jego kinowej podróży już niebawem. Ω



żaDan: ojCzyznĄ 
jest to, Co 
CoDziennie wiDzę 
na uLiCy 
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serhija żaDana na ukRainie 
kochaJą. Jest Jednym 
z naJwyżeJ cenionych 
pisaRzy ukRaińskich. także 
w polsce. Jego ostatnia 
książka mezopotamia 
została uhonoRowana 
nagRodą liteRacką 
euRopy śRodkoweJ 
angelus 2015. tom poezJi 
etiopia był nominowany do 
międzynaRodoweJ nagRody 
liteRackieJ miasta gdańska 
euRopeJski poeta wolności. 
mieszka w chaRkowie. Jest 
geRmanistą. ma zespół 
muzyczny psy w kosmosie, 
z któRym Jeździ po euRopie 
i zbieRa pieniądze na 
pomoc dla walczących na 
wschodzie. Jest baRdzo 
pRacowity, zaangażowany. 
w liteRatuRze i życiu – 
niezwykle pRawdziwy

Etiopia, Mezopotamia, Woroszyłowgrad – 
tytuły książek wskazywałyby, że 
miejsce, miejsce na Ziemi jest dla 
ciebie ważne. Naturalnie Etiopia 
i Mezopotamia to miejsca umowne, bo 
akcja wszystkich tych książek dzieje 
się na Ukrainie, ale tytułowanie ich 
właśnie tak poszerza perspektywę. 
Pokazuje całość świata jako pewną 
jedność losu. Jak twoje miejsce, twoja 
Ukraina w ten uniwersalizm świata się 
wpisuje?

– Ukraina łączy to wszystko w natural-
ny dla mnie sposób – zarówno mityczną 
Mezopotamię, jak i nie mniej mityczny 
Woroszyłowgrad. Dla mnie naturalne 
jest zanurzenie akurat w ukraińskich 
realiach oraz w języku ukraińskim. Jest 
to coś, co, jak sądzę, czuję i co mnie inte-
resuje. Po prostu Ukraina, w moim naj-
głębszym przeświadczeniu, nie ograni-
cza się do kilku najpopularniejszych dziś 
konceptów ideologicznych. Właśnie o tej fo
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wielowarstwowości i wielowymiarowości 
Ukrainy usiłuję pisać.

Złościsz się na swoje miejsce? Na 
Ukrainę? Nie żałujesz, że nie jesteś 
np. Niemcem? Znasz Niemcy; jesteś 
germanistą; często tam jeździsz; nie 
myślisz sobie: szkoda, że nie jestem 
Niemcem?

– Nie, nie złoszczę się. Lubię miejsce, 
w którym żyję. Inna rzecz, że w tym miej-
scu wiele rzeczy mi się nie podoba, osobi-
ście chciałbym dużo zmienić. I tym się 
właśnie zajmuję.

„Ja, dumny Ukrainiec” i „ja, dumny 
człowiek” – wiążesz te pojęcia 
ze sobą? Jaki jest wymiar twojej 
ukraińskości, a jaki człowieczeństwa? 
Tożsamość na pewno jest taka ważna?

– Tożsamość jest istotna, to nie ulega 
wątpliwości. Ale codzienne przypomina-
nie sobie, że jest się Ukraińcem, zapew-
ne nie jest potrzebne. To jest zrozumiałe 
samo przez się. Natomiast przypomina-
nie sobie samemu, że się jest człowie-
kiem, jest czasami znacznie ważniejsze.

A może porzucisz Ukrainę, choćby 
w myślach, i rozpłyniesz się 
w człowieczeństwie w ogóle? Może 
to jest tak z Ukrainą, jak z kolażem 
na ścianie Koczy w powieści 
Woroszyłowgrad, wszystko 

w kawałkach. Może fragmentaryczność 
to znak Ukrainy?

– Nie mówiłbym o fragmentaryczności, 
lecz o niejednorodności. Po prostu ta 
niejednorodność według mnie rów-
nież jest Ukrainą. Nigdy nie odbierałem 
swojego kraju jako pewnej abstrakcji 
czy utopii, istniejącej jedynie na kartach 
podręczników bohaterskiej historii. Dla 
mnie ojczyzną jest to, co codziennie 
widzę na ulicy. Ze wszystkimi zaletami 
i niedoskonałościami. Akurat lubienie 
utopii, według mnie, nie jest patrioty-
zmem. W moim rozumieniu patriotyzm 
jest dążeniem do pomocy tym, kogo się 
kocha, i udoskonalenia tego, co ma dla 
nas jakąś wartość.

A nie jest czasem tak, że ty, jak 
Herman Korolow z Woroszyłowgradu 
ratujący upadającą stację benzynową 
na peryferiach, próbujesz ratować 
Ukrainę, kraj na peryferiach 
świata, trochę zapomniany, 
trochę niechciany? Jeździsz ze 
swoim zespołem Psy w Kosmosie, 
zbierasz pieniądze na broń dla 
Ukraińców – i co?

– I właśnie komuś to pomaga przynaj-
mniej odrobinę. Gdyby to nie miało 
sensu – nie zajmowałbym się tym. Nie 
ratuję Ukrainy, nie mam takich wizji oraz 
ambicji. Zwyczajnie pomagam swoim 
rodakom. Bo mogę.
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W tomie poezji Etiopia jest dużo 
gniewu. Ale też tęsknoty i żalu... 
Z tym że pierwszy jest zawsze gniew. 
To warunek twojej poezji? Bez 
gniewu by jej nie było? Czym jest 
według ciebie gniew? Do czego ci jest 
potrzebny?

– Etiopia ma wielu bohaterów. Narracja 
jest prowadzona z perspektywy licz-
nych podmiotów lirycznych. Każdy ma 
własne emocje. Kogoś przejmuje gniew, 
kogoś czułość. Nie przenosiłbym wszyst-
kich emocji oraz uczynków bohate-
rów na autora. Gniew zupełnie nie jest 
moim żywiołem. Znacznie bliższe są mi 
wdzięczność i czułość.

Czy twój gniew nie wypływa 
z przekonania, że cokolwiek zrobisz 
dla Ukrainy (albo cokolwiek Ukraina 
dla siebie zrobi), i tak spotka ją 
niesprawiedliwość – jak w 1/8 na Euro 
2012, kiedy Anglia wyeliminowała 
Ukrainę, dlatego że sędzia nie uznał 
prawidłowo zdobytego przez tę ostatnią 
gola?

– Ależ nie. Gniew w takim rozumieniu 
świadczyłby o rozpaczy i beznadziei. Ja 
natomiast usiłuję kierować się umiar-
kowanym optymizmem w swoim sto-
sunku do ojczyzny, który, bez względu 
na wszystkie trudności i kłopoty, jest 
w moim najgłębszym przekonaniu 
w pełni uzasadniony. Ogólnie opisane 
przez ciebie stanowisko (cokolwiek zro-

bisz, spotkasz się z niesprawiedliwością) 
nie jest zbyt sympatyczne. Więcej – jest 
nie za bardzo konstruktywne. To sta-
nowisko ofiary. Ono może do pewnego 
momentu być wygodne, ale od same-
go początku oferuje bardzo ograniczo-
ne możliwości rozwoju oraz podążania 
naprzód.

Nie czujesz, myśląc o losie Ukrainy, 
jakiegoś ciężaru, klątwy, przeznaczenia, 
jakichś takich sił, które wciąż tej 
Ukrainie się sprzeniewierzają?

– Nie. Myśląc o losie Ukrainy, czuję 
potrzebę wzmożonej pracy.

Czy nie jest więc tak, że właściwie 
ukraińska sprawa nie jest 
rozwiązywalna; że trudno to podzielić – 
jak w westernie – na samo dobro i samo 
zło? Czy Ukraińcy sami nie są trochę 
temu winni?

– Ależ dlaczego? Dobro i zło, moim zda-
niem, wcale nie tak trudno rozgraniczyć. 
Wolność jest dobrem. Brak odpowie-
dzialności jest złem. Sprawiedliwość 
jest dobrem. Pogarda jest złem. Inna 
rzecz, że istnieje mnóstwo niuansów, za 
które należy odpowiadać, inaczej cały 
ten podział utraci jakikolwiek sens. Co 
do winy Ukraińców, to znowuż, mówił-
bym nie tyle o winie, ile o braku odpo-
wiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że 
Ukraińcy ponoszą odpowiedzialność za 
wszystko, co się dzieje na Ukrainie.
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Co myślisz o tych Ukraińcach, 
zagubionych, niezagubionych, 
leniwych, pozbawionych ducha walki, 
którym Ukraina jest obojętna? Wierzysz 
w siłę swojej muzyki i literatury? Że na 
Ukrainę, że na tożsamość ich namówisz?

– Myślę, że każdy ma własne poczucie 
ducha i potrzeby walki. Ludzie są różni, 
należy traktować to jako rzecz naddaną. 
Ja osobiście miałem zawsze szczęście do 
aktywnych, gotowych walczyć o swo-
je zasady i przekonania osób. Z takimi 
ludźmi jest ciekawiej, właśnie oni toczą 
historię naprzód.

Czy kultura ukraińska w ogóle ma 
szansę oprzeć się kulturze rosyjskiej, 
rosyjskojęzycznej? Ma szansę ocalić 
Ukrainę i się rozwinąć? Przypisujesz 
ukraińskiej kulturze jakąś szczególną 
rolę?

– Mam wrażenie, że kultura nie może 
karmić się wyłącznie przeciwstawieniem 
innej kulturze. Kultura ukraińska jest cał-
kowicie samowystarczalna i warta tego, 
by postrzegać ją bez kontekstu, sąsiedz-
twa kultury rosyjskiej. To ubiegłowieczne 
przeciwstawienie, syndrom getta.

Uważasz, że kultura może być istotnym 
elementem polityki czy tylko jakąś 
makatką na ścianie, niewiele znaczącą, 
tanią dekoracją? Czy Ukraińcy 
dostrzegają w kulturze siłę?

– Polityka może być obecna w kulturze. 
A może być również nieobecna. W odróż-
nieniu od polityki kultura ma prawo 
wyboru. Czy Ukraińcy czerpią siłę z kultu-
ry? Jasne – zasadniczo są narodem emo-
cjonalnym i kreatywnym.

W połowie Woroszyłowgradu pojawia 
się Kościół. Chyba nie bardzo wierzysz 
w Cerkiew (nie mówię „w Boga”)? 
Ona nie mogłaby zaznaczyć się 
głębiej? Potwierdzić mocniej istnienie 
(tożsamość) Ukrainy? Przecież Cerkiew 
unicka i Cerkiew autokefaliczna – 
jako ukraińskie – jakoś trwały 
także w Związku Radzieckim i teraz 
podtrzymują ciągłość.

– Nie jestem człowiekiem Cerkwi, trudno 
mi komentować osobliwości życia cer-
kiewnego w naszym kraju – nie chciał-
bym w ten sposób obrazić czyichś uczuć 
religijnych.

Powracający mężczyzna 
w Woroszyłowgradzie, powracający 
tu, gdzie wyrósł; gdzie ma przyjaciół; 
silny, czuły, melancholijny – to motyw 
Ukrainie chyba bardzo potrzebny 
i ukraińskiej duszy autentycznie bliski, 
prawda?

– Być może, nie wiem. Sądzę, że pra-
gnienie powrotu do siebie, do własnych 
źródeł, do zrozumienia siebie jest ważne 
dla wszystkich, bez względu na spo-
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łeczne, ekonomiczne czy polityczne 
odmienności.

Bierzesz taką Mezopotamię do ręki, 
czytasz i myślisz: no nie, na Ukrainie też 
się żyje, też się kocha, też się umiera. Ale, 
wiesz, jeśli znasz Niemcy, Polskę i Rosję, 
to zapewne dostrzegasz i różnice. Jak się 
więc kocha i jak się umiera na Ukrainie? 
Jest w tym coś innego, coś szczególnego?

– Nie sądzę, że w Niemczech umiera się 
jakoś inaczej. Wydaje mi się, że sami 
świadomie generujemy względem siebie 
mnóstwo jakichś stereotypów i uprze-
dzeń, które potem przeszkadzają w nor-
malnym odbiorze siebie nawzajem. 
W większości przypadków wszyscy przej-
mujemy się tymi samymi problemami 
i cieszymy się z tych samych powodów. 
Cała reszta to ideologia i populizm, które 
odbierają nam rozum i siły.

Prędzej czy później sięgniesz zapewne 
w swej twórczości po drugi Majdan. 
Podkreślasz w rozmowach, że 
majdanów było wiele; że to nie jest 

tylko kijowska sprawa. Jeździłeś po 
miastach, miasteczkach; widziałeś 
protesty ludzi przeciwko władzy. 
Mezopotamia buduje mit Charkowa. Czy 
drugi Majdan byłby w twojej literaturze 
porywającą legendą czy nieczułym 
faktem? Jak literatura ukraińska 
powinna się z drugim Majdanem 
obchodzić?

Nie wiem, na razie nie planuję o tym 
pisać. Zresztą nie mam specjalnych 
pomysłów. Piszę teraz książkę o wojnie, 
to jest akurat coś, o czym myślę i czym 
żyję w ciągu ostatnich dwóch lat. Ω

Rozmawiał Krzysztof Bielecki
Tłumaczyły złote dziewczyny: 
halyna dubyk i anna Biłyk



Pomysł na polsko-ukraiński uniwersytet pojawił się już 
dawno. W 2000 roku powołano w Lublinie Europejskie 
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. 
Umowa do dnia dzisiejszego nie została podpisana. 
Kolejny raz piłeczka znajduje się po polskiej stronie

Polska w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wielokrotnie wspierała 
dążenia Ukraińców w ich „marszu ku Zachodowi”. Obrazki polskich poli-
tyków i intelektualistów wspierających pomarańczową rewolucję czy 
późniejsze protesty zwane Euromajdanem często gościły na pierwszych 
stronach gazet. W ostatnim czasie w mediach często podkreślano, jak 
wielka liczba Ukraińców mieszka w Polsce. Wielu z nich to studenci szu-
kający w Polsce lepszych perspektyw na przyszłość. Dodatkowo atmos-
ferę podgrzewają liczne doniesienia publikowane przy okazji ostatniej 
rocznicy rzezi wołyńskiej. Ta tragedia kładzie się ogromnym cieniem na 
naszych stosunkach, a poziom debaty rozgrzewający opinię publiczną jest 
tak samo gorący w Polsce, jak i na Ukrainie. Ta największa zadra na naszej 

Mateusz kalinowski

Polsko-Ukraiński 
Uniwersytet 
Europejski? 
To jest możliwe
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splecionej od wielu, wielu lat wspólnej historii często jest przedstawiana 
jako niemożliwa do przejścia lub zapomnienia. Gdy spytamy zwykłego 
przechodnia, czy podejmowane są inicjatywy mogące poprawić nasze 
wspólne relacje, 90% odpowie z pewnością: nie. Gdy jednak zagłębimy 
się w tematykę, łatwo dostrzec, że takich inicjatyw z roku na rok jest coraz 
więcej. Jedną z nich jest pomysł stworzenia wspólnej uczelni wyższej.

Od kilkunastu lat zarówno w środowiskach naukowych, jak i politycz-
nych dyskutuje się o możliwości powstania wspólnego uniwersytetu, 
który byłby szansą na wzmocnienie więzi między naszymi krajami. Stwo-
rzenie polsko-ukraińskiej uczelni w Lublinie jako pierwszy zaproponował 
w połowie lat 90. ubiegłego wieku Bohdan Osadczuk, ukraiński historyk 
i publicysta. Idea znalazła poparcie u prof. Jerzego Kłoczkowskiego, Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, a także papieża Jana 
Pawła II oraz ówczesnych prezydentów – Polski i Ukrainy 1. W 2000 roku 
powołano w Lublinie Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uni-
wersytetów (EKPiUU), którego założycielami były następujące uczelnie: 
UMCS, KUL, Instytut Europy środkowo-Wschodniej, dwa uniwersytety 
z Kijowa i jeden ze Lwowa.

W 2001 roku uroczyście zainaugurowano działalność Europejskie-
go Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów przy udziale prezy-
denta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Ukrainy Leoni-
da Kuczmy. Rektorzy UMCS prof. Marian Harasimiuk i prof. Jan 
Pomorski w kwietniu 2005 roku spotkali się na Uniwersytecie 
Warszawskim z prezydentami Wiktorem Juszczenką i Aleksan-
drem Kwaśniewskim. Przedstawili wówczas obu głowom państw 
sytuację Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwer-
sytetów, a także związane z nim plany na przyszłość. Prezydenci zade-
klarowali wtedy, że zlecą polsko-ukraińskiemu komitetowi konsultacyj-
nemu przygotowanie projektu przekształcenia kolegium w uniwersytet 
polsko-ukraiński. W 2008 roku premier RP Donald Tusk podpisał z pre-
mier Ukrainy Julią Tymoszenko deklarację dotyczącą tej uczelni, nato-
miast prezydent RP Lech Kaczyński zapowiedział jej powstanie od czerw-
ca 2008 roku. Istotne ustalenia w sprawie zapadły po spotkaniu w Kijowie 
13 lutego 2009 roku, kiedy podpisano protokół, który do 10  marca miał 

1 Uniwersytet polsko-ukraiński. Jeśli nie teraz, to kiedy?, Małgorzata Bielecka-Hołda, „Gazeta 
Wyborcza”, Lublin, 23.10.2015 r.

Największa 
zadra na naszej 
wspólnej historii 
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zostać przekształcony w umowę międzynarodową. Umowa do dnia dzi-
siejszego nie została podpisana. Z chwilą przejęcia władzy na Ukrainie 
przez Wiktora Janukowycza strona ukraińska stała się sceptyczna co do 
pomysłu Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego. Rzecznik pra-
sowy rządzącej wtedy Partii Regionów Mykoła Łewczenko mówił o absur-
dalnym dla Ukrainy i bardzo ubogim pomyśle na uniwersytet polsko-ukraiński.

Tyle historii, obecnie projekt powołania do życia wspólnej dla Ukrainy 
i Polski uczelni nie znajduje się niestety na liście priorytetów strony ukra-
ińskiej. Odsunięcie od władzy ekipy Janukowycza, konflikt na wschodzie 
Ukrainy i próby drastycznych reform na każdym szczeblu nie sprzyjają 
planom powołania tego typu uczelni. Kolejny raz piłeczka znajduje się po 
stronie polskiej, która może stać się kolejny raz inicjatorem dobrej zmia-
ny na Ukrainie. Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski ma w swoich 
założeniach być uczelnią humanistyczną, która zgodnie ma mieć dwie 
siedziby, jedną w Lublinie, drugą najprawdopodobniej we Lwowie. Studia 
mają odbywać się na poziomie od licencjatu do studiów doktoranckich, 
organem zarządzającym ma być rada zarządzająca, zaś na czele uczelni 
ma stanąć rektor, którego funkcja ma mieć charakter rotacyjny – na jedną 
kadencję obejmie ją Polak, na kolejną Ukrainiec 2. Uniwersytet w swoich 
założeniach ma mieć wyjątkową w skali kraju strukturę, ponieważ senat 
skoncentruje się wyłącznie na kwestiach dotyczących kształcenia, czyli 
na ustalaniu standardów dydaktycznych czy nowych kierunkach studiów. 
Zarządzać uczelnią ma rada powiernicza, w której skład wejdą przed-
stawiciele obu krajów założycielskich. Mają oni powoływać prezydenta 
uniwersytetu, który przede wszystkim ma mieć kompetencje sprawnego 
menedżera. Model taki jest popularny na uniwersytetach anglosaskich. 
Uczelnia ma być wyłączona także spod polskiego prawa 3.

Planowane jest utworzenie na uniwersytecie trzech wydzia-
łów i  docelowo studia mają być prowadzone na dziewięciu 
kierunkach. Na Wydziale Europeistyki będą: stosunki między-
narodowe, kulturoznawstwo wschodnioeuropejskie, prawo 
europejskie, ekonomia wspólnoty europejskiej. Na Wydzia-

le Informatyki i Zarządzania będą dwa kierunki studiów: zarządzanie 
z administracją oraz informatyka w zarządzaniu. Trzeci wydział – inży-

2  Wikipedia, hasło: Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski [stan na dzień: 15.01.2016 r.]
3 Jw.

Kolejny raz piłeczka 
znajduje się po 

stronie polskiej 
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nierii i nowych technologii – ma prowadzić studia na kierunkach: ener-
getyka jądrowa i odnawialna, inżynieria chemiczna i procesowa, nowe 
technologie. Uniwersytet ma mieć charakter elitarny. Na poszczególne 
kierunki i rodzaje studiów będzie ściśle określona liczba osób, które mogą 
być przyjęte w danym roku, np. na jeden kierunek studiów nie więcej niż 
80 osób, na studia doktoranckie 100 osób. Maksymalnie na uczelni będzie 
mogło studiować nie więcej niż cztery tysiące osób.

Uniwersytet będzie uczelnią publiczną, finansowaną z budżetów Pol-
ski i Ukrainy, będzie mógł się też ubiegać o dotacje z Unii Europejskiej. 
20% studentów ma pochodzić spoza Polski i Ukrainy, głównie z innych 
krajów objętych projektem Partnerstwa Wschodniego. Na uniwersyte-
cie ma obowiązywać system zarządzania wiedzą, który zakłada m.in., 
że tematy prac magisterskich i doktorskich będą odgórnie zamawiane 
i określane, a następnie ogłaszane jako konkursowe. Spośród kandyda-
tów, którzy będą chcieli napisać na dany temat pracę, będzie wybierany 
jeden bądź kilku 4.

Założenia wspólnego Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europej-
skiego są gotowe. Idea powołania do życia jednostki uniwersyteckiej, 
która mogłaby zrobić wiele dobrego dla polepszenia naszych stosunków, 
powinna znaleźć poparcie zarówno u decydentów ukraińskich, 
jak i polskich. Jeżeli zależy nam na dobrej współpracy między 
naszymi krajami, a przede wszystkim na budowaniu silnej pozy-
cji w Europie środkowo-Wschodniej, powinniśmy promować ideę 
wspólnej uczelni. To niezwykle ważne choćby ze względu na możliwość 
budowania wspólnej relacji między młodym pokoleniem naszych krajów. 
Bez tego trudno będzie mówić o trudnych zaszłościach historycznych, 
a przede wszystkim budować zdrowe relacje w przyszłości. Powołanie do 
życia Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego może sprawić, że 
hasło widniejące na dworcu autobusowym w Zaporożu: „Nowe życie i pra-
ca w Polsce!”, zmieni się na: „Nowe życie i praca we wspólnej Europie!”. Ω

4 „Założenia uniwersytetu polsko-ukraińskiego”, PAP,  3.03.2010 r.

uniwersytet ma mieć 
charakter elitarny 
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każdy tytuł w RaptulaRzu 
Jest obok tekstu, tRochę 
dopowiada, tRochę odciąga 
uwagę od wieRsza. a słowo 
hiatus ma dwa znaczenia: 
w Językoznawstwie będzie 
to Rozziew i występuJe ono 
chyba w peJoRatywnym 
znaczeniu, w geologii 
to luka. wolę to dRugie 
znaczenie, w luce mieści się 
taJemnica, coś Jest ukRyte – 
z aDrianem sinkowskim, 
poetą, publicystą i autoRem 
tomiku poezJi RaptulaRz, 
Rozmawia Jacek podgóRski

Tytuł pana debiutanckiego tomu 
jest dość niewinny. Do raptularza 
wpisać można wszystko, od luźnych 
przemyśleń, po najbardziej 
skonkretyzowane, często 
sentencjonalne przekazy, tymczasem 
sam układ tomu wydaje się – tak na 
poziomie formalnym, jak i głębszym, 
czyli związanym z budowaniem treści 
literackich sensu stricto – niezwykle 
dopracowany. Istnieje pewien hiatus 
między tytułem a zawartością tomu?

– Dziękuję za to pytanie. Od wielu lat, 
bo w tomiku mieszczą się wiersze, któ-
re pisałem od 2007 roku, planowałem 
tę książkę. Zdaje się, że więcej uwagi 
poświęcałem na planowanie niż pisanie: 
w ten sposób, trochę poza pierwotnym 
planem, który zakładał, że tomik ma 

opowiadać rok z życia człowieka od mar-
ca do marca, formalnie ta książka ułożyła 
się na kilku poziomach. Nie jestem osobą 
spontaniczną, to chyba po Raptularzu 
widać, więc cieszyło mnie, że znajduję 
pod ręką sporo rozmaitego spoiwa, które 
ten tomik scala, buduje go i jednocześnie 
ułatwia mi kontynuowanie opowieści. 
Poza czasem, wyłącznie na poziomie 
treści, tym spoiwem było światło, motyw 
śmierci ojca i narodzin dzieci, pojęcie 
graniczności wybite w motcie do Raptula-
rza, a także mała ojczyzna, którą jest dla 
mnie Młynów. Na to wszystko miałem 
jeden tytuł: Anatomia. Nie bardzo jednak 
on się spodobał wydawcy, po namy-
śle, niedługo przed oddaniem tomiku 
do druku, pojawił się tytuł nowy – ten 
spodobał się wszystkim. Swoją drogą 
Raptularz brzmi staroświecko i to również 
bardzo mi odpowiadało. Z kolei spoiwem 
formalnym, poza wykorzystywanym 
przeze mnie trzynastozgłoskowcem, jest 
w tomiku narracja, to, że wiersze nie tyle 
ze sobą sąsiadują, ile prowadzą czytelni-
ka od – do – miał pan takie uczucie pod-
czas lektury?

Tak. Jednak wracam do pytania o hiatus 
między tytułem a zawartością tomu.

– Już miałem do tego przejść. Wytłu-
maczę się jeszcze ze zdania, że forma 
ułatwiała mi kontynuowanie opowieści. 
Otóż należę do ludzi, którym łatwiej się 
pisze, gdy mają z góry narzucony gorset 
w postaci układu treści – inaczej pogubił-
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bym się, nie wiedząc, gdzie kończyć ani 
jak zacząć. Miałem ten problem z gło-
wy. To trochę jak siedzieć przed pustą 
kartką w kratkę: wiadomo, że tekst musi 
się zmieścić w jej obrębie, litery wcho-
dzą między kratkę, lecz to, o czym tekst 
będzie, jest kwestią otwartą. 

Mam problem z tytułami, ich wymy-
ślanie zawsze rozciąga się w czasie – 
odkąd pojawił się pomysł na tomik, 
wymyślenie tytułu zajęło mi osiem lat. 
Każdy tytuł w Raptularzu jest obok tek-
stu, trochę dopowiada, trochę odcią-
ga uwagę od wiersza. A słowo hiatus 
ma dwa znaczenia: w językoznawstwie 
będzie to rozziew i występuje ono chyba 
w pejoratywnym znaczeniu, w geologii 
to luka. Wolę to drugie znaczenie, w luce 
mieści się tajemnica, coś jest ukryte, roz-
ziew to raczej błąd czy niedopatrzenie.

 
Pytam o tak szczegółowe kwestie, 
bo Raptularz, niejako bezwiednie, 
krytyka włączyła w krąg poezji 
charakteryzującej się maksymalnym 
uściśleniem tak formy, jak i treści – 
mówię o poezji metafizycznej. Czuje się 
pan metafizykiem?

– Ani trochę. Z drugiej strony nie prze-
szkadza mi, że ktoś nazywa poezję z Rap-
tularza metafizyczną. Jak na metafizy-
ka chyba zbyt mocno rozpraszają mnie 
przyziemne sprawy: czy ręczniki wiszą 
na miejscu, czy zabawki są w koszu na 
zabawki, czy włączyłem pralkę albo 
zmywarkę. Żebym został metafizykiem, 

potrzebowałbym, by ktoś wszystko za 
mnie robił.

A czy mówienie o metafizyce 
w kontekście poezji nieco się nie zużyło? 
Gdy przywołujemy choćby kontekst 
literatury baroku, gdy myślimy 
o Sebastianie Grabowieckim, Kasprze 
Twardowskim czy Mikołaju Sępie- 
-Szarzyńskim, mamy na myśli pewien 
rzeczywisty, konkretny zbiór tematów 
i sposobów ich realizacji. Im głębiej 
wchodzimy w historię literatury, tym 
bardziej pojęcie metafizyki zaczyna 
się rozmywać – rozmywać do tego 
stopnia, że do jednego worka wrzucamy 
Zbigniewa Herberta i Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego, Jana 
Polkowskiego i Wisławę Szymborską – 
te przykłady można by mnożyć…

– Cóż, zgadzam się i tak najchętniej 
wybrnąłbym z tego pytania. Myślę, że 
mam do tego prawo, gdyż nie ja zdecy-
dowałem, że kluczem do Raptularza stała 
się dla Mariusza Cieślika czy Jerzego 
Sosnowskiego metafizyka, mimo to 
czuję ogromną dumę, że pomyśleli 
o tomiku w tych kategoriach. Uczci-
wie mówiąc, poetów metafizycz-
nych nigdy nie czytałem bez 
zgrzytu, niepewnie się „u nich” 
czuję. Cenię poetów, których 
nazwiska pan wymienił, 
jednych bardziej, drugich 
mniej, uznając jednak, 
że to, o czym oraz jak 



 wyDaje się, że  
 LekCjĄ z Lektury  

 raptuLarza jest to, 
 że nie woLno Czasu  
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piszą, jest bezdyskusyjnie wartościowe, 
zwłaszcza Tkaczyszyn-Dycki z Polkow-
skim, po których sięgam z tego grona 
najczęściej. Lecz nie jest to moje.
 
Jak jest w takim razie według Adriana 
Sinkowskiego? Poezja metafizyczna 
istnieje w najnowszej historii literatury? 
Co decyduje o metafizyczności 
literackiego przekazu? 

– Tu mnie pan rozłożył na łopatki.
 
Dlaczego?

– Nie jestem ani literaturoznawcą, ani 
nawet polonistą, z rzadka wcielam 
się w skórę krytyka, tylko wtedy, gdy 
ktoś mnie o to prosi lub gdy sam czuję 
potrzebę. Moje przemyślenia zahaczają 
o banał: bo albo jest się naukowcem, któ-
ry bada pojęcie metafizyczności w lite-
raturze i zakłada on pewne kategorie, 
które muszą wystąpić, aby uznał tekst za 
metafizyczny, albo jest się lekkoduchem 
przeczuwającym w wierszu metafizykę. 
Naturalnie jest mi do lekkoducha znacz-
nie bliżej, lecz nie przez metodologię 
pracy, a przez to, że brak mi kompetencji, 
abym wcielił się w naukowca.
 
Nie jest tak, że odbieram Raptularzowi 
możliwość zaistnienia w tym 
metafizycznym – to wciąż nobilitujące – 
gronie. Co jednak sprawia, że krytyka 
przybrała akurat taką perspektywę? 
Dla mnie, przyznam, kluczowy w tym 

kontekście wydaje się powracający 
motyw granicy. Można ją rozumieć 
wielorako – najszerzej chyba jako 
granicę między śmiercią a życiem, 
wchodząc głębiej – jako pewien 
proces przekraczania granicy między 
doświadczeniem ojcostwa i jego 
wpływem na syna i wreszcie jako zapis 
swoistych doświadczeń granicznych…

– Widzi pan, bywam w wierszach klasy-
cystą, bywam metafizykiem, bywam 
filozofem. Powtórzę, to miłe, że ktoś tak 
myśli, czy jednak dla autora powinno być 
istotne, dlaczego tak myślą? Pewnie znaj-
dą się poeci, którzy powiedzą: tak. Być 
może zmienię w przyszłości zdanie, teraz 
odpowiadam: dla mnie to nieistotne. 

Cieszy mnie, że skupił pan uwagę na 
granicach, bo akurat o nich mam wiele 
do powiedzenia. Już sam fakt, jak rzadko 
przekraczałem granice między państwa-
mi, mówi o mnie niemało – w motcie 
z Ryszarda Kapuścińskiego, które otwie-
ra tomik, słowo „granica” pada właśnie 
w kontekście geograficznym. Są granice, 
które się odczuwa, jak czas przed ślubem 
i po ślubie, a jeszcze dobitniej – granica 
wyznaczająca pojawienie się dzieci. Jest 
granica, taka jak wezbrana rzeka, gdzieś 
w pobliżu Wołowca w Beskidzie Niskim, 
której nie da się sforsować bez pomocy. 
I są granice, które w nas pracują, jak życie 
przed bierzmowaniem i po nim, tych 
granic nie da się jednak łatwo dostrzec 
ani poczuć. A co dopiero granice między 
mężem a żoną stanowiącymi sakramen-
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talną jedność, nie tyle skazanymi na 
granice, ile wręcz szukającymi granic, aby 
nie oszaleć. Granica to nie zawsze prze-
szkoda, czasem to droga do świętości.
 
Wspomniał pan, że ideą, do której pan 
dąży, jest to, o czym mówił Tomasz 
Różycki, czyli spotkanie twórcy 
z czytelnikiem. To nie jest odosobniona 
teza, choćby Nabokov przywoływał 
metaforę poezji jako góry, na szczycie 
której poeta i czytelnik mogą paść sobie 
w ramiona. Dziś poezja, a konkretnie jej 
odbiór, jest w głębokim kryzysie. Myśli 
pan, że czytelnik poezji jest jeszcze 
zdolny do tego, żeby tę górę Nabokova 
zdobyć?

– Naturalnie, wiersz i jego czytelnik 
mogą wpaść sobie w ramiona i chyba od 
czasu do czasu wpadają, tak myślę. Jeśli 
w ramiona wpadają sobie poeta z czytel-
nikiem, wtedy mamy jednak do czynie-
nia z wydarzeniem literackim, czymś, 
co jest poza literaturą i trochę, powiem 
uczciwie, się tego boję. Tomasz Różycki 
mówił coś takiego: poeta wykonuje poło-
wę pracy, po prostu pisze wiersz, a drugą 
połowę wykonuje czytelnik, napełnia-
jąc wiersz sobą – własnym doświad-
czeniem, wyobrażeniem, interpretacją. 
Długo nie potrafiłem zgodzić się na to. 
Jak to, zadawałem sobie pytanie, prze-
cież ja ten tekst układam, beze mnie go 
nie ma. Ale zrozumiałem słowa Tomka 
po ukazaniu się Raptularza. Z chwilą gdy 
autor wypuszcza z rąk książkę, nie ma 

już do niej prawa, tomik jest tego, kto go 
akurat czyta. Dziwnie to brzmi, prawda? 
Ale tak czuję. I chyba dopiero wtedy – na 
spotkaniu, odczycie, festiwalu albo jeśli 
ktoś ma szczęście na ulicy – możemy 
mówić o spotkaniu autora i czytelnika, 
lecz przywołując opinię innego autora, 
Jacka Gutorowa, mogę powiedzieć: nie 
mam nic przeciwko, że poeci promują się 
dzięki literaturze, lecz ja tego nie potra-
fię. Dlatego paradoksalnie odnajduję 
się w pana pytaniu po stronie czytelni-
ka: gdy sięgam, na przykład, po Seamu-
sa Heaneya lub W.H. Audena, czuję, że 
wchodzę na górę i spotykam doktora 
Kerlina z wiersza Z torby. Lecz czy spoty-
kam Heaneya?
 
Może problemy poezji wynikają 
z tego właśnie, że ludzie odrzucają 
konieczność podążania „głębiej” 
na rzecz tego, co łatwe, czytelne, 
transparentne? Poezja metafizyczna 
taka nie jest – opiera się na 
przypuszczeniu, na procesie, który nie 
kończy się udzieleniem odpowiedzi, 
a tylko postawieniem fundamentalnych 
pytań. Czy Raptularz może tymi 
pytaniami, które niewątpliwie stawia, 
przyczynić się do uruchomienia pewnej 
poetyckiej lawiny?

– Wątpię. Myślę, że każda dobra książ-
ka, a jeśli pana zdaniem Raptularz na to 
miano zasługuje, to on także, ma szansę 
uruchomienia – chociaż każda zła książ-
ka tak samo ma na to szansę – czy będzie 
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to lawina, dyskusja, moda czy cokolwiek, 
co stoi za tą książką. Jest jednak waru-
nek, na który ani książka, ani nawet jej 
autor nie mają do końca wpływu: otóż 
musi się ona pojawić w szerszym kontek-
ście, pójść z prądem rzeki. Przypomina to 
wodę, która zabiera ze sobą gałęzie albo 
śmieci – niektórym się uda, wydostaną 
się z mułu i popłyną aż do morza, inne 
będą się temu procesowi ledwie przyglą-
dać. Mógłbym naturalnie Raptularzowi 
pomóc, lecz wymagałoby to ode mnie 
wysiłku, na który mnie nie stać. Po pierw-
sze, jestem mężem i ojcem, na co dzień 
pracuję, należę do Domowego Kościoła, 
redaguję „Wyspę” i do niedawna redago-
wałem „Frondę LUX”, a pisanie i wszyst-
ko, co jakoś z literaturą jest powiązane, 
jawi mi się jako ogromne obciążenie. Czy 
to nie kwestia priorytetów, które życie 
stawia przed każdym: poświęcając się 
w pełni literaturze, miałbym poczucie, 
że robię coś nie tak, choć w głębi serca 
może miałbym na to ochotę. Po drugie, 
nie chcę się powtarzać, więc trochę roz-
winę niedawną myśl: zazdroszczę tym, 
którym promowanie się przed widownią 
wychodzi, mnie raczej nie wychodzi, a to 
następny warunek, bez którego Raptu-
larzowi na pewno trudniej będzie taką 
lawinę wskrzesić. 

Czy takim elementem mogłaby się 
okazać refleksja na temat przemijania? 
Nie wiem, czy w myśl koheletowskiej 
idei vanitas, jak twierdzi wielu 
krytyków – chyba nie. Ta tematyka jest 

jednak obecna w Raptularzu i trudno 
temu zaprzeczyć. No właśnie – nie jest 
to jednak chyba, idąc dalej, et omnia 
vanitas. Co w takim razie o czasie mówi 
poezja Adriana Sinkowskiego? 

– Słyszę w tym pytaniu kilka, więc od 
razu skupię się na ostatnim, by powrócić 
być może do innych. Wydaje się, że lekcją 
z lektury Raptularza jest to, że nie wolno 
czasu marnować. Tak, bohaterem tomiku 
jest człowiek, który w ciągu roku traci 
ojca i sam zostaje ojcem. Wyobraziłem 
to sobie: ojciec i syn nie odzywają się do 
siebie od lat, coś ich poróżniło, a gdy pró-
bują wpaść sobie na nowo w ramiona, by 
przywołać metaforę Nabokova, nawet 
udaje im się wspólnie pojechać do szpi-
tala, to nagle ojciec umiera i zostawia po 
sobie rzeczy: ślady po butach, chaotycz-
nie prowadzony dziennik, kieliszek pełny 
do połowy, otwarte okno, nieskoszoną 
trawę. Wyobrażam sobie mężczyznę, 
który wchodzi do tego mieszkania i sły-
szy od ojca to, czego ojciec za życia albo 
nie chciał mu wyjawić, albo nie zdążył. 
Jaka w tym rola czasu? Ano taka, że świat 
wmawia nam, że za rogiem zawsze cze-
ka na nas druga szansa – straciłeś pracę, 
zaraz pojawi się nowa; nie sprzątnąłeś 
ubrań, możesz to zrobić jutro; co z tego, 
że podniosłeś na dziecko głos, skoro 
wstaniesz rano z łóżka i zbierzesz się, aby 
je przeprosić. Czas nie działa wedle tej 
logiki. Jeśli przegapiłeś okazję, ona może 
już się nie pojawić. Nie ma od pewnych 
decyzji odwrotu. 
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Skąd takie myślenie u człowieka, który 
nie skończył czterdziestu lat? Naprawdę 
nie wiem. Czasem czuję się bardzo staro, 
pewnie dlatego od czasu do czasu nacho-
dzi mnie myśl, że czas, w którym będę 
„u siebie”, to emerytura. Na moim podej-
ściu do czasu i życia największe piętno 
odcisnęła choroba, lecz nie moja. Patrze-
nie na kogoś, kto prowadzi z nowotwo-
rem nierówną walkę o życie, i to patrze-
nie z bliska, jak ktoś przyjmuje leki, 
zwane powszechnie chemią, a potem 
w jaki sposób na nie reaguje, ze świado-
mością, jak ta chemia niszczy organizm 
od środka, mimowolnie uruchomiło we 
mnie myślenie o nieustannym przemi-
janiu. Coś jest, jutro może tego nie być. 
Wystarczy powiedzieć, że nowotwór to 

nie przypadek wyłącznie z mojej rodziny, 
znam osobiście trzy małżeństwa oraz 
jedno korespondencyjnie przez Domowy 
Kościół, które dotknął nowotwór. Tylko 
połowie z nich się udało. Nie mówię 
o ludziach, którzy są u kresu drogi, lecz 
o kobietach, które nie zobaczyły, jak ich 
dzieci stawiają pierwszy krok. Czy to 
sprawiedliwe? Dlatego nie wolno tracić 
czasu z oczu, gdy o nim myślę, widzę się 
w roli Michała Pazdana, który truchta 
w pobliżu napastnika rywali – ot, gdy 
ten wybiega do piłki, Pazdan stara się za 
nim nadążyć. Nie ja wymyślałem reguły 
tej gry. A czas na pewno nie jest kole-
gą z drużyny, to rywal, który ma ochotę 
wystawić nas do wiatru. Ω 

adrian sinkowski (ur. 1984) – poeta, publicysta. Redaktor kwartalnika literackiego „Wyspa”, w latach 
2013–2016 redaktor „Frondy LUX”. Autor tomiku Raptularz (2016). Publikował m.in. w pismach: „Dwutygo-
dnik”, „Kultura Liberalna”, „Odra”, „Pressje”, „Topos”, „Twórczość”, „Więź”, „Zeszyty Literackie”, a także na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” i „Uważam Rze”. Autor, a potem uczestnik programu o książkach emitowanego 
w Foksal Eleven. Stypendysta m.st. Warszawy (2013), laureat projektu Połów (2011), wyróżniony w konkursie 
Dolina Kreatywna (2008). Pracuje w Teatrze Baj w Warszawie.  
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Adrian Sinkowski jest poetą ukształtowanym nie 
tyle przez długie terminowanie w świecie mowy 
wiązanej i związywanej klamrami przenośni, 
ale przez żywe i pozbawione jakichkolwiek form 
łagodzącego dystansu obcowanie ze światem 
realnym. To doświadczenie jest tak silne, że nawet 
czas bezustannie cofający się poprzez pamięć ku 
przeszłości nie jest w stanie tego kontaktu osłabić

Wojciech kaliszewski

Ziemia jest 
przezroczysta
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a  wręcz można powiedzieć, że retrospekcja wspomaga 
i wzmacnia tę bliskość bohatera i świata. to, co wydarzyło się 
kiedyś, staje się u sinkowskiego własnością bardzo zmysło-
wego obcowania, pozwalającego wciąż jakby od nowa doty-
kać, widzieć, słyszeć, smakować i czuć. całe rzeczywiste bogactwo 
świata zostaje w ten sposób uratowane przed niepamięcią i odrzuce-
niem. a jest to bogactwo różnorodnych szczegółów, okruchów i dro-
biazgów, z których każdy staje się kamieniem węgielnym trwania. 
Żeby zdecydować się na takie trwanie i wrastanie w świat, trzeba 
jednak nieustannie pokonywać własne zniechęcenie i forsować gra-
nice jakiegoś „wczoraj”, „kiedyś” i „gdzieś tam”. sinkowski te granice 
śmiało przekracza, zapuszcza się w przestrzenie wytarte ze imion, 
obrabowane ze znaczeń i pozbawione składni. 

to, co spotyka w czasie przeszłym, domaga się językowego upo-
rządkowania, czeka na rozłożenie właściwych akcentów, na przywró-
cenie intonacji, która towarzyszy wszystkiemu, co żyje. sinkowski 
daje się więc prowadzić słowom niczym tajemniczym potokom, które 

Każdy staje 
się kamieniem 
węgielnym trwania
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wracają do dawno wyschniętych łożysk. tak odnowione i nawodnio-
ne obszary odzyskują swój naturalny rytm, zaczynają oddychać. sin-
kowski traktuje przy tym język niezwykle poważnie, nie szuka w nim 
dynamiki ukrytych możliwości i znaczeń. system językowy stanowi 
dla niego dar, o który trzeba dbać i który należy starannie pielęgno-
wać. ale poza tym jest w tych wyprawach poetyckich w przeszłość 
coś naprawdę niezwykłego, co łączy się z tajemnicą istnienia, w któ-
rej wymiar duchowy świata poznaje się przez jego kształt fizyczny. 

 
jest w tych wierszach także upór odkrywania wszystkiego do 

końca bez względu na cenę, jaką przyjdzie zapłacić, kiedy stanie się 
oko w oko z sensem odsłoniętej rzeczy. Świat przeszły jest przecież 
ogromnym potencjalnym źródłem i bogactwem, które może wytry-
snąć zupełnie niespodziewanie, szukając dla siebie nowych form 
i zaskakujących kształtów:

Odsuń się, ziemia w tym miejscu jest przezroczysta,
pulchna, ropa od wtorku leje się z jej środka
i wyrzuca na powierzchnię list w butelce,
kości zwierząt i kości ludzi, wszędzie kości

rozsiane to tu, to tam, książki głównie prozę
owiniętą w gazety, tyle samo złota,
każdą uncję osobno wypluwa z kanału
wysoki strumień i obraca nią w powietrzu.

nadrealistyczny gejzer wzbija się coraz wyżej, wypełniając osta-
tecznie horyzont oceanem rzeczy, które trzeba nazwać i połączyć 
ze sobą relacjami opowieści. Poeta musi poukładać odzyskany kraj-
obraz od nowa, przepracować od początku jego treść, musi wyzna-

czyć perspektywy i plany. geologiczny wybuch odsłaniający 
warstwy czasu przeszłego porównać można do archeolo-
gicznego odkrycia. oczom badacza odsłaniają się warstwa 
po warstwie obrazy przeszłości. ten świat rzeczy i zarazem 
nierzeczy wrasta w słowa, zakorzenia się w nich, odzysku-

jąc utracony niegdyś ciężar znaczeń. słowa spełniają w wierszach 
sinkowskiego rolę formy. bez niej to, co wypluwa z kanału/ wysoki 

Wymiar duchowy świata 
poznaje się przez jego 

kształt fizyczny
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strumień, na zawsze pozostałoby chaosem. Dzięki poetyckiej wraż-
liwości świat zostaje uratowany i ocalony od rozpadu. Dlatego poeta 
starannie dobiera słowa, zbliża i dopasowuje je do siebie. 

 Pisanie sinkowskiego przypomina mozolną i pełną poświęcenia 
pracę, jest odnotowywaniem słowo po słowie, wers po wersie tego, 
co pod ręką i przed oczami. Dlatego ten tom – Raptularz – jest rap-
tularzem rzeczywistym, najczulszym notesem, lirycznym centrum, 
przyciągającym świat rozproszony i pogubiony. 

ten nagły wybuch poruszający wyobraźnię każe jednak przede 
wszystkim stanąć poecie twarzą w twarz z prawdą historyczną, któ-
ra jest także prawdą o człowieku. na powierzchnię wynoszone są 
przedmioty o tyle symboliczne, o ile przechowują w sobie trwałe 
ślady czyjegoś dotyku, o ile są świadectwami sytuacji i wydarzeń 
rzeczywistych. odsłanianie przeszłości jest odsłanianiem funda-
mentów istnienia. to niełatwa praca, bo nakierowana na własną 
pamięć, która nie wszystko chce wyjawić. trzeba mieć odwagę i upór, 
by wejść w ten krąg przeszłości i próbować oświetlić jego zakamarki. 

każdy krok prowadzi ku coraz to innym miejscom. raptularz 
zamienia się w pamiętnik otwarty na ślady przeszłości, na 
wschody i zachody słońca, poranki i wieczory, które kiedyś 
się zdarzyły i coś oznaczały. W Raptularzu forma zapisu ma 
postać osobistej konfrontacji z własną pamięcią i sumieniem. 

Poetyka przywoływania doskonale poddaje się formie regularnej, 
opartej na powtarzalności układów rytmicznych, na czterowersowej 
strofie lub dystychach. I takie są wiersze sinkowskiego. Ich regular-
ność, tematyka i sposób kształtowania wypowiedzi przywodzą na 
myśl typ poezji elegijnej, kierowanej bardzo często przez poetę do 
siebie samego. to, co go porusza i co jest źródłem jego jasno okre-
ślonej postawy wobec rzeczywistości, wyrasta bezpośrednio z pry-
watności – warto w tym miejscu wskazać na zamykającą małą prozę 
zatytułowaną Telefon – określane jest przez napięcia między nim 
a osobami bliskimi i najbliższymi:

Kiedy nie będę miał już nic do powiedzenia,
wybiorę się na spacer dokoła osiedla.
Ślady zwierząt na śniegu, flegma, szkło z butelek
rozsypane na drobne części, wejdą w buty

Pamięć, która nie 
wszystko chce wyjawić



W
O

JC
IE

CH
 K

A
LI

SZ
EW

SK
I /

 Z
IE

M
IA

 J
ES

T 
PR

ZE
ZR

O
CZ

yS
TA

 
15

4

jak karmel między zęby i łatwo nie puszczą.
Śmieci wysypują się z worka, rwie się folia
zaplątana w rynnę. Tak, patrząc na mnie z okna,
gdy oparta o szybę stoisz w zaciemnionym

pokoju bez firan, zupełnie sama,
może ci się wydać, że zapadam się w śmieciach
tonę w bagnie.

uchwycone i zapisane zdarzenie, wyjęte z rytmu codziennych, 
domowych czynności zostaje przedstawione w wierszu z całą ostro-
ścią i nieomal naturalistyczną precyzją, akcentującą szczegóły miej-
skiego życia. Piękno obecne jest w tym obrazie jako bardzo odległe , 
niewidoczne i rozmyte w czasie wspomnienie. Plan pierwszy wypeł-
niają natomiast elementy rzeczywistości odarte z harmonii, zdefor-
mowane, brudne i nieestetyczne. nic dziwnego – przestrzeń, którą 
przemierza bohater, to osiedlowy śmietnik. cały wiersz poprzez 
wyjątkowe wzmocnienie uczucia pustki i samotności stanowi bar-
dzo mocno skreślony portret psychologiczny bohatera, który dotarł 

do ostatecznej granicy poznania. kobieta, patrząca z okna 
na ten przygnębiający podwórkowy pejzaż, jest mimowol-
nym świadkiem końca tego świata. bo jego koniec następuje 
w tak właśnie wyodrębnionych sekwencjach, kropla po kro-
pli, chwila po chwili wszystko traci swój kształt i ginie poza 

linią horyzontu. ale to spojrzenie jest także jednocześnie spojrze-
niem ocalającym i ratującym rzeczywistość przed ostateczną kata-
strofą, przed zapadnięciem się w nicość. Wzrok ma cudowną moc 
utrwalania chwili.

sinkowski jest poetą odwiedzającym bardzo chętnie miejsca bli-
skie, związane z historią domową, rodzinną. W tych swoich poetyc-
kich wycieczkach i odkryciach przypomina trochę białoszewskiego, 
który był wyjątkowo wrażliwy na wartość przedmiotów tworzących 
krąg świata podręcznego. sinkowski – trochę tak, jak autor Było 
i było – ogarnia swoją uwagą świat rozproszony i podzielony na drob-
ne elementy. Wszystko dla niego jest ważne i godne namysłu. uwaga 
poety koncentruje się na znakach, które wydają się błahe i nijakie, 
ale bez których nie byłoby tych wszystkich prawdziwych opowieści 

Wzrok ma 
cudowną moc 

utrwalania chwili
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historii. sinkowski ma słuch bardzo czuły. Potrafi z kilku zaledwie 
fragmentów dawno temu wypowiedzianych zdań, zwrotów i wyrażeń 
odtworzyć tonację przeszłości. ale jego wiersze nie pełnią zwykłej 
roli echa. to są prawdziwe przywołania głosów w pełnym brzmieniu 
i barwie. a tak ożywione słowa wskrzeszają przeszłe relacje między 
ludźmi. nazwy przedmiotów, zdrobnienia, zwroty potoczne two-
rzą w jego wierszach słownik żywy, barwny, przylegający w całości 
do świata przedstawionego. Podobnie jest ze sferą wizualną. obra-
zy w Raptularzu mają swoją moc, są wyraziste, żywe i dynamiczne. 
Źródłem ich przechowywania jest – powtórzmy – pamięć. Mocno 
zakorzenione w jej przestrzeni wizerunki przeszłości pojawiają się 
obok tych z teraźniejszości. razem tworzą perspektywę egzystencji 
bohatera. jego życie biegnie więc w tak czasowo określonym – prze-
szłością i teraźniejszością – kontekście osobowo-przedmiotowym. 

Świat, w którym żyje bohater adriana sinkowskiego, jest światem 
rzeczywistym, składającym się z przedmiotów codziennego użyt-
ku. to jest świat, który można objąć wzrokiem, rozpoznać 
poprzez dotyk i słuch. Zmysłowość jako narzędzie poznania 
w języku poezji oznacza opis. Dla sinkowskiego to najważ-
niejszy sposób przedstawiania rzeczywistości. opis łączy 
to, co przedmiotowe, z tym, co mentalne. bohater wierszy 
sinkowskiego nieustannie wędruje pomiędzy tymi dwoma obsza-
rami. to, co widzi i słyszy, staje się głównym źródłem jego przeżyć 
i refleksji:

…Woda w kranie

tylko zimna, o ile woda w ogóle ciurka,
kuchenka nieczynna, schody idą ostro w dół,
a od korytarza nie oddziela ich żadna barierka.
Na górze nie jest lepiej: duszne poddasze
nagrzewa się jak patelnia, a niewysoki strop
oparty o filar, który nie tylko utrudnia oglądanie
telewizora, zasłaniając połowę ekranu,
lecz poruszanie się wokół niego grozi nabiciem

sobie guza… 

opanować tę 
rzeczywistość tonem 
ironicznym
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to obraz świata nieprzyjaznego człowiekowi. tutaj wszystko jest 
ułomne, kalekie, niedokończone i niebezpieczne. ale sinkowski sta-
ra się opanować tę rzeczywistość tonem ironicznym, próbuje zni-
welować prawdziwe niebezpieczeństwo złamaniem nastroju grozy, 
wprowadzając bardzo zwyczajną puentę. Poeta nie przekracza przy 
tym kontrolowanego poziomu napięć, nie oddala się od domowego 
centrum. Panuje nad emocjami. krąg doświadczeń, które przywołuje, 
wyznaczany jest przez promień wzroku. 

rzeczywistość przedstawiana w wierszach adriana sinkowskie-
go jest ułożona warstwowo. W tym właśnie znaczeniu jest to poezja 
archeologiczna. Wers po wersie niczym warstwa po warstwie uka-
zują się naszym oczom fundamenty i zręby tego, co istniało kiedyś. 
Wrażliwość poety uruchamia dla tych odkrytych fragmentów i okru-
chów nowe perspektywy, wlewa w nie energię. sinkowski poetycką 
siłą przywraca do życia to, co było uśpione, nieobecne i pogrzebane. 
nieomal każdy wiersz Raptularza ma ten archeologiczny rdzeń, sięga 
w głąb, czerpiąc z dawnych pokładów bytu.

ale sinkowski pyta także o przyszłość. to, co ma się dopiero zda-
rzyć, co jest jeszcze nieuformowane, nieobecne, bo przyszłe i dlate-
go dalekie, łączy się z czasem teraźniejszym dzięki wyobraźni. to 
ona podsuwa kształty przyszłych obrazów świata, tak jak pamięć 
odsłaniała przeszłe:

Wyobraź sobie, stojąc przed lustrem, własna twarz
za kilka, kilkanaście lat – w świetle z dworu,
które wpada mętne przez okno i miesza się
ze światłem lampki nad łóżkiem, która od wczoraj

pracuje bez przerwy, wydając nieznośny dźwięk.
Wyobraź sobie kuchnię – w kącie rosną kubki
po herbacie, w nich, na ścianach i wokół blatu,
rosną nowe gatunki życia.

Wyobraźnia pracuje dzięki obecności światła, szukając w nim nie-
ustannie twórczej energii. W wierszach sinkowskiego spełnia ono 
ponadto rolę łącznika, przenika wszystkie porządki czasowe, oswa-
ja bohatera zarówno z tym, co było, jak i z tym, co nastąpi. Światło 
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utrwala istnienie, jest życiodajne, oczyszcza kształty przedmiotów 
i oczyszcza drogę ludzkiej wędrówki. Dzięki światłu sinkowski może 
tak dokładnie przedstawiać świat, dostrzegając wszystkie jego – czę-
sto bardzo nawet drobne – elementy.

sinkowski jest poetą, który życie traktuje jako wartość najwyższą. 
obecność człowieka w świecie sprawdza się poprzez pamięć i odsła-
nianie czasu przeszłego, ale także poprzez nieustanne zwracanie się 
ku przyszłości. Raptularz daje czytelnikowi pewność istnienia, bo zło-
żony jest z wierszy, które mocno tkwią w rzeczywistości. cały wysiłek 
twórczy sinkowskiego skierowany został na zbudowanie kosmosu 
codzienności. każda uchwycona w swoich granicach rzecz jest tutaj 
czymś więcej niż tylko poetycko zaksięgowaną nazwą. W historycz-
nym sporze o uniwersalia widziałbym sinkowskiego bezwzględnie 
po stronie realistów. on w rzeczach dostrzega obecność trwałych 
i niezmiennych pojęć. to dlatego te wiersze są tak mocno zwią-
zane z wymiarem rzeczywistym świata, badając i chroniąc 
jego widzialną postać. Dla autora Raptularza świat istnieje 
naprawdę i ma fizyczną formę. Pochwała rzeczy, która sta-
nowi istotę poezji sinkowskiego, łączy tę poezję z długą tra-
dycją poezji czerpiącej z natury, ze świata bezpośrednio otaczającego 
człowieka. te wiersze żyją naprawdę rytmem bogactwa przedmio-
tów, zaskakują różnorodnością. Ich struktura w takiej samej mierze 
składa się z materii słownej, jak z pauz, przerw i oddechów. W takiej 
strukturze odzwierciedla się porządek ludzkiego życia. Zaznacza się 
w nim coś bardzo ważnego – nie chodzi bowiem o nadmiar tego, co 
człowieka otacza, ale o to, czego w ludzkim życiu brakuje: zrozu-
mienia i wiary w sens tego, co istnieje. ona musi w nas się rozrastać 
i umacniać. bez niej szczeliny świata nie wypełnią się światłem, nie 
będzie powrotów i wypraw w nieznane, które łączą to, co jest, w nie-
rozerwalną całość. Ω

życie traktuje jako 
wartość najwyższą



Pustola

Kiedy nie będę miał już nic do powiedzenia,
zapiszę twoje imię w śniegu – wyłoni się
spod palca fragment, chyba wpadający w granat,
świata i będzie nim świat za siatką z metalu,

sam w większości pokryty blachą, blacha śniegiem,
przez tydzień nie ciekaw niczego poza sobą.
Będzie śnił się po nocach, lecz to, w jaki sposób
tam wejdzie, jest zagadką, pogodzoną od lat,

że musi nas wytrzymać, a mimo to pewną,
że bez nas stać ją na więcej. Zawsze znajdą się
lepsi, którym mówi się, aby przed ulicą,
zanim wydostaną się z ciasnego parkingu,

uważali na zakręt, lecz im się wydaje,
że wiedzą o nim wszystko. Koniec, nie wtrącaj się.
Zagadka i auto ulecą zaraz w górę
i zaczną się obracać, nie wprzód, lecz do tyłu.

adrian sinkowski



Rozbrat

Nikt tego nie zabrania: kiedy nie będę miał
już nic do powiedzenia, zacznę szperać w plikach
w poszukiwaniu słowa, które odstawione,
aby nabrało ciała, coś nam o nas powie.

Słowo nabierze sensu. Sens nabrał się na wiersz,
którego nie ma. Od piłki głowa nie boli,
zawsze to jakieś wyjście, lecz może się wydać,
że piłka, ile razy jej nie kopnąć w światło

bramki, ani mnie, siedzącemu przed ekranem,
ani tobie, która zdziwiona, że nie mam sił,
abym podniósł syna w górę na powitanie,
wyręczasz mnie i sadzasz go sobie na plecach,

nie daje tyle sensu, ile tydzień temu
spodziewałaś się dostać, twierdząc, że nie ma nic
gorszego od pisania po nocach. Owszem, sens
dynda odtąd na gwoździu. Z torbą, z piłką w środku.

adrian sinkowski



Rozpad
[fragment]

A jednak, nie będę miał nic do powiedzenia.
Dzisiaj. Jutro. W sobotę być na powrót chłopcem,
wysokim, z rudą brodą, ani niezbyt pewnym,
ani surowym, a już z pewnością gdy patrzę

wstecz, kim był, a kim został, nikogo nie dziwi,
że wybrał coś, czemu nie dochował wierności.
Koniec lipca przeciąga się bez tchu nad miastem
aż słowa, okręcone wokół drzew, trochę są,

a trochę nie, skwierczą i mdleją od gorąca,
leniwie zamieniają się w tydzień, potem w drugi,
godzina po godzinie trawią mnie jak obiad –
następny po ojcu, dość rosłym, a ten ledwo

starczał im za śniadanie. Mało apetyczne.
Niech zgadnę: oddech, ślina – gdy zmieniają barwę
i powoli stają się, nie bez udziału słów,
lepkie, zamazane – a potem ślina, oddech.

adrian sinkowski



Nie żartuję: w niedzielę, kiedy nie będę miał
już nic do powiedzenia, w powietrzu nad głową
kos z impetem rzuci się po ofiarę i nic
go nie obchodzi, nawet to, że czający się

w leszczynie kot, ani łowca, ani morderca,
postanawia nie tracić go z oczu. I chrabąszcz,
pewien końca, z dumą, bez wahania gra rolę
życia, kiedy pojawia się wokół niego cień.

Stoi chwilę bez ruchu, a cień rozlewa się
i rośnie w każdą ze stron. Równomierne tętno,
jak moment zawahania, odbija się teraz
w kropli, osuwa z nią po liściu, aż rozbija

się o ziemię. Co za dramat: chrabąszcz w dziobie
pęka w pół, kos wyrywa się, ale nie ma sił,
aby równać się z kotem. Unde malum, jedno
z pytań, którym daje się to tłumaczyć, znika.



Gdy w 2013 roku przeprowadzałem dla „Nowego Obywatela” 
duży wywiad z dr. hab. Rafałem Chwedorukiem, nie miałem 
innego wyjścia jak nadać mu tytuł: Kraj bez lewicy?. Znak 
zapytania był trochę ostrzeżeniem, a trochę kurtuazyjnym 
gestem wobec goszystów. I trochę na osłodę, ponieważ mój 
rozmówca, jeden z najtrzeźwiej myślących analityków sceny 
politycznej, związany z lewicą, ale niezależny od jej licznych, 
a coraz mniej politycznie znaczących koterii, nie pozostawiał 
miejsca na złudzenia. Jego najczarniejsze prognozy się spełniły 

Kraj bez 
lewicy

krzysztof Wołodźko
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Dziś politycznie i instytucjonalnie lewica 
nic nie znaczy – niedawna parlamentar-
na porażka Sojuszu i jego satelitów to nie 
był zbieg nieszczęśliwych okoliczności, ale 
rzetelnie wypracowana klęska na własne 
życzenie. Owszem, Razem jest szansą, 
ale mamy jeszcze kilka lat, by się dowie-
dzieć, czy ona się spełni. Paradoksalnie, 
środowiskowy egoizm i  zaślepienie SLD 
mogą mikrolewicom wyjść na dobre: jeśli 
naprawdę zrozumieją, że dekady symbiozy 
ze środowiskami liberalnymi gospodarczo 
i obyczajowo były drogą donikąd, że najpo-
ważniejszym błędem lewicy, szczególnie 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, było 
przyjęcie nadmiernego (nieledwie historio-
zoficznego) optymizmu transformacyjne-
go. O  ile jeszcze w  latach 90. XX  wieku, 

nigdy nie zapominając o pilnowaniu swo-
ich postnomenklaturowych interesów, SLD 
mniej lub bardziej szczerze i udatnie był 
rzecznikiem tych grup społecznych, które 
ponosiły różnorakie koszta terapii szoko-
wej, o tyle z czasem wytracał tę zdolność. 
Może to wiązać się z rzadko opisywanym 
zjawiskiem. Otóż SLD była również par-
tią post-PRL-owskiej „klasy średniej”, czyli 
choćby lepiej zarabiających/ustawionych 
warstw budżetówki. 

Pozwolę sobie pokrótce zrekonstru-
ować analizy Chwedoruka sprzed kilku lat: 
na tak niedawnej przeszłości wyrasta rów-
nież nasza teraźniejszość, 
stąd stanowią one wciąż 
dobry punkt wyjścia do zro-
zumienia obecnej sytuacji 

sld była partią 
post-Prl-owskiej 
„klasy średniej”
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lewicy i jej relacji do rządzącego obecnie 
ugrupowania. Zdaniem politologa wśród 
wyborców SLD przez dekady zwracał uwa-
gę spory odsetek osób całkiem dobrze 
zarabiających, które pracują/pracowały 
w budżetówce: to wojskowi, nauczyciele, 
policjanci, urzędnicy. Może zabrzmi to dla 
wielu lewicowców przykro, ale jeśli przeana-
lizujemy dokładnie geografię wyborczą i son-
daże opinii publicznej, to można wskazać, że 
najbardziej lewicową grupą wyborczą są byli 
pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, 
w tym żołnierze zawodowi. Na drugim miejscu 
musielibyśmy wymienić pracowników Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. W tym sensie 
historia wciąż dominuje nad autoidentyfikacją 
Polaków – twierdzi politolog. Tęsknota za 
bardziej etatystycznym porządkiem spo-
łeczno-gospodarczym w takim kontekście 
nie jest to tęsknota biednych, lecz ludzi, któ-
rzy w PRL byli klasą średnią czy nawet wyższą 
klasą średnią i w jakimś sensie – przynajmniej 

prestiżowo – zostali zdegra-
dowani po roku 1989. Nie 
idzie o przeszłość polityczną, 
przynależność do PZPR. Jest 
to tęsknota – generalnie – za 
światem inaczej urządzonym. 

Ona występuje także na Zachodzie. Określe-
nie Erica Hobsbawma o „złotym półwieczu” 
po II wojnie światowej jest znamienne – tam 
się tęskni za welfare state, które rozwijało się 
w okresie największej demokratyzacji w dzie-
jach Europy.

Spór między lewicą a prawicą w latach 
90. XX wieku polegał na tym, że w stanie 
wojny były dwie silne armie, które miały 

własną inteligencję i własny lud. Spektaku-
larna klęska Leszka Millera w czasach tzw. 
afery Rywina sprawiła, że spór o polską rze-
czywistość zagospodarowały dwa ugru-
powania, które w wyjściowym momencie 
konfliktu wciąż były zdecydowanie centro-
prawicowe i bardzo do siebie podobne. Kto 
pamięta publicystykę prawicy sprzed deka-
dy, ten wie, że wizja Iv RP i „szarpnięcia 
cugli demokracji” była wspólna myśleniu 
ludzi, których obecny manicheizm politycz-
ny sytuuje na antypodach rzeczywistości. 
Ich dzisiejsza (o)pozycja budowała się na 
coraz silniej podkreślanym micie odmien-
ności. Przecież w znacznej mierze Platfor-
ma i PiS to ugrupowania post-AWS-owskie, 
dwie wariacje na temat konserwatywnego 
liberalizmu, takie postaci jak premier Kazi-
mierz Marcinkiewicz i wicepremier Zyta 
Gilowska są znakomitym rzeczy przykła-
dem: w tym sensie legenda o wiecznym 
konflikcie zdecydowanie współtworzy 
realny spór. 

„Krew smoleńska” to budulec kolejnego 
etapu historii III RP: centroprawica, czyli 
właśnie PiS i PO, wzięła niemal wszystko, 
z jednej strony wchodząc w alianse z pali-
kotowskim „lewo-liberalizmem”, z drugiej 
uśmiechając się przymilnie do neoendecji. 
Zepchnięta na margines SLD-owska lewica 
uległa silnej autohipnozie, w przekonaniu, 
że jeszcze jest ważna dla dość dużej grupy 
elektoratu. Tak jakby możliwe było przy-
wrócenie status quo z początków milenium. 
Ale znaki czasu nie pozostawiały złudzeń: 
sam fakt, że na mikrolewicy zaczęły się 
pojawiać i stawały się coraz popularniejsze 

spór o polską 
rzeczywistość 

zagospodarowały 
dwa ugrupowania
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przeróżne „lewice smoleńskie” i „kaszanko-
we lewice”, pokazywał, jak trwała właśnie 
zachodzi zmiana. 

W tym opisie jesteśmy u progu chwili 
obecnej. Pozwolę sobie na jeszcze jeden 
dłuższy cytat z Chwedoruka – umożliwi to 
jasne nakreślenie obecnej relacji mikro-
lewic do Prawa i Sprawiedliwości: Sojusz, 
zawsze gdy rządził, dokonywał wolt mię-
dzy uległością wobec neoliberalizmu a próbą 
ratowania tego, co się da. Sądzę, że politycznie 
płaci dziś cenę nie tyle za afery, ale za próbę 
przeistoczenia się w Unię Wolności-bis. SLD 
w myśl tej koncepcji miał wyzbyć się resztek 
deklaratywnej lewicowości i oprzeć swoją toż-
samość na wizji modernizacyjno-europejskiej. 
(…) W efekcie ukształtował się w Polsce w sys-
temie partyjnym model irlandzki lub serbski: 
dynamikę życia społecznego narzucają dwie 
partie prawicowe. Jedną można określić jako 
bardziej liberalną, wielkomiejską, drugą jako 
konserwatywną, odwołującą się do interesów 
prowincji. A jeśli jest miejsce na partię lewico-
wą, to jako stały numer trzy. I to jest realny 
horyzont możliwości SLD. Otwarte jest pyta-
nie, na ile to wszystko się zmieni, gdy młode 
pokolenie, wychowane na neoliberalnej narra-
cji, spostrzeże, że niższe podatki (nie dla nich, 
lecz dla bogatszych) oznaczają choćby brak 
przedszkola w okolicy lub niesprawną komu-
nikację publiczną. A rodzinne miasto tych mło-
dych, oddalone choćby kilkadziesiąt kilome-
trów od Warszawy, umiera na ich oczach. Czy 
wtedy znów znajdzie się miejsce na klasyczną 
lewicowość w polityce? Ale minie kilkanaście 
lat, zanim do głosu faktycznie dojdzie pokole-
nie socjalizowane w czasach permanentnego 

kryzysu, które na własnej skórze doświadczy 
„dobrodziejstw” neoliberalizmu. Pytanie jed-
nak, czy SLD będzie miał szansę przetrwać te 
lata i odważyć się na konsekwentną postawę 
w sferze lewicowości społeczno-gospodarczej.

W  powyższym cytacie ważne są trzy 
kwestie. Po pierwsze: SLD jednak wypadło 
z parlamentarnej gry – nie jest dziś ugru-
powaniem numer trzy, jest partią upadku, 
mnóstwa złudzeń i pomieszania z poplą-
taniem. Wiele szczurów, które uciekały 
z eseldowskiego tonącego okrętu, znajdo-
wało zatrudnienie w biznesie. To zabawny 
i wymowny, choć właściwie oczywisty epi-
log transformacji post-PRL-owskiej lewicy. 
Znajdziecie tam dziś nawet antyuchodź-
czych korwinowskich przeciwników oby-
czajowego liberalizmu. I nie mówię jedy-
nie o  ostentacyjnym „pisofaszyzmie” 
Leszka Millera, którego bardzo mocno sta-
rają się nie dostrzec np. eseldowskie femi-
nistki, tak pryncypialne na ogół w swoich 
licznych bojach z prawicą. 
Rafał Bakalarczyk, jeden 
z  najważniejszych mło-
dych analityków rodzimej 
polityki społecznej, ekspert 
Ośrodka Myśli Społecznej 
im. Ferdynanda Lassalle’a, z  wyraźnym 
niesmakiem analizował wiosną 2016 roku 
duży stołeczny kongres animowany przez 
SLD, w którym brał udział Aleksander Kwa-
śniewski. Bakalarczyk ze smutkiem wska-
zywał, że był to festiwal samozadowole-
nia, braku wizji i intelektualnej/mentalnej 
niemożności zrozumienia, iż protekcjonal-
ne traktowanie PiS i nazwanie programu 

nie mówię jedynie 
o ostentacyjnym 
„pisofaszyzmie” 
leszka millera
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Rodzina 500 Plus w absolutnie niczym już 
okołoeseldowskiej lewicy nie pomoże.

Po drugie – szybciej, niż myślał Rafał 
Chwedoruk – na scenę polityczną weszli 
młodzi zbuntowani na realny liberalizm, 
ludzie dojrzewający pośród kolejnych 
faz globalnego kryzysu zachodniego 
kapitalizmu, ze wszystkimi jego lokalno- 
-neokolonialnymi specyfikacjami. Zwy-
czajowo określa się ich mianem preka-
riatu, choć w polskich warunkach trafniej 
będzie mówić o młodej pracującej (wiel-
ko)miejskiej inteligencji. To młode 
kobiety i młodzi mężczyźni, którzy czę-
sto już od maleńkości na własnej skórze 
przekonują się, co znaczą rozwarstwie-
nie, zwijanie państwa, skromna polska 
pensja, życie w zbiorczym mieszkaniu 
długo po studiach, brak zdolności kre-
dytowej, obawy przed macierzyństwem 
w  świecie, w  którym niechętnie prze-
strzega się interesów pracownic i  pra-
cowników, ekonomiczna niepewność 

jako stała codziennego 
stresu, emigracja zarob-
kowa jako jedyna szansa 
na rzeczywiste poprawie-
nie własnego bytu, sła-
bość i  obojętność prawa 

i instytucji – jeżeli chodzi o gorzej sytu-
owanych obywateli. Byt określa świado-
mość: a świadomość społeczna, klasowa 
i ekonomiczna młodych pomogła stwo-
rzyć partię Razem. To jest fakt głęboko 
socjologiczny, ekonomiczny, kulturowy, 
który znaczy wszystko – w odróżnieniu 
od oklepanej paplaniny prawicowców, że 

przecież Zandberg jest „bogaty z domu”, 
a „lewaki mają iPhone’y”. 

Po trzecie wreszcie: nie wiem, czy SLD 
przetrwa nadchodzące lata i czy ta forma 
byłaby w ogóle zdolna odrodzić się jako 
„lewica konsekwentna społecznie-gospo-
darczo”. To Razem przyciąga dziś młodych 
zarazem ideowych, jak aktywnych społecz-
nie. O wiele ciekawsze jest natomiast pyta-
nie, jak z obecną sytuacją poradzi sobie 
środowisko „Krytyki Politycznej”. Szef tego 
środowiska, czyli Sławomir Sierakowski, 
coraz częściej brzmi jak rzecznik Komite-
tu Obrony Demokracji, zwolennik trans-
formacyjnego status quo, który twierdzi, że 
PO należałoby wybaczyć właściwie wszyst-
ko, łącznie z liberalizmem gospodarczym 
i  jednak mocno prokościelnym jak na 
standardy lewicy nastawieniem do kwe-
stii obyczajowych. Z drugiej strony wiele 
felietonistek i felietonistów „Krytyki Poli-
tycznej”, czy ściślej: Dziennika Opinii, któ-
ry jest bodaj najbardziej opiniotwórczym 
lewicowym publikatorem, mocno podkre-
śla wątki rozczarowania realnym liberali-
zmem III RP. Jest w tym sprzeczność, na 
ogół dość mocno tonowana w samoświa-
domości młodej lewicy. U niektórych nie-
świadomość tej sprzeczności wynika z nie-
ledwie panicznego strachu przed Prawem 
i Sprawiedliwością. Inna rzecz, że wzrost 
nastrojów szowinistycznych w  polskim 
społeczeństwie, które dla swoich celów 
potrafi wykorzystywać także obecna wła-
dza, jest i dla mnie realnym problemem. 
I tym bardziej rozumiem nieufność goszy-
stów wobec coraz bardziej na prawo prze-

lewicę polityczną 
czekają długie 

lata, a może nawet 
dekady czyśćca
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suwającej się debaty publicznej i nastro-
jów oraz wyobrażeń społecznych.

Ostatecznie jestem przekonany, że 
nastawienie młodej lewicy różnych opcji 
wobec obecnie rządzącego ugrupowania 
zdecydowanie nie jest zero-jedynkowe. 
Nazwałbym to niechętnym respektem, 
który przebija nawet z szyderstw. Dobrym 
przykładem zdystansowanej, ale niehiste-
rycznej postawy młodej lewicy wobec PiS 
jest wywiad, jakiego udzielił dzienniko-
wi „Polska. The Times” Mateusz Trzeciak 
z krakowskich struktur Razem. Z jednej 
strony zwracał uwagę na niejasne relacje 
PiS z wielkim biznesem, z drugiej zdecydo-
wanie pozytywnie odnosił się do programu 
Rodzina 500 Plus. Trzeciak zwracał uwagę 
na niejasną strategię społeczno-gospodar-
czą pisowskiego Ministerstwa Finansów: 
Niektóre działania rządu są dla mnie niezro-
zumiałe. Chociaż PiS zarzuca PO kolesiostwo 
powiązania z  finansjerą, to robi dokładnie 
to samo co opozycja. Ma swoich banksterów, 
takich jak Morawiecki, czy transferujący pie-
niądze SKOK-ów do Luksemburga Bierecki, 
których traktuje ulgowo. Minister Morawiec-
ki zamiast obiecywanego „zrównoważonego 
rozwoju” zapowiada rozwój oparty na ryn-
kach i kapitale finansowym, który służy przede 
wszystkim elitom. Najbogatsi dostaną dodat-
kowy prezent – podatek od długoterminowych 
zysków kapitałowych zostanie obniżony nie-
mal o połowę. Podczas gdy pracownicy płacą 
od swoich dochodów 18 proc. podatku, właści-
ciele kapitału będą odprowadzać tylko 10 proc. 

Ale działacz Razem stwierdzał w  tej 
samej rozmowie: 500 Plus to najbardziej 

ambitny program socjalny w III RP. Nikt przed 
PiS-em nie miał odwagi zrealizować tak duże-
go działania w  zakresie polityki rodzinnej. 
Oczywiście można było je zrealizować lepiej, 
ale z raportów Banku Światowego i informacji 
przedstawionych przez Ryszarda Szarfenber-
ga, specjalisty od polityki społecznej, wynika, 
że program wpływa na poprawę jakości życia. 
Zmniejsza się odsetek Polek i Polaków żyjących 
w ubóstwie, szczególnie dzieci. W niektórych 
miejscowościach zanotowano znaczący spa-
dek zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzi-
nach. Kobiety, otrzymując wsparcie finanso-
we, decydują się odejść od uzależnionych od 
alkoholu partnerów. Polacy rezygnują z miejsc 
pracy, w których proponuje się im upokarzają-
ce warunki, czyli pracę na czarno czy na śmie-
ciówce za 5 zł na godzinę. Wolą poświęcić się 
pracy domowej, opiekować się dziećmi, niż 
harować za pół darmo.

Tytuł tego tekstu to oczywiście prowo-
kacyjny skrót myślowy. Polska jest krajem 
bez parlamentarnej lewicy, czy szerzej: 
krajem, w którym lewica (definiowana ści-
śle, a nie wedle prawicowych bajań) nie ma 
niemal żadnego wpływu na rzeczywisto-
ści administracyjną/instytucjonalną. Jak 
dotąd rządząca partia nieźle zabezpie-
cza dla siebie socjal-etatystyczny elekto-
rat. Niewykluczone, że lewicę polityczną, 
nawet jeżeli dostanie się w  następnych 
wyborach do parlamentu, czekają długie 
lata, a może nawet dekady czyśćca, czyli 
dekady bez władzy i realnych znaczących 
wpływów w państwie. Już dziś nazwijmy to 
roboczo długą czkawką po postkomunie. Ω



Konserwatyzm jest niewidzialną 
nicią, którą – gdy dotknąć – staje się 
liną okrętową. Lubi ciszę. Przechodzi 
obok. Odwraca się od pospolitości. Choć 
wyjątkowości przygląda się z życzliwym 
pobłażaniem. Tkwi pośrodku i nic 
nie mówi. To mój konserwatyzm, 
ha! Bez pretensji o cokolwiek. Pełen 
zrozumienia dla siebie i dla reszty 
świata. Dla biegu rzeczy, który 
z osobliwą perwersją wszelkie nici 
by zrywał; od czegoś by uciekał

 
Ów bieg rzeczy wydaje się zmorą czasów każdych: śre-
dniowiecznych, oświeconych, współczesnych. nieza-
leżnie od tego, jak mądrze czy głupio je nazwiemy, 
będziemy patrzeć najpierw z zachwytem na jakąkol-
wiek przemianę, po czym zapytamy się: „zaraz, zaraz – 

Anamneza 
i inne kwiatki 
albo jak kochać 
konserwatystę

krzysztof bielecki
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i co w związku z tym?” – i popadniemy w zakłopotanie. 
które niewinnego konserwatystę zżera.

bo świat – płynny, dynamiczny, piękny, potwor-
ny – nie lubi się zmieniać. to ludzie, i tylko ludzie, 
namawiają go do zmian. „co w związku z tym?” – to 
pytanie jest fundamentalne o tyle, że zakreśla obszar 
szerszy od tego, co patetycznie nazwać by można jeste-
stwem człowieka (patos najczęściej jest niezgrabny; 
lubię patos). Pytanie „co w związku z tym” dotyczy 
przeklętego kontekstu. sięga po coś, czego człowiek, 
w przeciwieństwie do wody i chleba, nie potrzebuje; 
jednak nie potrzebuje. konserwatysta nie tęskni za 
żadną zewnętrznością bytu, błyskotką czasu, zabawką 
podręcznej epoki.

człowiek nie jest naturalnie człowiekiem epoki. jest 
istnieniem przekraczającym granice. Pojawiającym się 
i znikającym za horyzontem. W swojej książce Prze
paść, którą nieskromnie lubię nazywać m.in. literac-
kim manifestem nieśmiałego konserwatyzmu, wiele 
uwagi poświęcam temu horyzontowi. tej krainie lub 
ułudzie, której człowiek nieśmiało próbuje się przyglą-
dać. Zagadka jego bytowania jest więc zagadką czegoś, 
czego nie umie dotknąć. I czego, ilu filozofów po nim 
nie nastąpi, nie dotknie. będzie snuć domysły. snu-
jąc nić niewidzialną. I oczywistą. opowiadającą o nim 
jedną od wieków historię. Znajdującą jedyne oparcie 
w tym, co zastaje. a nie w tym, co chciałby zastawać.

człowiek nie chciałby czegoś zastawać, co nie jest 
jego historią. W jej umiłowaniu jest instynktowny. ot 
niewolnik przeszłości – w najlepszym tych słów zna-
czeniu. Przyszłość może wywoływać dreszczyk emocji. 
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ale cóż z tego, skoro nie można się jej przyjrzeć, bo nie 
istnieje. Zawsze nadchodzi, nigdy nie jest. Przyszłość, 
wyobrażana i wątła, tyle znaczy, co zapowiadający ją 
gadżet. często obłędny jak elektryczny samochód. 
Myślenie o przyszłości ma zasięg 200 kilometrów. Po 
czym znów należy je czymś naładować. jakimś prą-
dem. jakąś koncepcją. tak zwaną koncepcją.

I to koncepcją koniecznie wspólną. namiętne pro-
jektowanie przyszłości jest żywiołem mas, podczas gdy 
konserwatyzm znaczy rys indywidualizmu. Z jakąż 
łatwością wychodzą na ulicę demonstranci zapatrzeni 
w postęp czy cokolwiek, co zabawnie nazwać można 
„lepszym jutrem”? a z jakim ociąganiem wyjdą prze-
ciwko nim konserwatyści broniący tego, co jest? jakby 
nagle broniący oczywistości: swojej indywidualności, 
wrażliwości, duszy, czegokolwiek, co znaczy ich osa-
motniony w istocie los. jakby nieumiejący uwierzyć, 
że siebie trzeba bronić aż na ulicy. I to w dziwacznym 
tłumie – bo wszyscy zgromadzeni są konserwatysta-
mi; ludźmi osobnymi, wzdragającymi się ex definitione 
przed tłumem. Więcej: przed „tłumną banalnością”. 
która wystawia konserwatystę na pośmiewisko. która 
zagadkę jego życia niemiłosiernie upraszcza, sprowa-
dzając, pożal się, boże, do jednego, dwóch haseł wypi-
sanych na transparentach. konserwatysta nie umie 
nieść tych haseł; nie umie wzniecać; nie umie krzyczeć. 
nigdy nie wytrąbi sensu swojego życia.

Wystraszony pomyśli o  aksjologii jako zasłonie 
dymnej. która głaszcze po głowie i nie dopytuje o to, 
co na dnie. Przed snem sięgnie po jakieś, boże, chroń, 
Cząstki elementarne domokrążcy Houellebecqa i przez 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
0 

/ J
ES

IE
ń

 2
01

6 
17

1

parę dni będzie milczał. a milczący konserwatysta to 
przykry widok.

jeśli cokolwiek ma głosić, to przynależność, wręcz 
przywiązanie do niejasności. o, tu jest afirmatywny. 
jakby miał uznanie dla pytań, nie dla odpowiedzi. jak-
by w błądzeniu znajdował sens. Lubi dzielić włos na 
czworo; lubi „dzielić los na czworo”. to prawda: kon-
serwatystę trudno jest kochać. to typ nieprzyjazny 
dla środowiska. najchętniej nie wyznaczałby sobie 
celów. nie myślał, z kim mógłby je realizować. stronił 
od myśli „organizującej”. takiej, która wprzęgałaby go 
w coś nadmiernie wspólnego. konserwatysta poddaje 
w wątpliwość głębszy sens takich terminów jak spo-
łeczeństwo czy państwo. owszem, w ogólnym zarysie 
przyznawać może im rację istnienia. jednak istnienia 
nie na tyle ważnego, by uprzedzało ono jego bytowa-
nie – jak by go, skaranie boskie, nie nazywał: ziemskie, 
ogólne, wolne. sam wszak jest istnieniem najwyższym, 
no, prawie najwyższym. Z czym może się pogodzić, jeśli 
prócz empirii zapatrzy się w transcendencję. I dostrze-
że siebie ciut mniejszego.

Może oddać się więc metafizyce jak pływak oddaje 
się wodzie. Może pozwolić unosić się na powierzchni. 
Może próbować „zaglądać w głąb”. ale metafizyka raczej 
nie będzie sferą zgoła czystą i jedyną w życiu konser-
watysty. Zbyt chętnie będzie podglądał przez dziurkę 
od klucza swe istnienie w rzeczywistości; zbyt chętnie 
będzie podsłuchiwał kłótnie niewidzialnego z widzial-
nym, by nurzać się tylko w jednym lub tylko w drugim.

a przecież jedno i drugie jest w rezultacie niezmien-
ne. I widzialne, i niewidzialne płynie od niechcenia 



K
R

Zy
SZ

TO
F 

BI
EL

EC
K

I /
 A

N
A

M
N

EZ
A

 I 
IN

N
E 

K
W

IA
TK

I A
LB

O
 J

A
K

 K
O

CH
A

ć 
KO

N
SE

RW
AT

yS
Tę

 
17

2

z nurtem tajemniczej rzeki. rzeki powolnej i z lubością 
rozlewającej się po dzikich brzegach czy przeglądającej 
się we własnych rozlewiskach. konserwatysta zdolny 
jest ulec przekonaniu, że nawet jeśli odrzuca wszelką 
metafizykę czy niedookreśloność swego istnienia, ta 
pochyla się nad nim jak anioł. konserwatysta więc 
przystaje i nasłuchuje; skłania się ku; przychyla. kar-
ci jutro; odpędza się od niego jak od muchy. godzi się 
z nim z konieczności.

jednocześnie bez niepokoju patrzy na postarzały 
zegar. nie wpada w pułapkę podwójnego uciekania cza-
su – własnego i obiektywnego. nie pochwala żadnych 
przyspieszeń, które mają coś przynosić. Woli czekać, 
niż mieć od razu. coś, co później trwa dłużej. „Później”, 
„dłużej” – to ulubione słowa z katechizmu konserwa-
tysty. Przynoszą wolność, są źródłem.

Przepraszam, konserwatysta zasypia nie z żoną, ale 
obok żony. Żyje tuż-tuż. obok ludzi, zjawisk, rzeczy. 
obok rzeczy świata tego. jakby znajdował przyjemność 
w ciągłym odwracaniu się od nich i wychylaniu przez 
niewidzialne okno. Mówiąc przy tym dobitnie: świat 
ten, nawet niepozbawiony metafizyki lub tylko fizyczny, 
jest czymś mniejszym od mojego istnienia. W tym sensie 
nie jest mi potrzebny. to obchodzenie świata „i każdej 
rzeczy, która jego jest” wydaje się wypisywaniem na 
piasku liter, znaków, które rzeka zabiera bez zastano-
wienia. I co z tego? – spytamy. Zabiera rzeka, ale nie ja. 
Wszystkie figury na piasku, wszystkie myśli, wszyst-
kie czułości naznaczone są mną. cóż, że z rozkoszą 
zapisują się w czasie przeszłym dokonanym; w losie 
przeszłym dokonanym? W końcu żadnej innej rozko-
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szy nie ma. Żaden inny czas się nie dokonuje. Żaden 
inny nie musi się liczyć.

W słowniku konserwatysty nie ma słowa „musieć”. 
Pojęcia przymusu i  podporządkowania czemuś są 
konserwatyście nieznane. Dlatego niechętnie będzie 
zabierał głos w jakiejkolwiek dyskusji, która miałaby 
wyznaczyć jakieś punkty odniesienia; pachołki przy 
drodze; światła. W polskim przypadku mogłyby to 
więc być – rzucam na rybkę (sformułowanie niegodne 
konserwatysty) – choćby mesjanizm, Powstanie War-
szawskie, solidarność, ale i oczywista kultura. Z tymi, 
którzy umieli tęsknić: z Mickiewiczem, chopinem, 
norwidem. oraz po dłuższym namyśle – z tym, który 
nie umiał tęsknić: gombrowiczem.

W istocie konserwatyzm nie mierzy się z tęsknotą. 
Z tęsknotą za miejscem, za obyczajem, za bogiem. nie 
mierzy się z Polską. nie szuka w sobie żadnej wielko-
ści i „ugadania się” z czymkolwiek. Że nagle będzie 
miarodajny, jeśli powie sobie, że zwyciężył w bitwie 
Warszawskiej; że fascynuje go modernistyczna archi-
tektura lat 30. w Polsce; że założył solidarność; że 
pogodził się z  gombrowiczem. konserwatysta nie 
znajduje w tym oparcia; raczej się temu opiera. tylko 
sobie nie chce się oprzeć. nie z Polską o Polskę wal-
czy, a ze swoim egoizmem i pychą. to jego śmieszne 
De profundis.

Mój nieludzki konserwatyzm to miękki rodzaj etyki. 
jak poduszka do snu. nic więcej. nic mniej. Ω





 W PIEKLE 
 POLITYKI 
 HISTORYCZNEJ 

remigiusz Włast-Matuszak
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Czerpiąc z medialnego „banalnika”, wiemy, iż „historię 
piszą zwycięzcy”. Polska jako państwo, Polacy jako 
naród przegrali tragicznie i bezprecedensowo 
II wojnę światową, tracąc 1/3 terytorium i 1/4 
populacji. Dlatego historię Polski pisały za nas 
po 1939 roku obce mocarstwa, a po 1944 roku 
do pracy dołączyli wewnętrzni Moskale

Historia napisana przez zwycięzców jest niemożliwa, lub niezwy-
kle trudna, do zrewidowania i sprostowania. Znamy historię wojen 
punickich tylko w wersji napisanej przez rzymian, a historię pano-
wania oktawiana augusta przekazaną przez jego historyków. W pol-
skim przekazie historycznym np. nielubiana przez szlachtę królowa 
bona sforza zawsze uchodziła i będzie powszechnie uznawana za 
trucicielkę barbary radziwiłłówny. siostra potężnych radziwiłłów 
czarnego i rudego zmarła na syfilis, zarażając ostatniego z jagiel-
lonów Zygmunta augusta. ale to drobiazg – bona jest i będzie tru-
cicielką, a barbara złamaną lilią.

na rozkaz generalissimusa józefa stalina w styczniu 1944 roku 
powołano tzw. komisję nikołaja burdenki, która ustaliła – pod prze-
wodem tegoż profesora akademii nauk Zsrs – że 23 tys. polskich 
oficerów zostało zamordowanych przez niemców, że katyń to dzie-
ło faszystów. Do 1990 roku rząd polski i jego historycy z Pan-u nie 
kwestionowali tego ustalenia. sam doskonale pamiętam, że studiując 
w 1967 roku na Wydziale Filozofii, byłem uczestnikiem obowiązko-
wego wykładu prowadzonego przez I sekretarza PoP PZPr uniwer-
sytetu Warszawskiego (następcę na tym stanowisku dr. bronisława 
geremka), na którym wszechwładny funk przez dwie godziny sku-
tecznie nas indoktrynował, iż katyń to dzieło niemców, a cała reszta 
to sukces goebbelsowskiej propagandy. gdy po powrocie do domu 
usiłowałem przekonać rodziców, iż żyją w nieświadomości niemiec-
kiej zbrodni, usłyszałem, jak matka mówi do ojca: Nic nie mów, bo 
jeszcze pójdzie i na nas doniesie. taka była skala „owocnej” polityki 
historycznej Zsrs i wasalnej PrL-u.
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Współczesna rosja wydaje miliardy rubli na prowadzenie swojej 
imperialnej polityki historycznej. Produkuje się wysoko nakłado-
we filmy propagandowe, jak np. 1612 – w którym, by uwiarygodnić 
przekaz, grają polscy aktorzy! Popularna opera narodowa grana 
w Moskwie i dużych miastach rosji to Iwan Susanin – historia proste-
go ruskiego człowieka, który wyprowadza na bagna polskich panów, 
huzarów w 1612 roku i sam ginie za matkę rosję. na tej operze i na 
takim przekazie wychowały się całe pokolenia rosjan. nie przypad-
kiem świętem narodowym Federacji rosyjskiej jest od 2004 roku 
dzień 4 listopada – rocznica wygnania z kremla i Moskwy w 1612 roku 
polskich okupantów!

Zacznę o „polityce historycznej” od rosji – naszego wielkiego 
i silnego sąsiada, który od czasów Piotra I, katarzyny II (zwanej 
w historiografii „Wielką” – również przez Polaków, co już jest przy-
kładem dominacji rosyjskiej narracji historycznej), aleksandra II – 
całej rosji carskiej i całego Zsrs oraz Fr.

rosyjska (radziecka – imperialna) polityka historyczna, poczyna-
jąc od śmiesznostek: Henryk siemiradzki to nie polski malarz, tylko 
samyj ruskij chudożnik Gienrych Gipolitowicz Siemiradzkij 1843–1902 
i kaniec! konstanty ciołkowski? to samo. to są nic nieznaczące 
przykłady, ale sięgnijmy do dwóch tomów Tygodni polskiego buntu 
1861–1864 Mikołaja Iwanowicza Pawoliszczewa – rzeczy o Powstaniu 
styczniowym widzianym oczami rosyjskiego czynownika. Przekaz 
jasny i precyzyjny, na którym wychowały się pokolenia rosyjskich 
historyków i dyplomatów. niegodziwi polscy bandyci chcieli wbić 
nóż w plecy Matki rosji. Podobna jest narracja niemców – armia 
krajowa to polnische Banditen.

kontrą i zasłoną dla „zrównoważenia” zbrodni sowieckiego ludo-
bójstwa wobec polskich oficerów i inteligencji są oficjalnie wydawane 
publikacje o tym, jak to w 1920 roku Polacy wymordowali w obozach 
jenieckich 40–80–120 tys. rosyjskich jeńców armii czerwonej itp., 
itd. armia krajowa działająca na terenie okupowanych po 1944 roku 
polskich kresów to polscy faszyści itd., ludobójstwo na Wołyniu to 
odpowiedź na terror armii krajowej. I tak bez końca.

sięgnijmy tylko po najświeższy przykład propagandy inspirowanej 
przez rosyjskie służby dezinformacyjne zajmujące się prowadzeniem 
„farm trolli” internetowych czy międzynarodową polityką historycz-
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ną. oto np. białorusko-rosyjska noblistka mówi dokładnie to, co od 
lat głoszą niemieckie, rosyjskie i izraelskie służby sterujące propa-
gandą i polityką historyczną – tak, to Polacy są współwinni wymor-
dowania Żydów, a księża katoliccy zbrodnie inspirowali.

autorytet nagrody alfreda nobla ciągle jest na świecie ogromny. 
czasami pewne głosy krytyczne rozlegają się po nominacjach zupeł-
nie nietrafionych i jednoznacznie lewackich. rok 1997 zapisał się 
skandalem przyznania nagrody włoskiemu kabareciarzowi nazwi-
skiem Dario Fo, a w 2004 roku nobla dostała austriaczka uprawia-
jąca lewicowy turpizm psychologiczny.

W 2015 roku nobla zdobyła swietłana aleksandrowna aleksije-
wicz, pisarka narodowości białorusko-ukraińskiej, pisząca w języku 
rosyjskim. sama siebie określała jako „człowieka radzieckiego”. uro-
dziła się w Zsrs w 1948 roku na polskich kresach, w stanisławowie. 
W 1962 roku, po 300 latach istnienia, na „powszechne życzenie” 
mieszkańców stanisławowa zmieniono nazwę miasta na Iwano- 
-Frankiwsk (-Frankowsk). noblistka w swojej szkole podstawowej 
zapewne uczestniczyła w uroczystym apelu i odsłonięciu portretu 
Iwana Franki. W 1984 roku porzuciła dziennikarstwo w partyjnych 
gazetach i zajęła się pracą twórczą. od 1994 roku (od nastania pre-
zydentury aleksandra łukaszenki) jej książki nie są wydawane na 
białorusi, a noblistka w latach 2000–2013 mieszkała na Zachodzie.

Przyznanie nobla swietłanie a. aleksijewicz spotkało się w Pol-
sce z życzliwą przychylnością. Wszystkie dzieła pisarki (sześć tytu-
łów) były tłumaczone, wydane i są czytane w Polsce (z finansowym 
wsparciem Instytutu książki), tym większa jest konsternacja, zdzi-
wienie i oburzenie publicznym wystąpieniem noblistki w nowym 
jorku, na brooklynie zamieszkiwanym przez ponadmilionową dia-
sporę żydowską, w opiniotwórczym stowarzyszeniu brooklyn by 
the book, goszczącym w gmachu brooklyn Public Library. (stowa-
rzyszenie i biblioteka Publiczna brooklynu prowadzą popularne 
portale internetowe oraz wydają periodyki drukowane). opinie sto-
warzyszenia i biblioteki są cytowane i powtarzane w innych mediach 
amerykańskich.

tendencyjne kłamstwa powielane nieświadomie, czy też świado-
mie, przez noblistkę dokładnie wpisują się w machinę propagando-
wą nowojorskich liberałów – żydowskiej mniejszości wyznaniowej, 
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jak i w niemiecki i rosyjski przekaz historyczny. jako jedyne źró-
dło swojej wiedzy o niemieckiej okupacji Polski noblistka podaje 
pewnego znajomego dziennikarza z Polski. kim jest ten dziennikarz? 
jaką gazetę reprezentuje? Przychodzi mi na myśl tylko jedna gaze-
ta i aż kilku jej dziennikarzy. czy noblistka jest aż tak naiwna, czy 
też czyni to z pobudek czysto politycznych lub merkantylnych? nie 
wiem, ale jestem pewien, iż należy zdecydowanie zareagować, by 
kłaMstWo wspomagane autorytetem nagrody nobla nie rozla-
ło się tysiącem powtórzeń i nie pokutowało latami w przestrzeni 
medialnej, szkalując Polskę i Polaków. Mijają tygodnie od spotwa-
rzenia nas przez noblistkę i mimo protestów pisarka milczy. Przekaz 
antypolskiej polityki historycznej poszedł w świat – Polska jest jak ta 
bona sforza – otruła dziewicę, a my mordowaliśmy Żydów z pobu-
dek fanatyczno-religijnych.

Mieliśmy antypolski Traktat Trzech Czarnych Orłów – rosji, austrii 
i Prus, teraz mamy zmowę wspólnych działań specsłużb Federacji 
rosyjskiej, bundesrepublik Deutschland i nowojorskich organizacji 
żydowskich liberałów – bagatela 2–3 miliony przebogatych, solidar-
nych nacjonalistów. Wszyscy razem mówią jednym głosem: to Pola-
cy są winni zagłady Żydów w Polsce, na której terenie były polskie 
obozy koncentracyjne.

Przypomnijmy po raz setny, iż odpowiedzią na politykę żelaznej 
kurtyny józefa stalina było wstrzymanie denazyfikacji zachodnich 
stref okupacyjnych. już 1 stycznia 1947 roku ze strefy usa i gb utwo-
rzono Bizonię, w 1949 powstała Trizonia, której pośpiesznie nadano 
niepodległość, powołując we wrześniu 1949 rFn – niemiecką repu-
blikę Federalną, administrowaną przez kadry III rzeszy – bo innych, 
niewywodzących się z nsDaP w praktyce nie było.

Zasłużony i skuteczny hitlerowski generał-porucznik reinhard 
gehlen (1902–1979) z woli usa został szefem wywiadu nowych nie-
miec. Wcześniej był szefem wywiadu przeciwradzieckiego (OKW Obce 
Armie Wschód), później w latach 1956–1968 szefem bnD. ten stary 
nazista, antysemita, polakożerca, Prusak w każdym calu, w ramach 
wojny psychologicznej polityki historycznej i neogoebbelsowskiej 
propagandy, jako pierwszy wymyślił pojęcie polskie obozy koncentra
cyjne (bo zostały umieszczone przez III rzeszę na terenie general-
nego gubernatorstwa) i pierwszy też skutecznie i zręcznie zamienił 
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pojęcie zbrodnie niemieckie na zbrodnie nazistowskie. Holokaustu 
i wszystkich innych zbrodni na terenie Polski, Francji, Holandii itd. 
dokonali naziści, spod których krwawej okupacji wyzwolili niemców 
alianci! był to majstersztyk propagandy historycznej niemający rów-
nego w historii Europy! nawet 8 maja w rFn i 9 maja w nrD były 
obchodzone jako święta wyzwolenia niemiec od nazizmu!

niemcy swoją politykę historyczną i kulturalną prowadziły od 
początku poważnie, systematycznie i z wielkim nakładem środków! 
W ciągu jednego pokolenia naród niemiecki zrzucił z siebie moralny 
ciężar odpowiedzialności za Holokaust. Holokaust jest dziś na świe-
cie odbierany jako grzech „nazistów” i coraz częściej Polaków! jakiej 
narodowości byli naziści? chyba polskiej, bo przecież obozy zagłady 
były w Polsce, no i nawet prezydent usa barack obama w oficjalnym 
przemówieniu mówił o polskich obozach koncentracyjnych.

W ramach niemieckiej polityki historycznej za pieniądze podatni-
ka rząd niemiec realizuje filmy i seriale wybielające naród niemiecki, 
a oczerniające naiwnych i słabych politycznie i gospodarczo Pola-
ków. Mieliśmy Unsere Mütter, unsere Väter wyświetlony wiele razy 
w tVP. Właśnie trwa w krakowie proces przeciw ZDF – niemieckiej 
państwowej tV – wytoczony przez polskiego weterana ak lat 92!!! 
nieoceniony Polsat wyemitował też wielokrotnie Złodziejkę książek – 
inny sztandarowy niemiecki film propagandowy.

czego można wymagać od Marcusa Zusaka, australijczyka, 
rocznik 1975, autora bestselleru Złodziejka książek, który napisał ją 
w oparciu o niemieckie podręczniki historyczne. co wie amerykań-
ski reżyser filmowy brian Percival o prawdziwej historii Europy? nic 
albo to co gen. ghelen wymyślił.

tytułowa złodziejka to 11–14-letnia sierotka Marysia imieniem 
Liesel, zabrana (?), porzucona (?) przez matkę komunistkę i oddana 
na wychowanie niemieckiej rodzinie zastępczej, w przysłowiowym 
małym niemieckim miasteczku z lat 1940–1944. Miasteczko tonie 
w hitlerowskich sztandarach, Liesel chodzi w mundurku Hitlerju-
gend, śpiewa organizacyjne piosenki itd. Przybrana matka dorabia 
praniem i Liesel nosi je do willi Burgermeistera. tam zaczyna nocami 
wchodzić przez okno do biblioteki i „kraść” książki, które zachłan-
nie czyta. no i taka z niej „złodziejka”. Przybrani rodzice o złotych 
sercach ociągają się z wywieszaniem sztandaru ze swastyką itd., aż 
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tu nagle do ich drzwi (w małym miasteczku!) puka młody Żyd ucie-
kający (na fałszywych papierach) przed wywózką do obozu (polskie-
go?). niemcy przyjmują go z otwartymi ramionami, ukrywają latami, 
dzielą się kartkami na żywność i ryzykują aresztowanie. Liesel czyta 
książki, dorasta, zakochuje się w żydowskim chłopaku. nawet dzie-
li się z nim Duchem Świąt bożego narodzenia, znosząc do piwnicy 
śnieg i lepiąc bałwanka. chłopak dostaje zapalenia płuc. Liesel się 
nim opiekuje itd., itp. terror nazistowski w niemieckim miasteczku 
narasta i chłopak, by nie narażać swoich opiekunów i Liesel, bierze 
walizkę i opuszcza dom, idąc na pewną śmierć. Pod koniec wojny 
przez miasteczko przeciąga pochód Żydów pędzonych przez nie-
mieckich wachmanów. Dziewczynka szuka chłopaka, walczy z żan-
darmami! na szczęście alianci bombardują miasteczko i autor oraz 
reżyser mogą jakoś wybrnąć ze skłębionych opowieści. oczywiście 
jest i happy end – pani burmistrzowa wyciąga Liesel spod gruzów. 
Do miasteczka wkraczają amerykanie, a na ich czele w oficerskim 
mundurze jej cudem ocalały ukochany. biorą ślub i Liesel umiera 
w Londynie jako milionerka – prababcia Marcusa Zusaka. uff!

tak wygląda fabuła wymyślonych, pełnych „bajkowej słodyczy” 
bzdur składających się scenariusze filmów oglądane przez miliony!  
Nasze matki…, naszych ojców wyświetlono w 63 krajach!!! ten prze-
kaz jest nie do odwojowania! kłaMstWo niemieckie jest poraża-
jące – w berlinie 1941 roku, w stolicy nazistowskiej III rzeszy (do 
nsDaP wstąpiło 13 milionów niemców, co z rodzinami daje jakieś 
40 milionów!, a w 1939 III rzesza miała 69 314 tysięcy mieszkańców!) 
czterej 20-latkowie i ich dziewczyny piją wino i idą walczyć na front 
wschodni, piąty koleś jest Żydem, nie dostał powołania do wojska. 
kłaMstWo woła o pomstę zwykłej logiki historycznej. Młodzi 
niemcy nigdy w życiu nie przyjaźnili się i nie pili wina, czy nawet 
wody, z żydowskimi rówieśnikami, którzy byli wówczas w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych albo uciekli za granicę lub wegetowali 
w tzw. żydowskich domach chronionych, które niemcy dla Żydów 
stworzyli w większych niemieckich miastach i propagandowo utrzy-
mywali je do 1945 roku! (np. w Dreźnie! – prof. Victor klemperer 
opisał to w Pamiętnikach i Języku Trzeciej Rzeszy).

reasumując ten śliski wątek: polska polityka historyczna nie może 
się nawet porównywać ze sprawną MacHInĄ rosyjskiej i niemiec-
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kiej polityki i propagandy! ale po kolosie, jakim jest rosja, pomińmy 
przykład świetnie prowadzonej polityki historycznej naszego sąsia-
da, republikę czeską (o Lidicach wie cały świat, były o tej pacyfikacji 
co najmniej dwa filmy, a o tobruku też – czesi nakręcili superpro-
dukcję o dzielnych oddziałach czeskich broniących i zdobywających 
tobruk! – anglicy i Polacy prowadzą im kantynę i gotują grochów-
kę) – tak że pomińmy te czeskie majstersztyki propagandowe, a zaj-
mijmy się w kontrze do imperialnej rosji najmniejszym europejskim 
„państwem” – republiką kosowo (kosowa).

III rP jako pierwsza uznała niepodległość tej klanowej, muzuł-
mańskiej, secesjonistycznej enklawy. Zrobiła to z wasalnego kom-
pleksu poddaństwa wobec usa, jaki wobec Waszyngtonu odczuwał 
polski minister spraw zagranicznych radek sikorski. Działając 
w usa, gangsterska diaspora kosowarów i albańczyków, korzysta-
jąc z dyktatu poprawności politycznej paraliżującej Demokratów 
w kongresie usa, zmusiła i narzuciła swoją narrację o uciemiężonych 
kosowskich muzułmanach, kobietach gwałconych przez serbskich 
nacjonalistów chrześcijan itd. Demokraci w kongresie i senacie tak 
długo grzmieli o niegodziwościach serbii uciskającej od wieków bied-
nych muzułmanów, aż kongres wezwał rząd usa, by ten uznał nie-
podległość kosowa. Zbombardowano serbię, zabito w imię wolności 
tysiące serbów, by powstało „wolne” kosowo rządzone przez klany 
i gangi. oczywiście republika kosowa zaczęła natychmiast propa-
gować swoją narrację polityki historycznej. Źli serbowie słowianie 
chcieli ich wymordować i w dużej mierze wymordowali, na szczęście 
miłujące wolność i demokrację narody Europy pod przewodem usa 
im pomogły i teraz kosowo będzie budować republikę demokracji 
i sprawiedliwości. Ósmy rok już trwa ta narracja – serbowie tak jak 
Polacy są przedstawiani jako uosobienie zła i faszyzmu, a kosowarzy 
jak Żydzi są ofiarami chrześcijańskiego, słowiańskiego nacjonalizmu. 
Można? Można! Przeciętny niemiec, norweg, Holender czy amery-
kański Żyd z nowego jorku święcie w to wierzą. tak się robi polity-
kę kulturalną – pieniądze, media i narracja powtarzana tysiąc razy!

W 26. roku III rP i po prawie roku rządów Prawa i sprawiedliwo-
ści ze zdziwieniem stwierdzam, że polska polityka historyczna teo-
retycznie się zmieniła, ale praktycznie pełznie jak podtruty ślimak!
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Instytucjonalnie działa jedna jedyna organizacja walcząca o pro-
polską politykę historyczną – reduta Dobrego Imienia – organizacja 
społeczna, której założycielem i prezesem jest publicysta i polityk 
Maciej Świrski i jego współpracownicy, razem trzy osoby, monito-
rują i odpowiadają na stałe, lawinowo wzrastające działania kilku 
tysięcy etatowych funkcjonariuszy służb i resortów rosji, niemiec, 
Izraela i nowojorskich organizacji żydowskich dysponujących milio-
nowymi budżetami!

 tak wygląda polska polityka historyczna w praktyce. owszem, 
kancelaria Prezydenta rP andrzeja Dudy powołała w styczniu do 
życia Zespół roboczy ds. strategii Polityki Historycznej pod przewo-
dem prof. andrzeja nowaka, ale gremium zebrało się w belwederze 
tylko raz!!! kancelaria Prezydenta jest lekko skrępowana popraw-
nością polityczną i „koncyliacyjnością” i jak do tej pory następnych 
spotkań nie odważyła się zwołać. Pewnie zwoła w 2017 roku spotka-
nie opłatkowe, gdzie pośpiewamy sobie kolędy w ramach jedności 
narodu.

Szto diełat – natychmiast powołać przy MsZ departament pod 
pieczą podsekretarza stanu ds. polskiej polityki historycznej! to 
musi być sztab fachowców współpracujących z redutą Dobrego Imie-
nia działającą w Polsce i wśród Polonii na świecie. reduta Dobrego 
Imienia i MsZ powinny uruchomić silny, sprawny portal interneto-
wy, z edycjami w językach obcych. to nie mogą być trzy osoby, to 
muszą być przynajmniej dwie sekcje – prawna i prasowa, po kilka 
kompetentnych osób, plus portal. towarzystwo Polonia i kk też 
powinny się w te działania włączyć! nie ma innego wyjścia – albo 
głosimy prawdę historyczną, walczymy o dobre imię Polski, albo się 
poddajemy z wszystkimi tragicznymi tego faktu konsekwencjami! Ω



Współcześnie w naszym kraju 
historiozofia znajduje się 
w stanie śmierci klinicznej. 
To zaskakujące, bo przecież 
tradycji w tej dziedzinie nam nie 
brakuje, żeby wspomnieć choćby 
Cieszkowskiego i Mickiewicza. 
Jakby tego było mało, w wielu 
słownikach i encyklopediach 
jest ona wskazywana – 
słusznie zresztą – jako jedna 
z najbujniej rozwijających się 
gałęzi dwudziestowiecznej 
humanistyki. Co więcej, o ile 
Spenglera, Toynbeego czy 
Wallersteina znają głównie 
zapaleńcy, o tyle już Fukuyamę 
czy Huntingtona czytano masowo. 
A zatem – co z tą historiozofią?

Jej słabość to przynajmniej w  pewnym 
stopniu znak czasów. Jej nowoczesna 
odmiana skupia się raczej na bardziej 
generalnym namyśle nad cywilizacją – jej 
stanem obecnym i przyszłością. To dość 

znamienne przesunięcie. U  fundamen-
tów filozofii dziejów znajdziemy przecież 
nie refleksję nad teraźniejszością i wyni-
kającą z niej przyszłością, ale próbę wpi-
sania rzeczywistości i przyszłości w ciąg 
wydarzeń od Początku aż po Koniec. 
Współczesność najwyraźniej nie zachę-
ca jednak do tego rodzaju intelektualnych 
operacji. Dotyczy to zresztą nie tylko his-
torii jako nauki. Kilka lat temu w błyskotli-
wym eseju Apokalipsa historii opublikowa-
nym w „44/Czterdzieści i Cztery” Rafał Tichy 
wskazywał, że dla współczesnych przyjmo-
wanie perspektywy historiozoficznej jest 
poważnym problemem także w  kontek-
ście wiary. Zważywszy na to, że w chrze-
ścijaństwie apokalipsa jest nieusuwalnym 
elementem boskiej logiki dziejów, było to 
spostrzeżenie zastanawiające. Jednak Tichy 
przenikliwie prześwietlił współczesność. Za 
jednym zamachem zdiagnozował bowiem 
nie tylko uwiąd myślenia apokaliptyczne-
go, ale też udowodnił istnienie niechęci do 
historiozofii. I to w miejscu, w którym jest 
ona szczególnie trudna do pojęcia.

Historiozoficzna 
kontrrewolucja

Michał Przeperski
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Co zatem powiedzieć o  nauce? Czy 
w historii jest jeszcze miejsce na namysł 
historiozoficzny? Sposób, w  jaki histo-
ria jest obecna w przestrzeni publicznej, 
skłania do wniosku, że nie. Bezpieczniac-
kie dokumenty poświadczające nieczyste 
sumienie kolejnych wybitnych rodaków, 
rosyjsko-polskie spory o pomniki, a także 
szeroko awizowana koncepcja prowadze-
nia przez nasz kraj polityki historycznej – 
to sprawy jak najdalsze od teoretycznego 
namysłu nad dziejami. Mało tego, są one 
hiperracjonalne. Może nawet na skraju 
cynizmu. Ostatecznie polityka historycz-
na – niezależnie od tego, w jaki sposób pro-
wadzona – to ewidentnie racjonalistyczna 
instrumentalizacja historii. W tym kon-
tekście widać, jak bardzo historia odda-
liła się od swoich romantycznych korzeni. 
Zamiast mitotwórstwa i umowności kró-
luje konkretność. Może to dobrze wpły-
wać na rzetelność cząstkowych badań, ale 
pokazuje też głęboki problem. Historycy 
wycofali się bowiem z pola kształtowania 
szerszego obrazu dziejów. 

I s K I e r K a  N a d Z I e I

Jednak wśród tych niedobrych wróżb jest 
jedna iskierka nadziei. Właściwie zresz-
tą nie iskierka, lecz iskra. Oto bowiem 
w ostatnich dwóch latach ukazały się dwa 
tomy Dziejów Polski autorstwa Andrzeja 
Nowaka, wybitnego historyka związanego 
z UJ i Instytutem Historii PAN, specjalizu-
jącego się zwłaszcza w dziejach XIX wieku. 
Samo zamierzenie jest niezwykle ambitne, 
żeby nie powiedzieć – zuchwałe. Synteza 

1050 lat Polski stworzona przez jednego 
badacza? W dzisiejszych czasach to rzecz 
wręcz nie do pomyślenia. Wielkie narra-
cje należą już do przeszłości, kojarzą się 
z  czasami Mommsena  – niemieckiego 
historyka, który za wnikliwe badania nad 
starożytnym Rzymem otrzymał u  pro-
gu XX wieku literackiego Nobla. Żyjemy 
w  czasach, gdy badacze mają zupełnie 
inne ambicje, odchodząc od wielkich ujęć 
ku analizom szczegółowym. ścisła specja-
lizacja jest śmiertelnym wrogiem spojrze-
nia szerszego, bez którego z kolei jakakol-
wiek historiozofia jest niemożliwa. 

Andrzej Nowak podjął jednak wyzwa-
nie. Początkowo była mowa o  sześciu 
tomach, obecnie wiemy, że będzie ich wię-
cej. Ale już pierwsze dwie części zachęca-
ją do próby zrekonstruowania spojrzenia 
Nowaka na ojczystą historię. Obie książki 
nie są klasycznym wykładem dziejów. To 
przede wszystkim wizja – szeroka i bar-
dzo sugestywna – wpisująca dzieje Polski 
w znacznie szersze ramy. To próba odnale-
zienia fundamentów polskiej filozofii poli-
tycznej, fundamentów obyczaju i wyborów 
tradycji – żeby przywołać określenie Mar-
cina Kuli – których dokonali nasi przodko-
wie. To one ukształtowały naszą historię 
i wciąż kształtują naszą współczesność. 

Początkiem opowieści o  Polsce jest 
opis geologicznych pradziejów współcze-
snych terenów naszego kraju. Ziemia, na 
której powstało państwo Piastów, a dziś trwa 
III Rzeczpospolita, jest geologicznym sercem 
kontynentu  – pisze Nowak. Już u  same-
go początku wykazuje wyjątkowość pol-
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skich dziejów, ich szczególny sens. Robi to 
w sposób nienachalny, ale skrupulatnie 
wyławia wszelakie nietypowe, wyjątkowe 
znaki. Zetknięcie się nad Wisłą trzech geo-
logicznie różnych części Europy jest gotów 
intepretować symbolicznie. Polska sercem 
Europy? […] Geologiczna zapowiedź rozbio-
rów? – pyta prowokacyjnie Nowak. Tego 
rodzaju rozważania na początku synte-
zy dziejów Polski to coś dzisiaj zupełnie 
niespotykanego. 

Jednak to, co mogłoby uchodzić za trud-
ny do zaakceptowania anachronizm, nie-
oczekiwanie okazuje się świeże. Nie tylko 
pokazuje, że będziemy mieli do czynienia 
z autorską interpretacją historii. Dowodzi 
też, że mamy do czynienia z autorem, który 
bardzo świadomie wpisuje swoje rozwa-
żania w tradycję historiozoficzną. Jest ona 
zresztą głęboko osadzona w chrześcijań-
stwie. Chrzest Mieszka jest dla Nowaka nie 
tylko pierwszym wydarzeniem, w którym 
historia odnotowuje pierwociny polskiej 
państwowości. Rozpatruje go jako krok, 
który wpisuje dzieje Polski i Polaków w his-
torię zbawienia. Te dwie płaszczyzny – his-
torii ziemskiej i drogi zbawienia – będą się 
subtelnie przenikać na kartach obu tomów. 
Nie jest to oczywiście w historiografii zabieg 
nowy. Widać tutaj zwłaszcza nawiązanie do 
św. Augustyna, którego twórczość Nowak 
dobrze zna i świadomie z niej czerpie. Taka 
perspektywa jest nie tylko wyborem inte-
lektualnym, ale i czytelną deklaracją toż-
samościową. Można to uznać za kluczowy 
wybór tradycji samego autora, który wycho-
dzi z roli badacza, a bardziej wchodzi w rolę 

członka wspólnoty. Dzięki temu Dzieje Polski 
stają się nie tylko narracją historyczną, ale 
też otwartym manifestem tożsamościo-
wym, w którym mit odgrywa ważną rolę.

Takiemu podejściu sprzyjają natural-
nie ubóstwo źródeł i niezliczony ogrom 
pytań bez odpowiedzi, jakie niosą nam 
początki naszego państwa. Dlaczego Pol-
ska pojawia się na kartach dziejów Deus 
ex machina? Dlaczego najpierw powstaje 
imperium Bolesława Chrobrego, aby już za 
rządów jego następcy pogrążyć się w total-
nej anarchii i rozkładzie? Dlaczego ponow-
nie odradza się jak feniks z popiołów? Tego 
rodzaju pytania można mnożyć. W pró-
bach odpowiedzi Nowak stara się szukać 
znaków i symboli, ale nie za wszelką cenę. 
Perspektywa historiozoficznej ciągłości 
nie dominuje, nie skłania do rezygnacji 
z racjonalnego patrzenia na dzieje. Nowak 
nie szuka na siłę nowych odpowiedzi, ale 
uzupełnia perspektywę stricte pozytywi-
styczną o tę transcendentną. Ma to swoje 
konsekwencje. Tak przedstawione dzieje 
są nasycone sensem. Wydarzenia pozornie 
nieistotne układają się w narracji Nowaka 
w logiczne ciągi przyczynowo-skutkowe. 
Każde wydarzenie ma jakieś znaczenie – 
nawet jeśli ukryte przed współczesnymi.

W y K u Wa N I e  To ż s a m o ś c I

Podstawowym pojęciem filozofii historii 
Nowaka jest wspólnota. To w gruncie rze-
czy ona stanowi podmiot ojczystych dzie-
jów. Jej podstawę stanowią język, kultura, 
państwo i wiara, łącząc wszystkich Pola-
ków wszystkich epok. Mają oni zobowiąza-
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nia wobec siebie nawzajem, nadto odpo-
wiedzialność przed Bogiem, ale również 
przed historią, rozumianą jako przodko-
wie, ich idee, cele i dokonania. Szczególne 
znaczenie nadane jest politycznej podmio-
towości wspólnoty, której narodziny obser-
wujemy w  czasie rządów Władysława 
Hermana. Ten książę nie cieszy się w histo-
riografii szczególnie dobrą opinią, uwa-
żany za człowieka bez charakteru, wręcz 
marionetkę w  rękach możnych. Nowak 
ocenia go inaczej. To bowiem w  czasie 
jego panowania doszło do ukształtowania 
specyficznej relacji pomiędzy panującym 
a rządzonym przez niego ludem. Na skutek 
wzburzenia wywołanego samowolą ksią-
żęcego palatyna Sieciecha do głosu doszli 
obywatele. Decyzje polityczne były podej-
mowane nie tylko przy ich współudziale, 
ale wręcz za ich sprawą. Mowa tu nie tylko 
o możnowładcach i rycerstwie, ale również 
mieszkańcach grodów (m.in. Wrocławia). 
Tu właśnie Nowak odnajduje początek 
polskiej tradycji politycznej, która każe 
stanowczo sprzeciwiać się tyranii. W ten 
sposób zmiana perspektywy  – uznanie 
wspólnoty za główny podmiot w miejsce 
skupiania się na osobach władców – każe 
przewartościować zasługi książąt.

Co ciekawe, prowadzi to do wniosku, że 
polska wspólnota polityczna była jak na 
swój czas bardzo nowoczesna. Jeżeli feno-
men wolności potraktujemy jako szczegól-
ną cechę cywilizacji zachodniej, to okaże się, 
że w państwie piastowskim zakorzeniła się 
ona niezwykle szybko. Niepoślednią rolę 
odegrał w tym procesie konflikt z roku 1079 

pomiędzy Bolesławem śmiałym oraz bisku-
pem Stanisławem ze Szczepanowa. Biskup 
sprzeciwił się wówczas woli królewskiej, co 
symbolicznie stworzyło po raz pierwszy 
w polskich dziejach przestrzeń dla oddzie-
lenia władcy od jego władztwa. Czy fakt, że 
po apodyktycznym Bolesławie rządy objął 
jego słaby brat był boskim planem, aby wła-
śnie na ziemi Piastów zasiać ziarno wolno-
ści? W narracji Nowaka to pytanie unosi się 
nad panowaniem Władysława Hermana.

Wolność nakłada obowiązek jej aktyw-
nego zagospodarowania. Tutaj główna 
rola jest pisana przede wszystkim wład-
com, którzy ucieleśniają wolę wspólnoty. 
I tutaj również szczególna rola przypada 
pojęciu podmiotowości. Państwo piastow-
skie stanowi bowiem samodzielny i auto-
nomiczny podmiot działający w ramach 
cywilizacji łacińskiej. Chrześcijaństwo 
w obrządku łacińskim stanowi niewątpli-
wie jeden z kluczowych wyborów doko-
nanych w  naszych dziejach. W  konse-
kwencji średniowieczne państwo polskie 
jest poddane regułom gry politycznej 
świata chrześcijańskiego. Ale nie ozna-
cza to zupełnego podporządkowania 
się zewnętrznej potencji. Nowak wyraź-
nie podkreśla różnicę pomiędzy władzą 
duchową i symboliczną a tą realną, stricte 
polityczną. Podobnie jak w przypadku wol-
ności osobistej, pojawia się tu przestrzeń 
na budowę wolności w zakresie stosun-
ków międzypaństwowych. W konsekwen-
cji wejście do świata chrześcijańskiego nie 
stanowi ograniczenia, ale jeden z filarów 
suwerenności państwa. 
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Władca ma zatem obowiązek, aby 
maksy malnie wykorzystać nadarzające się 
możliwości. Obecność w świecie chrześci-
jańskim stanowi szansę, a nie zobowiąza-
nie do biernego poddania się zastanej rze-
czywistości czy zastanemu układowi sił. 
Nowak wysoko ocenia choćby nieustępliwe 
walki toczone przez Władysława Łokietka 
z Krzyżakami. Pomimo tego, że przyspa-
rzały one propagandowej amunicji dyplo-
matom w płaszczach z krzyżem, świadczyły 
o aktywnej roli odgrywanej przez władcę, 
reprezentującego wspólnotę. Przy tej oka-
zji dają się odnotować pierwociny czegoś, 
co określilibyśmy mianem pierwocin soli-
daryzmu narodowego. W procesach wyta-
czanych Krzyżakom ramię w ramię stawali 
w obronie polskiego interesu reprezentan-
ci różnych grup społecznych: wykształce-
ni we Włoszech polscy juryści i dyploma-
ci, możnowładcy i prości chłopi. Walka ze 
śmiertelnym zagrożeniem stała się okazją 
do budowy jedności i wykuwania wspólnej 
tożsamości. 

Jest charakterystyczne, że najbardziej 
negatywne oceny zyskują ci piastow-
scy książęta, którzy pozostawali bierni, 
rezygnując z  podmiotowości. Główne 
kryterium stanowi jednak nie aktyw-
ność dla samej siebie, ale służba wspól-
nocie. Krytyczna ocena spotyka choćby 
Władysława Laskonogiego, który przez 
długie lata toczył bratobójcze walki i nie 
potrafił przynieść wspólnocie stabiliza-
cji. Co za tym idzie, nie potrafił wzmoc-
nić jej wewnętrznie i przez to budować 
jej pomyślności. 

I N T e g r a l N a  W s P ó l N oTa 
Obok problemu relacji pomiędzy wład-
cą i wspólnotą bardzo ważnym tematem 
rozważań Nowaka jest sprawa geopo-
litycznych wyborów polskich władców. 
Taki charakter miało już samo wybranie 
chrześcijaństwa w  obrządku łacińskim 
oraz to, że przyjęto je z rąk czeskich. Duże 
znaczenie miały także inne kroki w tej sfe-
rze, m.in. uzyskanie arcybiskupstwa dzię-
ki zręcznej polityce Bolesława Chrobrego 
już w  roku 1000, które uwolniło polski 
Kościół od bezpośredniej zwierzchności 
arcy biskupów Moguncji. Dla porówna-
nia Czesi – starsi bracia w wierze – uzy-
skali arcybiskupstwo prawie 350 lat póź-
niej. A zatem budowa silnej organizacji 
kościelnej jest u Nowaka jednym z waż-
nych kroków podkreślających suwerenne 
ambicje Polaków. Niezależność od żywio-
łu niemieckiego i niemieckich ośrodków 
władzy ma w tym procesie fundamentalne 
znaczenie. 

Z czasem polityka zachodnia Piastów 
przynosiła coraz więcej porażek. Cywili-
zacyjna, ekonomiczna i polityczna prze-
waga żywiołu niemieckiego była zbyt 
wielka. Jednocześnie jednak władztwa 
piastowskie były zbyt silne, aby podzie-
lić los Słowian połabskich, których ziemie 
zostały wchłonięte przez wschodnie mar-
chie cesarstwa. W tym wymiarze Nowak 
ukazuje wybór chrześcijaństwa  – było 
to polskie być albo nie być. Bez kultury, 
zastrzyku sił cywilizacyjnych, międzyna-
rodowego uznania, Polska nie mogłaby 
przetrwać. 
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Geopolityczne znaczenie miała tak-
że specyficzna forma życia politycznego 
wykształcona na ziemiach polskich. Po 
wprowadzeniu w życie testamentu Bole-
sława Krzywoustego władza w Polsce na 
półtora wieku została fundamentalnie 
osłabiona i stopniowo stawała się coraz 
bardziej rozczłonkowana. Sprzyjało to 
jednak rozwijaniu konsensualnej meto-
dy sprawowania rządów. Mieszko III  – 
jeden z  ostatnich książąt piastowskich 
pragnących sprawować władzę w sposób 
patrymonialny – utrzymał swoją władzę 
w Krakowie dopiero wtedy, gdy doszedł do 
porozumienia z przedstawicielami lokal-
nych elit. Bez politycznego porozumienia 
państwo piastowskie nie działało. Wiek XII 
niepostrzeżenie utwierdził ten wybór tra-
dycji. Wolno dostrzegać w nim fundament 
przyszłej demokracji szlacheckiej, która 
stanowiła ustrojowy fundament polsko-
-litewskiej I Rzeczpospolitej.

Państwowość polska nie wykształcała 
imperialnych form praktyki politycznej. 
Miejsce militarnego podboju w polskich 
dziejach zajmują u Nowaka porozumie-
nie i  dyplomatyczne układy. Okazuje 
się to niezmiernie istotne w pierwszych 
latach rządów Kazimierza Wielkiego. 
Wtedy bowiem, szukając dróg wzmoc-
nienia swego królestwa, zwraca się on ku 
ziemiom ruskim i rozpoczyna proces ich 
przyłączania. Nowak wskazuje jednak, że 
odbywa się to na zasadzie legalnej konty-
nuacji władzy, uzupełnionej elementem 
zgody elit na panowanie nowego władcy. 
Porozumienie to oparte jest na wspólnych 

wartościach i wspólnym interesie politycz-
nym – jest nim obrona przed tyrańskimi 
rządami Mongołów. Porozumienie jest 
bardzo nietypowym sposobem budowy 
silnego władztwa, które jednak dla pań-
stwa polskiego stało się modelem typo-
wym – skopiowanym wszak u progu Polski 
jagiellońskiej. 

W polskiej ekspansji ku Wschodowi jest 
jeszcze jeden ważny element. Intensyw-
ne kontakty ze wschodem były rozwijane 
przez kilku władców Polski dzielnicowej – 
by wspomnieć Kazimierza Sprawiedliwe-
go, Leszka Białego czy Bolesława Wsty-
dliwego. Nowak ocenia, że bez trwałego 
zaangażowania i  zainteresowania tych 
władców kontaktami z  ziemiami ruski-
mi ich przyłączenie do zjednoczonego 
już królestwa polskiego byłoby niemożli-
we. W tym wymiarze głębszy sens zysku-
je doświadczenie rozbicia dzielnicowego. 
Bez rozproszenia ośrodków władzy pia-
stowskiej niemożliwe byłoby tak skutecz-
ne zaangażowanie się Piastów na wscho-
dzie przy jednoczesnych próbach obrony 
stanu posiadania na tym terenie. Tutaj od 
razu pojawia się pokusa szerszej paraleli – 
w chwili gdy Kazimierz zyskuje Lwów, traci 
śląsk. To odwrotność sytuacji z roku 1945. 
„Czy Wrocławia, z którym Królestwo Pol-
skie pożegnało się w roku 1339, nie dostała 
Polska za ten Lwów, do którego Kazimierz 
wkroczył w  roku 1340?”  – pyta Nowak. 
Odpowiedzi na to pytanie nie potrafimy 
oczywiście udzielić, ale samo połączenie 
tych faktów skłania nas po raz kolejny ku 
próbie odpowiedzi. Czy dzieje mają sens? 
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Czy taki namysł nad nimi zbliża nas do 
prawdy o nich?

P r aW d a  d Z I e J óW

Refleksja Andrzeja Nowaka niewątpliwie 
opiera się na jego wierze w sens historii 
i wartości, jakie można w niej odnaleźć. 
Nie chodzi tu o  jakąś wersję marksow-
skich obiektywnych prawideł historii, ale 
raczej o  wspólną miarę dla bohaterów 
dziejów i działań przez nich podejmowa-
nych. W wywodach Nowaka odnajdziemy 
postawę sokratejczyka, głęboko wiernego 
własnym ideałom i uznającego to za jeden 
z głównych obowiązków. Nowak, wycho-
dząc w swoich rozważaniach z chrześci-
jańskiej wizji człowieka – w tym zwłaszcza 
z przekonania o jego przyrodzonej godno-
ści – wyraża przekonanie o tym, że histo-
rię budują wartości. A stosunki polityczne 
wiążą się według niego z takimi samymi 
zobowiązaniami moralnymi jak stosunki 
międzyludzkie. 

To przekonanie znajdziemy zresztą tak-
że w innych jego publikacjach, jak choćby 
opublikowanej w zeszłym roku Pierwszej 
zdradzie Zachodu. Ze skrupulatnością histo-
ryka i pasją moralisty Nowak potępia tam 
polityczne gry prowadzone przez Wielką 
Brytanię i Francję w roku 1920. W ich efek-
cie Polska miała zostać oddana na łaskę 
i niełaskę bolszewików, a hasła o prawie 
narodów do samostanowienia miały oka-
zać się czczym frazesem. Lekarstwem na 
zdradę pseudosojuszników okazały się 
wówczas mobilizacja polskich sił i pod-
miotowe działania, dzięki którym Polacy 

obronili się sami przed bolszewizmem. 
Jak można zobaczyć, w Piłsudskim Nowak 
odnajduje godnego następcę pierwszych 
piastowskich władców, a jego wizja spra-
wiedliwości w dziejach okazuje się spójna. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że 
refleksja historiozoficzna Dziejów Polski 
idzie pod prąd intelektualnym modom. 
W gruncie rzeczy jest ona dokładnie prze-
ciwna popularnym ujęciom historii alter-
natywnej, reprezentowanym choćby przez 
Piotra Zychowicza. Nowak nie formułuje 
surowych ocen, unika arogancji charakte-
rystycznej często dla historyków i publicy-
stów historycznych. Stroni od podważania 
kompetencji, dobrych intencji czy kondy-
cji moralnej bohaterów historii. Zamiast 
mozolnego analizowania alternatywnych 
scenariuszy, poszukuje głębokich znaczeń 
tego, co się wydarzyło. Nie poprzestaje na 
opisaniu wydarzeń. Przeciwnie, skrupulat-
nie je analizuje, ale z pokorą wobec boha-
terów, wydarzeń i zachowanych świadectw 
przeszłości. Jest to swoista historiozoficz-
na kontrrewolucja. Powrót do czasów, gdy 
Bierdiajew zastanawiał się, czy bolsze-
wizm nie był karą za grzechy caratu. 

Konsekwentne budowanie narracji 
o prawdzie i sensie dziejów jest dziś sprawą 
unikalną. Trudno mi jednak wskazać, kto 
w założeniu autora jest głównym odbiorcą 
tej publikacji. Co prawda ma ona ambicje, 
by trafić pod strzechy, ale najwięcej skorzy-
sta z niej jednak wyrobiony czytelnik. Jest 
to książka obszerna i obciążona licznymi 
dygresjami. Autor czuje się w obowiązku 
podejmować polemiki z innymi wizjami 
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historii, wskazywać poglądy szczególnie 
szkodliwe, formułuje też postulaty doty-
czące polityki pamięci. Oznacza to, że 
mamy do czynienia z historią silnie tożsa-
mościową, a taki sposób prowadzenia nar-
racji na pewno nie służy płynności wywo-
dów. Dla historyków problemem może być 
fakt, że o średniowieczu pisze dziewiętna-
stowiecznik. Fakt, erudyta, ale zawsze to 
niespecjalista. Mimo wszystko te wątpli-
wości nikną w cieniu innego problemu.

Dzieje Polski są bowiem lekturą jakby 
żywcem wziętą z dziewiętnastego wieku. 
Współczesny człowiek żyje w cywilizacji 
chaosu. Jest skłonny dostrzegać wokół 
siebie nieskoordynowany ruch niezależ-
nych od siebie elementów wszechświata. 
Intelektualnym symbolem tego sposo-
bu myślenia jest Czarny łabędź Nassima 
N. Taleba. Autor dowodzi, że co jakiś czas 
mają miejsce wydarzenia, których nie 
jesteśmy w stanie w żaden sposób prze-
widzieć. Co najważniejsze jednak, bru-
talnie podważa zasadność poszukiwania 
sensu w przeszłości. Gdzie w tym miejsce 
na historiozofię, na boski plan, na historię 
zbawienia? Nie ma go i takie nastawienie 
wydaje się dziś dominujące – tak wśród 
historyków, jak i niehistoryków. Skutku-
je to apriorycznym odrzuceniem możli-
wości ustalenia sensu dziejów. Nie tylko 
zresztą dziejów, ale wręcz sensu jakiej-
kolwiek działalności, która nie jest obli-
czona na uzyskanie błyskawicznego suk-
cesu. Z  taką postawą Nowak otwarcie 
polemizuje. Dowodzi tego już sam fakt, 
że podjął się stworzenia ogromnej narracji, 

która w swojej formie staje w kontrze do 
współczesności. Treść idzie w tym samym 
duchu. Nowak zachęca do pielęgnowania 
poczucia sensu własnych działań. Dowar-
tościowuje heroizm. Wskazuje na to, że 
dla naszych przodków wierność warto-
ściom była dobrem samoistnym, co coraz 
częściej umyka nam w  ocenie przeszło-
ści. W powodzi pozycji reprezentujących 
różno rakie odcienie historii krytycznej 
jest to głos wyjątkowy. Można zarzucić 
mu naiwność czy widzenie ojczystej his-
torii w zbyt jasnych barwach. Na pewno 
jednak nie można mu odmówić sugestyw-
ności. A  to jest kluczowa cecha narracji 
tożsamościowej.

średniowieczne realia, ubóstwo źró-
deł – one sprzyjają konstruowaniu kon-
cepcji historiozoficznych. Wszak im 
mniej mamy twardych danych, tym chęt-
nie popuszczamy wodze fantazji. Dlate-
go też łatwiejsza część zadania jest już 
za Andrzejem Nowakiem. Jakimi torami 
pójdzie jego dalsza droga ku rekonstruk-
cji sensu dziejów? W jaki sposób będzie 
wyłuskiwał elementy kluczowe dla two-
rzenia świadomości narodu politycznego, 
a  później także etniczno-kulturowego? 
Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale 
z niecierpliwością czekam na kolejne tomy 
Dziejów Polski. Mam przekonanie, że są one 
potrzebne tak Polakom-obywatelom, jak 
i Polakom-historykom – przede wszystkim 
jako wielka zachęta do głębokiej refleksji 
nad historią ojczystą. A także jako inspi-
racja do przewartościowań i polemik. Ω



Termin „polityka historyczna” dla polskiej prawicy 
jest tym, czym dla lewicy jest „gender”. Terminem 
wytrychem, którym przerzuca się przy każdej 
nadarzającej się okazji. Rządy PiS-u (po czasach 
zastoju PO) zdeklarowały się, że będą prowadziły 
odpowiedzialną politykę historyczną. Niestety jak na 
razie skupiono się na „szarpaniu deklinacją” Żołnierzy 
Wyklętych i Powstania Warszawskiego, zaś inne 
inicjatywy dopiero się nieśmiało rysują. W materii tej 
panuje chaos, a najnowsze tendencje raczej wskazują 
na to, że wybierane są najprostsze rozwiązania 

c Z y m  J e sT, a   c Z y m  N I e  J e sT  P o l I T y K a  h I s To ryc Z N a

Problem powstaje już na samym wstępie, kiedy próbuje się zrozumieć, 
czym jest polityka historyczna. Szczególnie wśród badaczy zajmujących 
się naukowo historią istnieje przeświadczenie, że jest ona wrogiem his-
torii rozumianej jako nauka. Mówią: „polityka historyczna” jest kreacją, 
podczas gdy należy dochodzić do prawdy. Polityka historyczna staje się 
wrogiem rzetelnie pojmowanej historii. Obawiają się, że jest ona zagro-
żeniem dla nich. 

Problem polega na tym, że nie da się uciec od polityki historycznej. Ma 
ona charakter absolutny i nawet w przypadku, w którym deklaruje się, 

Paweł rzewuski

Bezstresowa 
polityka 
historyczna
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że jej się nie uprawia, w rzeczywistości tworzy się ją. Polityka historyczna 
w dużej mierze jest po prostu interpretacją wyników badań dokonanych 
przez historyków. Bo czym w swojej istocie jest polityka historyczna? 

W najbardziej ogólnej definicji powinno się ją określić jako „admi-
nistracyjne zarządzanie badaniami historyków”. Polityka historyczna 
w swojej istocie jest po prostu dystrybucją pewnego rodzaju dóbr (jakimi 
są wyniki badań historyków) przez organy państwa (albo innej wspólno-
ty). Tak rozumianą politykę historyczną (zakładającą między innymi decy-
zje, jakie projekty finansować) prowadzi każdy rząd. Historycy, którzy są 
przekonani, że nie mają styczności z PH, i tak są od niej zależni, decyzja 
o przyjęciu finansowania grantu na badanie średniowiecznej ceramiki 
też będzie jej częścią. Wolny od PH będzie co najwyżej niezależny badacz, 
z własnym majątkiem, zajmujący się własną dziedziną badań. 

Taka definicja jest zbyt szeroka, toteż bardzo rzadko mówi się o PH, 
mając na myśli tylko administracyjne działania. Z zasady dodaje się jesz-
cze informację o celu PH, jakim jest kreacja sposobu, w jaki społeczeń-
stwo pojmuje przeszłość. Wydaje mi się, że najczęściej używa się definicji 
przedstawionej przez Dariusza Gawina, głoszącej, że jest ona 
posługiwaniem się przez demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa 
własnymi interpretacjami wydarzeń z przeszłości do osiągania m.in. 
bieżących celów politycznych. Taka wykładnia pasuje zarówno do 
działań rządów poszczególnych krajów, jak i wspólnot – osobną 
politykę historyczną prowadzi przecież Unia Europejska (wystarczy przy-
wołać Clausa Leggewie i jego Seven circles of European memory). Należy 
podkreślić, że linia propagowana przez Leggewiego wpisuje się w „peda-
gogikę wstydu” – doświadczenie przez Europejczyka wojny, wypędzeń, 
Holokaustu oraz grzechów kolonializmu.

Polityka historyczna jest zatem interpretacją historii dla pewnych 
konkretnych celów. Dla wielu trudno rozdzielić ją w takim razie od zwy-
kłej propagandy i nie ma w tym nic dziwnego. Polityka historyczna jest 
jednym z wymiarów propagandy i trzeba się z tym pogodzić. Ani Polska, 
ani Francja, ani Niemcy, Rosja, Ameryka, Ukraina czy Botswana, Kongo 
czy Tajlandia nie obejdą się bez tej formy propagandy, jaką jest polityka 
historyczna. Nie da się nie interpretować historii. Można co najwyżej decy-
dować o stopniu przywiązania do bazy, jaką są wyniki badań historyków. 
Na przykład jeżeli udowodnili, że dane wydarzenie X nie miało miejsca, to 
nie próbuje się przekonać społeczeństwa, że tak naprawdę miało miejsce. 

Polityka historyczna 
jest jednym z wymiarów 
propagandy
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Tym samym dochodzimy do sedna problemu, czyli próby określenia, co 
dokładnie chcemy osiągnąć, interpretując historię. Zwolennicy aktual-
nej PH chcą wywołać w Polakach poczucie dumy z przeszłości, przed-
stawić wzorce postaw heroicznych. Jeżeli chodzi o cel zewnętrzny, czyli 
o przedstawienie polskiej historii na arenie międzynarodowej, zdaje się, 
że celem ma być przedstawienie Polski jako istotnego członka Europy, 
z pewnymi inklinacjami do bycia jej przedmurzem. Problem w tym, że 
dotychczasowy sposób, w jaki jest prowadzona, nie zapewnia skutecznej 
polityki historycznej. 

Polska prawica ma wyraźny problem z prowadzeniem polityki histo-
rycznej, z jednej strony bardzo chce ją realizować, z drugiej robi to coraz 
chaotyczniej i niestety coraz bardziej niechlujnie, przez co wprowadza 
więcej szkód niż pożytku. Zaczyna bazować na coraz prostszych punk-
tach odniesienia.

r e d u Kc J a 

Bez większej przesady można powiedzieć, że aktualna polityka histo-
ryczna jest zdominowana przez dwa czynniki – militaryzm i wiek XX. 
Wzorzec Polaka żołnierza jest konsekwentnie przedstawiany jako jedy-

ny. Żołnierze Wyklęci i Powstanie Warszawskie (oraz niekiedy 
husaria) są jedynymi wzorcami do naśladowania. W oficjalnej 
linii zabrakło miejsca dla naukowców, odkrywców i świętych. Ba, 
nawet bohaterom cywilom poświęca się znacznie mniej miej-
sca niż żołnierzom. Brakuje odpowiedniego wyważenia. Przy-
kładem może być chociażby oddawanie czci Sprawiedliwym 
wśród Narodów świata. Są otoczeni czcią, ale wszystkie akcje 

im poświęcone bledną w zestawieniu z Żołnierzami Wyklętymi i Powsta-
niem Warszawskim. Zupełnie zaniedbane jest uhonorowanie polskich 
naukowców i odkrywców.

Militaryzm jest wyborem powszechnym, bo jest prosty. Rekonstruk-
cja bitew, żołnierskich krotochwilnych zmagań na polu bitwy jest atrak-
cyjna. Wybuchy, strzelaniny i mundury mamią oko, uwodzą i wzbudzają 
entuzjazm. Rekonstrukcja odkryć lwowskich matematyków nie porwa-
łaby nawet najbardziej zagorzałych fanów kina Bergmana. Dawni żoł-
nierze są trochę jak historyczne gadżety, którymi można się pochwalić, 
podziwiać i za których można się przebierać. A, co pokazuje moda na 

rekonstrukcja odkryć 
lwowskich matematyków 

nie porwałaby nawet 
najbardziej zagorzałych 

fanów kina Bergmana
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rekonstrukcje, Polak lubi paradować w orderach dziadka. Stąd też cała 
masa chętnych do naśladowania przodków i ich dokonań zamiast sku-
pienia się na dniu dzisiejszym i nauce, jaką daje historia. Przypisywać 
sobie dawną chwałę i męstwo.

Z wyjątkiem husarii, reprezentującej w kadłubkowej formie Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów, polska polityka historyczna skupia się tylko 
na wieku XX, co gorsza, na jego tragicznych wydarzeniach. Tak jakby 
historia przed w ogóle nie istniała, doświadczenie zostało zredukowa-
ne. Nawet w PRL odwoływano się nie tylko do doświadczenia II wojny 
światowej, ale i do insurekcji kościuszkowskiej (dziś zupełnie nieobec-
nej), czasów Chrobrego, a nawet do husarii (polecam film z parady na 
tysiąclecie państwa polskiego). Taka redukcja odbija się cieniem na 
interpretacjach XX-wiecznych, bo przeciętny Polak nie rozumie, dla-
czego Powstanie Warszawskie wybuchło (że było ono konse-
kwencją tradycji XIX-wiecznej). Doświadczenie wyizolowane 
jest proste i mentalnie lekkostrawne. 

Skupienie się w polityce historycznej na tak wąskich tema-
tach tylko szkodzi polskiemu społeczeństwu. Z przebogatej 
i wartościowej historii, która mogłaby stać się przykładem dla 
innych krajów europejskich, wybiera się świecidełka, które ład-
nie wyglądają, ale niczego nie uczą. Mogą być dodatkiem, ale nie punk-
tem centralnym PH. Większość zwycięstw, którymi Polska się szczyci, nie 
obchodzi nikogo na Zachodzie. Bo co Francuza obchodzi walka Żołnierzy 
Wyklętych? Stawianie tylko na militarne doświadczenia nigdy nie będzie 
miało wymiaru uniwersalnego, zawsze będzie ekskluzywne. Nie próbu-
je się nawet wskazać, że doświadczenie walki z okupantem, tworzenie 
zbrojnego oporu, było nie tylko polską specyfiką, że istniało we Francji, 
na Słowacji czy w Jugosławii. W dzisiejszym kształcie polityka historycz-
na „robi dobrze” tylko Polakom, którzy muszą za pomocą historii leczyć 
kompleksy, nie stara się w żaden sposób stworzyć jednej narracji z innymi 
narodami. Głosy części ludzi prawicy (jak na przykład Andrzeja Nowaka), 
aby rozszerzyć zakres PH i na poważnie zająć się spuścizną Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, pozostają, jak się zdaje, bez echa. 

Odpowiedzialna polityka historyczna nie wyklucza dumy z osiągnięć 
militarnych, ale nie dąży do przedstawiania ich jako jedynej wartościowej 
rzeczy. Zwłaszcza gdy eksponuje się przegrane. I Powstanie Warszawskie, 
i Żołnierze Wyklęci są symbolem klęski.

rozszerzyć zakres 
Ph i na poważnie 
zająć się spuścizną 
rzeczypospolitej 
obojga Narodów
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Problemem, z którym wyraźnie nie potrafi sobie poradzić aktualna wła-
dza, jest infantylizacja patriotyzmu. Z cnoty robi się modę i odpowiednie 
organy, zamiast to powstrzymywać, podsycają. Nie mam nic przeciwko 
koszulkom, które w odpowiedni sposób pokazują dumę z polskiej histo-
rii – jest to niezwykle wartościowe. Problemem jest całkowity brak syste-
mu regulacji. Zbiór przepisów, w jaki sposób upamiętniać pamięć o prze-
szłości, jest przecież również elementem polityki historycznej. Symbole 
ważne, wiążące się wielokrotnie z tragediami ludzkimi, są traktowane 
jak dowolny znaczek (bielizna z Polską Walczącą, patriotyczna pościel 
albo energetyk z Żołnierzami Wyklętymi – do wyboru, do koloru). Brak 
stosownych przepisów, sprzeciwu i kategorycznego potępienia sprawia, 
że symbole patriotyczne stały się następcami HWDP i JP 100%. Tym bar-
dziej boli, kiedy podobne działania podejmują instytucje mające dbać 
o edukację (IPN wpadł na pomysł opasek biało-czerwonych do noszenia 
dla każdego). Niemało w takim mieszaniu mody z patriotyzmem postmo-
dernizmu, z którym właśnie konserwatyzm stara się walczyć. Niektórzy 
zdają się myśleć, że polityka historyczna to jedynie inicjowanie pewnych 
działań, a nie branie odpowiedzialności za nie.

Szczęśliwie niektóre instytucje starają się dać odpór takiemu cham-
skiemu upupianiu historii i nawet rozpoczynają akcje mające na celu 
dbanie o szacunek do stosownych symboli. Niestety cały czas brakuje 
jednego zdecydowanego głosu z samej góry. 

B ó g  Z Wa N y  h I sTo r I Ą 

Wśród polskiej prawicy en masse przeważa pogląd, że historia polski 
musi być czczona. Nie traktuje się jej jako nauczycielki albo przedmiotu 
polemik, ale jako obiekt kultu. Przodkowie Polacy byli wielcy, wspaniali, 
dobrzy i basta. Mówienie inaczej jest przejawem „pedagogiki wstydu” 
(kolejny bardzo popularny termin). Problem w tym, że jeżeli nie będziemy 
dążyć do świadomego pojmowania historii, nasza polityka historyczna 
będzie zwykłą wydmuszką. Weźmy na ten przykład Jedwabne. Dążenie 
do wyjaśnienia, co naprawdę się tam stało i jaka była rola Polaków, leży 
w interesie polskiego społeczeństwa. Zamiast udawać, że nie byliśmy 
oprawcami, powinniśmy to przerobić, przenalizować i zastanowić się, 
jaka nauka płynie z tego dla nas, współczesnych. Co powinniśmy zrobić, 
aby nigdy nie dopuścić do takich wydarzeń. 
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Mądre instytucjonalne (i rzetelne) podejście do czarnych kart histo-
rii wytrąci argumenty z rąk przeciwników. Łatwiej jest atakować naród, 
który ucieka od swoich grzechów, niż naród, który jest ich świadomy i je 
przepracował. Dzisiejsza polityka historyczna przypomina trochę bezstre-
sowe wychowanie dzieci. Kreuje się polską historię jako jednoznacznie 
bohaterską i pod tym względem pozytywną. Historię niebędącą wyrzu-
tem sumienia i, jeżeli się głębiej zastanowić, również historię niebędącą 
realnym wzorcem (a co za tym idzie bezpieczną).

ś l e P e  u l I c Z K I

Na tym tle bardzo mizernie wypadają dwa centralne punkty, do których 
odwołuje się polska polityka historyczna. Z założenia polityka histo-
ryczna ma przedstawiać pozytywne wartości. Niestety dwa centralne 
punkty odniesienia wydają się czymś przeciwnym. śpieszę wyjaśnić, że 
nie występuję tutaj ani przeciwko powstańcom warszawskim, ani prze-
ciwko podziemiu powojennemu. Ludzie ci wielokrotnie wbrew własnej 
woli stawali w niezwykle trudnych sytuacjach, wymagających zacho-
wań bohaterskich, za co należy im się cześć i szacunek. Wypowiadam się 
jednak stanowczo przeciwko stawianiu ich za wzór do naśladowania – 
doświadczenie ich w większości wypadków jest zupełnie nieprzekładalne 
i nieprzystające do współczesności.

Problem ten w większym stopniu dotyczy Żołnierzy Wyklętych niż 
Powstania Warszawskiego. 63-dniowa hekatomba, głównie za sprawą 
cenzury sowieckiej, stała się symbolem walki o Polskę. Niestety jako 
taka jest częstym przykładem hołdowania sprawom przegranym, a co 
za tym idzie tragicznym. 

Chyba najgorsze pod tym względem jest odwoływanie się do Żoł-
nierzy Wyklętych. Złośliwi zwracają uwagę wręcz na pewną prawidło-
wość – PRL czcił Armię Ludową, III RP Armię Krajową, a Iv RP Żołnie-
rzy Wyklętych. Ich doświadczenia są ściśle związane z ciężkimi latami 
wojny i powojennymi i nie da się ich przełożyć na dostatnie 
lata początku XXI wieku.

Ponadto są symbolem negatywnym w stosunku do lat PRL-u. 
Ponieważ przez lata o nich nie mówiono, wybrano ich ostatecz-
nie jako symbol antykomunistycznej polityki historycznej. Pro-
blem polega na tym, że poza pierwiastkiem antykomunistycz-
nym ich doświadczenie nie może nas niczego nauczyć, można 

Zdają się myśleć, że 
polityka historyczna 
to jedynie inicjowanie 
pewnych działań, 
a nie branie 
odpowiedzialności za nie
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zaś znaleźć w polskiej historii przykład walki z komunizmem znacznie 
lepiej nadający się na punkt odniesienia.

Nie bardzo rozumiem, czemu w kreacji polityki historycznej Żoł-
nierze Wyklęci są bardziej eksponowani niż żołnierze wojny polsko-  
-bolszewickiej. Szczególnie że, biorąc pod uwagę ich doświadczenie, to 
właśnie weterani tej wojny powinni być bohaterami Polski XX wieku. 
Wystarczy nawet pobieżne zestawienie, w obydwu wypadkach mamy do 
czynienia z walką przeciwko komunizmowi. Po pierwsze wojnę roku 1920 
Polska wygrała. Mamy na szali zatem zwycięstwo, i to zwycięstwo spek-
takularne (przynajmniej pod względem propagandowym). Zwycięstwo 
nad Wisłą powstrzymało pochód komunizmu na Zachód. Uratowaliśmy 
i Polskę, i Niemcy, i Francję. Było to pierwsze od czasu bitwy wiedeńskiej 
tak znaczące zwycięstwo (i zarazem ostatnie). Żołnierze Wyklęci niko-
go nie powstrzymali, zginęli heroiczną śmiercią, nawet, o zgrozo, nie 
można ich porównać do Spartan w wąwozie Termopile – oni przecież 
znacząco opóźnili pochód Persów. Wyklęci pokazali, jak umierać mamy, 
ale nie jak zwyciężać. Prezentowanie, jak bohatersko ginąć pod gruzami 
albo w lasach, nie jest budujące, chyba że Polska do końca świata chce 
pięknie umierać jako „powstańcy profesjonaliści”. Z podobnie niezrozu-
miałych powodów uwielbiamy podziwiać powstańców warszawskich, 
a mało kto pamięta o powstaniu wielkopolskim, jednym z nielicznych 
wygranych zrywów.

Istotną różnicą są również okoliczności, w jakich bohaterowie stali 
się bohaterami. W przypadku podziemia powojennego w większości 
wypadków nie mieli wyboru. Wiedzieli, że wydano na nich wyrok śmier-
ci. Społeczeństwo polskie w roku 1920 (szczególnie wiejskie) mogło się 

łudzić, że idzie lepsze, a mimo to wybrało Polskę, zdając sobie 
sprawę z możliwość kary, jaka ich spotkała. Mam więc na szali 
zmuszonych do heroicznej śmierci i bohaterstwo z wyboru. Jeżeli 
mam wybierać, to chłop małopolski chwytający za broń w roku 
1920 jest dla mnie większym bohaterem niż większość Wyklę-

tych. Pod tym względem nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku 
młodych ludzi, którzy brali udział w powstaniu. Mogli się uratować, ale 
wybrali walkę, nie mogli często wiedzieć, że ich dowódcy zdawali sobie 
sprawę, iż wydają na nich de facto wyrok śmierci. O ile tych młodych ludzi 
naprawdę powinno się stawiać za wzór, o tyle ich dowódcy są raczej wła-
śnie negatywnym wzorcem. 

Weterani tej wojny 
powinni być bohaterami 

polski XX wieku
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Po trzecie, wracając do porównania Żołnierzy Wyklętych z żołnierzami 
roku 1920, ci drudzy pokazali, co robić, kiedy wojna się skończyła i trzeba 
było tworzyć nową rzeczywistość, budować państwo polskie, pracować 
dla niego. Wystarczy wymienić trzech filozofów: Kazimierza Ajdukie-
wicza, Stanisława Leśniewskiego i Józefa Marię Bocheńskiego, którzy 
najpierw służyli w wojsku i w różny sposób walczyli z komunistami, aby 
potem zająć się pracą na rzecz II Rzeczypospolitej. Ktoś mógłby powie-
dzieć, że oczywiście Żołnierze Wyklęci nie mogli pracować, bo nie dane 
im było. Ale skoro mamy przykład ludzi, którzy walczyli z komunizmem 
i potem skupili się na innej działalności, to po co wybierać za wzór tych, 
których doświadczenie nam nie pomoże? Ponadto, co jest równie istotne, 
doświadczenie wojny roku 1920 było powszechniejsze niż doświadcze-
nie Żołnierzy Wyklętych, którzy stanowili stosunkowo skromną grupę. 
W roku 1920 całe polskie społeczeństwo stanęło do broni, w 1945 – mało 
kto i to często bez wyboru. Historia części z Wyklętych pokazuje, że gdyby 
nie terror stalinowski, nie wróciliby do lasów.

Wybór Wyklętych na de facto centralny punkt odniesienia polityki 
historycznej jest przejawem lenistwa i zachowawczości. Są wygodni, 
ponieważ można przy ich pomocy toczyć dzisiejsze spory między prawi-
cą a lewicą. Stanowią bezpieczny symbol, bo ich bardzo trudno 
naśladować. Jak przeciętny Polak ma powtarzać lekcje Wyklętych 
na co dzień, założyć ziemiankę w Lesie Kabackim i siedzieć tam 
w bluzie „śmierć wrogom ojczyzny”? Żołnierze roku 1920 poka-
zują, jak postępować w czasie wojny (bronić ojczyzny) i w czasie 
pokoju (budować ją). śledząc ich doświadczenia, możemy dostosować 
je do dnia dzisiejszego. Niestety to wykracza poza szumne hasła milita-
rystyczne i każe odejść od romantyzmu ku pozytywizmowi, do trudnej 
codziennej pracy, szacunku dla państwa, w którym się żyje, odpowie-
dzialności społecznej i świadomości kultury. Kierunek polityki histo-
rycznej powinien być znacznie bardziej przemyślany i nie opierać się na 
bezstresowych wyborach. Wzorce i autorytety powinny być tak wybra-
ne, aby faktycznie móc się stać przykładem dla ludzi, który zmusza ich 
do działania każdego dnia, a zrezygnować z odrealnionych przykładów, 
które trudno uznać za przydatne w życiu. Ω 

Budować państwo 
polskie, pracować 
dla niego
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Krew na 
naszych 
rękach

Od połowy ubiegłego wieku w powszechnej 
świadomości świata jedyną ofiarą wojny stali się Żydzi. 
Przeciętny Amerykanin, Francuz czy Niemiec mniema, 
że druga wojna to był Holocaust i tyle. Byli jeszcze 
jacyś ludzie, którzy Żydów ratowali, reszta jednak, 
cała wielomilionowa rzesza, przyglądała się biernie 
albo wręcz w mordzie uczestniczyła. Otoczeni przez 
mrowie chrześcijańskiej tłuszczy, która czyhała na ich 
życie i majątek, Żydzi ginęli samotnie. W tej opowieści 
Hitler przekształca się z Niemca, z niemieckiego 
nazisty w wyraziciela ukrytych pragnień i dążeń 
zdeptanych przez niego ludów. Wyrasta niemal 
na zbawiciela, na kogoś, kto nie tyle podbił 
i prześladował, co zrealizował ukryte i podświadome 
pragnienie zbrodni wszystkich na Żydach

Paweł Lisicki
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Pewnego dnia, była późna jesień, ranek pochmurny i szary, słucha-
łem radia. W audycji ktoś komentował opublikowany właśnie przez 
niemiecki „Die Welt” artykuł jana tomasza grossa, w którym autor 
dowodził, iż Polacy dlatego nie chcą przyjmować muzułmańskich 
imigrantów, że od zawsze są ksenofobami, nacjonalistami i antyse-
mitami. Zaproszony do studia gość plótł coś o tym, że trzeba takie 
głosy z uwagą i pokorą przyjmować, że miast się sprzeciwiać i pro-
testować, należy uderzyć się w piersi. I dodał: Wszyscy mamy krew na 
rękach. tak, jako żywo, perorował, że my, Polacy, my, Europejczycy, 
musimy rozumieć inną wrażliwość, musimy przyjąć do wiadomości, 
że brak reakcji i pomocy dla mordowanych przez nazistów Żydów 
(tak, tak właśnie powiedział, przez nazistów) czyni nas współodpo-
wiedzialnymi, a jeśli nie chcemy tego uznać, to dlatego, że drzemie 
w nas ukryty, zawsze gotów się obudzić i skoczyć do gardła demon 
nacjonalizmu, egoizmu. Dalej lały się słowa potoczyste, gość się 
nakręcał, zapluwał, coraz głośniej na nas, Polaków (ach, jak chętnie 
by powiedział: polaczków) pohukiwał, do rachunku sumienia wzy-
wał, do pokuty namawiał. 

rzadko mi się to zdarza, ale nie wytrzymałem, wściekły pod-
szedłem do radia i z całej siły walnąłem w mały odbiornik. Zarzę-
ził i padł. Pomyślałem: ty taki i owaki, będziesz mnie tu pouczał, 
ty jeden, nie znam cię, nie wiem, skąd jesteś, ale ja żadnej krwi na 
rękach nie mam. nie znoszę opowieści martyrologicznych, nie lubię 

obnosić się z ranami, widzę w tym coś babskiego i niemę-
skiego, ale skoro tak, skoro ktoś chce mnie szantażować 
i do muru przyprzeć, krwią innych obciążyć, w buty nie-
mieckie ubrać, to takiemu komuś prędzej w twarz napluję, 
niż pokornie będę znosił, jak się mnie i bliskich poniewiera.  

Wujek, brat ojca, zginął w powstaniu, miał trzynaście lat, gówniarz; 
od kiedy pamiętam, odwiedzam jego grób na Powązkach. babcia ze 
strony ojca – dawno już nie żyje – w powstaniu straciła rękę, pamię-
tam jej dziwną, niekształtną postać, jak toczyła się po nierównych 
chodnikach Warszawy, była słusznego wzrostu, kikut czynił ją dodat-
kowo niezdarną i ułomną. Ze strony mamy brat babci został zgła-
dzony w bergen-belsen zastrzykiem fenolu, kolejnego w 1947 roku 
rozstrzelało ub w częstochowie. ani to powód do chwały, ani uzna-
nia. ot, typowy, chciałoby się rzec, banalny polski los. Znam wielu 

gość się nakręcał, 
zapluwał, coraz głośniej 

na nas, Polaków
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stokroć bardziej wojną, śmiercią dotkniętych. jednak kiedy słucha-
łem, jak ten radiowy mędrek wzywa mnie do pokuty, ględzi, że na 
mnie, na wszystkich krew żydowska ciąży, że teraz trzeba się kajać, 
w piersi bić, winy wyznawać, to taka mnie wściekłość ogarnęła, że 
szczęście jego, iż nie znalazł się blisko mnie. 

Pomyślałem, że my, Polacy, nie potrafimy mówić o swoich cierpie-
niach i ranach. ba, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby za te życia 
przegrane, stracone, przeklęte winić cały świat, kulturę, Europę. 
Żeby wszystkich wokół oskarżać i ciągle napierać, żeby ich do winy 
przymusić. a jednak w świecie, w jakim żyjemy, inaczej się nie da. 
Za zasłoną uścisków i uśmiechniętych twarzy, schowana za frazesa-
mi i ukłonami, za wyrazami grzeczności i zrozumienia wzajemnego, 
kryje się wściekła i bezwzględna walka o pamięć. W tej walce z róż-
nych powodów przegrywamy. nie rozumiemy bowiem, jak zmienił 
się świat wokół nas w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. naiwnie 
myślimy, że wszyscy pamiętają o naszych ranach, o zasługach, o krwi 
milionów ofiar. guzik prawda. o krwi pamiętają, ale tej, co to nam 
ją chcą przypisać, o tej, co chcą na nas wylać. 

od połowy ubiegłego wieku w powszechnej świadomości świata 
jedyną ofiarą wojny stali się Żydzi. Przeciętny amerykanin, Francuz 
czy niemiec mniema, że druga wojna to był Holocaust i tyle. byli jesz-
cze jacyś ludzie, którzy Żydów ratowali, reszta jednak, cała 
wielomilionowa rzesza, przyglądała się biernie albo wręcz 
w mordzie uczestniczyła. otoczeni przez mrowie chrze-
ścijańskiej tłuszczy, która czyhała na ich życie i majątek, 
Żydzi ginęli samotnie. W tej opowieści Hitler przekształca 
się z niemca, z niemieckiego nazisty w wyraziciela ukrytych 
pragnień i dążeń zdeptanych przez niego ludów. Wyrasta niemal na 
zbawiciela, na kogoś, kto nie tyle podbił i prześladował, co zrealizo-
wał ukryte i podświadome pragnienie zbrodni wszystkich na Żydach.

ta chora, obsesyjna opowieść coraz szybciej opanowuje umysły. 
staje się religią, mitem, dogmatem bezwzględnym i nieznoszącym 
sprzeciwu. Wszystko w niej staje się wykoślawione i odwrócone. 
Hitler to nie zbrodniarz i morderca ludów, ale wyłącznie zabójca 
Żydów; podbite narody, Polacy, serbowie, rosjanie czy białorusini, 
to nie osobne ofiary, ale nieistotny nawóz historii, przypis do wiel-
kiej tragedii Holocaustu. a chrześcijaństwo? Przestaje ono być reli-

Nieistotny nawóz 
historii, przypis do 
wielkiej tragedii 
holocaustu
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gią, która dodawała ducha, krzewiła miłość bliźniego, wzywała do 
poświęceń, skłaniała do ofiar za innych, obcych, często uznawanych 
za wrogów, ale staje się narzędziem opresji, narzędziem, za pomo-
cą którego zbrodniarze mogli swobodnie zadawać śmierć. gorzej 
jeszcze. staje się ono wehikułem, dzięki któremu wiele środowisk 
żydowskich bez oporów i żenady może przypisywać innym winę 
i opowiadać, że wszyscy goje mają krew na rękach. bo byli ochrzczeni, 
bo wyrośli w cieniu kościołów i krzyża. religia, która kiedyś niosła 
wyzwolenie, stała się z dnia na dzień znakiem niewoli. Za pośred-
nictwem chrześcijaństwa, twierdzi się, zło i niegodziwość, nienawiść 
i antysemityzm wlały się w krwiobieg narodów. 

tę zmianę mało kto w Polsce rozumie. od czasu do czasu, kiedy 
znany mędrek z ameryki lub Francji czy też innego oświeconego 
państwa powie to, co mówią wszyscy, podnoszą się głosy sprzeci-
wu i oburzenia. a potem gasną. Złość umiera równie szybko, jak się 
narodziła. Wypala się, wyładowuje. niektórym może się zdawać, że 
protesty poskutkowały, że inni wreszcie nas zrozumieli, że przecież 
nasze polskie cierpienie jest tak oczywiste i tak niepodważalne, iż 
jedynie ignorancja mogła sprawić, że je przeoczono. nieprawda. 
owszem, niewiedza ma znaczenie, ale zła wola również. 

Przeważająca część zachodnich elit intelektualnych została zain-
fekowana czymś, co można by nazwać religią Holocaustu. opiera 
się ona na czterech dogmatach. Po pierwsze Holocaust był zbrodnią 

nieporównywalną z żadną inną w dziejach świata: bardziej 
okrutną, bardziej straszną, bardziej ohydną, niż cokolwiek 
i kiedykolwiek miało miejsce. Żydzi byli ofiarą bardziej nie-
winną niż wszyscy pozostali ludzie. Po drugie uczestniczy-
ła w tej zbrodni cała ludzkość: nawet jeśli organizatorami 

zabójstw byli niemieccy naziści, to zrealizowali oni ukryte marzenie 
milionów zwykłych ludzi, utajone i podświadome pragnienie usunię-
cia Żydów. Po trzecie źródłem tego krwiożerczego, ohydnego pragnie-
nia było chrześcijaństwo, która to religia od początku zaraziła ludy 
wrogością do Żydów. adolf Hitler był zatem dziedzicem wiekowej tra-
dycji nienawiści. Dzieje kościoła to dzieje rosnącej przemocy i wro-
gości. Po czwarte wreszcie, co jest konsekwencją trzech pierwszych 
dogmatów, wszyscy ludzie, także ci, którzy cierpieli pod niemiecką 
okupacją, także Polacy, mają krew na rękach. ci są podwójnie napięt-

Złość umiera 
równie szybko, jak 

się narodziła
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nowani: raz jako katolicy, dwa – bo na ich ziemi doszło do mordu. 
oparta na tych czterech dogmatach religia jest coraz powszechniej 
wyznawana przez elity uniwersyteckie, intelektualne i polityczne 
Zachodu. Wyznają ją profesorowie teologii, historii i innych nauk 
humanistycznych na wielu renomowanych uczelniach usa, kanady, 
Wielkiej brytanii czy Francji, w dużym stopniu opanowała ona także 
umysły przedstawicieli kościoła. 

niestety, jej sukces ma dla Polaków, dla polskiej pamięci skut-
ki dramatyczne. Polacy mogą być albo sprawiedliwymi ratującymi 
Żydów (to jednak tylko przywilej nielicznych), albo współsprawca-
mi, biernymi lub czynnymi, zbrodni (to przeznaczenie ogółu, który 
mógł zabijać, przyglądać się biernie zabijaniu, udawać, że nie widzi, 
wreszcie korzystać z zabijania). Dla polskiej osobnej pamięci, dla 
polskich ofiar, które ginęły niezależnie od Żydów, w ogóle w takim 
ujęciu nie ma miejsca. 

W niniejszej książce próbuję powiedzieć, jak do tego doszło. Pró-
buję pokazać, w jaki sposób zbrodnie na jednym narodzie, na Żydach, 
nagle stały się jedynym symbolem uniwersalnego mordu. Dlaczego 
współczesny kościół pogodził się z rolą, jaką narzuciła mu religia 
Holocaustu: praktycznie uznał swoją winę za doprowadzenie do 
zbrodni, nawet jeśli przed taką deklaracją wciąż się wzdraga, 
i ogłosił, że będzie zwalczał antysemityzm, do którego pro-
pagowania w dziejach w znacznym stopniu się przyznał. to 
jeden z najważniejszych fragmentów tej opowieści: zmiana 
stosunku kościoła otworzyła bowiem drzwi do powszechne-
go oskarżenia. jeśli wszyscy Europejczycy byli i są w jakimś 
stopniu związani z kulturą chrześcijańską, nawet jeśli od dawna już 
nie wyznają religii chrystusa, to i tak zostali zainfekowani trucizną. 

Wreszcie postaram się pokazać, dlaczego Polacy przegrywają star-
cie o pamięć. tak, książka to tylko słowa. to tylko próba przekazania 
wiedzy i obudzenia świadomości. nie zmienia to biegu historii, nie 
pozwala wierzyć, że krzyk polskich ofiar okrutnych reżimów – tych, 
co ginęli w operacji nkWD, podczas niemieckich mordów w ramach 
akcji ab, w katyniu, w Ponarach czy w auschwitz, na Wołyniu czy 
w Palmirach, czy na Zamojszczyźnie, czy na Woli – nie zostanie przy-
kryty i stłumiony innym krzykiem innych niewinnych ofiar. Że sta-
nie się osobną, ważną i autonomiczną częścią solidarnej opowieści 

dla polskich ofiar, które 
ginęły niezależnie od 
żydów, w ogóle w takim 
ujęciu nie ma miejsca
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wszystkich ofiar, bez względu na narodowość, o zbrodniczym sza-
leństwie rozpętanym przez bolszewików i nazistów. Że to naiwne? 
oczywiście. jednak taka naiwność jest lepsza niż gniew wyładowy-
wany na odbiorniku radiowym. Może dzięki niej czyjeś sumienie się 
poruszy. Może.

B o l e s N a  Pa m I ę ć  P o l a KóW 
N oW y  P o c Z ĄT e K

kiedy w kwietniu 2015 roku szef FbI wygłaszał w Muzeum Holo-
caustu w Waszyngtonie przemówienie, nie mógł jeszcze wiedzieć, 
że wywoła ono tak wielkie poruszenie nad Wisłą. Polacy dowiedzieli 
się o nim z pewnym opóźnieniem i jak kraj długi i szeroki podniosły 
się głosy sprzeciwu. jedni wskazywali na ignorancję, inni zarzucali 
złą wolę, niedokształcenie, głupotę wręcz. tym razem wygląda na to, 
że głosy sprzeciwu przeważyły. ulegając w końcu presji, james brien 
comey wyraził ubolewanie i wygłosił coś, co można by było – przy 
odpowiedniej dozie dobrej woli lub, wedle uznania, nieuwagi – uznać 
za przeprosiny. jak to zwykle bywa, o sprawie szybko zapomniano 
i emocje się wyciszyły. niesłusznie. Idę bowiem o zakład, że takich 
wypowiedzi rychło pojawi się więcej. 

comey nie jest może intelektualistą, jednak wbrew temu, co sądzi 
się nad Wisłą, nie jest też po prostu ignorantem. Przeciwnie. to pro-
dukt amerykańskiego systemu nauki o historii. Powiedział dokład-
nie to, czego w usa naucza się coraz powszechniej. nieświadomie 
zapewne, może tylko w nieco bardziej wyrazisty sposób, może nieco 
brutalniej nazwał po imieniu powszechne przekonanie, jakie stało 
się udziałem ogromnej masy zwykłych amerykanów. otóż, najkró-
cej mówiąc, sądzą oni, choć słowo „wierzą” byłoby w tym przypadku 

bardziej na miejscu, że Holocaust, czyli masowa zbrodnia na 
Żydach, był wydarzeniem absolutnie nieporównywalnym 
z niczym innym oraz jednocześnie – że był on skutkiem 
wiekowego rozwoju, chciałoby się wręcz rzec: rezultatem 
koniecznym niemal i oczywistym wcześniejszej europejskiej, 
chrześcijańskiej tradycji, dojrzałym owocem rośliny wyrosłej 

z zatrutego pierwotnie nasienia, który to owoc musiała ona z siebie 
wydać. Dwa te twierdzenia razem stanowią coś na wzór religijnego 
wyznania, swoistą formę wypowiedzi quasi-wyznaniowej. Holocaust 

To produkt 
amerykańskiego 

systemu nauki 
o historii
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jest nieporównywalny i jednocześnie jest on skutkiem powszechnej 
winy, swoistym grzechem, do którego popełnienia cała ludzkość 
dojrzewała przez wieki. W tym sensie słowa szefa FbI nie zawierały 
nic szokującego. Powiedział to, co w usa uchodzi za powszechnie 
obowiązujący punkt widzenia. W pewien sposób wręcz trudno zro-
zumieć, dlaczego wywołał on takie zdumienie i zaskoczenie w Pol-
sce. być może wynika ono z niewiedzy na temat tego, w jaką stronę 
podążył dyskurs o zbrodniach na Żydach na Zachodzie. jeśli tak 
jest, Polaków czekać będzie jeszcze sporo niemiłych niespodzianek. 
Wystąpienie jamesa comeya mieściło w sobie bowiem opinie typo-
we, w żadnym stopniu nie ekstremistyczne. 

Po pierwsze zawierało charakterystyczne wyznanie wiary w jedy-
ność i doniosłość Holocaustu: Holocaust jest najbardziej znaczą
cym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Po drugie przekonanie, że 
żadna inna zbrodnia w dziejach nie była z nim porównywalna: 
był najbardziej przerażającym w historii przykładem bestialstwa. Po 
trzecie, w ścisłym tego słowa znaczeniu, jego sakralność, trans-
cendencję wręcz: Holocaustu po prostu nie da się opisać słowami. 
I wreszcie ostatni element charakterystyczny – powszechność 
udziału w zbrodni, obciążającą całą ludzkość: Dobrzy ludzie pomo
gli w wymordowaniu milionów. [...] W swoim mniemaniu mor
dercy oraz ich wspólnicy z Niemiec, Polski, Węgier i bardzo 
wielu innych miejsc nie dopuszczali się niczego złego. [...] Tak 
właśnie czynią ludzie i to powinno naprawdę nas przerażać. 
Mordercy są tu kategorią ponadnarodową, rekrutują się z niemiec, 
Polski, Węgier i „bardzo wielu innych miejsc”, czyli całego świata. 
cóż, czasy, kiedy Polacy mogli żyć w naiwnym przekonaniu, że są 
postrzegani jako współofiary wojny, dawno się skończyły. sakrali-
zacja Holocaustu sprawiła, że dokonał się nowy podział ról. Może 
jeszcze nie wszyscy mówią o tym tak wprost jak szef FbI, jednak 
co do zasady, jego wystąpienie wyraża powszechną świadomość 
amerykańskich, a także zachodnioeuropejskich elit. Holocaust to 
już nie zwykłe zdarzenie z historii, a cierpienia żydowskie to nie 
to samo co męczarnie innych ludów. 

I tak dla żydowskiego pisarza arthura allena cohena Holocaust 
to tremendum, doświadczenie ostateczne, coś, co stanowi absolutną 
granicę ludzkiego pojmowania. Widać wyraźnie, że współcześni pisa-

używają wprost 
języka religijnego
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rze, którzy chcą zrozumieć wydarzenie Holocaustu, używają wprost 
języka religijnego – tremendum, czyli inaczej bojaźń, groza, drżenie, 
było zdaniem wielkiego niemieckiego religioznawcy i teologa rudol-
fa otta charakterystyczną cechą towarzyszącą każdemu autentycz-
nemu przeżyciu transcendencji, świętości, boga. taki język, kiedy 
to opisując śmierć Żydów, używa się pojęć wprost religijnych, jest 
zjawiskiem powszechnym. Inny przykład – Harold kaplan, ważny 
żydowski intelektualista: Jesteśmy skłonni powiedzieć, że tak jak to jest 
w przypadku misterium religijnego, tak i w przypadku Holocaustu winien 
on zostać czymś niewytłumaczalnym lub powinno się ogłosić, że jest 
czymś świętym w swym transcendentnym znaczeniu*. amerykański 
historyk i socjolog Peter novick wprost przyznaje, że w popularnej 
kulturze amerykańskiej nastąpiła sakralizacja Holocaustu. Przykła-
dy można mnożyć. Pisarz george steiner: Świat Auschwitz leży poza 
granicami mowy i poza granicami rozumu – dokładnie tak jak transcen-
dencja. Według Elie Wiesela Auschwitz neguje wszelkie systemy, niszczy 
wszystkie doktryny. staje się tym samym co numinosum – pełną grozy 
i nieprzystępną tajemnicą. 

Inny z kolei badacz, katolicki etyk john Pawlikowski, stwierdził, 
że shoah był tworem nowej świadomości ludzkich możliwości, a znisz-
czenie Żydów potwierdzeniem ludzkiej autonomii i wolności – tak jakby 
pod tym względem cokolwiek różniło zbrodnie na Żydach od innych 

zbrodni na niewinnych ludziach. Holocaust raz bywa poj-
mowany jako niemal objawienie, raz jako najwyższa for-
ma osobliwej emancypacji i  jednocześnie punkt docelowy 
zachodniej cywilizacji. W Holocauście należy widzieć wyraz 
niektórych najgłębszych tendencji zachodniej cywilizacji – pisał 

rabin richard rubenstein. a polska autorka bożena keff stwierdza: 
Cała europejska tradycja antysemityzmu była niezbędnym warunkiem 
zagłady. Można powiedzieć, że Hitler i nazizm stali się ucieleśnieniem 
ducha tej tradycji [...]. czy jest to doznanie tremendum, czy rady-
kalne przekroczenie wolności, Holocaust jest swoistym epokowym 
przełomem, punktem zwrotnym dziejów, swoistym radykalnym 
początkiem, który musi, sądzą holocaustianiści, przynieść zupełnie 
nowe rozumienie podstawowych pojęć ludzkiej świadomości. nic 
nie pozostało takim, jakie było, wszystko jest na nowo. nowym ma 
być bóg, religia, człowiek, kultura, sztuka. 

Nowym ma być Bóg, 
religia, człowiek, 

kultura, sztuka
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Wielu słusznie zauważyło wielki wpływ, jaki na całą teologię współ-
czesną wywarł Elie Wiesel, a szczególnie jego opowieść Noc, w któ-
rej między innymi odtwarzał własne doświadczenia, przypominając 
masowe mordy na Żydach. We fragmencie, w którym autor opisuje 
śmierć chłopców na szubienicy, jeden ze współwięźniów pyta, patrząc 
na ofiary: Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Teraz?, na które to pytanie 
Wiesel słyszy odpowiedź udzieloną mu przez tajemniczy wewnętrzny 
głos: Gdzie On jest? Oto jest tu – wisi na tej szubienicy. oto bóg utożsa-
mia się z ofiarami Holocaustu, schodzi ze swego tronu w niebiosach 
i poddaje się męce i cierpieniu. 

Znany protestancki teolog jürgen Moltmann w książce Der gekreu
zigte Gott (Bóg ukrzyżowany) starał się nadać temu doświadczeniu 
Wiesela chrześcijański wymiar. Pisał: Bóg jest w Auschwitz i Auschwitz 
jest w ukrzyżowanym Bogu – to jest podstawa dla realnej nadziei, która 
zarówno obejmuje, jak i przezwycięża świat i która jest podstawą dla 
miłości, która jest mocniejsza niż śmierć i może pokonać śmierć. Doświad-
czenie auschwitz ma być, powtarzam, swoistą cezurą dziejów, abso-
lutnie nowym początkiem pojmowania boga i jego stosunku 
do świata. Inna znana teolog, susan j. White, pisała: Czy 
możemy obecnie wyznawać Boga i pośredniczyć między Tym, 
który wydaje się, że nie słyszał krzyków Żydów w obozach kon
centracyjnych, a ludźmi? Czy chcemy oczyszczenia od Boga, któ
rego znaleźliśmy winnym obojętności? Czy wolno nam używać 
psalmów, które mówią o interwencji Boga w sytuacjach niespra
wiedliwości? Czy możemy ogłaszać, odmawiając „Ojcze nasz”, że jest 
to Bóg, który ma moc zbawiać? Czy możemy, krótko, modlić się w ten 
sam sposób do Boga klasycznego teizmu, Boga mocy, mądrości, władzy 
i miłosierdzia, jako wspólnota wiary po Auschwitz?. oczywiście nie 
możemy. gdyby bóg był taki, jak go sobie wyobrażano przez wieki, 
nie dopuściłby do Holocaustu, który w tych kategoriach ma stać się 
swoistym antyobjawieniem. 

Holocaust jest najbardziej radykalnym antyświadectwem zarówno 
judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Nie wolno wygłaszać sądów teologicz
nych, które nie byłyby wiarygodne w obliczu płonących dzieci – pisał rabin 
Irving greenberg. konsekwentnie trzeba uznać, że tak jak niegdyś 
dla kościoła punktem odniesienia miało być cierpienie jezusa na 

doświadczenie auschwitz 
ma być swoistą cezurą 
dziejów, absolutnie 
nowym początkiem 
pojmowania Boga
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krzyżu, szczytowy punkt historii, tak teraz ma nim być cierpienie 
i męki Żydów w obozach śmierci. Po Holocauście bóg albo całkiem 
musi zniknąć – nie sprawdził się, bo nie przeciwdziałał męczar-
niom Żydów – albo musi ulec radykalnej przemianie. Wierzyć nadal 
w boga, który jest wszechmocny, jest opatrznością, jest Panem świa-
ta – to teraz, zgodnie z tą nową teologią, akt skrajnie niemoralny, 
egoistyczny i wręcz nieludzki. jak można wyznawać takiego boga? 
jak można Mu wierzyć i twierdzić, że panuje nad światem, skoro 
dopuścił do swoistego objawienia absolutnego zła w auschwitz i nie 
raczył kiwnąć palcem? 

kto wyznaje takiego boga, bliski jest wręcz, można by powie-
dzieć, antysemityzmowi: przecież głosząc potęgę boga, lekceważy 
absolutność żydowskiego cierpienia. albo zatem boga w ogóle nie 
ma, albo jeśli jest, to należy w nim widzieć już nie ojca dobrego, 
nie wszechwładnego i potężnego Pana, ale, być może, kogoś, kto 
też cierpi, kto poddany został męczarniom. nie pomógł Żydom nie 
dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie mógł. Możliwy jest zatem 
obecnie, twierdzą holocaustiańscy myśliciele, jedynie bóg, który 
cierpi i nie może zbawiać. Wyznawać boga Zbawiciela, który mógł 
wybawić Żydów, a tego nie uczynił, to wyznawać wiarę, zdaniem 
zwolenników nowego podejścia, w moralne monstrum. należy więc, 
stwierdza Pawlikowski, uznawać podatność boga na zranienie. bóg, 
którego zwykliśmy wzywać w liturgii, aby przyszedł i uleczył zło świata, 
sam umarł w popiołach Holocaustu. 

jak zauważył inny słynny teolog niemiecki, klaus berger, umie-
rający na krzyżu jezus był zaledwie jednym z setek tysięcy ukrzy-

żowanych żydowskich niewolników i jednym z milionów 
zabitych w obozach Żydów. jeśli tak, to rzeczywiście jego 
śmierć traci nadzwyczajne znaczenie – był on tylko jednym 
z wielu przypadków; w porównaniu ze śmiercią ofiar Holo-
caustu śmierć jezusa nie robi na współczesnych teologach 
specjalnego wrażenia. jej znaczenie można uratować jedynie 
w ten sposób, że podkreśla się żydowskość jezusa – zginął 
na krzyżu jako członek narodu żydowskiego, a nie jako czło-

wiek, składając ofiarę za ludzkość. Jezus był wierny Torze, był jednym 
z wielu męczenników żydowskich cierpiących dla uświęcenia imienia 
Boga – pisał holenderski teolog coos schoneveld. 

ogłosił on, że objawienia 
fatimskie w 1917 roku 

były oszustwem, 
bo... matka Boska 

nie przepowiedziała 
w nich holocaustu
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tę zmianę podejścia doskonale pokazał powołany przez papie-
ża Franciszka na konsultora Papieskiej rady do spraw Popierania 
jedności chrześcijan ojciec Enzo bianchi. ogłosił on, że objawienia 
fatimskie w 1917 roku były oszustwem, bo... Matka boska nie prze-
powiedziała w nich Holocaustu. jego zdaniem Maryja, która mówiła 
o prześladowaniu chrześcijan i błędach rosji, była wymysłem chrze-
ścijańskim, gdyż przekazała obraz boga katolickiego rasizmu, który dba 
tylko o swoją rodzinę. ksiądz bianchi, założyciel ekumenicznej wspól-
noty z bose, doskonale zrozumiał nową tendencję, która dominuje 
w teologii katolickiej. Faktycznie, czy można sobie wyobrazić, żeby 
bóg, gdyby rzeczywiście chciał się objawić, nie wspomniał o metafi-
zycznym złu Holocaustu?
* Cytaty ze źródeł obcojęzycznych w tłumaczeniu własnym autora (przyp. red.).

m I ę d Z y  m I To lo g I Ą  a   Fa K Ta m I 

chodzi tu, powtarzam, o przeświadczenie raczej mitologiczne lub 
quasi-religijne: tam, gdzie rzecz dotyczy empirii, badania faktów 
i ustalenia prawdy o przeszłości, nie sposób mówić o czymś absolut-
nie jedynym i niepowtarzalnym, podobnie suma zebranych faktów 
nie pozwala mówić o żadnej powszechności winy. takie wierzenie 
należy, mniemam, ściśle oddzielić od zwykłego sądu historycznego, 
zgodnie z którym w czasie drugiej wojny światowej kilka milionów 
Żydów zostało zabitych wskutek prowadzonej przez niemieckiego 
okupanta ludobójczej polityki. Zginęli oni jako niewinne 
ofiary masowej przemocy stosowanej przez Hitlera i nie-
mieckich nazistów; obok nich jednak zginęły miliony innych 
równie niewinnych ofiar różnych narodów, czy to podobnie 
zamordowanych przez niemców i ich siepaczy, czy też przez 
nie mniej zbrodniczy reżim komunistyczny na czele ze sta-
linem. kiedy dwóch morderców wzięło się za łby, zginęły miliony 
ludzi, niektórzy z przyczyn rasowych, inni klasowych, inni wreszcie 
dlatego, że zabrakło dla nich miejsca w planach obu totalitarnych 
przywódców. 

nie o tym jednak mówią wyznawcy quasi-religii Holocaustu. W ich 
oczach każda próba pokazania cierpień żydowskich w szerszym kon-
tekście, umieszczenia ich obok innych masowych zbrodni XX wieku 
i na równi z nimi – od ludobójstwa ormian zaczynając, przez masowe 

Takie wierzenie należy 
ściśle oddzielić 
od zwykłego sądu 
historycznego
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ofiary wielkiego głodu na ukrainie, ludobójstwo Polaków w gene-
ralnym gubernatorstwie, na Wołyniu i w Związku sowieckim, 
a na masowych rzeziach w rwandzie kończąc – jest przykładem 
relatywizowania. kto tak robi, twierdzą, ma nie dość rozwiniętą 
wrażliwość. nic dziwnego, że przy takim podejściu wszystkie inne 
cierpienia i zbrodnie, jakie miały miejsce podczas koszmarnych lat 
30. i 50. ubiegłego wieku, bledną, tracą swą przerażającą siłę, sta-
ją się jedynie wstępem, niekiedy tłem, a niekiedy peryferiami czy 
marginesem jedynego prawdziwie dziejowego zdarzenia, które to 
rzekomo miało zmienić i wywrócić całkowicie duchowy porządek 
świata. W tej opowieści nie-Żydzi mogą odgrywać ograniczoną 
liczbę ról. najlepsi z nich mogli Żydów ratować, jednak zdecydo-
wana większość pozornie dobrych i zwykłych ludzi uczestniczyła 
w ten czy inny sposób w zbrodni. jeśli nie zabijała, to przynajmniej 
w niewystarczający sposób się temu przeciwstawiała. Z wyjątkiem 
zatem owej nielicznej garstki sprawiedliwych wszyscy inni mają 
krew na rękach. 

P oTo m KoW I e  K a I N a 

oczywiście jest to opowieść szczególnie trudna do zniesienia dla 
tych, którzy, jak Polacy, przez lata mogli żyć ze świadomością, że 
też byli prześladowani i też groziło im zniszczenie. jakkolwiek wiele 
mogliby wskazywać dowodów na prawdziwość tych twierdzeń, będą 
z punktu widzenia wyznawców quasi-religii Holocaustu jedynie uzur-
patorami, niesłusznie strojącymi się w cudze piórka. jedna bowiem 

była tylko ofiara doskonała i bez skazy. jak pisała węgier-
ska Żydówka Ágnes Heller, tylko w jej przypadku nie istniał 
nawet pozór winy. Polacy, serbowie, rosjanie czy białorusini 
ginęli, bo stali się, chcąc czy nie, bez znaczenia, przeszkodą 
w realizacji planu podboju, ewentualnie zawadzali w zdoby-

ciu Lebensraumu, wszakże tylko Żydzi w takim ujęciu byli ofiarami 
całkowitymi, ofiarami obsesji w stanie czystym, ofiarami na mocy 
urodzenia. kto się z tym nie zgadza, ten popełnia, zdaniem dominu-
jącej dziś kasty profesorów i badaczy Holocaustu, podstawowy błąd 
moralny. Heller przedstawiła to nowe podejście moralne w ważnym, 
niejako programowym, opublikowanym kilkanaście lat temu tekście 
Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu. Wskazała w nim, że cała 

Byli ofiarami 
całkowitymi, ofiarami 

obsesji w stanie czystym
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ludzkość dzieli się na Żydów i nie-Żydów. ci pierwsi są potomkami 
abla, ci drudzy – kaina. Zdaniem Heller jest to podział absolutnie 
niepodważalny, na zawsze obowiązujący, nigdy niedający się znieść. 

Potomkowie kaina po wieki wieków będą zawsze tymi, których 
przodkowie albo Żydów zabijali, alb przynajmniej mogli zabijać; 
od tej pory jedyne istotne wymaganie moralne ma polegać na tym, 
żeby żyć ze świadomością winy, prawdziwej lub możliwej. Ofiarami 
byli Żydzi, sprawcami Niemcy, Węgrzy, Francuzi itd.; podział ról obowią
zuje po wsze czasy, Abel jest Ablem, Kain Kainem, istnieje niewinność 
i wina. jak widać, to niemal te same słowa, którymi posłużył się szef 
FbI, tyle że on dorzucił jeszcze Polaków. być człowiekiem dobrym to 
zatem w przypadku nie-Żydów zdawać sobie sprawę z własnej winy. 
Widzieć w sobie tego, kto albo jest potomkiem zbrodniarzy, albo 
potomkiem tych, którzy na zbrodnię przyzwolili. to nosić w sobie 
nigdy do końca nieopanowaną i nieokiełznaną żądzę mordowania 
Żydów, którą wciąż na nowo należy sobie uświadamiać i pokony-
wać przez wzięcie na siebie roli Żyda. nowa prawdziwa moralność 
ma zatem polegać na przyjęciu roli Abla, to znaczy na utożsamieniu się 
z Żydami. nie-Żydzi na zawsze już będą oznaczeni piętnem kaina, 
jako ci, którzy przyczynili się do śmierci potomków abla. Z tej winy 
można się wyrwać w jeden tylko sposób: przejmując odpowiedzial-
ność za coś, czego się nie uczyniło, ale mogło się uczynić. to ma być 
właśnie najważniejsza rzecz w życiu, od której zależy status moral-
ny człowieka. 

skoro Holocaust był zbrodnią absolutnie nieporównywalną 
z niczym i skoro został dokonany rękami nie-Żydów, to od tej pory 
ich życie musi ulec radykalnej przemianie. są tymi, którzy mogli być 
sprawcami, i stają wobec Żydów jako tych, którzy mogli być ofiarami. 
Kiedy Bóg spyta: Kainie, gdzie jesteś? możemy odpowiedzieć: zabiłem bra
ta mego, mogłem zabić brata mego, ale zostałem uratowany. oto nowa 
moralność i nowy absolut, któremu ma być ona podporządkowana. 
W ostateczności tym, co określa dobro etyczne w zachowaniu nie-
Żydów, jest stosunek do Żydów. odnalezienie w sobie winy, dostrze-
żenie tej symbolicznej choćby krwi na własnych rękach staje 
się podstawą wychowania nowego człowieka i nowej ludzko-
ści. a Żydzi? Im wystarczy pamięć o doznanych krzywdach. 
nic ich nie może całkiem splamić. nawet Żydów komuni-

Przynależność do 
potomstwa abla 
zmywa każdą winę
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stów, nawet tych, którzy dokonywali mordów i organizowali masowe 
zbrodnie – w ostateczności są oni przecież potencjalnymi ofiarami 
Holocaustu. albo Holocaust mógł ich dotknąć, albo robili wszystko, 
by go uniknąć – naznaczeni przez najgorszą zbrodnię w dziejach, 
mieli prawo dokonywać mniejszych. Przynależność do potomstwa 
abla zmywa każdą winę. 

Doprawdy trudno o bardziej rasistowskie nauki i o bardziej rady-
kalne odrzucenie wszelkiej postaci uniwersalizmu. Żydowska autorka 
niemal twierdzi, że istnieją dwie różne formy moralności, jedna dla 
Żydów, druga dla gojów. uzależnia jakość moralną czynów od pocho-
dzenia, od przynależności do określonej grupy. stwierdza, że podział 
ten jest nie do przekroczenia. trudno się nie wzdrygnąć, czytając 
te frazy. a jednak, w formie nieco bardziej wyrazistej niż zazwyczaj, 
Heller z zasad quasi-religii Holocaustu wyciąga ostateczne konse-
kwencje dla moralności. nie mam wątpliwości, że to, co na pierwszy 
rzut oka budzi oburzenie, jest właśnie podejściem typowym i cha-
rakterystycznym. to ono napędza kolejne fale roszczeń i oskarżeń. 

d o g m aT  N I e W I N N o ś c I 

tym, co tak bardzo uderza w debacie o Holocauście, jest niemal cał-
kowity brak namysłu tych autorów nad ciemnymi plamami w histo-
rii Żydów. nie. Mają oni występować jako ofiary doskonałe i czyste, 
przez wieki jedynie cierpiąc i znosząc bezradnie prześladowania 
i gwałt ze strony drugich. tak jakby cierpienie z rąk niemców pod-
czas wojny uniemożliwiało i znosiło wszelką refleksję nad żydowskim 
udziałem w dziejach, również w tym, co było złe, tragiczne i bole-
sne. odwołanie się do Holocaustu ma działać niczym woda chrztu 

dla chrześcijan – raz na zawsze zmywa wszelką odpowie-
dzialność za zło przeszłości. Dlatego ideologowie holocau-
stiańscy albo w ogóle pomijają kwestię żydowskiego udziału 
w budowie i powstawaniu komunizmu, albo, co również 
charakterystyczne, w samym dostrzeganiu takiego związ-

ku widzą przejaw antysemityzmu. tym samym z góry już i a priori 
uwalniają Żydów od winy za – obok narodowego socjalizmu – najbar-
dziej zbrodniczy i podły system władzy w XX wieku, który przyniósł 
śmierć milionów niewinnych. W tym sensie quasi-religia Holocaustu 
zapewnia też swoiste alibi moralne – nawet jeśli, mówią owi histo-

Brak namysłu nad 
ciemnymi plamami 
w historii żydów
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rycy, jacyś Żydzi kiedyś byli komunistami, to nie miało to żadnego 
większego znaczenia. 

niestety, tak nie jest. W swojej znakomitej i mądrej książce Dwie
ście lat razem, ostatnim wielkim dziele życia, aleksander sołżenicyn 
ze skrupulatnością i rzetelnością pokazał to, co dzisiejsi ideologowie 
skrzętnie pomijają. Zauważył on mianowicie, że od lat 70. XIX wieku 
młodzież żydowska w stopniu nieporównywalnie większym niż jej 
rówieśnicy uległa radykalizmowi i pogrążyła się w fascynacji myślą 
rewolucyjną. statystycznie rzecz biorąc, udział Żydów w kołach 
marksistów, anarchistów, różnej maści wywrotowców i nihilistów 
był wielokroć większy niż innych narodowości imperium. Miało to 
co najmniej kilka przyczyn. na pewno jedną z nich było faktyczne 
upośledzenie ludności żydowskiej pod panowaniem carów, co musia-
ło budzić frustrację i dążenie do radykalnej zmiany. jednak wydaje 
się, że powodem tak osobliwej aktywności wywrotowej musiało być 
coś jeszcze. 

od końca XVIII wieku, a z pewnością od połowy wieku XIX coraz 
większą popularność zdobywa nihilizm, przekonanie, że dawne praw-
dy religijne już nie obowiązują, że wiara w boga nie ma rozumowych 
podstaw, że ład społeczny jest wynikiem konwencji, że ostatecznym 
źródłem prawa jest wola, czy to jednostkowa, czy też społeczna. 
Zastany porządek polityczny i religijny traci swoje uzasadnienie. ten 
sposób myślenia nie jest niczym typowo żydowskim, przeciwnie, jesz-
cze w połowie XIX wieku, jak pokazują to pisma Dostojew-
skiego, radykałami są głównie rosjanie. jednak już wkrótce 
nihilizm praktycznie rozsadza i wywraca na nice społeczno-
ści żydowskie. to spośród młodych Żydów rekrutują się naj-
więksi i najbardziej zagorzali przeciwnicy władzy i systemu, 
najwięksi zwolennicy powszechnej, totalnej rewolucji, której celem 
ma być obalenie państwa, kościoła i zniszczenie starych narodów. 
W przeciwieństwie do rosjan, Polaków czy innych narodów chrześci-
jańskich Żydzi, nie mając własnego państwa narodowego ani nawet 
jeszcze powszechnie uznanego terytorium, na którym miałoby ono 
powstać, znacznie łatwiej ulegali utopii marksistowskiej. Dla nich 
myślenie rewolucyjne, dążenie do ponadnarodowego, bezwyznanio-
wego społeczeństwa stało się najlepszą i najbardziej dostępną formą 
uniwersalizacji. nie pętały ich tak jak pozostałych pamięć o przeszło-

Znacznie łatwiej 
ulegali utopii 
marksistowskiej



PA
W

EŁ
 L

IS
IC

K
I /

 K
R

EW
 N

A
 N

A
SZ

yC
H

 R
ęK

A
CH

 
21

6

ści narodowej i przywiązanie do tożsamości państwa – były one dla 
nich, w swojej wersji tradycyjnej, po prostu z natury obce, czasem 
wrogie. Wszyscy rewolucjoniści walczyli z religią, ale w przypadku 
Żydów niechęć, wrogość do chrześcijaństwa była czymś, co wynieśli 
z domu. łatwiej i bez skrupułów przychodziło im walczyć z prawosła-
wiem czy katolicyzmem. ta forma uniwersalizacji – przez nawrócenie 
i przystąpienie do kościoła – była dla ogromnej większości niedo-
stępna. Zostali wychowani w przekonaniu, że chrześcijaństwo, a już 
na pewno cerkiew prawosławna czy kościół rzymski – to instytu-
cje wrogie, godne pogardy i odrzucenia. Dlatego w ich oczach zapał 
rewolucyjny wiązał się z ateizmem, a na pewno z antychrześcijań-
stwem. to dopiero tłumaczy owo niezwykłe zjawisko zaangażowa-
nia w budowę komunizmu, ową łatwość, większą niż w przypadku 
innych, Polaków, rosjan, Litwinów, ukraińców, by oddać się walce 
o stworzenie nowego, wspaniałego świata. 

Zauważa sołżenicyn: A tymczasem nie ulega wątpliwości, że ci żydow
scy odszczepieńcy przez parę lat bezpośrednio przewodzili bolszewizmowi, 
stali na czele walczącej Armii Czerwonej (Trocki), WCIKu [Wszechro
syjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego] (Swierdłow), obu stolic 
(Zinowjew i Kamieniew), Kominternu (Zinowjew), Profinternu [Czer
wonej Międzynarodówki Związków Zawodowych] (DrodzoŁozowski) 
i Komsomołu [Komunistycznego Związku Młodzieży] (Oskar Rywkin, 
a po nim Łazar Szackin, kierujący także Komunistyczną Międzynarodów

ką Młodzieży). sołżenicyn pokazuje nie tylko, jak niepropor-
cjonalnie wielki był udział Żydów we wszystkich strukturach 
władzy, szczególnie w aparacie represji, ale także to, że od 
samego początku rewolucji bolszewickiej antysemityzm słu-
żył jako poręczne narzędzie rozprawy z wrogiem – walka 
z antysemityzmem oznaczała na masową skalę, bez żadnych 

skrupułów i często bez jakichkolwiek podstaw eliminację i znisz-
czenie wszystkich niechętnych komunizmowi ludzi. będąc na czele 
sowieckiego państwa i sowieckiej rewolucji, Żydzi korzystali z prze-
wagi. oczywiście nie tylko oni należeli do rewolucyjnej elity, ale – 
jak udowadnia sołżenicyn – w latach 20. i aż do końca 30. byli grupą 
wyjątkowo uprzywilejowaną. czyli to na nich spoczywa duża część 
odpowiedzialności zarówno za zwycięstwo rewolucji, jak i za bez-
przykładny system zbrodni. 

Zapał rewolucyjny 
wiązał się z ateizmem, 

a na pewno 
z antychrześcijaństwem
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Zresztą nie dotyczyło to wyłącznie rosji – tak samo w niemczech, 
Polsce i na Węgrzech najważniejsi przywódcy i komisarze rewolu-
cyjni, najbardziej zaciekle niszczący ślady przeszłości narodowej 
i najbardziej okrutnie eliminujący wrogów klasowych, byli Żydami. 

nie znaczy to wcale, że jedynie Żydzi są odpowiedzialni za budo-
wę komunizmu, choć na pewno przyczynili się do jego powstania 
i trwania; podobnie nie jest to usprawiedliwieniem dla późniejszego 
utożsamienia komunistów z Żydami, jest to uproszczenie i wynik 
propagandy. jednak tak ponadproporcjonalny udział w budowie 
systemu sowieckiego powinien skłaniać do refleksji i do uznania 
prostego faktu: nie ma narodów niewinnych. na początku XX wie-
ku w rosji ci, którzy wyrastali z tradycji żydowskiej, byli szczegól-
nie podatni na utonięcie w rewolucyjnym szale krwi i przemocy. 
opowiadać zatem dziś o nieskazitelnym, niewinnym żydowskim 
charakterze, o tym, że Żydzi byli tylko, zawsze i wyłącznie ofiarami, 
zapominać o tym, że od początku rewolucji byli także współsprawca-
mi bolszewickich zbrodni, mogą tylko wyznawcy holocaustianizmu. 
to oni też odmawiają innym narodom prawa do własnego cierpienia, 
własnej martyrologii. Ω

Niniejszy fragment pochodzi z książki Pawła Lisickiego Krew na naszych rękach, która 
ukazuje się nakładem wydawnictwa Fabryka Słów.



Jednym ze środowisk inwigilowanych 
przez funkcjonariuszy komunistycznej 
bezpieki byli różokrzyżowcy. Fakt, że 
w dokumentach łączono ich: z ruchami 
mesjanistycznymi, baptystami, 
metodystami, mariawitami czy Kościołem 
anglikańskim, pokazuje, jak bardzo 
szeroka była skala niewiedzy wśród 
rozpracowujących ich osób. Zapewne 
dlatego źródłem informacji stało się 
w końcu archiwum działacza katolickiego

POLSKI RUCH 
RÓŻOKRZYŻOWY W LATACH 
1947–1952 W ŚWIETLE 
WYBRANYCH DOKUMENTÓW 
MINISTERSTWA 
BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO

Według najprostszej definicji encyklopedycznej różokrzyżowcy byli 
to: […] członkowie tajnych stowarzyszeń okultystycznych, interpretujących 
chrześcijaństwo w duchu nauk teozoficznych i alchemicznych; działali w XVII 
i XVIII w., zwłaszcza w Anglii, Francji, Niemczech; wywarli wpływ na poglądy 
wolnomularzy1. 

Autor niniejszego artykułu nie będzie zajmował się jednak szczegó-
łowym wyjaśnianiem historii, ideologii czy też kosmologii tego okulty-
stycznego prądu intelektualno-filozoficznego, lekko tylko zarysowując 
te zagadnienia. Tematyka artykułu dotyczy przede wszystkim inwigilacji 
środowisk, które zostały scharakteryzowane zbiorczo przez funkcjonariu-

tomasz 
krok
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szy komunistycznej bezpieki w latach 40.–50. jako „masoneria” w sprawie 
obiektowej nr FFE-O-47/51 (prowadzonej do 1956 roku2), na którą składało 
się wiele organizacji3, jakie w mniejszym bądź większym stopniu można 
nazwać stowarzyszeniami wolnomularskimi. Jednym z tych środowisk 
byli właśnie polscy różokrzyżowcy (czy raczej neoróżokrzyżowcy, jak woli 
nazywać ich masonolog Norbert Wójtowicz4), uważający się za kontynu-
atorów tego mitycznego zakonu.

Historia ideologii różokrzyżowej sięga XvII wieku, kiedy to powstał 
mit założycielski zakonu, wywodzący jego powstanie od legendarnego 
samozwańczego mistyka oraz zakonnika Christiana Rosenkreutza, mają-
cego żyć w latach 1378–1484. Na historię tej postaci złożyły się anonimowe 
dzieła organizatora ruchu, pastora z Tybingi Johanna valentina Andreae, 
które ukazały się w latach 1614–16165. Oprócz mitu założycielskiego bro-
szury te zawierały – jak pisał Tadeusz Cegielski – hasło odnowy 
wpisane […] w wizję definitywnego zjednoczenia ludzkości poprzez 
zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Pomysł zjednania monarchów 
dla programu moralnego i intelektualnego odrodzenia Europy stał 
się filarem programu Różokrzyżowców; w XVIII wieku nawiązały 
doń środowiska wolnomularskie, które spopularyzowały ideał „filozofa na tro-
nie”6. Składały się na nie także twierdzenia przybliżające nam wartości 
wyznawane przez ludzi identyfikujących się z filozofią różokrzyża, m.in. 
że filozofia stanowi najwyższe osiągnięcie myśli ludzkiej. Na podstawie 
rozmyślań Christiana Rosenkreutza i jego dorobku można stworzyć fun-
damenty dla nowej nauki i sztuki oraz „twierdzy prawdy”; a najlepszą 
do tego drogą jest studiowanie Biblii, ponieważ zawiera ona wszystkie 
prawa. Zakon miał ponadto walczyć z ciemnotą, niewiedzą i ignorancją 
człowieka; a jego praca podzielona była na stopnie, które różnił poziom 
wtajemniczenia7. 

Pojawienie się nowych idei i enigmatycznego tworu było szeroko 
komentowane niemal w całej XvII-wiecznej Europie i doprowadziło 
wręcz do zjawiska „manii różokrzyżowców8” i zawiązywania się różnych 
ruchów inspirowanych różokrzyżem m.in. Towarzystwa Alchemicznego 
założonego w 1654 roku i istniejącego aż do 1770 roku czy na poły legen-
darnego Bractwa Złotego Różanego Krzyża. Przez wiele lat członkami 
tego tajnego ruchu miały być sławy, takie jak: Dante Alighieri, Hieronim 
Bosch, Cornelius Agrippa, Giordano Bruno9, Francis Bacon (filozof), John 
Dee czy Isaac Newton10. 

filozofia stanowi 
najwyższe osiągnięcie 
myśli ludzkiej
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Wybitny religioznawca Mircea Eliade w swoim dziele Historia wierzeń 
i idei religijnych uznał różokrzyżostwo za ostatnie stadium hermetyzmu11 – 
systemu religijnego i filozoficznego, z którego czerpało również wolno-
mularstwo12. Jeżeli chodzi o wspomniane już wcześniej związki różokrzy-
żowców z masonami, to według niektórych istnieje między nimi ściśle 
określona zależność, na co wskazywałoby występowanie w Rycie Szkockim 
Dawnym i Uznanym stopni, w których występują liczne nawiązania do 
symboliki różokrzyża13. Badacze na czele z Tadeuszem Cegielskim wska-
zują na fakt, iż ideologia różokrzyżowców mogła zainspirować w wybra-
nych kwestiach loże wolnomularskie14. Znawca tematyki polskiej maso-
nerii XX-wiecznej Leon Chajn w książce Polskie wolno mularstwo 1920–1938 
zaliczył różokrzyżowców do tzw. wolnomularstwa okultystycznego15 czy 
też spirytualistycznego, traktującego ze znacznie większą estymą niż ryty 
anglosaskie czy francuskie ezoteryczne aspekty ruchu masońskiego16.

na ziemiach polskich o działalności różokrzyżowców możemy mówić 
od drugiej połowy XvII wieku, kiedy to powstało wiele kół zrzeszają-
cych masonów szczególnie zainteresowanych ezoterycznym kwestiami 
ruchu wolnomularskiego. W swym dziele Sekta farmazonii warszawskiej 
opisującym genezę polskiej masonerii Ludwik Hass wymienia odłam 
różokrzyżowy jako jeden z głównych nurtów XvIII-wiecznego polskiego 
wolnomularstwa. ówcześni rodzimi różokrzyżowcy myśleli o sobie jako 
elicie wolnomularskiej wyróżniającej się z pospólstwa lożowego. Ponadto 

uważali się za głęboko religijnych chrześcijan oraz lojalistów. Za 
swój główny cel obrali kształcenie się w dziedzinie alchemii, któ-
ra miała ich doprowadzić do ostatecznego celu – odnalezienia 
kamienia filozoficznego17. Można uznać, iż zorganizowane koła 
szerzące ideologię różokrzyżową istniały na terenach Rzeczypo-

spolitej aż do momentu definitywnego rozwiązania wolnomularstwa 
polskiego na podstawie ukazu carskiego z 1 sierpnia 1822 roku.18

W II RP zainstalowały się dwa stowarzyszenia różokrzyżowe. Były one 
ekspozyturami międzynarodowych organizacji, które wyłoniły się na 
początku XX wieku. Pierwszym z nich było The Rosicrucian Fellowship 
założone w Seattle w stanie Waszyngton w 1909 roku przez duńskiego 
okultystę Maxa Heindla. Ten międzynarodowy zakon miał za zadanie 
zrzeszać ludzi zainteresowanych mistyką oraz „okultyzmem chrześci-
jańskim”19. Jego polskie struktury zaistniały w ramach Towarzystwa 

uważali się za głęboko 
religijnych chrześcijan 

oraz lojalistów
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dla Badania Chrześcijaństwa Różokrzyżowego i skupione były począt-
kowo wokół braci Józefa, Karola, Adolfa i Jana Chobotów, autorów wie-
lu traktatów z dziedziny okultyzmu, kabały i tarota20. Zarządzali oni 
pismami o szeroko pojętej tematyce różokrzyżowej: „Odrodzeniem”21 
(od 1920 roku) oraz „światem Ducha”. Adeptami zakonu byli również 
m.in.: działacz ruchu spółdzielczego Jan Zawada22 (który wielokrotnie 
będzie się przewijał w dokumentach MBP); dziennikarz Antoni Żbi-
kowski; związany z Towarzystwem Metapsychicznym dziennikarz Jan 
Hadyna23; nauczyciel Jan Pilch24; prof. Politechniki Lwowskiej i archi-
tekt Jan Sas-Zubrzycki25. 

Drugim z nurtów współczesnego różokrzyżostwa był AMORC, czyli The 
Ancient Mystical Order Rosae Crucis, sięgający historią 1916 roku i posta-
ci Harveya Spencera Lewisa, za którego sprawą zakon ten wyodrębnił 
się z masonerii okultystycznej Rytu Memphis-Misraim26. Podobnie jak 
wolnomularstwo organizacja ta posiadała system hierarchiczny złożony 
ze stopni, a działalność adeptów polegała na duchowym samorozwoju 
i studiowaniu okultystycznych rękopisów27. Jego polska ekspo-
zytura – Towarzystwo Miłośników Wiedzy i Przyrody – została 
powołana oficjalnie w 1936 roku przez Najwyższą Radę AMORC 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przedwojennymi 
działaczami polskiego AMORC byli28 m.in: Wielki Mistrz polskiej 
jurysdykcji Zakonu oraz filozof, twórca Związku Synarchiczne-
go Zygmunt Włodzimierz Tarło-Maziński29, rolnik Stanisław 
Goszczyński30, prof. UW Michał Kamieński31 czy Antoni Chlu-
dziński32. Polski Związek Synarchiczny był organizacją zarejestrowaną 
w 1924 roku, w 1928 roku zmienił on nazwę na Związek Synarchiczny 
i działał do 1939 roku. Jego członkowie wyznawali pogląd, iż najlepszym 
dla Polski ustrojem byłaby swoista synteza ideologii liberalnych – swo-
bodnego rozwoju indywidualnego jednostek oraz prawicowych zasad 
jedności państwa i silnych rządów. Połączone w ten sposób idee składały 
się właśnie na ustrój synarchiczny. W praktyce jego uosobieniem miałby 
być synarcha, czyli posiadacz pełnej władzy zwierzchniej33.

Głównym źródłem informacji MBP na temat wolnomularstwa 
i siłą rzeczy również różokrzyżowców było głównie34 archiwum działa-
cza katolickiego Jerzego Krasnowolskiego, przechwycone przez bezpiekę 
w 1952 roku, stanowiące część dokumentacji komórki antymasońskiej 

Zakon miał za zadanie 
zrzeszać ludzi 
zainteresowanych 
mistyką oraz 
„okultyzmem 
chrześcijańskim”
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episkopatu Polski35. Krasnowolski był powstańcem warszawskim, jeńcem 
stalagu Altengrabow, działaczem katolickim, członkiem Stowarzysze-
nia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” oraz późniejszym 
prominentnym działaczem stowarzyszenia PAX i wiceprezesem Klubu 
Inteligencji Katolickiej „Dialog” w Warszawie36.

Krasnowolski widniejący w aktach archiwum komórki jako „m.” miał 
zbierać informacje o wolnomularzach wraz z podpisanym pseudoni-
mem E.37 współpracownikiem Ludwikiem Tyborowskim, prawnikiem 
i socjologiem38 (późniejszym członkiem redakcji miesięcznika „Więź”), 
i Witoldem Sawickim (ps. W.), działaczem katolickiego Harcerstwa Pol-
skiego oraz wykładowcą KUL. Stanowili oni trzon grupy zajmującej się 
zbieraniem informacji dotyczących środowisk katolickich, młodzieży klery-
kalnej i grup masońsko okultystycznych oraz sekciarskich. W jej skład wcho-
dzili ponadto: ks. Stanisław Bajko, duszpasterz oraz moderator Akade-
mickiej Sodalicji Mariańskiej, Zofia Lewin, członkini Zarządu Głównego 
Akademickiej Sodalicji Mariańskiej, Anna Sadkowska, działaczka ZHP, 
członkini organizacji akademickiej Juventus Christiana, Hanna Iłowiec-
ka, jedna z czołowych działaczek akademickich środowisk katolickich 
w Warszawie39.

Jak wynika z protokołów przesłuchań, zarówno Krasnowolski, Tybo-
rowski, jak i Sawicki zostali zatrzymani przez UB jako podejrzani o: […] 
kierownictwo grupą osób zbierających wiadomości o masonerii40. Sprawę umo-
rzono w sierpniu 1952 r. „Siatka wywiadowcza” Krasnowolskiego miała 
podjąć swoje działania za wiedzą i przyzwoleniem ówczesnego biskupa 
lubelskiego i późniejszego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jak zeznał 

później Jerzy Krasnowolski: W początkowym okresie wiadomości 
o grupach masońskich zbierałem dla siebie. W późniejszym czasie pod 
koniec 1946 r. lub początkiem 1947 r. po ugromadzeniu pewnej ilości 
materiału porozumiałem się z biskupem lubelskim Wyszyńskim Ste-
fanem. Po skontaktowaniu się z biskupem Wyszyńskim Stefanem 

i przekazaniu mu pewnych wiadomości-referatów […] działalność swoją w celu 
zbierania informacji o grupach masońskich rozszerzyłem. Po zebraniu różnych 
informacji o grupach masońskich opracowywałem je w formie referatów […] 
i przekazywałem biskupowi Wyszyńskiemu. Na spotkaniach w Lublinie jeden 
raz albo dwa razy w kopercie przekazał mi Wyszyński Stefan około 20.000 zł. 
Natomiast na spotkaniach w Warszawie otrzymywałem trzykrotnie w grani-
cach 10-20.000 zł za każdym razem41.

mBP podejrzewało go 
o bycie kimś w rodzaju 

podwójnego agenta
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Trudno jednak określić status znacznej części dokumentacji sprawy 
obiektowej nr FFE-O-47/51 opierającej się na ustaleniach komórki Krasno-
wolskiego, bo według wniosku o aresztowanie (1952) był on od 1949 roku 
agentem Departamentu v42 o pseudonimie Stanisław Pielewski43. Wraz 
z trzema innymi zwerbowanymi przez bezpiekę członkami grupy wywia-
dowczej (nie podano ich personaliów) Krasnowolski przekazywał mate-
riały zarówno dla bezpieki, jak i Kościoła, przez co MBP podejrzewało go 
o bycie kimś w rodzaju podwójnego agenta. Jak pisano w jego charak-
terystyce: Należy liczyć się z możliwością, że uzyskanie archiwum i śledztwo 
wykaże, że KRASNOWOLSKI wykorzystując parawan jakim jest współpraca 
z organami B.P. wychodził w swej działalności wywiadowczej poza nakreślone 
mu ramy rozpracowania terenu katolickiego i masonerii i zbierał sam jak i przez 
swoją sieć informacje z różnych dziedzin w celu przekazywania ich władzom 
kościelnym lub wywiadowi watykańskiemu. Istnieją poszlaki wskazujące na 
dwulicowość KRASNOWOLSKIEGO w stosunku do organów B.P44. 
Otwarte zostają zatem pytania: Czy należy traktować dokumen-
ty jako docelowe materiały przygotowywane dla Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, czy też jako przechwycone przez 
MBP akta komórki wywiadowczej przeznaczone pierwotnie dla 
polskiego episkopatu?

Jeżeli chodzi o powód inwigilacji środowisk masońskich przez epi-
skopat, to należy pamiętać, iż stosunek Kościoła katolickiego w Polsce 
do wolnomularstwa był wybitnie negatywny, o czym świadczą szeroko 
zakrojona akcja antymasońska prasy katolickiej w przedwojennej Polsce 
czy publiczne stanowiska najwyższych hierarchów. Prymas August Hlond 
na temat masonerii wypowiedział się na Zjeździe Katolickim 6 listopada 
1926 roku w sposób następujący: Czy mamy zaprzedać się w wolnomularską 
niewolę? Czyż naprawdę mamy powtarzać błędy innych ludów i w zaraniu swo-
jego bytu kłaść kark w masońską pętlicę. Tem więcej zerwać z nią musi Polska, że 
masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic nie zależy, 
ale która potężnej Polski nie chce45. Również Stefan Wyszyński nie stanowił 
tu wyjątku, na co wskazuje następujący fakt: 14 stycznia 1953 r. w toku 
sześciogodzinnej rozmowy z sekretarzem KC PZPR Franciszkiem Mazurem 
zasugerował mu wspólne zwalczanie wpływów wolnomularskich w Polsce46.

Informacje widniejące w dokumentach MBP, którego obszarem zain-
teresowania była m.in. możliwie szeroko identyfikowana działalność 
pacyfikacyjna wobec tzw. związków wyznaniowych47, charakteryzują 

stosunek Kościoła 
katolickiego w Polsce 
do wolnomularstwa był 
wybitnie negatywny
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różokrzyżowców jako członków zakonu powstałego w 1313 roku założo-
nego przez Christiana Rosenkreutza. W anonimowej notatce zaprezen-
towane zostały krótka historia oraz istota działalności (podano m.in. 
stopnie wtajemniczenia) jednego z XX-wiecznych stowarzyszeń odwo-
łujących się do filozofii różokrzyża, znanego już nam The Rosicrucian 
Fellowship48. Jedynym nazwiskiem wymienionym przy omawianiu wyżej 
wymienionej organizacji był kierownik polskiej obediencji tego kierunku 
w powojennej Polsce, wspomniany już adwokat, przedwojenny wydaw-
ca pisma „Wolno myśliciel” Jan Zawada. Miał on otrzymywać z centrali 
w USA broszury ezoteryczne, które tłumaczył i rozpowszechniał w Polsce. 

W pozostałych aktach sprawy obiektowej wyróżnieni zostali ponadto 
polscy członkowie AMORC. Oprócz Tarło-Mazińskiego padają tu nazwiska 
wspomnianych wcześniej przedwojennych działaczy: Stanisława Gosz-
czyńskiego oraz profesora UW, astronoma Michała Kamieńskiego. Mieli 
oni stanowić trzon zakonu, który prowadził szeroką działalność propagan-
dową, przejawiającą się w kolportowaniu do Polski dużej liczby egzem-
plarzy miesięcznika „Rosicrucian Digest” (amerykańskie pismo ruchu 
AMORC), sprowadzaniu z zagranicy akcesoriów liturgicznych: kadzideł, 
szat, znaków symbolicznych, płyt gramofonowych z modlitwami, czy 
otrzymywaniu pieniędzy od centrali The Ancient Mystical Order Rosae 
Crucis w Stanach Zjednoczonych49. 

środowisko określane jako różokrzyżowcy łączone jest w omawia-
nych dokumentach m.in. z ruchami mesjanistycznymi, neopoganami, 
metodystami, mariawitami, baptystami czy Kościołem anglikańskim – co 
świadczy o nieznajomości tematu i uleganiu teoriom spiskowym przez 
osoby rozpracowujące wolnomularstwo50.

W ogólnej wymowie dokumentów, a w szczególności w notatkach 
autorstwa Krasnowolskiego, zauważalna jest chęć połączenia w jakiś 
sposób organizacji różokrzyżowych oraz masońskich z ich rzekomą wal-

ką z Kościołem katolickim i próbami zinfiltrowania tej instytucji 
przez ezoteryków. Dobrym przykładem jest tu notka dotycząca 
historyka prawa, profesora UW Jakuba Sawickiego, pełniące-
go przez wiele lat funkcję kierownika świeckich dominikanów, 
który został w niej scharakteryzowany jako różokrzyżowiec51. 
Jego nazwisko widnieje również w pozostałych dokumentach 
MBP, czyli w spisie masonów (nieznanego autorstwa) nazwa-
nym Schematy organizacyjne w rubryce „Członkowie masonerii, 
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których przynależność została całkowicie udowodniona”. Napisano tam, 
iż Jakub Sawicki jest masonem podszywającym się pod katolicyzm52. 
Dodatkową kwestią obciążającą go miała być przyjaźń z historykiem Ste-
fanem Kuczyńskim (również posądzonym o przynależność do środowiska 
różokrzyżowców), przedwojennym masonem Stanisławem Kętrzyńskim 
i jego synem oraz Jerzym Braunem, członkiem AK, działaczem Stronnic-
twa Pracy, zwolennikiem mesjanistycznej filozofii Hoene-Wrońskiego, 
uważanej w niektórych kręgach za masońską53. 

Co do wiarygodności bliźniaczych „spisów masonów” widniejących 
w dokumentacji MSW z lat 80., to wybitni masonolodzy, wspomniany już 
Tadeusz Cegielski oraz profesor Ludwik Hass, byli sceptyczni, wypowia-
dając się o nich jako o swego rodzaju absurdach. Jak wspomniał Henryk 
Piecuch, który pobieżnie zajął się tą sprawą: Poszedłem z tą listą do chy-
ba najbardziej kompetentnych osób, znawców wolnomularstwa, profesorów 
Ludwika Hassa i Tadeusza Cegielskiego. Obaj profesorowie cieszą się świato-
wym autorytetem w kręgach naukowych zajmujących się problemem 
wolnomularstwa. Obaj panowie zgodnie stwierdzili, że jest to absurd. 
Wykaz, o ile nie jest apokryfem, a przecież nie jest, świadczy o braku 
odpowiedzialności, nieznajomości tematu itp. przez osoby odpowie-
dzialne w MSW za sprawy rozpracowania wolnomularstwa. Profesor 
Hass twierdzi, że z przedstawionej listy jedynie około 20 proc. osób było 
rzeczywistymi wolnomularzami54.

W dalszych materiałach odnajdujemy także nazwisko opisanego 
wcześniej wybitnego historyka Stefana Marii Kuczyńskiego, który według 
zgromadzonych notatek (13.11.1947 r.)55 miał być członkiem jakiegoś bliżej 
nieokreślonego odłamu zakonu różokrzyżowców, występującego pod kryp-
tonimem Zakonu Słonecznego Krzyża. Doniesienie to składa się z rozmowy, 
jaką Kuczyński odbył z informatorem podpisanym inicjałem U., pod któ-
rym kryło się nazwisko działacza młodzieży katolickiej Wacława Auleyt-
nera56. Kuczyński (1904–1985) był polskim historykiem, mediewistą. Po 
wojnie pracował na UJ (1945), w 1946 roku został kierownikiem Katedry 
Słowiańszczyzny Wschodniej na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 
1954–1969 pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako kierownik Katedry 
średniowiecznej Europy Wschodniej Od 1969 do 1983 roku profesor Uni-
wersytetu śląskiego. Był konsultantem naukowym filmu Krzyżacy57.

Kuczyński w rozmowie wnioskował, że trzeba wykształcić kadry poli-
tyczne w Polsce, ponieważ nowa wojna, jak przewidywał, miała zakoń-
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czyć się zwycięstwem Anglosasów, a Polacy muszą się przygotować do 
przejęcia władzy z ich rąk. W dalszej części konwersacji historyk wyłożył 
całą koncepcję przyszłej wizji kraju, a opierała się ona na idei utworze-
nia państw bloku wschodnioeuropejskich. W założeniu twór ten miał 
być połączony ze sobą osobą monarchy jednego z państw wchodzących 
w skład ów bloku (przy czym monarchia ta miałaby być utworzona w Pol-
sce). Kuczyński mówił, iż obecnie (1947) na ten temat nie warto rozma-
wiać z inteligencją. Do zrozumienia systemu monarchicznego miały 
dojrzeć natomiast masy chłopskie: […] każdy bowiem z chłopów woli gospo-
darza – króla od dzierżawcy, jakim jest prezydent. Ustrój ten, kontynuował 
swój monolog Kuczyński, mógłby opierać się na związkach zawodowych, 
parlamencie i społeczeństwie stanowym. Na wspomniane przez niego 
społeczeństwo miało składać się sześć stanów: duchowny, szlachecki, 
mieszczański, chłopski, robotniczo-inteligencki (sic!) oraz stan paria-
sów, który utworzony miał być z ludzi, którzy popełnili jakieś przestępstwa.

Na zakończenie historyk wspomniał o fakcie, że prace dotyczące obję-
cia władzy są już na tyle zaawansowane, iż miało nawet dojść do podziału 
stanowisk w przyszłym rządzie, którego projekt był już gotowy. Kuczyński 

zaproponował nawet Auleytnerowi współpracę z tym tworzącym 
się rządem i poruszył także kwestię finansową całego przedsię-
wzięcia: Niech się pan trudności finansowych nie obawia, w wypadku 
nawiązania współpracy, będzie miał pan stronę finansową zapew-
nioną – bo co tu dużo mówić – z zagranicy już teraz nas finansują – 
przecież ja też mam wolniejsze ręce dlatego, że utrzymuję pomoc58. 

Na koniec obiecał, że wkrótce „U.” dostanie opracowane materiały odno-
szące się do koncepcji politycznych poruszanych podczas tej rozmowy. 

Widać, że Kuczyński (o ile naprawdę wyznawał wyżej wymienione 
poglądy społeczno-ustrojowe) musiał w jakiś sposób być zaznajomio-
ny z programem synarchistów polskich. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę 
popularność tych poglądów wśród przedstawicieli masonerii okultystycz-
nej (założycielem Polskiego Związku Synarchicznego był wspomniany już 
Włodzimierz Tarło-Maziński). Wymienione wyżej propozycje ustrojowe 
w kluczowych bowiem kwestiach są tożsame z doktryną synarchizmu, 
czyli ideą podporządkowania wszystkich sfer bytu społecznego zasadom 
hierarchii, ładu, autorytetu i władzy59 

Następne materiały60 dotyczące Stefana Marii Kuczyńskiego (tym 
razem autorstwa „m.” – Jerzego Krasnowolskiego) odnoszą się do jego 
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życiorysu streszczonego w formie biogramu. Kuczyński miał być czyn-
nym członkiem zakonu różokrzyżowców, działającego w ramach zako-
nów lóż różnych stopni: Zakonu Dobrej Rady, Zakonu Dobrej Woli, Zakonu 
Słońca i Krzyża/inaczej Zakonu Słonecznego Krzyża, Zakonu Św. Kazimie-
rza, Św. Jerzego. Historyk miał przyznać się także do posiadania stopnia 
„Przewodnika61”. 

Według doniesienia prowadził akcje masońskie na terenie młodzieżowym 
w szczególności wśród organizacji katolickich, które miał przygotowywać 
do grup pierwszych stopni masonerii właściwej62. Wspomniany „m.” podaje 
również informacje o celu działań owych grup: […] głosi (S.M. Kuczyński – 
przyp. aut.) na wstępie hasła konieczności pracy nad sobą, odrodzenia duchowe-
go i moralnego jednostki i ludzkości, przemiany wewnętrznej człowieka, walki 
ze złem i materializmem. Stwierdzając istnienie na świecie sił dobrych i złych, 
podkreśla konieczność opanowania świata i wszystkich dziedzin życia przez 
elementy dobre. Stwierdza dalej, że sam Kościół nie może podołać wszystkiemu 
i że współdziałać z nim powinny organizacje świeckie o charakterze zakonnym. 
Prof. Kuczyński miał podać również informacje o tym, że istnieje […] 
zakon świecki, silnie zakonspirowany, działający na całym świecie już od wielu 
lat. Twór ten miał posiadać ogromne wpływy na całym świecie […] został 
stworzony dla realizacji tych celi (pisownia oryginalna – przyp. aut.), o któ-
rych (Kuczyński – przyp. aut.) mówił we wstępie. W aktach zostały także 
przedstawione rzekomy przebieg i metody pracy na niższych stopniach: 
Praca jest prowadzona w małych grupach, najczęściej pię-cio-osobowych, nie-
koedukacyjnych, na zebraniach omawiane są w formie referatowej, wykładowej 
oraz dyskusyjnej, ogólne zagadnienia wychowawcze, światopoglądowe oraz filo-
zoficzne. Główny jednak nacisk położony jest na pracę samowychowawczą […].

W ramach tego samego doniesienia został podjęty temat dotyczący 
działań polskich różokrzyżowców w czasach okupacji w latach 1942–1943. 
Miała być wówczas zauważona: […] zasadnicza zamiana na linii taktycznej, 
oraz charakteru prac wymienionych trzech zakonów. Do tego momentu kieru-
nek wychowawczy oraz głoszona nauka miała charakter raczej laicystyczny, 
z ogromną przewagą elementów indyjskiej oraz teozofii i spirytyzmu. W owym 
czasie podkreślono „chrześcijański” charakter Zakonu. Po r. 1942 dokonano 
zwrotu, który polegał na przybrania pozorów ruch katolickiego i cał-
kowitej zgodności z Kościołem katolickim. Jednocześnie zaznaczano, 
że „Zakon Słoneczny” musi prowadzić jaknajdalej (pisownia orygi-
nalna – przyp. aut.) idącą współpracę z Kościołem, że musi wejść do 
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Kościoła i organizacyj (pisownia oryginalna – przyp. aut.) katolickich w celu 
ich duchowego odrodzenia.

W notatce została również podana informacja o rzekomym założe-
niu Katolickiej Koordynacji Dobrej Woli, w skład której mieli wchodzić 
sam Kuczyński oraz najrozmaitsze organizacje katolików świeckich oraz 
zakony katolickie63 […] takie jak: Zakon Paulinów w Częstochowie (na czele 
z o. Polikarpem64 – przyp. aut.); Zakon Redemptorystów (członek zakonu 
o. Posadzy miał uczestniczyć w pracach Zakonu Słonecznego – przyp. 
aut.); Zakon Dominikanów w Krakowie czy Zakon Benedyktynów w Tyńcu. 
Kuczyński ponadto „na każdym kroku” wykorzystywał autorytet Kościo-
ła i jego czołowych postaci: prymasa Augusta Hlonda (miał go rzekomo 
znać jeszcze przed wojną) oraz metropolity krakowskiego Adama Ste-
fana Sapiehy, który miał zapoznać się z regułą Zakonu Słonecznego i ją 
zatwierdzić65. 

Informacje te wydają się jednak absurdalne, chociażby ze względu na 
niezwykle negatywny stosunek prymasa Augusta Hlonda do masonerii, 
który przejawiał on zarówno przed 1939 roku, jak i po wojnie. Przykłado-

wo w liście do Stolicy Apostolskiej z 26 sierpnia 1946 roku, chcąc 
nacechować pejoratywnie Stronnictwo Demokratyczne, pisał, 
iż: […] składa się z elementów skrajnie socjalistycznych, masonów, 
notorycznych ateistów i antyklerykałów66. Poza tym, pomijając fakt 
wątpliwych korzyści, jakie Kościół miałby odnieść ze współpra-
cy z bliżej nieokreślonym Zakonem Różokrzyżowców, byłoby to 
zbyt ryzykowne ze względu na możliwość wypłynięcia informacji 
o związkach polskiego episkopatu z grupami okultystycznymi, 

co z pewnością zdyskredytowałoby instytucję polskiego Kościoła, nie 
tylko w oczach przełożonych w Watykanie, ale przede wszystkim wśród 
polskich wiernych.

Krasnowolski wykazuje w swojej notatce obawy o dobre imię Kościo-
ła katolickiego w Polsce: […] wykorzystywanie autorytetu przedstawicieli 
Kościoła wydaje się być szczególnie niebezpieczne, podobnie jak i wciąganie do 
współpracy osób zposród (pisownia oryginalna – przyp. aut.) duchowień-
stwa i zakonów katolickich, najczęściej nieświadomych całego charakteru akcji 
i działających zupełnie w dobrej wierze. Dodając przy tym, że: […]cała obecna 
działalność prawicowych odłamów masonerii, reprezentowanych przez zakon 
różokrzyżowców, a której fragmentem jest akcja prof. Kuczyńskiego, ma na celu 
rozbudowę masonerii jako instytucji równoległej do Kościoła67[…].

Interesujące wydaje się 
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zainteresowanie wykazywane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego i wzmożona inwigilacja, która była jego następstwem68, 
są niewątpliwie ciekawym zagadnieniem dla badaczy. Nie wartościu-
jąc idei wyznawanych przez środowiska parawolnomularskie, szalenie 
interesujące wydaje się starcie odwołującego się do wyszukanego sym-
bolizmu okultyzmu z siermiężnym komunizmem jako ideologią wyzna-
jącą materializm dialektyczny, negujący wszelkie odstępstwa od twar-
do narzuconych norm. Najsmutniejszy jest jednak fakt, że do walki tej, 
toczącej się poza wiedzą opinii publicznej, polscy komuniści zaprzęgli 
nieświadomych konsekwencji swoich aktywności działaczy katolickich 
pod wodzą zakamuflowanego agenta bezpieki. Ich zadaniem była dewa-
luacja marginalnych środowisk polskich okultystów poprzez nacecho-
wanie ich zainteresowań w opinii nowych władz świeckich, jak również 
najwyższych hierarchów kościelnych jako realnego zagrożenia dla pol-
skiego społeczeństwa. Polscy różokrzyżowcy zdołali reaktywować zakon 
w 1986 roku69. Nowa generacja okultystów również znalazła się w orbi-
cie zainteresowań bezpieki70, ale to już materiał na kolejny artykuł… Ω

Przypisy:
1 Różokrzyżowcy w: Oryginalna Azetka. Encyklopedia PWN, Warszawa 2013, s. 895.
2 IPN BU 00231/95/1, k. 11.
3 M.in.: Rotary Club, Polskie Towarzystwo Teozoficzne, B’nai B’ Rith. 
4 Powstałe na przełomie XIX i XX w. stowarzyszenia nawiązujące do tradycji różokrzyżowców. 

N. Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Warszawa 2006, s. 258.
5 T. Cegielski, „Ordo ex Chao”: „Oświecenie Różokrzyżowców” i początki masonerii spekulatyw-

nej 1614–1738, Warszawa 1994, s. 18.
6 Idem, Oświecenie Różokrzyżowców. Z genezy oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego, 

w: „Ars Regia”, red. T. Cegielski, nr 3/4, Warszawa 1993, s. 23–24.
7 Różokrzyżowcy, w: Encyklopedia Białych Plam, T. XvI, Radom 2005, s. 28. 
8 Enuncjacje rzekomego tajnego bractwa uczonych, czytane i komentowane nie tylko w Niem-

czech, lecz także we Francji, Anglii, Holandii, Polsce i Czechach, wywołały szeroki ruch intelek-
tualny, przez współczesnych nazwany „manią Różokrzyżowców”. T. Cegielski, Ordo ex Chao, 
op. cit., s. 18.

9 […] za przodków Bractwa uważano też kilka słynnych postaci średniowiecza i odrodzenia; 
pewna tradycja, zgodnie z którą Bractwo Różo-Krzyża istniało potajemnie na długo przed 
ujawnieniem się w roku 1614, dopatrywała się w nich członków stowarzyszenia. E. Edighoffer, 
Różokrzyżowcy, Warszawa 1998, s. 115–122.
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0 10 J. L. Reynolds, Ludzie z cienia, Warszawa 2009, s. 123.
11 Andreae (Johann valentin – przyp. aut.) zaproponował utworzenie społeczności uczonych 

w celu opracowania metody edukacji opartej na „filozofii chemicznej”. M. Eliade, Historia 
wierzeń i idei religijnych, T.3, Warszawa 2008, s. 229.

12 Najczęstsze tematy pojawiające się w europejskiej interpretacji oryginalnego rytuału masoń-
skiego to alchemia, czyli hermetyzm. A. Millar, Masoneria. Zarys dziejów, Warszawa 2008, 
s. 15. 

13 J.K. young, B. Karg, Masoni. Sekrety tajemniczej organizacji, Gliwice 2007, s. 113.
14 T. Cegielski, Oświecenie Różokrzyżowców, op.cit., s. 23–24.
15 Termin „wolnomularstwo okultystyczne” L. Chajn zastosował dla opisania organizacji 

okultystycznych, które posiadały swoje loże, stosowały elementy wolnomularskiego 
rytuału oraz wzorowały się na wolnomularskiej symbolice. L. Chajn, Polskie wolnomu-
larstwo 1920–1938, Warszawa 1984, s. 469.

16 P. Waingertner, Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach współczesnych, Łódź 1999, 
s. 17.

17 L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie 
(1721–1821), Warszawa 1980, s. 144; 156–157.

18 Idem, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982, 
s. 313–314.

19 Różokrzyżowcy, w: Encyklopedia Białych Plam, s. 29. 
20 L. Chajn, op.cit., s. 485. 
21 A. Mikołejko, „Świątynie Ducha” przeciw „pożodze materializmu”. Wizje zagłady i odrodzenia 

w polskim okultyzmie przełomu XIX i XX wieku, w: Czas apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze. 
Od późnego średniowiecza do współczesności, red. K. Kopania , Warszawa 2012, s. 14–16.

22 K. Kawecka, Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy 1921–1937, Warszawa 1969, s. 308. 
23 Jan Hadyna, dziennikarz, sekretarz Towarzystwa Metapsychicznego w  Krakowie. 

W latach 30. XX w. redaktor i wydawca Biblioteki Wiedzy Duchowej oraz miesięczni-
ków „Wiedza Duchowa” i „Lotos”. 

 P. Sołowianiuk, Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywo-
jennej, Warszawa 2014, s. 52–54.

24 Mąż okultystki Agnieszki, właściciel willi Sfinks pod wiślańską Ochorowiczówką, któ-
ra była siedzibą redakcji pisma „Wiedza Duchowa”, zajmującego się tematyką szeroko 
pojętego spirytyzmu. P. Sołowianiuk, op.cit., s. 53.

25 L. Chajn, op.cit., s. 486.
26 Ryt Memphis-Misraim to: […] mistyczno-ezoteryczny ryt wolnomularski. System powstał 

w 1899 r. kiedy doszło do połączenia dwóch egipskich rytów: Mephis Rytu i Misraim Rytu. 
N. Wójtowicz, op.cit., s. 240.

27 Różokrzyżowcy, w: Encyklopedia Białych Plam, s. 29.
28 L. Chajn, op.cit., s. 487.
29 Zygmunt Włodzimierz Tarło-Maziński (1889–1967) – inżynier, nauczyciel, działacz spo-

łeczny, mason i różokrzyżowiec, mistrz polskiej jurysdykcji AMORC, współzałożyciel 
i prezes powstałego w 1924 roku Polskiego Związku Synarchicznego, jeden z założycieli 
polskiej loży „Kopernik” w Paryżu (1939). A. Meller, Myśl polityczna polskich synarchistów 
w okresie międzywojennym, w: „Pro Fide Rege et Lege”, red. A. Wielomski, nr 1 (71), War-
szawa 2013, s. 292–293.

30 Przedwojenny działacz AMORC, redaktor miesięcznika „Droga ku światłu”. L. Chajn, 
op.cit., s. 487.
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31 Michał Kamieński (1879–1973) – astronom, prof. UW, specjalista mechaniki nieba. 
K. Ziółkowski, Michał Kamieński (1879–1973) w: „Urania – Postępy Astronomiczne ” nr 6, 
Toruń 2007, s. 268–271.

32 Jego nazwisko i biogram widnieją w wykazie Członkowie masonerii wyższych stopni zajmu-
jący stanowiska kierownicze w masonerii: […]1948 r. różokrzyżowiec (AMORC. Pisuje artykuły 
okultystyczne w „Drodze ku Światłu” w organie Tow. Mił. (Miłośników – przyp. aut.) Wiedzy 
i Przyrody (AMORC). IPN BU 00231/95/2, k. 139.

33 W. Roszkowski, Synarchiści polski międzywojennej, w: „Przegląd Powszechny”, nr 5–6, red. 
S. Opiela, Kraków 1983, s. 264–265.

34 Krasnowolski został aresztowany przez UB w połowie 1952 r. Bezpieka przejęła wówczas 
jego zbiory dotyczące zagadnień wolnomularskich, które po zwolnieniu z więzienia zostały 
mu częściowo zwrócone. Być może niezwrócona część zbiorów Krasnowolskiego stanowi owo 
„archiwum komórki antymasońskiej”. 

 K. Kaczmarski, Działania aparatu represji wobec masonerii w Polsce Ludowej, w: „Aparat 
Represji w Polsce Ludowej. 1944–1989”, nr 1, Rzeszów 2004, s. 204–205.

35 W zasobach archiwum IPN znajdują się dokumenty ze zlikwidowanego w 1952r. „archiwum 
komórki antymasońskiej działającej przy episkopacie”. K. Kaczmarski, op. cit., s. 206–207.

36 Protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Krasnowolskiego, z dn. 9.05.1952, ppor. 
Stefan Proszkowski, oficer śledczy MBP w Warszawie. IPN BU 01251/22/Jacket k. 17–23.

37 Doniesienie agenturalne TW Włodek z dn. 23.11.1950, Informatorzy którzy mają pseudo-
nimy, IPN BU 00231/95/1, k. 393.

38 Krasnowolskiego Jerzego znam sprzed wojny 1939 r. […] W okresie po wyzwoleniu 1946 r. 
skontaktowałem się z Krasnowolskim Jerzym w jego mieszkaniu […] gdzie wymieniony w toku 
rozmowy zaproponował mi współpracę w zakresie naukowego badania problematyki masone-
rii i okultyzmu, na co ja wyraziłem zgodę. Protokół przesłuchania podejrzanego Ludwika 
Tyborowskiego, z dn. 10 maja 1952, por. Edmund Szulc, oficer śledczy MBP w Warszawie. 
IPN BU 01251/21/D, k. 26–27.

39 TW Włodek, Informatorzy którzy mają pseudonimy. Charakterystyka przestępczej działalno-
ści wytypowanych na areszt, oprac. Tadeusz Cibor, K.B. IPN BU 01251/22/Jacket, k. 75–86.

40 Notatka inf. z oprac. pod wzgl. ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy 
kontrolno-śledczej nr arch.: 4508/III. Ibidem, k. 4.

41 Protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Krasnowolskiego, z  dn. 21.05.1952, 
ppor. Stefan Proszowski, oficer śledczy MBP w Warszawie. Ibidem, k. 42–48.

42 Charakterystyka przestępczej działalności wytypowanych na areszt, oprac. Tadeusz 
Cibor , K.B. Ibidem, k. 75.

43 Notatka Służbowa, Ibidem, k. 86.
44 Według notatki służbowej ofic. prowadzącego sprawę zgromadzone materiały z roz-

pracowywania masonerii miały być wysyłane do biskupa łódzkiego Michała Klepacza 
(od września 1950 r.) Ibidem, k. 78; 91.

45 Przemysław Waingertner w swojej książce Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach 
współczesnych po przeanalizowaniu szeregu artykułów z prasy i publikacji z tamtego 
okresu, doszedł do wniosku iż: […] dominują w tych przekazach materiały dochodzące 
z kręgów niechętnych wolnomularstwu, przede wszystkim z obozu narodowego i środowisk 
katolickich, czy wręcz kościelnych. To głównie pod ich wpływem kształtował się w państwie 
polskim, w opinii publicznej, wizerunek organizacji wolnomularskich jako wszechmocnej 
i złowrogiej potęgi. P. Waingertner, op. cit., s. 45; 56.

46 L. Hass, Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Warszawa 1996, s. 100.
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47 Departament v miał zajmować się operacyjną ochroną Kościołów, duchowieństwa, 
związków wyznaniowych i organizacji religijnych. Jednostka ta powstała na bazie 
dotychczasowego Wydziału v Kontrwywiadu i miała być odpowiedzialna za przeciw-
działanie wpływom związków religijnych na życie społeczne. Z. Nawrocki, Struktura 
aparatu bezpieczeństwa, w: Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. T. 1 red. 
K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 36.

48 IPN BU 00231/95/1, k. 134.
49 W 1947 i 49 r. wydał drukiem dwie broszury tłumaczone przez niego z angielskiego p.t. „Gdzie 

są umarli” i „Zagadka Życia i Śmierci”. Informacja oprac. przez kierownika sekcji Iv wydz. vI, 
Dep. v MBP ppor. Tadeusza Cibora. IPN BU 00231/95/1, k. 254–256.

50 Informacje o rzekomych rozległych kontaktach różokrzyżowców znajdują się w ano-
nimowej notatce, zatytułowanej Spis ugrupowań i ekspozytur masońskich, marynistów 
i różokrzyżowców. IPN BU 231/95/1, k. 90–91.

51 Notatka J. Krasnowolskiego „m” z dn. 12.12.1949. IPN BU 00231/95/1, k. 159.
52 Wykaz: Członkowie masonerii których przynależność została całkowicie udowodnio-

na. Jakub Sawicki – prof. prawa UW, mason, podszywa się pod katolicyzm. 1947r. kierownik 
III Zakonu Dominikanów. 1945/46 współpracuje Stefanem Kuczyńskim. Przyjaciel Stanisl. 
Kętrzyńskiego – prof. hist. Pozostawał w poufnych kontaktach z Jerzym Braunem. Bardzo bliski 
znajomy syna St. Wojciecha Kętrzyńskiego: IPN BU 00231/95/2, k. 114.

53 Zob. szerz. w: W. Roszkowski, Mesjanizm a masoneria okultystyczna w Drugiej Rzeczy-
pospolitej, w: „Przegląd Powszechny”, nr 2, red. S. Opiela, Kraków 1984, s. 209–224.

54 H. Piecuch, Imperium służb specjalnych. Od Gomułki do Kani, Warszawa 1997, s. 306–307.
55 Rozmowa S. M. Kuczyńskiego członka zakonu różokrzyżowców /występującego m.in. 

pod kryptonimem „Zakonu Słonecznego Krzyża”/ z U . dnia 13.11.1947. IPN BU 00231/95 
t. 2, k. 53–55.

56 Doniesienie agenturalne TW Włodek z dn. 23.02.1950 – Informatorzy którzy mają pseu-
donimy. IPN BU 00231/95/1, k. 393. 

57 T. Dubicki, Prof. dr hab. Stefan Maria Kuczyński (21 IX 1904–30 III 1985), w: „Kwartalnik 
Historyczny”, Warszawa 1985, z. 4, s. 1036–1039. Jego nazwisko i biogram widnieją 
w wykazie „Członkowie masonerii których przynależność została całkowicie udowodnio-
na”: do 1939r. doc. hist. od 1945r. prof. hist. UWr. Specjalista od wiedzy hinduskiej. Mason – ok. 
różowkrzyżowiec wysokiego stopnia. Działacz masoński głównie na terenie młodzieżowym. 
Wprowadzał młodzież do grupy RC. Kierował grupami zakonu Stowarzyszenia Różokrzyżow-
ców występującymi pod kryptonimami Zakon Dobrej Woli, Zakon Słońca i Krzyża lub Zakon 
Słonecznego Krzyża oraz Zakony Św. Kazimierza i Św. Jerzego. Hypnotyzer (pisownia orygi-
nalna – przyp. aut.). Wybitnie niebezpieczny ze względu na swą działalność na terenie mło-
dzieżowym. Posiada metody stałego podszywania się pod katolicyzm […] IPN BU 00231/95/2, 
k. 111.

58 IPN BU 00231/95/2, k. 54–55.
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59 W. Roszkowski, Synarchiści polski…, s. 262–265.
60 Notatka: Kuczyński Stefan Maria, oprac. „m” (J. Krasnowolski) IPN BU 00231/95/2, 

k. 56–59.
61 Nie był to stopień, a rodzaj funkcji sprawowanej przez doświadczonych członków zako-

nu różokrzyżowego, którzy mieli szkolić swoich uczniów. 
62 Chodzi tu prawdopodobnie o podstawowe stopnie masonerii regularnej (uczeń, czelad-

nik, mistrz) , które zostały także zaadaptowane na potrzeby różokrzyżowców. T. Cegiel-
ski, „Ordo ex Chao”, op.cit., s. 19.

63 IPN BU 00231/95/2, k. 56–59.
64 Ojciec Polikarp Sawicki był zakonnikiem w częstochowskim Zakonie Paulinów, jednym 

z organizatorów tajnych pielgrzymek w czasach okupacji. T. Ulewicz, Tajne pielgrzymki 
jasnogórskie młodzieży akademickiej w latach 1940–1944, w: „Alma Mater”, nr 94. Kraków 
2007, s. 42–44. 

65 IPN BU 00231/95/2, k. 59.
66 K. Kaczmarski, op. cit., s. 195–196.
67 IPN BU 00231/95/2, k. 59.
68 Niektóre z tych materiałów posiadały dużą wartość operacyjną. Między innymi materiały 

dostarczone przez niego (J. Krasnowolskiego – przyp. aut.) wykorzystane zostały do sprawy 
„Ośrodka Homokratycznego” i częściowo do sprawy WALTERA ROBERTA (R. Walter był aresz-
towany przez UB, w latach 1952–1954 przebywał w więzieniu mokotowskim w Warszawie 
– przyp. aut.) – przygotowanych obecnie do realizacji. Charakterystyka przestępczej działal-
ności wytypowanych na areszt, oprac. Tadeusz Cibor, K.B. IPN BU 01251/22/Jacket, k. 75.

69 Z. Czubak, Nowe wyznanie we Wrocławiu: Różokrzyżowcy, w: „Wieczór Wrocławia”, Wro-
cław 1987, s. 1–2.

70 Informacja dot. działalności Różokrzyżowców w Polsce, Warszawa dn. 15.09.1987, IPN 
BU 00231/95/10, k. 279.
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W tekście niniejszym chciałbym nakreślić obecny 
stan wiedzy, dotyczący jednego z najgłośniejszych 
skandali warszawskich lat międzywojnia, gdzie 
posądzenia o satanizm, narkotyczne orgie seksualne 
i ukierunkowane samobójstwa tworzyły konglomerat 
iście wybuchowy. Preludium do wykreowanej 
prawdopodobnie celowo „afery satanistów” była 
książka Stanisława Wotowskiego pt. Czarny adept, która 
ukazała się w 1928 roku. Zwieńczeniem zaś Sekta diabła 
tegoż autora z 1930 roku, obie w treści wycelowane 
w Czyńskiego i jego Zakon Białego Wschodu

Szlak biografii Czesława Czyńskiego (1858–1932) przemierzam nieustan-
nie już zgoła lat piętnaście. Gruntowne odsłanianie kart historii jego 
życia to zadanie na kolejną dekadę, a i tak już dziś można nabyć pewno-
ści, iż rezultaty poszukiwań nie dadzą odpowiedzi na wszystkie pytania. 
W tekście niniejszym chciałbym nakreślić obecny stan wiedzy, dotyczący 
jednego z najgłośniejszych skandali warszawskich lat międzywojnia, 
gdzie posądzenia o satanizm, narkotyczne orgie seksualne i ukierunko-
wane samobójstwa tworzyły konglomerat iście wybuchowy. Preludium 
do wykreowanej prawdopodobnie celowo – jak będę się starał wyka-
zać – „afery satanistów” była książka Stanisława Wotowskiego pt. Czarny 
adept, która ukazała się w 1928 roku. Zwieńczeniem zaś Sekta diabła tegoż 
autora z 1930 roku, obie w treści wycelowane w Czyńskiego i jego Zakon 
Białego Wschodu. 

Pomimo ogromnej popularności wśród czytelników Stanisław Anto-
ni Wotowski uważany jest za jednego z najbardziej zagadkowych pisarzy 
dwudziestolecia międzywojennego1. Prócz pisania kryminałów, romansów 
i  powieści sensacyjnych, był badaczem i  popularyzatorem ezoteryki 
i okultyzmu, demonologiem, dziennikarzem prasy brukowej i prywat-
nym detektywem z karierą w policji, a […] przy tym człowiekiem 
niezwykle tajemniczym, w obsesyjny sposób ukrywającym tożsa-
mość2. Ezoteryka to według holenderskiego badacza W.J. Hane-
graaffa „wiedza odrzucona”. Przyjmuje on cztery istotne cechy 
zachodniej ezoteryki oraz dwie mniej istotne, które nie muszą 
występować wespół, są to: (1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczynowy układ 
odpowiedników pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymiarami kosmosu, 

Zbigniew 
łagosz

Zafascynowany 
spirytyzmem organizował 
profesjonalne seanse



ZB
IG

N
IE

W
 Ł

A
G

O
SZ

 / 
SE

K
TA

 D
IA

BŁ
A

 
23

6

(2) postrzeganie natury jako przenikanej i ożywianej boską obecnością albo siłą 
życiową, (3) koncentracja na wyobraźni religijnej jako mocy dającej dostęp do 
światów i poziomów rzeczywistości pośredniczących między światem material-
nym a Bogiem (4) wiara w proces przemiany duchowej, dzięki której dochodzi do 
odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń ponownego związku z bosko-
ścią. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryjnego, ale często pojawia-
jące się w kontekście „ezoteryzmu” to: (1) wiara w podstawowe podobieństwo 
licznych czy nawet wszystkich tradycji duchowych, oraz (2) przekonanie o ist-
nieniu mniej lub bardziej tajemnego przekazu wiedzy duchowej3. Okultyzm 
zaś to, najogólniej rzecz ujmując, wiara w istnienie mocy tajemnych oraz 
uprawianie tajemnych nauk (m.in. astrologii, magii, alchemii, tajemnej 
medycyny i wróżbiarstwa). Skonstruowanie precyzyjnej definicji tego zja-
wiska nie jest jednak łatwe. W literaturze naukowej dyskusja na ten temat 
wciąż trwa. Z jednej strony mamy więc definicję J.B. Rhine’a (okultyzm 
to filozofowanie o rzeczach ukrytych – hasło Occultism w: The Encyclopedia 
Americana, New york 1963, t. XX, s. 609) a z drugiej – E.A. Tiryakiana (okul-
tyzm to celowe praktyki, techniki lub procedury, przenoszone na siły przyrody, 
przedmioty i osoby, wymagające wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności)4.

Nie znamy dokładnej daty urodzin Wotowskiego, która oscyluje około 
roku 1895. Pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach, jego dziadek 
Teofil był uczestnikiem powstania styczniowego, po którym na skutek 
represji zmuszony był opuścić rodzinne włości (Rusinów) i przenieść się do 
Warszawy5. Ojciec Wotowskiego – również Stanisław – był wybitnym dżo-
kejem i redaktorem naczelnym pierwszego polskiego czasopisma traktu-
jącego o hodowli koni i sportach konnych „Jeździec i Myśliwy”. Przed karie-
rą pisarską Wotowski imał się różnych zajęć. W 1919 roku, jako komisarz 
XI obwodu Policji Komunalnej w Warszawie, wszedł do annałów, aresztu-
jąc rosyjskiego konfidenta Mozesa Sehera. Niektórzy twierdzą, że z policją 
pozostał związany do końca życia jako tajny agent rozpracowujący środowisko 
warszawskich astrologów, jasnowidzów, chiromantów, hipnotyzerów6. Zafa-
scynowany spirytyzmem organizował profesjonalne seanse, a wśród zna-
mienitych gości bywał m.in. generał Mariusz Zaruski (1867–1941). Współ-
pracował z niezwykle sławną medium Romaną Stecką (1868–1944) znaną 
bardziej pod pseudonimem Myrtha Noel. Mimo iż była ona niezwykle 
sławną i popularną medium niemal w całej Europie, nie zachowało się na 
dziś dzień wiele informacji o niej. Wywodziła się ze znakomitej rodziny 
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Olechnowiczów Steckich, którzy bardzo zubożeli po powstaniu stycznio-
wym. Jej zdolności parapsychologiczne ujawnić się miały w wieku lat kil-
kunastu. Była uczennicą dr. G. Encausse (do którego wrócimy), największą 
sławę przyniosły jej trafne przepowiednie, była rzekomo znakomitą chi-
romantką i astrolożką. W kwestii wspomnianych trafnych przepowiedni 
politycznych warto zaznaczyć, iż dwa miesiące wcześniej przewidziała 
zamach w Sarajewie oraz wybuch I wojny światowej, trzy miesiące wcze-
śniej przewidziała śmierć G. Narutowicza, a przewrót majowy J. Piłsud-
skiego pół roku wcześniej. Seansowała u słynnej polskiej aktorki Ireny 
Solskiej, o czym dowiadujemy się z pamiętników tej drugiej, oraz ze Sta-
nisławem Witkiewiczem, do którego pisała w kartce z Lwowa: Gdyby to 
Łaskawemu Panu nie zrobiło różnicy – uprzejmie prosiłabym, jeśli to możliwe 
naturalnie, o przysłanie fotografii mojej i Maryana. Tak bardzo pragnę ją mieć 
na pamiątkę dziwacznego seansu z Panem i Jego przyjacielem. Jak się Pan miewa 
ze zdrowiem? Ja siedzę we Lwowie – powodzenie duże, moc ciekawych typów 
i obserwacji. Będę jeszcze ze dwa tygodnie. Serdeczne, uprzejme wyrazy łączy 
bardzo życzliwa Roma Stecka7. 

Owa Stecka uczestniczyła czynnie w powstałym w 1924 roku (jako przy-
budówka Zakonu Martynistów – o którym dalej) Towarzystwie Studiów 
Ezoterycznych i powołanym przy nim Instytucie Nauk Hermetycznych 
(do którego należał również religiolog Antoni Czubryński)8, których to 
założycielem był Czesław Czyński, co oznacza, iż Stecka bezpośrednio 
przebywała w towarzystwie obu panów.

Wotowski był również współwłaścicielem prywatnej agencji detek-
tywistycznej mającej być rzekomo filią słynnej amerykańskiej 
Agencji Detektywistycznej Pinkertona. Jako detektyw zasły-
nął udziałem w procesie dr Zofii Sadowskiej (1887–196), znanej 
działaczki feministycznej i społecznej. On to prawdopodobnie 
dostarczał prasie bulwarowej materiałów, na podstawie których 
wybuchł głośny skandal w roku 1923. Prasa ta („Express Poranny” i „Kurier 
Czerwony”) rozpisywała się o sensacyjnych wydarzeniach mających roz-
grywać się w gabinecie przy ul Mazowieckiej 7. Dochodzić tam miało do 
lesbijskich orgii sadystycznych (Sadowska nie kryła swej orientacji, ubie-
rając się nawet po męsku), uwodzenia nieletnich, przyjmowania narkoty-
ków i kierowania domem publicznym dla kobiet. Prowadzone śledztwo 
nie wykazało prawdziwości zarzutów. Sadowska oskarżyła o pomówienie 
Jerzego Plewińskiego, redaktora naczelnego „Expressu Porannego”, oraz 

dochodzić tam miało 
do lesbijskich orgii 
sadystycznych
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jego wydawcę Antoniego Lewandowskiego o oszczerstwo w druku (z art. 
533 k.k.). Powódka wygrała proces w pierwszej instancji (świadkami były 
między innymi Hanka Ordonówna i Lucyna Messal). Mimo skazania obu 
panów w apelacji uzyskali uniewinnienie. Sadowska wytoczyła również 
proces Wotowskiemu o roznoszenie na zlecenie donosów na nią do insty-
tucji publicznych. W pierwszej instancji (nie wiadomo, czy była apelacja) 
detektyw został uniewinniony. 

Dużego rozgłosu nabrała również inna sprawa prowadzona przez 
Wotowskiego, charakteryzująca też w pewien sposób jego osobowość. 
Jeden z klientów jego biura na wieść o zdradzie swej żony zastrzelił ją 
w afekcie zazdrości. Przed sądem zeznawał, iż morderstwo sprokurował 
Wotowski, z nim to bowiem żona dopuściła się zdrady, celem udowodnie-
nia przez detektywa jej niewierności (otrzymał za to dodatkowo wysokie 
wynagrodzenie). Morderca był bratem wpływowego naówczas parla-
mentarzysty i bliskim krewnym marszałka Konstantego Rokossowskie-
go. Opinia publiczna jednoznacznie potępiła moralność Wotowskiego9. 

Dzięki swej fascynacji okultyzmem założył pismo „Rzeczy Ciekawe” 
(które odegra jeszcze w naszym wywodzie poszlakową rolę) poświęco-
ne temu zagadnieniu, nieznajdujące jednak szerszej publiczności i ban-

krutujące w 1925 roku. Inaczej rzecz ma się z jego książkami, 
których w latach 1924–1939 opublikował ponad 40. Powieści te 
były tak popularne, iż w 1932 roku zekranizowano jedną z nich 
(Rycerze mroku). Jego pisarstwo nie było wysokiej klasy, dociera-
ło głównie do nizin społecznych, choć i częstokroć zaczytywała 
się w nich „inteligencka Warszawa”. W głównej mierze wątki 
opierał na wydarzeniach autentycznych, które, jak mniemam, 

często sam prokurował. 
Czesław Norbert Czyński10 urodzony w Turzynku, w powiecie nieszaw-

skim, w guberni warszawskiej, jest już w czasie omawianych wydarzeń 
(1923–1930) postacią znaną w kraju i na świecie. Głównie ze względu na 
otaczającą go aurę skandali (głośny proces o uwiedzenie pod wpływem 
hipnozy baronówny Jadwigi von Zeidlitz11, gdzie za sfingowanie ślubu 
otrzymuje wyrok trzech lat więzienia), ale i szerokie kontakty w sferach 
ezoterycznych, niezwykłe właściwości hipnotyczne oraz czynny udział 
w tworzeniu i zakładaniu Zakonu Martynistów (suwerenny delegat na 
Rosję, gdzie o wpływy na dworze rywalizuje z samym Rasputinem) na 
ziemiach rosyjskich i w Polsce12. Historia idei ruchu marynistycznego 

Zakon wyzbył się 
po części magicznej 

wykładni, by zbliżyć 
się do idei mistyki 

chrześcijańskiej



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
0 

/ J
ES

IE
ń

 2
01

6 
23

9

wiąże się nierozerwalnie z trzema nazwiskami, Martineza de Pasqually, 
Louisa Claude de Saint-Martina i Jeana Baptiste Willermoza. Oni to nadali 
mentalny status zjawisku martynizmu, zapożyczając i synkretyzując do 
wnętrza systemu kabałę, magię ceremonialną, spirytualizm, a w końcu 
składowe mistyki chrześcijańskiej. Podstawę stanowił tu ufundowany 
w 1754 roku Ordre des Chevalieres Macons Elus Cohens de Univers (Zakon 
Rycerzy Masonów − Wybranych Kapłanów świata), bardziej znanym jako 
Elus Cohen, mający za cel odzyskanie – poprzez praktyki okultystyczne – 
kontaktu ze Stwórcą i przywrócenie człowiekowi „przywilejów adamo-
wych”, tj. stanu sprzed jego upadku. Poprzez Saint-Martina zakon wyzbył 
się po części magicznej wykładni, by zbliżyć się do idei mistyki chrześci-
jańskiej. Nowy i najbardziej znany kształt Zakonowi Martynistów nadał 
G. Encausse, rozpowszechniając go niemal na cały świat. 

Autor licznych broszur i książek dotyczących tematyki ezoterycznej13, 
grafologicznej14, chiromantycznej15 i magnetyczno-hipnotycznej16. Będąc 
słuchaczem nadzwyczajnym Sorbony, uczęszczał też na studia kliniczne 
w szpitalu Charite, w oddziale bardzo cenionego profesora J. Luysa17, pod 
którego kierunkiem uzyskał świadectwo ukończenia kursów zastosowa-
nych do hipnoterapii. 

Jednym z lekarzy zatrudnionych na oddziale profesora Luysa był dok-
tor G. Encausse (Papus) – Wielki Mistrz Zakonu Martynistów i najbar-
dziej ówcześnie rozpoznawany luminarz światowego okultyzmu. Gerard 
Anaclet vincent Encausse (1865–1916), znany jako Papus lub „Balzak 
okultyzmu”. Był uczestnikiem niemal każdej okultystycznej organiza-
cji swojej epoki. Prócz przynależności do The Hermetic Brotherhood of 
Luxor i Towarzystwa Teozoficznego był założycielem l’ Ordre Kabbalisti-
que de la Rose-Croix (1888). Posiadał sakrę biskupią L’Eglise Gnostique de 
France nadaną mu przez Jules’a Doinela w 1893 roku i inicjowany był do 
świątyni Ahathoor Zakonu Hermetic Order of the Golden Dawn w Paryżu 
(1895). Działał również na kanwie Swedenborgian Rite (1901), Memphis-  
-Misraim i prawdopodobnie Ordo Templi Orientis. Obok kanwy zakonnej 
Encausse popularyzował wiedzę ezoteryczną na płaszczyźnie pisanych 
przez siebie książek. Szeroki rozgłos zyskał dzięki nowemu ujęciu wiedzy 
o tarocie, skodyfikowanej w Le tarot des bohémiens, clef absolue des sciences 
occulte (1889), a echa idei w niej zawartych można dostrzec u wielu pisarzy 
parających się tym zagadnieniem. Doskonały przegląd współczesnych 
poglądów na temat okultyzmu we Francji dostarcza Traité méthodique 
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de science occulte (1891), a La Science des mages z 1892 roku ukazała się już 
w 1909 roku w polskim tłumaczeniu (Wiedza magów i jej zastosowania teo-
retyczne i praktyczne). Bardzo ważną pracą jest również La Kabbale (1892), 
opisująca tę tajemną zachodnią tradycję. W sumie był on autorem ponad 
90 publikacji, w tym wielu z zakresu medycyny konwencjonalnej. Prócz 
zanurzenia w praktykach magicznych, Encausse stąpał twardo po zie-
mi. Zaciągnął się do wojska, gdzie wykazał ogromne zainteresowanie 
medycyną – służył w korpusie medycznym armii francuskiej podczas 
I wojny światowej – co w konsekwencji pozwoliło na obronę dysertacji 
doktorskiej. Jego medyczne implikacje dotyczyły badań w zakresie histerii 
oraz jej leczenia za pomocą transu i hipnozy (piastował stanowisko szefa 
laboratorium hipnoterapii), był podopiecznym i uczestnikiem ekspery-
mentów doktora Charcota (1825–1893) w Salpêtrière w Paryżu. Zginął 
z wycieńczenia (25 października 1916 roku w Paryżu), niosąc pomoc ran-
nym w okopach żołnierzom18.

W grudniu roku 1923 – rejestracja nastąpiła 14 stycznia 1924 roku – 
założono wspomniane już Towarzystwo Studiów Ezoterycznych19 z sie-
dzibą w Warszawie. Jego kierownictwo tworzyli: W. Kłoczkowski (prezes), 
S. Trojanowski i B. Filipowski. Idea tego towarzystwa pochodziła od Czyńskie-
go, a miało ono przyciągać osoby zainteresowane okultyzmem, aby z nich wyła-
wiać następnie kandydatów na członków Zakonu Martynistów. Nieco później 

powstał Instytut Nauk Hermetycznych, mający za cel wykładanie 
członkom Towarzystwa różnych aspektów okultyzmu. Dyrektorem 
jego został Bohdan Filipowski, a jednym z wykładowców był Henryk 
Bloch20. Prócz loży warszawskiej Zakonu Martynistów działały 
przypuszczalnie jeszcze dwie inne, w Katowicach i Sosnowcu. 
Wiadomo21, iż w Sosnowcu mieszkał S.S. Jastrzębiec Kozłowski, 

wtajemniczony zakonu wewnętrznego i posiadający najwyższe stopnie 
zakonne. Doktor Petersen − tak brzmiało jego martynistyczne imię − 
posiadał różne tytuły okultystyczne, m.in.: Doktor Nauk Hermetycznych 
i Honorowy Profesor Akademii Nauk Tajemnych w Bucharze. Natomiast 
w Katowicach22 mieszkał inny adept zakonu, Wojciechowski. Szefem 
łódzkiej grupy był B. Jentys. 

Wszelkie rytuały związane z  obrządkiem zakonu odbywały się 
w mieszkaniach najważniejszych członków loży warszawskiej23, posia-
dających w pełni wyposażone (szaty, przyrządy liturgiczne itp.) świąty-
nie magiczne. Należałoby dodać, iż głównym organem prasowym było 

Napisał studium 
Diabeł rozpatrujące 

ezoterycznie istnienie 
szatana jako osoby
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pismo „świat Niewidzialny”, w którym publikowali członkowie zakonu, 
na przykład Bohdan Filipowski i Bolesław Wójcicki. 

Bohdan Filipowski (1900?–1934), uczeń Czyńskiego i jego sekretarz. Jak 
pisał jego wieloletni przyjaciel Witold Paryski (1909–2000), Filipowski 
był człowiekiem o dużej inteligencji i przy bliższym poznaniu wiele zyskiwał, 
toteż miał szerokie koło znajomych i przyjaciół nie tylko wśród taterników, ale 
i w świecie artystycznym Zakopanego24. Tymi przyjaciółmi z bohemy arty-
stycznej byli Stanisław Witkiewicz (dla którego Filipowski jako morfi-
nista opisał działanie tego narkotyku umieszczone później w książce 
z 1932 roku Narkotyki. Niemyte dusze), wielokrotnie portretujący Bohdana, 
czy Michał Choromański, lokujący Filipowskiego w swej powieści Schoda-
mi w górę, schodami w dół (s. 186–189). Filipowski przybył do Zakopanego 
w 1926 roku i osiadł tu na stałe, zyskując pseudonim Duch. 

O ile w przypadku Filipowskiego posiadamy pewien zasób informacji, 
o tyle w przypadku drugiego niezwykle ważnego członka Zakonu Marty-
nistów, Bolesława Wójcickiego, nie wiemy niemal nic, łącznie z brakiem 
wiarygodnych danych dotyczących roku jego narodzin i śmierci. Wójcicki 
Bolesław – okultysta zachodniego kierunku, napisał studium Diabeł rozpa-
trujące ezoterycznie istnienie szatana jako osoby, pisał ówcześnie Stanisław 
A. Wotowski w swej książce Wielka Księga Cudów i Tajemnic. Czarna i Biała 
magia25. 28 listopada 1920 roku Wójcicki został członkiem Zakonu Marty-
nistów, o czym informuje nas zaświadczenie tymczasowe wydane przez 
Punar-Bhavę – Czesława Czyńskiego. Od tej pory zakonne imię naszego 
bohatera to Brat Jonathan. Wójcicki był ceniony za swą ogromną wiedzę 
okultystyczną. Przetłumaczył i wydał książkę P. Piobba Moralność rozkoszy, 
Wenus magiczna bogini miłości (Warszawa 1910). Miał przed wstąpieniem 
do martynistów być organizatorem Misteriów Wenus. Robert Walter26 
w rozmowie z Rafałem Prinke przekazał mu garść informacji dotyczą-
cych tego rytu. Członkowie Misteriów, działający prawdopodobnie od 
1920 roku, praktykować mieli stosunki seksualne z duchami i zjawami 
ektoplazmatycznymi. Ich pieczęć przedstawiała nagą kobietę z inkubem 
spoczywającym między jej nogami27. Prócz książki Diabeł spod jego pióra 
wyszło również inne dzieło Królestwo Szatana, niestety tej publikacji nie 
udało mi się pozyskać28. 

By dopełnić charakterystykę wszystkich osób, które będą obsadzone 
przez Wotowskiego w „aferze satanistów”, wspomnieć należy o uwodzi-
cielskim medium słynnej z urody w całej Warszawie pannie Hirsz. I tu, jak 
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w przypadku Wójcickiego, nie ma żadnych danych dotyczących tej osoby. 
W prasie oraz książce Wotowskiego natrafiamy na zdawkowe informacje 
(miała mieć zielone oczy, rudy kolor włosów, dla Czyńskiego zostawiła 
męża i dzieci, a była znacznie młodsza od niego). W tekście Sekta Mar-
tynistów w Polsce czytamy: (...) plątały się w dziwaczną całość z praktykami 
w rodzaju kultu szatana i Astarty, za której wcielenie ogłoszono ordynarną 
ulicznicę żydowską, niejaką Hirszową, trudniącą się w wolnych chwilach prze-
mytem narkotyków z Niemiec29. To właśnie jej podobiznę Wotowski miał 
umieścić na okładce swej powieści Sekta diabła.

Dzięki fascynacji zjawiskami ezoterycznymi warszawiacy nadali 
Wotowskiemu miano „naczelnika pogotowia spirytystycznego”, ponie-
waż pojawiał się wszędzie tam, gdzie zaistniało podejrzenie o manifesta-
cji bytów bezcielesnych30. Okres ten datować możemy na lata 1920–1928 
(lata późniejsze to już twórczość książkowa na kanwie wydarzeń, których 
osnową był również okultyzm). W 1924 roku publikuje Duchy i zjawy: 
wykład popularny z dziedziny medjumizmu i badań psychicznych, jako remini-
scencje niezwykle popularnych wykładów, które prowadził w całym kraju. 
Kolejnymi pozycjami są Magja i czary: szkice z dziedziny wiedzy tajemniczej 
(1926); Tajemnice masonerii i masonów (1926); Wielka księga cudów i tajemnic: 
czarna i biała magja: cudotwórcy, mistrzowie i adepci wiedzy tajemnej (1928). 

We wspomnianym już piśmie „Rzeczy Ciekawe”, którego był redak-
torem naczelnym i  twórcą, a  które przetrwało tylko rok na rynku 
(1924–1925), publikują artykuły adherenci Zakonu Martynistów, a zara-
zem najbliżsi współpracownicy Czesława Czyńskiego: Bolesław Wójcicki31 
i Bohdan Filipowski. Zbierając materiały do swoich książek, Wotowski 
niejako wchodzi w towarzystwo warszawskich ezoteryków, zgrupowa-
nych głównie w Zakonie Martynistów i przybudówkach. Zawiera znajo-
mość również z Czyńskim, o czym świadczy jeden z rozdziałów książki 
Wotowskiego: Magja i czary: szkice z dziedziny wiedzy tajemniczej, gdzie 
opisuje z podziwem dokonania Czyńskiego na polu wędrówek astralnych 
(specjalnej techniki eksterioryzacji), a w tytule rozdziału widnieje zapis: 
Wyjście astralne w poszukiwaniu Waldemara hr. Tyszkiewicza szwagra Józefa 

hr. Załuskiego właściciela Iwonicza, spadkobiercy majątków księcia 
Ogińskiego (do użytku redaktora S.A. Wotowskiego)32, świadczący, 
iż to Czyński redaktorowi Wotowskiemu przekazał opisy swych 
dokonań. W tej samej publikacji odnośnie do definicji magii 
czytamy: Jeden zaś z okultystów polskich, członek warszawskiej loży 
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martynistów, zupełnie dobrze i ściśle określa, „Magją nazywamy wiedzę, któ-
ra dzięki znajomości praw i dróg, któremi wszechmoc ducha wpływa i kieruje 
wszystkiemi formami i przejawami bytu, pozwala człowiekowi korzystać z tych 
praw dla opanowania potęg natury od niego silniejszych, podporządkowując 
doskonałej woli astral, jako uniwersalnego pośrednika”. Nazwiska nie podaję, 
ze względu, że odnośne papiery „loży” przypadkiem się znalazły w moim posia-
daniu33. Co jest kolejną poszlaką do stwierdzenia, że Wotowski Zakon 
Martynistów dogłębnie penetrował34. 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż autor pisał sporo o satanizmie, 
jednak jego opinie były naówczas bardzo stonowane i wyważone: Z tego 
względu katoliccy pisarze imputowali wolnomularzom ni mniej ni więcej tylko 
kult szatana; opierało się to natem, że Jozue Carducci, znakomity poeta włoski 
i brat jednocześnie napisał „Odę do szatana”35 (L’inno a Satano) i że wizeru-
nek czarta na czarnych chorągwiach obnoszony był podczas różnych ceremonji 
i pochodów publicznych. Ostatnio wyciągnął tę bajkę rosyjski pisarz Bostunicz 
i wystąpił z nowym twierdzeniem. (…) Podobne legendy niejednokrotnie opo-
wiadano. Lecz po bliższem sprawdzeniu nie przestawały być one legendami, 
a osławione rewelacje… tumanieniem naiwnych36. O Zakonie Martynistów, 
którego twórcą i emisariuszem w Polsce był przecież Czyński, Wotowski 
pisał również w samych superlatywach: Chcąc głos zabierać w tym przed-
miocie zawsze pamiętać należy, że masonerja założona została przez okultystów 
w charakterze stowarzyszenia hermetycznego. Z tego początkowego założenia 
przerodziła się ona w związek o celach politycznych. Dlatego stale pamiętać 
należy, że istnieją dwie masonerje, które mimo że wyszły z jednego źródła, 
są spokrewnione, lecz odmienne. Masonerja okultystyczna; przechowująca 
tradycje Bractwa Różanego Krzyża, która głównie uzewnętrznia się w „Odno-
wionym Zakonie Róży i Krzyża” oraz w „Zakonie martynistów”. (…) Masonerię 
hermetyczną i polityczną można by przyrównać do dwóch górskich szczytów. 
Pierwszy z nich jest zalany potokami słońca, zaś drugi zroszony strumieniami 
krwi. Stowarzyszenie hermetyczne, depozytariusze starych tajemnic, starają 
się odnaleźć, lub odnalazły, ich istotną treść – związki polityczne nie rozumieją 
symboli, zdobiących ich loże (…) 37. Innym razem opisując okultyzm i wymie-
niając jego przedstawicieli, zauważa: Nauki te legły jako fundament tzw. 
„martynizmu”, który jest osnową współczesnej okultystycznej wiedzy38. 

Co stało się, iż postrzeganie martynizmu, Czyńskiego i jego współpra-
cowników przybrało diametralnie inny koloryt? Jakie wydarzenia zaist-
niały (czy też wykreowane zostały)? Prześledźmy wnikliwie dwie najważ-
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niejsze w twej kwestii pozycję, Czarny adept i Sekta diabła39, poprzedzając 
je jeszcze krótkim, ale bardzo ważnym wprowadzeniem. 

Czarny adept na rynku ukazuje się w 1928 roku, od 1926 ma dochodzić 
w Warszawie do samobójstw związanych z członkami Zakonu Martyni-
stów, a właściwie już Zakonu Białego Wschodu. W 1926 roku doszło w ich 
loży (Zakonu Martynistów – Z.Ł.) do tarć, oskarżono Czyńskiego o praktyki 
satanistyczne. Centrala lyońska, poinformowana o tym przez przeciwników 
tego starego działacza, nakazała mu złożyć, do zbadania na miejscu sprawy 
przez jej przedstawiciela, godność suwerennego delegata40 – pisał najwybit-
niejszy polski masonolog XX wieku, L. Hass. Tyle że Hass w opracowaniu 
tej krótkiej, a jednak bardzo ważnej informacji, posiłkuje się (o czym 
świadczy przypis) artykułami z prasy brukowej (w kwestii rzekomych 
praktyk satanistycznych), które to pojawiają się dopiero w wykreowanej 
i głośniej „aferze satanistów” z 1930 roku. 

Wiadome jest, iż grupa uczniów Czyńskiego napisała list ze skargą na 
swego mistrza w roku 1925, zarzucając mu w nim praktyki i nauki niegod-
ne zakonu, który reprezentuje. Jednak o jakie praktyki chodziło, nie mamy 
na dziś dzień żadnych w tym względzie informacji. Mimo mojej dogłęb-
nej znajomości osób związanych z Zakonem Martynistów, zwłaszcza we 
Francji (w Polsce zakon oficjalnie nie odrodził się), nie udało się dotrzeć 
do owego listu. Jego treść mogłaby rzucić szersze światło na poczynania 
Czyńskiego, które doprowadziły do konieczności zrzeczenia się przez nie-
go prymatu pierwszeństwa w kierowaniu Zakonem. W 1941 roku archi-
wum w Lyonie przejął H. Himmler, przewożąc je do Niemiec. Z Niemiec 
po II wojnie światowej trafiły do Rosji, gdzie w archiwach Łubianki spo-
czywają po dziś dzień.

W wyniku tejże listownej „denuncjacji” Czyński zakłada własny Zakon 
Białego Wschodu, do którego ma przejść większość członków Zakonu 
Martynistów, tymczasowym przywódcą tego drugiego zostaje rosyjski 
emigrant pułkownik Mikołaj Czaplin. 

W Czarnym adepcie Wotowski przestawia siebie jako znawcę spraw 
nadprzyrodzonych, nie przyjmując tutaj żadnego imienia i nazwiska. 
Tego, że mamy do czynienia z samym autorem, nietrudno się domyśleć: 
Dotychczas miałem się jedynie za autora paru książek o czarownicach i diabłach 
oraz za człowieka straszącego „duchami” na odczytach41, pisze na wstępie. 
Kolejnego mocniejszego potwierdzenia dostarcza dialog, jaki bohater 
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odbywa z dziennikarzem pisma brukowego i „kawiarnianym ptaszkiem” 
Malińskim. ów Maliński indaguje bohatera słowami: Powiadam, pierwszo-
rzędna sensacja! Niech się schowa sprawa doktor Sadowskiej. Powinien się pan 
tym zająć… mimo, że zajmować się tym nie jest zupełnie bezpiecznie42. Mamy 
tu bezpośrednią konotację z prowadzoną przez Wotowskiego, a omówioną już 
sprawą dr Sadowskiej. 

Do tego „łowcy duchów” przybywa ze sprawą niezwykłej wagi panna Irena 
Łomnicka, córka fabrykanta Łomnickiego… Fabryka cukrów i czekoladek… „Cze-
koldom” ten znany. (…) Fabrykant Łomnicki był jednym swego czasu z zamoż-
niejszych ludzi w Warszawie. Powiadam swego czasu, gdyż jak pamiętałem 
z nekrologów, zmarł mniej więcej przed rokiem43. Jestem niemal pewny, iż 
pod tymi danymi ukryta jest autentyczna postać. Wotowski niespecjalnie 
kamuflował opisywane postacie. Wszyscy z ówcześnie żyjących miesz-
kańców Warszawy, ale i nie tylko, mogli się rozeznać, o kogo chodzi. By to 
zobrazować, przeskoczę na chwilę do następnej analizowanej powieści 
Sekta diabła. W niej to Czyński nazywa się Wryński, a jego oficjalny pseu-
donim Punar-Bhava zamieniony jest na Kunar-Thava. Bolesław Wójcicki 
to Bucicki, a sekretarz Bogdan Filipowski to sekretarz Kurowski. 

Zatem córka fabrykanta Łomnickiego, Irena musiała być również 
postacią autentyczną, a jej imię i nazwisko nieznacznie zmienione. Skoro 
ojciec – jak obrazuje powieść – zmarł przed rokiem, to jego śmierć przy-
padać mogła na rok 1927. Nie odszyfrowałem jeszcze, o kogo dokładnie 
chodzi, jednakże analiza nekrologów za lata 1926–1928 powinna pomóc 
w rozwiązaniu zagadki, do której dostaniemy jeszcze jeden klucz.

Sprawa, z jaką odwiedza „poszukiwacza” Irena Łomnicka, to strach 
o poczynania swej siostry Mery. Siostra wymyka się ciągle wieczorami 
z domu, a w jej rzeczach osobistych Irena znajduje wezwanie do stawien-
nictwa na jakieś tajne misterium, sygnowane trójkątem odwróconym 
wierzchołkiem w dół. Detektyw od wspomnianego dziennikarza Maliń-
skiego dowiaduje się, iż: Od jakiegoś czasu – tu Maliński ujął mnie poufale pod 
rękę – gadają, że do Warszawy przybył tajemniczy mag. Skąd, co, jak? – nie 
wiadomo. Ma być niezwykłej urody, posiada siły nadprzyrodzone i operuje mię-
dzy niewiastami. (…) Coś w rodzaju Rasputina i Cagliostra. Dostać się do niego 
niezwykle trudno. Przystęp mają tylko wtajemniczeni, należący do jego sekty, 
bo jakby nowe bractwo sformował. (…) Głosi, pono, kult antychrysta! Twierdzi, 
że celem oczyszczenia musi przejść ludzkość przez wszystko, a więc i przez kult 
zła44. Tu oczywiście mamy zobrazowanego Czesława Czyńskiego, którego 
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autor nazywa Baronem de Loves, a przedstawiającego się również jako 
książę Ramescu czy hrabia Gallianii45. W ukrytej willi pod Konstancinem 
odbywać się miały zebrania, niby orgie średniowiecznych sabatów. 

Zaalarmowany tym zbiorem informacji bohater podejmuje się pomóc 
Irenie i  jej siostrze Mery. W przeświadczeniu o praktykach kultu zła 
dopomaga mu pamiętnik Mery Łomnickiej, który to dostaje on od niej 
w zaufaniu. Pamiętnik rozpoczyna się nieprzypadkowo datą: sierpień 
1926. W chwili gdy detektyw kończy jego czytanie, dostaje wiadomość, iż 
panna Mery popełniła samobójstwo przez zażycie trucizny (esencji octo-
wej, bardzo popularnej naówczas wśród kobiet samobójczyń). Rzeczony 
pamiętnik ma stanowić dowód przeciwko Baronowi de Loves, jednakże 
ten podstępem wykrada go z rąk swego prześladowcy. Równocześnie do 
redakcji brukowego dziennika nadchodzi anonim, w którym „życzliwy” 
podaje, iż Mery targnęła się na życie w związku z odrzuceniem jej miłości 
przez bohatera, który wolał miłość młodszej z sióstr (Ireny). Tym samym 
cała Warszawa moralnie za samobójstwo panny Łomnickiej posądzała 
bohatera (Wotowskiego). Tenże anonim mógł rzeczywiście dotrzeć do 

któregoś z „czerwonaków”, jak nazywano wtedy dzienniki bru-
kowe, a tym samym być asumptem do prawdziwej wojny, jaka 
zaistniała pomiędzy Wotowskim a Czyńskim.

W celu zdemaskowania czarnego adepta detektyw wyrusza 
do willi pod Konstancinem i włamuje się do niej, by odzyskać 
skradziony pamiętnik, a tym samym dowieść swej niewinności. 

Zostaje wciągnięty w pułapkę i uwięziony. W ciemnej piwnicy, w której 
gości, podsłuchuję rozmowę rady zgromadzenia, do której należą: Jeden 
z nich, zbankrutowany arystokrata, bliżej go nie wymienię, nosił zaszczytne 
w dziejach naszych znane nazwisko. Lecz alkoholik i skokainizowany ero-
toman dawno posiadł smutną sławę utytułowanego wykolejeńca. Przystęp 
jednak miał do wszystkich sfer i dzięki stosunkom (w Polsce protekcja umar-
ła!) oddawał zapewne nieocenione usługi swemu mistrzowi. Drugim był czło-
wiek niby literat, niby uczony z zawodu, człowiek starszy o nader burzliwej 
przeszłości. Dawno szeptano o nim po cichu, że satanizuje i odprawia czarne 
msze, przybrany w grecką chlamidę, z głową przystrojoną wieńcem róż. Miał, 
pono, przed wojną parę skandalicznych procesów zakończonych paroletnim 
więzieniem46. O ile co do opisu pierwszego adherenta nie mam pew-
ności, o tyle w przypadku drugiego możemy przypuszczać, że chodzi 
o Bolesława Wójcickiego.

Bohatera oswobadza 
starzec będący wielkim 

mistrzem Zakonu 
różokrzyżowców
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W finale bohatera oswobadza starzec będący wielkim mistrzem Zako-
nu Różokrzyżowców (celowo kamuflaż miast Zakonu Martynistów), pada 
prawdziwe nazwisko de Loves’a – Jan Owerski, syn skromnego urzędni-
ka i nieskończony filozof47. Czarny adept sam popełnia samobójstwo, 
wypijając kurarę, a jego ostatnie zdanie to: Samobójstwo to bohaterstwo! 
Żyłem jak filozof, umieram jak Sokrates…48, natomiast detektyw leczy rany 
w ramionach panny Ireny.

Czarny adept, jak wspomniałem na początku, jest swoistym preludium 
do kolejnej książki będącej już uwieńczeniem „afery satanistów”, czyli 
Sekty diabła. W pierwszej postacie (Czyński, Wójcicki) są jeszcze delikat-
nie zakamuflowane. Bliżej dookreślono tylko samobójczynię i jej motywy 
(zhańbienie podczas rzekomej orgii). Walka bohatera kończy się, gdyż 
mag de Loves czy też obnażony Owerski umiera. Czy Wotowskiemu to 
nie wystarczyło, czy też zaistniały inne okoliczności, dziś trudno powie-
dzieć. Być może niesiony falą popularności postanowił kontynuować tę 
mroczną opowieść. Przed przystąpieniem do analizy kolejnej powieści 
przybliżmy jeszcze okoliczności jej powstania.

Na przełomie sierpnia i września 1930 roku wybucha w prasie „afera 
satanistów”. Ponad 300 dzienników krajowych rozpoczyna opisywać rzeko-
mą satanistyczną sektę mającą działać w Warszawie pod przewodnictwem 
Czyńskiego i Czaplina. Po kilku dniach „satanistami” są już niemal wszyscy. 
Cenieni ezoterycy (Chobot, Szmurło), mariawici49 (wiąże się to z aktualną 
w owym czasie nagonką na nich), ale i nawet Julian Tuwim (za sprawą 
książki Czary i czarty polskie). Całą prasową nagonkę opisałem dokładnie w 
tekście pt. Mit polskiego satanizmu. Czesław Czyński – proces, którego nie było50, 
nie będę tu zatem do tego wracał. Odnalazłem wtedy zgodnie z relacjami 
prasy sześciu samobójców mających mieć rzekomy związek z Zakonem 
Białego Wschodu. Pierwszego samobójcę, Eugeniusza Rostkowskiego, miesz-
kańca warszawskiego Nowego Światu 43, policja znajduje z przestrzeloną głową. 
Następni w kolejności to Bolesław Wójcicki, Lucjan Krzyżewski (zam. w domu aka-
demickim przy Grójeckiej), studentki politechniki Wanda i Beata (niestety nigdzie 
nie odnalazłem ich nazwisk) oraz Zbigniew Werner (zam. przy ul. Królewskiej)51. 
Błędnie podałem wtedy nazwisko Krzyżewski, miast poprawnie, co usta-
liłem obecnie, Krzyczkowski. Nie ma tu wśród nich panny Łomnickiej (do 
której zaraz wrócimy), choć występują rzekome studentki Wanda i Beata, 
bez ustalenia nazwisk. Kolejny wybitny masonolog Leon Chajn podawał: 
(…) w sprawie satanistów popełnili samobójstwo Janina Dunin-Goździkowska 
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i Lucjan Krzyczykowski52. Powołuje się przy tym na notatkę: „AAN Masoneria, 
Kluby (136). Notatka służbowa str. 3”. Niestety takowej notatki nigdzie nie 
znalazłem. Dokładna analiza samobójstw i ich przyczyn nastąpi w innym 
tekście (nie ma tu na to wystarczająco miejsca).

Owe samobójstwa powiązał ze sobą Wotowski, a łączącą je klamrą 
miała być znajdowana przy nich karteczka z napisem „z rozkazu szata-
na”. Z moich ustaleń wynika, iż karteczkę znaleziono tylko przy jednym 
z samobójcy (ale dane mogą być tu niekompletne), Krzyczkowskim, jed-
nak nie ma na niej rzekomego zapisu. Ważnym dla nas samobójcą jest 
Bolesław Wójcicki, czyli bliski współpracownik Czyńskiego. Jak podaje 
Hass: praktyki satanistyczne („czarne msze”) połączone z orgiami doprowa-
dziły jeszcze w 1926 roku do kilku samobójstw, m.in. ruchliwego okultysty 
stołecznego Bolesława Wójcickiego53. I w tym miejscu można zapropono-
wać pewną hipotezę. Przyjmując, iż Wójcicki popełnił samobójstwo, 
mogło być ono wynikiem działania Wotowskiego. Wotowski zaprosił 
na łamy swego pisma Wójcickiego, o czym już wspominałem powyżej, 
wkradł się również w łaski Czyńskiego. Tym sposobem rzeczywiście mógł 
zostać zaproszony do wzięcia udziału w jakimś misterium, świadczy o tym 
choćby zapis z jednej z gazet: Do ceremonii kazał mi B.W. (Bolesław Wój-
cicki – przyp. Z.Ł.) przygotowywać się przez tydzień. Miałem brać odpowied-
nie kąpiele i zażywać pastylki. Tłumaczył to tym, że narkotyki palone podczas 
obrzędu źle odbiłyby się na moim zdrowiu. Potem zrozumiałem, że te prakty-
ki miały za cel wprowadzenie mnie w stan pewnej ekstazy i osłabienia woli. 
Wyznaczonego dnia spotkałem się z W. przed północą i udaliśmy się razem na 
ulicę Puławską. Później „msze” odbywały się na Elektoralnej54. W tym tekście 
występuje tajemniczy świadek, nie ma wątpliwości, iż był nim Wotow-
ski, co potwierdza Robert Walter. By zostać dopuszczonym do rytuału, 
musiał podpisać zobowiązanie dochowania tajemnicy i wstąpienia do 
związku. Powodowany ciekawością zgodziłem się chętnie. Zobowiązanie to 
na parę miesięcy przed śmiercią zwrócił mi B.W., kiedy zerwał z Czyńskim 
i wyparł się satanizmu (podkreślenie Z.Ł.)55. 

Wójcicki mógł być zatem szantażowany przez Wotowskiego, iż ten 
opublikuje – co zresztą uczynił – materiały go kompromitujące. Przystą-
pienie Wotowskiego do misteriów mogło być powodowane ciekawością, 
chęcią zebrania materiału do szantażu, odegraniem się za prawdopo-
dobne samobójstwo panny zwanej Łomnicką lub też przygotowaniami 
marketingowymi do powstających książek. 
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O ile Czarny adept jest przestrogą, nazwiska zakamuflowane, a mag 
w scenie końcowej ginie, o tyle Sekta diabła, do której analizy teraz przy-
stąpimy, jest już pełnym oskarżeniem z podaniem nawet autentyczne-
go życiorysu Czyńskiego. Książka ukazał się w październiku 1930 roku, 
a zatem po miesięcznym zachłyśnięciu się prasy tematem „satanistów”, 
co oczywiście nie było przypadkiem.

Już na stronie pierwszej Wotowski potwierdza samobójstwo pan-
ny Łomnickiej. (…) a Izę L., córkę zamożnego fabrykanta, znaleziono mar-
twą, w jednym z ogrodów publicznych, z buteleczką esencji octowej w ręku56. 
Mamy tu zatem kontynuację z Czarnym adeptem i dodatkowy szczegół 
tyczący panny Łomnickiej. Miała mieć w rzeczywistości na imię Izabella, 
a nazwisko winno zaczynać się na literę L., przy niej znaleźć miano znak 
czarnego trójkąta, który również już się pojawiał w naszym opracowaniu. 
W tej powieści Wotowski przybiera pseudonim Aleksander Różyc – lite-
rat, przedstawiając się „nader skromnie”. Różyc, mimo zbliżającej się czter-
dziestki, w rzeczy samej był kawalerem, bo – jak twierdził – kobiety zawadzają 
w umysłowej pracy, co nie przeszkadzało, że stale któraś z wielbicielek „talentu” 
przypuszczała szturm do jego mieszkania i serca. Bronił się od tych zakusów, 
jak mógł, oświadczając, że jedyną radą, aby nie ulec jednej kobiecie, jest jedno-
czesny „flirt” co najmniej z trzema naraz. (…) Żył, pisząc powieści i wygłaszając 
odczyty i wśród szerokiej publiczności cieszył się ogromną popularnością. Za to 
krytyka przemilczała go starannie lub też od czasu do czasu stawał się celem 
zaciekłych ataków i napaści. Może winne tu były same tematy, poruszane przez 
Różyca, tematy tak zwane „niebezpieczne”, z dziedziny wiedzy tajemnej, o któ-
rych ludzie poważni mówią niechętnie, nie wiedząc właściwie, jakie wobec nich 
zająć stanowisko. Może pewna duma i „pańskość” Różyca, niepozwalająca mu na 
skamłanie po redakcjach o recenzje i zginanie karku przed byle reporterkiem57. 
Detektyw – literat ma za zadanie wyrwać ze szponów obłędnej satani-
stycznej sekty pannę Murę Rostafińską, narzeczoną swego przyjaciela 
Jana Grodeckiego. W jednej ze scen pojawia się Wójcicki (tu jako wspo-
mniany Bucicki), opisywany: Był to bowiem człowiek może czterdziestolet-
ni, wysoki i mocno zbudowany, lecz o dziwnej, budzącej grozę twarzy. Twarz 
ta, gładko wygolona, była dziwnie niesymetryczna i jedno oko było znacznie 
wyżej osadzone od drugiego. Gdy patrzył, sprawiało wrażenie, iż na człowieka 
patrzy jednocześnie dwóch ludzi, złączonych w jednej osobie58. Jeśli porów-
namy opis Wójcickiego z września 1930 roku (a więc przed publikacją 
książki) ukazany w prasie, gdzie okrzyknięty został jako niekryjący swe-
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go satanizmu człowiek, wywołujący grozę tak zainteresowaniami, jak 
i wyglądem, degenerat z jednym okiem osadzonym niżej niźli drugie (to 
drugie mieścić się miało na środku policzka, stale markotny ożywiać się 
miał tylko pod wpływem narkotyków i alkoholu)59, to staje się jasne, iż 
to nie Wotowski w swej książce inspirował się publikacjami prasowymi, 
ale prasa dostawała gotowe schematy i opisy od niego. Wójcicki miał 
bowiem umrzeć w 1926 roku, wątpliwe jest, by redaktorzy prasy bruko-
wej go pamiętali i posiadali jego rysopis. 

Oskar Wryński (tj. Czesław Czyński) ps. Kunar-Thava (Punar-Bhava), 
przewodnicząc Związkowi Braci i Sióstr Odrodzonych (Zakon Białego 
Wschodu), podstępem wyłudzać miał od uczestniczek misteriów pie-
niądze. Panie mroczone narkotykami uczestniczyły we „mszy Bafometa”, 
czyli orgii seksualnej. Gdy następowało przebudzenie, albo pozostawa-
ły uległe mistrzowi, albo popełniały samobójstwo w wyniku zszarga-
nego honoru. W obu przypadkach na stanie Wryńskiego pozostawały 
pieniądze. Na stronach 42–45 mamy przedstawioną niemal całkowicie 
prawdziwą część życiorysu Czyńskiego. Oczywiście Różyc dzięki swej 
inteligencji ratuje (w ostatniej chwili) z opresji pannę Rostafińską, któ-
ra już jest niemal przygotowana (podanie narkotyku) do uczestnictwa 
w rytuale. Wryński nie zostaje pojmany, salwuje się wraz z Sarah Muray 
(wspominana pani Hirsz) ucieczką. W sidła policji wpadają członkowie 
bractwa wraz z Bucickim. 

Wszystkie opisy postaci i sceny rzekomych czarnych mszy są identycz-
ne jak te w prasie bulwarowej, zamieszczane miesiąc przed wejściem 
książki na rynek. Książka bije rekordy popularności i zostaje wyprzeda-
na w miesiąc po debiucie. Wznawia się ją w krótkich odstępach jeszcze 
dwa razy. 

Mimo akcji policyjnej, rewizji w domach członków Zakonu Martyni-
stów i Zakonu Białego Wschodu nie postawiono nikomu zarzutów i nigdy 

nie doszło do procesu. Nie jest wiadome do dziś, czy samobój-
stwa miały rzeczywisty związek z jakimś rytuałem magicznym 
lub wydarzeniami na kanwie działań wymienionych stowarzy-
szeń. Mogły być inspiracją dla Wotowskiego, ale również mógł je 
celowo wykreować, samobójstw w tamtych latach w warszawie 

było ogrom. Wiadomo z pewnością, iż Wotowski posługiwał się często 
mało moralnymi środkami celem zarobkowania pieniędzy czy zwrócenia 
na siebie uwagi. W „aferze satanistów” był z pewnością beneficjentem 

czy samobójstwa 
były wynikiem jego 

oddziaływania?
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na kilku płaszczyznach. Wszedł celowo lub z fascynacji w krąg Zakonu 
Martynistów i Czesława Czyńskiego, dopuszczony został do jakieś cere-
monii, dzięki której mógł wpływać na zachowanie i samobójstwo Wój-
cickiego. Wreszcie dzięki dostarczeniu materiałów prasie rozreklamo-
wał książkę, którą sprzedał w wysokim nakładzie i niezwykłym tempie. 
Policja nie doszukała się w działalności Czyńskiego żadnego naruszenia 
prawa. Czy samobójstwa były wynikiem jego oddziaływania? – badania 
w tym temacie trwają. 

Zainteresowanych szczegółową biografią Czyńskiego zapraszam do 
przeczytania książki Z. Łagosz, Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister 
Crowley w świetle XX-wiecznej tradycji ezoterycznej, Gdynia–Kraków 2016, 
oraz nadchodzącej pozycji: Czesław Czyński – czarny adept. Ω

przypisy: 
1 M. Banasiak, Słowo o Stanisławie Antonim Wotowskim [w:] S.A. Wotowski, Kobiety w życiu 

wielkich ludzi, Warszawa 2013, s. 131. 
2 M. Banasiak, Słowo…, s. 131. 
3 (Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, W.J. Hanegraaff (ed.), Leiden 2006, s. 340, 

sv. esotericism).
4 Na temat tej dyskusji pisze np. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, 

Warszawa 1990, s. 48 i n. Jak słusznie zauważa J. Sieradzan, definicja okultyzmu jest tak 
płynna, iż to, co dla jednych badaczy jest okultyzmem, dla innych oznacza satanizm czy 
ezoteryzm i na odwrót (J. Sieradzan, W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm [w:] 
Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, (red.) Z. Pasek, Kraków 2005, s. 219).

5 M. Banasiak, Pisarz tajemnica, „Stolica. Warszawski magazyn ilustrowany”, 03 (2251)/2013, 
s. 53. 

6 Ibidem. 
7 J.L. Barcelo, Czarna magia w XX wieku, Warszawa 1991, s. 235. (L. Szuman, Życie po śmierci, 

Poznań 1982, s. 212). (Korespondencja na karcie pocztowej od Romy Steckiej ze Lwowa 
do Witkacego w Zakopanem, dat. 13 X 1930 – fotokopia w zbiorach autora). Za pomoc 
przy ustalaniu faktów z jej życia dziękuję Jakubowi Kamińskiemu. 

8 L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 
1905-1928, Warszawa 1984, s. 315. 

9 M. Banasiak, Słowo…, op. cit., s. 134. 
10 Na temat życia Czyńskiego zob.: Z. Łagosz, Na obrzeżach religii i filozofii: Czesław Czyń-

ski, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2006, nr 53/54, s. 85-95; Z. Łagosz, Polska myśl 
magiczna XX wieku na przykładzie C. Czyńskiego, Furor Divinus, Nr I, Materiały z konferencji 
Lashtal Press, Gdańsk 2008, s. 89–104.

11 Zob.: Z. Łagosz, Czesław Czyński – uwodziciel hipnotyczny, Antropologia Miłości, t. vII, 
Miłość czarowna, (red.) B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2015, s. 157–168.

12 Na temat polskiej odnogi Zakonu Martynistów zob.: Z. Łagosz, Zakon Martynistów w Pol-
sce (geneza, rozwój, upadek), „Przegląd Religioznawczy” Warszawa 2006, nr 3, s. 141–148.
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13 C. Czyński, Traite elementaire de sciences occultes, Paris 1889; C. Czyński, Triomphe de 
l’occultisme, Paris 1913.

14 Zob: C. Czyński, O grafologji czyli nauce rozpoznawania charakteru ludzi i wydawania o nich 
sądu z ich własnoręcznego pisma, Kraków 1888 r. C. Czyński, Grafologia, podręcznik do rozpo-
znawania z pisma stanu moralnego osób, tychże zdolności i skłonności towarzyskich, Kraków 
1888. 

15 Zob: C. Czyński, Chiromantie, mit kurzen elklarungen der phrenologie, physiognomie und 
graphologie, Drezno 1894. 

16 C. Czyński, Magnetyzm i hypnotyzm / skreślił Czesław Czyński, Kraków 1889. 
17 Jules Bernard Luys (1828-1897), francuski neurolog, odkrywca z dziedziny neuro anatomii 

i neuropsychiatrii. W swojej naukowej karierze zajmował się przede wszystkim anato-
mią, patologią i fizjologią ośrodkowego układu nerwowego. 

18 W.J. Hanegraaff (red.), Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, Leiden 2006, s. 913–915.
19 Początkowo zespół nie miał ściśle sprecyzowanego charakteru, zajmując się historią 

ruchów okultystycznych, głównie polskich, by szybko przejść na platformę wierzeń 
i wskazań teozoficznych (M. Skrudlik, Z tajemnic Masonerji, Warszawa 1927).

20 R.T. Prinke, Doktor Punar Bhava i polscy sataniści, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia 
Radiestezyjnego w Bydgoszczy” 1986, nr 4 s. 40. Rozdział swej książki, Z tajemnic Masone-
rii, poświęca H. Blochowi M. Skrudlik, opisując go jako człowieka godnego współczucia, 
a to z racji obłąkańczego umysłu i z tego powodu pozostającego pod kuratelą rodziny. 
Było to celowe pomówienie, dość częste w artykułach czy książkach ultrakatolickich, 
mające na celu zdyskredytowanie osób zajmujących się okultyzmem. 

21 Potwierdza to informacja o przeprowadzeniu w jego mieszkaniu rewizji podana w arty-
kule: Oszuści z pod znaku Belzebuba, „Ilustrowany Kurier Codzienny” z 12 IX 1930 r. 

22 Drugim poza Warszawą ośrodkiem martynizmu był Górny Śląsk. Tu w 1923 r. powołano legalne 
komórki wolnomularstwa okultystycznego pod nazwą Loża Rycerzy Ducha – Polskie Towarzy-
stwo Okultystyczno-Filozoficzne z Wielką Lożą w Królewskiej Hucie na czele (L. Hass, Ambicje, 
rachuby i rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905−1928, War-
szawa 1984, s. 329). W latach 1924–1925 wydawano tam pismo „świątynia”. Do ścisłego 
grona śląskich martynistów należeli: Prosper Szmurło, dr. Guzowski, J. Bogucki i Wacław 
Zagierski. Ciekawe, iż jednym z jej czołowych członków był J. Kowal-Lipiński, twórca 
Radykalnego Ruchu Uzdrowienia, czyli polskiej odnogi faszyzmu. 

23 Pośród osób przynależnych do zakonu znaleźli się m.in. pracownik zarządu miejskiego 
Warszawy Lucjan Marian Freytag czy wydawca w 1934−1937 pisma „Droga Życia” i wice-
prezes Instytutu Mesjanistycznego im. J.M. Hoene-Wrońskiego, jeden z twórców maso-
nerii okultystycznej w Polsce, literat Józef Jankowski (L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 
1920−1938, Warszawa 1984, s. 475).

24 W. Paryski, nekrolog B. Filipowskiego [w:] „Taternik” nr 3/1934, s. 57. 
25 S.A. Wotowski, Wielka Księga Cudów i Tajemnic. Czarna i Biała magia, Warszawa 1928, s. 101. 
26 R. Walter (1908-1981), astrolog, antropozof i okultysta. Członek wielkiej trójki polskiej 

odnogi Zakonu Memphis-Misraim. Nauczyciel Jerzego Prokopiuka (zobacz: Jerzy Proko-
piuk, Mistrz z Komorowa: Robert Walter, [w:] tegoż, Szkice antropozoficzne, Białystok 2003 
(s. 241–252); Z. Łagosz, Robert Walter’s struggle with the UB: the unknown story. „Studia 
Religiologica”, Tom 46 (2013), Numer 4.

27 R. T. Prinke, Doktor Punar Bhava i polscy sataniści, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia 
Radiestezyjnego w Bydgoszczy”, nr 4/86.

28 Z. Łagosz, Biogram Bolesława Wójcickiego, [w:] B. Wójcicki, Diabeł, Gdańsk 2012, s. 44. 
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29 Sekta Martynistów w Polsce, „Podbipięta” nr 27/1937.
30 M. Banasiak, Stanisław Antoni Wotowski – pisarz zapomniany, [w:] S.A. Wotowski, George 

Sand. Kobieta nieposkromionych namiętności: ostatnia miłość w życiu Chopina, Warszawa 
2014. 

31 B. Wójcicki, Przygoda w młynie, „Rzeczy Ciekawe” 1925 nr 2; Jak imć Pan Łączyński brzęka 
ostrogami, „Rzeczy Ciekawe” 1925 nr 3/4.

32 S.A. Wotowski, Magja i czary: szkice z dziedziny wiedzy tajemniczej, Warszawa 1926, s. 74.
33 Ibidem, s. 5. 
34 Również w „Rzeczy Ciekawe” Wotowski z wielką estymą opisuje Czyńskiego, zob.: 

A.S. Wotowski, Czytanie w kliszach astralnych, „Rzeczy Ciekawe” 1925, nr 14.
35 Zob: A.G. Carducci, Inno a Satana, Gedanum 2014. 
36 S.A. Wotowski, Tajemnice masonerii i masonów, Warszawa 1926, s. 34–37. 
37 Ibidem, s. 43–44.
38 S.A. Wotowski, Magja i czary…, s. 15. 
39 W obu przypadkach dla łatwiejszej analizy korzystać będę z wydań najnowszych obu 

pozycji (2013 i 2014).
40 L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 

1905-1928, Warszawa 1984, s. 329. 
41 S.A. Wotowski, Czarny adept, wydanie I powojenne, oparte na wydaniu z 1928 r., Warszawa 

2013, s. 5. 
42 Ibidem, s. 22. 
43 Ibidem, s. 5. 
44 Ibidem, s. 21. 
45 Jest tu wyraźna paralela do Czyńskiego, który w swym życiu przyjmował różne role, 

przedstawiając się jako Czesław Lubicz Czyński, Czesław Rolin Czyński, von Czyński czy 
ostatni z rodu książę świętopełk.

46 S.A. Wotowski, Czarny adept, s.122–123. 
47 Tu widać, iż Wotowski dogłębnie prześledził biografię Czyńskiego. Ojciec jego był dzier-

żawcą folwarku, a później skromnym kupcem, natomiast Czyński studiował filozofię 
na UJ, której nie ukończył. 

48 S.A. Wotowski, Czarny adept, s.144. 
49 Na temat powiązania mariawitów z ezoteryką zob.: Z. Łagosz, Mariawici a okultyzm – 

próba dotarcia do prawdy, [w:] Prawda i Fałsz o Polskiej chwale i wstydzie, Łomża 2010, 
s. 409–423.

50 Z. Łagosz, Mit polskiego satanizmu. Czesław Czyński – proces, którego nie było, „Hermaion” 
nr 1/2012, s. 186–206.

51 Idem, Mit polskiego…, s. 186. 
52 L. Chajn, Polskie Wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984, s. 477.
53 L. Hass, Ambicje, rachuby…, s. 329. 
54 „Wiadomości Codzienne”, Orgia sekty diabelskiej, 5 września 1930 r., s. 1.
55 Ibidem. 
56 S.A. Wotowski, Sekta diabła, wydanie I powojenne, Warszawa 2014, s. 1. 
57 Ibidem, s. 32–33.
58 Ibidem, s. 58–59. 
59 „Wiadomości Codzienne”, Śladami wtajemniczonego do kaplicy diabelskiej, 4 września 

1930 r., s. 1.
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można dojść 
do wniosku, że 
wolnomularze 

naprawdę 
rządzą 

światem 
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Masoni 
w kos-
mosie

I.  W s Z y sT Ko  W I N a  To  m a s o N a ...
często atrybutem przypisywanym wolnomularzom (w poważnym 
lub żartobliwym dyskursie) jest władza lub nawet wszechwładza. 
o ile faktograficzna ocena znaczenia niejawnych organizacji w poli-
tyce nie należy do zadań łatwych, z dużo większą pewnością można 
mówić o wpływie masonów na kulturę, nie tylko w charakterze jej 
twórców, ale tematyki. jeśli za punkt odniesienia obrać przestrzeń 
kulturowych przedstawień (zwłaszcza popularnych), można dojść do 
wniosku, że wolnomularze naprawdę rządzą światem...

adam Podlewski
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...Przynajmniej światem naszych myśli. W tym krótkim artykule 
chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na pewną wizję kultury popu-
larnej, w której masoni (lub też: ich prawdziwi zwierzchnicy) władają 
nie planetą Ziemią, ale znaczną częścią Wszechświata. Przy okazji: 
są oni do szpiku źli.

Masoneria (tak w formie regularnego wolnomularstwa, jak i licz-
nych organizacji paramasońskich, pożyczających od macierzystego 
ruchu elementy ideologii, doktryny, organizacji czy tylko estetyki) 
jest zjawiskiem fascynującym, stanowiącym bardzo szeroką tema-
tykę. Można badać ją w kontekście historycznego rozwoju, jej sto-
sunku wobec państwa i kościoła czy nawet szukać organizacyjnych 
i ideowych analogii z innymi, pozornie znacznie mniej tajemniczymi 
organizacjami (na co pozwoliłem sobie między innymi przy okazji 
konferencji „sztuka królewska w Polsce” w styczniu 2015 roku 1). 
Mnie interesują szczególnie zaskakujące miejsca, jakie Loże zajmu-
ją w kulturze popularnej, począwszy od conan-doyle’owskiej Doliny 
Trwogi 2, po najdalsze otchłanie kosmosu.

I I.  m a s o N e r I a  1 0 1

Zanim przeniesiemy się w mroczną przyszłość rodem ze świata War
hammera 40.000, przyjrzyjmy się kilku definiującym wolnomularstwo 

i organizacje paramasońskie cechom. Według najszerszej 
definicji wolnomularstwo (i część organizacji paramasoń-
skich) powinno spełniać trzy podstawowe warunki: 1) być 
organizacją dobrowolną, 2) tajną bądź niepubliczną oraz 3) 
promować określony zestaw wartości i doktryn, historycz-

nie wypływających z heterodoksyjnie rozumianego chrześcijaństwa 
oraz myśli politycznej pierwszej fali oświecenia 3.

1 Zob. Adam Podlewski, Drużyna a Loża. Powstanie i rozwój ruchów skautowskich w kontek-
ście wolnomularstwa, „Hermaion”, nr 4 (2015).

2 Zob. Adam Podlewski, Wszystko wina to masona – karykaturalny obraz masonerii w „Dolinie 
Trwogi” Artura Conan Doyle’a, „Ars Regia”, nr 17 (2007/08), s. 135–147.

3 Jednakże każdy z tych punktów może zostać podany w wątpliwość; pierwszy jest bar-
dzo często odrzucany przez krytyków masonerii, zarzucających jej działanie wprost 
wywrotowe i użycie podstępu wobec przyjmowanych adeptów; drugi – przez apolo-
getów ruchu, wskazujących liczne przypadki ujawniania się lóż lub publicznej rekru-
tacji, jak miało to miejsce ze spotkaniem informacyjnym Zakonu Wielkiego Wschodu 
Francji 9 sierpnia 1990 roku, ogłoszonym i reklamowanym w „Gazecie Wyborczej”; 

Zaskakujące miejsca, 
jakie loże zajmują 

w kulturze popularnej
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opisując genezę ruchu, tadeusz cegielski (badacz historii 
masonerii, wydawca pisma „ars regia”, ale też aktywny wolnomu-
larz) podsumowuje tradycyjne spojrzenie historiografii, według 
którego najwcześniejsze loże były rodzajem klubów dla wybranych 
przedstawicieli angielskich middle classes – dżentelmenów zaangażo
wanych w dyskusję nad ważnymi aspektami współczesności: etyczno
społecznymi, religijnofilozoficznymi, politycznych nie wyłączając 4. 
byłyby więc, w założeniu, zgromadzeniami ludzi wolnych, człon-
ków elit bądź osobników do (w szerokim tego słowa znaczeniu) 
elit aspirujących. Mularstwo staje się centrum Związku i środkiem 
zjednywania prawdziwej przyjaźni między osobami, które inaczej 
pozostałyby w stałym [od siebie] oddaleniu 5 – stwierdzają potem 
redaktorzy tzw. Konstytucji Andersona, pierwszego historycznego 
dokumentu ruchu. Wzmiankę tę interpretowano jako wezwanie 
do porozumienia ludzi bogatych, członków elit, z biedniejszymi 
(ale, jak zauważaliśmy, posiadającymi społeczne aspira-
cje) obywatelami. co istotne, owo stwierdzenie należy 
umieścić w historycznym kontekście epoki, społecznego 
niepokoju i ciągłego strachu przed wojną domową, wywo-
łaną konfliktem politycznym lub religijnym. Loże miały 
zrzeszać ludzi z obydwu stron barykady: hanowerskich lojalistów 
i  jakobickich powstańców, protestantów i katolików, członków 
establishmentu oraz prześladowanych nonkonformistów. choć 
wraz z rozwojem ruchu, ten aspekt „lożowego pokoju”, wspólnoty 
mimo konfliktu, nie był już tak mocno akcentowany, warto zapa-
miętać, że do deklaratywnych celów wolnomularstwa należało 
wytworzenie związków „poziomych” i „pionowych”, niezależnie 
od oficjalnych podziałów metapolitycznych i klasowych.

trzeci – konsensus badaczy wskazuje na zróżnicowanie doktrynalne i, wraz z powsta-
niem coraz późniejszych i odległych od pierwotnego wzorca organizacji, istnienie lóż 
deklarujących diametralnie odmienne wartości, związane ze stosunkiem do religii, 
systemu politycznego, uczestnictwa kobiet w pracach lożowych... etc.

4 Tadeusz Cegielski, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego 
w Anglii, Warszawa 2011, s. 3–4; autor uzupełnia ten opis, wskazując na związki z róż-
norakimi ówczesnymi friendly societies, organizacjami samopomocowymi i klubami 
fascynatów folklorem i tradycją hermetyczną.

5 Tamże, s. 401.

loże miały zrzeszać 
ludzi z obydwu 
stron barykady
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ruch wolnomularski szybko wywołał falę krytyki, ze strony auto-
rytetów świeckich i duchownych, w tym kolejnych papieży. chciał-
bym ominąć ten niezwykle szeroki temat, skupiając się tylko na kilku 
aspektach krytyki masonerii, z potępieniem niejawności na czele. 
klemens XII, w wydanej w niecałe ćwierć wieku po założeniu Wiel-
kiej Loży Londynu (1717) konstytucji apostolskiej In eminenti (1738), 
zwraca uwagę na bardzo szczególny aspekt funkcjonowania maso-
nerii – faktyczną (jak będą twierdzić krytycy) lub domniemaną (jak 
utrzymują apologeci) tajność. Według papieża wolnomularze: nisi 
enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent (gdyby nie 
czynili złego, nie baliby się światła). Późniejsze dokumenty kościelne 
zarzucają ruchowi również negatywny wpływ ideowy, wrogość wobec 
tradycji oraz burzenie społecznego porządku. całościowe opisanie 
krytyki masonerii znacznie przekracza ramy niniejszego artykułu 6, 
warto jednak zapamiętać te hasłowe zarzuty przeciw lożom: taj-
ność oraz deprawacja. będą one nam potrzebne podczas wyprawy 
w wyobrażony kosmos odległej przyszłości.

I I I.  W   m r o c Z N e J  P r Z y s Z ło ś c I 
I sT N I e J e  J e dy N I e  Wo J N a  7

Oto świat Czterdziestego Pierwszego Tysiąclecia. Od ponad 
stu wieków Imperator zasiada na Złotym Tronie Ziemi. 
Dzięki swej boskiej woli włada ludzkością. Dzięki sile swoich 
niezwyciężonych zastępów włada milionami planet. (...) 
Zapomnijcie o potędze technologii i nauki, gdyż tak wiele 
ich sekretów zostało na zawsze zapomnianych. Zapomnijcie 
o obietnicach lepszego życia i rozwoju, gdyż w mrocznej 
przyszłości istnieje jedynie wojna. Pokój zniknął z tego świata. 
Jest tylko wieczna rzeź i wojna, którym towarzyszy rechot 
żądnych krwi bogów 8.

6 Bardzo zwięzłej próby przedstawienia najważniejszych dokumentów i pism katolickich 
przeciw wolnomularstwu podjąłem się na łamach „Ars Regii”; Miedzy Katonem a Hora-
cym. Antymasońskie pisma księdza Załęskiego, „Ars Regia”, nr 18 (2008/09), s. 73–104.

7 Serdecznie dziękuję Przemysławowi Mrówce oraz Marcinowi Przybyłkowi za konsulta-
cje i porady dotyczące świata Warhammera. Bez ich pomocy ten artykuł byłby uboższy.

8 Cyt. za: Dan Abnett, Karabiny Tanith, Warszawa 2009, s. 5.
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takież przedstawienie (według wydawniczej terminologii anglo-
saskiej: flavor text) widnieje niemal na każdym medium przedsta-
wiającym uniwersum Warhammera 40.000. Ów wyobrażony świat 
po raz pierwszy zaistniał jako tło stworzonej przez ricka Priestleya 9, 
a wydanej w 1987 przez games Workshop figurkowej grze wojennej 
(znanej też jako Warhammer 40K, WH40K lub po prostu 40K). szybko 
jednak prosta kanwa gry strategicznej obrosła w bogate legendarium, 
zawierające powieści (publikowane przez oficjalnego wydawcę opo-
wieści o uniwersum, black Library), prace graficzne, komiksy, filmy 
czy gry komputerowe. co interesujące, mimo imponującej liczby tek-
stów kultury, związanych z Warhammerem 40.000, macierzysta firma 
do dziś utrzymuje dość sprawną kontrolę nad spójną historią świata 
w praktycznie każdym medium (co, jak pokazał smutny los mediów 
związanych ze star Wars Expanded universe, w perspektywie kilku 
dekad nie jest sprawą prostą). Dlatego też WH40K należy do ewene-
mentów kultury popularnej – być może największego, wewnętrznie 
spójnego przedstawienia świata fantastycznego.

Historia uniwersum Warhammera (przynajmniej jego futurystycz-
nej części; rok wcześniej games Workshop wydało bliźniaczy setting 
fantasy, zwany Warhammer Fantasy Battle; ten jednak nie osiągnął 
takiej popularności jak jego młodszy brat) sięga trzydzieści 
osiem mileniów w przyszłość i, w najogólniejszym zary-
sie, łączy popularne wątki regresu technologicznego, posta-
pokalipsy, dystopii i komentarza społecznego. Po wiekach 
rozwoju technologicznego, prosperity i ludzkiej ekspansji 
w kosmosie (które jednak przez historyków Imperium człowieka 
również określane są mianem „mrocznych”, jako czas przed władzą 
Imperatora), nadeszły „Mroczne Wieki”, „czas walki”, okres regresu, 
chaosu i rozpadu ludzkich społeczeństw. Dopiero w trzydziestym 
pierwszym milenium tajemniczy przywódca (przez historyków zwa-
ny po prostu „Imperatorem”), wykazujący nadnaturalne zdolności 
psychiczne, nadludzki intelekt i nieokiełznaną wolę, rozpoczął „Wiel-
ką krucjatę”, proces gwałtownego (w porównaniu z wiekiem ludz-
kości) i brutalnego podboju, unifikacji ludzkich społeczeństw. Prócz 

9 Twórca ten w 2010 opuścił Games Workshop, jednakże do dziś uznawany jest powszech-
nie za naczelny autorytet i ojca uniwersum.

wh40k należy 
do ewenementów 
kultury popularnej
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niechętnych nowej władzy ludzkich rebeliantów, Imperator walczył 
również z nieprzyjaznymi cywilizacjami obcych oraz niebezpiecznymi 
reliktami dawnej technologii. Po dwustu latach galaktycznego podbo-
ju, władza nowo powstałego Imperium człowieka objęła większość 
znanego kosmosu, a znaczna część technologicznych cudów minio-
nych epok została odzyskana i znów zastosowana (w dużej mierze: 
w charakterze militarnym). Do walki o nowy ład Imperator stworzył, 
między innymi, kastę postludzi zwanych adeptus astartes (kosmicz-
nych Marines), prowadzonych przez transhumanistyczne „potom-
stwo” władcy, prymarchów. jednakże jeden z nich, Horus Lupercal, 
uległ podszeptom niezidentyfikowanej siły, rozpoczął ogólnogalak-
tyczną rebelię przeciw ojcu. ostatecznie został pokonany i zabity, 
lecz wcześniej zdołał rozbić jedność Imperium oraz poważnie ranić 
Imperatora, przez co ten zapadł w bliski śmierci stan paraliżu ciała 
i umysłu. Do czterdziestego pierwszego milenium władca ludzkości 
jest utrzymywany w stanie wegetatywnym dzięki cudom pradawnej 
technologii, a ludzkość traktuje go jak boga i duchowego strażnika 
w walce z inwazją chaosu.

chaosem w uniwersum Warhammera zwie się amorficzne, trudne 
do opisu siły, rezydujące w Immaterium (alternatywnej przestrzeni 
wszechświata, służącej, między innymi, do podróży międzysyste-
mowych) i manifestujące się w znanym wszechświecie za pośrednic-
twem istot wyznających mrocznych bogów i przyzywających demony. 
Według różnych interpretacji Immaterium może być traktowane 
jako strefa nadprzyrodzona świata lub (według rozumienia mate-
rialistycznego) obszar odmiennych i sprzecznych z naszymi praw 
natury. tak czy inaczej, rezydujący w psionicznej stazie Imperator, 
bogowie chaosu oraz demony szybko doczekali się religijnej inter-
pretacji, która stanowi jeden z najważniejszych motywów opowieści 
ze świata Warhammera.

na pierwszy rzut oka estetyka świata stanowi parodię ludzkich 
religii, ze szczególnym wskazaniem na katolicyzm. Ewidentne zapoży-

czenia estetyczne, hiperbole historyczne i adaptacje antykato-
lickich mitów (głównie, ale nie wyłącznie, na temat inkwizycji) 
tworzą nieoparte wrażenie „średniowiecza w kosmosie”; oczy-
wiście europejskiego średniowiecza, poddanego popkultu-
rowej obróbce przez (w  znaczniej mierze) anglosaskich, 

ludzkość traktuje go 
jak boga i duchowego 

strażnika w walce 
z inwazją chaosu
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postprotestanckich twórców. Począwszy od przedstawienia oficjalnego 
języka Imperium za pomocą łaciny, przez wygląd i organizację elitar-
nych oddziałów wojskowych, przypominających zakony rycerskie, po 
groteskowo rozbudowany ceremoniał i przesadzoną do granic fanaty-
zmu religijność obywateli Imperium, historia ludzkości w czterdzie-
stym pierwszym milenium zdaje się być alegorycznym odwróceniem 
oświeceniowej, naiwnie optymistycznej wizji Progressus ad Infinitum. 
co istotne, wiele elementów opowieści ze świata mrocznej przyszłości 
wskazuje, że ludzkość jest zgubiona: Imperator nadal tkwi w zawiesze-
niu między życiem a śmiercią, cuda technologii są powoli, ale konse-
kwentnie zapominane, a wrogie siły z tego (agresywni obcy) i innego 
świata (demony) wciąż wyczerpują zasoby wielkiego, ale bezwładnego 
Imperium. rządy Imperatora (a właściwie kierujących w jego imieniu 
urzędników) nie są przedstawione jako moralne czy nawet znośne dla 
ludzi. stanowią jednak najmniejsze zło, jedyny sposób na przetrwanie 
we wrogiej rzeczywistości.

I V. K ru c J aTa  K rW I  I   r o Z u m u

już era Wojen Zjednoczenia była naznaczona (z naszej, współczesnej 
i chrześcijańskiej perspektywy) znamieniem tyranii. na początku 
Wielkiej krucjaty Imperator zadeklarował, że jedynie ludzkość jest 
rasą godną istnienia we wszechświecie (co można interpretować 
jako wezwanie do uniwersalnej rzezi obcych, jeszcze zanim 
ci okazali się wrodzy ludziom), a wszyscy przedstawiciele 
homo sapiens muszą się poddać jego oświeconej despotii. 
Imperator promował wartości świeckie i materialistyczne, 
usuwając religię, zwykle razem z jej wyznawcami. co istotne, 
według większości przekazów miał równie radykalnie sprzeciwiać 
się własnemu kultowi, organizacji uznającej go za boga (doktryna 
tejże doczekała się kodyfikacji w księdze zwanej Lectitio Divinitatus). 
Wszystkie te starania okazały się jednak porażką, gdyż ów mudża-
hedin ateizmu i świeckości stał się ostatecznie obiektem największej 
religii w dziejach wszechświata.

Historia upadku Imperatora i powstania Imperium jest złożona, 
a przez lata pozostawała (zapewne celowo) niepełna i podatna na 
interpretacje. Dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku black Library 
zaczęła wydawać serię książkową, opartą na kanonicznym materiale 

homo sapiens muszą 
się poddać jego 
oświeconej despotii
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historycznym, dotyczącym pierwszego buntu części prymarchów 
i kosmicznych marines. Herezja Horusa, gdyż pod tą zbiorczą nazwą 
znany jest cykl, obejmuje (stan na lato 2016) już ponad trzydzieści 
powieści, z których pierwsza, Czas Horusa 10, została napisana przez 
Dana abnetta, najpopularniejszego i najbardziej zaufanego z pisarzy 
współpracujących z games Workshop. Pierwsze tomy cyklu opowia-
dają o stopniowym kuszeniu prymarchy Horusa Lupercala przez 
wyznawców zakazanych kultów. W tomie drugim 11 stronnicy chaosu 
otrzymują od losu niezwykłą szansę: Horus zostaje ranny i jest leczo-
ny przez kapłanów na planecie Davin; tam też otrzymuje pierwsze 
znamię chaosu i rozpoczyna pełną pychy drogę ku upadkowi 12. co 
istotne, podczas swej agonii, Horus doświadczył przerażającej wizji 
przyszłości (jak się potem okazało: zesłanej przez bogów chaosu), 
w której galaktyka pogrążona jest w stagnacji i zabobonnej religij-
ności. ostatecznie, w imię wyznawanych przez swojego ojca zasad, 
rozpoczął przeciw niemu bunt, używając okrutnych metod, których 
od rodziciela się nauczył.

tak samo jak praktykę imperialnych rządów i społeczny ustrój 
czterdziestego pierwszego milenium można traktować jako kary-
katurę i/lub analog historii średniowiecznej, Wielka krucjata może 
stanowić podobne przedstawienie epoki oświecenia, rewolucji Fran-

cuskiej oraz późniejszych rewolucji, w sposób totalitarny 
niszczących religię. W tej interpretacji wielki plan Impera-
tora (niczym projekt ukrytego gdzieś architekta Wszech-
świata) może kojarzyć się z wolnomularstwem, a zwłaszcza 
z czarną legendą tegoż. jednak prawdziwą przewrotność 

legendarium Warhammera stanowi fakt, że ze znanej graczom i czy-
telnikom historii Imperium wynika, iż było wprost przeciwnie.

V. m a s o N I  W   Ko s m o s I e

szukając w mrocznej przyszłości masonerii, nie można ograniczać się 
do idealnego wzorca regularnego wolnomularstwa czy nawet stereo-

10 Dan Abnett, Horus Rising, Black Library 2006; tłumaczenie polskie: Dan Abnett, Herezja 
Horusa. Czas Horusa, Fabryka Słów 2012.

11 Graham McNeill, Fałszywi Bogowie, Fabryka Słów 2012.
12 Skomplikowana historia tej długiej sagi powieściowej doczekała sie nawet obszernego 

streszczenia na stronach Wikipedii: en.wikipedia.org/wiki/The_Horus_Heresy_(novels).

galaktyka pogrążona 
jest w stagnacji 

i zabobonnej religijności



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
0 

/ J
ES

IE
ń

 2
01

6 
26

3

typu czytających nowinkarskie książki dżentelmenów w fartuszkach. 
Duch tworzący wolnomularstwo to duch loży i prac lożowych: czasu 
i przestrzeni wydzielonych z normalnego świata profanów. tajne/
niejawne spotkania, rytuał, wspólnota, która choć na chwilę zrów-
nuje księcia i żebraka, o ile łączy ich pokrewieństwo idei i wierność 
jednej organizacji. to też zazwyczaj wydzielona czy wręcz bezpiecz-
na przestrzeń dla określonej grupy: zazwyczaj dorosłych mężczyzn, 
choć zarówno statecznych mieszczan, jak i egzotycznych wojowni-
ków. Wcielenie ideału braterstwa: połączenia równości z posłuszeń-
stwem kodowi honoru oraz rytuałów, w dodatku zakrywanych przed 
zewnętrznym światem i oczyma profanów – tych, którzy nie rozu-
mieją. krótko pisząc: bluźnierstwo wobec świata jawności, porządku, 
hierarchii i tradycyjnie rozumianego racjonalizmu.

Zarówno dobrotliwy esteta, jakim był klemens XII, jak i hiper-
ambitny tyran, Imperator Ludzkości, muszą sprzeciwić się istnieniu 
pewnych stowarzyszeń, zgromadzeń, (...) spotkań i zjazdów, zwanych 

Bluźnierstwo wobec 
świata jawności, 
porządku, hierarchii 
i tradycyjnie 
rozumianego 
racjonalizmu
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wolnomularskimi 13. Zarówno system łagodnego paternalizmu, jak 
i otwartej wszechwładzy nie może sobie pozwolić na cienie, miejsca, 
w które nie dochodzi słońce znanego i akceptowanego przywództwa. 
Dlatego też w uniwersum Warhammera podczas Wielkiej krucjaty:

Oficjalna wersja głosiła, że wśród Adeptus Astartes nie istnieją 
ani loże wojowników, ani inne tajne bractwa. Powszechnie 
wiadomym było, że sam Imperator niechętnym okiem patrzył na 
podobne stowarzyszenia. Uważał je za niebezpiecznie zbliżone 
do sekt i kultów religijnych, takich jak Wyznanie Imperialne, 
zwane również Lectio Divinitatus, którego członkowie wierzyli, 
iż ukochany przez wszystkich Imperator jest wcielonym bogiem. 
 
Nieoficjalnie jednak wśród Legionów Astartes istniały tajne 
bractwa i loże. Plotki głosiły, że działały również w ramach 
XVI Legionu, i to od dawna. Około sześćdziesięciu lat temu 
Wilki Luny wspomogły XVII Legion, Głosicieli Słowa, 
podczas wcielania do Imperium planety zwanej Davin. Był 
to świat barbarzyński, a rządziła nim kasta wojowników. 
Ich szlachetna postawa i zaciekłość w walce zaskarbiły 
im szacunek wśród Astartes wysłanych w celu pacyfikacji 
walczących klanów. Wojownicy z Davinu rządzili sobą za 
pośrednictwem skomplikowanego systemu lóż, na wpół 
religijnych stowarzyszeń, z których każde oddawało cześć 
jednemu z gatunków lokalnych drapieżników. W wyniku dyfuzji 
kulturowej pewne tamtejsze praktyki zostały po cichu przejęte 
przez oba Legiony 14.

Zupełnie jak żyjący w naszym świecie liberalni katoliccy apolo-
geci masonerii, niektórzy wojownicy imperatora lekceważyli istnie-
nie owych sprzysiężeń, dobrodusznie klasyfikowali je jako fenomen 
kulturowy, niemający przełożenia na świat religii, filozofii i polityki, 
albo też znacznie umniejszali ich znaczenie. Według słów jednego 
z weteranów elitarnego legionu Imperatora:

13 Klemens XII, In eminenti, 1738.
14 Herezja Horusa..., s. 321–322.
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Loże są raczej nieszkodliwym fenomenem. (...) Wojownicy 
zawsze poszukują braterstwa wśród sobie podobnych. Z tego, co 
mi wiadomo, wynika, że loże służą tworzeniu i utrzymywaniu 
więzi pomiędzy wojownikami znajdującymi się na różnym 
szczeblu dowodzenia. Stanowią swego rodzaju wewnętrzny 
związek, którego struktura przenika Legion na wskroś, nie 
konkurując z oficjalną hierarchią 15.

co jednak budziło uzasadnione wątpliwości najwierniejszych pod-
danych władcy: 

Loken nie był pewien, jak może wyglądać funkcjonowanie 
czegoś, co przenika Legion na wskroś, ale pomysł ten go 
niepokoił. Nie podobał mu się fakt utajnienia owych bractw, 
bo to oznaczało, że ktoś chciał coś ukryć. No i sam Imperator, 
ukochany przez wszystkich, nie akceptował podobnych grup 16.

jak się szybko okazało, zignorowanie kosmicznych masonów 
przyniosło zgubę galaktyce. nieodkryty w porę sekret okazał się 
pankosmicznych spiskiem niszczących sił, świadomie i konsekwent-
nie dążących do upadku Imperium i wydania ludzkości na pastwę jej 
najgorszych skłonności.

co interesujące, żaden z bohaterów sagi (nie mówiąc już o samym 
Imperatorze) nie zwraca uwagi na estetyczny i organizacyjny szta-
faż wojsk Wielkiej krucjaty, w każdym prócz teologicznego aspekcie 
gotowy na nasycenie mistycyzmem. Można ową niefrasobli-
wość Imperatora tłumaczyć względami praktycznymi (tak 
w świecie przedstawionym, jak i realnym; estetyka epoki 
Horusa została stworzona już po wypracowaniu estetycz-
nym wojsk z czterdziestego pierwszego milenium i na nim 
się opierała), ale ta okoliczność podatna jest na głębszą inter-
pretację: materialistyczny system Imperatora był gotowy na przyjęcie 
czynnika irracjonalnego tak samo jak jego forma materii mistycyzmu.

15 Tamże, s. 322.
16 Tamże, s. 322.

anglosascy autorzy, 
sceptycznie lub wrogo 
nastawieni wobec 
chrześcijaństwa
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bogactwo legendarium świata Warhammera tłumaczy kryzys ludz-
kości na wiele sposobów (wcześniejszy upadek rasy Eldarów, wojny 
z innymi gatunkami obcych, zagrożenia spoza galaktyki), jednak 
herezja Horusa, rany Imperatora i manifestacje chaosu stanowią 
czynnik decydujący, w największym stopni kształtujący Imperium 
po trzydziestym milenium. Dlatego paradoksalny, przynajmniej dla 
polskiego gracza i czytelnika, może wydać się fakt, że przyczyną owe-
go upadku był kosmiczny analog wolnomularstwa.

Znaczna większość twórców legendarium gry to anglosascy 
autorzy, sceptycznie lub wrogo nastawieni wobec chrześcijaństwa; 
podobne sentymenty wykazuje też część odbiorców tego kulturo-
wego fenomenu. jednak Dan abnett czy sam rick Priestley są zbyt 
ambitnymi i inteligentnymi twórcami, aby zatrzymać się na uprosz-
czonej ideologii, estetycznej fascynacji czy efektownym bluźnier-
stwie. uniwersum Warhammera konsekwentnie kroczy dalej Złotą 
Ścieżką Imperatora Ludzkości, aby dotrzeć na granicę totalnego 
eksperymentu myślowego, jakim jest przedstawienie ludzkiej natu-
ry w ekstremum.

W wizji twórców gry ludzkość usiłowała się uwolnić od brzemienia 
fanatyzmu, a ostatecznie też od jakiegokolwiek wpływu religii czy 
dowolnej innej ekspresji nieopartej na fundamentalnie neopozyty-
wistycznym rozumieniu nauk. Próba ta zakończyła się spektakular-
ną porażką, gdyż ateistyczny tyran, rzucając wyzwanie fałszywym 
bogom, stał się bogiem realnym i namacalnym, co więcej, w dalekim 
echu wolteriańskiej dewizy – bogiem niezbędnym (i to niezbędnym 
do biologicznego przetrwania ludzkości!).

kult Imperatora walczy w mrocznej przyszłości z bogami chaosu, 
równie realnymi, choć obcymi bytami. co istotne, ostatecznym powo-
dem buntu Horusa była, choć fałszywie interpretowana, w ogólnym 

zarysie prawdziwa wizja ludzkości pod rządami Imperatora, 
a sprzeciw wobec kultu ojca stanowił jedną z głównych moty-
wacji buntownika. obie więc drużyny w tej ideologicznej roz-
grywce powoływały się (można przypuszczać, że w znacznej 

mierze szczerze) na ekstremistycznie rozumiany ateizm jako główną 
motywację swojego działania, w tym wszelkich zbrodni. rezultatem 
owego pojedynku było powstanie wielkich systemów religijnych, 

non serviam to pierwsze 
słowa wielu złoczyńców
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z których jeden (a w pewien sposób drugi też) jest niepodważalnie 
zły i niszczycielski.

Motyw kuszenia i deprawacji przez chaos stanowi jeden z głów-
nych i bardzo często przewijających się motywów historii z mrocz-
nego uniwersum. Powolna korupcja prawych wojowników przez 
wpływy chaosu, począwszy od archetypicznej historii Horusa, w każ-
dym pokoleniu tworzy nowych odstępców. Droga do piekła (lub oka 
chaosu) jest w świecie mrocznej przyszłości również wybrukowana 
dobrymi chęciami, które jednak ostatecznie przegrywają z wycho-
dzącymi z cienia żądzami, tajnymi motywami i pramatką wszelkie-
go zła: pychą.

upadek Horusa i znacznej części wojowników Imperium można 
interpretować jako popkulturową wariację na temat buntu upa-
dłego anioła; można to jednak powiedzieć niemal o każdej historii 
zdrady. Non serviam to pierwsze słowa wielu złoczyńców. jednak 
katalizator owego zepsucia jest w świecie Warhammera szczególny. 
oddające ogólne założenia wolnomularstwa loże chaotycznych kul-
tów najpełniej ukazują tragizm dziejów świata Warhammera. 
Według interpretacji Imperatora źródłem wszelkiego zła są 
mistycyzm, irracjonalizm i sekret. kosmiczna masoneria 
przechowała te niszczące czynniki w ukryciu, przez długi 
czas udając niegroźną lub ledwie dziwaczną, aby potem oka-
zać się ekspozyturą największego zła w znanym wszechświecie. Dla 
fanatycznego ateisty, jakim był (jest?) Imperator, nawet pozornie 
niegroźne rytuały bractwa wojowniczego są wyzwaniem, potencjal-
nie wyzwaniem totalnym.

jeśli z opisu Imperium i jego oficjalnej doktryny usunąć warstwę 
satyry, parodii i krytyki religii objawionych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem chrześcijaństwa, łatwo dotrzeć do ogólnej krytyki ruchów 
heterodoksyjnych, obecnej w katolickim potępieniu wolnomularstwa 
i organizacji paramasońskich. I tu, i tu mamy do czynienia z potę-
pieniem tajności jako potencjalnej (i spodziewanej!) przykrywki dla 
najgorszych intencji i przeciwstawieniem publicznej liturgii tajnym 
misteriom (ten temat zasługuje na oddzielne omówienie), władzy 
siły jawnej władzy siły ukrytej i ogólnie: solarnego ładu i lunarnego 
chaosu. gdyby chaotyczni masoni mrocznej przyszłości nie czynili 
złego, nie baliby się światła. Ich zło wiąże się organicznie z niechęcią 

warhammer przyciąga 
radykalnych 
chrystofobów
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do przejrzystości, racjonalnej analizy i powszechnie akceptowanego 
porządku. ta dychotomia, oczywiście, traci swoją moralną monochro-
matyczność w świetle orwellowskiej praktyki władzy Imperium, ale 
przecież podobne zarzuty formułują przeciwnicy kościoła katolic-
kiego. a z nimi system ładu nie musi i nie może dyskutować: główne 
siły musi skupić na walce ze złem zewnętrznym, ku wewnętrznemu 
złu kierując tylko kilku wprawnych ojców inkwizytorów. jednak 
w sytuacji ekstremalnej wróg wewnętrzny staje się nieodróżnialny 
od zewnętrznego, gdyż każdy występek wobec ustalonego porząd-
ku jest potencjalną wyrwą w obronie i osłabieniem sił na froncie 
Wiecznej Wojny.

opis sił chaosu w mrocznej przyszłości nie odbiega zbytnio od 
czarnej legendy wolnomularstwa w interpretacji chrześcijańskiej oraz 
zarzutów paranoi i nietolerancji, które wobec chrześcijaństwa wysu-
wają jego najradykalniejsi krytycy. W tym zmieszaniu dwóch pozor-
nie sprzecznych wizji analog wolnomularstwa musi zająć naczelne 
miejsce jako rozsadnik kosmicznego zła. Wyobrażeni masoni rządzą 
knowaniami wobec świata rzeczywistego, naturalnym dla nich zada-
niem jest więc deprawacja całej galaktyki w mrocznej przyszłości.

Ironia i niedopowiedzenie twórców gry wydają się celowe. War
hammer, jako fenomen kulturowy, fascynuje miliony miłośników 
z całego świata. niektórych zachęca tylko wartością rozgrywki, czy-
stą zabawą płynącą z figurkowych batalii. jednak wielu koneserów 

epoki wiecznej wojny lubi też samą wizję mrocznej przyszło-
ści z powodów estetycznych i pozaestetycznych. Warham
mer przyciąga radykalnych chrystofobów i zaprzysięgłych 
apologetów, widzących w postmodernistycznym rozmyciu 

inspiracji i ocen moralnych przestrzeń dla wyrażenia swojego oglą-
du świata; a w dodatku dokonania tego przy budzącym radość jęku 
zarzynanych heretyków. W świecie mrocznej przyszłości istnieje 
tylko wojna, której towarzyszy rechot żądnych krwi graczy.

V I I.  Wa l K a  ś l e P yc h  a r m I I

Warhammer 40.000 to temat dogodny do znacznie rozleglejszych 
analiz kulturowych, historycznych czy nawet teologicznych. uka-
zanie paramasońskiego spisku (poza)galaktycznego to tylko jeden 
z interesujących elementów świata. gra zasługuje na opis jako dys-

obcy okazują się 
zawsze wrodzy
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topia, przykład popkulturowego kostiumu historycznego czy też 
fenomen dynamicznej interpretacji politycznej i metapolitycznej. 
jednak równie, czy może nawet bardziej, fascynującym elementem 
gry games Workshop jest ogólny obraz beznadziei i strachu przeni-
kający galaktykę przyszłości.

W uniwersum Warhammera niemal każdy możliwy spisek jest 
prawdziwy, a przesąd i uprzedzenie uzasadnione. Dlatego analog 
kościoła katolickiego jest tam bezduszną biurokracją, utrzymywaną 
przez nieświadomych prawdziwego stanu rzeczy fanatyków, a odpo-
wiednik masonerii faktycznie spiskował i zainicjował krwawy bunt 
ludzi przeciw władzy i porządkowi. obcy okazują się zawsze wrodzy, 
technologia naszpikowana niebezpieczeństwami, a kosmos zim-
ny i nieprzyjazny ponad wszelkie oczekiwania. Z punktu widzenia 
obserwatora obiektywnego, gracza wiedzącego wszystko lub niemal 
wszystko o ponurej historii Drogi Mlecznej, widza, który przeniknął 
wszelkie pozory, Warhammer to historia nie tylko chaosu z wielkiej, 
ale i chaosu z małej litery. to świat niepewności i niedookreśloności, 
w którym jego bohaterowie chwytają się irracjonalnych przekonań 
jako ostatniej linii obrony przed pustką i szaleństwem. Prócz budzą-
cych radość małych chłopców (w każdym wieku) obrazków opan-
cerzonych technorycerzy dobrą ilustracją fenomenu Warhammera 
mogłyby być wersy autorstwa Matthew arnolda:

O miła! w tym świecie, który w sens nie wierzy
Choćby sobie nawzajem pozostańmy szczerzy
Bo to piękno złudne, niczym snu kraina
Las różności i wdzięku, bezkresna nowina
Nie da nigdy ulgi, nie da końca łez
Pewności, kochania, światła nie da też
Wszak doszliśmy tutaj, na dni ciepłych kres
Gdy jedynym głosem pośród nocy ciemnej
Jest ślepych armii walki grzmot daremnej 17.

jest to jednak temat na zupełnie inną opowieść. Ω

17 Matthew Arnold, Dover Beach, wersy 29–37, tłumaczenie moje.



Niemal każda sekta dąży do tego, aby roztoczyć swą władzę nad 
całym bytem społecznym. Obalona zostaje przegroda między 
życiem prywatnym a publicznym. Każdy należy bez reszty do sekty 
i nadaremnie szuka przed nią jakiegoś azylu. Musi dochować jej 
wierności nawet w chwilach odpoczynku, w każdym najbłahszym 
słowie, w gestach miłości. Bez względu na to, czy ktoś przebywa 
w gronie rodzinnym, przy stole lub łóżku – sekta nie spuszcza go 
z oka. Jest wszechobecna, człowiek nie może bowiem zaufać ani 
przyjacielowi, ani żonie, ani bliskim. Miłość do sekty pochłania 
wszelkie inne uczucia, wszelkie inne względy. Jedna jedyna 
powinność, która może nakazać zbrodnie lub z niej rozgrzeszyć, 
zastępuje obecnie wszelkie obowiązki, dzielące dotychczas między 
siebie ludzkie serca 1.

Powstawanie i rozwój sekt prawosławnych to 
zjawisko o niejednorodnej proweniencji. Jak się 
bowiem okazuje, nie tylko świat katolicki wykształcił 
sobie zaplecze sekciarskie, co więcej, historia sekt 
prawosławnych sięga aż XVII wieku. Z jednej strony 
przyczyną ich powstawania były sprzyjające warunki 
społeczne, na które składały się ówczesne bunty 
chłopskie czy zaostrzone przeciwieństwa klasowe, 
z drugiej zaś strony – zmiany w samej Cerkwi 

1 R. Caillois, O duchu sekt [w:] R. Caillois, Żywioł i ład, Warszawa 1973, s. 249–250.

Problem duszy 
rosyjskiej 
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Fundamentalnym punktem w historii ruchu sektanckiego 2 były reformy 
patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, Nikona, z lat 1653–1656, których 
celem były upodobnienie obrzędów rosyjskiego prawosławia do obrzę-
dów greckich, odnowa życia religijnego, a także centralizacja Cerkwi. 
W szczególności zmiany dotyczyć miały m.in. wykonywania znaku krzyża 
trzema palcami, nie dwoma, wprowadzenia pewnych zmian w brzmie-
niu Wyznania Wiary, powtarzania Alleluja trzy-, a nie dwukrotnie, wpro-
wadzenie krzyża czteroramiennego (był ośmioramienny), czy zmiany 
pisowni imienia Jezusa.

Dla rozwoju ruchu sektanckiego w Rosji ważne były także aspekty 
terytorialne – ogromne odległości dzielące regiony kraju, przez co ten 
sam nurt religijny na skutek braku wzajemnych kontaktów doprowadzał 
do powstawania zupełnie różnych sekt.

Zmiany liturgiczno-dogmatyczne zaproponowane przez Nikona nie 
spotkały się z aprobatą części środowisk kościelnych i doprowadziły do 
raskołu, a więc rozłamu w Cerkwi. I choć reformy zatwierdzone zostały 
dopiero podczas synodu w 1654 roku, znacznie wcześniej rozpoczęły się 
prześladowania ich przeciwników. Obydwa stronnictwa – te popierające 
reformy Nikona oraz ich przeciwnicy – zarzucały sobie herezję i wyrze-
kanie się jedynej słusznej (i prawdziwej) wiary. Jednak to dla 
staroobrzędowców (starowiercy; przeciwnicy reform) nadejść 
miał trudny czas. Prześladowania przybrały bezwzględny cha-
rakter, gdy obok duchownych, opozycja objęła także szerokie 
masy, a że wszelkie zmiany w Cerkwi poparte zostały przez carat, 
sprzeciwiając się im, starowiercy występowali także przeciwko instytucji 
państwa. W 1667 roku na wyznawców „starej wiary” rzucono anatemę 
(gr. przekleństwo, klątwa), czyli tzw. wielką ekskomunikę, świadczącą 
o całkowitym odpadnięciu od Kościoła. Cofnięto ją dopiero 23 kwietnia 
1929 roku i ponownie w 1971 3.

Liczne prześladowania sprawiły, iż ruch raskolniczy zmuszony został do 
działania w podziemiu. Cóż takiego zapisane jest w człowieku, że szuka on 
dróg pobocznych, choć wskazano mu ścieżkę prostą i niewyboistą? W cie-

2 W pracy celowo używam określeń „sektanctwo” i „sektancki”, które wprowadził do 
swojej monografii Władysław Baranowski, zamiast: sekciarstwo i sekciarski, mającymi 
zabarwienie pejoratywne. Zob. W. Baranowski, Wierzenia i życie religijne ludu rosyjskiego 
w świetle polskich relacji z lat 1831–1920, Łódź 1987.

3 P. Stawiński, Sekty, schizmy i herezje w Rosji, Kraków 2000, s. 152.

doprowadziły do 
raskołu, a więc 
rozłamu w cerkwi
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szącym się dużym poparciem wśród ówczesnych Rosjan ruchu wyodręb-
niono liczne kierunki, skrajne zaś, najczęściej związane z ludowym misty-
cyzmem, dały podwaliny wielu sektom. Rosja nie była krajem z najbardziej 
rozwiniętym sektanctwem, jednakże charakteryzowała się silniejszym niż 
gdziekolwiek indziej mistycyzmem i ascetyzmem. Ponadto w Rosji wystę-
powały silniejsze tendencje do składania ofiar z własnego życia lub zdrowia 
w imię zapewnienia sobie zbawienia na tamtym świecie. 

Istniejące do drugiej połowy XvII wieku ruchy sektanckie w Rosji nie 
były bardzo silne, nie przybrały także poważnych rozmiarów. Dopiero raskoł 
z drugiej połowy XvII wieku pozyskał wielu zwolenników. Sektanctwo 
rosyjskie przełomu XvIII i XIX wieku przybrało o wiele bardziej skrajne 
formy niż w innych krajach europejskich. Jak się okazuje, przyczyna była 
prozaiczna – bowiem najwięcej zwolenników znalazło się wśród uciskanych 
przedstawicieli chłopstwa i biedoty mieszczańskiej, dla których zapewnie-
nie sobie sprawiedliwego życia pozaziemskiego było atrakcyjną alterna-
tywą dla życia w nędzy i wyzysku. Po raz kolejny potwierdziła się teza, iż 
bieda znacznie szybciej generuje liczne patologie. 

Liczba sekt działających w Rosji na przestrzeni XvIII, XIX i XX wieku to 
wielka niewiadoma. Przede wszystkim sektanci działali w ścisłej tajemnicy 
w obawie przed represjami carskimi, a ich nauka nie zawsze była spisana. 
Przekazywanie z ust do ust prawdy wiary doprowadziło do sytuacji, w któ-

rej z jednej sekty wyrastała druga, a z tamtej kolejne. Co kieru-
je człowiekiem, który porzuca swoją wiarę dla sekty, by później 
dostosowywać zasady nią rządzące do swoich potrzeb? Potrzeby 
duszy czy potrzeby chwili? Jak się okazuje, często więzy łączące 
wyznawców jednej wiary były tak słabe, że trudno było stwierdzić, 

czy stanowiła ona jednolitą całość. Sekty obejmując każdy aspekt naszego 
życia generują wiele wyznaczników przynależności. Gdyby nam przyszło 
dziś sprawdzić, w którym z prawosławnych ruchów działających od XvII 
wieku znalazłoby się dla nas miejsce, to który by to był? Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż potrzeby człowieka to nie zawsze hedonizm, które z popędów 
przyszłoby nam zaspokoić? Czy odważysz się wybierać sektę dla siebie?

d u c h o B o r c y, m o ło K a N I e  I   s u B B oT N I c y   
– s e K T y  T y P u  „ r a c J o N a l I sT yc Z N e g o”

Na terenie południowej Rosji, Ukrainy, a nawet na Kaukazie działały sek-
ty, których nauka czerpała wiele z dogmatyki protestantyzmu. Prawdo-

ruch raskolniczy 
zmuszony został do 

działania w podziemiu
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podobnie zrodziły się one w XvIII wieku. Były to ruchy ascetyczne, a ich 
wyznawcy prowadzili skromny tryb życia, unikali zabaw i picia alkoholu. 
Głęboko wierzono w równość wszystkich ludzi. 

duchoborcy 
Czy opowiadasz się za prostotą nabożeństw?
Czy wierzysz w preegzystencję i wędrówkę dusz?
Czy wszelka władza, zarówno duchowna, jak i świecka, jest dziełem 
szatana?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś „tak”, sekta duchoborców 
jest dla ciebie! Nazwa pochodzi od rosyjskich słów duch i boriec, co ozna-
cza bojowników ducha. To sekta zajmująca czołowe miejsce w kręgu 
sekt „racjonalistycznych”. Przyjmując religię duchoborców, należy jed-
nocześnie odrzucić koncepcję Trójcy świętej, uznając Chrystusa za naj-
doskonalszego z ludzi. Bojownicy ducha to ruch niekonfliktowy, wśród 
jego członków bardzo szeroko rozpowszechniona jest wzajemna pomoc, 
funkcjonują kasy zapomogowe, szkoły, sierocińce. 

mołokanie
Czy odrzucasz stan zakonny i wybujały kult religijny?
Czy lubisz mleko?
Czy pracę i solidarność międzyludzką uznajesz za podstawowe powin-
ności chrześcijanina?

Tak, tak i tak – sekta dla ciebie to mołokanie, czyli mlecznicy. Byli to 
ludzie, którzy w dni prawosławnego postu spożywali zabronione w tym 
czasie mleko. Sami sektanci mówili o sobie „pijący mleko duchowe” za sło-
wami św. Piotra: Jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, 
nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu (1P 2,2). 
W tej sekcie Pismo święte to jedyne źródło oświecenia duchowego, należy 
zrezygnować z hierarchii kościelnej, kultu ikon, relikwii, świętych.

subbotnicy/sobotnicy
Czy nieobce jest ci świętowanie soboty?
Czy uznajesz jedynie Stary Testament?
Czy uważasz, że obrzezanie jest symbolem przymierza z Bogiem?

Sobotnicy to sekta wywodząca się z mołokanów. Jej członkowie przy-
lgnęli do obyczajów starotestamentowych, strojem upodabniali się do 



A
LE

K
SA

N
D

R
A

 R
EB

EL
Iń

SK
A

 / 
PR

O
BL

EM
 D

U
SZ

y 
R

O
Sy

JS
K

IE
J 

 
27

4

Żydów i oczekiwali przyjścia Mesjasza. Jedną z zasad było także święto-
wanie soboty, skąd sekta czerpie swoją nazwę.

chłyści, czyli jedna z najbardziej mistycznych sekt
Niestraszna ci surowa asceza?
Czy uważasz, że dusza jest dobra, a ciało jest złe, z czego wynika koniecz-
ność jego umartwiania?
Czy potrafisz utrzymać sektancką działalność w tajemnicy (w obawie 
przed prześladowaniami ze strony władz carskich)?

Trzy razy tak – Twoja sekta to chłyści. Nazwa pochodzi od słowa chłyst, 
czyli pręt albo rózga, którymi sektanci się chłostali. Podczas rytualnych 
ćwiczeń pokutnych, członkowie sekty w wielkiej ekstazie wymierza-
li sobie pokutne razy. Umartwiając ciało, próbowano zagwarantować 
sobie pośmiertne zmartwychwstanie i wejście do świata aniołów. Jednym 
z podstawowych założeń chłystów była wiara w wielokrotne wcielanie 
się Chrystusa w różnych przywódców sekty. Według wierzeń Bóg Ojciec 
wcielił się w żyjącego w XvII wieku założyciela sekty Daniło Filipowicza, 
a ten stał się tym samym „bogiem żywym”. Po wielu latach jako głowa sek-
ty Daniło przelał swą boskość na swego ucznia, Iwana Susłowa. Legenda 
krążąca wśród sekty mówiła jakoby prześladowany Susłow miał zostać 
dwukrotnie, a nawet trzykrotnie ukrzyżowany przez władze carskie, za 
każdym jednak razem zmartwychwstawał, by jeszcze za życia wstąpić 
do nieba. Władza i mistyczna moc przekazywane były kolejno wielu 
przywódcom sekty.

skopcy, jeden z najbardziej skrajnych kierunków ruchu 
sektanckiego
Czy nie boisz się umartwiania ciała w celu zwalczania pokus szatana?
Czy w życiu przyświeca ci idea zysku za wszelką cenę, a twoje motto to: 
po trupach do celu?
Czy sprzeciwiasz się ludzkiej seksualności?

Skopcy to sekta, której wyznawcy przeciwstawianie się ludz-
kiej seksualności, a za cel stawiają sobie zwalczanie pokus, któ-
re namawiają do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu 
boskiemu. Tak zrodzona idea kastracji poprzez umartwianie 
ciała doprowadziła do wyrzeczenia się wszelkich pożądań. Jed-
nym z podstawowych zadań ruchu skopców było szerzenie ich 

Wierzono w nadejście 
sądu ostatecznego, 

gdy liczba wyznawców 
sekty kastratów 

dobije 144 tysięcy
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religii. Wierzono w nadejście Sądu Ostatecznego, gdy liczba wyznawców 
sekty kastratów dobije 144 tysięcy. Z przyczyn obiektywnych przyrost 
naturalny wśród skopców praktycznie nie istniał, dlatego też podejmo-
wali oni działalność misjonarską i często przekupywali społeczny margi-
nes do zasilenia szeregów sekty, a nawet przeprowadzali zabiegi kastracji 
wbrew woli ówczesnych ludzi. Skopcy określani są jako sekta o wysokim 
wykształceniu członków, którzy jednocześnie charakteryzowali się skąp-
stwem, chciwością i próżnością. Rozwój kapitalizmu w społeczeństwie 
skopców uczynił z nich coraz to bardziej bogacących się, a zarazem coraz 
to bardziej chorobliwie chciwych i skąpych kastratów. Nastawieni na zysk 
za wszelką cenę, skopcy stali się środowiskiem wyzyskiwaczy. W takich 
warunkach próżno szukać miłości bliźniego, miłosierdzia czy chociażby 
zwykłej przyzwoitości. 

Niewątpliwie sekty dotykają tak wielu wymiarów życia, że nietrudno 
zatopić się w odmętach jednej z nich, tak bardzo absorbujących czło-
wieka. W ówczesnych wspólnotach powszechna stała się tendencja do 
zapewnienia sobie zbawienia przez samobójstwo, rzekomo za przykła-
dem Jezusa Chrystusa, który dał się ukrzyżować dla zbawienia ludzkości. 
Najliczniejsze akty ofiarne to samospalenia, a to za sprawą oczyszczają-
cych wartości przypisywanych ogniu, który miał uwalniać od wszelkich 
grzechów. Jednostka, czasem cała grupa wiernych zamykała się w domu 
modlitwy, cerkwi czy jakimkolwiek innym budynku i, według wierzeń, 
przez samobójstwo w płomieniach pewnikiem prowadziła dusze do nie-
ba. Czy warto było? Tego nie dowiemy się nigdy. Z dzisiejszej perspektywy 
to tylko niepotrzebny akt odwagi, z perspektywy sektantów – wiernie 
spełniony obowiązek. Choć – w obiektywnej ocenie – przynależność do 
sekty nie jest niczym dobrym, wprost, jest wypaczeniem wiary i herezją, 
jak to możliwe, że tak wiele z nich przez setki lat znajdowało wyznawców, 
a niektóre trwają do dziś? Ω 

Bibliografia:
W. Baranowski, Wierzenia i życie religijne ludu rosyjskiego w świetle polskich relacji 

z lat 1831–1920, Łódź 1987
R. Caillois, O duchu sekt [w:] R. Caillois, Żywioł i ład, Warszawa 1973
P. Stawiński, Sekty, schizmy i herezje w Rosji, Kraków 2000
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Ziemia obiecana Teatru Nowego w Łodzi w reżyserii 
Remigiusza Brzyka i w adaptacji Michała Kmiecika to 
sztuka osobliwie zawieszona. Bardzo współczesna, 
wyraźnie aluzyjna do „tu i teraz”, a zarazem na 
wskroś klasyczna, czerpiąca wprost z oryginalnego 
tekstu Władysława Reymonta. Realizatorsko 
bezpieczna, aktorsko chwilami nierówna, a mimo 
tego długo dyskutowana w Łodzi i poza nią 

Brzyk i Kmiecik stworzyli świetne lustro, w którym Łódź – miasto drapież-
ne, amoralne, ale i fascynujące – może się przejrzeć, a także ponownie, 
u początków nowego wieku, zastanowić nad sobą. Z kolei ci, którzy nie 
znają i nie rozumieją jej nieokrzesanego charakteru, mogą, dzięki tej 
wielopłaszczyznowej adaptacji, poczuć namiastkę jej niesamowitości 
i wyjątkowości

B r Z e m I ę  Wa J dy, P r aW d a  r e y m o N Ta

Twórcy spektaklu zastosowali znany od czasów Rejsu Marka Piwowskiego 
„manewr inżyniera Mamonia”. Jak wiemy, widzowie lubią piosenki, które 
już raz słyszeli, a po filmie Andrzeja Wajdy z wielkimi kreacjami Daniela 
Olbrychskiego, Wojciecha Pszoniaka i Andrzeja Seweryna – tym bardziej! 
Taki zabieg ma jednak i „plusy ujemne”, gdyż – chcąc nie chcąc – będzie 
sztuka Remigiusza Brzyka zestawiana i porównywana z Wajdowską kla-
syką. Próba radykalnego odcięcia się od tego brzemienia, poprzez wier-
ność oryginalnemu tekstowi Władysława Reymonta, nie wszędzie była 
pomocna. Wydaje się, że najbardziej rzutowała na część aktorów, która 
nie potrafiła znaleźć sposobu na wyjście z cienia filmu. I choć w zasadzie 
to zarzut, te zmagania z perspektywy widza wydały się interesujące. 
Najmocniejszą stroną łódzkiej inscenizacji Ziemi obiecanej jest zupełne 
odwrócenie wektorów z Wajdowskiej wizji indywidualizacji bohaterów – 
w której protagonistami byli trzej przyjaciele: Karol Borowiecki, Moryc 
Welt i Maks Baum – na rzecz kolektywizacji przekazu, ale i fak-
tycznego, bo zaczerpniętego z literackiego pierwowzoru, pod-
kreślenia sprzeczności interesów poszczególnych postaci. Tekst 
Władysława Reymonta tym samym okazał się doskonałą pod-

Mikołaj 
Mirowski

Zupełne odwrócenie 
wektorów 
z Wajdowskiej wizji
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stawą do budowy bohatera zbiorowego. Na tę konstrukcję dość zręcznie 
nałożono dodatkowe znaczenia, oblekające klasyczny fundament niczym 
pojęciowa siatka naciągnięta przez współczesnych twórców. W ten spo-
sób obrazy krwiożerczego kapitalizmu, sprzeczności klasowych, relacji 
bogatych i biednych, waśni wynikających z nacjonalizmu i szowinizmu 
zostały zawieszone pomiędzy dziewiętnastowieczną przeszłością a teraź-
niejszością. Można powiedzieć wręcz, że Ziemia obiecana według Brzyka 
i Kmiecika znajduje się poza czasem i urasta tym samym do rangi uni-
wersalnej metafory. 

N oWaTo r s K a  K l a s y K a 

Sceniczny zabieg twórców Ziemi obiecanej jest tym ciekawszy, że oparty na 
dość ortodoksyjnym podejściu do adaptacji, zamiast typowego dla nie-
których współczesnych twórców eksploracyjnego eksperymentu. Nie jest 
moim celem wartościowanie tych odmiennych koncepcji – każdy spektakl 
ma przecież własną temperaturę, rządzi się własnymi prawami. W tym 
wypadku Brzykowi i Kmiecikowi udało się z powodzeniem zrealizować 
pomysł zbudowania łódzkiej mitologii na zderzeniu idei kapitalistycznej 
mekki dla zaradnych (uosabianej przez postać Karola Borowieckiego, 
z czym osobliwie współgrała bezbarwność kreacji aktorskiej Michała 
Bielińskiego) z rzeczywistością wyniszczającego piekła wyzysku, przy 

jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej konwencji teatralnej. To 
tym bardziej godne uznania, że zespołowi Teatru Nowego wciąż 
przecież ciążył na barkach – oczywiście na ich własne życzenie – 
świetny film Wajdy. Ziemię obiecaną warto w tym miejscu porów-

nać chociażby do Teraz jest wojna! Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, 
którzy w sposób absolutnie eksperymentalny przetworzyli mitologię 
serialu Czterej pancerni i pies. Na użycie podobnej maszynki do teatralnego 
mięsa Brzyk się nie zdecydował, co tym razem, paradoksalnie, okazało 
się wyjątkowo trafne i… nowatorskie.

Pa m F l e T  s P o ł e c Z N y

O czym w takim razie jest Ziemia obiecana i co ważnego przekazuje? To 
przede wszystkim radykalny pamflet społeczny, którego ostrze wymie-
rzone jest w ponadczasowy i niezmienny wyzysk kapitalizmu. Dobrze 
oddaje to scena, w której fabrykant Müller (Dariusz Kowalski) pokazuje 
Borowieckiemu swój przepiękny, ale pusty pałac. Pamiętamy tę scenę 

 ziemia obiecana znajduje 
się poza czasem
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z filmu Wajdy – wszyscy mają pałace, to ja też mam pałac – mówił Müller. 
W sztuce kiczowate pomieszczenia, jak pokój mauretański, są jedynie 
opowiedziane. Na obrzeżach sceny snują się jednak milczący, owinięci 
folią ludzie widma, zepchnięci na margines biedacy, wyrzutki społecz-
ne. Podział jest ostro zarysowany. Przypomnijmy sobie także pracują-
cych w symbolicznej fabryce – jednoznacznie budzących skojarzenia 
z antycznymi niewolnikami, tzw. galernikami, choć zaimprowizowane 
tkackie warsztaty przypominają bardziej biurka współczesnych korpo-
racji. W głębi świetnej scenografii Igi Słupskiej i Szymona Szewczyka 
znajduje się sterta ubrań, porozwieszanych, rozrzuconych na wielkich sto-
sach – to tanie T-shirty, których pełno w supermarketach czy na bazarach, 
gdzie ubiera się dzisiejsze zdekapitalizowane społeczeństwo. Nie brakuje 
także czytelnego nawiązania do historii. Cyferki wieszanych ubrań to daty 
kolejnych buntów robotniczych – 1905, 1956, 1970. Znacząca jest scena, 
gdy podczas suto zakrapianej biesiady najbogatsi, trzęsący fabrykancką 
Łodzią „ludzie pierwszej kategorii”, intonują Łodziankę – pepeesowską 
pieśń z czasów rewolucji 1905 roku – a później rozbijają zabawę robot-
ników. To zapowiedź konfliktów, które targały Łodzią w czasach Rey-
monta, a jednocześnie niewypowiedziane pytanie – czy mogą się one 
powtórzyć również dziś? Jedną z ważniejszych ról wątku różnic klaso-
wych w sztuce jest kreacja Hermana Buchholza w wykonaniu Wojcie-
cha Bartoszka. Co prawda jego pogrzeb nie był – co oczekiwano, 
plotkując przed premierą w kuluarach – czymś na wzór śmier-
ci Jana Kulczyka, niemniej teatralny Buchholz z nieodłącznym 
balkonikiem i szlafrokiem jednoznacznie przywodził na myśl 
współczesnego magnata, choćby któregoś z rosyjskich oligar-
chów lub wszechpotężnego króla korporacji prasowo-telewizyj-
no-wydawniczej, Ruperta Murdocha. Innym odważnym i niecodziennym, 
ale dobrym chwytem, namacalnie przypominającym wymiar konfliktów 
klasowych, była decyzja o obsadzeniu ekipy technicznej teatru w roli klasy 
robotniczej. Gdy jeden z pracowników wciela się w postać chłopa – ofia-
rę wypadku w fabryce, w wyniku którego stracił obie nogi – czuć ciężar 
gatunkowy, a także autentyzm naturszczyka.

aW e r s  I   r e W e r s  N a c J o N a l I Z m óW

Brzyk, trzymając się wiernie prozy Reymonta, sprawia, że jesteśmy w Zie-
mi obiecanej świadkami nieuładzonych i niezamiecionych pod dywan (jak 

Tkackie warsztaty 
przypominają bardziej 
biurka współczesnych 
korporacji
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to jest miejscami nad wyraz widoczne u Wajdy) konfliktów narodowo-
ściowych. Karol Borowiecki, Moryc Welt i Maks Baum nie tylko nie są 
czoło wymi postaciami, ale też w rzeczywistości średnio się przyjaźnią – ich 
współpraca ostatecznie kończy się zdradą. Ewidentnie grają też między 
nimi różne, dość widoczne resentymenty i ambicje. Najbardziej znany 
tekst z filmu Wajdy – Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem 
właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę – w spektaklu 
w zasadzie nic nie znaczy, jest retoryczny i ma raczej pokazać odcięcie 
się od idei trzech głównych bohaterów, wokół których orbitowała fabuła 
ekranowej adaptacji. Kluczem do zrozumienia rodzących się w społeczeń-
stwie nacjonalizmów (jak wiadomo, Reymont sympatyzował z Narodo-
wą Demokracją) są dwa duże, dobrze i przejmująco zagrane monologi 
Beaty Kolak. Występuję ona w podwójnej roli przeżartej antysemickimi 
stereotypami, zdeklasowanej szlachcianki Wysockiej, a także wyniosłej, 
napędzanej swą drapieżnością i dumą, wdowy po „wielkim” Szai Mendel-
sohnie. Te role to awers i rewers rodzącego się konfliktu i polsko-żydow-
skich uprzedzeń. Na marginesie warto dodać, że ideę powierzenia jed-
nemu aktorowi podwójnej – i to przeciwstawnej – roli w Ziemi obiecanej 
zastosowano z sukcesem kilka razy. Joanna Król wciela się w rolę bogatej 
Żydówki, kochanki Borowieckiego, Lucy Zuckerowej, ale jest zarazem 
biedną chłopką, Sochową. Wspomniany już Wojciech Bartoszek, prócz roli 
Buchholza, gra Adama Borowieckiego, ojca Karola – symbol odchodzącej 
w przeszłość herbowej szlachty, dla której nie ma już miejsca w czasach 
pulsującej „nowoczesności”.

h a l P e r N  V s  m y s Z KoW s K I

W Ziemi obiecanej jest jeszcze jeden ciekawy wątek. To rozważania filozo-
ficzno-moralne nad tym, czym była, jaka jest i jaka może być w przyszło-
ści Łódź. Czy jest to miasto metafora? Miasto symbol? Zawierają się one 

zwłaszcza w aktorskim pojedynku między Dawidem Halper-
nem (dobry Dymitr Hołówko) a Myszkowskim (doskonały 
Wojciech Oleksiewicz). Halpern to stary Żyd, który „dużo 
wie i dużo widział”, doświadczony przez los, zachowujący 

talmudyczny spokój i dystans. Jest zafascynowany Łodzią, jej szybkim roz-
wojem i dynamiką. Radują go kolejne inwestycje i ciągły napływ świeżej 
krwi. Moja Łódź jest i będzie wielką – mówi. Jego antagonista, Myszkowski, 
to Polak w średnim wieku, inżynier w fabryce Meyera, przeciwnik kultu 

jaka będzie 
nowa łódź?
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pieniądza i bezcelowego napawania się dobrami materialnymi, lubiący 
życie i ciekawą rozmowę o duchowości. Zmęczony łódzkim wyścigiem 
szczurów rzuca pracę, by w poszukiwaniu nowego, bardziej inspirującego 
życia, wyemigrować do Australii. Myszkowski to typowy outsider z wybo-
ru, kolorowy ptak o poetyckim usposobieniu, mający za nic materialistycz-
ne życie, które w jego rozumieniu wyniszcza i wyjaławia człowieka. Żąda 
od Łodzi więcej niż tylko bycia maszyną do robienia pieniędzy. Wierzy 
w humanizm i twórczy obieg myśli. Tak chciałby widzieć swoją Łódź – a że 
nie może jej znaleźć, opuszcza ją. W tym aktorskim pojedynku, chyba 
najważniejszym w spektaklu Brzyka, zasadza się podstawowe pytanie: 
jaka będzie nowa Łódź? Czy tylko miastem potworem wsysającym ludzi? 
Myszkowski nie ma nadziei, ale echa Łodzianki już są słyszalne… 

P r e Z e N T  p o S t  m o r t e m 

Ziemia obiecana to spektakl o buncie, o niesprawiedliwości, która osiąga masę 
krytyczną, i o świecie, który zaczyna trzeszczeć – mówi Michał Kmiecik. I taki 
rzeczywiście ma wymiar ten sceniczny fresk o dawnej, ale i jakby trochę 
współczesnej Łodzi. Jego zachowawczość i wierność klasyce to w tym 
przypadku zalety. Twórcy spektaklu udowadniają, że czasem nie trzeba 
niczego ostentacyjnie przerysowywać i redefiniować – jak w przypadku 
Ziemi obiecanej Jana Klaty, pokazywanej w Łodzi podczas Festiwalu Czte-
rech Kultur w 2009 roku – by powiedzieć coś nowego i interesującego. 
Mimo kilku potknięć i gorszych aktorsko ról, widowisko skłania do reflek-
sji i długich dyskusji – a to przecież podstawa dobrego teatru. Myślę też, 
że Ziemia obiecana to także najlepszy pośmiertny prezent dla niedawno 
zmarłego, niezapomnianego dyrektora łódzkiego Teatru Nowego, Zdzi-
sława Jaskuły. Jestem pewien, że po spektaklu, po rzuceniu pod nosem 
paru żarcików, biłby jego twórcom brawo. Ω
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Wisła, rzeka 
Jangcy i inni 
koledzy...

W hostelu Patchwork na Chmielnej w łazience 
od rana, aż do tej pory, stoi przed lustrem, przy 
umywalce młody Azjata z łańcuszkiem na nodze 
i depiluje sobie brwi. Co włosek wyskubie, pęsetę pod 
strumień wody z kranu podkłada. A woda z kranu 
leci cały czas, od rana. Teraz już wiecie, dlaczego 
nie ma wody w Wiśle. Zaraz, tylko się nauczę po 
azjatycku, powiem do gnojka: Pojebało cię, koleś? 
Zakręć ten kran! Albo idź się skubać do rzeki Jangcy!

kiedy jestem w Warszawie, gram. na tych ulicach trzeba umieć grać, 
to nie jest taka prosta sprawa. Wszystkiego, co chciałbym w życiu 
umieć, muszę się dopiero nauczyć. chociaż jakiś zasób słów, przysłów 
i cytatów w głowie mam i nie zawaham się ich użyć. Na tych ulicach 
trzeba umieć grać, to nie jest taka prosta sprawa – cytat z Harasymo-
wicza. Kto kapelusz kładzie rondem do bruku, daremnie czeka na szczę
ście – sam shepard. na tych ulicach trzeba umieć grać. na placach 
walić w bęben pedałem stopy. niech dudni!

uwielbiam rozmawiać z nurkami kontenerowymi. na ulicy w War-
szawie zawsze stoi jakiś kontener, a w nim są skarby. Przy kontenerze 
lub w środku jest nurek. uwielbiam z nimi rozmawiać. nie dość, że 

jerzy 
kędzierski
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są dżentelmenami, przodem wpuszczą do kontenera, udo-
stępnią zawartość, to jeszcze posiadają wiedzę o ludziach 
i świecie. a wiedzy o ludziach i świecie łaknę tak samo, jak 
łaknę towarzystwa dżentelmenów. Powiem szczerze, gdzie 
jak gdzie, ale w Warszawie nie spotkałem nurka kontene-
rowego, który byłby chamem. Znaczy się na samych lokalsów tra-
fiam. Wczoraj nurek z kontenera na placu Defilad wręczył mi plik 
komiksów. – Wie pan, że komiksy wymyślili Egipcjanie? to są dobre 
wydania, pan sobie weźmie i sprzeda na allegro. ten numer Marvela 
osiąga sporą cenę – powiedział do mnie nurek kontenerowy z placu 
Defilad. kto nigdy nie zajrzał do kontenera, ten nie zna wartości 
rzeczy. takie jest moje zdanie z trudną puentą, o ile w ogóle.

Dżentelmen z kontenera, człowiek z gestem, bynajmniej nie był na 
tyle zajęty pracą, żeby nie mógł ze mną porozmawiać. Fakt ten cenię 
nade wszystko. – Wie pan, jaka jest wiadomość dnia? – przyjemnie 
nawiązywał ze mną rozmowę pan z wnętrza śmietnika. – najbogatszy 
Polak trafił do raju podatkowego. – spodobał mi się dowcip, a o śmier-
ci najbogatszego Polaka wiedziałem. – Podobno najbogatszy Polak 
wszystko miał zarejestrowane na fundację w austrii i tym samym 
zwolniony był z płacenia podatków, a zwłaszcza w Polsce. Podatki, 
tak mówią, płacił tylko w szwajcarii – wymieniłem tę plotkarską 
wiadomość, żeby nie wyjść na człowieka mało konkretnego i nie-
zorientowanego w świecie. na to nurek z kontenera odpowiedział: 
–  Proszę pana, pisałem do obamy w tej sprawie. obama postulował 
podniesienie podatków dla najbogatszych. napisałem do niego, że 
bogaci nie płacą podatków. Podatki płacą tylko biedni.

Ponieważ uczę się rozmawiać z ludźmi, zapytałem: – Da się znaleźć 
coś wartościowego oprócz komiksów w takim kontenerze? – Proszę 
pana, raz znalazłem zegarek razem z opakowaniem, takim pudełkiem 
atłasowym, rozumie pan, nowy zupełnie, nieuszkodzony. Myślałem, 
że może jakieś trzysta złotych jest wart i pięćdziesiąt złotych za 
pudełko. ale poszedłem do specjalisty na Marszałkowskiej i tam on, 
specjalista, chciał mi dać za ten zegarek trzy i pół tysiąca.

nurek z kontenera zamilkł, więc ja, ponieważ uczę się na tych 
ulicach grać, zapytałem: – I sprzedał pan? – ależ skąd? – zaprzeczył 
urażony. – sprezentowałem koledze. Ω

Kto nigdy nie zajrzał 
do kontenera, ten nie 
zna wartości rzeczy 
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Be what you are in the mess and the violence / 
Don’t collect rivals / Seek out asylums / Find 
something sacred in all of this silence.
 Kate Tempest, Bad Place For a Good Time

Przyjęcie jako artystycznego pseudonimu tytułu ostatniej 
sztuki szekspira (Burzy – The Tempest) może świadczyć przynajmniej 
o trzech rzeczach: braku rozeznania co do miary własnego talentu 
(zwanego przez niektórych pychą), ukrywaniu w rękawie bardzo 
mocnych kart albo jedynie poczuciu, że sztuka musi brać pod uwagę 
tę niepewność, w której „poruszamy się i żyjemy”. a jeśli na końcu 
wychodzi na to, że twórczość kate Esther calvert, o której będzie tu 
mowa – sytuująca się na pograniczu rapu i poezji – prawdopodobnie 
jest czymś wybitnym (a ujmując rzecz bezpieczniej: przynajmniej 
godnym uwagi), to potencjalny obserwator może mieć spore pro-
blemy z ułożeniem tej dziwnej układanki w całość. Musi on bowiem 
odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie: jak zareagować na kate 
tempest? I czy szekspir mógłby tutaj cokolwiek pomóc?

Z Burzy dowiadujemy się, że wygnanie może dla jednostki oka-
zać się pewnego rodzaju poznawczym luksusem. banita, odcięty 
od swojego dotychczasowego otoczenia, może nie tylko dokonać 
zdystansowanej (i to dosłownie!) oceny własnych działań, ale także 
próbować zrozumieć, kim jest naprawdę – pozbawiony kontaktu ze 
swoją społecznością; w jakiś sposób uchwycić własną odrębność. to 
właśnie ta ostatnia okoliczność jest symbolizowana w dramacie przez 
nadnaturalne zdolności Prospera; to dzięki nim władca Mediolanu 
wie, kim jest i do czego jest zdolny. szekspir jednak nie pozwala 
bohaterowi zabrać ich w drogę powrotną, choć to one najmocniej 

błażej gębura
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wyróżniają go – niczym wykrzyknik wiszący nad głową – z grona 
śmiertelników przebywających na wyspie. jest to cena za ponowne 
włączenie się w życie wspólnoty, w której tak mocne metafizycznie 
wyróżnienia nie mogą znajdować racji bytu. I właśnie w tak „odcza-
rowanym” (choć już współczesnym) świecie pojawia się kate tem-
pest. Pisze nagradzane sztuki teatralne (Wasted, Hopelessly Devoted), 
poezję (Everything Speaks in its Own Way, Hold Your Own), próbuje 
też swoich sił w powieści (The Bricks that Built the Houses), ale przede 
wszystkim nagrywa swój hiphopowy album o dwuznacznym tytule 
Everybody Down. tak, dwuznacznym, bo nie do końca wiadomo, czy 
tempest nakazuje słuchaczom paść na kolana, czy po prostu konsta-
tuje powszechność upadku. a być może i jedno, i drugie.

W  południowo-wschodnim Londynie, który jest dla tem-
pest całym światem, nie ma miejsca dla odpowiedników Prospera. 
szekspirowski problem odrębności jednak nie znika. Wydaje się, że 
jest wręcz przeciwnie – staje się jeszcze bardziej dojmujący. choćby 
dlatego, że jednostka, która zastanawia się nad tym, co wyróżnia ją 
spośród obojętnego wobec niej otoczenia, nie może już mieć w tym 
względzie nadziei na żadną nadnaturalną „premię”:

Where’s god? I feel him, right here in the clearing
Whispering of something I’m not hearing
I’m listening as hard as I can
guess I ain’t ready yet.

Wiara okazuje się czymś bezpowrotnie straconym i właśnie dla-
tego nie można już się do niej odwołać. tę diagnozę tempest wypo-
wiada z żalem, bez żadnej satysfakcji, jednocześnie próbując znaleźć 
wyjaśnienie dla tego faktu we własnej słabości, której prawdopodob-
nie nie da się usunąć. religię próbuje zastąpić sztuka, która oczywi-
ście jest ciągle obecna, ale łatwo się degeneruje, zmieniając się jedynie 
w kolejny rodzaj pustej towarzyskiej zależności, nieodsłaniający 
przed widzem niczego ważnego. najczęściej okazuje się 
więc tylko pozorem, który jednak jeszcze jest opłacalny. 
tempest daje o tym znać sceną artystycznego eventu 
w otwierającym płytę znakomitym Marshall Law:

Wiara okazuje się czymś 
bezpowrotnie straconym
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Everybody here has got a hyphenated second name.
blowing more breeze
Than the wind at the weather vane.
Industry slimeballs, showbiz big-deals.
The cool new band with the retro feel.

Współczesna sztuka to po prostu biznes uprawiany przez próż-
nych ludzi o dwuczłonowych nazwiskach. trzeba przyznać, że dzie-
je się tak pod właściwie każdą szerokością geograficzną. a jeśli tak, 
to jedyną rzeczą, która w takiej sytuacji może uratować jednostkę 
przed wchłonięciem w masę obojętnej społeczności, to wartościo-
we relacje międzyludzkie, które jednak są czymś naprawdę rzad-
kim. tylko dzięki nim jednostka jest w stanie dokładniej przyjrzeć 
się sobie samej. jak jednak je znaleźć w mieście takim jak Londyn? 
W miejscu, w którym – wychowana w wielodzietnej rodzinie – tem-
pest stwierdza: Musiałam krzyczeć, żeby ktoś mnie usłyszał 1. krzyczeć, 
żeby wyrazić nie tylko gniew, ale i bezsilność.

Czym więc okazuje się Londyn? tempest ujawnia to w jednej ze 
swoich najlepszych kompozycji, balladzie Bad Place For a Good Time:

all over this city people are hungry
For things they don’t know the names off
It’s all just bricks and lights and bodies.

W pewnym sensie jest to miejsce o wiele dziwniejsze 
od wyspy zamieszkiwanej przez Prospera. bohaterowie 
Burzy dokonują przecież jakichś wyborów; przynajmniej 
są w stanie jasno określić swoje dążenia. ariel chce wol-
ności, Miranda chce Ferdynanda (i vice versa), a Prospero 
dąży do udzielenia moralnej lekcji swoim prześladowcom. 

W Londynie z wizji tempest – konglomeracie ciał, świateł i cegieł – 
tak precyzyjnie opisane role nie występują, bo ludzie nie są w stanie 
odkryć, co jest prawdziwym celem ich działań. Miotają się tak długo, 

1 S. Fishwick, Kate Tempest: cooking up a word storm, http://www.standard.co.uk/lifestyle/
london-life/kate-tempest-cooking-up-a-word-storm-a3215241.html

Bo ludzie nie są 
w stanie odkryć, co 

jest prawdziwym 
celem ich działań
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aż w końcu próbują sięgnąć po ostatnią deskę ratunku: manifest, któ-
ry przecież nie jest niczym więcej jak tylko próbą uporządkowania 
stawianych sobie celów. W jednym z wywiadów tempest stwierdza: 
Żyjemy w czasach, które są tak szalone, że nie możesz opowiedzieć już 
żadnej historii bez poczucia, że do pewnego stopnia jest ona polityczna 2. 

to coś więcej niż tylko ogólna konstatacja. jak sama mówi, nowy 
lider Labour Party, jeremy corbyn daje jej nadzieję 3. Wyraźnie dowo-
dzi tego Europe is Lost – utwór, w którym tempest wykłada bardzo 
precyzyjnie swoją społeczno-polityczną diagnozę. słuchacz nie może 
mieć wątpliwości, czemu należy się zdecydowanie przeciwstawić: 
patriotyzmowi, egoizmowi, torysom, przeciwnikom masowej imigra-
cji, ponad miarę rozdętej konsumpcji i – last but not least – globalne-
mu ociepleniu. Przerażona tym wszystkim tempest podnosi alarm, 
który nawet jeśli nie byłby fałszywy, to musi podzielić los każdego 
manifestu, z czasem stającego się czymś płaskim, przeznaczonym 
do jednorazowego użytku.

W dotychczasowej twórczości tempest istnieje zatem widocz-
ne gołym okiem pęknięcie. Z jednej strony mamy przywiązanie do 
szczegółu towarzyszącego jednostce i imponującą umiejętność wyno-
szenia go do rangi czegoś istotnego, zaś z drugiej ambicję trafnego 
skomentowania aktualnej rzeczywistości politycznej, 
przez co jednak tempest wpada w pułapkę doraźności 
i dosłowności, porzucając swój najmocniejszy artystycz-
ny atut: niejednoznaczność. jednak nie ona pierwsza 
i nie ostatnia. Przez swój manifest kate tempest po prostu próbuje 
w jakiś sposób powrócić do wspólnoty; powtórzyć manewr Prospe-
ra, który jednak w jej wykonaniu okazuje się czymś zupełnie innym. 
tempest ewidentnie chce być jak król Mediolanu, ale czy to może 
się jej udać? Ω

2 D. Lynskey, Kate Tempest: ‘We live in crazy times. You can’t tell a  story without it 
feeling political’, The Guardian, http://www.theguardian.com/music/2014/oct/23/
kate-tempest-we-live-in-crazy-times-you-cant-tell-a-story-without-it-feeling-political 

3 S. Fishwick, Kate Tempest: cooking up a word storm, op. cit.

Widoczne gołym 
okiem pęknięcie



RPG kontrrewolucyjny

Późny wieczór. W pokoju 
z zasuniętymi zasłonami 
stoi zawalony kartkami 
stół, oświetlony kilkoma 
świeczkami i dyskretnie 
odsuniętą lampą. Przy 
meblu siedzi kilku 
pryszczatych, średnio 
urodziwych młodzieńców 
udających, że są walecznymi 
rycerzami, zwinnymi elfami 
czy mądrymi magami, 
którzy właśnie zabili 
smoka i zabierają się do 
uwolnienia księżniczki

Tyle stereotypu. Prawdy w nim tyle, co 
i w wielu innych stereotypach: nie za dużo. 
Choć oczywiście, czasem w gry fabularne 
gra się po nocy, czasami tworzy się oklepa-
ne, kliszowate postacie i nie wszyscy gra-
jący wyglądają jak modele Calvina Kleina. 

Lub victoria’s Secret, bo stereotyp pomija 
fakt, że kobiety też w erpegi grywają. śro-
dowisko graczy jest bardzo niejednorod-
ne i liczne, o czym świadczy choćby popu-
larność licznych konwentów fantasy i SF, 
odbywających się zarówno w Polsce, jak 
i na całym świecie. Skąd się wzięła taka 

popularność rozrywki dla „pryszczatych 
okularników”? I co mówi nam to o współ-
czesnym świecie?

Tytułem wstępu należy wyjaśnić, co to 
właściwie są gry RPG. Skrótowo mówiąc, 
jest to improwizowany teatr. Jedna osoba 
obmyśla fabułę i wydarzenia, reszta zaś 
wciela się w postacie występujące w opo-
wieści i następnie zaczyna ją odgrywać, 
deklarując swoje posunięcia i wypowia-
dając kwestie. Z tego powodu za praszczu-
ra gier fabularnych uznaje się commedia 
dell’arte, opartą na dość podobnych zasa-
dach. Trudno jednak mówić o  ciągłości 
między XvI-wieczną improwizowaną 
komedią ludową a współczesnymi syste-
mami RPG. Sztuka włoskiego renesansu 
była raczej inspiracją dla dzisiejszych twór-
ców, bowiem gry fabularne we współcze-
snej formie narodziły się relatywnie nie-
dawno, w 1974 roku. Wtedy firma TSR Inc., 

poprzednik dobrze dziś znanego w świat-
ku fantasy/SF giganta Wizards of the 
Coast, wydała pierwszą, przedpotopową 
dziś edycję Dungeons & Dragons autorstwa 
Gary’ego Gygaxa i Dave’a Arnesona. Tak 
zwany „dedek” okazał się niezwykle żywot-
ny (po 42 latach na rynku dostępna jest 
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RPG kontrrewolucyjny

jego piąta edycja) i zarazem jest jednym 
z najbardziej wyszydzanych. Wprawdzie 
otworzył drogę mnogości dzisiaj obecnych 
na rynku systemów, zarazem jednak zapo-
czątkował przytoczony na początku stereo-
typ, mieliśmy tam bowiem istną symfonię 
sztampy: piękne elfie łuczniczki, musku-
larnych prawych rycerzy, diabolicznie złych 
magów, tytułowe lochy i smoki i całą resztę 
bez pardonu wyśmiewanego dzisiaj arse-
nału stereotypowych klisz. Oczywiście, 
wtedy jeszcze kliszami niebędących.

Jako się rzekło, D&D zapoczątkowa-
ło istną lawinę nowych systemów. Rynek 
okazał się bardzo chłonny i rozwojowy, co 
widać po dzisiaj dostępnej mnogości tytu-
łów. Mamy gry inspirowane filmami (Star 
Wars Roleplaying Game), literaturą (Zew 
Cthulhu) czy historią (Dzikie Pola). Mamy 
coś dla miłośników awanturniczych powie-
ści (7th Sea), dla lubiących postacie typu 

noir, zarówno w niby XvII wieku (Mona-
styr), jak i bardziej klasyczne (Deadlands 
Noir), dla miłośników Blade Runnera i pro-
zy Gibsona (Cyberpunk 2020), słowem, dla 
każdego coś miłego. Lista idzie w  setki 
pozycji, pomijając kolejne setki światów, 
tworzonych ad hoc na potrzeby danego sce-

nariusza albo po prostu z powodu fantazji 
mistrza gry. Każda osoba, która postanowi 
zacząć przygodę z erpegami, rychło znaj-
dzie coś dla siebie. Co jednak kieruje ludź-
mi, którzy zaczynają grę? I skąd się wzięła 
taka ich liczba?

Najprostsza odpowiedź brzmi, że jest 
to najnormalniejszy w  świecie element 
szukania rozrywki. To oczywiście praw-
da, ale przyjrzyjmy się temu, na czym ona 
polega. Po pierwsze, niemal cała gra (prócz 
okazjonalnego szkicowania planów sytu-
acyjnych lub innych materiałów pomoc-
niczych) dzieje się w naszej wyobraźni. To 
nie teatr, kino, książka czy gra kompute-
rowa, gdzie odbieramy bodźce, ewentu-
alnie wyobraźnią się wspomagając. Tutaj 
musimy przedstawić sobie zarówno sytu-
ację, w jakiej się znaleźliśmy, nasze oto-
czenie, zarówno bezpośrednie, jak i ogól-
ne, na koniec zaś naszą postać i sposób, 

w jaki powinniśmy/musimy/możemy się 
zachować. Mamy tu więc do czynienia 
z zupełnie innym rodzajem aktywności, 
w  pewien sposób bardziej angażującej. 
Gracze nie tylko mają odebrać opowieść, 
nie tylko wczuć się w nią, lecz także stać 
się jej elementem. Na czas sesji przyjmuje-
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my nowe imiona, nowe tożsamości, nowe 
punkty widzenia, charaktery, systemy war-
tości, całe osobowości. Czasem tworzymy 
postacie, które są biegunowo odmienne od 
tego, kim jesteśmy na co dzień.

Tu dochodzimy do drugiej warstwy 
odpowiedzi: gramy w erpegi, bo chcemy 
spróbować czegoś nowego. Nasze posta-
cie w  grze mogą być zarówno naszymi 
przeciwieństwami, jak i  nami samymi, 
z  kosmetycznymi jedynie zmianami. 
Możemy tworzyć nasze drugie osobowo-
ści na potrzeby gry, bo jesteśmy ciekawi, 
jak by to było, gdybyśmy byli kimś innym. 
Antypatycznym i zasadniczym zamiast cie-
płego i opiekuńczego, cynicznym zamiast 
romantycznego, poważnym zamiast żarto-
bliwego, rozkojarzonym zamiast wrażliwe-
go i tak dalej. A jesteśmy dopiero przy kwe-
stii charakterów, dochodzi bowiem jeszcze 
sprawa wyboru roli naszej postaci. I kim 
wolelibyśmy być? Pracownikiem w dziale 
windykacji PZU czy wyposażonym w moce 
psioniczne akolitą Inkwizycji, zwalczają-
cym zło zagrażające ludzkości (Warham-
mer 40 000)? Studentką z pracą na ćwierć 
etatu w  McDonaldzie czy damą dworu, 
kierującą siatką szpiegów (Monastyr)? 
Podreferendarzem w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki czy szyprem przemytniczego 
kutra na Jarudze (Wiedźmin: Gra Wyobraź-
ni)? A  jeśli studentem historii, to badać 
warunki bytowe młynarzy na Mazowszu 
w  XIII wieku czy raczej ślady obecności 
Wielkich Przedwiecznych, dążących do 
władzy nad światem (Zew Cthulhu)? A jeśli 

informatykiem, to tropić trzecią godzinę 
brakujący przecinek w kodzie danej strony, 
czy włamywać się do bazy danych potęż-
nej korporacji, odstrzeliwując się zarazem 
ochronie (Shadowrun)? Jestem pewien, że 
wiele osób wybrałoby raczej drugą moż-
liwość, niekoniecznie na stałe nawet, lecz 
choć na parę godzin.

I  tu dochodzimy do trzeciej warstwy 
odpowiedzi, moim zdaniem zasadniczej. 
W grach RPG gracze w 99% przypadków 
postawieni są przed jakąś Przygodą, czymś 
większym od nich. Czy to wojna, czy spi-
sek, czy dyplomacja, czy zdobycie kon-
traktu, czy w końcu obrona wioski przed 
potworem, zawsze gracze muszą dokonać 
czegoś, co wykracza poza naszą codzien-
ność. Jak świat światem, nie grałem jesz-
cze w erpega, w którym osią fabuły byłoby 
kupno odkurzacza. Sporadycznie zdarza-
ły się przygody na zasadzie „dzień z życia”, 
ale są one raczej spotykane wśród graczy 
zaawansowanych i traktowane jako swo-
iste ćwiczenie umysłu, trening w kreowa-
niu postaci i wczuwaniu się w nią. Poza 
tymi wyjątkami w znakomitej większości 
gracze musieli dokonać czegoś, co wyma-
gało od nich wysiłku, często nawet poświę-
cenia, co wywierało wpływ na otaczający 
ich świat.

świat gier fabularnych jest dlatego 
atrakcyjniejszy od naszego, że jest od nie-
go biegunowo odległy. W  żadnym sys-
temie nie dostaje się premii za to, że się 
przeżyło dzień (prócz może Zewu Cthulhu, 
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gdzie zachowanie życia jest faktycznie suk-
cesem), lecz za osiągnięcie czegoś. Celem 
postaci z gry fabularnej nie jest kupienie 
wspomnianego odkurzacza, odbębnie-
nie ośmiu godzin w  biurze, zapłacenie 
rachunków, zrobienie zakupów i walnię-
cie się z piwem przed telewizorem. Ona 
istnieje po to, by odkrywać, poznawać, 
walczyć i wchodzić w interakcje. Jej świa-
tem jest świat wyższych celów, idei i kon-
cepcji. Myślę, że gdzieś u podstaw moty-
wacji wielu graczy RPG, zbierających się 
na kolejną sesję, jest właśnie tęsknota za 
światem innym, intensywniejszym i więk-
szym. światem, gdzie idee, cele i warto-
ści nie wyblakły tak jak w naszym. Nawet 
w moich ulubionych konwencjach dark fan-
tasy nie spotkałem się z kreacjami nasta-
wionymi na znany z naszej rzeczywistości 
pełzający hedonizm. Nikt nie wymyślił 
świata, w którym celem postaci jest zaspo-
kajanie swoich zachcianek i potrzeb. Gdy 
przyjrzymy się naszemu światu, zoba-
czymy, że głównym motywatorem do 
działania jest potrzeba przyjemności i/
lub podwyższenie/utrzymania statusu 
bytowego. Wokół nich zorientowana jest 
nasza aktywność. Chęć grania w erpegi jest 
w tym przypadku formą sprzeciwu. Wyra-
żeniem, że prócz mielenia dzień w dzień 
tych samych aktywności, wykonywania 
czynności przyziemnych i  zwyczajnych, 
potrzebujemy czegoś więcej. Chcieliby-
śmy żyć w świecie, w którym to „coś wię-

cej” byłoby dostępne. Gdzie wyruszenie 
na krucjatę przeciw chciwej korporacji nie 
skończy się po paru dniach w najbliższym 
sądzie, gdzie zło ma pewną możliwą do 
nazwania formę i może być zwalczone, nie 
jest zaś pochodną marazmu i zaniechania.

Erpegowcy szukają w swej wyobraźni 
tego, czego nie może dać im świat. Szukają 
emocji, celów, idei, przygód i uczuć moc-
niejszych i silniejszych od tego, co może 
im zaoferować świat. Nieważne, czy wcielą 
się w postacie dobre, czy złe, będą chcieli, 
by ich działania wywarły na rzeczywistość 
jakiś wpływ. Chcą działać: tworzyć, nisz-
czyć, odkrywać, spiskować, wykonywać 
tysiąc innych czynności, do których nie 
należy oszczędzanie na samochód lub 
wybieranie farby do odmalowania przed-
pokoju. Czy jest to tęsknota za faktycznym 
światem, czy za czymś, co nigdy nie istnia-
ło? Czy to sztukowanie smętnej rzeczywi-
stości naszą wyobraźnią jest wentylem 
bezpieczeństwa, czy pogłębi naszą niechęć 
do szarej codzienności, czy też pchnie nas 
do zmiany, do szukania w niej elementów 
niezwykłości, za którą tęsknimy? Osobi-
ście sądzę, że tęsknimy za czasami sprzed 
nowoczesności, zanim zostaliśmy przykuci 
do biurek, odpowiedź na drugie pytanie 
jednak dopiero przyniesie czas. Albo rzut 
k10 plus modyfikator z inteligencji, który 
właśnie wykonuję… Nie, niestety: za niski 
współczynnik. Czyli czas pokaże. Ω



Południe, Nowy Rok

Mroźny, jasny dzień, trzej mężczyźni pod Żabką, 
zmięci, niedopici, podobni do siebie jak trzej muszkieterowie, 
pakują do plecaków zgrzewki piwa, namawiają się. Słońce 
świeci mocno, z bliska, wydobywa każdy szczegół.

Przy garażach rzędem ustawiła się rodzina, dorośli
i dzieci, dorośli odpalają race, dzieci zadzierają głowy,
śmieją się, klaszczą, na jezdni rozbite szkło
i wypalone tekturowe łuski.

Patrzę na to wszystko zza szyby, spokojny,
trzeźwy, gotowy na przyjęcie nieznanego, 
które zaraz wyłoni się w całej postaci,
w białym zimowym słońcu.

1 stycznia 2016 r.

Jarosław Jakubowski



Rano, początek maja

Idę przez las. Długo szedłem, żeby dojść
aż do tego miejsca, gdzie gorzka pokrzywa 
i słodki tatarak, i soczyste trawy podają
upojny koktajl w błękitnym kielichu.

Dołem rozety, serca, noski, pyszczki, wstęgi, 
wspaniale nieregularne – górą wiatr, wiatr
w koronach drzew, szumi jak ocean, stadion,
a ja idę przez las, znowu, jeszcze raz.

Stawiam noga za nogą, w piachu, szyszkach,
igliwiu, które pachną tak samo jak za pierwszym razem.
Wyprzedza mnie chłopiec, biegnie w stronę jeziora, 
przyśpieszam kroku, ale nie dogonię go, nie dogonię. 

Jarosław Jakubowski



Połowa maja, po deszczu

Nie ufam metaforze, wolę twarde słowo 
„drzewo” albo „trawa”. Wiem, jak pachną 
trawa i pokrzywy i jak lśnią kropelki 
rosy na liściach konwalii.

Chciałbym kiedyś napisać wiersz, w którym
wszystko będzie prawdziwe, tak jak las, 
woda, niebo; wiersz, który samodzielnie
oddycha, patrzy, czuje.

Może gdzieś na mnie czeka, 
w zielonym cieniu albo w żyłkach słońca.
Nawet jeśli go nie znajdę, idę dalej, 
śmiertelny i szczęśliwy.

Jarosław Jakubowski



Ostatni  dzień lata, łupanie orzechów

Jest jeszcze jasno, ale już za chwilę będzie szaro,
a zaraz potem całkiem ciemno. Powietrze
pachnie trawą, gruszkami i brzoskwiniami,
które już zerwane, leżakują w altanie.

Siedzimy przy stole w ogrodzie, łupiemy laskowe
orzechy i opowiadamy sobie dzień, który właśnie
mija. Jest cicho, słychać tylko pomruk radia,
a może telewizora.

Orzechy mają gładkie, prążkowane skorupy, a w środku 
jasny, wilgotny miąższ. Chrupiemy w skupieniu, 
dziadek wędruje z rąk do rąk, robi się chłodno, 
zaraz pójdziemy do domu, zapalimy światło,
zaraz pójdziemy do domu, zapalimy światło.

Jarosław Jakubowski



Podróżowałem przed wojną, podróżowałem 
w czasie wojny, podróżowałem po wojnie. 
Podróżuję i dzisiaj. Żartuję, aż tak stary nie jestem. 
Ale ukryć się nie da, jestem stary. Nie ukrywam 
tego. Wręcz przeciwnie, moją starość eksponuję, 
wystawiam na światło, czasami wykorzystuję. 
Potrafię podróżować. Najbardziej wymagające 
są podróże duchowe, ale i podróż koleją wymaga 
hartu ducha i rozlicznych umiejętności

Pociąg szczecin–Warszawa–Lublin wjechał na stację. chłodno osza-
cowałem długość składu i stan emocji ludzi na peronie. jestem stary, 
z tego gatunku ludzi starych, którzy wiedzą, co za chwilę nastąpi, 
i nie denerwuję się. tłum z peronu rzucił się na drzwi wagonów. nie-

jerzy 
kędzierski

Adam 
Nawałka 
jedzie do 
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wielu pasażerów wysiada, wielu pasażerów będzie usiłowało wsiąść. 
Przepychanka w drzwiach, potrącanie w korytarzach, pomrukiwania. 
ktoś za długo w przejściu stoi i guzdra się z bagażem, nie patrząc na 
innych. Przedziały zapełniają się chaotycznie. Lepiej powiedziawszy, 
przedziały zapełniają się chaotycznymi ludźmi. byle tyłek posadzić. 
Przecież podróż nie polega na przemieszczeniu się z punktu a do 
punktu b. Przynajmniej nie dla mnie.

jak tylko skład pociągu wjechał na peron, zaraz na całość otwo-
rzyło się okno w jednym z przedziałów. Wystawił przez nie głowę 
chłopak i strzyknął śliną na peron. Pluje i rozgląda się. strzyka śliną 
niemalże na ludzi tłoczących się wzdłuż pociągu. głowę ma w stru-
pach i tatuażach. strupy na głowie i tatuaże na twarzy są niemalże 
kluczowe dla tej historii, ale nie chce mi się ich opisywać. tatuaż 
na twarzy i szyi to tatuaż. strupy na czaszce to strupy. Wyglądają 
odpychająco, co tu opisywać. uśmiechnąłem się. Poczułem się rozba-
wiony sytuacją. chłopak przez okno pluje, pluje na peron. rozbawio-
ny poczułem się dlatego, że prawdopodobnie wszystkie przedziały 
wypełniły się mniej lub bardziej sprawnie, a do przedziału, w którego 
oknie stoi plujący, łysy chłopak ze strupami na głowie i tatuażami 
na twarzy, nie przysiadł się nikt.

W tym momencie pojawiam się ja. Dzień dobry, wchodzę do prze-
działu i zajmuję miejsce po przekątnej w stosunku do siedzenia, które 
okupuje w dalszym ciągu strzykający śliną przez zęby człowiek. teraz 
wiem, skąd ma tyle śliny. Popija wodę z półtoralitrowej, plastikowej 
butelki i pluje jak zwierzak na peron. kurtkę ma jak młodzi faszyści. 
spodnie raczej obcisłe, buty wysokie i blachą obite. rozsiadam się 
ostentacyjnie. celowo siadam po przekątnej, by dystans zaznaczyć. 
Daję chłopakowi do zrozumienia, przybierając kolejne pozy, że nie 
będzie miał ze mną, w tym przedziale, łatwo. Zabiję go siłą spoko-
ju. tak postanowiłem. Przetrzymam jego tak zwane aDHD. ciągle 
wstaje i pluje przez okno, rzuca butelkę na siedzenie. czekaj, cze-
kaj – pomyślałem – już ja ci pokażę. już ja ciebie, Plwaczu, nauczę.

rozsiadłem się jak lord. nie podejrzewałem, że tyle dystynkcji 
i elegancji jest we mnie. łokcie oparłem, jakbym pozował do obrazu. 
skromny szwajcarski zegarek doskonale ułożył się na moim nadgarst-
ku. ramiona rozpostarłem w taki sposób, żeby zaprezentowały się 
moje plamy wątrobowe. Prezentowały się okazale. Żeby widział, że 
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jego tatuaże są niczym wobec moich finezyjnych przebarwień skóry. 
Młodzian, który wygląda na faszystę, wstaje i siada. I tak w kółko. 
okno otwiera i zamyka. Wiercił się, jakby miał robaki. W tym miejscu, 
zdecydowanie podkreślam, że nie nalepiam etykiety „Faszysta”. będę 
nazywał go: chłopak, Młodzian, coś takiego. niech będzie Plwacz. 
Zanim pociąg ruszył, ruchami dostojnika kościelnego w randze kar-
dynała, wyjąłem książkę. uczyniłem to z naturalną zadumą. u kar-
dynałów zaduma jest raczej sztuczna. trzymałem książkę w ręku na 
sposób renesansowy. chociaż – zastanowiłem się przez moment – 
trzymanie książki jak Lechoń na obrazie kramsztyka lepiej licowa-
łoby z dizajnem wagonu Przewozów regionalnych. byłem pewny, że 
Plwacz nigdy w życiu nie widział, aby ktoś mógł tak elegancko trzy-
mać książkę w ręce, jak ja w tej chwili. tymczasem Plwacz zajął się 
pstrykaniem w komórce. Paluchy ma grube, draśnięte, nie wiem, jak 
trafia w małe guziczki. rzuca komórkę na siedzenie. Po chwili znowu 
się do niej zabiera i gapi w malutki ekranik. Przy tym wszystkim, od 
samego początku, zezuje w moją stronę. Postanowiłem: do konina, 
całe sto kilometrów, nie będę zwracał na niego uwagi. Żeby poczuł, 
że nie zwracam na niego uwagi. nic a nic mnie on nie interesuje. 
niech ma za swoje, Plwacz Porysowany.

Pociąg jedzie. Mija zabudowania. Most na Warcie, lasek na Miło-
stowie, antoninek, swarzędz. Pola... niby nic szczególnego, ale 
na mojej twarzy malują się zachwyt i szczęście... Przyjemnie jest 
podróżować.

Dobra. jestem niesprawiedliwy. Plwacz odstraszył swoim wyglą-
dem rzesze podróżnych, nikt nie wsiadł do jego przedziału. nie ze 
mną takie numery. jestem stary i umiem podróżować. jak 
mówiłem, podróż nie jest dla mnie przemieszczaniem się 
z punktu a do punktu b. Zbliżaliśmy się do stacji konin. 
tak jak postanowiłem, odpuszczę chłopakowi. Znam mia-
rę, znam litość. od samego początku wiedziałem, że podróż 
będzie ciekawa. Dobrze, powiem od razu. Plwacz pokonał mnie. 
rozłożył na łopatki. Znokautował. Przegrałem na punkty. a stało 
się to tak.

co jakiś czas podnosiłem oczy znad książki. co jakiś czas moje 
głębokie oczy podziwiały zmieniające się za oknem widoki. Dałem 
w ten sposób chłopakowi do zrozumienia, że już odpuszczam, że 

Trzymałem książkę 
w ręku na sposób 
renesansowy
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zamiast klikać bez sensu swoimi grubymi, podrapanymi palucha-
mi w małe guziczki komórki, już może do mnie zagadać. łaskawie 
pozwalam. I Plwacz zaczął.

– Przepraszam pana, czy jest pan kibicem piłkarskim? – Potem 
mówił, że jak wszedłem do przedziału, bardzo się ucieszył, wyglądem, 
według niego, przypominam adama nawałkę, a adam nawałka jest 
jego idolem. Przez moment nawet pomyślał – tak mówił – że rzeczy-
wiście jestem nawałką i – jak powiedział – aż serce mocniej zabiło 
z radości. Zapytałem, podejmując próbę przeskoczenia z tematów 
piłkarskich na jakiekolwiek inne, czy czytał ostatnio jakąś książkę. – 
nie – odpowiedział. – chociaż tak! czytałem ze dwa lata temu książkę 
Jestem kibolem. czytał pan? – zapytał z iskrami w oczach. – nie czy-
tałem – powiedziałem i nie dając tego po sobie poznać, zawstydziłem 
się. Plwacz-kibol-Porysowany nawijał o Pogoni szczecin. skorzysta-
łem z pierwszej okazji, gdy odkręcił butelkę z wodą i wcelował szyjkę 
w gardło, i wystrzeliłem w niego cały magazynek pytań. ani się nie 
zachwiał, śmiał się. jest złotą rączką, stąd wielkie, zadrapane dło-
nie. Wykonał dłońmi kilka kuglarskich sztuczek, jakbym był małą 
dziewczynką, którą rozśmiesza się dla jej i własnej przyjemności. 
Z kuglarskich sztuczek palcami przeszedł do teatru dłoni. teatr dło-
ni zakończył mudrami. Mudra nieba. Mudra krowy. Mudra ratująca 
życie. na koniec pokazał, jak żydzi układają palce do błogosławień-
stwa. tego wszystkiego da się nauczyć bez książek? – myślałem szcze-
rze zadziwiony. nie pasowało mi, paluchy ma przecież dość grube, 
a przy tym tak sprawne. Zapytałem o okaleczenia na palcach. Przecież 
nie wzięły się ze staroindyjskich medytacji? – nie, nie – zaprzeczył 
stanowczo. – Medytacje są nie dla mnie – powiedział – czakry to 
gówno. taką mam pracę, paluchy ciągle w plastrach. kolega pracuje 
w firmie transportowej. rozwożą z hipermarketów duże agD, które 
ludzie kupują razem z dowozem i z wniesieniem na piętra. niektó-
rych naciągają. Mówią, że tylko transport jest gratis, a za wniesienie 

trzeba zapłacić na dwóch. nie w tym rzecz. Ludzie najczęściej 
chcą, żeby zabrać stary sprzęt, i są szczęśliwi, jak koledzy 
zabierają stare pralki, lodówki, zmywarki. sprzęty często 
nie są stare. Dwuletnie, w których uszczelka się wytarła, 
rurka przedziurawiła albo jakaś śrubka poluzowała. kolega 
przywozi to do mnie. Potrafię naprawić wszystko z agD, co 

Wyglądem 
przypominam 

adama Nawałkę, 
a adam Nawałka 

jest jego idolem
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tylko naprawić się da. – I masz gdzie to składować? – zapytałem, 
żeby zachęcić go do mówienia. – tak, mieszkam z mamą, mamy duże 
komunalne mieszkanie. Pomagam mamie. – I jak opylasz towar? co 
schodzi najlepiej? – pytałem. nie widziałem ani strupów na głowie, 
ani tatuaży na twarzy i szyi współpasażera. – najgorzej schodzą 
zmywarki. ale lodówki i pralki bardzo dobrze! Można u mnie kupić 
dwuletnią, supermarkową lodówkę za jedną czwartą ceny. Działa-
jącą bez zarzutu, oczywiście. – a taki ekspres do kawy, taki wielki, 
profesjonalny umiałbyś naprawić? – pytałem. – czemu nie? W całym 
szczecinie we wszystkich restauracjach mają mój numer telefonu. 
byle gówno im się zepsuje, zaraz po mnie dzwonią. ale dzwonią też 
z poważnymi usterkami. kto im lepiej w mieście naprawi? – Pilno-
wałem się, żeby nie zadać o jedno pytanie za dużo. słabo się pilnowa-
łem. Zadawałem kolejne pytania. – a te stare lodówki i pralki to jak 
opylasz? – Zwyczajnie, jak wszyscy. na portalach społecznościowych: 
gumtree, tablica i takich miejskich, podobnych. trochę w tym trze-
ba posiedzieć, ale się opłaci. – to znaczy, ile da się zarobić na przy-
kład na takiej pralce, którą kolega z firmy transportowej przywiezie 
tobie od klienta, który z pocałowaniem w rękę chciał się jej pozbyć? 
– różnie. trzysta, sześćset złotych, coś tam koledze odpalam, ale nie 
jesteśmy pazerni. sprzedaję na tablicach ogłoszeń za tyle, ile ludzie 
są w stanie dać. kurwa, pomagamy ludziom, mają dobre, sprawne, 
firmowe sprzęty za jedną czwartą ceny!

chłopak zmienił temat. nie ma co ukrywać, kupił mnie z butami. 
Poniekąd. odniosłem wrażenie, że bardzo chce mi powiedzieć coś 
ważnego. Ważniejszego niż głupie ceny używanych pralek i lodó-
wek. – Wie pan, dokąd jadę? – zaczął retorycznie. – to niesamowite! 
Muszę jechać! to jest dziwne, nie uwierzy pan! Wczoraj w nocy, nie 
wiem skąd, nagle, bez żadnego powodu przyszła myśl, muszę jechać! 
Muszę jechać! niech pan popatrzy, nie mam żadnego bagażu. tylko 
butelka wody. Doczekałem do rana, do najwcześniejszego pociągu 
i jadę. nie wiem nic, zupełnie nic. Wczoraj w nocy nagle, nie wiem 
skąd, przyszła moc. Muszę, muszę jechać na grób księdza Popiełuszki. 
nie wiem nic, taka moc. taka łaska – tak to się nazywa. Przy grobie 
księdza Popiełuszki stał się jakiś cud. Muszę jechać!

Wysiadłem w kutnie. tu opowieść się utnie. Ω
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Sadako 
wychodzi 
z telewizora

Nieliczne horrory z Azji, które trafiają na polski rynek, 
sprzedaje się jedynie jako kolejną wersję Klątwy bądź 
Ringu. To bardzo krzywdzące. Tym razem jednak sam zacząć 
muszę od Ringu, jeśli bowiem chcę opowiedzieć państwu 
o odmieńcach i samotnikach w azjatyckich horrorach 
i thrillerach, powinienem wybrać trochę wody ze studni, 
w której nieszczęsna Sadako dożywała swoich dni

krzysztof karnkowski

„Porównywany do Ringu!”. „Udane połączenie Ringu i (wstaw sobie dowol-
ny tytuł filmu, na którym byłeś w 2000 roku w kinie)”, „W klimacie Ringu 
i Klątwy”… Wspominałem już kiedyś na pewno, że nie znoszę tego marke-
tingowego zabiegu sprzed kilkunastu lat, gdy wrzucając na polski rynek 
nieliczne horrory z Azji, na fali popularności Ringu i Klątwy, wszystko 
próbowano polskiemu widzowi sprzedać jedynie jako analogię, konty-
nuację bądź tylko podróbkę. 
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To bardzo krzywdzące – wystarczy niezbyt głęboko zanurzyć się w kli-
mat azjatyckiego kina grozy, by znaleźć tam zupełnie inne potwory, któ-
re, nawet jeśli jak Sadako noszą długie, czarne włosy, nie są jej siostrami 
bliźniaczkami, miewają różne motywacje, z różnych przyczyn szlajają 
się po świecie żywych i ubierać się też mogą różnie. Lubią nowoczesne 
technologie, to fakt, czasem, mniej lub bardziej umiejętnie, wychodzą 
do nas już nie z telewizorów (choć i to się paru zjawom zdarzyło), ale ze 
ścian, odpływów wody, rozmaitych ciemnych kątów… – stanowią jednak 
tłum dość barwny, jak barwne są mundurki azjatyckich uczennic, które 
ginąc lub odbierając sobie życie, zostawiły tu niezałatwione sprawy. Tym 
razem jednak sam zacząć muszę od Ringu, jeśli bowiem chcę opowiedzieć 
państwu o odmieńcach i samotnikach w azjatyckich horrorach i thrille-
rach, powinienem wybrać trochę wody ze studni, w której nieszczęsna 
Sadako dożywała swoich dni.

Film Hideo Nakaty jest opowieścią o odrzuceniu. Jeśli przedrzeć się 
przez atrakcyjną warstwę klątwy, przez którą tracą życie młodzi ludzie, 
a później również podążający jej śladem naukowiec, były mąż głównej 
bohaterki, znajdziemy tam smutną i starą jak świat historię odrzucenia 
odmieńca. Matka, która potrafi przewidywać przyszłe zdarzenia, zostaje 
wykorzystana, znienawidzona i doprowadzona do samobójstwa. Sadako 
posiada o wiele potężniejsze zdolności psychiczne, mogące doprowadzić 
nawet do śmierci innych osób. U Nakaty ginie z ręki faceta, do którego 
mówi „Tato”, choć nie jest pewna jego ojcostwa. Ten zaś uwolnić chce 

świat od potwora, w którego zmienia się dziewczyna, coraz moc-
niej cierpiąca na rozdwojenie jaźni. Tego zresztą tak naprawdę 
dowiemy się z mniej znanej, trzeciej części cyklu japońskiego, 
Ring 0: Narodziny w reżyserii Norio Tsuruty. Opowieść o ostatnim 
okresie życia Sadako, która stara się być normalną, sympatyczną 
dziewczyną, próbującą sił w szkole aktorskiej, jednak przy okazji 

doprowadza do śmierci kilku konkurentek, w niczym nie ustępuje pierw-
szemu obrazowi Nakaty. Tsuruta jest reżyserem nierównym, mającym na 
koncie co najmniej jedno arcydzieło (szalone Orochi/Blood z 2008 roku) 
i sporo filmów średnich, tu jednak jest w niezłej formie.

Postać Sadako w japońskiej i amerykańskiej wersji Ringu okazuje 
się odrzucona w dwójnasób, również, co przydaje jej pewnego tragi-
zmu, przez samych autorów filmów i scenariuszy. W książce Kōji Suzuki 
i w wierniejszym od japońskiego filmu koreańskim Ring Virus Sadako 

Znajdziemy tam 
smutną i starą 

jak świat historię 
odrzucenia odmieńca
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pada obiektem niechęci nie tylko z  powodu swoich nadnaturalnych 
zdolności, lecz również jako hermafrodyta, postać łącząca w sobie cechy 
kobiety i mężczyzny, choć z przewagą tych pierwszych. Sama czuje się 
kobietą, wygląda jak wyjątkowo piękna dziewczyna, wreszcie – pragnie 
mieć dziecko. Ginie z ręki gwałciciela, nim sama zdąży go zabić. To roz-
darcie w japońskich filmach Nakaty i ich kontynuacjach oraz amerykań-
skich wersjach zostaje zupełnie pominięte, Sadako zostaje więc niejako 
wykastrowana – nawet opowieść o wykluczeniu musi pozostać strawna 
dla widza. Pozostaje narracja bardziej spektakularna, klątwa roznosząca 
się przez kasety wideo, która stanie się inspiracją dla wielu innych filmów. 
Niekiedy będących całkiem blisko Ringu, mimo startu w zupełnie innej 
lidze. Tak jest z Gomennasai Mari Asato z 2011 roku. Reżyserka, w ramach 
specyficznego podgatunku szkolnych horrorów z udziałem dziewczyn 
z girlsbandów, przemyca całkiem ciekawy pomysł. Klasowa outsiderka 
miała zdolność pisania prozy tak poruszającej, że wywołane przez nią 
emocje prowadzą do odpowiednich reakcji organizmu, które w kon-
sekwencji kończą się śmiercią. Uratować może nas – tak! – opowiedze-
nie innym opowieści o jej losach. Okazuje się, że to właśnie robią teraz 
z udziałem nieświadomych widzów dziewczyny z zespołu Buono! I stąd 
właśnie tytułowe Przepraszam, na które jest już zresztą za późno, bo histo-
ria została nam przekazana. Z jednej strony mamy więc infantylną kalkę 
z Ringu, z drugiej jednak całkiem ciekawy pomysł. Niestety, nie wystar-
cza on na cały film, który w dwóch trzecich całkowicie się Asato rozłazi.

Mari Asato, często miewająca interesujące rzeczy do powiedzenia, 
przyda się nam jeszcze jako reżyserka i scenarzystka Twilight syndrome: 
Dead go round (Towairaito shindorômu: Deddo gôrando). To film bardzo typo-
wy dla Japonii: slasher miesza się w nim z konwencją sadystycznej gry, 
gdzie w kolejnych zadaniach eliminuje się mniej lub bardziej pomysłowo 
uczestników. Kilkoro młodych ludzi spotyka się w wesołym miasteczku, 
gdzie testować mają zadania do nowej gry komputerowej. Tyle 
tylko, że choć wszystko wydaje się dziwne i coraz bardziej odre-
alnione, przegrywający giną naprawdę. Gdy już Asato odkry-
je swoje intencje, okaże się, że to właściwie dramat społeczny, 
przebrany za horror, pokazujący ludzi uzależnionych od gier 
i pozbwionych własnego życia. Szkoda tylko, że tego głębszego uzasad-
nienia dostajemy raptem dwie, trzy minuty. W ten sposób jednak pozna-
jemy hikikomori, młodych ludzi, odmawiających udziału w normalnym 

slasher miesza się 
w nim z konwencją 
sadystycznej gry
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życiu i zamykających się w pokojach, niekiedy na bardzo długo. Czasem 
idzie to w parze z grami, to zresztą naturalne, gdy jedynym kontaktem ze 
światem staje się internet. Zjawisko to narasta, dotyka w różnym natęże-
niu kilku milionów młodych ludzi w Japonii i wszędzie tam, gdzie mocno 
oddziałuje jej kultura. W wersji łagodnej polega na rezygnacji z kontaktu 
ze światem poza przymusową edukacją, w wersji cięższej o edukacji też 
nie ma już mowy, zostają tylko posiłki zostawiane przez troskliwe mamy 
pod drzwiami. Oczywiście można z hikikomori zrobić w filmie genialnego 
hakera czy zbawcę świata, jednak częściej jest to ofiara szkolnej przemo-
cy, bardzo w tamtej części świata rozpowszechnionej.

Hikikomori to również alternatywny tytuł koreańskiego horroru, bar-
dziej znanego jako Loner (2008, reż. Jae-sik Park). To właściwie opis zja-
wiska wymieszany z mroczną, rodzinną tajemnicą i szkolnym prześlado-
waniem. Tego ostatniego nie wytrzyma przyjaciółka głównej bohaterki, 
tak więc zamknie się w pokoju, by zmienić się w półżywego stracha na 
wróble, a w końcu poderżnąć sobie gardło. Sympatyczna Soo-na pójdzie 
jej śladem, gdy odkryje, że przez 17 lat życia była oszukiwana przez rodzi-
nę. Najbliżsi szukać będą wyjaśnienia stanu dziewczyny, stąd pojawi 
się omawiany przeze mnie termin, wyjaśniany przez panią psycholog, 
potencjalną nową mamę Soo-ny. W ten sposób poza pewnym walorem 
moralnym i społecznym ten udany horror zyskuje również wartość edu-

kacyjną. Przy okazji trzeba zauważyć, że problemy, jakie w szko-
łach napotykają jednostki słabiej przystosowane lub zwyczajnie 
pechowe, stanowią punkt wyjścia do nieskończonej ilości filmów. 
Możemy oglądać zemstę po latach (Days of wrath, reż. Dong-yeob 
Shin), wendettę matki (Don’t cry, mommy, 2012, reż. yong-han 
Kim; Diary of june, 2005, reż. Kyung-soo Lim), przebaczenie, lub 

przynajmniej jego próbę (Fatal, 2012, reż. Don-ku Lee) czy wręcz nawró-
cenie (Compassion, 2014, reż. Seong-seop Sin), ale też i smutny, powolny 
i nieodwracalny upadek (Han Gong-ju, 2013, reż. Su-jin Lee). Ofiara może 
wreszcie wrócić jako duch, zwłaszcza że dość często możemy spotkać 
się z sytuacją, gdy marginalizowana dziewczyna (bo duchów męskich 
zbyt wielu nie oglądamy) zostaje przygarnięta przez atrakcyjną paczkę 
wyłącznie dla okrutnego żartu, lub zwyczajnie wpakować się w sytuację 
bez wyjścia i nie móc liczyć na niczyją pomoc. Oczywiście znajdziemy też 
psycholi, bandytów i całą galerię dziwnych postaci, które ze szkołami nie 
mają już nic wspólnego, ale to akurat już żadnym wyznacznikiem azjatyc-

Znajdziemy też 
psycholi, bandytów 

i całą galerię 
dziwnych postaci
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kości nie jest, świat nie potrzebuje wyniesionego z Japonii i Korei mode-
lu szkolnictwa, by stworzyć sobie świrów. Jeśli ktoś lubi, może obejrzeć 
któryś z filmów Takashiego Miike lub sięgnąć po koreański Save the green 
planet (2003, reż. Joon-Hwan Jang). Centralną postacią jest w nim rasowy 
wariat, który jednakże podejmie bardzo przemyślaną próbę uratowania 
Ziemi przed kosmitami z Andromedy.

Warto na koniec wspomnieć o Miss Zombie Hiroyukiego Tanaki. Obraz, 
choć reklamowany jest, zgodnie z tytułem, jako film o zombi, nie ma 
z horrorem zbyt wiele wspólnego. To świetny i ambitny dramat społeczny, 
w którym można dopatrywać się alegorii roli kobiet w kulturze azjatyc-
kiej lub losu rozmaitych gnębionych grup społecznych, które utożsamia 
tytułowa bohaterka. Tytułowa kobieta zombi, która zachowała jeszcze 
wiele cech ludzkich, w świecie, gdzie zombi funkcjonują wśród ludzi jako 
pariasi, a czasem i maskotki, żyje jako służąca w rodzinie składającej się 
z lekarza, jego żony i synka, mających pod ręką jeszcze dwóch 
pomocników. Dużo rozumiejąca, wciąż atrakcyjna seksualnie dla 
ludzi (reżyser pomaga sobie, angażując do roli piękną, choć tu 
mocno oszpeconą aktorkę i modelkę Ayakę Komatsu), choć dość 
długo całkowicie bierna i pogodzona z losem. Przy tej całkowitej 
bierności stopniowo, wyłącznie przez okoliczności i nastawienie 
ludzi, wchodzi w rolę pani domu i matki, co prowadzi do nie-
uchronnej tragedii. To dość schematyczne, ale poprzez wpro-
wadzenie figury zombi całkiem świeże. Równocześnie jednak bohaterka 
odzyskuje świadomość i uczucia, co jest nawet, jakkolwiek zabrzmi to 
dziwnie w kontekście nominalnego horroru, ładne. Film zrealizowany 
jest oszczędnie, w poetyce kina niezależnego, do tego przez 90% czasu 
czarno-biały. Kto liczył więc na horror, ten się przeliczył, ale dostajemy 
kino społeczne z bardzo wysokiej półki.

Opowieść dopiero się zaczyna, a już trzeba kończyć. Setki filmów, 
tysiące bohaterów, miliony ludzi zamkniętych w pokojach, czekających 
na swoje kilka minut rewanżu. Robią notatki, w sieci szukają i znajdują 
to, co będzie im wkrótce potrzebne, rzucają klątwy na pliki, gdy nie ma 
już taśm wideo. 

Uważajcie na siebie. Ω

Kto liczył więc 
na horror, ten 
się przeliczył, ale 
dostajemy kino 
społeczne z bardzo 
wysokiej półki



Z perspektywy bliskowschodniej trudno oprzeć 
się wrażeniu, że obecne zajścia w Europie miały 
swój precedens na Bliskim Wschodzie. Właściwie 
rok 2016 w Europie to wierna powtórka tego, co działo 
się w Egipcie na rok przed wybuchem rewolucji

Nasilenie przemocy i manipulowanie nastrojami społecznymi, konflikto-
wanie i prowokowanie, a wreszcie ostatnie zamieszki z udziałem kibiców 
są jak gdyby wierną kopią wydarzeń sprzed pięciu lat. Przy okazji zadały 
one ostateczny kłam rzekomej cywilizacyjnej wyższości Europejczyków, 
co można było usłyszeć od Egipcjan z trwogą obserwujących brutalność 
francuskiej policji. 

Zresztą wielu ludzi tutaj przepowiadało, że przyszłość zweryfikuje 
przekonanie Europy o jej moralnej wyższości, jak tylko doświadczy ona 
choćby w najmniejszym stopniu tego, przez co przechodzi Bliski Wschód, 
choć prawdopodobnie to dopiero preludium do prawdziwych problemów. 
Czyż to nie właśnie głosy żądające powtórzenia referendum w Wielkiej 
Brytanii najdobitniej świadczą o tym, że demokracja może mieć swoje 
ciemne strony nawet w tak sprzyjającym jej środowisku zachodnim? (Bo 
chyba oczywiste jest, że podziały te przebiegają nieco inaczej w znacznie 
radykalniejszych warunkach wojen i kryzysów). Z tego punktu widzenia 
cywilizacyjna misja zaprowadzania demokracji w zacofanych (w oce-
nie człowieka Zachodu) rejonach świata wydaje się jeszcze bardziej 
skompromitowana.

Szejk 
jest nagi

agnieszka 
Piotrowska
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To na niej jednak od lat opierała się taktyka mocarstw zachodnich 
w regionie Bliskiego Wschodu (wschodnia okazała się w tym względzie 
dużo skuteczniejsza), a wraz z nią główny przekaz medialny, co skutecznie 
odciągało naszą uwagę od podstawowej kwestii: że jedynym sposobem 
na poprawę sytuacji w społeczeństwach arabskich jest zainwestowanie 
w edukację, nie w wojnę. Aby uświadomić sobie błędy i nieprawidło-
wości tego paradygmatu, należałoby zacząć od analizy stereotypów. Za 
utrwalanie tychże odpowiedzialna jest między innymi zaskakująca sytu-
acja, w której to przestrzeń publiczna wypełniona jest samozwańczymi 
znawcami przedmiotu, którzy pomimo braku podstawowych narzędzi, 
jak choćby znajomość języka, o wiedzy empirycznej nie wspominając, 
nie stronią od wygłaszania swoich ekspertyz czy nawet pisania książek 
na temat kultury i polityki Bliskiego Wschodu.

O tym, jak szkodliwi mogą być ci „spece”, przekonujemy się obecnie. 
Pod koniec maja „The Guardian” opublikował sprostowanie dotyczące 
jednego ze swoich reporterów z Egiptu, którego teksty nie miały żad-
nego potwierdzenia w faktach. Wydawać by się mogło, że umiejętność 
weryfikowania źródeł powinna być podstawowym warunkiem publicz-
nych wypowiedzi na tematy specjalistyczne. Nikogo przecież nie dziwi, 
że o Watykanie pisze watykanista i trudno być traktowanym poważnie 
w dziedzinie publicystyki dotyczącej Niemiec bez znajomości języka nie-
mieckiego. Tymczasem o regionie arabskim najwięcej do powiedzenia 
ma cały legion osób przypadkowych. 

Nasilenie przemocy pod szyldem islamu oraz brutalne czystki prze-
prowadzane w Turcji pod zwierzchnictwem lidera islamu politycznego, 
którym jest bez wątpienia Erdoğan, są więc pośrednio także związane 

z niekompetencją zachodnich ekspertów i publicystów. Prze-
gląd komentarzy w działach zagranicznych polskiej prasy 
szokuje niekiedy stopniem niezrozumienia realiów i nieści-
słości w relacjonowaniu wydarzeń. Specjaliści w tej dziedzi-
nie potrafiliby prześledzić źródła tych informacji, które na 
Bliskim Wschodzie są przecież skrupulatnie kontrolowane 
i umiejętnie rozprowadzane za granicą poprzez rozbudowaną 

Wielu poważnych 
analityków nie zdaje 

sobie sprawy z tego, 
jak często padają 

ofiarą nierzetelnych 
informatorów
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sieć kontaktów. Dlatego podstawowymi warunkami korzystania z nich 
są ostrożność i fachowa selekcja. Warto o tym pamiętać choćby w tym 
momencie w odniesieniu do Turcji, w której spacyfikowano prasę opo-
zycyjną i aresztowano dziennikarzy.

Problem weryfikowania faktów dotyczących Bliskiego Wschodu jest na 
tyle poważny, że kapitulują przed nim nie tylko główne ośrodki informa-
cyjne, ale przede wszystkim stechnicyzowane służby specjalne. Dlatego 
można i należy o nim mówić, gdyż nie chodzi już tylko o równolegle ist-
niejącą narrację medialną, ale o decyzje podejmowane na najwyższym 
szczeblu. Przy tym wielu poważnych analityków zajmujących się Bli-
skim Wschodem nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często, będąc nawet 
na miejscu wydarzeń, padają ofiarą nierzetelnych informatorów, którzy 
dla korzyści finansowych są w stanie zaprezentować im pożądaną wer-
sję wypadków. 

Żyjemy w czasach rewolucji informacyjnej i dziś już prawie każda zain-
teresowana i wykwalifikowana osoba potrafi zakwestionować znakomitą 
większość przekłamanych relacji. Dlatego też ideologizowanie przeka-
zu dotyczącego Bliskiego Wschodu, szafowanie z butą wyświechtanymi 
ogólnikami (największą popularnością cieszą się niezmiennie „dyktator” 
i „reżim” itp.) bez oparcia na wiarygodnych źródłach oraz forsowanie 
określonych treści czy subiektywnych opinii dla własnych korzyści czy 
po prostu promocji swojej osoby powinny odejść do lamusa. W Polsce 
mamy przynajmniej pięć ośrodków nauki języka arabskiego i studiów 
nad kulturą Bliskiego Wschodu: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi 
i Bydgoszczy. Corocznie każdy z nich opuszcza kilkunastu studentów, 
którzy najczęściej zmuszeni są do podejmowania innych zawodów. Tym 
ludziom wystarczyłoby dać szansę, by mogli nabrać doświadczenia i oby-
cia w terenie i byśmy my mogli się w przyszłości dowiedzieć z mediów 
czegoś więcej poza tym, co się komuś wydaje na podstawie wiadomości 
z drugiej ręki albo efektownych wojaży.

agnieszka piotrowska – tłumaczka literatury arabskiej i polskiej, doktor nauk huma-
nistycznych UAM w Poznaniu, mieszka w Kairze.





O dostęp do Bazyliki Grobu Świętego 
walczyli m.in. prawosławni, 
katolicy i Ormianie. Nie mogli się 
dogadać, więc na straży Status Quo 
w Jerozolimie stanęli... muzułmanie 

stare miasto, jerozolima. W powietrzu woń kardamo-
nu, kadzideł i potu. od intensywności zapachów uwagę 
odwraca równie barwna melodia miasta. nawoływaniu 
muezzina wtórują dzwony kościołów, z których roz-
brzmiewa gwar przybywających z całego świata piel-
grzymów. jest głośno, tłoczno i intensywnie. na tym 
niewielkim obszarze od wieków gromadzą się wierni 
trzech największych religii – judaizmu, islamu i chrze-
ścijaństwa. tych ostatnich szczególną uwagę przyku-
wa bazylika grobu Świętego, gdzie, jak wierzą, został 
ukrzyżowany i pochowany jezus chrystus. niewielu 
z przybywających wie, że od stuleci wejścia do tej, jed-
nej z najważniejszych chrześcijańskich świątyń, strze-
gą muzułmanie.

czwarta rano. ulice starego miasta przemierza 
adeeb joudeh. o tej samej porze podobną trasę odby-

Marcelina 
obrzydowska Muzułmanie 

w trosce 
o Jezusa 
Chrystusa
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wa Wajeeh Yacoub nuseibeh. Przed nimi podążali tędy ich ojcowie, 
dziadkowie i jeszcze dalsi przodkowie. Pierwsza rodzina strzeże 
klucza, druga – otwiera i zamyka nim bramę. Mimo dynamicznej, 
stale zmieniającej się sytuacji politycznej w jerozolimie są rzeczy 
w tym mieście, które pozostają niezmienne. jedną z nich jest tra-
dycja otwierania i zamykania wrót bazyliki grobu Świętego, którą 
od pokoleń z należytą czcią pielęgnują dwie muzułmańskie rodzi-
ny – joudeh i nuseibeh. 

gdy mężczyźni docierają na miejsce, przedstawiciel nuseibeh 
puka w masywne drzwi. okno wrót uchyla chrześcijański mnich, któ-
ry wraz z podopiecznymi akurat spędził noc na modlitwie. Duchowny 
spuszcza drewnianą drabinę, po której stopniach wspina się z masyw-
nym kluczem Wajeeh Yacoub nuseibeh. brama zostaje otwarta. 
tak rozpoczyna się dzień w bazylice grobu Świętego w jerozolimie. 
rytuał zamknięcia z udziałem obu rodzin odbywa się wieczorem. 
o godz. 19, a w miesiącach od kwietnia do września o godz. 21, opie-
szałych turystów wzywa do opuszczenia kościoła trzykrotne uderze-
nie kołatki. I tak obydwa rytuały – poranny i wieczorny – powtarzane 
są każdego dnia od stuleci.

ceremonia otwarcia dzieli się na dwa typy  – zwykły 
i uroczysty. ten pierwszy charakteryzuje się tym, że jeden 
z przedstawicieli wspólnoty chrześcijańskiej sam dokonu-
je wszystkich czynności. Wtedy uchyla tylko jedno skrzy-

dło. W drugim przypadku – prawa strona drzwi zostaje otwarta 
przez muzułmańskiego klucznika. każdego dnia, o ile nie odbywają 
się ważne uroczystości sakralne, brama otwierana jest i zamykana 
o stałych porach. na podobnych zasadach odbywają się ceremonie 
zamknięcia – tak zwykłe, jak i uroczyste. 

Wieczornej ceremonii towarzyszą reprezentanci trzech odła-
mów chrześcijaństwa: prawosławnego (Prawosławny Patriarchat 
jerozolimy), katolickiego (franciszkanie) oraz ormiańskiego. 
reprezentanci tych kościołów mają w  środku swoje siedziby, 
gdzie, w wydzielone dni, odprawiają liturgie. W czasie ważnych 
uroczystości przestrzeń dzielą także z syryjskim kościołem orto-

są rzeczy w tym mieście, 
które pozostają 

niezmienne
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doksyjnym i Etiopskim kościołem ortodoksyjnym. najmniejsze 
wpływy i przydział obrzędowy przypadają koptyjskiemu kościo-
łowi ortodoksyjnemu. 

Przedstawiciele obu muzułmańskich rodów z dumą podkreślają, 
jak wielu pielgrzymów wpuszczają każdego dnia do kościoła, zwłasz-
cza w czasie, rozciągającej się niemal na całą wiosnę, Wielkanocy. – bo 
przecież dla różnych grup chrześcijańskich przypada ona w innym 
okresie – wtrąca adeeb joudeh. ale bez względu na porę roku, licz-
bę pielgrzymów oraz niestabilną sytuację polityczną w mieście obie 
rodziny zawsze stoją na wysokości zadania, by przyjąć i powitać naj-
znakomitszych gości – od zwykłych turystów, przez dziennikarzy, 
celebrytów, ludzi ze świata kultury i nauki, po polityków, przywód-
ców światowych i hierarchów kościelnych, w tym zmieniających się 
na przestrzeni lat papieży. 

o dostęp do grobu Pańskiego i inne ważne miejsca kultu przez 
wieki zabiegały różne grupy chrześcijańskie. W latach 1516–1629 
w rywalizacji tej prowadzili franciszkanie. Z kolei członkowie grec-
kiego kościoła prawosławnego najwięcej zawdzięczają ottomanom. 
tuż po zdobyciu przez nich konstantynopola w 1453 roku grecki 
patriarcha otrzymał zwierzchnictwo nad wszystkimi ortodoksyj-
nymi wspólnotami na tym terenie. grecka strefa wpływów została 
poszerzona w 1516 roku, po zdobyciu przez turków Pale-
styny. od tamtego momentu wszyscy mianowani ortodok-
syjni patriarchowie jerozolimy byli grekami. W 1622 roku, 
gdy narastał konflikt pomiędzy Imperium ottomańskim 
a Zachodem, zaostrzyła się również rywalizacja o miejsca 
kultu w Palestynie. skorzystali na tym ponownie orto-
doksyjni grecy. ostatecznie, w XIX wieku, na mocy fir-
manów osmańskich sułtanów zostało ustanowione status Quo 
regulujące dostęp do chrześcijańskich miejsc kultu w Palestynie. 
Porozumienie to funkcjonuje do dziś, a drzwi do najważniejszej 
świątyni strzegą muzułmanie. Złośliwi twierdzą, że przywilej ten 
przypadł im z powodu wewnątrzchrześcijańskich sporów o wła-
dzę nad miejscem pochowku jezusa. Plotkę tę dementują jednak 
rodziny joudeh i nuseibeh. 

Porozumienie to 
funkcjonuje do 
dziś, a drzwi do 
najważniejszej świątyni 
strzegą muzułmanie
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– to nieprawda, że przejęliśmy opiekę nad tym miejscem z powodu 
konfliktów pomiędzy chrześcijanami. oczywiście, spory istnieją we 
wszystkich religiach, zarówno u nas, jak i u was. ale nie z ich powo-
du moja rodzina otrzymała klucz do bramy bazyliki. Dostaliśmy go, 
by chronić kościół. a tak w ogóle to stosunki między chrześcijanami 
reguluje status Quo. My tylko dbamy o przestrzeganie tradycji; poma-
gamy, ale nie wtrącamy się w wasze sprawy – tłumaczy adeeb joudeh.

– Poza tym kilka razy w roku oddajemy klucz chrześcijanom. 
W Wielki Piątek – grekom, w sobotę – ormianom, a w niedzielę – 
katolikom. odnoszą mi go potem w procesji. Wtedy ja wspinam się 
po drabinie i otwieram bramę. następnie klucz wraca do rodziny 
joudeh. Wszystko opiera się na wzajemnym szacunku i współpracy. 
gdyby miejscem tym zarządzała tylko jedna wspólnota chrześcijań-
ska, inne mogłyby się poczuć urażone. Dlatego wszystkim zależy na 
tym, by tradycja ta była kontynuowana. chrześcijanie mają do nas 
zaufanie – dopowiada Wajeeh Yacoub nuseibeh.

W kwestii troski i opieki nad bazyliką grobu Pańskiego obydwa 
klany są zgodne. jednak nie do końca jasne jest, jak i któremu z nich 
zaszczyt ten przypadł jako pierwszemu. 

Według kustosza adeeba joudeha klucz pojawił się w jego rodzi-
nie tuż po wyzwoleniu przez salah ad-Dina al-ajjubiego jerozolimy 
z rąk krzyżowców w 1187 roku. Zaszczyt ten przypadł właśnie im, 
ponieważ, jak podkreśla adeeb, jego rodzina była powszechnie sza-
nowana i od pokoleń piastowała najważniejsze urzędy w jerozoli-

mie. Znany ze swej prawości i mądrości saladyn zabraniał 
wyburzania kościołów i zabijania autochtonów, a na mocy 
porozumienia z ryszardem Lwie serce zobowiązał się do 
nieprzeszkadzania pielgrzymom chrześcijańskim w podróży 

do jerozolimy. W rezultacie tych postanowień powierzył klucze do 
grobu jezusa klanowi joudeh. 

nieco inaczej historię tę widzi rodzina nuseibeh. Według nich 
muzułmanie, a konkretnie klan nuseibeh, dostąpił zaszczytu opie-
ki nad grobem jezusa chrystusa już w VII wieku, gdy wojska pod 

my tylko dbamy 
o przestrzeganie tradycji
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dowództwem kalifa umara ibn al-chattaba zajęły Palestynę. na 
mocy zawartego z ówczesnym patriarchą jerozolimy sofroniuszem 
porozumienia kalif zapewnił ochronę i bezpieczeństwo kościołów 
oraz chrześcijan. W rezultacie klucz do bazyliki grobu Świętego 
powierzono najstarszej i najbardziej szanowanej rodzinie jerozolim-
skiej – nuseibeh. następnie, w 1009 roku, na rozkaz kalifa al-Hakima 
z dynastii Fatymidów kościół ten w dużej mierze został zniszczony. 
Później, na mocy traktatu pokojowego syna al-Hakima – Dahera – 
z cesarzem bizantyjskim zezwolono na odbudowę bazyliki na koszt 
chrześcijan. jednak plany te pokrzyżowało w 1034 roku trzęsienie 
ziemi. Zdaniem Wajeeha Yacouba nuseibeha klucze do chrześcijań-
skiej świątyni zostały zwrócone jego rodzinie przez salaha ad-Dina. 
od tamtego czasu były one przekazywane z pokolenia na pokolenie 
(z ojca na syna) aż do momentu, gdy miasto zajęli turcy. Wtedy do 
opieki nad bazyliką zaangażowano drugą rodzinę – joudeh, której 
wręczono klucz. jednak zaszczyt otwierania bramy za jego pomocą 
pozostał do dnia dzisiejszego w rodzie nuseibeh. 

bez względu na to, która rodzina dostała klucz pierwsza, obie 
wykonują swoją pracę z ogromnym zaangażowaniem. nie powinno 
to specjalnie dziwić. W końcu jerozolima jest trzecim, po Mekce 
i Medynie, najważniejszym miastem muzułmanów. a sam jezus ma 
szczególne miejsce nie tylko w chrześcijaństwie, lecz także w islamie. 

– Dla nas istotne jest, by wierzyć nie tylko w Mahometa, ale też 
w innych proroków. kluczowym, zaraz po Mahomecie, jest Isa ibn 
Marjam, czyli jezus. Istnieje kilka wersów w koranie, które odnoszą się 
bezpośrednio do niego. są też wersy poświęcone samej mat-
ce jezusa – Marjam. Dlatego opiekowanie się jego miejscem 
spoczynku jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem – wyjaśnia 
adeeb joudeh. Przytakuje mu Wajeeh Yacoub nuseibeh. 

I tak od lat każdego dnia o poranku przedstawiciele obu rodów 
spotykają się u wrót bazyliki grobu Świętego, by wspólnie wykonać 
powierzone im zadania. często towarzyszą im synowie, którzy pew-
nego dnia przejmą po nich obowiązki, jak uczynili to przed nimi ich 
ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie i dalsi przodkowie. Ω

Klan Nuseibeh dostąpił 
zaszczytu opieki nad 
grobem Jezusa chrystusa



Żorż Ponimirski

Występują: 
Kurki
Lisek

Jarka Kurka:
Źle się dzieje w kurniku. Piszemy o tym na łamach 
„kurki Wyborczej”!

Komitet Obrony Kurnika:
Hańba! Hańba! targowica.

Jarka Kurka:
trzeba nam powiedzieć światu, co się w tym kurniku 
wyrabia? Złe koguty dzielą nas!

Komitet Obrony Kurnika: 
Hańba! Hańba! targowica.

Lisek Ważniuszek 
(przyodziany w piórka): 

nazywam się kurka christina. Pisuję do bardzo „kur-
nika Waszyngtonu”, gazety z amerykańskiego kurnika.

Kurnik polski

Ani Teatrzyk, ani Gęść, a już na pewno nie Zielona
zmuszony jest zaprezentować



Jarka Kurka:
Źle się dzieje w polskim kurniku.

Komitet Obrony Kurnika: 
Hańba! Hańba! targowica.

Lisek Ważniuszek: 
to bardzo interesujące, a zatem neo-
faszyzm w kurniku się zalągł. napi-
szę, napiszę!

Inne kurki:
Hej ho, toż to oszustwo, to nie kur-
ka christina, tylko Lisek Ważniuszek 
z „Lachuga toddey”.

Jarka Kurka:
no to klops.

Kurtyna litościwie opada



Październik, wracamy późno do domu

Suche liście tańczą w smugach światła,
na asfalcie leżą połamane gałęzie, rozjechane jeże,
coś stoi na poboczu, skubie trawę;
cicha muzyka wypełnia wnętrze samochodu.

Głos Janis Joplin wspina się i opada,
zerkam na twój ciemny profil,
twoje ręce i uda, tuż przy mnie, 
wystarczy lekki ruch, żeby dotknąć.

Nie płoszę tej ciszy i tego profilu,
jedziemy do domu, ciemny las wkoło,
ale za chwilę otworzymy drzwi, uderzy nas 
ciepło i zobaczymy śpiące w łóżkach dzieci.

Jarosław Jakubowski
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