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Instrukcja obsługi nr 81

Czasami wydawać się może, że mamy do 
czynienia z refleksem lat dziewięćdzie-
siątych. Były to czasy słów magicznych, 
magiczniejszych od używanych współcze-
śnie. Wszechwładna merytoryczność, laj-
fstaljowość i dizajnerskość nie umywa się 
do biznesowej i disco polowej poetyckości 
leksyki sprzed półtorej dekady. W prze-
strzeni politycznej, zazwyczaj niezrozumia-
łej dla większości ludzi, jako uniwersalna 
obelga używany był przymiotnik liberalny. 
Dziś wypierany jest przez przymiotnik kon
serwatywny. Znak czasów. W warszawskim 
metrze niedawno można było przeczytać 
na wyświetlaczu z informacjami, że wzrost 
gospodarczy według prognoz optymistycz-
nych będzie wynosił ileś tam, a według 
konserwatywnych ileś tam, ale znacznie 
mniej niż w przypadku optymistycznych. 
Redaktor uznał konserwatyzm za synonim 
pesymizmu. Jako praktykującemu konser-
watyście uzmysłowiło mi to dość poważne 
braki samoświadomościowe. Konserwa-
tyzm, jak każde nadużywane słowo, traci 
swoje pole znaczeniowe, co ma jednak tę 
zaletę, że trzeba nad nim intensywnie pra-



cować, żeby nie stał się nie wiadomo czym. 
Trzeba tej pracy także po to, by nie znalazł 
się pomiędzy tematami budzącymi ciche 
zainteresowanie, a mglistość jego istoty nie 
podzieliła losu zagadnień, którymi zajmu-
jemy się w tym wydaniu Frondy. Chcieli-
śmy oddać Wam do rąk numer dłubiący na 
marginesach rzeczywistości, zaintereso-
wań i fascynacji. Na marginesach, bo jakoś 
tak się porobiło, że w towarzystwie nie 
o wszystkich fascynacjach się mówi. W isto-
cie bardzo fasadowy, hiperrealistyczny 
masowy ogląd rzeczywistości spycha pewne 
tematy na obszary, gdzie jest głucho. Jeśli 
już coś wydostanie się z tej krainy ciszy na 
powierzchnię, to podnosi się krzyk, w któ-
rym ginie wszelka refleksja. Zastanawiali-
śmy się, czy nie jest to numer po bandzie. 
Może i tak, ale tematy, których się podjęli-
śmy, dowodzą, że wszystkie drogi prowadzą 
do… 

Wystarczy. To nie jest instrukcja obsługi, 
chociaż tak się nazywa.

Sługa uniżony
Jerzy Kopański



Europa skręca na prawo. To już nie hipo-
teza, ale fakt. Liberalizm i socjalizm, jakże 
często głoszone przez włodarzy Unii Euro-
pejskiej, zostają zepchnięte do defensy-
wy. Na Węgrzech panuje Orban, we Fran-
cji zyskuje Front Narodowy, w Niemczech 
rośnie w  siłę Alternatywa dla Niemiec, 
w  Finlandii partia Prawdziwi Finowie 
jest trzecią siła w  parlamencie, w  Nor-
wegii Partia Postępu wzmacnia swoje 
szeregi. W Polsce wybory wygrywa nato-
miast umiarkowana prawica w  postaci 
PiS-u (chociaż z perspektywy europejskiej 
zdają się jawić jako partia skrajna). Teore-
tycznie wszystkie te ugrupowania należą 
do jednego, używając oklepanej etykietki, 

Reakcja 
konserwatywna

Paweł Rzewuski

obozu konserwatywnego. Innymi słowy: 
prawica rośnie w siłę.

Termin prawica używany jest jednak 
dosyć niekonsekwentnie. Często ma się 
pod nim na myśli środowiska konserwa-
tywne albo tradycjonalistyczne, w rzeczy-
wistości zaś kryje on wiele, często skonflik-
towanych ze sobą, grup – od nacjonalistów 
po katolików i konserwatywnych libera-
łów. Tym, co je łączy, jest niezgoda na dro-
gę, jaką podążył świat. 

Uproszczenie terminologiczne nie jest 
charakterystyczne tylko dla przeciwników 
prawicy. Nawet część środowisk konser-
watywnych chce widzieć w skręcie na pra-
wo szansę dla własnych celów. Nie widzą, 

Fala, która rozlała się po Europie, nie jest konserwatyzmem. 
To papierowa prawica sprzeciwiająca się wizji świata 
proponowanej przez mainstream. Reakcja konserwatywna 
jest cechą mas, a masy nie są stałe w swoich poglądach
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11że popadają w pułapkę, która może okazać 
się fatalna w skutkach.

Pa P i e r owa  P r aw i c a

Oficjalny przekaz jest następujący: to 
nie prawdziwa prawica, to radykalizm. 
Bo przecież mamy prawicę, starą, dobrą 
i europejską. Mamy przecież CDU w Niem-
czech, Les Républicains we Francji, a w Pol-
sce – PO. Takie piękne i cudowne partie 
chrześcijańsko-demokratyczne, które nie 
różnią się w  swoich poglądach niczym 
istotnym od równie mdłych i nijakich par-
tii lewicowych. Wszystkie bowiem hołdu-
ją zasadzie liberalizmu i umiarkowania, 
a  przede wszystkim  – utrzymania nie-
zmiennego status quo.

Podział na prawicę i  lewicę, w  który-
meuropejscy włodarze są prawicą, a wszy-
scy pozostali radykałami, zupełnie nie bie-
rze pod uwagę przesunięcia, jakie miało 
miejsce po 1968 roku. Wczorajsza prawica 
stała się skrajnym faszyzmem, wczoraj-
sze centrum prawicą, a lewica – centrum. 
Podział dobrze ugruntowany w  Euro-
pie Zachodniej do Polski i  pozostałych 
demoludów wkroczył raźnym krokiem po 
roku 1989. Wczorajsza opozycja lewicowa 
z KOR-u szybko odnalazła się w nowych 
realiach i przekształciła w liberalne cen-
trum, nie tracą jednocześnie swoich lewi-
cowych poglądów. Wczorajsi liberałowie 
chyłkiem trafili do szufladki postępo-
wej prawicy i jako tacy de facto wspierali 
działania centrum. Tak oto narodziła się 
papierowa prawica – ni to centrum, ni to 
konserwatyści. Nagle pojawiła się więc 

niereprezentowana grupa wyborców 
mających bardziej sceptyczne nastawie-
nie do ogólnej linii europejskiej polityki. 
A grono to zaczęło się ostatnio systema-
tycznie rozrastać.

P r z e l a n a  c z a r a

Problem polega na tym, że centrum, które 
centrum nie było, zaczęło nachalnie pro-
pagować idee lewicowe. Tak oto powsta-
ło w  umysłach wielu ludzi przekonanie 
o  lewackich pomysłach Unii Europejskiej: 
gender traktowanym jako idea równości, 
nie zaś jako metodologia humanistycz-
na; nachalnym promowaniu feminizmu 
mającego niewiele wspólnego z  rucha-
mi emancypacyjnymi z XIX wieku, często 
ograniczającego się do prawa do aborcji 
i zwalczania patriarchatu, 
a  nie dążenia do faktycz-
nego równouprawnienia; 
w  ostatnim czasie zaś  – 
bezrefleksyjnym przyjmo-
waniu uchodźców (w imię 
opieki nad słabszymi) i pro-
mowaniu idei multikultu-
ralizmu, w dodatku bardzo 
niekonsekwentnym i  nie-
spójnym, równoznacznym ze zmuszaniem 
społeczeństwa do otwarcia się na przyby-
szów z obcych kultur. 

Dla społeczeństwa Europy ostatni kry-
zys imigracyjny był kroplą, która przelała 
czarę goryczy. Idealnie widać to na przy-
kładzie Niemiec, gdzie wielu wyborców 
Angeli Merkel ostatecznie przyłączyło się 
do PEGIDy. Dlaczego? Nie dlatego, że byli 

wczorajsza 
prawica stała 
się skrajnym 
faszyzmem, 
wczorajsze 
centrum prawicą, 
a lewica – 
centrum 
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12 przeciwni pomocy uchodźcom z Bliskiego 

Wschodu – ba, byliby nawet chętni opo-
datkować się w tym celu. Problem w tym, 
że ten altruizm został na nich wymuszo-
ny. Powiedziano im: bądźcie postępowi, 
postępowi przyjmują uchodźców. Powie-
dziano im: bądźcie nowocześni i  euro-
pejscy, przecież nie chcecie być jak ta zła 
skrajna prawica. Społeczeństwu przyzwy-
czajonemu do możliwości wyboru nagle 
nakazano postepowanie niezgodne z ich 
własnymi odczuciami. Niemcy, wycho-
wani w poszanowaniu owoców cywiliza-
cji zachodniej, w tym i wartości liberalnych, 

mieli nagle wpuścić do kra-
ju rzesze ludzi wyznających 
zupełnie inne wartości. 
Część z  nich, chcąc ocalić 
liberalne wartości, musia-
ła zatem przesunąć się na 
pozycje konserwatywne. 

Reakcja konserwatywna, 
która rozlała się po Europie, 
nie jest jednak konserwaty-

zmem. Pod wieloma względami jest rów-
nie papierowa, co prawica z CDU. To przede 
wszystkim sprzeciw wobec wizji świata 
proponowanej przez mainstream oraz 
coraz większej radykalizacji dotychczaso-
wego centrum. Lewicowość przestała być 
ochroną praw pracowniczych i ekonomicz-
nie wykluczonych, a stała się ideą, w imię 
której prawa gejów, imigrantów i zwierząt 
zaczęto stawiać przed prawem większości. 
Jej wyznacznikiem stały się coraz bardziej 
odrealnione pomysły humanistów i noto-
ryczne napomnienia o konieczności odej-

ścia od kultury przemocy i dominacji. Prze-
ciętny Europejczyk zaczął czuć się coraz 
bardziej obco we własnym domu. Nawet 
przedstawiciele liberałów nagle poczuli 
się nieswojo w zmieniającym się świecie, 
czego najbardziej znamiennym przykła-
dem może być Pim Fortuyn, holenderski 
gej nacjonalista. 

Konserwatywna reakcja ma dwa 
wymiary. Pierwszy, powierzchowny i tym-
czasowy, angażuje ludzi zbuntowanych 
przeciwko obecnemu stanowi rzeczy, 
sprzeciwiających się nachalnemu promo-
waniu ideologii lewicowych. Drugi, znacz-
nie rzadszy, polega na faktycznym prze-
wartościowaniu poglądów i odejściu od 
liberalizmu. 

S o j u S z n i k  a   a u to ry t e t

Dla konserwatystów taki stan rzeczy nie 
jest jednak gwarancją sukcesu. Łatwo 
mogą wpaść w pułapkę (w którą, jak się 
zdaje, wpadł już PiS) prostej kategoryzacji: 
przecież społeczeństwo jest konserwatyw-
ne, skoro popiera konserwatyzm. Niestety, 
nie tak to wygląda. Społeczeństwo popie-
ra jedynie tego, kto w danej chwili wyda-
je mu się sojusznikiem w obronie wyzna-
wanych wartości. Reakcja konserwatywna 
jest cechą mas, a masy nie są stałe w swo-
ich poglądach. Jak to ujął Józef Mackie-
wicz w jednej ze swoich powieści, są one 
niczym wielka fala, która może skierować 
się w dowolną stronę i zmieść wszystko na 
swojej drodze.

Świadomi własnego światopoglą-
du konserwatyści mają problem z przyj-

Powiedziano 
im: bądźcie 

nowocześni 
i europejscy, 
przecież nie 

chcecie być jak 
ta zła skrajna 

prawica 
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13mowaniem – i nieuchronnym wypacza-
niem – ich idei przez masy. Fala dzieli się 
wówczas na dwa obozy. Jeden stanowią ci, 
którzy identyfikują się jako konserwatyści 
ze względu na zachowawczość własnych 
poglądów. Boją się tego, co obce, obawia-
ją się tego, co nowe i najchętniej kropiliby 
wszystko święconą woda. W najlepszym 
wypadku odznaczają się zapędami muze-
alniczymi, traktując tradycję jak formę 
ekspozycji, której broni się, otaczając ją 
kultem. W najgorszym – są typowym koł-
tuństwem, które boi się wszystkiego, czego 
nie zna i co z definicji uważa za bezbożne. 
Do drugiej grupy należą właśnie sezono-
wi konserwatyści, którzy w konserwatyzm 
uciekają przed liberalizacją. 

Jednym z wyznaczników myśli konser-
watywnej jest istnienie hierarchii zwień-
czonej autorytetem. Człowiek, będący 
z natury słaby i grzeszny, potrzebuje prze-
wodnictwa i, co najważniejsze, wychowa-
nia. Bez tego nigdy nie uda się stworzyć 
konserwatywnego społeczeństwa, a jedy-
nie społeczeństwo, które z  konserwaty-
zmem sympatyzuje. W tym właśnie tkwi 
istota dzisiejszego problemu, szczególnie 
w Polsce. Konserwatyści myślą, że stano-
wią autorytet, choć w rzeczywistości są co 
najwyżej sojusznikami mas. Jednocześnie, 
przekonani o swojej doniosłej roli, nie chcą 
brać odpowiedzialność za ich działania. 
Szczególnym przykładem jest moda na 
patriotyzm rozumiany jako bunt prze-
ciwko lewicy. Dziesiątki konserwatywnych 
intelektualistów, zamiast protestować 
przeciwko instrumentalnemu traktowaniu 

jednej z naczelnych narodowych warto-
ści, radośnie przyklaskują kolejnym rekon-
strukcjom, bluzom i kijom bejsbolowym 
z odpowiednimi motywami, deklamując 
podniosłe słowa o słusznych odruchach. 
Patriotyzm nie przychodzi ex nihilo z mle-
kiem matki, nie jest też zapisany w genach. 
To cnota, której trzeba się uczyć –w pierw-
szym rzędzie od rodziców, a potem w sto-
sownych instytucjach. Przez długie lata 
zaborów wskazywały na 
to rzesze intelektualistów, 
po czym w III RP uznano, że 
lud jest mądry sam z siebie 
i nie trzeba nic z nim robić. 
Postanowiono zareago-
wać najbardziej nieodpo-
wiedzialnie. Skoro Gazeta 
Wyborcza i  jej luminarze 
niczym pleban i dziedzic palcem pouczają, 
PiS i jego media postanowiły lud beatyfi-
kować, czyniąc z niego niemalże lud w sta-
nie naturalnym Jana Jakuba Rousseau.

Taka postawa jest sprzeczna z ideała-
mi konserwatyzmu. Pozwolono, aby tak 
ważne w słowniku konserwatysty termi-
ny, jak na przykład patriotyzm, stały się 
cepem do bicia w politycznych przeciwni-
ków. Zapomniano, że Polska to nie dworki 
na kresach, przedpowstaniowa Warsza-
wa i reszta historycznego ekwipunku, ale 
cnota, w której trzeba się ćwiczyć. Posługi-
wanie się byle jaką polszczyzną i koszulka 
z Rojem nie wystarczą, aby być Polakiem. 
Niektórzy na polskiej prawicy powinni 
zdać sobie z tego wreszcie sprawę. Ω

konserwatyści 
myślą, że 
stanowią 
autorytet, choć 
w rzeczywistości 
są co najwyżej 
sojusznikami mas 



Czy w Polsce istnieją jakiekolwiek uznane publiczne 
autorytety, które spełniają definicję konserwatywnych? 
Co do tego mam wątpliwości. Tym bardziej, że 
dominującym tonem debaty publicznej są dziś 
walki plemienne i okładanie się maczugami

Na początku dokonajmy uściślenia. W poniższym tekście partie politycz-
ne zarejestrowane w Polsce i deklarujące się jako konserwatywne zostają 
odsunięte na bok (choć ich też jest jak na lekarstwo lub – być może – nie 
ma wcale). Drugim założeniem artykułu jest pojmowanie współczesnego 
konserwatyzmu przede wszystkim w sensie politycznym.

Lektura książek Sir Rogera Scrutona (ur. 1944) to zajęcie wciągające 
i przyjemne tak dla ducha, jak i umysłu. Znany filozof w przystępny spo-
sób przekonuje, że społeczności przywiązane do tradycji i kultury zapew-
niają swoim członkom znacznie więcej niż te, które podważają kulturowe 
dziedzictwo i oferują jedynie rozbicie więzi społecznych, a w konsekwen-
cji – alienację i wyobcowanie jednostek. Coś musi nas spajać – nie wystar-
czy do tego sama kpina, szyderstwo czy kultura odrzucenia.

Anna Stępniak

Scruton 
a konserwatyzm 
polski
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15o P t y k a  h i Sto ryc z n e j  h e k ato m b y
Choć Scruton oferuje czytelnikom wielką przenikliwość, odwagę intelek-
tualną i spójny przekaz, który spełnia definicję konserwatyzmu w sensie 
historycznym, politycznym oraz intuicyjnym, jego spojrzenie nie w pełni 
zadowala polskiego czytelnika 1. Co by się nie działo na Zachodzie (waliło, 
paliło i pękało), angielski myśliciel może spokojnie siedzieć przy komin-
ku opatulony pledem w kratkę, sącząc aromatyczną cejlońską herbatę 
z kapką brandy. Profesor z Oksfordu pisze o common law jako podstawie 
wolności oraz prawie, które chroni przed nieuprawnionymi roszczenia-
mi – bukowe drewno trzaska w palenisku; uczony utyskuje na sprawy 
naruszania własności prywatnej – w tle spokojnie tyka ogromny dębowy 
zegar ze srebrnym cyferblatem; sir Roger podkreśla wartość cywilizacji 
chrześcijańskiej – i ze znawstwem dokłada odpowiednio wysezonowa-
ne polano do kominka; krytykuje oświeceniowe założenia, że wszyscy 
ludzie na Ziemi dysponują takimi samymi umiejętnościami poznawania 
i rozumienia – bierze kolejny łyk rozgrzewającego napoju. I chociaż akurat 
Scruton zna rzeczywistość krajów komunistycznych (w przeciwieństwie 
do większości intelektualistów z Francji czy Wielkiej Brytanii, których 
wiedza historyczna o naszym regionie jest wręcz szczątkowa), to jednak 
nawet najsurowsza jego krytyka będzie zawsze otoczona komfortem 
starej, dobrej Anglii i jej osiągnięć cywilizacyjnych, naukowych, techno-
logicznych, przemysłowych oraz… kolonialnych.

W  Polsce jest to niemożliwe. Nasz rodzimy konserwatysta (jeśli 
naprawdę wykonuje regularny wysiłek umysłowy, ale o tym poniżej) 
nie ma takiego komfortu, podobnie jak nie miał go jego ojciec, dziadek 
ani pradziadek. Nasze współczesne życie społeczne przeora-
ne jest wstrząsającą historią i nic tego nie zmieni. Nie da się, 
niczym małe dziecko, zasłonić oczu i powiedzieć nie ma mnie, 
a tym bardziej świat nie istnieje. Zwłaszcza, że wyspiarska per-
spektywa zawsze jest inna. Dlatego zabawnie jest patrzeć, jak 
rozmaici przedstawiciele kawiorowej, warszawskiej lewicy buntują się 
przeciw temu dziedzictwu i żyją w przekonaniu, że można budować przy-
szłość przez przepracowanie hekatomby, którą zaserwowali nam sąsiedzi 

1 Konserwatyzm – a przynajmniej konserwatyzm według tradycji brytyjskiej – jest polityką 
obyczaju, kompromisu i stałego niezdecydowania – za: Roger Scruton, Intelektualiści nowej 
lewicy, Poznań 1999, s. 17.

wyspiarska 
perspektywa 
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16 z zachodu i wschodu. Nadal bardzo mocno wypierają fakt, że w zbiorowej 
pamięci ogromna liczba traum nie została jeszcze przerobiona 2 i mam 
tu na myśli cierpienia właśnie Polaków (!), a nie innych narodów 3. Dziw-
nie jest obserwować, jak nowa mieszczańska lewica postuluje wylewkę 
ścieżek rowerowych jako ideę zarządzania miastem, chce odczarowania 
świata od kaczyzmu i pomstuje na Sienkiewicza, z wypiekami na twarzy 
cytując Gombrowicza i Brzozowskiego dowodzących, że autor Trylogii jest 
szkodliwy i zacofany 4. Dlatego właśnie wszystkie projekty modernizacyj-
ne pompowane przez współczesne elity nierozumiejące skomplikowanej 
genezy polskości – na przykład tego, że Polska była krajem kolonizowa-
nym i to doświadczenie zapisało się w naszej zbiorowej pamięci – skaza-
ne są na porażkę. Czy jednak taka świadomość u przedstawicieli drugiej 
(konserwatywnej) strony wystarcza?

Załóżmy, że istnieje polski konserwatysta, który jest człowiekiem 
zainteresowanym zgłębianiem rzeczywistości na  różnych obszarach 
i na rozmaitych poziomach; że nie zamyka się w ciasnym świecie pro-
stych tłumaczeń. Przyjmijmy, że regularnie podejmuje refleksję nad 

własnymi przekonaniami, że kieruje się tą samą moralnością, 
którą postuluje na łamach gazet lub w studiu telewizyjnym; że 
widzi w swojej pracy więcej niż tylko prostą drogę do łatwych 
i dużych pieniędzy (!), a do tego unika internetowych emocji 
(których rozpętanie jest bronią obosieczną) 5. Otóż bierze on 

do ręki którąś z książek Scrutona mającą w tytule słowo konserwatyzm, 
posiłkując się jednocześnie innymi źródłami: Biblią, Bogactwem Narodów 
Adama Smitha, refleksjami o rewolucji francuskiej Edmunda Burke’a... 
W porządku, zgadza się z poglądem, że trzeba pielęgnować tradycję 
i kulturę, że spaja nas chrześcijaństwo i że jednym z najważniejszych 

2 Patrz: ludobójstwo na Wołyniu i Galicji Wschodniej, ludobójstwo dokonywane przez 
Stalina na Polakach w ZSRR od 1936 roku, deportacje do Kazachstanu i wiele innych.

3 Traktuję to pojęcie inkluzywnie, a nie ekskluzywnie.
4 Zob. Roman Pawłowski, Sienkiewicz to klasyk polskiej ciemnoty i nieuctwa, Gazeta Wybor-

cza (wydanie internetowe, dostęp 29.10.2016) oraz Angelika Swoboda, Joanna Erbel chce 
na prezydenta. „Zależy mi na tym mieście”, Gazeta.pl (dostęp 29.10.2016).

5 Przychodzą na myśl nie więcej niż 3-4 osoby spełniające te kryteria, ale nie tworzą one 
wspólnie żadnej trwałej reprezentacji, grupy, szkoły myśli itd. Wykonują wartościową 
pracę i mają swoje zasługi, ale ich możliwości oddziaływania są ograniczone. Między 
innymi z powodu bliskich niepokornych konkurentów, których wielkie ego nie mieści się 
w żadnym studiu telewizyjnym.
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17kryteriów dobrego funkcjonowania ludzi w zbiorowości jest prawo pry-
watnej własności. Ale na tym koniec podobieństw.

i n t e l i g e n c j a  ko n t r a  c i e m n y  l u d

Według Scrutona konserwatysta nie musi być nadmiernie religijny ani 
praktykujący. Podkreśla on, że w chrześcijańskiej Europie już kilkaset lat 
temu zauważono, jak ważne jest rozdzielenie ładu państwa od porząd-
ku religijnego. To wszystko prawda – ciekawe jednak, że autor dostrzega 
pustkę w brytyjskim życiu publicznym i samym anglikanizmie. Wyraża 
nie do końca wypowiedzianą tęsknotę za mocniejszym przywiązaniem do 
chrześcijaństwa i codzienną obecnością Boga 6. Zdaniem filozofa Anglicy 
uważają, że na ich instytucje najlepiej jest patrzeć z oddali i przez jesienną mgłę. 
Co więcej, zbyt drobiazgowa analiza [Kościoła anglikańskiego] spowodowa-
łaby, że utraciłby rację bytu 7.

Optyka polskiego konserwatysty z założenia musi być inna. Po pierw-
sze, z uwagi na silną pozycję wątku mesjanistycznego w polskiej historii, 
literaturze i polityce. Po drugie, z powodu bardzo mocnych i angażujących 
społeczeństwo dyskusji światopoglądowych, które Scrutona znacznie 
mniej interesują, takich jak aborcja czy eutanazja. To właśnie jest cieka-
we: polski katolicyzm, zdominowany przez ludowość oraz rzadkie 
zgłębianie teologii i liturgii, wyjątkowo mocno spaja nas jako 
wspólnotę, podczas gdy społeczeństwa, które przyjęły chrze-
ścijaństwo wraz z infrastrukturą w postaci uczonych teologów, 
wspaniałej architektury i bogatego piśmiennictwa, znajdują się teraz 
w fazie głębokiego kryzysu i odchodzą od przywiązania do Boga. Nie 
potrafi tego pojąć 95% lewicowo-liberalnego establishmentu w Polsce 
i dlatego ponosi klęskę. Łatwiej jest gardzić?

Lewica bardzo chce uciec od mesjanizmu, rozpaczliwie próbując 
odciąć się od polskich doświadczeń. Szkoda tylko, że ten wyśniony kon-
serwatywny autorytet zbyt rzadko podejmuje z nią polemikę. Na przy-
kład z tezami prof. Marii Janion, która w swoim liście na tegorocznym 
Kongresie Kultury w Warszawie była łaskawa stwierdzić, jakoby mesja-
nizm, a już zwłaszcza państwowo-klerykalna jego wersja, jest przekleństwem, 
zgubą dla Polski. [...] Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam 

6 Roger Scruton, Jak być konserwatystą, Poznań 2016, rozdział 13.
7 Ibid., s. 318.

lewica bardzo chce 
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18 sobie je zadawać. Pal sześć, że uważa plan Morawieckiego za wstecznictwo 
(to akurat ostatnie, co można mu zarzucić!), ale – jej zdaniem – mamy 
teraz do czynienia z potężnym regresem w sferze mitów, symboli i wartości� 8. 
Tylko czyja to zasługa? Pretensje proszę kierować do rozpasanych ironi-
stów w okularach z grubymi oprawkami, którzy udają wielki umysłowy 
wysiłek, a tak naprawdę szydzą i namawiają do pogardy właśnie wobec 
symboli i wartości…

Do tez prof. Janion konserwatysta ma obowiązek się odnosić. I zasta-
nowić się, czy cokolwiek łączy go ze światem, który zarysowuje profesor, 
skoro część przedstawicieli kultury i mediów naprawdę utożsamia się ze 
słowami: Nie mam wątpliwości, że trwała nasza niezdolność do modernizacji 
ma źródło w sferze fantazmatycznej, w kulturze przywiązania zbiorowej nie-
świadomości do bólu 9, wcale nie z powodu koniunkturalizmu, ale w auten-
tycznym przerażeniu, że ciemny i wsteczniacki lud zrobi im coś złego. 
Wszak Solidarność, do której odwołuje się autorka, od początku przera-
żała grupę społeczną zwaną inteligencją: literatów, artystów, aktorów 
żyjących w komforcie. Zaklęty krąg polskości dokonał obrotu, a uczniowie 
Janion budzą się, bo nie udało im się przekształcić Solidarności w coś inte-
lektualnego. Bo nie udało się tych okropnych roboli ucywilizować. Niestety, 

to przykład wybiórczej lewicowości, która majaczy o równości 
płci, ale podskórnie boi się równości dostojnego intelektualisty 
i prostaka z małej miejscowości. To przykre/paradoksalne 10, że 
po lewicowej stronie jest tyle pogardy wobec drugiego człowie-
ka. Z przytoczonych fragmentów bije marksistowski strach i nie-
ufność wobec władzy jako takiej – władzy, która na pewno jest 

zła, bo jest władzą. Właśnie tu powinni pojawić się uczniowie Scrutona, 
którzy przypomną, że władzę kontroluje się w ramach istniejącego pra-
wa; że to ona gwarantuje stabilność, bo hierarchia i dominacja są wpisa-
ne w naszą zwierzęco-społeczną naturę. Rozsądny głos konserwatyzmu 
ginie jednak wśród głupich nawalanek, alkoholowych ripost i absolut-
nej szpetoty graficzno-grafomańskiej. W tym wątku nie można jeszcze 

8 Jacek Cieślak, Kongres Kultury 2016: Polski mesjanizm zgubą Polski, Rzeczpospolita – wyda-
nie internetowe (dostęp 31.10.2016).

9 Maria Janion, Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury, Gazeta 
Wyborcza – wydanie internetowe (dostęp 31.10.2016).

10 Czytelnikowi pozostawiam swobodę w wyborze przymiotnika, który wydaje się bardziej 
adekwatny.
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19postawić kropki. Nie wiadomo wszak, kogo polska inteligencja właściwie 
reprezentuje, skoro jej tożsamość kształtuje się wokół pojęcia jesteśmy 
inni niż oni, ci troglodyci zamiast jesteśmy jacyś.

Od perspektywy brytyjskiej różnią nas wyraźnie również kwestie spo-
łeczne: tak jak Scrutona nie bardzo obchodzi temat aborcji, tak samo 
w dość ograniczonym zakresie przejmowała się nim Margaret Thatcher. 
Owszem, głosowała za projektem liberalizującym prawo kobiet do prze-
rywania ciąży, jednocześnie stwierdzając, że popiera je tylko w przypadku 
wczesnych dni, gdyż stosowanie go ze swobodą jest odrażające, więc nie 
można tego skojarzyć z konkretnym stanowiskiem pro-life lub pro-choice. 
Zresztą wielu członków Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii popie-
rało liberalne rozwiązania w tej kwestii. W roku 2008 wśród torysów 
w rządzie Davida Camerona trzech głosowało za obniżeniem prawa do 
aborcji do 12 tygodni, dwóch za propozycją 16 tygodni, siedmioro za 
20 tygodniami, jeden (premier) za 22, a dwoje – za utrzymaniem dotych-
czasowego poziomu 24 tygodni. Z naszej perspektywy to niewyobrażalna 
sytuacja. W Wielkiej Brytanii nawet konserwatywne elity znacznie bar-
dziej interesują się kwestiami gospodarczymi i finansowymi niż temata-
mi społecznymi, które w Polsce rozgrzewają wszystkich do czerwoności. 
Sami oceńmy, czy to dobrze, czy źle.

ko n S e rwat y z m  P o  P o l S k u

Pozostaje otwartym pytanie, czy hipotetyczny polski przedstawiciel kon-
serwatyzmu zgadza się ze Scrutonem, że istnieje trzecia droga w podej-
ściu do gospodarki i że to, z czym mamy dziś do czynienia (ogromnie silna 
pozycja międzynarodowych korporacji, opasłe umowy handlowe, które 
dyskryminują małych przedsiębiorców, coraz bardziej ograniczane prawa 
pojedynczego konsumenta) jest rzeczywiście wolnym rynkiem, 
którego powinno się bronić. A jeśli nie, to jaki kształt trzeciej opcji 
zaproponuje, żeby nie miała ona nic wspólnego z przymusową 
redystrybucją dóbr i chłostaniem tych, którzy mają więcej. Tu 
niezbędne jest ciągłe samodoskonalenie – nawet jeśli ten cał-
kiem przyzwoity humanista ładnie posługuje się językiem polskim, warto, 
aby przyswoił sobie też co nieco o funkcjonowaniu rynków kapitałowych.

Optyka Scrutona nie pasuje do Polski z jeszcze jednego, kluczowego 
powodu: nasz rodzimy konserwatysta, pochłonięty opisywaniem woj-
ny polsko-polskiej, bagatelizuje funkcjonalny wymiar idei konserwa-

istnieje trzecia 
droga w podejściu 
do gospodarki
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20 tywnych. Zdaniem brytyjskiego pisarza zaś konserwatyzm nie zajmuje 
się naprawą ludzkiej natury ani kształtowaniem jej zgodnie z jakąś koncepcją 
idealnego podmiotu. Konserwatyzm próbuje zrozumieć, jak funkcjonują spo-
łeczeństwa i stworzyć dla nich przestrzeń, w której mogłyby funkcjonować 
skutecznie 11. Trzeba coraz wyraźniej przypominać, że konserwatyzm nie 
jest ideologią – systemem, który ludzie utożsamiający się z określonymi 
wartościami chcą siłą narzucać innym. To po prostu struktura, która dąży 
do zminimalizowania fatalnych wpływów rewolucji francuskiej, rewo-
lucji bolszewickiej czy dojścia do polityki zdegenerowanego pokolenia 
soixante-huitardes. Trudno nie mieć żalu do ludzi, którzy mienią się kon-
serwatystami, a nie rozumieją, jakiej modernizacji potrzebuje Polska. 
Chodzi przede wszystkim o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
o zmianę cwaniackiej mentalności, o ciężką pracę podnoszącą bardzo 
niską kulturę biznesową, o wzrost wzajemnego szacunku i może nawet 
powrót dobrych manier. Właśnie tę grupę czeka bardzo żmudna, codzien-
na praca, o ile ma być dla kogokolwiek wzorem.

Na polskiej scenie politycznej nie ma partii, która spełniałaby cechy 
ugrupowania konserwatywnego. Nie warto tego udowadniać – każdy po 

chwili refleksji nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Nie ma 
też prawie wcale mentorów (intelektualistów, ludzi kultury, filo-
zofów, poważnych autorytetów), którzy wzięliby na siebie ciężar 
konserwatywnej odpowiedzialności. Dominują przekazy skraj-

nie emocjonalne, niepoważne i nieistotne, często wprawiające odbiorców 
w zażenowanie. Polsce bardzo brakuje konserwatyzmu w nowej jakości. 
Czy to ma szansę się zmienić? Ω

11 Roger Scruton, Jak być konserwatystą, Poznań 2016, s. 215.

konserwatyzm nie 
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W XIX wieku stanowisko papiestwa wobec powstań 
było jednoznacznie negatywne. Nie dotyczyło 
to jednak tylko zrywów przesiąkniętych 
antykatolicką ideologią, lecz również tych, 
które w Kościele poszukiwały sojusznika

P o l i t yc z n y  i n t e r e S  c z y  m a n i P u l a c j a ?

Takie były szczególnie powstania polskie. Nie znalazły one jednak poparcia 
Stolicy Apostolskiej, jak chociażby powstanie listopadowe, które zostało 
potępione w encyklice Cum Primum papieża Grzegorza XVI. Skąd się wywo-
dzi nieprzychylność głów Kościoła do powstań? Często można przeczytać 
opinie, że dziewiętnastowieczni papieże stali się niewolnikami sojuszu tro-
nu i ołtarza albo, mając na uwadze tylko dobro Państwa Kościelnego, szli 
na daleko idące i haniebne ustępstwa nawet w stosunku do niekatolickich 
monarchów. Inni z kolei skłaniają się ku argumentom, że w sprawie polskich 
powstań papieże nie byli dobrze poinformowani, a przy tym zostali zmani-

pulowani i zmuszeni do ich potępienia. Żaden z tych argumen-
tów nie jest pozbawiony gruntu. Prawdą jest, że w XIX wieku 
Państwo Kościelne żyło niemal bez przerwy w obliczu zagro-
żenia w postaci buntów i powstań. Z tego powodu papieże 
byli zależni od wsparcia militarnego europejskich mocarstw, 

chociażby Austrii, a popieranie społecznych zrywów na terytorium tych 
państw wiązałoby się z poważnymi kłopotami we wzajemnych stosunkach. 
Ponadto, gdyby w obliczu zagrożenia powstańczego we Włoszech papież 
poparł powstanie w Polsce, jak taki akt zostałby odebrany wśród ludności 
włoskiej? Czy nie świadczyłby o podwójnych standardach papieży i nie 
zachęciłby do buntu w samym Państwie Kościelnym?

Papieże 
i powstania
– c z y l i  d l a c z e g o  Sto l i c a  a P o Sto l S k a 
P ot ę P i a ł a  wa l k ę  o   wo l n o ś ć

Antonio 
Akmadža

Papieże zależni byli 
od wsparcia militarnego 

europejskich mocarstw
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23Przekonanie, że papież został wprowadzony w błąd, też nie jest bez 
racji. Weźmy jako przykład powstanie listopadowe. Dwoma głównymi 
źródłami informacji dla Stolicy Apostolskiej na temat przyczyn i przebie-
gu powstania były ambasada rosyjska w Rzymie oraz nuncjatura w Wied-
niu. O rodzaju przekazywanych informacji (lub dezinformacji) pierwsze-
go z tych źródeł nie warto się nawet rozpisywać. Co do drugiego źródła, 
które z natury rzeczy mogło się wydawać bardziej wiarygodnym, należy 
zaznaczyć, że ówczesny nuncjusz w Wiedniu nie wykazywał się dużym 
sprytem i dawał się w dużym stopniu zmanipulować informacjami pod-
suwanymi przez austriackiego kanclerza. Metternich, jako przedstawiciel 
jednego z państw zaborczych, które samo żyło w obliczu powstańczych 
zagrożeń związanych z wielonarodowym charakterem swojego społe-
czeństwa, z przekonania gardził wszelkiego rodzaju buntami i rewolucja-
mi. Niepokoiło go powstanie listopadowe, które mogło rozprzestrzenić 
się na Galicję, a z Galicji na Węgry i z tego powodu umiejętnie podsuwał 
nuncjuszowi takie wiadomości o powstaniu polskim, jakie odpowiadały 
polityce Austrii. Jeśli więc papież był informowany o powstaniu przeważ-
nie z tych dwóch źródeł, jaką opinię o nim mógł posiadać? 

Teoria ta znajduje również potwierdzenie w słowach papieża Grzego-
rza XVI, który podczas pewnej audiencji wyraźnie powiedział, rzekomo 
ze łzami w oczach, że został wprowadzony w błąd oraz że nigdy nie potę-
pił Polaków. Papież faktycznie tego nie zrobił – w encyklice Cum Primum 
potępił tylko niektórych podstępu i kłamstwa sprawców, którzy pod pozorem 
religii w czasach naszych smutnych przeciwko legalnej książąt władzy 
głowę podnosząc, ojczyznę swoją, spod należnego posłuszeństwa się 
wyłamującą, bardzo ciężką żałobą okryli. Prawdą jest też, że papież 
mógł rzeczywiście żałować wydania tej encykliki. W zamyśle 
ówczesnej dyplomacji papieskiej miała ona posłużyć jako swo-
ista karta przetargowa i znak dobrej woli w stosunku do Rosjan, chro-
niący Kościół rzymskokatolicki w Polsce przed prześladowaniami, jakie 
miały nastąpić po upadku powstania. Papież liczył na to, że car Mikołaj 
I okaże w ten sposób Stolicy Apostolskiej wdzięczność za encyklikę. Tak 
się jednak nie stało i pod tym względem papież naprawdę mógł żałować 
wydania dokumentu. Ale czy żałował on jego treści? Czy papież zmienił 
opinię o powstaniu listopadowym? Na podstawie opublikowanej nie-
długo potem encykliki Mirari Vos, w której w sposób bardzo stanowczy 
rozprawia się z powstaniami, trudno w to uwierzyć.

niezależnie od ustroju 
państwa każda władza 
pochodzi od boga



A
N

TO
N

IO
 A

K
M

A
D

žA
 / 

PA
PI

EŻ
E 

I P
O

W
ST

A
N

IA
 

24 b ó j  S i ę  b o g a , c z c i j  k r ó l a
Zostawmy na chwilę argumenty, które opierają się na okolicznościach 
historycznych, względach politycznych i ideologicznych oraz gierkach 
dyplomatycznych. O ile one wszystkie do pewnego stopnia miały wpływ 
na papieży, należy pamiętać, kim tak naprawdę jest głowa Kościoła. To 
przede wszystkim namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi, następca świę-
tego Piotra, obrońca wiary i jej dogmatów. Podstawowym zadaniem 
papieża jest troska o zbawienie dusz i o zachowanie depozytu wiary. Sto-
sunek papieży do powstań należy zatem rozpatrywać przede wszystkim 
z perspektywy nauczania Kościoła na temat władzy doczesnej. Czerpiąc 
z Pisma Świętego oraz Tradycji, Kościół oparł je na przekonaniu, że nie-
zależnie od ustroju państwa każda władza pochodzi od Boga. Wynika 
to jednoznacznie chociażby z rozmowy pomiędzy Poncjuszem Piłatem 
a Jezusem: Rzekł więc Piłat do Niego: „Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, 
że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?”. Jezus odpo-
wiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry” 
(J 19, 10-11). Jezus Chrystus, będąc Żydem, narodził się w czasach okupa-
cji rzymskiej. Żył w prowincji zagrożonej buntami i powstaniami. Żydzi 
czekali na Mesjasza, który wyzwoli ich spod rzymskiego panowania – 
oczekiwanie na Zbawiciela w Izraelu było bowiem nacechowane przede 

wszystkim dążeniami niepodległościowymi uświęconymi przez 
religię. Jezus jednak nie był takim Mesjaszem. Chociaż był praw-
dziwym Żydem, uznawał doczesną władzę Rzymian, nawet jeśli 
była to władza obca i pogańska. Nie oznacza to, że mu się ona 
podobała, ale akceptował ją jako pochodzącą od Boga, czemu 
dał wyraz właśnie w rozmowie z Piłatem. Dlatego naród wybrał 

Bara basza – symbol walki narodowowyzwoleńczej. Można nawet powie-
dzieć, że Jezus zdradził żydowską sprawę narodową i dlatego między 
innymi został ukrzyżowany.

Warto przytoczyć jeszcze jedno ewangeliczne świadectwo z momentu 
aresztowania Jezusa: Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto 
jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy 
sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: „Włóż 
miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” 
(Mt 26, 50-52). Oprócz zasad, które wynikają z życia i słów samego Jezu-
sa, Kościół znajduje potwierdzenie władzy pochodzącej od Boga rów-
nież u świętego Pawła i świętego Piotra. Święty Paweł porusza kwestię 

jezus zdradził żydowską 
sprawę narodową 

i dlatego między innymi 
został ukrzyżowany
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25stosunku do władzy doczesnej w swoim Liście do Rzymian: Każdy niech 
będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem 
władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione 
przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi 
Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia 
(Rz 13, 1-2). Przestrzega on też, żeby poddać się władzy nie tylko ze względu 
na karę, ale ze względu na sumienie (Rz 13, 5). Z kolei święty Piotr naucza: 
Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to kró-
lowi jako mającemu najwyższą władzę, czy to namiestnikom jako przez nie-
go posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy 
dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili 
do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, wszakże nie 
jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. 
Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! (1 P 2, 13-17).

k a ż d a  w ł a d z a  to  w ł a d z a

Te bardzo jednoznaczne słowa apostołów są fundamentami katolickiego 
nauczania o uległości wobec panujących i o władzy pochodzącej od Boga. 
Trzeba przy tym pamiętać, że i Piotr, i Paweł byli z pochodzenia Żyda-
mi, więc mówiąc o władzy doczesnej w tamtych czasach, mają na myśli 
zwierzchnictwo obce pod względem etnicznym i religijnym, bo innego 
za swojego życia nie doświadczyli. Sami padli nawet z jego strony ofiarą 
prześladowań , a ostatecznie stracili przez nie życie. Obowiązek posłu-
szeństwa wobec władzy nie dotyczy zatem tylko tej dobrej i sprawiedliwej 
ani tylko tych panujących, którzy są również katolikami. Dotyczy on każdej 
władzy – i tej obcej, i tej pogańskiej, i niesprawiedliwej, i despotycznej. Bo 
władza jako taka pochodzi od Boga, co nie oznacza, że wszystko, 
co władza czyni, jest zgodne z wolą i przykazaniami Bożymi. Ta 
zasada proweniencji była znana i przestrzegana wśród najstar-
szych chrześcijańskich pisarzy i ojców Kościoła. Na niektórych 
z nich, jak chociażby Atenagorasa, powołuje się papież Leon XIII 
w encyklice Diuturnum Illud: Nas, którzy nic złego nie czynimy, przeciwnie, ze 
wszystkich waszych poddanych zachowujemy się z największym nabożeństwem 
i uległością, tak względem Boga, jak względem waszej najwyższej władzy, 
pozwalacie prześladować, łupić, rozpędzać. W tej samej encyklice znajdu-
jemy słowa Tertuliana: Chrześcijanin nie jest wrogiem niczyim, a cóż dopiero 
Cesarza, o którym wie, iż ustanowiony został przez Boga i że dlatego winien 

nie wszystko, co władza 
czyni, jest zgodne z wolą 
i przykazaniami bożymi
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26 go kochać, szanować i pragnąć pomyślności jego i całego Państwa rzymskiego. 
Święty Augustyn z kolei głosił: Uczmy się od Pana, co i przez Apostoła powie-
dział nam, iż nie ma władzy, jak tylko dana od Boga oraz: Nie przypisujemy niko-
mu władzy udzielania potęgi królewskiej ani cesarskiej, jak tylko prawdziwemu 
Bogu. Papież przytacza również słowa św. Jana Chryzostoma: […] że istnieje 
władza zwierzchnia, że jedni rozkazują, a drudzy słuchają, że wskutek tego 
wszystko w społeczeństwie nie jest zdane na los ślepego przypadku […] to jest, 
twierdzę, dziełem boskiej mądrości oraz św. Grzegorza Wielkiego, papieża: 
Wyznajemy, że Cesarzom i Królom władza dana jest z nieba. Dlatego Leon XIII 
mógł stwierdzić: gdziekolwiek istnieje jakiś pierwiastek panowania i władzy, 
u tego samego źródła, w Bogu, jedynym twórcy i panu świata, należy szukać jego 
początku. W encyklice Immortale Dei: o państwie chrześcijańskim napisał on, 
że: władza publiczna jako taka jest jedynie od Boga, niezależnie od tego, jaka 
ta władza jest: Albowiem jak nie wolno sprzeciwiać się woli Bożej, a kto więc jej 
się sprzeciwia, ten dobrowolnie idzie na zatracenie, tak też nie wolno pomiatać 
prawowitą władzą, bez względu na to, kto ją piastuje.

Takie pojmowanie istoty władzy wyjaśnia również, dlaczego Grze-
gorz XVI w encyklice Mirari Vos mógł się posłużyć tak mocnymi słowami na 
temat buntowników, kiedy przypominając całkowicie odmienną postawę 
pierwszych chrześcijan, pisał: Te świetne przykłady niezachwianej uległości 
ku panującym, wynikające koniecznie z zasad religii chrześcijańskiej, potępia-
ją obrzydliwą samowolę i bezprawie tych, którzy, pałając bezecną i wyuzdaną 
żądzą wolności, całe swoje staranie wytężają w tym celu, aby zniszczywszy do 
szczętu prawa wszelkiej zwierzchności, podbić całe narody pod pozorem wol-
ności. Do tego właśnie zmierzały najbardziej niegodziwe szaleństwa i zabiegi 
Waldensów, Begardów, Wiklefistów i tym podobnych synów Beliala, którzy jak 
plugastwo i zakała ludzkiego rodzaju słusznie byli tylekroć obłożeni klątwą 
Stolicy Apostolskiej.

t r z e b a  b a r d z i e j  S ł u c h a ć  b o g a  n i ż  l u d z i

Ale jak postępować w sytuacji, kiedy władza rozkazuje coś przeciwnego 
prawu Boskiemu? Czy można z powodu obowiązku posłuszeństwa wobec 
władzy sprzeciwić się przykazaniom Bożym, bo przez Boga ustanowiona 
władza coś takiego rozkazuje? W takiej sytuacji często znajdowali się 
pierwsi chrześcijanie, którzy dla wierności Bogu i Jego przykazaniom byli 
gotowi ponieść śmierć, ale buntów przeciwko władzy nigdy nie wznie-
cali. Panujący, którego zwierzchnictwo pochodzi od Pana, winien jest 
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27rządzić zgodnie z prawem Boskim, a za nieprzestrzeganie go poniesie 
odpowiedzialność przed Najwyższym. Kościół zawsze nauczał, że obo-
wiązek posłuszeństwa wobec władzy dotyczy tylko tych kwestii, które 
nie sprzeciwiają się prawu Boskiemu lub kościelnemu. Jezus powiedział 
przecież: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga (Mt 22, 21). Piotr i apostołowie z kolei stwierdzili, że trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). W XIX wieku Kościół głosił tę samą zasadę. 

Leon XIII w encyklice Sapientiae Christianae pisze, że grzechem jest ponie-
wieranie praw Chrystusowych gwoli posłuszeństwa dla władz ziemskich i roz-
wija później tę myśl: Gdy prawa państwa zbaczają od prawa Bożego, gdy 
sprzeciwiają się prawom religii chrześcijańskiej i Kościoła, gdy naruszają nawet 
władzę Jezusa Chrystusa w osobie najwyższego Jego Namiestnika, wtenczas 
zdrożnym jest ich słuchać, obowiązkiem zaś opierać się im i to nie tylko w intere-
sie Kościoła, lecz także we własnym interesie państwa samego, na którego zgu-
bę wszystko obrócić się musi, co się dzieje z krzywdą religii. Ale z drugiej strony 
okazuje to także, jak niesłusznym jest obwiniać o nieposłuszeństwo tych, któ-
rzy takie zapatrywania przedstawiają; jasną bowiem jest rzeczą, że 
nie odmawiają oni sprawiedliwego posłuszeństwa władzy i ustawom 
swego kraju, lecz tylko w tych rzeczach nie są im powolni, w których te 
nie mają żadnej władzy, ponieważ są ustanowione bez upoważnienia 
Bożego i przeciw woli Bożej i dlatego nie są ani prawem, ani ustawą. 
Istnieje natomiast różnica pomiędzy odmówieniem posłuszeń-
stwa władzy w poszczególnych sprawach, które sprzeciwiają się 
prawu Boskiemu, a zbrojnym powstaniem. O ile obywatelskie nieposłu-
szeństwo jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem chrześcijanina, o tyle 
nie wolno w tej sprawie chwytać za broń. Papież Leon XIII tak o tej kwestii 
pisze w encyklice Quod Apostolici Muneris: Jeśli jednak zdarza się czasem, że 
władza publiczna jest sprawowana nierozważnie i bez umiaru, nauka Kościoła 
katolickiego nie pozwala powstawać samemu przeciw nim, by nie powodowało 
to jeszcze większego zakłócenia porządku a społeczeństwo nie odniosło jeszcze 
większej szkody. Jeżeli sytuacja pogorszy się tak, że nie będzie już widać żadnej 
nadziei ocalenia, to należy szukać ratunku w zasługach cierpliwości chrześci-
jańskiej i ciągłych modlitwach do Boga. Nie są to puste słowa, lecz zasada, 
którą chrześcijanie nieraz w historii stosowali.

Papież Grzegorz XVI w encyklice Mirari Vos przytacza słowa św. Maury-
cego, dowódcy Legionu Tebańskiego, skierowane do cesarza: Twymi żoł-
nierzami jesteśmy, cesarzu, jednak śmiało wyznajemy, żeśmy sługami Bożymi… 

jak postępować 
w sytuacji, kiedy 
władza rozkazuje 
coś przeciwnego 
prawu boskiemu?
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28 Nawet nas ta ostatnia w życiu walka do buntu nie zmusi, oto broń w naszych 
rękach, a nie walczymy, bo wolimy umrzeć, a nie zabijać. Tertulian zaś mówił: 
Do jakiejże bitwy nie bylibyśmy zdolni, nawet w mniejszej liczbie, my, którzy 
tak chętnie giniemy, gdyby w naszym wyznaniu nie było lepiej ginąć niż zabi-
jać. Z kolei św. Augustyn pisał: Żołnierze chrześcijańscy służyli niewiernemu 
cesarzowi, a kiedy szło o sprawę Chrystusa, znali tylko Tego, który jest w niebie. 
Umieli rozróżnić Pana wiecznego od Pana doczesnego, a jednak byli posłuszni 
Panu doczesnemu dla Pana wiecznego. W tradycji katolickiej ważne miej-
sce zajmuje też doktryna o wojnie sprawiedliwej, która określa okolicz-
ności, w jakich walka zbrojna ma swoje uzasadnienie. Chociaż kształto-
wała się ona przez prawie całą historię chrześcijaństwa, na wszystkich 
etapach swojego rozwoju jako pierwszy warunek wojny sprawiedliwej 
zawsze wyznawała zasadę, że prowadzić może ją tylko legalna władza. 
Innymi słowy, nie może jej zapoczątkować grupa ludzi albo jakiś organ 
władzy, który wyłamał się spod posłuszeństwa. W przypadku powstań 
w XIX wieku ten warunek nie był spełniony, więc w żadnym razie nie moż-
na powstania traktować jako wojny sprawiedliwej. Nawet pomijając tę 
zasadę (chociaż pomijać jej nie wolno), istnieje kolejna wytyczna – która 
nie dotyczyła być może każdego zrywu, ale z pewnością odnosiła się do 
powstań polskich – mówiąca, że aby wojna była sprawiedliwą, muszą 
istnieć realne szanse na jej powodzenie. 

Ostatecznie należy jeszcze uporać się z pytaniem, które jest szczegól-
nie często podnoszone w sprawie powstań polskich: jak to jest możliwe, 
że papież zaakceptował gwałt w postaci niesprawiedliwych rozbiorów 
Polski, ale walkę Polaków, starających się odzyskać wolność, potępił? 
Stało się tak z tej prostej przyczyny, że żadne z powstań się nie powiodło. 
Papież może uznać jedynie tę władzę, która istnieje de facto i tylko z nią 

może negocjować. Za każdym razem, kiedy jakieś powstanie się 
udało i na mapie świata pojawił się nowy rząd, papież uznawał 
go razem z atrybutem Boskiej genezy. Tak stało się w przypad-
ku państw Ameryki Łacińskiej, które w XIX wieku wywalczyły 
niepodległość przeciwko Hiszpanii, tak też było w przypadku 
Belgii, w której powstanie miało miejsce w podobnym czasie, 

co powstanie listopadowe w Polsce. Różnica polegała jedynie na tym, że 
belgijskie powstanie się powiodło. Gdyby polskie powstania zakończyły 
się sukcesem, papież na pewno uznałby polskie państwo, może nawet 
cieszyłby się z jego odrodzenia – jednak głowa Kościoła nie mogła wes-

gdyby polskie powstania 
zakończyły się sukcesem, 
papież na pewno uznałby 

polskie państwo
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29przeć powstania jako środka do walki, bo sprzeciwiało się ono Bożym 
przykazaniom.

o b ow i ą z e k  S P r z e c i w u

Kościół zawsze nauczał, że każda władza, niezależnie od ustroju i okolicz-
ności, w jakich powstała, pochodzi od Boga i należy się jej posłuszeństwo 
we wszystkim, co nie jest sprzeczne z prawem Boskim lub kościelnym. 
Dopiero kiedy przekracza tę granicę, obowiązkiem chrześcijanina jest 
pozostać wiernym Panu i się sprzeciwić – ale nie władzy jako takiej, lecz 
tylko tym jej rozkazom, które sprzeciwiają się Boskim prawom. Opór nie 
może też być zbrojny, lecz tylko pokojowy. Istnieją oczywiście sytuacje 
ekstremalne, jakich świat doświadczył na przykład podczas II wojny świa-
towej, kiedy władza w sposób bestialski, trwały i systematyczny mordo-
wała pewną część społeczeństwa i nie było innego sposobu, by obronić 
niewinnych ludzi, jak tylko chwytając za broń. W Europie XIX wieku, 
choć zdarzały się represje albo przerażająca surowość ze strony niektó-
rych panujących, tak skrajnych sytuacji nie było. Próby usprawiedliwie-
nia powstań narodowych zasadami chrześcijańskimi i pogodzenia ich 
z nauczaniem Kościoła wymagają zatem wyjątkowej gimnastyki umysło-
wej i manipulacji zasadami ewangelicznymi. W tej kwestii Pismo Święte 
i Tradycja przemawiają w sposób wyjątkowo jasny, spójny i bezpośredni. 
To właśnie tłumaczy, dlaczego XIX-wieczni papieże byli nieprzychylni 
powstaniom narodowym. Nawet gdyby wszystkie okoliczności historycz-
ne, dyplomatyczne i polityczne, jakie zostały przytoczone na początku 
tego artykułu, były dla powstań korzystne, ta jedna zasada, wywodząca 
się z Pisma Świętego i Tradycji, sama w sobie uniemożliwiłaby głowom 
Kościoła zajęcie innego stanowiska. Ω

antonio akmadža (ur. 1992 r. w Rijece, Chorwacja) – studia magisterskie z teologii 
ukończył na Uniwersytecie w Zagrzebiu, gdzie obronił pracę pod tytułem Kościół kato-
licki a Powstanie listopadowe. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

Bibliografia:
Żywczyński, Mieczysław: Watykan wobec Powstania listopadowego, Kraków 1995
Beiersdorf, Otton: Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864, 

Wrocław 1960
Encykliki papieskie Grzegorza XVI (Cum Primum; Mirari Vos) i Leona XIII (Quod 

Apostolici Muneris; Diuturnm Illud; Immortale Dei; Sapientiae Christianae)



Podnieś się z kolan, wielka Lechio. Dosyć dyktatu 
rzymskiego imperium ukrywającego prawdziwą 
historię Słowian! Modlitwą Polaka jest wszakże Krakus, 
który pokonał smoka – a kto jest tym smokiem jak nie 
teutoni, zachodni najeźdźcy, niemieccy oprawcy?

Pierwszym mitem, z jakim należy się rozprawić, jest kłamliwa i oszu-
kańcza wizja, w której Słowianie byli zapóźnieni cywilizacyjnie w sto-
sunku do Imperium Rzymskiego. Nic bardziej mylnego. Jako jedyny 
z ludów do dziś zamieszkujących Europę byli tutaj od zawsze, co naj-
mniej od 10 tysięcy lat. Ich ogromna kraina rozciągała się od połowy 
dzisiejszej Germanii aż po Ural, Bliski Wschód oraz Italię. Czy nigdy 
was nie zastanowiło, żyjący w świecie złudzeń niewolnicy omamów, 
że słowo etrusk przypomina dzisiejsze et, ruski? Przecież to oczywiste, 

że w ten sposób proste i niewykształcone ludy próbowały 
tłumaczyć sobie kontakt z wielką i silną cywilizacją.

Na ziemiach Lechickich kwitła bogata kultura – gospo-
darka, technika i myśl wojenna. Słowianie mieli własnych 
królów, których poczet można zrekonstruować nawet dziś, 
pomimo niecnych działań wrogich sił. W imperium Lechic-
kim powstawały piramidy i zaawansowane technologicznie 

sprzęty wojskowe. Kiedy Germanie dopiero odkrywali stopy metali, 
Słowianie już dawno posiadali kute miecze. Czy nie dziwi was, czemu 
Rzymianie nigdy nie podbili tej krainy? To dzięki temu, że Lechici 

Biezdziad Spycisław-Rottenberg

Prawdziwa 
historia Polski

w imperium lechickim 
powstawały piramidy 

i zaawansowane 
technologicznie 

sprzęty wojskowe 
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32 stanowili jedność z Żywią, energią wszechświata. Ich własne Ja było 

niezależne i bezwzględnie silnie. Za jego sprawą cała Lechia łączyła 
się z energią życiową. 

Słowianie wywodzili się z dwunastu plemion Izraela – tych praw-
dziwych i prawdziwie wierzących – i kierowali się wczesnymi naukami 
judaizmu. Pod wpływem tej myśli znajdował się także Rzym, będący 
przez setki lat protektoratem Imperium Lechickiego. Niestety, za 
sprawą diabelskich sił stworzona została przez część żydowskich 
rabinów herezja, która zniewoliła umysły Rzymu i stworzyła nową, 
obłudną religię – chrześcijaństwo. Jej jedynym celem było zdławienie 
siły Słowian. Stworzyła w tym celu całą armię klakierów i pomagie-
rów, rekrutujących się z najgorszego sortu imperium lechickiego – 
Germanów. Ich demoniczne praktyki i filozofia, każąca wyzwolić się 
z własnej energii życiowej na rzecz pokrętnej pokory, pozwoliła na 
pokonanie Słowian. Nawet prasłowiańskie maszyny strzelające nie 
powstrzymały klęski.

Zastanawiacie się zapewne, Czytelnicy, jak to się stało, że wielkie 
i niepokonane dotychczas Imperium w przeciągu kilkudziesięciu lat 
uległo sile okupantów, którzy potem włożyli na nie chomąto obłud-

nych rytuałów w posępnym roku 966. Jak to się stało, że 
dumni Słowianie tylko raz, w 1038 roku, spróbowali pod-
nieść głowę i zrzucić jarzmo chrześcijańskich demonów?

Aby to zrozumieć, należy cofnąć się do czasów 
zamierzchłych, do epoki znacznie wcześniejszej, kiedy 

lechi przybył na naszą 
planetę w postaci 

spadającej gwiazdy, 
pozbawiony części sił
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33na pierścieniach Saturna toczyła się zaciekła walka między dwoma 
odwiecznymi bytami – Lechim oraz Germim. Pierwszy z nich sym-
bolizował wszystko, co czyste i silne, niepokonaną energię i miłość 
do wszechświata; drugi zaś, demon przeklęty, uosabiał to, co złe 
i marne. Powszechnie wiadomo, że woda, do której dodano octu, 
nie będzie już nigdy dobra, zatem i walka na pierścieniach Saturna 
miała tragiczny finał. Lechi wprawdzie zepchnął Germiego w prze-
pastne kosmiczne ostępy, ale sam został przy tym poważnie ranny. 

Tuż po pojedynku Lechi przybył na naszą planetę w postaci spa-
dającej gwiazdy, pozbawiony części sił. Tu, dzięki swoim boskim 
lędźwiom i palcom, dał początek nowej rasie homoidalnej – Słowia-
nom (dodać trzeba, że nasi bracia i siostry żyją również na innych 
planetach, wszędzie tam, gdzie choćby przez chwilę Lechi przebywał 
i gdzie go miłość własna naszła). Ponieważ był zmęczony po starciu 
z podstępnym demonem, legł zmorzony snem. W tym samym czasie 
z nieba spadły ścierwa Germiego i wyrósł z nich ten lud pokraczny, 
który włada teraz światem. Dobry bóg Lechi pozwolił na przetrwanie 
potomkom swojego wroga, jego wspaniałomyślność stała się jednak 
przyczynkiem późniejszej klęski sarmatów.

Tako rzecze prasłowiańska moc. Ω



Na początku zaznaczę, że konkurencja była bardzo 
wyrównana. Szczerze mówiąc, dla jak najlepszego 
obrazu beki należałoby dokonać zrzutu całej 
bazy danych i zamieścić ją w niniejszym numerze. 
Niemniej jednak zasoby kwartalnika – tak jak 
nerwy czytelników – są ograniczone. A poza 
tym – szkoda gadać. Szkoda strzępić ryja

Zobacz, jak zareagowała natura na decyzję Sądu Najwyższego 
ws. małżeństw homoseksualnych (22.07.2015)

Jak? Ano burzą. Przypadek? – pyta autor. Nie. Nie sądzę.

PS Tutaj częściowo usprawiedliwiam anonimowego – a jakże! – auto-
ra. Źródłem był film z gloria.tv.

6 najbardziej 
odjechanych 
tekstów z Fronda.pl, 
czyli dlaczego 
wstydzimy się 
za markę Fronda

6. 

Mateusz K. Dziób
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Jak PiS zatrzymało globalne ocieplenie! (25.04.2016)

Kolejny sukces rządu Beaty Szydło. Polska powstrzyma efekt cieplarnia-
ny, zachowując kopalnie i sadząc lasy – pisze całkowicie na poważnie 
Tomasz Teluk. Proste? Proste – dodaje. Przepowiada także, że za kilka 
lat zapomnimy o pseudonaukowej hipotezie efektu cieplarnianego. 
Łopaty w dłoń!

Salwowski: Za cudzołóstwo – trzeba karać! (29.09.2016)

To zestawienie nie mogłoby się obyć bez legendarnego Mirosława 
Brawaria Salwowskiego. Co prawda publicysta ma na swoim koncie 
znacznie większe odloty, lecz te nie zostały opublikowane przez redak-
cję Frondy.pl w formie artykułu. Sława Brawaria jest na tyle wielka, że 
w katolickiej części Internetów brawaryzmem nazywa się postawę – 
a co mi tam, zaryzykuję! – bliską znanemu z Ewangelii faryzeizmowi 
i polegającą na stricte kazuistycznym podejściu do wszelkich dziedzin 
życia. Salwowski – opierając się m.in. na nauczaniu papieży – potępiał 
już wcześniej zmysłowe pocałunki (jako grzech śmiertelny) oraz tańce 
damsko-męskie.

Popieranie przez katolików postulatu prawnej karalności niewier-
ności małżeńskiej jest dla nich obowiązkiem religijnego posłuszeństwa 
serca i rozumu – pisze Brawario. Swoją argumentację Salwowski opiera 
m.in. na encyklice Castii conubii Piusa XI oraz niewymienionej z nazwy 
bulli papieża Sykstusa V. Jego zdaniem społeczny skutek cudzo łóstwa 
da się porównać z działaniem ciężkich narkotyków, prowadzi ono 
bowiem do wielu innych patologii, takich jak: aborcje, rozbite rodzi-
ny, dzieci z rozbitych rodzin angażujące się częściej w narkomanię, 
przestępczość, pijaństwo, ryzykowne zachowania seksualne. Jednak 
autor największą perełkę zostawił na koniec. Zastanawia się on nad 
tym, jakie też kary miałyby być przewidziane za cudzołóstwo. Niewier-
ni małżonkowie byliby zatem skazywani na prace społeczne, chłostę 
i zakucie w dyby, a nawet […] śmierć. 

5. 

4. 



Naukowcy potwierdzają: znak krzyża zabija zarazki! (3.07.2016)

Żegnamy się całe życie, ale czegoś takiego tośmy się nie spodziewali. 
Naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak Krzyża zabija zarazki 
i zmienia właściwości optyczne wody – czytamy w leadzie. Dalej jest 
jeszcze lepiej: naukowcy sprawdzili działanie modlitwy „Ojcze nasz” 
i prawosławnego znaku krzyża na bakterie chorobotwórcze. Do badań 
pobrano próbki wody z różnych miejsc – ze studzien, rzek i jezior. Wszyst-
kie próbki zawierały bakterie pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego. 
Okazało się jednak, że jeśli przeczyta się modlitwę „Ojcze nasz” i prze-
żegna wodę znakiem Krzyża, to ilość szkodliwych drobnoustrojów może 
zmniejszyć się o 7, 10, 100, a nawet więcej aniżeli 1000 razy!. Co ciekawe, 
jeśli znak krzyża czyniony był niedbale, to pozytywny wynik oddziały-
wania był o wiele mniejszy lub nie było go w ogóle. Woda rozróżniała 
także takie czynniki jak wiara bądź niewiara, noszenie krzyżyka czy 
stan (duchowny lub świecki).

Bóg zwycięży Twoją depresję (01.10.2014)

Jedyny tekst w naszym rankingu, nad którym powinniśmy raczej pła-
kać, niż się śmiać. Tekst o tyle groźny, że jeśli niewyrobiony, cierpiący na 
depresję czytelnik – a, jak wiadomo, takich nie brakuje – wziąłby sobie 
do serca rady Marii Patynowskiej, mogłoby to skończyć się dla nie-
go tragicznie. Autorka – historyk sztuki z wykształcenia – udowadnia 
w nim, że to odejście od Bożych przykazań powoduje choroby psychicz-
ne, samą zaś chorobę utożsamia ze... smutkiem. Najskuteczniejszym 
lekarstwem na tę przypadłość, jej zdaniem, jest modlitwa. Jeżeli zaś 
cały jestem Boży, to nie ma już we mnie miejsca na depresję! – konklu-
duje. Pozwolę sobie przytoczyć dłuższy fragment podsumowania: 
ta depresja zniknie, nie będzie po niej śladu, jeżeli wypełnimy się Bogiem. 

3. 

2. 
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37Jeżeli teraz może uważam, że moje życie nie ma sensu, to znaczy że ja 
nie widzę tego sensu, bo źle sobie ten sens wyznaczam. Nie zauważam 
sensu prawdziwego, a stawiam przed sobą sensy fałszywe. Jeżeli żyję 
wpatrzony w siebie i sens widzę w sobie, to wydaje mi się że życie nie ma 
sensu. Jeżeli zaś poświęcę się Bogu i będę spoglądać ku niemu, widzieć sens 
w Bogu, moje depresja zniknie i będę żył przepełniony radością!

Tekst był szeroko komentowany zarówno w mediach tradycyjnych, 
jak i społecznościowych. Burza rozpętała się na profilu samej autor-
ki, mimo to nie odwołała ona swoich tez. Oddajmy głos jej erudycji 
i wiedzy medycznej: depresja jest chorobą (którą można uleczyć poprzez 
tzw. cud), a częściej jest wyrzutami sumienia, niewiarą, brakiem stanu 
Łaski Uświęcającej, brakiem nawrócenia. Nobla dla tej pani!

Ladies and gentlemen, the winner is:

Homoseksualny demon kazał sataniście ugotować Biblię (29.10.2013)

Absolutny majstersztyk. Niejeden copywriter pozazdrościł autorowi 
takiego tytułu. 22-letni mężczyzna z Oklahoma City twierdzi, że spo-
tkał demona homoseksualizmu. 
Zdemolował swoje mieszkanie 
i podpalił Biblię. Policja otrzy-
mała informację od sąsiadów, że 
Jeremy Anderson dostał ataku 
szału – pisze anonimowy autor 
w oparciu o m.in. Huffington Post. 
Zastanawiałem się, jak to sko-
mentować, ale tekst chyba mówi 
sam za siebie. Panie i Panowie, 
czapki z głów!

1. 



programem odnowy sztuki, swego rodzaju 
mostem porozumienia pomiędzy artystą, 
odbiorcą i krytykiem.

S z t u k a  w   k ry z y S i e 

Witkiewicz postrzegał kryzys sztuki w per-
spektywie nie tylko artystycznej, ale też 
historiozoficznej i społecznej: Sztuka się 
skończy, a szczęśliwi, zmechanizowani ludzie 
przyszłości na tle wygaśnięcia metafizycznych 
uczuć, płynących z poczucia jedności osobowo-
ści, przestaną jej potrzebować. Odpowiedź 
na diagnozowany przez filozofa upadek 
twórczości nie była jednak nihilistyczna: 
Chodzi o to, aby procesu tego nie przyśpieszać, 
tylko, o ile można, pohamować. W tym kierun-
ku też zwrócona jest moja praca. 

Sta n i S ł aw  i g n a c y 
w i t k i e w i c z 
a   Pa r a dyg m at 
a n t y S z t u k i

Maja Majstruk

Witkacy był jednym z najwybitniejszych polskich twórców, 
tymczasem w powszechnej opinii wiedza na jego temat wyczerpuje 
się często w trzech określeniach: narkoman, erotoman, świr. 
Niewielu wie, że był on przede wszystkim filozofem i za takiego 
sam siebie uważał. W ramach swej pracy teoretycznej sformułował 
niezwykle ważną koncepcję sztuki – teorię Czystej Formy

Podjął się w  niej zdefiniowania sztuki, 
określając jej źródła, cele i zadania. Swoją 
myśl estetyczną zawarł w książkach Nowe 
formy w malarstwie i wynikające stąd nie-
porozumienia, Szkice estetyczne oraz Teatr, 
jak również w licznych artykułach, pole-
mikach i  tekstach krytycznych. Przywo-
łanie jego myśli w dobie współczesnego 
kryzysu kultury pozwala na wysunięcie 
zaskakujących wniosków i podjęcie dys-
kusji o sztuce w zupełnie nowym świetle. 
Nie tylko dlatego, że katastrofizm artysty-
filozofa okazał się realizmem, a jego prze-
widywania wyprzedziły niemal wszystkie 
artystyczne zjawiska, które nastąpić miały 
dopiero po II wojnie, ale ze względu na to, 
że stworzony przez niego system miał być 

Koniec 
sztuki?
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39Regres kultury i  sztuki wiązał filozof 
z niknącą zdolnością ludzi do przeżywa-
nia stanów metafizycznych, których szcze-
gółowe omówienie wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu. Najogólniej opisać 
je można jako doświadczenie jedności 
własnej osobowości oraz niezwykłości 
faktu własnego istnienia wyrażone przez 
pytanie: Czemu ja jestem tym właśnie, a nie 
innym istnieniem?. Co ważne, uczucie to 
musiało być bezpośrednio dane, nie mogło 
wynikać z intelektualnego namysłu. Przy-
czynę zaniku takich przeżyć widział Wit-
kiewicz w formie życia społecznego, ponie-
waż to ona kształtuje ludzką świadomość 
zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, 
jak i  zbiorowej. Doskonale rozumieli to 
twórcy powstającej w latach 30. XX wie-
ku (a zatem w ostatnich latach życia Wit-
kiewicza) w Niemczech Teorii Krytycznej, 
będącej rewizją klasycznego marksizmu. 
Stawiając sobie za cel przemianę świa-
domości społecznej, obrała ona za narzę-
dzie do zdobycia władzy właśnie sztukę. 
Herbert Marcuse w książce The Aesthetic 
Dimension: Towards a  Critique of Marxist 
Aesthetics stwierdził, że zdolność przemia-
ny świadomości społecznej tkwi w samej 
sztuce, jako że umożliwia ona – odnosząc 
się wprost do uczuć i wyobraźni – bombar-
dowanie percepcji i oswajanie z ciągłym 
przełamywaniem kulturowych tabu, pro-
wadząc w ten sposób do osiągnięcia celów 
politycznych i ideologicznych. Rewolucyj-
ny potencjał twórczości artystycznej tkwi 
zatem w jej bezpośrednim oddziaływaniu, 
znacznie skuteczniejszym niż posunięcia 

siłowe. Możliwości te dostrzegał i wielo-
krotnie podkreślał również Witkiewicz, 
jednak zadania i cele, jakie wyznaczał on 
sztuce, były dokładnie przeciwne. 

i d e a  c z y  e S t e t y k a ?

W roku 1919 Witkacy pisał: A wszystko to, co 
w sztuce nie jest Czystą Formą, oddzieliwszy 
się od niej, będzie ją udawać, i kiedy w jednym 
pokoju będzie ona sama w męczarniach konać, 
w drugim, obok, ten sam jej sobowtór odzia-
ny w jej maskę bawić będzie ostatnich półlu-
dzi w ich nerwowym zblazowaniu na wszel-
kie podniety, strojąc potworne miny i udając 
męczarnie, które tamta przeżywać będzie 
naprawdę, konając samotnie.

W  obrazie dwóch pokojów odnaleźć 
możemy współczesne odpowiedniki 
dwóch nurtów w  sztuce: artystycznego 
(sztuka) oraz ideologicznego (anty-
sztuka). Oba te prądy w niezwykle trafnej 
analizie dziejów powojennej twórczości 
wyodrębnił i  przedstawił 
Krzysztof Karoń. Odłam 
ideologiczny wywodzi on 
z  założeń wspomnianej 
Teorii Krytycznej, będącej 
nową odmianą marksizmu: Nurt ideolo-
giczny jest tworem całkowicie pozaartystycz-
nym i ma dwa nurty: intelektualny (lettry-
styczny) i trybalistyczny (sytuacjonistyczny). 
Istotą nurtu ideologicznego jest likwidacja 
estetycznego, a więc podstawowego aspektu 
sztuki. Materialne dzieło sztuki, będące w kul-
turze symbolem mistrzostwa warsztatowego 
i zwieńczeniem celowego procesu twórczego, 
zastąpione zostało albo intelektualnym kon-

doświadczenie 
jedności własnej 
osobowości
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40 ceptem, albo samym działaniem, albo plemien-

nym rytuałem. 
Nurt pierwszy, artystyczny, obejmuje te 

zjawiska w sztuce, które stanowią kontynu-
ację I Awangardy, drugi zaś ma swoje źró-
dła w dadaizmie jako negacji twórczości, co 
eufemistycznie określa się deprecjacją dzie-
ła sztuki. W istocie stanowi ona wyśmianie 
sensu i etosu sztuki, a zatem wszystkiego, 
co przez wieki było dla niej znamienne – 
mistrzostwa, powagi i racjonalnej wytwór-
czości. Do dadaizmu bezpośrednio nawiążą 
John Cage, Joseph Beuys, Wiedeńscy Akcjo-
niści, grupa Fluxus i  szeroko pojmowa-
na sztuka krytyczna. Jej początki w Polsce 
błędnie kojarzy się z artystami związanymi 
z Kowalnią – pracownią Grzegorza Kowal-
skiego – choć niektóre dzieła jego uczniów, 
jak chociażby film dokumentalny Artura 
Żmijewskiego 80064 (w którym namawia 
on byłego więźnia Auschwitz, aby odnowił 
sobie tatuaż-numer obozowy, ponieważ się 

wytarł), doskonale ilustru-
ją cele antysztuki. Postawa 
moralna artysty-sadysty nie 
wymaga komentarza, ale 
pytanie o  sytuację czysto 
estetyczną, w jakiej zosta-

je postawiony bohater filmu i jego odbior-
ca, demaskuje mechanizm działania sztu-
ki krytycznej, wskazując na jej świadomie 
programowane, pozaartystyczne cele. 

Oczywiście nie można stwierdzić na 
pewno, w którym obozie znalazłby się dziś 
Witkiewicz. Postulowana przez niego wol-
ność artysty negowała bowiem istnienie 
kryteriów określających granice doboru 

twórczych środków. Pisał on: Otóż ja żądam 
kategorycznie od pisarza, aby mnie par for-
ce swymi indywidualnymi środkami, tymi, 
którymi sam ze sobą postępuje, wydarł z tej 
rzeczywistości, w której żyję, i ukazał świat 
na nowo w  wymiarach jego metafizycznej 
tajemnicy i urody. Może przy tym autor nade 
mną się znęcać w  dowolnie potworny spo-
sób, o ile zapłaci mi za to w innym wymiarze: 
może mnie skopać w brzuch, napluć w mordę 
jadowitą śliną i celnym uderzeniem w zadek 
strącić w przepaść, i za włosy z niej następnie 
wyciągnąć, może mnie nawet skąpać w kloace 
życia pod warunkiem, że obmyje mnie potem 
jakimś metafizycznym fluidem i wyciągnie na 
nieznany szczyt, z którego widok wynagrodzi 
mi potworności nizin, potęgujące piękność gro-
zy zjawisk szczytowych. 

Z  drugiej strony wolność tworzenia 
była zawsze ograniczona treścią formalną 
(nie istnieje forma bez treści i na odwrót) 
oraz celem nadrzędnym, który stanowi-
ło nade wszystko wywołanie przeżycia 
metafizycznego. Sztuka, aby była sztuką, 
musiała przybrać kształt, a ten mógł być 
uzyskany tylko w konkretnym dziele, któ-
rego powstanie warunkował Witkiewicz 
rzetelnym warsztatem. Pytanie jednak 
brzmi, jakie granice przyjąłby Witkacy, 
dążąc do wywołania metafizycznego prze-
życia, skoro w tym celu, jak cytuję powyżej, 
może […] autor nade mną się znęcać w dowol-
nie potworny sposób (nawet jeśli wypowie-
dzi tej nie odczytywać w dosłowny sposób) 
i czy nie oznacza to zgody na transgresję 
w sztuce, której najbardziej psychopato-
logiczny przykład dali Wiedeńscy Akcjo-

psychopato
logiczny przykład 

dali wiedeńscy 
akcjoniści
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41niści? Trudno jednak wyobrazić sobie, aby 
wydarcie z  rzeczywistości miał fundować 
filozofowi Orgien Mysterien Theather Her-
manna Nitscha, będący mieszaniną krwi 
zarzynanych zwierząt, ekskrementów per-
formerów, samookaleczeń, sadomaso-
chizmu, pornografii i profanacji symboli 
chrześcijańskich. Reakcją na takie Dioni-
zje może być jedynie odruch wymiotny 
(określenie Witkiewicza bebechowe wstrzą-
sy wobec dzieł naturalistycznych okazu-
je się istotnie prorocze), gdy tymczasem 
w przeżyciu metafizycznym człowiek miał 
doświadczać jedności osobowości, a zatem 
swego rodzaju scalenia, psychofizycznej 
integracji. 

a n t y S z t u k a , c z y l i  c z y m 
S z t u k a  n i e  j e St

Zanim antysztuka w pełni dojrzała, została 
przez Witkiewicza opisana i osądzona. Cał-
kowicie odrzucając dadaizm, czyli proto-
plastę antysztuki, Witkiewicz zdefiniował 
tym samym czym sztuka nie jest, a więc 
czym jest antysztuka. 

Sztuka nie jest zatem wyrażaniem 
uczuć. Ekspresjoniści pobłądzili, gdyż 
wyrażenie siebie postawili za cel sztuki, 
podczas gdy jest ono tylko środkiem (choć 
sztuka jest wyrazem Istnienia Poszczegól-
nego artysty: dzieło jako strukturalna jed-
ność wielości odzwierciedla jedność wie-
lości artysty). Sztuka nie jest też domeną 
intelektu, a  artysta nie może być prze-
intelektualizowanym młynkiem. Sztuka nie 
jest impresją intelektualną, wykalkulowa-
ną na zimno wytwórczością, musi mate-

rializować się w konkretnym dziele i być 
przedmiotem zmysłowym (choć oczywi-
ście intelekt uczestniczy zarówno w pro-
cesie twórczym, jak i odbiorze sztuki). Jak 
stwierdził zaś Artur Żmijewski, Sztuka to 
przede wszystkim myślenie […].

Sztuka nie jest życiem, co Witkiewicz 
krytykuje najbardziej. Sztuka nie równa się 
życiu, musi być różną od niego artystyczną 
rzeczywistością ujętą w formie. Warunek 
ten spełniać ma Czysta Forma (choć treści 
życiowe są jej komponentem i punktem 
odniesienia). Zatem obieranie ziemnia-
ków w galerii, zacieranie granic między 
sztuką a życiem (Damien Hirst) czy cyto-
wanie życia – sztuką nie są. Sztuka nie jest 
już kalkowaniem rzeczywistości w jej nie-
przetworzonym kształcie, odkąd lepiej robi 
to fotografia i kino.

Sztuka nie jest kpiną w  wydaniu 
Duchampa (którego Witkiewicz nazywał 
blagierem) ani programowym bezsen-
sem. Deformacja dla deformacji, bezsens dla 
bezsensu, nieusprawiedliwiony w wymiarach 
czysto formalnych, jest czymś 
godnym najsroższego potę-
pienia. […] będzie to złośliwy 
nowotwór na ciele sztuki, nie 
lepszy niczym od realizmu, i należy starać się 
radykalnie go usunąć, póki nie przerzuci się na 
dalsze pokolenia artystów. Sztuka nie jest też 
przypadkiem: parę słów przypadkowo połą-
czonych ani przebiegnięcie kota po klawiatu-
rze nigdy nim [dziełem sztuki] być nie może.

Sztuka nie jest działaniem zaangażo-
wanym społecznie ani narzędziem prze-
mian społecznych – od tego są instytucje 

Sztuka nie 
jest życiem
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42 społeczne, kościoły, szkoły. Sztuka nie ma 

podnosić morale, nie ma przemieniać spo-
łeczeństwa; celem jej jest wywoływanie 
uczuć metafizycznych. Marcuse twierdził, 
że potencjał rewolucyjny – do przemiany 
świadomości i przetwarzania świata – tkwi 
w samej sztuce (a jednocześnie krytyko-
wał socrealizm jako w tym znaczeniu nie-
skuteczny). Dla Witkiewicza programowe 
dążenie do awantur, skandali, epatowania 
i szokowania i skądinąd może szlachetne, lecz 
nieosiągalne bez potwornych klęsk dążenia 
społeczne, wciągnięte w program artystyczne-
go działania muszą doprowadzić do wstrętnej 
kokieterii tłumów i płaszczenia się przed bra-
kiem kultury. […] Artyści powinni zajmować 
się tylko tworzeniem dzieł sztuki i w miarę 
możności teorią, a nie przekonywać publicz-
ność przy pomocy ekscentrycznych awantur, 
hałasu i  harmideru, co nazywa się sugestią 
bezpośrednią. Artur Żmijewski stwierdził 
zaś: Sztuka to […] uczestnictwo w zbiorowym 
życiu, reagowanie na problemy społeczności. 
Ale i kontestacja. Otto Mühl głosił: Prawdzi-
wa sztuka jest polityką, Joseph Beuys odpo-
wiadał: Polityka musi być sztuką.

Jeśli za nurt dominujący w dzisiejszej 
sztuce uznać nurt ideologiczny, czyli z defi-
nicji włączający zjawiska znajdujące się 
poza jej obszarem i czyniący zeń arenę roz-
grywek o władzę, to okazuje się, że wiele 
z nich zostało przez Witkiewicza na grun-
cie teorii zdiagnozowanych i przewidzia-

nych wraz ze wszystkimi 
skutkami. Sformułowane 
przez niego postulaty prze-
ciw wymienionym tenden-

cjom, które dziś oglądamy w zintensyfi-
kowanej i dominującej formie (choć ich 
kamienie milowe przerzucono już dawno), 
niesłusznie zalicza się do obszaru sztuki, 
a  jednocześnie popełnia kolejny błąd, 
określając je jako antyestetyczne. Ducham-
powska apoteoza ready made trwale i sku-
tecznie usankcjonowała kpinę, destruk-
cję i przypadek w sztuce; wpływ dadaizmu 
naznaczył tę dziedzinę do tego stopnia, że 
uprawianie jej w tradycyjnym sensie wyda-
wać się może żartem. Zniszczenie etosu 
sztuki i kryzys kultury są faktem. 

Teoria Czystej Formy miała być pró-
bą rozwiązania problemu sztuki poprzez 
usilne dążenie do określenia, czym ona 
jest: Nie podobna zabrać się do sztuki nowej 
nie wyjaśniwszy przedtem, czem jest sztuka 
w ogóle. Zrodziła się z chaosu pojęciowego 
i pozostaje wciąż ważnym głosem, które-
go dziś nie możemy pominąć w dyskusji 
o sztuce i antysztuce. To bowiem rozróż-
nienie, w moim przekonaniu, podejmo-
wałby filozof, gdyby żył.

Postulatami powrotu do znaczenia 
pojęć Stanisław Ignacy Witkiewicz rzuca 
wyzwanie współczesnym filozofom i arty-
stom. Dziś jednym z istotnych problemów 
sztuki jest właśnie to, że nie potrafimy (lub 
nie chcemy) jej zdefiniować, co sprawia, 
że antysztukę nobilituje się do poziomu 
sztuki.

P r ó b y  r e a n i m a c j i 

Podejmowane już za czasów Witkiewicza 
próby wskrzeszenia sztuki poprzez powrót 
do wielkich stylów mają swój współczesny 

miejsce sztuki 
zastąpić chce 

antysztuka
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43odpowiednik w działalności tak zwanych 
Nowych Dawnych Mistrzów. To próba god-
na odnotowania, ponieważ rehabilituje 
rangę i istotę sztuki, czyli wynikającą z jej 
definicji konieczność posiadania umiejęt-
ności i mistrzostwa choćby w opanowaniu 
warsztatu (talent to podobno tylko pięć 
procent geniuszu). 

Ale i tu filozof stawiał pytanie: czy reak-
tywowanie dawnych form wyrazu może 
być odpowiedzią na współczesny świat? 
Nie dlatego, że dawna, wielka sztuka nie 
mogłaby nas dzisiaj poruszać czy zachwy-
cać – bo to z powodzeniem czyni. Nie sta-
liśmy się przecież zupełnie niewrażliwi na 
jej formy. Muzea i galerie wciąż są oblega-
ne, dzieła znajdują kolekcjonerów, konese-
rów i… złodziei. Można nawet odnotować 
pewne odrodzenie dawnych form, choć-
by zjawisko to było wyrazem snobizmu. 
W dobie posuniętych do granic możliwo-
ści technik reprodukowania dzieł wydaje 
się, że zaczynamy coraz bardziej doceniać 
wartość pojedynczego egzemplarza.

ko n i e c  S z t u k i ?

Należy jednak stwierdzić, że droga, jaką 
przebyła sztuka tradycyjnie rozumiana 
od czasów I Awangardy do dziś, osiągnę-
ła punkt wyczerpania możliwości wyrazu. 
Wydaje się, że współcześnie możemy tylko 
powtarzać już wytworzone formy, de-kom-
ponując i re-komponując je w nowych – 
wydawać by się mogło – konfiguracjach. 
Miejsce sztuki zastąpić chce antysztuka, 
która, zrównując rzeczywistość artystycz-
ną z życiem w świadomie przewrotny spo-

sób, posługuje się transgresją i przełamuje 
kulturowe tabu, by w rezultacie transfor-
mować ludzką psychikę zgodnie z celami 
politycznymi i  ideologicznymi, a  zatem 
przeciwnymi autonomii sztuki, jaką głosił 
Witkiewicz. I choć można mieć wątpliwo-
ści, jak cytowano wcześniej, czy Witkiewicz 
nie zbliżał się do transgresji, pisząc: może 
[…] autor […] mnie skopać w brzuch, napluć 
w mordę jadowitą śliną i celnym uderzeniem 
w zadek strącić w przepaść […], skąpać w klo-
ace życia, to kryterium zasadniczym jest 
dla niego warunek obmycia metafizycznym 
fluidem, usprawiedliwiający 
i  wynagradzający wymie-
nione akty artystycznej 
agresji. Takiego katharsis 
sztuka krytyczna w procesie toczenia fizjo-
logicznych wydzielin nie tylko nie zdoła 
wykrzesać, ale i nie jest tym zaintereso-
wana. Programowa destrukcja skutko-
wać może tylko apoteozą psychopatologii 
i w tym wyczerpuje się jej ostateczny cel.

Blisko sto lat temu autor Szewców noto-
wał: Sztuki mogłoby nie być. Nie jest ona 
koniecznością, wynikającą z samego faktu Ist-
nienia. Jednak jest. Dziś moglibyśmy powie-
dzieć: Sztuka mogłaby być. Jednak jej nie ma. 
Co współcześnie pozostało ze sztuki i czy 
naprawdę możemy mówić o jej końcu – nie 
dlatego, że ktoś go ogłosił, ale dlatego, że 
jej dawne formy rzeczywiście się wyczerpa-
ły, a nowych nie potrafimy tworzyć? Co jeśli 
forma się nie odrodzi, bo umarła na wieki treść, 
z której ona powstała? Ω

Programowa 
destrukcja



To musiał być rok 1991, może 1992. Na pustym murze ogradzającym 
ogrody Ministerstwa Kultury pojawił się tajemniczy napis 
NOMEANSNO. Nie do wymówienia, jeśli czytać go jednym tchem, 
czyli dla każdego niewtajemniczonego. Zwłaszcza dopiero 
odkrywającego muzykę niezależną trzynastolatka. Dwadzieścia 
kilka lat później na tajemniczym słowie zęby łamie sobie facet, 
od którego odbieram zamówiony przez internet bilet na koncert. 
Pocieszam go, wspominając o graffiti na ministerialnym murze

twórcy niż zwykli słuchacze, choć zagrał 
tu kilka koncertów i wydał kilka kaset na 
licencjach. Potem fala osłabła, a wygod-
niccy fani uznali, że zespół skończył się na 
płycie Wrong i kolejnych już nie wypatry-
wali. Nie wszyscy oczywiście.

Zauważyliście zapewne, że ta historia 
zaczęła się tak naprawdę od środka. W 1979 
roku Nomeansno założyło dwóch braci, 
Rob i John Wright. Początkowo tworzyli 
muzykę opartą o sekcję rytmiczną i kla-
wisze, bliższą raczej jazzowi (płyta Mama) 
niż punk rockowi (niektóre późniejsze pły-
ty). Gdy do składu dołączył gitarzysta Andy 
Kerr, znacznie trudniej było ich już gdzie-
kolwiek przypisać. Szanowani przez scenę 
punkową, grywali też na festiwalach jazzo-
wych, z jednej strony zachwycając umiejęt-
nościami większych ode mnie koneserów, 
z drugiej co chwila składając hołdy pro-
stym punkowo-rock’n’rollowym kawałkom 
w stylu The Ramones. Aby poświęcić się już 
tylko tej miłości, założyli zresztą pobocz-
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Wtedy było łatwiej, choć nie było interne-
tu. W uwolnioną na pozór rzeczywistość, 
która w kilku miejscach przybrała napraw-
dę anarchiczne formy, wgryzano się z róż-
nych stron. Dotyczyło to również prasy 
muzycznej. Pojawiało się mnóstwo tytu-
łów, które przeszły do legendy jak Maga-
zyn Muzyczny lub szybko odeszły w zapo-
mnienie. To były czasy, gdy w  kioskach 
obok mało ambitnych pisemek o gwiaz-
dach z telewizora można było kupić tak-
że pisma zbliżone treścią do punkowych 
fanzinów. Co tu mówić, to były czasy, gdy 
punk rock, za sprawą wykonawców takich 
jak Armia czy Proletaryat, na chwilę wygrał 
wojnę o rząd dusz i uszu kilkunastolatków. 
Choć skończył się dość szybko, ten moment 
w historii polskich mód młodzieżowych 
był naprawdę magiczny. Nomeansno też 
miało wtedy w Polsce swoje pięć minut, 
zwieńczone nagraniem przez Acid Drin-
kers coveru Oh no! Bruno. Wprawdzie niszo-
we pięć minut, bo zespołu słuchali raczej 
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45ny projekt Hanson Brothers, co jednak 
nie przeszkodziło im nagrywać i później 
ramonesowatych szlagierów na regular-
nych płytach Nomeansno. 

Gdybym miał określić, co stanowiło 
o wyjątkowości tego zespołu, nie byłaby to 
jedynie umiejętność łączenia prostych cza-
dów z dowodami na niesamowite umie-
jętności muzyków. Siła Kanadyjczyków 
tkwiła przede wszystkim w umiejętności 
budowania emocji oraz podporządko-
wania im warstwy muzycznej i wokalnej. 
Poszczególne utwory to czasem depre-
syjne, czasem lekko ironiczne hymny lub 
tylko opowieści, w których perkusja, bas 
i gitara są równoprawnymi z głosem mów-
cami. To zgranie tak pełne, że wielokrot-
nie odkrywałem nastrój i wymowę tekstu, 
jeszcze zanim się w  niego wsłuchałem 
czy też, jeśli była taka potrzeba (a często 
była), zapoznałem się z jego wydrukowa-
ną wersją. Historie ofiar bądź sprawców 
przemocy, samotnych i przegranych face-
tów – teoretycznie dałoby się je wtłoczyć 
w tradycję bluesową czy rockową, jednak 
utwory Nomeansno są po prostu bardziej. 
Naprawdę doświadczamy poczucia bezna-
dziei słuchając The River, naprawdę czuje-
my gorycz porażki, lecz i szukamy światła 
w tunelu przy Forget your life (które, swo-
ją drogą, stanowi dobry utwór do rozwa-
żań wielkopostnych) czy Victory. To słowa 
i emocje ponadczasowe, znane każdemu. 
To wreszcie przekaz uniwersalny, który, 
jak w przypadku Cats, sex and nazis, może 
być opowieścią o tajemniczej sile napę-
dzającej społeczeństwo i życie wszystkich 

jego członków – tajemniczym demiurgu, 
cynicznym polityku, może samym szata-
nie? Kwestie wiary nie są tu poruszane 
wprost, otrzymujemy jednak wskazówkę, 
gdy w jednym z utworów padają gorzkie 
słowa: Jeśli mógłbym wybrać – wierzyć albo 
nie wierzyć, wybrałbym to drugie. Ale nie mogę 
wybrać. 

W  ostatnich latach zespół (już bez 
Andy’ego Kerra, którego zastąpił wie-
le lat temu Tom Holliston) wielokrotnie 
odwiedzał Polskę, dając tu niesamowite, 
pełne energii koncerty. Maszyna jednak 
odmówiła posłuszeństwa – wczesną jesie-
nią muzycy ogłosili koniec działalności. 
Zważywszy, że ostatnie nagrania zaczy-
nały tracić to coś, może był to najlepszy 
moment? Po wspomnianym Wrong, już 
z Holli stonem, bracia Wright nagrali kilka 
znakomitych płyt, ostatnio jednak skupili 
się na tworzeniu nudnawych, przydługich 
kompozycji. W pełni słuchalne propozycje 
zespołu kończą się dla mnie na ostatniej 
regularnej płycie All Roads Lead To Ausfahrt 
z 2006 roku, podobnie zresztą jak notka 
z polskiej Wikipedii. 

Muzyka jednak się nie kończy. Wiele 
zespołów ma wiele do powiedzenia, potra-
fi porwać, zdołować lub zachwycić. Myślę 
jednak, że drugiej takiej kapeli, która, cały 
czas zachowując do siebie dystans, będzie 
w stanie tak silnie targać emocjami słucha-
cza, może już nigdy nie być. Na szczęście 
zostanie kilkanaście płyt. Nomeansno nie 
skończyło się na Wrong. Nomeansno skoń-
czyło się w 2016 roku. Ω
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Człowiek w futurystycznym hełmie i płaszczu 
przechodzi przez wyludnioną, mało przyjazną 
planetę. Wchodzi do opuszczonej budowli 
kryjącej się w półmroku. Wyłącza maskujący 
hełm i nakłada słuchawki: do pasa ma przypięty 
walkman pamiętający koniec lat 80.

Jedna z pierwszych scen filmu Strażnicy Galaktyki z 2014 roku suge-
ruje, żeby nie brać na poważnie kosmicznej historii wyreżyserowanej 
przez Jamesa Gunna. Przekazuje jednak coś jeszcze – do kosmicz-
nych rozmiarów podnosi sentyment za przeszłością, który uwidacz-
nia się w anachronicznym gadżecie. Klimat retro w filmie sci-fi? To 
tylko pozorny paradoks.

m o d a  n a  t ę S k n ot ę

Retro to pojęcie bardzo szerokie. Można dostrzec je w sferze mody, 
wzornictwa, muzyki, literatury, seriali, filmów, gier i wszelkiego 
rodzaju wytwórczości, która wyraża tęsknotę za daną epoką głów-
nie w wymiarze estetycznym. Strażnicy Galaktyki to jeden z przykła-
dów, choć wydaje się odnosić do stylistyki retro w sposób bardziej 
subtelny. Dostrzec tu można jednak ściślejszy związek: główny boha-
ter dorastał w latach 80. XX wieku, a sama stylistyka filmu stanowi 
odniesienie do Kina Nowej Przygody z przełomu lat 70. i 80., zwłasz-
cza filmów Spielberga. Strażnicy Galaktyki odnoszą się w ten spo-
sób do dzieciństwa dzisiejszych 30-, 40-letnich Amerykanów i ich 
sentymentu za czasami, w których na ekranach kin wyświetlany był 
E.T. czy pierwsze Gwiezdne Wojny, a w radiu lecieli Bee Gees i Queen. 

każdy odczuwa 
sentyment za 
dzieciństwem 

Wszyscy 
jesteśmy retro

Piotr Krajski
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47Do owej tęsknoty w podobny sposób odnosi się serial Stranger Things 
czy szereg filmów z ostatnich lat: Super 8, kolejne odsłony serii Star 
Trek, Gwiezdnych Wojen czy Indiany Jones’a. Można pomyśleć, że to 
rzecz oczywista, która nie wymaga głębszej refleksji. Z jednej strony 
każdy odczuwa sentyment za dzieciństwem i przedmiotami czy kul-
turowymi przeżyciami, które z nim się wiązały. Z drugiej strony kino 
po prostu dobrze na tym sentymencie zarabia. A po trzecie, łatwiej 
odnieść się do czegoś, co już było i powielać stare pomysły, które się 
sprawdziły, niż zaryzykować zupełnie nową historię. Hollywood pod 
tym względem już od dłuższego czasu cierpi na brak oryginalności. 

Można jednak odnieść się do tego zjawiska szerzej – jako wyrazu 
globalnej mody na retro. Widać wówczas, że może nam ono powie-
dzieć coś więcej o nas samych. Warto najpierw odnieść się do same-
go pojęcia. Słowo retro wywodzi się z łaciny i oznacza wstecz. Ety-
mologia łacińska nie zawsze musi oznaczać dawne pochodzenie 
samego zjawiska, ale gdy spojrzeć chociażby na czasy starożytne, 
Rzym odnosił się w wielu aspektach do wcześniejszych wzorów 
greckich. W renesansie z kolei ideowo zwracano się ku antykowi. 
Również w kolejnych epokach powracano do dawnych myślicieli 
czy artystycznych form – w XIX-wiecznej architekturze na przykład 
konwencja zwana historycyzmem kreowała stare-nowe style: neo-
gotyk, neobarok czy neorenesans. W różnych okresach nowożytności 
tendencja ta uwidaczniała się także wyraźnie w sferze mody – stro-
jach, fryzurach, dekoracji wnętrz.

Pewien rodzaj mody na retro istniał zawsze. W dzisiejszym rozu-
mieniu chodzi jednak przeważnie o tęsknotę za epoką niedawną, 
o sentyment ludzi, którzy się w niej wychowali. To jednak tylko 
jedno z możliwych określeń czy cech retro, bo jak nazwać na przy-
kład wydarzenie organizowane cyklicznie w zamku w Mosznej na 
Opolszczyźnie, gdzie za odpowiednią opłatą można choć na jeden 
weekend przenieść się do początku XX wieku w stylu takich seriali 
jak Dowton Abbey czy Upstairs Downstairs? Hotelowi goście, zależnie 
od poszukiwanych wrażeń, mogą wcielić się w rolę służącego lub 
arystokraty. To oferta dedykowana wszystkim pasjonatom opo-
wieści sięgających tego okresu – przy odgrywaniu świata sprzed 
100 lat obowiązuje język angielski, a cena liczona jest w euro (choć 

mogą wcielić 
się w rolę 
służącego lub 
arystokraty 
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48 na początku poprzedniego wieku zapewne nikt nie myślał jeszcze 

o wspólnej europejskiej walucie).

P ow r ót  d o  P r z y S z ło ś c i

Wydaje się, że o znaczącej zmianie w kwestii odnoszenia się do prze-
szłości można mówić po II wojnie światowej. Lata okupacji, strachu 
i nędzy, a także ogromny postęp techniczny i wzrost dobrobytu w kra-
jach zachodnich sprawiły, że faktycznie wierzono w nowy początek, 
dzieląc świat na ten sprzed wojny i po niej. A skoro uznać, że to, co 
działo się przed 1939 rokiem, doprowadziło do niewyobrażalnego 
zła, wszystko, co nowe, stało się pożądane. W latach 50. XX wieku 
prężnie rozwijał się gatunek sci-fi, który mógł czerpać inspirację 
z pierwszych wówczas informacji o lotach kosmicznych i wysyła-
nych na orbitę sputnikach. Zaczęto patrzeć w przyszłość i poza kulę 
ziemską. Chyba właśnie wtedy przeszłość zaczęto postrzegać głów-
nie w charakterze rekwizytu, dekoracji wyzutej z jakiejkolwiek tre-
ści. Retro paradoksalnie uchwyciło się tej kosmonautycznej epoki 
i nowa moda na stare rozwinęła się w drugiej połowie XX wieku. 
W języku angielskim pojęcie retro, używane w latach 60. w odnie-
sieniu do powrotu do dawnych epok, wywodziło się ze słowa retro-
rocket (rakieta hamująca wystrzeliwana w kierunku przeciwnym do 
statku kosmicznego). Można więc powiedzieć, że chodziło tu jednak 
o spowolnienie postępu, ciążenie ku ziemi, a może i o zapowiedź 
kosmicznych rozmiarów niezadowolenia z teraźniejszych czasów. 

Warto pozostać przy tym paradoksie mieszania się kosmicznych 
motywów oraz gatunków obecnych w literaturze, filmie czy grach 
komputerowych: sci-fi i retro. Istnieje zjawisko retro-futuryzmu – 
alternatywnej wizji świata, który rozwinął się w oparciu o dawne 
osiągnięcia techniki, zachowując przy tym swój dawny styl. Przy-
szłość jawi się tu jako specyficzny powrót do dawnej epoki; to nie-
jako przeszłość poddana przetworzeniu. Przykładem może tu być 
Blade Runner Ridleya Scotta, film z 1982 roku określany jako neo-noir. 
Cechy typowe dla czarnego kryminału lat 40. i 50. XX wieku – z cha-
rakterystycznym stylem długich płaszczy, kapeluszy czy deszczo-
wej, mrocznej aury – współgrają w mieście przyszłości z latającymi 
samochodami i androidami kryjącymi się pod ludzką powłoką. Gra 

retro 
paradoksalnie 

uchwyciło się 
kosmonautycznej 

epoki 
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49komputerowa Obcy: Izolacja nawiązuje do filmu tego samego reży-
sera Obcy – 8. pasażer Nostromo z 1979 roku. Wprawdzie przenosimy 
się w niej w przyszłość o ponad 100 lat, ale niektóre urządzenia tech-
niczne, w tym komputery stacji kosmicznej, przypominają te z prze-
łomu lat 70. i 80. poprzedniego stulecia. Nawet w obrazie zawiera się 
filmowy efekt ziarna postarzający świat gry. W ostatnim czasie roz-
wija się zjawisko retrogamingu – wraca się do gier rodem z przełomu 
lat 80. i 90. lub projektuje nowe, stylizowane w warstwie graficznej 
lub tematycznej na produkcje z tego okresu. Ciekawym przykładem 
mariażu sci-fi i retro jest także niemiecki serial Ijon Tichy – gwiezd-
ny podróżnik z 2007 roku, będący adaptacją niektórych opowiadań 
Stanisława Lema z serii o przygodach tytułowego bohatera. Autor 
zaczął je pisać w latach 50. XX wieku i choć zawiera się w nich wiele 
aluzji do czasów mu współczesnych, obecne są tam także klasyczne 
elementy gatunku jak nowe technologie czy idee. Wnętrze statku 
bohatera serialu stylizowane jest wprost na mieszkanie z lat 50. 
To jednej strony ciekawe odniesienie do czasów , w których historie 
powstały, z drugiej – retro pełną gębą.

Sam retro-futuryzm ma swoje odmiany. Steampunk pokazuje, 
jak wyglądałyby kolejne stulecia, gdybyśmy pozostali przy osią-
gnięciach techniki i estetyce wiktoriańskiej Anglii (choć gra kom-
puterowa Arcanum zaliczana do steampunku miesza te elementy 
z magią). Motyw dawnej technologii wskazuje tu na alternatywną 
wizję przyszłości, w której pierwsze skrzypce nadal gra przeszłość. 

u c i e c z k a  P r z e d  P o St m o d e r n i z m e m

Takich przykładów oczywiście można by znaleźć więcej, warto jednak 
zatrzymać się nad samym połączeniem tego, co minione, z tym, co 
dopiero nadejdzie. W hasłach postmodernizmu, który wieści przede 
wszystkim śmierci różnego rodzaju – śmierć historii, śmierć autora 
czy w końcu śmierć człowieka (Michel Foucault) – teraźniejszy świat 
jawi się jako mało przyjazne miejsce do życia. Jeśli uznać koncepcje 
pewnych filozofów za trafną diagnozę, a nie jedynie postulat, obecne 
czasy wydają się ciągle trwającym końcem, od którego nie możemy 
już niczego oczekiwać. A postęp technologiczny? Choć dzięki niemu 
żyje się wygodniej i sprawniej, to jednocześnie bardziej standardowo. 

retro 
pełną gębą 
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50 Skoro mamy do czynienia z tak ogromną intensyfikacją doznań i prze-

żyć za pomocą zdobyczy techniki, 24-godzinnym dostępem do kultury 
i rozrywki oraz wszechobecnym konsumpcjonizmem, można wręcz 
mówić o przesycie. A nawet o czymś więcej – hipertrofii (w patomorfo-
logii oznaczającej przerost mięśni, na przykład u kulturysty), o której 
śpiewała Coma w kontekście współczesnej cywilizacji.

Moda na retro może świadczyć o tym, że coraz bardziej niepew-
nie czujemy się w naszych czasach. Przesyt oznacza znużenie, nad-
miar jest męczący. Technologia potrafi być rozczarowująca, a kon-
sumpcjonizm ogranicza nas do masowej produkcji, żółtych emek 
w każdym mieście świata, tych samych kaw w tekturowych kubkach 
i ubrań z Azji. Tu pojawia się z kolei pojęcie vintage, czyli mody na sta-
re – lub stylizowane na takowe – przedmioty i ubrania, które pozwa-
lają uciec właśnie od owej standaryzacji (przynajmniej w założeniu). 
Pozostaje zasadnicze pytanie, czy odwołanie się do retro w kulturze 
i modzie jest tylko zabawą, chwilowym urozmaiceniem w świecie 
współczesnego dobrobytu, czy też dowodem głębszego, może nawet 
nieuświadomionego przez niektórych pragnienia – nostalgii prze-
kraczającej sentyment za dzieciństwem? Nad tymi rozważaniami 
warto zatrzymać się dłużej. 

Infantylizm to hasło ostatnio często goszczące w rozważaniach 
o współczesnej kulturze. W takim ujęciu retro staje się tylko pewnym 
wyrazem kultury popularnej, której główną cechą jest niedojrzałe 
podejście do życia sprowadzające wszystko do zabawy. Nawet jeśli 
pojawia się w niej sfera wartości, to raczej jako pretekst niż wymóg 
(na przykład w filmach o superbohaterach). Retro może stanowić 
rodzaj ucieczki w czasy dzieciństwa, w których nieobecne było jesz-
cze rozczarowanie. Kino Nowej Przygody, które teraz powraca na ekra-
ny, zdaje się na to dobrze odpowiadać. Epicka fabuła, niesamowity 
świat, poczucie misji i nieograniczoność wyobraźni – te elementy 
czyniły każdą opowieść wyjątkową. Pamięć nieco starszych fanów, 
którzy wychowali się na pierwszych filmach tego nurtu, obecnie 
dodaje im jeszcze wartości. Dzisiaj, gdy każdy ma dostęp do sieci 
i filmów na życzenie, gdy rozwinęły się komputerowe efekty spe-
cjalne, świat wielkich przygód przestał być szczególny. Uobecnił się 
w każdym domu, na wyświetlaczu lub ekranie każdego użytkownika, 

Przesyt oznacza 
znużenie, 

nadmiar jest 
męczący 
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51nie wymagając już takiego współudziału naszej wyobraźni. Oprócz 
samego pragnienia przeżycia czegoś nadzwyczajnego chodzi w tym 
również o coś więcej – ten nieuświadomiony rys nostalgii za czymś 
wielkim i wspaniałym, za czymś napędzającym ludzkie działania, 
sprawiającym, że chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei, tak jak (...) 
Załoga G, MacGyver i Pippi, jak śpiewał Hurt ( tu przez serial Załoga G 
znów odniesienie do lat 70. XX wieku). Ale być może jest to głównie 
ucieczka w dzieciństwo i brak gotowości na dorosłe życie, a także, 
w dłuższej perspektywie, pewien sposób na oddalanie od siebie 
poczucia, że wszyscy się starzejemy?

Sufferrosa – projekt Dawida Marcinkowskiego z 2010 roku, inte-
raktywny film udostępniony w sieci, w którym widz-gracz porusza 
się wśród scenek odgrywanych przez prawdziwych aktorów – ideal-
nie do tego nawiązuje. Opowiada historię detektywa, który w trakcie 
śledztwa trafia do kliniki, gdzie ekscentryczny i tajemniczy Profesor 
Von Braun podejmuje się procesu odmładzania ludzi. Cały pro-
jekt jest mocno osadzony w klimacie retro. Reżyser inspirował się 
Alphaville Jeana-Luca Godarda z 1965 roku – filmem noir przyszłości, 
w którym wszechmocny komputer dzierżył dyktatorskie rządy nad 
ludźmi. Francuski reżyser zrezygnował z dekoracji i osadził całą his-
torię we współczesnym mu Paryżu, pokazując w ten sposób, że prze-
miany technologiczne już w momencie powstawania filmu zaczęły 
odgrywać zbyt dużą, negatywną rolę. Marcinkowski w swojej wizji 
także odnosi się do czasów współczesnych – kultu piękna i młodości, 
szaleństwa operacji plastycznych – ale jednocześnie nawiązuje sty-
listyką do kina niemego, wypełnia wnętrza starymi przedmiotami 
i dekoracjami. W tym ujęciu retro ma nieco zatęchły zapach. To już 
nie szlachetna patyna i kurz antyków, lecz desperacka próba zacho-
wania pamięci o młodości bohaterów Sufferrosy. Estetyka dawnych 
lat jest tu więc jednoznaczna z przeczuciem starości. 

ko St i u m  w S P ó łc z e S n e j  m e l a n c h o l i i

Na tym jednak retro się nie wyczerpuje. Strach przed starością nada-
je mu rys tragiczny, ale wydaje się – wracając do założeń postmo-
dernizmu – że często stanowi ono po prostu formę zabawy i gry, 
przyjmując ironiczny dystans do przeszłości, którą ze współczesnego 

ucieczka 
w dzieciństwo 
i brak gotowości 
na dorosłe życie 



PI
O

TR
 K

R
A

JS
K

I /
 W

SZ
yS

Cy
 J

ES
TE

ŚM
y 

R
ET

R
O

 
52 punktu widzenia traktuje się z wyższością. To, że retro objawia się tak 

silnie przede wszystkim w gadżetach, przedmiotach codziennego 
użytku czy ubraniach, pokazuje, że choć odnosimy się do przeszłości 
często, to jedynie powierzchownie. Bawimy się przeszłością zreduko-
waną do estetycznego wymiaru. Sam postmodernizm w literaturze 
i filmie charakteryzuje się tym, że miesza ze sobą różne okresy. Epoki 
nakładają się tu na epoki, przeszłość przenika się ze współczesnością 
czy przyszłością. Przykładem mogą być choćby niektóre filmy Quen-
tina Tarantino czy Tima Burtona, ale także polska próba w postaci 
Miasta 44 Jana Komasy. Stylizacja to chyba największy zarzut wobec 
tego filmu, który mieni się historycznym, a sprowadza przeszłość do 
sfery wizualnej (choć na tle takich produkcji jak Abraham Lincoln: 
Łowca wampirów czy Duma i uprzedzenie i zombie może przedsta-
wiać niemal dokumentalną wartość). To tendencje zbieżne z ideą 
wspomnianego retro-futuryzmu, bo z przeszłości wybiera się w nich 
często jedynie zewnętrzny, estetyczny sztafaż. Porzuca się zaś sferę 
ideową, intelektualną czy problemową, która retro-futuryzmowi 
pozwala wyprowadzić miniony świat w przestrzeń kosmosu i grać 
przeszłością już według innych reguł.

To chyba największa różnica pomiędzy retro wczoraj i dziś. Powrót 
do danej epoki był kiedyś często powrotem do myśli i idei, nowym 
spojrzeniem na dorobek danego okresu, do którego w twórczy spo-
sób próbowało nawiązać nowe pokolenie. Dziś powrót do dawnych 
czasów zawiera się przede wszystkim w odniesieniu do przedmio-
tów. Na przeszłość patrzymy z poczuciem, że w innych sferach sto-
imy wyżej niż nasi przodkowie. Tu jednak powraca pytanie o ukryte 
motywy, czasem nieuświadomione, dla których sięgamy po retro 
i myślimy o przeszłości choćby w tym zewnętrznym wymiarze. Zain-
teresowanie daną epoką w sferze kultury materialnej może świad-
czyć o poszukiwaniu utraconego wzoru piękna, wynikać z poczu-
cia, że obecne przemieszanie stylów, brak zasad, obecność kiczu 
czy nadmiaru i standaryzacji sprawia, że tęsknimy za czymś kon-
kretnym, za czymś, co ma swój charakter, swoją tożsamość, swoje 
wyraźne granice. 

Sentyment ten zawiera się chociażby we wspominanym stylu 
noir z jego nonszalancką elegancją przesiąkniętą dymem papiero-

bawimy się 
przeszłością 

zredukowaną 
do estetycznego 

wymiaru 
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53sów i melancholijnym jazzem. Ta stylistyka obecnie wraca najmoc-
niej, może dlatego, że ma wiele wspólnego z naszym odczuwaniem 
teraźniejszości – ową melancholią przesyconą fatalizmem. Sama 
literatura czarnego kryminału stanowi nowe otwarcie względem 
poprzednich epok. Doświadczenie I i II wojny światowej sprawia, 
że etos rycerski zastępuje w niej cynizm, a teoretycznie dobry boha-
ter niewiele różni się w swoich działaniach od przestępcy. Noir jest 
zawieszone, bo jedną nogą znajduje się już w powojennej rzeczy-
wistości, ale drugą ciągle trzyma się dawnego świata. Zdaje się, że 
to właśnie poczucie, że nie można już do niego wrócić, wprowadza 
bohaterów w stan rezygnacji. Być może to nadinterpretacja ładnie 
wpasowująca się w niniejszy tekst, ale coś musi sprawiać, że noir jest 
tak silnie obecne w naszej zbiorowej wyobraźni, w komiksach, grach 
komputerowych, serialach czy filmach. Dobrym tego przykładem 
jest mało znany film zza oceanu z 2005 roku – Brick, w którym współ-
cześni uczniowie liceum zachowują się jak bohaterowie kina noir. 
To historia mocno ironiczna, ukazująca przerysowaną wizję doro-
słości, do której zbyt szybko aspirują nastolatkowie, ale może także 
sentyment za czymś, co utracili tak wczesną decyzją o porzuceniu 
swojej niewinności? W tym miejscu powraca zamek w Mosznej jako 
przykład wprawdzie chwilowej, ale jednak pełniejszej próby prze-
żywania przeszłości. Można oczywiście zapytać, czy w taki sposób 
ludzie faktycznie zbliżają się do tradycji epoki, ale do owej wyide-
alizowanej rzeczywistości ciągnie ich z pewnością sentyment za 
elegancją i odmiennością zachowań w relacjach damsko-męskich.

Dostrzegając, jak różne oblicza ma omawiane zjawisko, można 
stwierdzić, że na swój sposób wszyscy jesteśmy retro. Różnica pole-
ga jedynie na tym, czy wynika to z mody, sentymentu, strachu, czy 
też tęsknoty za światem wartości, które umykają nam w stechni-
cyzowanym świecie. Niezależnie od powodów, to ciekawy paradoks 
współczesności: postęp w założeniach oznacza przejście na wyższy 
poziom, a my ciągle, na wzór kosmicznej rakiety, hamujemy i kurczo-
wo zwracamy się ku przeszłości. W kosmonautyce proces hamowa-
nia sprawiał jednak, że pilot mógł bezpiecznie wylądować i wrócić 
z kosmosu na ziemię. Ω

ciągle hamujemy 
i kurczowo 
trzymamy się 
przeszłości 
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Życie 
i śmierć 
Salomona 
Weisena

Pobożny Żyd powinien żyć tak, aby w każdej chwili 
móc z godnością stanąć przed Stwórcą. Stary Szlomo 
Weisen starał się, jak mógł, ale wszystko poszło źle. 
Po pierwsze: nie był gotowy na śmierć. Po drugie: 
zupełnie nie był gotowy na to, co nastąpiło potem

Tamtego ranka wstał jak zwykle. Było lato, więc gdy stary zegar 
w jadalni wskazywał szóstą, słońce wisiało już nad lasem. Szlomo 
mieszkał sam. Od kiedy jego żona umarła, a obie córki znalazły 
mężów i wyprowadziły się do Lublina, chatka na krańcu Sztetla 
należała już tylko do niego. Ale Szlomo nie narzekał. Mądry jak jego 

Adam Podlewski
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56 imiennik, król Salomon, wiedział, że tak jest najlepiej. Jego Ryfka 

siedziała już po drugiej stronie, ale na pewno nie skarżyła się na bóle 
stawów, co zdarzało się jej przez ostatnie lata na ziemi. A jego córki, 
piękne jak polne chabry, nie wytrzymałyby i tak w małym Sztetlu. 
Miejskie życie, kolorowe suknie, magiczne sklepy kolonialne i auto-
mobile – to do nich pasowało. A Szlomo nie był samotny. Ludzie go 
lubili i potrzebowali, bo, jak to mawiano, był złotą rączką. Potrafił 
niejedno naprawić, a jak nie naprawić, to przynajmniej na części 
rozłożyć. Ostatnio wzrok starego Żyda szwankował, więc częściej po 
prostu ostrzył noże i nożyczki. Ale kogoś sprawnego z osełką Sztetl 
też potrzebował, a nowe rzeczy można było przecież kupić na poczcie.

Dlatego Szlomo umył się w misce, ubrał i zjadł śniadanie. Roz-
moczył wczorajszy chleb w mleku, a na osłodę zjadł jeszcze trochę 
jabłkowej marmolady. Dobrze mu się powodziło, może dlatego, że 
niezgorzej powydawał córki za mąż. Nie znał wprawdzie żadnego 
ze swoich zięciów, ale przyznawał, że to solidne Żydy były, nie żad-
ne miejskie szajgce. Przy każdym liście z Lublina Szlomo znajdował 
w kopercie kilkanaście złotych. U siebie, w Sztetlu, mógłby za same 
te pieniądze żyć jak panisko, ale i tak chodził ostrzyć noże, bo lubił.

Kiedy zjadł, podszedł raz jeszcze do miski i wyciągnął szczoteczkę 
oraz proszek czyszczący. Lekarz i pan naczelnik wiele razy powtarza-
li, że trzeba myć zęby, aby nie próchniały i choroby się przez dziury 

nie wdawały. Szlomo nie do końca wierzył w skuteczność 
działania miętowego proszku, ale lubił jego zapach i lubił 
naczelnika Wiśniewskiego, więc zęby mył.

Około siódmej ruszył w drogę. O tej porze niemal nikogo 
na ulicy nie było. Ot, jakiś zaspany Żyd szedł niczym zjawa 

do warsztatu, dziatwa sprzątała obejście przed wyprawą do lokalne-
go chederu. Ktoś tam wychylił się przez okno i pozdrowił Szlome-
go. Boże, błogosław temu domowi! – odpowiadał starzec radośnie. Bo 
i radosny to był dzień. Jasny, ale nie gorący. Cichy, tak jak ciche były 
zwykle dni w Sztetlu, ale Wejsen nie czuł się z tym źle.

W końcu skręcił do centrum mieściny. Mówił: centrum, bo tak się 
mawiało w wielkich miastach, w Chełmie, Lublinie, ale tak naprawdę 
było to ledwie skrzyżowanie, bożnica, sklep starej Chedlowej oraz 
poczta. Lubił pocztę i często się tam zatrzymywał, mimo że pan 
Wiśniewski nigdy nie ostrzył noży. Naczelnik poczty, jedyny na sta-

Szlomo nie był 
samotny. ludzie go 

lubili i potrzebowali
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57łe mieszkający w Sztetlu goj, był oryginałem, co się zowie. Ubierał 
się dziwacznie, wprawdzie nie tak dziwacznie, jak jego pomocnicy 
(zwykle posługiwało mu dwóch lub trzech młodych gojów z miasta; 
ci jednak często się zmieniali), ale jakoś inaczej, po obcemu, choć 
dystyngowanie. Znał też setki dziwacznych historii z wielu dalekich 
miejsc. Szlomo lubił tych opowieści słuchać, bo w swoim długim, 
sześćdziesięcioletnim życiu nie był nigdy dalej niż w Chełmie, a to 
i tak nocą i przejazdem. Miał jechać na ślub Sary do Lublina, ale 
wtedy wybuchły ponoć jakieś rozruchy i pan Wiśniewski przekonał 
Szlomego, aby został w Sztetlu. Tak bywało.

– Dzień dobry, Szlomo! – powitał go naczelnik poczty.
– Dobry, panie Wiśniewski – odparł stary Żyd. – Może coś do 

naostrzenia?
– Nie, dziękuję, przyjacielu – odpowiedział pocztowiec. – Ale może 

napijesz się ze mną herbaty?
Szlomo dziwił się ciągle, co się ostatnio ze światem dzieje. I pan 

Wiśniewski, i córki obie, kiedy pisały, ostrzegały starego Żyda, że coś 
złego wisi w powietrzu. Że goje w miastach niespokojni, a i chłopów 
w innych wioskach lepiej nie drażnić. Że wszyscy cięci bardzo 
na Naród i trzeba w Sztetlu siedzieć, nim sprawy nie ucichną. 
Ale tej wrogości wobec Żydowin jakoś Szlomo nie widział. 
Prawda, bardzo dawno nie był mieście i ledwie je pamiętał, 
ale przecież nie mogło być tak źle. Naczelnik Wiśniewski 
był gojem, a on przecież traktował starego Szlomo jak najlepsze-
go druha. Jego pomocnicy to niby niespokojna młódź z miast, ale 
uprzejmi zawsze byli, choć dziwni. I lekarz, co przyjeżdżał co dwa 
tygodnie, i dziwaczni ludzie, którzy wywozili kinowy projektor – 
oni wszyscy byli bardzo mili. Szlomo nie rozumiał, dlaczego ludzie 
mają się zmieniać, kiedy tylko przybywają do wielkiego miasta. Ale 
skoro naczelnik Wiśniewski odradzał wojaże, to on nie wojażował.

Wypili herbatę i zjedli po kilka kruchych ciasteczek, które koszto-
wały aż dwanaście groszy za kilogram. Ale Wiśniewski lubił swojego 
przyjaciela od noży, bo mu nie żałował, a jeszcze opowiadał cudow-
ne historie. Takie, jakie wyświetlali na filmach, tyle że Naczelnik to 
wszystko sam widział.

– Panie Naczelniku, ale jak to jest, że te samoloty nie przylatują 
do Sztetla? – zapytał w końcu Szlomo.

Szlomo dziwił się 
ciągle, co się ostatnio 
ze światem dzieje



A
D

A
M

 P
O

D
LE

W
SK

I /
 Ż

yC
IE

 I 
ŚM

IE
R

ć 
SA

LO
M

O
N

A
 W

EI
SE

N
A

 
58 – A gdzie by miały lądować? Tak na polu to niebezpiecznie. Potrze-

bują... betonu, takiej twardej drogi, bardzo długiej. Mówi się: pas 
startowy.

– W Lublinie mają takie pasy?
Naczelnik skinął głową. 
– A Sara i Ruta to latają samolotami? Bo pisały, że czasem jadą do 

Warszawy albo do Madrytu, ale nie mówiły jak.
– Na pewno. Taka podróż to nawet nie jest już droga, a do Madry-

tu to trwa ze dwie godziny.
– A daleko to? 
Naczelnik skinął głową. 
– Dalej niż stąd do Lublina?
– Znacznie dalej. Kiedyś pokażę ci na globusie.
– A jakbym ja chciał polecieć do Madrytu? Albo dalej, do takiej 

Jerozolimy?
– No... Do Jerozolimy to się tak łatwo nie da...
– Kiedyś pan Stefan od kina mówił, że w Jerozolimie Turcy stali.
– Już nie ma tam Turków, ale nadal łatwo się tam nie można 

dostać.
– Pan by mógł? – zapytał zaciekawiony Szlomo.
A Wiśniewski wstał, podszedł do Żyda i położył mu dłoń na ramie-

niu. Mówił cichym, poważnym i pełnym przejęcia głosem, jakby 
tłumaczył małemu dziecku, że trzeba połknąć to gorzkie lekarstwo. 
Szlomo rozumiał, że pan Naczelnik chce dobrze, ale nie lubił tego 
tonu.

– Posłuchaj, Salomonie, to poważna sprawa. Żyjemy w dziwnych 
czasach, niektórzy by powiedzieli: ostatecznych. Żydzi nie powinni 
podróżować sami. Może z tego wyniknąć zła heca...

– Ale, ale! – przerwał mu starzec. – Jak pan mówi, że to czasy 
ostateczne, to ja muszę zobaczyć Madryt i Jerozolimę szybko! Bo 
potem nie będzie już okazji i…

Wtedy stary Szlomo wzruszył się nad swoim życiem. Poczuł się 
naraz i bardzo słodko, i bardzo źle. Słodko, bo w sumie żył dobrze, 

spokojnie i godnie w swoim pięknym Sztetlu. Ale i smutno, 
bo nigdzie nie był poza tą nieudaną wycieczką do Chełma 
i wyprawami po okolicznych lasach. Żal mu się zrobiło sie-
bie, zmarłej Ryfki i tylu dobrych Żydów z okolicy, co też nie 

żyjemy w dziwnych 
czasach, niektórzy by 

powiedzieli: ostatecznych
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59podróżowali do Madrytu. Zazdrościł córkom, które wyjechały do 
samego Lublina, a potem mogły latać stalowymi lataczami na cały 
Boży świat. A jeszcze później zrobiło mu się źle z innego powodu, 
bo przecież skarżąc się dobremu panu Naczelnikowi, okazywał nie-
wdzięczność. Wiśniewski martwił się o Szlomego, o innych Żydów 
ze Sztetla, a oni mu za to...

Poczuł ból nad sercem, gdzieś głęboko pod żebrami. Jęknął, chciał 
wziąć głęboki oddech, ale nagle powietrze stało się gęste niczym 
krochmal i ciężkie jak ołów. Jasny świat ucichł, ściemniał i oddalił 
się. Ból przeszedł, ale słabość i senność objęły go żelaznym uściskiem. 
Zrozumiał, że jego pielgrzymka dobiega końca.

O  ósmej osiemnaście i  cztery sekundy komputer medyczny 
Salomona Wejsena zameldował o ataku dusznicy przy czterdzie-
stoprocentowym niedokrwieniu naczyń sercowych. Mimo 
raportów uznałem, że to pełny atak serca i rozpocząłem 
procedury alarmowe. Nie zamierzam unikać odpowiedzial-
ności za narażenie tego pacjenta na śmierć; opisuję tylko, co 
widziałem i jak na te zdarzenia zareagowałem.

Szlomo Wejsen był raczej zdrowym mężczyzną w wieku 
lat sześćdziesięciu dwóch. Odziedziczył skłonności do chorób 
układu krążenia, ale wszczepiony w Chełmie kontroler medyczny na 
bieżąco informował Centralę o ryzyku. Poza tym w proszku do zębów 
podawaliśmy mu potrzebne nanoidy oraz pożywkę. Nie twierdzę, 
że życiu pacjenta nigdy nie groziło niebezpieczeństwo; ba, dziękuję 
do dziś Bogu, że atak nastąpił na poczcie, czyli placówce poddanej 
wymogom konspiracji.

Po ustabilizowaniu pacjenta odciąłem budynek, wywiesiłem 
tabliczkę „nieczynne do odwołania”, a następnie wywiozłem Szlo-
mego tunelem. Przekroczyliśmy granicę Strefy w lesie pod Sawinem. 
Tam czekał już zespół chirurgiczny, kardiologiczny oraz rój robotów 
systemu van Dorna. Do południa przeprowadzili niezbędne operacje, 
po czym wszczepili nanoidy potrzebne do dalszej kuracji.

Tymczasem stworzyłem odlew Szlomy, nadzorowałem budowę 
golema i na końcu upewniłem się, że pokryto go realistyczną dermą. 
Martwa kukła pacjenta została podrzucona na pocztę, a przybyły na 
miejsce doktor Starczewski powiadomił już mieszkańców Sztetla 

Po ustabilizowaniu 
pacjenta odciąłem 
budynek i wywiesiłem 
tabliczkę nieczynne 
do odwołania
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60 o śmierci szanowanego sąsiada. Jednocześnie ściągnęliśmy obie córki 

pacjenta – jedną z Lublina, drugą z domu zakonnego pod Madrytem.
Ponieważ sytuacja była nagła, nie mieliśmy pod ręką psychologa 

i to mnie przypadł wątpliwy zaszczyt rozmowy z Żydem wyrwanym 
ze Strefy. Wspomnienie tej konwersacji będzie mi towarzyszyć do 
końca życia. Muszę też zaznaczyć, że pacjent zniósł nowiny z budzą-
cym podziw spokojem.

Pewnie widział część operacji; był do pewnego stopnia świadom, 
więc obserwował nie tylko lekarzy i roboty medyczne, ale też ojca 
Rudolfa stojącego nad nim z wodą świeconą. Nie tak powinien wyglą-
dać sakrament, lecz ze względu na wyjątkowe okoliczności ojciec 
był gotów w każdej chwili, bezpośrednio podłączony do kompu-
tera przez złącze karkowe. Widok groźnego kapłana z naczyniem 
w dłoni i kablami na karku zapewne nie nastrajał pacjenta pozytyw-
nie. Dobrze, że lekarzom udało się uratować Szlomego i chrzest nie 
musiał odbywać się in extremo.

Znieczulenie w końcu przestało działać, a medycy i maszy-
ny odstąpili od starego Żyda. Ten przez kilkanaście minut nie 
był w stanie podjąć komunikacji ze światem, ale monitoro-
waliśmy jego odczyty witalne. Ojciec Rudolf wciąż był gotów.

– Gdzie jestem? – zapytał wreszcie.
– Wśród przyjaciół. Poza Sztetlem, ale w bezpiecznym miejscu. 

Są tu lekarze i opiekunowie duchowi.
Leżał wciąż na łożu operacyjnym i patrzył na wirtualne pulpity 

za moimi plecami. Operowaliśmy w budynku Świętej Magdaleny, 

to... nie jest prawdziwe – 
powiedział, obserwując 

monitory oraz hologramy
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61z piętra widział więc stację kontrolną Sztetla. Mimo iż nieuczony, 
Szlomo bardzo szybko pojął tajemnicę Strefy.

– To... nie jest prawdziwe – powiedział, obserwując monitory oraz 
hologramy. Musiał poznać obraz z dziesiątek kamer i dronów zwia-
dowczych, którymi kontrolowaliśmy populację miasteczka. – Sztelt 
to jakiś zwierzyniec... zoo! – jęknął, przypomniawszy sobie słowo 
przeczytane w liście od córki.

– Nie zoo, tylko Arka Noego! – poprawiłem go. – Ale to później. 
Przyjacielu, czy chcesz zobaczyć swoje dzieci?

Sara i Ruta już czekały. Starsza miała na sobie habit zgroma-
dzenia. Chcieliśmy ją przekonać, aby założyła świeckie ubrania, ale 
stwierdziła, że nie należy już niczego zatajać. Zgodziliśmy się, choć 
ojciec Rudolf wciąż był gotowy udzielić chrztu w razie zagrażające-
go życiu szoku. Obecna na miejscu doktor Schwartz uznała jednak, 
że jedno wielkie, ale krótkotrwałe wzruszenie nie będzie gorsze od 
kilku pomniejszych.

– Ruta... Sara... wy też tu...
– Spokojnie, tate, wszystko będzie dobrze – powiedziała starsza. – 

Zaraz ci wyjaśnimy, co się stało.
– Dziecko, jak ty jesteś ubrana... Jak te zakonnice gojskie..
– To długa historia, tate. Na razie odpoczywaj.
Podeszły, złożyły pocałunki na ojcowskim czole i czekały na mnie. 

Była to niezręczna sytuacja, bo miałem nadzieję, że ten pierwszy 
etap wykonają dzieci. Cóż, moja posługa nie jest prosta i nie zasłu-
żyłem na nic lepszego.

– Szlomo... Musisz się już domyślać, czym naprawdę jest Sztetl.
– Pewnie jakimś widowiskiem, cyrkiem dla gojskiej gawiedzi. 

Powiedz, naczelniku, czy nie ma już prawdziwego Narodu na Ziemi?
– Ależ jest! Ty jesteś prawdziwym Żydem, skoro jeszcze istnieje 

Ziemia!
Musiałem ominąć wiele aspektów opowieści. Nie było potrze-

by tłumaczyć, dlaczego na początku dwudziestego drugiego wieku 
utrzymujemy iluzję początków dwudziestego stulecia. Ani czym 
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62 są malutkie maszyny w jego krwi, które alarmują nas, kiedy tylko 

ciśnienie za bardzo się podniesie albo poziom cukru znacznie spad-
nie. Właściwie nie tłumaczyłem też, jak mierzymy ciśnienie i poziom 
cukru we krwi. Nie pytał o to, interesowały go tylko konkrety.

– Ryfka...
– Przykro mi, przyjacielu, twoja żona nie żyje.
– Czyli ona naprawdę...
– Piętnaście lat temu doznała tylko lekkiego wstrząsu anafilak... 

źle się poczuła. Musieliśmy ją zabrać na dłuższe leczenie, a wam pod-
stawiliśmy jej kukłę na pogrzeb. – Widziałem, że Szlomo chce coś 
powiedzieć, krzyknąć, może i zakląć, ale nie pozwoliłem mu. Ważne 
wieści należało podawać w dużych dawkach. – Zrozum, przyjacielu, 
nie mogła do was wrócić. Po kuracji było wprawdzie lepiej, ale co 
byście zrobili, gdyby Ryfka tak po prostu wróciła pół roku po śmierci? 
Tylko że tęskniła za wami. Przenieśliśmy ją do innego Sztetla, wła-
ściwie do samej Jerozolimy. I tam zmarniała, biedaczka – zły klimat, 
a może po prostu ludzie inni. Nie wiemy, na co umarła. Jeden z tam-
tejszych ojców mówi, że z tęsknoty. Twoje córki chciały ją pocieszyć, 
ale drzew dobrze wrośniętych w ziemię się nie przesadza.

– Ale dlaczego? Dlaczego nas trzymacie w takich... gettach? – użył 
tego niepoprawnego słowa. Nawet młody brat Maksencjusz skrzywił 
się, choć przecież pacjenci mogli mówić, co chcieli.

– Salomonie... Z pewnych powodów nie mogliście zostać oświeceni 
prawdziwym Światłem. Nie wiesz więc, że Jezus Chrystus z Nazaretu, 
który przyszedł do Izraela za czasów ucisku rzymskiego, był praw-
dziwym Mesjaszem, zbawcą Ludu i całej ludzkości. Prawdę o Nim 
przyjęli już niemal wszyscy, nawet twoje córki, z których jedna zde-
cydowała się służyć Bogu w najpiękniejszy sposób. Nikt, kto pozosta-

je przed obliczem Pana, nie potrafi odrzucić dobrej nowiny 
o zbawieniu człowieka...

– Zaraz, zaraz, zaraz... – przerwał mi Szlomo. W jego 
oczach widziałem błysk mądrości. Nie tej książkowej scho-
lastyki, ale intuicyjnego wyczucia prawdy, jakim często 
obdarzani są starzy ludzie. Nie bez powodu dali mu na imię 

Salomon. – To nic dziwnego, że pan naczelnik...
– Brat Andrzej, jeśli można.
– Brat Andrzej mówi takie rzeczy, bo jest brat chrześcijaninem. 

Salomonie... z pewnych 
powodów nie mogliście 

zostać oświeceni 
prawdziwym światłem



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

63Że nawet moje córki uwierzyły w tego waszego Chrystusa, to rzecz 
dziwna, ale ja zaraz dojdę...

– Nie tylko one – zauważyłem. – Wszyscy, których ewakuujemy 
ze Sztetla.

– Tate, bądź dzielny – poprosiła Ruta. – Stwórca jest wdzięczny, 
że dotrzymałeś Przymierza, ale teraz poznasz pełnię Jego zamysłu.

– Ale, ale... Skoro to wy macie rację, a nasz Lud nie, to dlacze-
go nas nie nawróciliście? – zapytał drżącym głosem starzec. Trafił 
w samo sedno.

– Rzekł święty Paweł w swoim liście do Rzymian… – wyręczyła 
mnie Ruta. – Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości 
co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – 
że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie 
do Kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest 
napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. 
I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.

– Em... tak? – mruknął wciąż zdumiony Szlomo.
– Musisz mi dziś uwierzyć na słowo, potem sam poznasz resztę 

historii – zapewniłem go. – Mamy takie sprytne urządzenia, które 
uczą we śnie. Kiedy się obudzisz, poczujesz, że przeczyta-
łeś sto książek w najróżniejszych językach. Ale to potem. 
Na początku wiedz, że niedawne obserwacje potwierdzi-
ły, że Betelgeza, to jest Gwiazda Strzały, w każdej chwili 
może przejść w stan supernowej. Jest od nas bardzo daleko 
i dosięgnie nas tylko drobny ułamek promieniowania, ale 
nasi naukowcy uważają, że to wystarczy, by zniszczyć biosferę Ziemi, 
bo zapisał Jan w Objawieniu, że I pierwszy zatrąbił. A powstał grad 
i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część 
ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. 
To szczegóły dla astronomów i teologów, ale wiedz, że Bóg nie musi 
ingerować w Prawa Natury, aby rozpocząć Powtórne Przyjście. Już 
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie więc wycięte i w ogień wrzucone.

Nie zrozumiał, ale przecież założeniem programu było, aby nie 
rozumiał. 

– Niebawem to pojmiesz.
– Ale co to ma do rzeczy? Jaka Betelgeza?

każde drzewo, które 
nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte 
i w ogień wrzucone
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64 – Koniec świata! Pan nasz powiedział, że przed końcem świata 

nawrócą się wszystkie ludy pogańskie, ale na koniec Żydzi. No i od 
niedawna mamy problem... Sztetl jest niemal ostatni. Została kolonia 
Żydów w Newadzie i mała dzielnica Jerozolimy. Wszystkich izolu-
jemy, strasząc antysemityzmem ludu chrześcijańskiego. Wszystko, 
aby nie dopuścić do wypełnienie Pisma, niech Bóg nam wybaczy!

– Ale zaraz... jakże to możecie nie mówić nam prawdy? – jęknął 
Szlomo.

– Powiedział Pan: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I my chodzimy, 
chrzcimy, ostatnio bardzo skutecznie. Waszych ludzi też, ale... – nie 
lubiłem tłumaczyć tego faktycznego oszustwa. Jakby nie patrzeć, 
licytowaliśmy się z Bogiem jak, nie przymierzając, Abraham. Zaiste, 
chrześcijanie są młodszymi braćmi w interesach. – W waszych cia-
łach umieszczamy nano... małe maszyny, które ostrzegają przed 
chorobami i urazami. W Sztetlu pełno jest kamer, takich jak ma 
pan Stefan, tylko mniejszych. Patrz tutaj – wskazałem na jeden 
z ekranów, na którym widać było ulicę Sztetla, tuż przed pocztą. 
Żałobnicy już gromadzili się, aby płakać nad świętej pamięci Szlo-
mem. – Nad wszystkim czuwają wyszkoleni ludzie, którzy reagują, 
gdy komuś grozi niebezpieczeństwo. Rannych i chorych ewakuujemy, 
a w ostateczności zrzucamy dyżurnego księdza, który chrzci umie-
rającego. Nikt... niemal nikt nie odchodzi bez łaski – zawahałem 
się. Kiedyś będę musiał się przyznać, że zawiodłem i nie dotarłem 
na czas z sakramentem do Dawida Mocela, szewca ze Sztetla. I że 
wszystko, co robię, to pokuta za tamtą porażkę. Kiedyś, ale nie dziś. 
Dziś Szlomo powinien we mnie widzieć pewnego siebie i skutecz-
nego sługę Bożego. – Oczywiście nowoczesna medycyna pozwala 
żyć znacznie dłużej, niż się spodziewacie. Ewakuowani są zwykle 
leczeni, nasycani nanoidami medycznymi, po czym cieszą się jesz-
cze kilkoma dekadami życia. Tak będzie i z tobą, bo mamy nadzieję, 
że przyjmiesz Ewangelię, zachęcony przykładem swoich córek oraz 
własnymi studiami nad Pismem.

Ruta i Sara siedziały po obu stronach łóżka ojca, a sani-
tariusz podał mu dwadzieścia miligramów mezopraniny. 
Spojrzenie ewakuowanego rozjaśniło się. Na chwilę zosta-
wił Betelgezę i Pierwszą Trąbę Apokalipsy, ścisnął dłonie 

golem wyglądał jak żywy 
Szlomo, a właściwie: 

jak martwy Szlomo
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65dzieci i patrzył wzruszony na przygotowania do własnego pogrze-
bu. Bo Sztetl kochał zmarłego Szlomo Wejsena, czemu dawał wyraz 
głośnymi lamentami.

Golem wyglądał jak żywy Szlomo, a właściwie: jak martwy Szlo-
mo. Zespół mimetyczny sprawił się doskonale, nikt nie podejrzewał 
podstępu. Ewakuacja Salomona Wejsena nie była łatwa, ale można 
było uznać ją za sukces. Utrzymując Sztetl, ratowaliśmy ludzkość, 
zaś teraz wszyscy walczyliśmy o duszę mojego przyjaciela. Miałem 
jednak wrażenie, że ta bitwa też niebawem rozstrzygnie się na naszą 
wspólną korzyść. Zostawiłem staruszka z dziećmi, a sam ruszyłem 
do kontroli Strefy.

Po drodze spotkałem Izaaka Brunberga, świętej pamięci rabina 
Sztetla, obecnie jezuitę. Stare nawyki Żyda jednak nie zginęły, bo 
ojciec siedział na balkonie i palił fajkę, nucąc jakąś klezmerską nutę. 
Podszedłem do niego.

– Szczęść Boże, bracie Andrzeju!
– Szczęść Boże! – odparłem. – Widział ojciec wszystko?
– Tak, zaraz z nim porozmawiam, niech tylko się uspokoi. Dobra 

robota – ocenił. Milczeliśmy chwilę, patrząc na piękne pola owsa. – 
Musisz odrzucić przeszłość, bracie. Na ten jeden wypadek udało 
ci się setki razy!

– To dobre pocieszenie dla mnie, gorsze dla Dawida Mocela – 
odparłem. Nie zapomnę o mojej słabości do końca życia. Może Bóg 
wybaczy mi, może uzna dobroć Dawida, chrzest pragnienia i wierność 
staremu Przymierzu. A może obaj jesteśmy zgubieni. – Co słychać 
u ojca? – zapytałem w końcu.– Ciężko – odparł. – Chcą mnie zrobić 
biskupem i erygować diecezję dla ewakuowanych. Tak trzeba, ale ja 
za stary już jestem. Musicie zabrać kogoś młodszego.

– Ale ojciec się do tego świetnie nada!
– Może i tak – mruknął jezuita, pykając fajeczką. – Służba Boża to 

ważna rzecz, ale wolałbym pełnić ją tutaj. Wiesz, Andrzeju, ja wciąż 
tęsknię do naszego Sztetla. Ω

Lipiec 2015



Rzekłem do mego Ojca: Niech stanie się świat, jakim go 
znamy, niech lud pośród niego będzie wolny w tym, co dobre 
i złe, aby mogło dokonać się Odkupienie.
I stał się świat. I lud powstał i obrócił się przeciwko 
swemu Stworzycielowi.
Rzekłem do Ojca: Ześlij mnie do mego ludu, aby stało się 
Nowe Jeruzalem

Ojcze mój, jak straszliwie cierpiałem! Pot i krew zalewały moje ciało, 
ból nie do zniesienia dławił oddech i wzywałem w duchu nadejścia 
ciemności. Ale ciemność nie nadchodziła i wciąż widziałem poniżej 
głupkowate twarze gapiów, szydercze twarze moich prześladowców 
i obojętne twarze żołnierzy.

Gdzie moi uczniowie, których tak umiłowałem, gdzie lud, któ-
ry łaknął mojego słowa i chleba? Gdybym ujrzał choć jedną twarz 
oddaną mi, przyjazną… wytrwałbym. Ale pojąłem wtedy, w chwili 
największego cierpienia, że inaczej trzeba z nimi poczynać.

Ojcze, ukaż moich prześladowców i wyzwól mnie! – krzyknąłem wiel-
kim głosem. Gwoździe wysunęły się z mego ciała, rany zasklepiły się 
i stanąłem na ziemi. Patrząc wokół z gniewem, widziałem zdumienie 
malujące się na ich tępych twarzach, z trudem kryjących swe zwie-
rzęce powino wactwo. Oto jakiego cudu trzeba wam było!

Ojcze, ukarz moich prześladowców i ześlij na nich zagładę! Niebiosa 
rozwarły się i jasność ogarnęła ziemię. Gapie, moi sędziowie i kaci 
zaczęli krzyczeć ze strachu, a potem upadli i wili się w boleściach. 
Niektórzy błagali: Panie, byliśmy ślepi i głusi, odpuść nam, nie zsyłaj 
na nas śmierci!

Janusz Cyran

Jeruzalem
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67Serce moje było jednak sprawiedliwe, oddawali więc ducha w bólu 
i poniżeniu, aż mój gniew nasycił się pomstą. Obszedłem całą górę, 
karmiąc swe oczy widokiem spustoszenia. Ciemne chmury zakryły 
znów niebo i nadeszła burza. Deszcz obmywał moje rozgorączkowa-
ne ciało, pełne pamięci męki, a ja dumałem nad losem mego ludu.

Dzieło zbawienia nie dokonało się jeszcze. Szczęście mego ludu 
nadal leżało mi na sercu, choć doznałem takiego zawodu. Wszedłem 
w ciało cezara panującego w stolicy światowładnego imperium. Nie 
objawiałem zrazu swej istoty otaczającym mnie doradcom, wodzom, 
dostojnikom, urzędnikom i służbie, choć przecież dostrzegali dziwną 
zmianę w zachowaniu imperatora. Patrzyłem. Czytałem listy zarząd-
ców prowincji, dowódców legii, poborców podatkowych, donosicieli, 
szefów tajnych służb. Wreszcie, pewnego upalnego dnia, objawiłem 
swoją istotę. Byli zamieszani i zdziwieni, widziałem, że nie wierzą 
we mnie. Dopiero gdy poraziła ich niebiańska światłość, padli przede 
mną na kolana i łkając, prosili, bym im przewodził i rozkazywał, ja, 
prawdziwy Syn Boży.

Przemówiłem do nich: Przyszedłem, by spełniło się Królestwo Boże 
na ziemi, by wszystkie ludy sławiły imię Wszechmogącego, w szczęściu 
i radości spożywały owoce Jego łaski. Porzućcie pychę i ułomną mądrość, 
porzućcie bogactwa i małe troski; pójdźcie za mną, a wejdziecie do Kró
lestwa Bożego na ziemi. Odtąd miłość i wzajemna dobroć będą prawem 
i budulcem Królestwa. Wszyscy jesteście równi przed Boskim majesta
tem. Nie ma już niewolnika i pana, bogatego i biednego, głupie
go i mądrego, silnego i słabego. Pozostali tylko ci, którzy wierzą 
we mnie, a inni pójdą na zatracenie. Wielu nie mogło pojąć 
tego, co się stało i szemrano, że Cezar oszalał i ogłosił się 
bogiem. Ci, którzy przedtem mieli wiele rozwagi i rozumu, stawali 
się nierozumnymi szaleńcami, a ci, którzy nosili oznaki szaleństwa, 
zadziwiali mądrością i podejmowali ochoczo moją naukę.

Pierwszym był Korneliusz, prefekt pretorianów. Miał twarz okrut-
ną i szpetną, ale przypadł mi do serca. Przybył do mnie i rzekł: Panie, 
pozwól, bym był najpokorniejszym z Twoich sług. Rozkazuj, a będę narzę
dziem Twoich boskich myśli. Ucieszyły mnie te słowa, bo wielkie żni-
wa czekały mnie i mój naród. Potrzebowałem jego silnego ramienia 
i bystrych oczu, jednak nie nadeszła jeszcze pora. Zwołałem uczonych 

dzieło zbawienia nie 
dokonało się jeszcze
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68 mężów i kapłanów Miasta, by oświecić ich moją nauką. Mieli w sobie 

obłudę i kłamstwo, kłaniali mi się nisko i uśmiechali przymilnie, ich 
usta pełne były gładkich słów, lecz skrywali nienawiść i pogardę. 
Wytraciłem ich co do jednego. Wezwałem ich uczniów i przedsta-
wiłem im swoją naukę. Tak samo mną wzgardzili, więc wytraciłem 
ich. Kazałem przywołać uczniów tych ostatnich i przekonałem się, 
że wielu z nich otworzyło swe uszy na moje słowa. Tych oszczędzi-
łem, choć wiele w nich było pogańskiego jadu. Dałem im swoją naukę 
obleczoną w kształt Pisma, by głosili ją aż po krańce Ziemi.

Zebrałem senatorów i powiedziałem: Od dzisiaj nie ma już pana 
i niewolnika, a to, co należy do pana, należy też do niewolnika. Bogactwo 
z mojej łaski dzierżone będzie przez pana tak, że nie będzie już niedostatku 
i niesprawiedliwości. Oburzyli się na to senatorowie i zaczęli spiskować 
przeciwko mnie. Próbowali zadać mi śmierć, jednak ich sztylety obra-
cały się przeciwko nim i marnie poginęli. Poruszyli się też niewolnicy 
i biedni, kiedy doszły do nich wieści o Odkupieniu. Zabijali panów 

i rabowali bogactwa, nie pojmując, że trwonią je i zmierzają 
do nędzy. Wezwałem Korneliusza i powiedziałem: Czyń, co 
do ciebie należy. Korneliusz skłonił się nisko i poprowadził 
swoich żołnierzy, niosąc śmierć buntownikom. W ten sposób 
i senatorowie, i wielcy możni zaczęli pojmować moją naukę. 

Ci, którzy ocaleli, przyszli do mego pałacu, bili pokłony, składali mi 
dary i ogłaszali się mymi uniżonymi sługami.

Dotąd lud stolicy czcił pogańskie bożki w ich starych świątyniach, 
oddając się szatanowi i jego pomocnikom. Rozkazałem zburzyć te 
siedziby zła, a kiedy ich mury waliły się, bezbożni złorzeczyli mi 
i ogłaszali nadejście końca świata. Lud, podpuszczony przez pomoc-
ników piekła, podniósł bunt i Korneliusz znów musiał użyć swojej 
bezwzględności. Ogień pożarów nie dogasł jeszcze, a ja myślałem już 
o prowincjach imperium, które czekają na Radosną Nowinę i o tych 
nieznanych lądach, gdzie barbarzyńskie plemiona żyły w mrokach 
grzechu. Nie chciałem nadużywać swej mocy czynienia cudów, pra-
gnąłem, by mój lud sam włączył się w dzieło zbawienia, a nie mogło 
to dokonać się lepiej, niż przez budowanie Królestwa jego własny-
mi rękoma.

Moi słudzy słowem i mieczem szerzyli Naukę Bożą. Wielu pogan ją 
odrzuciło, wiele ludów powstawało przeciwko moim namiestnikom. 

moi słudzy słowem 
i mieczem szerzyli 

naukę bożą  
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69W całym państwie zapanował zamęt, a barbarzyńcy, wykorzystując 
to, uderzyli na nasze granice, paląc, mordując i grabiąc. Na Wscho-
dzie Eliusz Severus, dowódca legii syryjskiej, podniósł bunt. Wkrótce 
wszystkie wschodnie prowincje przyłączyły się do niego, ogłaszając 
mnie uzurpatorem, szaleńcem i wrogiem ojczyzny. Severus zebrał 
wielką armię i ruszył na Zachód, zamierzając pokonać mnie i objąć 
władzę. Wysłałem przeciw niemu swe wojska. Mogłem porazić całą 
armię Severusa nagłą zagładą, mogłem też zesłać śmierć na same-
go dowódcę. Mogłem zstąpić na świetlistym obłoku, przerazić ich 
objawieniem mojej boskości i w ten sposób zmusić do uległości. 
Jednak nie uczyniłem tego. Cóż warta byłaby wiara oślepionych 
wyraźnymi dowodami mej mocy? Niech wierzą lepiej w to, czego 
nie widzieli. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bło-
gosławieni ci, którzy oddali życie za wiarę we mnie. We krwi, pocie 
i znoju winna gruntować się moja nauka, mój święty Kościół, gdyż 
nie ma lepszego spoiwa i budulca. Moje wojska doznały wielu klęsk, 
cofały się w trudnych i zaciekłych bojach, jednak ostatecznie szala 
zwycięstwa przechyliła się na moją stronę i cieszyłem się moją cier-
pliwością i powściągliwością. Odparłem najazd, a Severus, pokonany 
i upokorzony, popełnił samobójstwo.

Lud, wygłodzony i wymęczony wojnami, rządzony żelazną ręką 
przez moich apostołów, bardziej był teraz skory do zmiany wiary 
i błędnych przyzwyczajeń. Wszędzie powstawały świątynie nowej 
wiary, wszędzie moi kapłani głosili Radosną Nowinę i chwa-
łę Jedynego. Kiedy moc Pisma starła z powierzchni ziemi 
zewnętrzne znaki pogańskiego wszeteczeństwa, nadszedł 
czas na głębszą i ważniejszą zmianę – w samym rdzeniu 
dusz. Nowa wiara była jak wierzchnie odzienie, noszone dla nie-
poznaki, a w kręgu rodziny i przyjaciół nadal trwały stare zwycza-
je i przesądy. By wykorzenić to zło, powołałem Tajną Radę, która 
z kolei stworzyła sieć donosicieli. Rada miała czuwać nad czystością 
życia obywateli, nad tym, by przyjęli do swych serc naukę miłości 
i braterstwa. Jej działalność nie mogła być skrępowana niedoskona-
łymi ludzkimi prawami ze względu na dobro społeczności. Wielka 
rzesza ludzi pracowała dniem i nocą, prowadząc Królestwo Boże ku 
doskonałości. Państwowi informatorzy spełniali rolę nieocenioną, 
w znacznej mierze dzięki nim urzeczywistniała się zasada równości 

nikt nie był pewny 
dnia ani godziny
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70 i sprawiedliwości – zarówno zarządca dóbr ziemskich Królestwa, 

jak i podległy mu pracownik byli poddani ustawicznej kontroli sług 
pańskich, a dzięki jednemu donosowi ich role mogły się odwrócić. 
Nikt nie był pewny dnia ani godziny.

Olbrzymia lawina raportów zalewała cesarską administrację, dla-
tego zaczęła się ona rozrastać niepomiernie i zyskiwać coraz większe 
znaczenie. Obawiałem się, by członkowie Tajnej Rady nie popa-
dli w grzech pychy, więc utworzyłem kilka innych ciał, które mia-
ły kontrolować się nawzajem i badać stan dusz obywateli. Kolejne 
zadania zaczęły jednak zaprzątać moją uwagę. Wprawdzie trwała 
budowa Królestwa Bożego w granicach Imperium, ale liczne ludy 
barbarzyńskie w puszczach Germanii, w śnieżnych krainach Północy, 
w piaskach Arabii, w Persji, na niezbadanych obszarach Afryki, Indii, 
w dalekich Chinach, a także w innych, nieznanych jeszcze zakątkach 
świata, czekały w mękach grzechu na nadejście Odkupiciela.

Armia imperatorska stale rosła w siłę, lecz pochłaniało to masę 
pieniędzy i ogromne podatki przytłoczyły wszystkich obywateli pań-
stwa. Dodatkowe wydatki na rosnącą administrację sprawiły, że 
całe prowincje zaczęły przymierać głodem. Nie przejąłbym się tym 
bardzo – wszak budowa Królestwa Niebieskiego była warta każdych 
wyrzeczeń – jednak odbiło się to na sumie wpływających podat-

ków. Niedożywieni i przemęczeni ludzie pracowali coraz 
gorzej, z coraz mniejszym zapałem albo, lepiej powiedzieć, 
z zapałem coraz gorzej udawanym. Jeszcze raz trzeba mi 
było stanąć wobec słabości i małostkowości mojego ludu. 
Z drugiej strony zmysły ludzkie, jakimi przystroiłem moją 

Boską istotę, były również niedoskonałe i ułomne. Nie byłem nawet 
w stanie przejrzeć wszystkich donosów napływających z samej tylko 
stolicy! Musiałem w ogromnej mierze polegać na moich współpra-
cownikach, a ci nie byli doskonali. Chociaż często doświadczali mej 
boskości – musiałem przecież od czasu do czasu wzmagać w nich 
słabnącego ducha – to zdarzało się, że błądzili i stawali się wroga-
mi Pisma. Karałem ich przykładnie, ale skoro w moim najbliższym 
otoczeniu zdarzali się odstępcy, to jak mogło być na krańcach impe-
rium? Nie mogłem się przecież uobecnić wszędzie naraz, a gdybym 
nawet to uczynił, czy nie ucierpiałaby na tym powaga i dostojeństwo 
Pisma? Czy miałem być krzakiem gorejącym przy każdym obywatelu? 

zdawało mi się, że każdy 
człowiek ma dwa oblicza 

i jest rozdwojony w sobie
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71A może mieczem damoklesowym zawieszonym nad wszystkimi gło-
wami? W pewnym sensie byłem nim – poprzez moje sługi w tajnych 
służbach. Jednak każdy z nich był tylko ułomnym człowiekiem, a ja 
pragnąłem doskonałości i absolutnej pełni. Jak można było osiągnąć 
ową wymarzoną doskonałość w państwie, w którym wieści z jednego 
krańca do drugiego docierały w miesiąc, a żołnierze uzbrojeni byli 
w miecze, proce i włócznie?

Wszystko to trzeba było zmienić. Królestwo Boże potrzebowało 
nowych, potężnych środków, aby zdławić swych licznych wrogów 
i wydajniej kontrolować umysły obywateli. Tych nowych środków 
dostarczyć miała nauka. Dałem więc swemu ludowi światło wyż-
szej wiedzy i wkrótce zaczęły powstawać fabryki, nowe miasta, 
drogi, maszyny. Wszystko uległo zdumiewającemu przeobrażeniu, 
a pośrodku tych zmian znajdowałem się ja, nowy Prometeusz, Boski 
Odkupiciel. Nastał czas dziwnego pomieszania, wielkie masy ludzkie 
przemieszczały się z miejsca na miejsce, całe narody ginęły z głodu 
lub w wyniku wyniszczających wojen, moi doradcy przychodzili do 
mnie ubrani w peruki, kontusze, garnitury, mundury polowe, fra-
ki, długie kolorowe płaszcze, suknie, moja gwardia uzbrojona była 
w pistolety maszynowe, muszkiety, szable, halabardy, a cały świat 
stawał się zawrotnym wirowaniem. Zdawało mi się, że każdy człowiek 
ma dwa oblicza i jest rozdwojony w sobie. Jedno oblicze, przezna-
czone dla mnie, było pobożne i skupione, pełne miłości i najczyst-
szego oddania, a drugie – niewidoczne, mroczne i nieodgadnione, 
było ledwie domysłem możliwego przeciwieństwa tego pierwszego. 
Jak miałem odkryć, czy oblicze to istnieje naprawdę? Jak miałem 
przebić się przez maskę, która jedno stanowiła z twarzą? Schodziłem 
do lochów, gdzie przesłuchiwano odszczepieńców i heretyków, gdzie 
w męczarniach wydobywano z nich najskrytsze, grzeszne tajemnice, 
a potem oczyszczano ogniem. Nie odnalazłem jednak tego, czego 
szukałem. Ogarnęła mnie rozpacz i trwoga, rozwiesiłem się boskim 
płomieniem przy każdym mieszkańcu Ziemi, zajrzałem każdemu 
w oczy, zobaczyłem, że wszystkie przeczą memu istnieniu i poczu-
łem się najbardziej samotnym z ludzi. 

Rozpacz i gniew targnęły moim sercem. Stałem się wielkim poża-
rem, trawiącym zapadający się wszechświat. Byłem teraz tym, czym 
na początku – rozżarzoną, gorejącą pustką. Ω



Adam Podlewski

WyKlęty 
PoWStań 
ludu Sieci
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Wszyscy czworo byli Tysięcznikami – urodzonymi na 
początku wieku, wychowanymi przed komputerami, 
pracującymi bez etatu. Choroby cywilizacyjne zmieniły 
ich masowo w inwalidów. Sieroty po nowym wieku 
były z każdym rokiem coraz droższe w utrzymaniu 

1 . k l n i j  n a  n a d c h o d z ą c ą  n o c

W takich chwilach Marcin wspominał ojca i nienawidził go jeszcze 
bardziej. Gardził nim i czuł obrzydzenie tak straszne, jak to zwy-
kle bywa, kiedy dziecko odkrywa, że rodzic miał rację. Stary pan 
Mikulski przepowiedział to wszystko długo przed śmiercią, chyba 
ze trzy dzieści lat temu. Dziwaczny, staromodny mędrzec nie rozu-
miał nowoczesnego świata, z trudem używał neurosieci, był nieufny 
wobec złącz bezpośrednich i do końca życia zdarzało mu się prosić 
syna o pomoc przy komputerach. Ale stary Mikulski znał się na 
ludziach i wiedział, że jego syn skończy marnie.

– Kurwa – powiedział w końcu Marcin i łyknął pseudopiwa.
Odpowiedziały mu toasty trzech towarzyszy. Oczywiście nikt 

z nich nie pił prawdziwego alkoholu. Aneta była uczulona praktycz-
nie na wszystko w tanich trunkach, a na drogie nie miała pieniędzy. 
Witold nie miał pieniędzy nawet na te tanie, a wciąż był zbyt dumny, 
żeby zapożyczać się u jedynych ludzi, którzy pełnili w jego 
smutnym życiu funkcję przyjaciół. Marcin i Pawlak cierpie-
li na skrajne nadciśnienie, a Marcin dodatkowo musiał już 
oszczędzać nerki. Tani napój na motywach chmielu wyglą-
dał jak piwo i smakował tak samo źle, więc znosili swój los 
z godnością. Godność była dla całej czwórki pojęciem naj-
ważniejszym, bo nie stać ich było na zachowanie czegokol-
wiek innego.

– Co z dializami? Ponoć fundusz mógłby ci dać na prawdziwe 
zabiegi, tak raz na miesiąc – zapytała Aneta. Marcin skrzywił się.

– Nie da rady. Brałem zasiłek do marca, pracowałem z urzędu tylko 
trzy tygodnie. Te chuje nawet nie odprowadziły składek, bo nie było 

godność była dla 
całej czwórki pojęciem 
najważniejszym, 
bo nie stać ich było 
na zachowanie 
czegokolwiek innego
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74 pełnego miesiąca – tłumaczył Mikulski, próbując podtrzymać groź-

ny, pewny siebie i cyniczny tembr głosu. W rzeczywistości niemal 
płakał. – Jak tak dalej pójdzie, to dadzą mi keworkiankę.

Przesadzał, ale nie tak bardzo. Uzyskanie zasiłku dla osób chorych 
przewlekle było znacznie łatwiejsze, gdy podpisywało się oświad-
czenie woli. Gdyby Marcin obiecał urzędowi pomocy społecznej, że 
w ciągu trzech lat podda się eutanazji, mógłby być leczony z fundu-
szu celowego, ba – dostać nawet pakiet na dentystę. Ale po trzech 
latach taki cyrograf wciąż by obowiązywał. Jeszcze do niedawna 
zasiłek Keworkiana obejmował pięć lat, ale zmienili ustawę, skracając 
umowy nawet już pobierającym świadczenia.

– A ten kumpel twojego ojca? Żadnej pracy nie da? – dopytywał 
Witold.

– Ze składkami? Zapomnij! – prychnął Marcin i dopił piwopo-
dobny płyn.

Poczuł nagle ścisk dłoni. Aneta chwyciła jego rękę i trzymała kur-
czowo w jednym z tych niezliczonych napadów strachu. Kobieta 
dobiegała pięćdziesiątki, wyglądała na sześćdziesiąt, ale jej błyszczą-
ce oczy przypominały spojrzenie wystraszonej dziewczynki. Marcin 
czuł ulgę, że nie widzi swojej twarzy.

– Ja... ja długo nie wytrzymam – powiedziała, wbijając spojrzenie 
w szklankę. – Nie jutro, nie w tym miesiącu, ale kiedyś podpiszę...

– Byle wytrwać – powiedział Witold. – Zabiegi podobno tanieją.
– Byle wytrwać – potwierdził Pawlak, kładąc dłoń na ramieniu 

Anety.
Nikt z nich nie wierzył, że się uda; co najwyżej, że będzie się uda-

wało jakiś czas. Ale przecież na tym polega życie, jak mawiał Witold. 
Każdy musi umrzeć, jedni prędzej, inni znacznie później. Co jednak 
czwórkę z jadłodajni socjalnej na Smoczej nastawiało wyjątkowo 
pesymistycznie, to bardzo przewidywalny rozkład tej loterii.

Wszyscy byli Tysięcznikami – urodzonymi na początku wieku, 
wychowanymi przed komputerami, studiującymi aż do wiekowe-

go limitu przywilejów studenckich, pracującymi bez etatu, 
w wolnym czasie grającymi bez opamiętania na konsoli. Nie 
byli pierwszym pokoleniem, u którego wady postawy, powi-
kłania cukrzycowe i choroby krążenia zebrały śmiertelne 
żniwo, ale to ich choroby cywilizacyjne zmieniły masowo 

nikt z nich nie 
wierzył, że się uda; co 

najwyżej, że będzie się 
udawało jakiś czas
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75w inwalidów. Inwalidów de facto, ale nie de iure, bo przecież żaden 
rząd nie mógłby przyznać przywilejów socjalnych liczonej w pro-
centach grupie, która w dodatku przez lata kopała pod sobą ten 
dół. Żadne świadczenia, programy pomocowe czy kreatywne sztucz-
ki funduszy zdrowia nie mogły zasypać głębokich dziur. Sieroty 
po nowym wieku były z każdym rokiem coraz droższe w utrzyma-
niu, co uczciwie pracujący obywatele oraz urzędnicy wypominali im 
coraz głośniej. Kto nie chciał brać pigułki na wszystkie problemy, 
nie brał. Ale po kilku miesiącach życia w ośrodku społecznym – die-
ty z koktajli białkowych oraz mortadeli, tonięcia w pocie i kale na 
niezmienianej pościeli wśród oddechów dwudziestoosobowej sali – 
podobno każdy brał keworkiankę. Oni jeszcze nie musieli. 
Aneta i Witold złapali jakieś pokoje w lokalach społecznych, 
Marcin miał mieszkanie po rodzicach, w którym wynajmo-
wał drugi pokój (trzem osobom, w tym Pawlakowi). Utrzy-
mywali się na powierzchni tylko dzięki splotom przypadków, 
uśmiechom szczerbatego losu.

– Wpięcie! – niemal krzyknął Witold. Bywalcy okolicznych sto-
lików spojrzeli na niego (nie wszyscy, może osiem osób), po czym 
wrócili do jedzenia sztucznych kotletów. Ale reszta załogi słucha-
ła. – Pomyślcie! I tak płacimy za neurołącza, więc moglibyśmy tak 
na stałe...

– Jak to: na stałe? – zapytał Pawlak. Ale sam chyba pojął geniusz 
przyjaciela. – Myślisz, że zepną nas jak te kaleki po wypadku w Szwaj-
carii? Sam mózg w słoju?

– Ale to musi być drogie... – zauważyła Aneta.
– My jesteśmy drodzy! – powiedział z mocą Witold. – Nasze szmel-

cowate ciała kosztują coraz więcej. Fakt, jeśli dobrze rozumiem tech-
nologię tej procedury, to sam zbiornik dla mózgu kosztuje krocie. Ale 
czy to i tak nie wychodzi taniej niż nasze roczne leczenie?

– Co z tego, jeśli musimy... Nie, nie musimy!
– Właśnie! Zero mięsa, żadnych bypasów, dializ, protez. Tylko 

mózg, analog płynu rdzeniowego i lodówka do schładzania układu.
Dalsza cześć rozmowy nie była już właściwie rozmową. Wpięli 

się do wyszukiwania, wymieniając informacje szeptunami, czasem 
tylko na głos. O dwudziestej wyrzuciła ich obsługa, bo lokal musiał 
zarabiać na klientach komercyjnych, ale zdążyli znaleźć wszystko, 

tylko mózg, analog 
płynu rdzeniowego 
i lodówka do 
schładzania układu



A
D

A
M

 P
O

D
LE

W
SK

I /
 W

yK
Lę

Ty
 P

O
W

ST
A

ń
 L

U
D

U
 S

IE
CI

 
76 co było im potrzebne. Poszli więc do Marcina dzwonić po potencjal-

nych wybawcach.
Koncern miał siedzibę gdzieś w Georgii, więc pora wciąż była 

odpowiednia. Rozmowę prowadził gospodarz jako znający nie tylko 
netglish, ale i trochę klasycznego angielskiego. Odsyłano ich z dzia-
łu do działu przez kilka godzin, ale niewiele zamków może wytrzy-
mać oblężenie ludzi, którzy mają przekonanie o własnej słuszności 
i nic lepszego do roboty. Wreszcie ktoś obiecał im rozwiązanie. Nie 
w Stanach, ale na miejscu, w Warszawie. CP miało tu sporą placówkę, 
w której robiło nawet kopie pamięci i prowadziło terapię rekonstruk-
cji nerwów. Odpowiednich słojów wprawdzie jeszcze nie mieli, ale 
zabójczo uprzejmy Amerykanin zapewnił ich, że kwestie techniczne 
są drugorzędne.

– Nothing is impossible – powiedział i odesłał ich do sekretariatu.
– Udało się? – zapytała Aneta.
– Nie wiem, to się okaże – odparł Marcin. – Ale chyba... Boże, 

rozumiecie? Wolność! Nie wiem, ile wytrzymamy w słojach, ale na 
pewno dłużej niż...

– Nie żal wam? – zapytał nagle Pawlak.
– Czego? Ciała? Stary, jakbym miał kasę, to bym jeszcze zapła-

cił za trzymanie w spięciu – odparł Witold. – Pewnie, nie ma drogi 
odwrotu, ale dla nas właściwie na jedno wychodzi...

Marcin odesłał Witolda do domu, Pawlaka do pokoju obok. 
A potem przekonał Anetę, aby została. Przyjaciółka nie pociągała 
go w ten sposób już od dawna, ale tym razem przekonał swój mózg, 
że jest inaczej.

– Wiesz, że to już niedługo się skończy? – powiedział, 
kładąc ją na piankowym materacu.

– To chyba lepiej – odpowiedziała. – Proszę, włącz filtry 
areala.

Chciał, aby ta noc była naturalna, szczera, bezpośrednia, 
ale w końcu uległ. Widział więc Anetę przez filtry wzmoc-

nionej rzeczywistości. Nie taką, jaka była, ale jaka być powinna. 
Kiedy skończyli, oboje czuli ulgę. Ciała były męczące i pozbycie się 
ich dawało nadzieję na lepsze życie.

Zajebiście, tato!, myślał Marcin, usypiając. Miałeś rację jak stąd do 
Radomia. Nieżywy pan Mikulski patrzył na syna z wyrzutem. Może 

dwa światy spotkały 
się w przelocie, oba 

niezadowolone 
z kontaktu
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77nawet nie chciał, ale inaczej trudno było oglądać Marcina. Zwłaszcza 
nad ranem, kiedy wstał, poszedł do ciasnej łazienki, zwymiotował 
i wstrzyknął sobie surowicę dializową. Aneta nie obudziła się, a może 
udała, że nic nie widzi. Jej też zdarzało się brać rano surowicę.

Mikulski obserwował świat ze swojego mikrobalkonu, na którym 
nawet pojedynczemu palaczowi było ciasno. Ostatnie piętro dogasa-
jącego bloku z Wielkiej Płyty nie zapewniało wiele (zwłaszcza ogrze-
wania zimą), ale widok stamtąd był zacny. Wawrzyszewska szarość 
o tej porze stawała się niemal ładna. To już ostatnie momenty, myślał 
Marcin. Potem cała sieć będzie moim domem!

Dwa tygodnie później zebrali się razem w Milanówku. Siedziba CP 
na przedmieściach Warszawy nie była okazała, ale posiadała dobry 
komponent medyczny. Idący z trudem, zmęczeni spacerem z dworca 
pacjenci patrzyli z zazdrością na innych podopiecznych firmy. Ofiary 
wypadków czy starcy (prawdziwi, setka i więcej) po kuracjach pamię-
ciowych wyglądali lepiej od tych czterech zgarbionych intruzów. 
Dwa światy spotkały się w przelocie, oba niezadowolone z kontaktu. 
Marcin unikał spojrzeń i przyjaciół, i innych pacjentów, i personelu. 
Szedł po prostu za sanitariuszem, po czym zmusił umysł do przyswo-
jenia umowy. Wynajęty na kwadrans prawnik cywilny wysoko ocenił 
kontrakt, szczerze zauważając, iż CP wyświadcza grupie inwalidów 
prawdziwą przysługę.

– Oni was leczą. A to znaczy, że nie mogą was odciąć bez postę-
powania kryminalnego. To dobrze. Ale sprzętu nie wymienią, jeśli 
na to nie zarobicie.

– Zarobimy – zapewniła Aneta. – Teraz wszystko się zmieni.
Czwórka przyjaciół trafiła do komór krionicznych, a potem ich 

czaszki zostały rozłupane. Operatorzy pilnowali, by sprawne robo-
ty delikatnie usunęły mózgi i tyle z rdzenia przedłużonego, ile było 
konieczne do przypięcia portu komunikacyjnego. Nim ich biologicz-
ne ciała obumarły (niestety, na organy można było sprzedać tylko 
kości, trochę komórek macierzystych ze szpiku oraz mięśnie gładkie 
dla salonów kosmetycznych; reszta była zbyt zużyta), mózgi umiesz-
czono w przystosowanym do nowej roli zbiorniku chłodniczym. 
Ale Marcin nie czuł tego wszystkiego. Ostatnie impulsy, które jego 
mózg zarejestrował w naturalny sposób, dotyczyły zimna. W słoju 
nie patrzył, nie czuł, nie dotykał, tylko odbierał dane. Obudził się 
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78 w czymś, co okazało się stroną startową interfejsu czuciowego dla 

rehabilitowanych sportowców i poczuł się – zapewne po raz pierw-
szy w życiu – szczęśliwy.

2 . t e j  S i ły  j u ż  n i e  P ow St r z y m a c i e

Na początku było tak dobrze, że z trudem zauważyli, kiedy zrobiło 
się źle. W sieci inaczej liczyli lata, bo byty odbierające wiecznie żywy 
i głośny świat cyfrowy wyzwalają się z tyranii nocy, dni, a nawet 
godzin i minut. Żyli sekundami, niezliczonym ich mnóstwem. Co 
niesamowite, okazało się, że i tak brakuje im czasu.

Mózg odżywiany w słoju był w pełni aktywny dwadzieścia, czasem 
i dwadzieścia dwie godziny na dobę. Przez pozostały czas zapadał 
w odżywczą drzemkę, która nie oznaczała zaniku aktywności śniące-
go, tylko jej spowolnienie. A potem znów – działali, pobierali infor-
macje, produkowali kontent. Żyli jak nigdy za życia.

Mieli pieniądze, z początku tak znaczne, że nie wiedzieli, co z nimi 
robić. Roczne utrzymanie słoja (pływali w jednym zbiorniku razem 
z szesnastoma, a potem dwudziestoma sześcioma innymi), licząc 

zasilanie, konserwacje sprzętu i  dostarczanie żywności, 
kosztowało około tysiąca euro (wedle kursu z pięćdziesią-
tego drugiego). Zdobycie tej sumy nie nastręczało Wielkiej 
Czwórce trudności. Grali i obstawiali siebie nawzajem wła-
ściwie w każdej dużej grze sieciowej. Dzięki bezpośredniemu 
podłączeniu do sieci byli szybsi, lepiej reagowali, a przede 
wszystkim: nie męczyli się jak tradycyjni gracze. Ciało, tyle 

zbędnych mięśni, organów, worków wody i tłuszczu, było jedynie 
zawadą. Spójrzcie na siebie..., do znudzenia potarzała ludzkim rywa-
lom Aneta. Żałosne stwory z mięsa i kości. Dyszące potem pośród mych 
włości. Jakże wyzwiecie, drobne kruszyny, piękno i siłę wiecznej maszyny?

– No, SHODAN to ty nie jesteś – zauważał niemal zawsze Mar-
cin. – Wciąż zależymy od tych, co karmią i zasilają słoje.

– Nikt nie jest doskonały, ale staramy się – odpowiadała.
Starali się też ludzie. Do siedemdziesiątego zaszło sporo zmian. 

Historia Anety, Marcina, Pawlaka i Witolda stała się krótkotrwałą, 
ale istotną sensacją. Kilka tysięcy Tysięczników, tak jak oni schoro-
wanych i zadłużonych, podążyło podobną drogą. Zachęcała ich do 
tego pani premier, minister zdrowia, a nawet co bardziej postępowi 

na początku 
było tak dobrze, 

że z trudem 
zauważyli, kiedy 

zrobiło się źle
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79księża, którzy liczyli koszty utrzymania katolickich przytułków po 
likwidacji funduszu kościelnego. CP nie zostało znacjonalizowane, 
ale państwo przejęło nadzór kuratorski nad słojami dzięki kontrak-
towi między firmą a Funduszem Zdrowia. Rozwój biosyntezy, choć 
nie spowodował znacznego obniżenia kosztów utrzymania mózgu, 
utrzymał cenę pożywek na rozsądnym poziomie. Pojawiające się 
masowo nowe interfejsy podpięcia przerażały Wielką Czwórkę.

– Oni są tak szybcy jak my... – pewnego nie-dnia stwierdził Witold.
– Bzdury – odparł Marcin. – Jesteśmy podłączeni w optymalny 

sposób. Nigdy nie będą szybsi od nas.
– Ale będą tacy jak my. To też problem. Kiedy wygrałeś ostatni 

turniej Blinka?
– Wczoraj.
– A taki, żeby coś zarobić? Bracie, nie jest dobrze. Oni 

są lepsi. Może tylko niektórzy, ale jeśli z miliarda mięsnych 
rywalizuje z nami promil promila, to i tak mamy przesrane. 
Jak któryś z mięsnych znudzi się graniem, to może pójść 
zrobić coś białkowego. A my... no, raczej wyboru nie mamy.

– Nie panikuj. Masz na koncie kilka tysięcy, starczy na rachunki. 
Po prostu oszczędzaj i myśl, jak się przebranżowić – odparł spokoj-
nym tonem Marcin. W świecie cyfr zawsze brzmiał spokojnie, nie 
potrafił inaczej. A jednak Mikulski się bał.

Dopiero po kilkunastu latach cyfrowego wyzwolenia poczuł 
potrzebę kontaktu z kimkolwiek innym prócz Anety, Witolda i Paw-
laka. Nawet sąsiadów ze słoja CP kojarzył tylko z nazwisk oraz ide-
ków. Pamiętał też, że kilka razy pożyczał im pieniądze i udzielał rad 
potrzebnych nowo wrzuconym do zbiorników. Ale Kadmar, Pionkow-
ska, Jaśko czy inni zlewali się w świadomości Miklulskiego z anoni-
mowym tłumem użytkowników sieci. A przecież nie musiało tak być.

– Spotkajmy się – polecił pewnego (umownego) dnia w siedem-
dziesiątym pierwszym.

– Co proszę? – odpowiedział Witold, ale pozostali też byli zdu-
mieni. Transmisja Mikulskiego trafiła do wszystkich dwudziestu 
dziewięciu lokatorów słoja alfa.

– Musimy porozmawiać. Mamy wspólny problem.
– Pewnie tak – od razu odpowiedziała Pionkowska. – Ale co nam 

da taka dziwaczna konferencja?

Pojawiające się masowo 
nowe interfejsy 
podpięcia przerażały 
wielką czwórkę
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80 Marcinowi udało się wyrzucić ich z gier, serwerów komunika-

cyjnych i symulacji zmysłowych. Nie przyszło to łatwo, ale pew-
nie pomogła ciekawość słojowych. Stworzyli jedno lobby czatu i na 
żądanie Marcina przybrali robocze ikony nawiązujące do ich fizycz-
nej przeszłości. Była to prośba tak nieuprzejma, że aż trudna do 
odrzucenia.

– Siostry, bracia...
– Ktoś ci dolał kwasu do odżywki? – zapytał uprzejmie Kadmar.
– Daj spokój, to ważna sprawa. Załogo, mamy problem. Musimy 

pomyśleć o przyszłości.
– Jesteś nudny – zauważyła Pionkowska, ale słuchała uważnie.
– Pamiętajcie, że przenieśliśmy się do słoja nie dla hecy, ale 

z konieczności. Z ewolucyjnego punktu widzenia zostaliśmy wyeli-
minowani ze środowiska, straciliśmy jedną niszę ekologiczną, 
a przejście w stan pełnego wpięcia było ucieczką do innej. Wtedy to 
rozwiązanie wydawało się idealne, bo rozwiązywało wszystkie pro-
blemy zdrowotne i finansowe. I było idealne, ale na tamten moment. 
Dziś musimy na nowo przeanalizować zagrożenia i szanse.

– Specjalnie mówisz jak Joda albo jakiś polityk? – zapytała Aneta.
– Tak! Tak! Tego nam trzeba! Reprezentacji! – Marcin poczuł 

przypływ emocji i energii, choć cyfrowy głos z trudem przekazywał 
wykrzykniki. – Ilu nas jest? W słojach, w lodówkach? W samej Polsce 
kilkadziesiąt tysięcy. To siła, z którą trzeba się liczyć.

– Chcesz założyć Partię Słoików? – rzucił Witold bezosobowym 
głosem podszytym intencją ironii.

– A dlaczego nie? Musimy dbać o własne interesy, chronić się 
przed jakąś katastrofą. I trzymać ręce na pulsie. Pamiętajcie, że pełny 
transfer osobowości do sieci to sprawa dekady lub dwóch. Musimy 
być w pierwszym szeregu rewolucji...

– Ty tak serio?
– Serio! Musimy się zorganizować. Walczyć o prawa naszych 

w innych słojach.
– Hola, jakich naszych? – zapytał Kadmar. – Jak surfuję 

po sieci, to nie rozróżniam, kto jest mięsny, a kto ze słoja. 
Nie ma żadnej wspólnoty, skoro przez dziesięć lat pływa-
nia kilkanaście centymetrów od siebie rozmawialiśmy może 
dwadzieścia razy.

z ewolucyjnego 
punktu widzenia 

zostaliśmy 
wyeliminowani 

ze środowiska
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81– I to trzeba zmienić! Stworzyć naszą grupę. Jesteśmy prześla-
dowaną mniejszością – odpowiedziała mu cisza. – Możemy być 
prześladowaną mniejszością. Na przykład: czy wiecie, że nie mamy 
prawdziwych praw obywatelskich?

– No i?
– Czy ktoś z was próbował przez ostatnie lata głosować? Ja pró-

bowałem, nie pozwolili. Najpierw odsyłali przez różne formalności, 
a w końcu powiedzieli wprost. Nas oficjalnie nie ma. Z punktu widze-
nia prawa jesteśmy pacjentami w stanie wegetatywnym, jakbyśmy 
zapadli w śpiączkę. Klasyfikują nas jako oczekujących na transfer 
na matryce cyfrowe. Nie uważają nas za osoby, tylko potencjalnych 
ludzi.

– Nie widzisz w tym pewnych przeszkód przy zakładaniu par-
tii? – zapytał Witold.

– Właśnie! Nie możemy pozwolić, żeby decydowano za nas! 
Zbierzmy innych słoikowych i...

– I co? Marcin, to mi się nawet podoba, ale musimy wie-
dzieć, na co się porywamy, co sobą reprezentujemy – zauwa-
żył Witold. – W zdecydowanej większości nie mamy rodzin, 
a w każdym razie: rodzin, z którymi utrzymujemy relacje. 
Mamy trochę pieniędzy z życia sieciowego, co starcza nam 
na utrzymanie słojów, ale z punktu widzenia mięsnych to są grosze. 
Nie jesteśmy pożądanymi specjalistami, bo lepiej od nas liczą sieci 
asocjacyjne, a zwykli białkowi połączeni bezpośrednio grają równie 
dobrze. Jak na naszym istnieniu korzysta społeczeństwo?

– No, państwu jest taniej utrzymywać nas w słojach.
– A jeszcze taniej byłoby im nas odłączyć od prądu, a potem wyrzu-

cić na śmietnik. Poważnie pytam.
– A nie boicie się tego?
– Czego?
– Że kiedyś nas odłączą.
– Boimy. Tylko nie mamy pojęcia, co z tym zrobić.
– Właśnie o to mi chodzi. Zbierzemy innych słojowych...
Zebrali, choć z  trudem i  tylko kilka tysięcy. Ostatecznie jed-

nak pierwszy kongres Partii Słoików odbył się w pokoju czatowym 
o nazwie b3124jkg–II. O oprawę graficzną zadbał Pawlak, dekorując 
kanał socrealistycznymi malowidłami i puszczając w tle Między

nie uważają nas 
za osoby, tylko 
potencjalnych ludzi
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82 narodówkę. Nikt nie wiedział, czy to na poważnie, czy tak hipstersko, 

z przekąsem. Tysiącowi piętnastu podłączonym musiało się jednak 
spodobać, bo zostali, mimo że równolegle odbywały się europejskie 
eliminacje do Ligi Światowej Blinka.

– Siostry i bracia w sieci! – zaczął Marcin i od razu zobaczył pięć-
dziesiąt ikonek raportu za mowę nienawiści. Nie uwzględnił osób 
transpłciowych, bezpłciowych i cyberpłciowych. – To nie jest śmiesz-
ne! Słuchajcie mnie!

Przez chwilę słuchali. Potem zaczęli mówić, więc wystąpienie się 
skończyło. Wszyscy byli sobie równi, zajmowali ledwie cztery litry 
w jakimś zbiorniku, dlatego Marcin nie mógł na nikim wywrzeć 
władzy. Dopiero po pięciu godzinach pseudoczasu sieci zapanował 
względny spokój. I zaczęli się nawzajem słuchać. Mówił Mark Filon, 
mózg z Australii, mądrze, poważnie i dostojnie, co podkreślało czte-
rysta dwadzieścia milisekund pingu.

– Dziękuję bratu Mikulskiemu za zebranie nas tutaj. To kluczo-
we, byśmy dzisiaj krzyknęli jednym głosem. Nasza egzystencja nie 
jest prosta, stanowi sumę wyzwań wobec współczesnego człowieka, 
dlatego musimy przekonać innych, tych wciąż żyjących w ciałach, 
że jesteśmy podmiotami, a nie przedmiotami dyskusji. Zmusimy 
ludzi, aby traktowali nas nie jak medyczny odpad czy potencjalną 
istotę, ale posiadającą prawa osobę. Musimy wstrząsnąć sumienia-
mi ludzkości i...

Nie dowiedzieli się, co miało nastąpić potem. Równo o północy 
czasu AEST skończył się kontrakt pomiędzy Medico-San a rodziną 
pacjenta Marka Filona. Internet był opłacony jeszcze przez tydzień, 
dlatego łącze działało, kiedy padła już chłodziarka i infuzor pożywki. 
Nie słyszeli jego krzyków, przecież w słoikach krzyczy się niemo, ale 
każdy z delegatów partii wyobrażał sobie, jak dusi się mózg Marka. 
Australijczyk zapewne nie czuł bólu, bo i nie miał czym. Ale wiedział, 
rozumiał do ostatniej chwili. Czytali o tym procesie na tyle dużo, aby 
nie szukać rozwiązania. Nie istniało.

3 . P r awo  d o  m o j e j  lo d ów k i

Od śmierci Filona Mikulski bacznie obserwował swoje otoczenie – to 
prawdziwe, wokół słoja. Nie było to proste, bo obsługa kliniki szyb-
ko zamknęła wewnętrzne kamery przed pacjentami. Marcin musiał 
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83radzić sobie z pomocą sieci miejskiej (tak leniwie zabezpieczonej, że 
niewymagającej hakowania) oraz tych rzadkich chwil, kiedy Pawlaka 
odwiedzała rodzina. Wizyty stawały się jednak coraz rzadsze, a tech-
nik medyczny Mariański coraz częściej zasłaniał firanki.

Klinika Krioniki i Neurotechnologii przeszła z rąk CP do półpry-
watnego konsorcjum finansowanego przez Fundusz. Ludzie pozostali 
ci sami, sprzęt ten sam, przybyło tylko pacjentów. W pomieszczeniu 
magazynowym (zwykłym składziku z oknem na podwórko) umiesz-
czano kolejne słoje, aż niemal całą powierzchnię pokoju zajęły połą-
czone kablami cylindry. Marcin kilkukrotnie wysyłał zdjęcia tego 
miejsca mediom, ale cierpienie ludzi w lodówkach nie było tak atrak-
cyjne, jak choćby cierpienia afrykańskich dzieci – zbyt dalekich, aby 
można im było pomóc.

– Kiedy porozmawiam z  dyrektorem?  – pytał po raz kolejny 
Marcin.

– Kiedy dyrektor sobie tego zażyczy – odpowiadał spokojnie 
Mariański.

– Żądam...
Wtedy zwykle technik wychodził. Pracował w klinice już pięć 

lat, dlatego umiał ignorować słojowych, a nawet wyłączać im fonię 
bez widocznych wyrzutów sumienia. Był dobrym i sumiennym pra-
cownikiem, co Mikulski przyznawał z przerażeniem. Nie trakto-
wał pacjentów jak istoty żywe, ale znał swoje rzemiosło. Sprawnie 
zmieniał odżywkę, regulował moc chłodziarek i pilnował ogólnego 
stanu magazynu.

Kiedy przeniesiono ich z zabezpieczonego wewnętrzną 
siecią i zapasowym generatorem pomieszczenia specjalne-
go do zwykłego magazynu, nie protestowali. Przegapili to 
wszyscy. Tak jak to, że w kanciapie zaczęło przybywać loka-
torów. Dopiero po nieudanej próbie zarejestrowania partii 
i śmierci Filona większość zadała sobie pytanie, co by było, 
gdyby w klinice padło zasilanie. Wiedzieli, co by było – magazyn nie 
miał łącza zapasowego, więc ponad dwieście mózgów w słojach ugo-
towałoby się lub udusiło. Jednak dopiero śmierć Witolda pchnęła 
większość lokatorów składu 1B na skraj paniki.

Witold Piotrowski nie miał rodziny, a przynajmniej takiej, która 
by się do niego przyznawała. Przez pewien czas, gdy odnosił sukce-

cierpienie ludzi 
w lodówkach nie 
było tak atrakcyjne, 
jak choćby cierpienia 
afrykańskich dzieci
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84 sy jako gracz Blinka, chciał go podkupić pewien zespół e-sportowy. 

Witold całymi dniami opowiadał, że przyjdą po niego, zabiorą słoik 
w inne miejsce, a on będzie sławny i bogaty, więc na pewno dotrwa 
do wprowadzenia technologii pełnego transferu. Nie wiadomo, czy 
zespół się rozpadł, czy nigdy nie chciał przejmować słoikowego – 
tego Marcin się nie dowiedział. W każdym razie Witold został, wciąż 
zamęczał ich swoimi tyradami, a potem umarł.

Poszło chłodzenie, tak zupełnie nagle, że nie mieli szans zareago-
wać. W jednej chwili był z nimi, potem powiedział, że czuje się zmę-
czony, a oni nie zrozumieli. Dwie minuty później już nie odpowiadał 
i Aneta wszczęła alarm. Odbyło się nawet jakieś posiedzenie komisji 
technicznej, która orzekła, że ponad dwudziestoletni sprzęt może 
zawieść, więc trudno szukać winnych wśród personelu.

– Ale nam wymienicie chłodzenie? – zapytał wtedy Marcin.
– Tak, w swoim czasie – zapewnił dyrektor.

Potem zmienił się dyrektor, a oni znowu tego nie zauwa-
żyli, bo zespół z Brazylii ogłosił pełne przepisanie dwóch oso-
bowości na eksperymentalny serwer. Było to kłamstwo, ale 
słoiki z Warszawy przez dwa miesiące żyły nadzieją. Potem 
zaczęły ponownie domagać się lepszego chłodzenia.

– Żądam rozmowy z dyrektorem! I to już! – zawołał Marcin, rozpo-
znając kontrolerem medycznym, że Mariański dolewa mu pożywki.

– Bo? – zapytał uprzejmie technik.
Słoik wyobrażał sobie wysokiego, dobrze zbudowanego młodzieńca 

pochylonego z butlą nad dozownikiem lodówki. Pewnie się nie uśmie-
chał, gdyż uważał pracę w klinice za zajęcie urągającego jego godności 
oraz kompetencjom. Rozumiał, że na rynku pracy zrobiło się ciasno, 
bieda w kraju powinna uczyć pokory, ale wolał płakać nad losem ojczy-
zny, wykonując inne zajęcie. Pewnie zakręcił butlę z pożywką i spojrzał 
na szare wypukłości słoja, choć rozmawiając z Marcinem, właściwie 
powinien był zwracać się do stojącego na biurku mikrofonu.

– Możemy w każdej sekundzie umrzeć! To nieludzkie, że nas tak 
traktujecie.

– Ty się ciesz, że ktokolwiek jeszcze płaci wasze rachunki – powie-
dział technik. – Jaki z was pożytek? Pływacie tak w magazynie, cią-
gniecie prąd i sobie gracie.

Poszło chłodzenie, tak 
zupełnie nagle, że nie 

mieli szans zareagować
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85– Możemy być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa! – Mar-
cin sam poczuł, że technik patrzy na słoje z otwartymi ze zdumienia 
ustami. – I będziemy, jak tylko uwolnimy się z tych lodówek. Kiedy 
przepiszą nas w sieć...

– Nie przepiszą – odparł Mariański. – Gdyby to było możliwe, 
powiodłoby się Amerykanom, Hindusom czy nawet Brazylijczykom. 
Po prostu się nie da. Dlatego nie ma sensu was trzymać.

– To nasze życie...
– Gówno, nie życie – przez chwilę grzebał w zapisach osobistego 

komputera i, o ironio, tę czynność Marcin akurat widział. – O, pro-
szę. Jesteście pacjentami w stanie wegetatywnym czekającymi na 
zabieg przepisania. Nie będzie zabiegu, odwołali pociąg. A za prąd 
i pożywki trzeba płacić. Handluj z tym!

– Nam się należy...
– Nic się nie należy! Ta lodówka jest własnością kliniki.
– Ale to mój... Mariański!?
Technik zamilkł i to przeraziło Marcina. Słoik skupił całą swą uwa-

gę na kamerze przemysłowej z naprzeciwka. Czujnik był skierowany 
na ulicę, obserwował też ścianę ośrodka. Pierwsze piętro, 1B. Mikul-
ski zauważył, że niedosunięta firanka się porusza. Technik zasłonił 
tę resztkę okna, przez którą było cokolwiek widać. Słoik zrozumiał, 
że i on zaraz poczuje się senny.

Nie widział, jak Mariański delikatnie odsuwa jeden ze słojów, jak 
odsłania moduł zasilający i uderza nogą w obudowę. Nie mógł też 
zobaczyć, jak sprężarka gazu chłodzącego przestaje pracować. Mar-
cin poczuł jedynie, że cyfrowy świat wokół dziwnie przyśpieszył i nie 
zdążył nawet pomyśleć raz jeszcze, że ojciec miał rację.

Właściwie miał rację i Mariański, bo mózg mózgiem, ale lodówka 
nie należała do Marcina. Kłopot polegał na tym, że nie należała też do 
technika medycznego, który uszkodził cenny sprzęt (jak się zarzekał: 
przez pomyłkę). Komisja etyczna zebrała się dwa razy. Był to siedem-
dziesiąty trzeci – czas, kiedy takie komisje jeszcze się zbierały. Ω

Lipiec 2015



Każde miasto ma takich rycerzy, moczusi, 
barboni i opuchlaków, na jakich zasługuje

1 . P l a c  wo l n o ś c i

Należę to tego gatunku ludzi, po których widać. Wszystko po mnie 
widać. Nie umiem grać, udawać, robić min. Czesi określają to jed-
nym czasownikiem zwrotnym: tvařit se. Twarzyć się, czyli ułożyć 
twarz inaczej, niż układa się ona naturalnie w zależności od nastroju 
i kondycji. Nie umiem tvařit se. Jestem zmęczony udawaniem, ale 
do dzisiejszego poranka nie wiedziałem, że aż tak to po mnie widać. 
Zgarnąłem z Miejskiego Regału Książkowego na placu Wolności kilka 
całkiem przyzwoitych pozycji. Opłaciło się przyjechać od rana. Ktoś, 
kto pewnie szedł na siódmą do pracy, zostawił w Mirku (nazwa od 

Żule 
i biskupi, 
fanty 
i koperty

Jerzy 
Kędzierski



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

87

Mi-Re-K – Miejski Regał Książkowy) świetne książki. Nie miałem 
siły się nimi cieszyć. Zgięty jak chiński paragraf człapałem z nosem 
przy ziemi, żeby usiąść przy fontannie Wolności. Pierwsze promienie 
słońca łapie tu zwykle Paweł zwany Panterką (w zimie chodzi w woj-
skowej kurtce). Ale było lato i Paweł wygrzewał się bez panterki na 
deskach przy fontannie.

– Cześć, dawno cię nie było – powiedziałem. – Gdzie zniknąłeś? 
– Musiałem odpokutować osiem miesięcy.
– Gdzie? W Bydgoszczy? 
– Nie, koło Koszalina. 
– I  jak było? Mój kolega siedział w Bydgoszczy i  całkiem był 

zadowolony.
– U mnie było źle – powiedział Panterka i wskazał na plecak. – Nic 

nie ma. Żadnych fantów. 
Próbowałem się uśmiechnąć, ale kiepsko mi to wyszło.
– Dobrze się czujesz? – zatroskał się Paweł. – Wyglądasz gorzej 

niż ja po więzieniu. 

nie umiem grać, 
udawać, robić min 
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88 – Zmęczony jestem – odpowiedziałem tylko. Paweł, gdyby miał 
wszystkie zęby, byłby okazem zdrowia. Jest całkiem młody jak na 
rycerza. Zawsze opalony, dokładnie ogolony, zawsze w czystych mar-
kowych ciuchach z Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przy fontannie wyle-
guje się w zależności od pogody: raz do dwunastej, raz do pierwszej. 
Niekiedy do trzeciej, ale wtedy to już nie wyleguje się, tylko najzwy-
czajniej śpi nietrzeźwy. Jeśli chcesz z żulem gadać, musisz wcześnie 
wstać – ułożyłem w głowie sentencję. Rycerze miasta, jak mnisi, naj-
bardziej aktywni są od rana; chwilowo ocuceni chłodem poranka, od 
południa już nie operują. Pożegnałem się z Pawłem Panterką, życząc 
powodzenia (Niech coś dobrego wpadnie do plecaka!). Zebrałem się na 
wysiłek i zrobiłem jeszcze kilka kroków, żeby zobaczyć, czy prawem 
serii coś nie przybyło na regale książkowym. Ale regału, siedząc na 
schodkach pomnika Higiei, pilnował już Rychu w pomarańczowym 
dresie. Rychowi ręki nie podaję – zbyt często i zbyt intensywnie 
leci od niego moczem. Zawsze przybijamy żółwiki. Paweł Panterka 
z Rychem dogadali się i nie wchodzą sobie w paradę. Raz jeden pil-
nuje regału, raz drugi. Obydwu płacę po równo. 

– Na razie echo. Chcesz jabłka? – powiedział Rychu po żółwiku. – 
Weź. Ktoś przechodził i mi zostawił, a ja zębów nie mam. 

Rychu nie ma zębów i słabo słyszy. W wojsku nurkował przy stat-
kach na dużych głębokościach i od tego ma ubytek słuchu, ale da 

się z nim dogadać. Jakoś mu życie szło, dopóki nie przyszła 
gorzała. Teraz tylko ręką machnąć, mówił mi kiedyś wbrew 
sobie, bo przecież jest uśmiechnięty. Trzyma się na uboczu; 
nie siedzi na ławkach w alei Marcinkowskiego w kompanii 
z innymi torbaczami. Choć torba narzędziem pracy jest, taki 

fach, takie życie. Od południa barbone nie pracuje, barbone odpoczy-
wa. Wziąłem od Rycha dwa jabłka i poczłapałem z nosem przy chod-
niku, by klapnąć na ławce na placu od strony Biblioteki Raczyńskich. 
Słońce zaczęło już palić. Nawet nie zauważyłem, kiedy podszedł do 
mnie Grzechu – ten, który co pół roku kuruje się w Gnieźnie.

– Gdzie to limo zarobiłeś? – zapytałem na widok jego podbitego 
oka. 

– W pracy – z dumą odpowiedział Grzechu i wyciągnął z kieszonki 
białej koszuli identyfikator.

– Długo już pracujesz? 

rycerze miasta, jak 
mnisi, najbardziej 

aktywni są od rana 
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89– Trzy tygodnie.
– I takie limo? Akcja była?
Grzegorz zaczął opowiadać, jak w Plazie złapał złodzieja, który 

wódkę wynosił... Jestem zmęczony, ledwo mogę pisać, ale opowieści 
rycerzy miasta słuchać zawsze mogę. Uścisnęliśmy się z Grzechem 
w pośpiechu, bo, jak z dumą powiedział, na dziesiątą do pracy, do 
Plazy jedzie. 

– Brawo! – ucieszyłem się cudzym sukcesem. Każdy w swoim mie
ście ma takich żulików, na jakich zasługuje, pomyślałem, jakbym miał 
prawo do bycia dumnym z tego, że Grzechu ma pracę. Grzecha też 
poznałem przy Miejskim Regale Książkowym – żywicielu tych, którzy 
mniej szczęścia w życiu mają. Doczłapałem do przystanku tramwa-
jowego na Fredry. Tam białego regału książkowego pilnuje Marian, 
starszawy gość w fioletowych spodniach z bistoru, w niegdyś bia-
łych adidasach w rozmiarze czterdzieści osiem i wiecznie z torbą 
z Biedronki w ręku. Torba na łut wygodna. Marian jak kruk 
macha skrzydłami; ląduje precyzyjnie tuż przy białym rega-
le. Ilekroć na regale pojawi się towar – zawsze jest pierwszy. 
Wynurza się zza krzaków zamkowego parku, spod Pomnika 
Ofiar Katynia i Sybiru. Teraz złożył skrzydła i wziął mnie na 
skraj chodnika, żebyśmy ścieżki rowerowej nie zastawiali.

– Widziałem cię wczoraj w kościółku Przemienienia Pańskiego 
przy placu Bernardyńskim – rzekł poważnie. – Nigdy nie zakładaj 
nogi na nogę w kościele! Ksiądz Piątkowski mi mówił, żeby nigdy 
tak nie robić. A to był święty kapłan! 

Zajrzałem do torby Mariana. Nie było tam niczego, co nadawałoby 
się do odkupienia. Marian uśmiechnął się. 

– Głowa do góry! – powiedział. Nie wiedziałem, że aż tak widać 
moje zmęczenie. Wsiadłem do tramwaju. Każdy ma takich rycerzy, 
moczusi, barboni i opuchlaków, na jakich zasługuje. Tramwaj zadzwo-
nił i ukołysał mnie do lekkiego, miejskiego snu.

2 . P o z n a ń  g łów n y

Nie umiem nosić spinek przy rękawach koszuli. Lubię za to siadać 
na murkach i zdarza mi się na murkach spożywać wiktuały. Ludzie, 
nie róbcie tak! Nie uczcie się ode mnie! Kiedyś taki nie byłem, kie-
dyś bardziej starałem się o formę, fason, etykietę i, jak wyczytałem 

tramwaj zadzwonił 
i ukołysał mnie 
do lekkiego, 
miejskiego snu 
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90 w pewnej książce, postawę estetyczną. Teraz zauważam co innego. 
Właśnie wróciłem z wakacji z bardzo bogatego miasta. Z wyjaz-
du najbardziej zapamiętałem scenkę jeszcze z poznańskiego dwor-
ca kolejowego, czy raczej z poznańskiej hybrydy – dworca i galerii 
handlowej w jednym. I tym razem dworzec-hydra chwycił zębami, 
utrudnił życie. Między halą dworcową a galerią handlową, przez któ-
rą zmuszeni są przechodzić wszyscy podróżni z tobołami, genialny 
architekt wmontował obrotowe drzwi. Wiara wali z pociągu lub na 
pociąg, a tu trach! – obrotowe drzwi. Na poznańskim dworcu, jak we 
wszystkich dużych miastach, ludzie przemieszczają się raczej szybciej 
niż wolniej. Oczywiście dopóki nie zderzą się z drzwiami obrotowy-
mi. Otóż właśnie w tych drzwiach, zanim jeszcze podróż rozpoczęła 
się na dobre, zakleszczyłem się razem ze starszym panem. Ja w złość 
i wściekłość: jak można zamontować drzwi obrotowe w miejscu, 
w którym spieszą się ludzie z bagażami?! Starszy pan natomiast, 
może cudzoziemiec, uśmiechnął się w sposób, który zapamiętałem 
jako najważniejszą scenkę z całego wyjazdu. Przedwojenny uśmiech; 
lekki i elegancki. Taka jest prawda – prawdziwego globtrotera nic nie 
rusza, nawet uwięzienie w obrotowych drzwiach, gdy za kilka minut 
odjeżdża pociąg. Chciałbym mieć takie oczy już teraz. 

W  przeddzień wyjazdu, prawem impulsu, postanowiłem, że 
dostarczę dwóm poznańskim biskupom moją książkę. Przeprowadzi-
łem rewizję we własnym mieszkaniu celem znalezienia przyzwoitych 

kopert. Wybebeszyłem regał i wysypałem na podłogę zawar-
tość szuflad. Koperty miałem marne. To znaczy wiedziałem, 
że gdzieś mam kupione w miarę normalne i przyzwoite, ale 
znalazłem tylko mizerne; jedna w dodatku już raz była uży-
ta. Ale impuls to impuls – postanowiłem przed wyjazdem 
dostarczyć biskupom książki. Zapakowałem je w takie koper-
ty, jakie znalazłem. Jeden biskup dostanie książkę w marnej 

kopercie, a drugi w jeszcze marniejszej, już raz użytej. Poszedłem 
na Ostrów Tumski. Książkę w nieco lepszej kopercie zostawiłem 
w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym przy Wieżowej 2/4 
u dyżurującego brata kleryka. Z drugą książką, w kopercie troszkę 
przybrudzonej i co nieco pomiętej, poszedłem pod dom drugiego 
biskupa. W bramie była skrzynka na listy, nie miałem jednak pew-
ności, czy jest używana. Kilka metrów dalej znajdowała się druga 

uśmiechnął się 
w sposób, który 
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91brama i na niej również skrzynka na listy. Prawdopodobnie jedna 
z dwóch skrzynek była martwa – ale która? Przecież nie zostawię 
książki w martwej skrzynce. Równie dobrze obie skrzynki mogą 
być martwe, a korespondencję księdzu biskupowi doręczają przez 
sekretariat. Nie będę zatem zostawiał książki w niepewnej skrzynce. 
Śmignąłem kopertą z książką przez ogrodzenie, tak jak niektórzy rzu-
cają na cudzą posesję butelkę po piwie. Po chwili tego pożałowałem. 
Jak ja się zachowuję? Rzuciłem księdzu biskupowi przez płot. Zero 
szacunku dla hierarchy. Zero szacunku dla człowieka. Przecież nie 
rzuca się przez płot. W dodatku w wymiętolonej kopercie. Brzydzi-
łem się sam sobą. Kiedy nabiorę szacunku dla profesorów i ludzi na 
stanowiskach? Kiedy przestanę traktować wyżej stojących ode mnie 
jak kumpli? Kiedy nauczę się używać należnych tytułów i zasłużo-
nych godności? Kiedy nauczę się pisać listy na gatunkowym papie-
rze i wkładać je do czystych kopert? Księdzu biskupowi nie rzuca się 
niczego przez płot! Dręczyłem się i biadoliłem nad sobą jak lefebrysta 
nad upadkiem liturgii.

Wróciłem z wakacji z bogatego miasta. W pamięci tkwił obraz 
poczciwego uśmiechu starszego mężczyzny, z którym przed wyjaz-
dem zablokowałem się w obrotowych drzwiach poznań-
skiego dworca. W mojej pocztowej skrzynce piętrzyły się 
reklamy, ulotki i, o dziwo, jeden list. Spojrzałem na nadawcę: 
Ostrów Tumski 10. Siostry zakonne, które pracują u księdza 
biskupa, pewnie kurtuazyjnie odpisały, żebym na przyszłość 
nie wrzucał niczego na ich posesję. Ale nie. W kopercie znajdował się 
ręcznie napisany przez biskupa list do mnie. Porównałem charakter 
pisma z tym na kopercie: identyczny. Biskup zaadresował kopertę 
sam, nie przez sekretariat. List był serdeczny i osobisty jak uśmiech 
bez fuszerki. Ω 

śmignąłem kopertą 
z książką przez 
ogrodzenie 
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Krzysztof Bielecki



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

93

Strywializujmy ją tym bardziej i powiedzmy, że w istocie cho-
dzi o mniej lub o więcej. A to mniej przewrotnie nazwijmy więcej więcej. 
Więcej więcej espresso, więcej więcej placu Zbawiciela, więcej więcej 
facebooka, więcej więcej urlopu, więcej więcej Europy, więcej więcej 
Francji, więcej więcej lekkości bytu. Drugie więcej, zwane po prostu 
więcej, to więcej ciężaru, namysłu, ducha, oryginalności, wyzwań, 
więcej papieża, więcej Polski, więcej marszu. Może tak. 

I przy tym mniej i więcej pozostając, zaczepmy Gombrowicza, który 
chciał więcej niż więcej, czyli najwięcej. Tak, tak. Jakże zabawni są 
zadeklarowani nosiciele koszulek z wizerunkiem Gombra i ci wiesza-
jący jego portrety w tle! Nazwisk nie wymienię, bo głupio. Ci obłęd-
nie i błędnie uznający Gombra tylko za prześmiewcę, specjalistę od 
narodu, religii i innych poniżeń. 

Nie, nic z tych rzeczy. 
Ale też nie posuwałbym się do totumfackiego ogłoszenia Gom-

browicza hipsterem i wyobrażania sobie, że byłby pierwszym hipste-
rem III RP – śmiałby się z niej do rozpuku i uniezależniał do... bólu.

Bo o ten ból mi chodzi. I o tę inną stronę Gombrowicza: samotną, 
cierpiącą, zgorzkniałą, wygnaną. Zapraszam do Vence. Pod kamieni-
cę, w której Gombrowicz wiele lat mieszkał. Ten równiacha i kpiarz. 
I podejdźcie na sąsiadujący z tą kamienicą Place du Grand Jardin. 
Zobaczcie, jak na tarasie kawiarni Tony pije kawę Gombrowicz. I jak 
patrzy na snujące się w cieniu rozłożystych platanów zmienne, nie-
zmienne życie. Jak szumi fontanna i jak przystanek autobusowy co 
pół godziny zaludnia się i wyludnia. Turyści. Vence czaruje; przecież 
to nadmorskie Alpy i Lazurowe Wybrzeże, położone dość niegłupio – 
jak mawiał Gombrowicz. Kilkanaście kilometrów w górę od Nicei. 
Kilka set od Paryża – i od buntów młodzieży 1968 roku.

Kiedy byłem w Vence parę lat temu, nie kipiało tam życie; nie było 
karnawału. Jakbym był, mimo lata, gdzieś poza sezonem. Wiatr prze-
biegał przez plac; stoliki kawiarni ledwie zajęte, a tablica wspominają-
ca Gombrowicza nieprzesadnie duża. Oto wyzwolona od wszystkiego 
Francja. Szukająca sensów po własnej rewolucji. Francja poza sezo-
nem. Domyślam się, że dla Gombra musiała być mordęgą. Bo z czym 

Więcej więcej 
espresso, więcej 
więcej placu 
Zbawiciela, 
więcej więcej 
facebooka
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94 tu walczyć, o co się spierać – jak wszystko tu takie jak krzesło bez 

oparcia. Wyestetyzowane, pseudo jakieś i puste. Świetnie pokazuje 
się w Polsce, w Teatrze Narodowym, Dowód na istnienie drugiego – 
o spotkaniu we Francji nieśmiałego Mrożka ze śmiałym Gombrowi-
czem. Ale to dowód na brak. Brak głębszych zahaczeń – jeśli spektakl 
sprzed kilku lat dobrze pamiętam. 

Gombrowicz jest specjalistą od ocaleń, nie od likwidacji. I w tym 
sensie zachowuje się jak konserwatysta. Pisząc do poprzedniego 
numeru Frondy Lux Jak kochać konserwatystę, sięgałem do źródeł 
takiego postrzegania świata; takiej czystości obserwacji świata; takie-
go jego początku: wolnego istnienia; ocalania siebie wolnego.

I do takiego Gombrowicza zmierza sam Gombrowicz. Takiego ja 
w sobie szuka. Opierając się o wątki zgoła egzystencjalne czy ortegay-
gassetowskie na przykład, a z drugiej strony... polskie. Uznając, że 
człowiek ze światem jest naturalnie skonfliktowany; że świat to cha-
os; że życie z natury jest problemem, a wieczna dysharmonia klą-
twą; że człowieka prześladuje konieczność stawania się wciąż kimś 
na nowo. Konieczność i nieumiejętność. Gdybym miał powiedzieć 
coś o Gombrowiczu tak zupełnie po nowemu, to pewnie bym stwier-
dził, że człowiek według niego za dużo ma w sobie linków, zbyt wiele 
odsyłaczy, by poczuć się w ogóle kimś jednym. Kimś. Że człowiek 
raz jest wielkim, chodzącym facebookiem, a raz marnym tweetem. 

Spragnionym Gombrowicza stojącego nad źródłem polecam jego 
mniej znane teksty powojenne pisane w Argentynie. Tym bardziej 
Gombrowicz wtedy stoi nad źródłem, im bardziej jest cudzoziemski. 
Im bardziej jest... nikim. Wspomina siebie z tamtych lat jako wyzutego 
z Polski, do której nie chciał wracać; jako kogoś poza emigracją, odda-
lonego od niej i uniezależnionego; usadowionego w Banco Polacco 
w Argentynie, lecz żyjącego poza Argentyną. I – jak pisze – poza świa
tem wartości. Przypomina w Dzienniku tamte dni: Wisiałem w próżni 
z anarchią w sercu. […] Pozbawiony Boga, filozofii, narodu, jakiejkolwiek 
ideologii społecznej, z bankiem, z moją nieprzytomną sztuką. 

Fantastycznie jest wisieć w próżni z anarchią w sercu. Wtedy 
wszystko wolno. Wolno na przykład spytać samego siebie o to, co jest 
i nie jest obok: o tradycję, o przeszłość, o sens. W 1945 roku w Oceano 
Gombrowicz opublikował artykuł pod tytułem Polska a świat łaciński. 
Padło w nim wiele pochlebnych słów pod adresem dawnego Polaka, 

Gombrowicz 
jest specjalistą 

od ocaleń, nie 
od likwidacji
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95który znakomicie łączył w sobie łacińskość ze słowiańszczyzną. Pisze 
Gombrowicz o XVI wieku: Odrodzenie w Polsce jest czymś naprawdę 
pięknym i zdaje się zapowiadać lepszą przyszłość dla słowiańskiej łaciń
skości. Zachwyca się ówczesną polszczyzną niezbyt ukształtowaną, 
świeżą, wieśniaczą i rycerską. W innym miejscu czytamy (Gombro-
wicza – nie Rymkiewicza): Piękny to musiał być widok, gdy sarmacki 
szlachcic klękał przed łacińskim ołtarzem. A następne zdania przyno-
szą jeszcze coś innego: Podkreślam słowo „klękał”, gdyż nieustannie 
cały naród był na klęczkach wobec tych dzieł architektury, malarstwa 
i poezji. […] W istocie celebrowano wtedy w Polsce dwie msze – jedną 
kościelną, drugą zaś kulturalną, obie łacińskie i obie przeżywane przez 
naród z równą nabożnością. Kraków […] jest jakby świątynią łacińskości 
hen, na wschodzie udręczonej Europy. 

Napięcia i niepokoje rodzą się w historii według Gombrowicza 
(i w Gombrowiczu) dosłownie za moment. Za moment w tekście i za 
moment w historii. Czytamy: Jeśli porównamy zlatynizowanego Polaka 
z owej epoki z Polakiem o dwa stulecia późniejszym, z wieku XVIII, zarysu
je się przed nami wielka i bolesna różnica. […] Łacina utraciła całą swoją 
świętość, stając się pustą i nadętą retoryką. Każdy szlachcic mówił wtedy 
po łacinie i chętnie mieszał słowa łacińskie z polskimi, z czego wychodzi
ła jakaś okropna, mechaniczna, niemal maniakalna i sklerotyczna misz
kulancja, nie mająca nic wspólnego z naiwnością i dziecięcą świeżością 
czasów dawniejszych. Gombrowicz ma za złe tamtemu Polakowi, że 
wobec kultury przestał odnosić się z nabożnością i respektem. Nie 
byłby jednak Gombrowicz sobą, gdyby powtarzał wszelkie myśli 
o osiemnastowiecznym upadku kultury polskiej, które tak ochoczo 
panoszą się u nas od wielu, wielu lat. Kluczowe, moim zdaniem, jest 
pytanie Gombrowicza: Czy zawsze powinniśmy klękać w obliczu kultury, 
czy też może rzeczą zdrowszą jest od czasu do czasu przypominać sobie 
o wyższości człowieka nad własnymi dziełami? […] Całkiem możliwe, 
że najbardziej twórcze i oryginalne pierwiastki polskiej kultury tkwią 
właśnie w owym XVIIIwiecznym buncie duchowym, tak groteskowym 
i zwariowanym w swych feudalnych aspektach.

Aż się prosi przywołać innych na punkcie Polski słusznie postrze-
lonych, choćby Rymkiewicza, ale też przypomniałbym własną, krót-
ką i powierzchowną owszem, znajomość z Andrzejem Żuławskim, 

Fantastycznie 
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96 z Polakiem wystrojonym we francuskie pióra (jak siebie nazywał), 

który w początkach lat 90., udzielając mi wywiadu do jednej z gazet, 
powiedział: Jeśli chodził po ulicy człowiek ogolony z tatarska, ubrany 
w strój turecki, a mówiący po łacinie i „to” nazywało się Polak, jak mogło
by mi się to nie podobać? 

Gombrowicz, oceniając wiek dziewiętnasty, ma za złe polskiemu 
romantyzmowi, że ulegał wdziękom kultury łacińskiej, w istocie jej 
nie współtworząc; że romantyczni poeci, mimo tak silnych osobo-
wości, skazani byli na powierzchowność, której pokłosiem – według 
Gombra, fatalnego fana Sienkiewicza – będzie, oczywiście daleko 
poromantyczne, Quo vadis. 

Pisząc o sytuacji kultury polskiej dwudziestego wieku, Gombro-
wicz twierdzi, że Włoch jest wprawdzie lepszym Latynem niż Polak, ale 
przewagą Polaka byłoby to, iż znajdując się nieco na zewnątrz łacińskości, 
mógłby lepiej nad nią zapanować. […] Nam nie wypada podziwiać Rafaela 
tak, jak to czynią Włosi, gdyż nie mamy go we krwi. Możemy podziwiać 
go odrobinę mniej, w zamian starając się umocnić i skonsolidować naszą 
godność oraz niezależność wobec Rafaela. A na koniec czytamy: Żad
na prawda nie wyraża całego człowieka […] człowiek zawsze okazuje się 
czymś większym od wszystkich prawd o nim. Jest godne pożałowania, 
że postawę tę, w zasadzie zdrową i usprawiedliwioną, nasi przodkowie 
urzeczywistniali w sposób tak małostkowy, anarchiczny i prowincjonalny. 

TransAtlantyk zapewne do powyższych sądów nawiązuje. Nie-
sprawiedliwie przez wielu oceniany jako kpina z Polski, według same-
go autora „TransAtlantyk” jest wyrazem najbardziej niewątpliwej dumy 
narodowej, dumy napiętej rzeczywiście do ostateczności. Czyż tego nie 
rozumiecie? Idealizowanie ojczyzny to tchórzliwa forma patriotyzmu. 
Ale wyczerpać wszystkie nędze własne z uśmiechem, ze swobodą, jaką 
tylko może dać doskonała pewność siebie, pewność swojego istnienia... 
stworzyć i zachować ten dystans kategoryczny w odniesieniu do całego 
naszego dramatu narodowego, do tego, co z nami może się dziać w teraź
niejszości – w imię żywotności, rozwoju, stawania się... być Polakiem, 
który siebie przezwycięża i w tym przezwyciężaniu upatruje najgłębszy 
sens polskości... Ja bym zalecał taką postawę, bo to nie polskość oparta 
na zamydlaniu oczu sobie i innym, na idealizowaniu i „propagandzie” 
(co świat przyjmuje z pobłażliwym uśmiechem), ale coś, co naprawdę może 
utrzymać się na nogach i to w każdej okoliczności. Gombrowicz wie, że 
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97to nie jest najprostsze. Podkreśla jednak, że i Polska, i życie są trudne, 
a dalej przyznaje z żalem, że życie jest takie niechlujne.

Żal i  gorycz są u Gombra swoistą kategorią rozumowania, nie 
jakąś pospolitą zadrą. Są fundamentem wizji przyszłego człowieka 
i przyszłej Polski. 

Lata powojenne upływają Gombrowiczowi, z racji jego dezercji, 
między innymi na wciąż nowym, żywym i twórczym zaczepianiu 
Polski i polskości. Inaczej: Gombrowicz był świetnie z Polską usto-
sunkowany; świetnie z nią rozmawiający, bo Polska była powodem. 
Arcypowodem. Arcyprzyczyną. Jak wytrawny konserwatysta, się-
gając do źródeł, nie unikał Polski. I nie umykał Polsce. Wręcz prze-
ciwnie: chciał Polski. Trochę pewnie dla własnych rozgrywek, dla 
przekomarzania się z Formą – ale chciał. Trwał w napięciu z pyta-
niami o najgłębsze sensy. Między Polską a sobą. W rozmowie (z prze-
łomu lat 1955/56) z przyjacielem Karolem Świeczewskim o Polsce 
pierwszej połowy lat 50. mówi na przykład: Tamtejsza rzeczywistość 
jest ponura i upokarzająca, ale ma jedną właściwość niezmiernie twórczą: 
jest dotarciem do dna. […] Otóż czasy dzisiejsze w Polsce są pierwszym 
w naszej historii przeoraniem bytu polskiego do głębi, do najniższych jego 
pokładów. Dlatego myślę, że nigdy nie działo się w Polsce tyle, co teraz, ani 
tak fundamentalnie. Ale ten brutalny proces odbywa się w milczeniu: on 
nie jest głosem, on jest faktem. Skłamane słowo tamtejsze jest zupełnie 
nieważne. Tam rządzi fakt. […] Przeważa między nami opinia, że komu
nizm w Polsce jest zjawiskiem sztucznym i że wobec tego wszystko, co się 
tam dzieje, jest rodzajem maskarady. Tak nie jest. Gdyby nawet odszedł 
komunizm, zostawi ich czymś innym, niż byli, zostaną sami, ale odmie
nieni, wstrząśnięci w samej swojej istocie, wypełnieni rzeczywistością, 
dla której nie znajdują wyrazu. 

Naród dawno usunął się pisarzom spod nóg. Naród stał się jakąś 
mgławicą. Im bardziej Gombrowicz cierpi na Polskę, tym bardziej 
cierpi na siebie. I odwrotnie. Lepiej jest próbować porozumiewać się 
jak człowiek z człowiekiem niż Polak z Polakiem. Gombrowicz kapi-
talnie znajduje sens (bezsens) komunistycznego pęknięcia Polski. 
Ratunku wygląda w ucieczce od Polaka jako takiego na rzecz człowie-
ka w ogóle, uznając, że na czas tak okrutny i omylny jak komunizm 
bycie Polakiem to za mało. Uważa, że w obliczu takich gróźb warto 

Im bardziej 
Gombrowicz 
cierpi na 
Polskę, tym 
bardziej cierpi 
na siebie. 
I odwrotnie
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98 dojść w sobie do ostatecznej rzeczywistości – tylko tam, na gruncie tej 

absolutnej autentyczności, można naprawdę stawiać opór. 
Faktowi komunizmu, który się staje (dzieje) w tragicznym mil-

czeniu; który przebiega obok słowa; który słowo ma za nic – chce 
Gombrowicz przeciwstawić fakt swój; fakt własnego istnienia, które 
sięga dna. I sięga po to, by się wydobyć. By pokomunistyczne odmie-
nienie bolało jak najmniej. 

Udręczenie Formą znajduje więc wyraz nie tylko na wskroś egzy-
stencjalny, ale też na swój sposób heroiczny – bo próbujący ocalić 
tożsamość, wspólnotę... niejako ponad tożsamością, ponad wspól-
notą. I tu znowuż dopatrywałbym się w Gombrowiczu nie rewolu-
cjonisty, a konserwatysty; człowieka, który skłania się ku sobie nie 
przez wzgląd na odmalowywanie autoportretów, na egoizm, na ja – 
nie. Gombrowicz zmierza ku sobie, ku Gombrowiczowi polskiemu, 
porzucając historyczną i teraźniejszą Polski ułomność na rzecz Polski 
przyszłej. Ale w imię zastępu, nie postępu. Zastępu w tym znaczeniu, 
żeby roztropnie zastępować coś czymś. 

Żartuje więc sobie z wszelkich Młodziaków, zachłystywaczy nowo-
ścią – ze świadomością, że młodziakową pustkę koniecznie trzeba 
czymś wypełnić. Właśnie na wypełnianiu czymś życia trawi Gombro-
wicz życie. Stąd jego zgorzknienie. O treść w życiu bardzo trudno. 

Weźmy choćby ateizm, z którego Gombrowicz usiłuje uczynić 
wartość, mówiąc Karolowi Świeczewskiemu na przykład: Mój ateizm 
jest stokroć bliższy wierze niż ateizm XIX wieku. Dlaczego? Gdyż uznaję 
wiarę jako pewne rozwiązanie duszy, jako pewien styl życia. […] Nie mogę 
być wrogiem katolicyzmu, gdyż katolik, pewien typ katolika, podoba mi 
się jako człowiek. Dlaczegóż miałbym zwalczać doktrynę, która stwarza 
takich ludzi i takie życia? Ale tu trzeba rozróżnić. Działanie katolicyzmu 
na człowieka może być dwojakie. Katolicyzm bywa środkiem pogłębienia 
i uszlachetnienia – wówczas człowiek nie traci nic ze swej ludzkości, prze
ciwnie, ona staje się giętsza, chłonniejsza, potężniejsza, bardziej jeszcze 
trudna. Ale katolicyzm może też doprowadzić do otępienia, zastoju, skle
rozy i wówczas katolik staje się okropny: doktryna zaciska się na szyi jak 
obroża, rodzi się błogostan zrobiony z zarozumiałej „pokory”, ten czło
wiek już wszystko wie, więc niczego nie chce się dowiedzieć. Delektuje 
się własną cnotą i lekceważy pozostałe a bezmierne obszary trudu ludz
kiego. Dalej mówi: Katolicyzmowi polskiemu na gwałt trzeba dostarczyć 

Katolicyzmowi 
polskiemu 

na gwałt trzeba 
dostarczyć 

nowych 
i trudnych 

treści
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99nowych i trudnych treści, wpompować w niego całą najostrzejszą doktrynę 
naszego obecnego stawania się, aby on się na niej urobił, pogłębił, oczy
ścił i wzmocnił. Prawda objawiona jest nieruchoma, ale katolicy muszą 
się ruszać. […] Literaci, jak ja, mogą być przydatni katolikom – bo my 
ich zmuszamy do konfrontacji ze światem.

A ten świat – jak zaznacza Gombrowicz w innym miejscu – może 
literaturze polskiej uciec. Cóż za idylla obsiadła nam mózgi! Nie wyma
gam od nikogo filozofii, ale trzeba mieć oczy otwarte na świat. Świat 
współczesny tym się różni od dawniejszego, że coraz bardziej się rusza. 
Ludzkość to statek, który na zawsze odbił od brzegu, nie ma już portów 
ani kotwic, tylko nieskończenie płynny ocean pod niebem pozbawionym 
nieruchomej prawdy. Musimy przyzwyczaić się do tej samotności. Musi
my się nauczyć żeglugi w tych odmętach. Trzeba umieć pływać – i jeśli nie 
posiądziemy tej sztuki, zawsze będziemy wzdychali do jakiejś przystani. 
Ale nie nauczy nas pływania nasza poezja liryczna ani nasza literatura 
wspominkowa.

Szalupą ma być autentyczność i szczerość, w której czło-
wiek staje się naprawdę sobą. Gdy się nie jest bezwzględnie sobą – mówi 
Gombrowicz Świeczewskiemu – nie można się opierać, nie ma na czym 
się oprzeć. Ale to nie jest do osiągnięcia bez kategorycznego dążenia do 
wolności wewnętrznej. Wybierając mity, sentymenty, wiary, legendy – 
zauważa – człowiek pozostaje tym, kim był. Zgadzam się z egzysten
cjalistami, gdy mówią, że przeszłość zamienia człowieka w rzecz. 

Gombrowicz w brutalnych czasach znajduje brutalne prawdy – być 
może. Historia domaga się od nas w tej chwili surowej i pełnej świado
mości – świadomości ostatecznej – oraz pełnej swobody wewnętrznej. 
To nakaz naszej dramatycznej samotności. Nie pozostało nam nic oprócz 
nas samych.

Sprzymierzyć się z sobą samym; zdać się na siebie samotnego; 
zgodzić się na siebie od początku. Tak widziałbym tamte dążenia 
Gombrowicza z połowy lat 50. I w świetle diablo konserwatywnym 
bym je postrzegał – z tym swoim zejściem do źródeł i nazywaniem 
dna po imieniu.

Nie przyprawiajmy Gombrowiczowi prostej gęby. Dostrzegajmy 
dramatyzm sprawy. Być Gombrowiczem nie było i nie jest łatwo. Ω
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Grzegorz Jarzyna w moskiewskiej Iwonie, 
księżniczce Burgunda zabija Gombrowicza groteski 
i absurdu, by powołać Gombrowicza katastrofistę. 
Najmroczniejsze przeobrażenie dramatopisarza, 
jakie mogliśmy sobie wyobrazić. To elegia 
o konaniu świata. Wielki tryumf Jarzyny

Wielu krytyków i widzów, którzy teatr Jarzyny znają od samego 
początku, ostatnio miało ze swoim ulubieńcem kłopot. Wynikał on 
z tego, że od co najmniej sześciu lat reżyser zajmował się głównie 
estetyzacją teatru; mniej angażowało go to, co chciałby nam 
przekazać, wyjaśnić, a bardziej to, co chciałby nam pokazać – 
w tym sensie udało mu się niemal wszystko, co teatralnie 
możliwe. Jego niedawne spektakle aż kipią od tego scenicz-
nego jak, którego mechanizm Jarzyna poznał w stopniu nie-
porównywalnym z nikim innym w polskim teatrze. 

Samotna 
planeta

to nie absolutna 
wiara jest 
zagrożeniem, lecz 
próżnia dzisiejszej 
rzeczywistości 

Przemysław Skrzydelski
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Po wielkiej epoce Krystiana Lupy jego uczeń Grzegorz Jarzyna bły-
skawicznie wypracował sobie styl nad wyraz osobny. Trudno powie-
dzieć, by przez ostatnie 20 lat ktoś osiągnął tak wiele. Można tu 
przywołać Krzysztofa Warlikowskiego, ale nie zapominajmy, że już 
wiele lat temu odciął się on deklaratywnie od tradycji polskiej drama-
turgii – co dość dziwne, także tej powojennej – odrzucając Gombro-
wicza, Mrożka czy Różewicza. Jarzyna poszedł zupełnie inną drogą, 
u progu kariery rzucając się do dialogowania z naszą klasyką, a nawet 
z naszą awangardą, wówczas, jak się wydawało, martwą. Jego talent 
potwierdził się w bardzo krótkim czasie na literaturze koszmarnie 
trudnej pod wieloma względami. Kto z młodych pod koniec lat 90. 
poważnie myślał o Witkacym, Fredrze? Wystawienie w warszawskim 
Teatrze Rozmaitości 18 stycznia 1997 roku Bzika tropikalnego uważa 
się za początek nowej ery na polskich scenach. 

Napisałem o estetyzacji, pora na przykłady. Rok temu Męczennicy 
według Mayenburga drażniły tym, że to dramat napisany niemal 
wyłącznie językiem sloganów. Jarzyna w dodatku zamienił ten tekst 
w obronę racjonalizmu za wszelką cenę, nie zauważając, że to nie 
absolutna wiara jest zagrożeniem, lecz próżnia dzisiejszej rzeczywi-
stości. Chirurgiczna precyzja, z jaką reżyser skomponował spektakl, 
budzi zachwyt. Ale czy to literatura na jego miarę? 

Należy zauważyć rzecz podstawową, która zdecydowała rów-
nież o charakterze moskiewskiej realizacji Iwony, księżniczki Bur
gunda. Jarzyna od czasu Teorematu (2009) bada pustkę naszej 
epoki. Wszystkie jego ostatnie przedstawienia można połączyć 
wspólnym mianownikiem melancholii, na którą składa się zarów-
no powątpiewanie w sens czasu, w którym żyjemy, jak i niemoc 
twórczości wynikająca z paradoksów, jakie łączą się z pracą arty-

sty na scenie. Tkwi w nich nieusuwalny problem ograni-
czeń, w które często wplątuje się teatr, gdy zaczyna mówić 
o sobie. W niedawnej Drugiej kobiecie (2014) Jarzyna zda-
wał się opowiadać właśnie o tym, wiedząc już wszystko 
o pułapkach teatru i tkwiącego w nim twórcy. Wcześniej 

oglądaliśmy zrealizowanego na scenie narodowej Nosferatu (2012), 
w którym poczucie rezygnacji doprowadza do oczekiwania na 
nowego mesjasza, choć okazuje się on pozorem zbawienia – bo 

na początku uderza 
lodowaty chłód 

odpychającej pustki 
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nieśmiertelność przez niego proponowana jest tylko przedsion-
kiem kolejnej pustki, bajką dla naiwnych. 

z a S k a k u j ą c y  ś w i at  P u St k i

Wszystkie te spektakle, z najlepszym Teorematem, zawierały jednak 
błąd. Jarzyna, próbując uzyskać wielką skalę, jednocześnie ją wytra-
cał, ześlizgiwał się na pobocza. Realnie było to ciągłe rozmarzenie, 
które po jakimś czasie stało się manierą i wariantem bezsilności. 
A każdy czekał na konkretne zdefiniowanie rzeczywistości. 

Nie spodziewałem się, że radykalnego zwrotu Jarzyna dokona, 
przygotowując tę Iwonę. Miałem w głowie schemat, który dyktował 
raczej odniesienia do realizacji tego samego tytułu, której dokonał 
19 lat temu w Starym Teatrze. Zresztą nie da się ukryć, że premiery 
zagraniczne rządzą się innymi prawami, trzeba na nowo poszpe-
rać we własnym teatralnym języku, by w ogóle zawiązać nić poro-
zumienia z aktorami posługującymi się innym kodem, nie tylko 
kulturowym. Gombrowicz w takim przedsięwzięciu wymaga wery-
fikacji – czy sensy, które porusza, są odczytywane na obcym gruncie, 
nawet jeśli dramatopisarz jest teoretycznie rozpoznawalny i teore-
tycznie namacalny? 

To, co uderza na samym początku moskiewskiej Iwony, to lodo-
waty chłód odpychającej pustki. Kto potrafi odczytywać Gombro-
wicza na scenie, powiedziałby, że to otoczenie, w którym powinien 
zaczynać się Ślub jako dramat egzystencji. Tak zaczynał go Jerzy 
Jarocki w 1991 roku w swej kanonicznej interpretacji. Tymczasem 
już przy pierwszym spojrzeniu ta Iwona sugeruje podjęcie 
się czegoś większego. Choć może dla widza, który zasiada 
przed wielką sceną Teatru Narodów, nie to jest najważniej-
sze, bo raczej uzasadnia się ex post. Ale już z perspektywy 
warto podkreślić, że trudno spektakl ten wyobrazić sobie 
w wersji kameralnej. Jarzyna doskonale rozumiał, że tylko 
wielka przestrzeń wchodzi w rachubę, jeśli miałby po tyłu latach 
znów sięgnąć po ten dramat. Jak się później okaże, wiedział też, że 
tylko w tym miejscu na mapie warto go pokazać. Czas, miejsce i prze-
strzeń to konteksty, jakie tym przypadku wzajemnie się wyłapują. 

A zatem mroczna perspektywa i na początek tylko dwa kształty 
w głębi sceny: wielka kula i pionowo ustawiony prostopadłościan. 

czas, miejsce 
i przestrzeń 
wzajemnie się 
wyłapują 



PR
ZE

M
yS

ŁA
W

 S
K

R
Zy

D
EL

SK
I /

 S
A

M
O

TN
A

 P
LA

N
ET

A
 

10
4

Obie figury w odcieniach szarości, tak jak pustka dookoła. Później 
dziwnych przedmiotów będzie więcej. 

Jarzyna przenosi nas do świata zaskakującego. Znajdujemy się 
na królewskim dworze ulokowanym gdzieś w kosmosie, być może 
to Ziemia za kilka lub kilkadziesiąt lat, być może to miejsce, które 
już dobrze znamy, lecz nie do końca to sobie uświadamiamy. Niby 
wszyscy są tu z Gombrowicza – ich forma, ubiór i wygląd zaprzeczają 
sobie, mieszając epoki i porządki. Król Ignacy (Aleksandr Feklistow – 
trudno oceniać aktorów rosyjskich, nie oglądając tamtejszego teatru 
na co dzień, ale obok Królowej Małgorzaty Agrippiny Stiekłowej to 
najważniejsza rola) wygląda na przywódcę narodu, Szambelan zaś 
(Siergiej Jepiszew) objawia się jako dziwak w czarnym kombinezo-
nie, wysoki niczym na szczudłach i równie sztywno się poruszający.

To świat przemieszany – rzec można, że każdy trwa tu w statusie, 
do którego udało mu się dojść, choć przecież każdego z osobna jego 
pozycja uwiera, ośmiesza i degeneruje. U Jarzyny postaci są w tym 
znaczeniu zdeterminowane, uwięzione w swych funkcjach. Wydają 
się bardziej tragiczne niż u Gombrowicza. Przychodzą z koszmaru 

wyśnionego przez kogoś, kto przeżył wiek XX i już wie, że 
to najbardziej przerażające stulecie w dziejach ludzkości. 
Pisarz w komponowaniu postaci stawiał na ich wykoślawie-
nie poprzez groteskę i absurd, Jarzyna jednak w bezwzględ-

ny sposób korzysta z tego, że jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. 
Dramaturg napisał Iwonę tuż przed II wojną, wiele przeczuwając, 
reżyser zaś wystawia ją dziś i przyznaje, że potrafi pokazać dramat 
tylko w taki sposób – jako katastrofista z bagażem wiedzy. Ten ciężar 
decyduje choćby o tempie przedstawienia. Zapomnijmy, że tutaj coś 
się rozgrywa. Całość toczy się w przeciągłym rytmie i momentami 
odnosi się wrażenie, że to naukowy proces, w którym unaocznia się 
stan umysłu w danym miejscu i czasie. 

Zapomnijmy w końcu o grotesce i absurdzie, od których, zdawa-
łoby się, nie da się w Iwonie uwolnić. Jarzyna odziera przedstawienie 
niemal ze wszystkiego, czego użył niegdyś w pierwszym podejściu do 
tego tekstu. Na palcach jednej ręki można policzyć fragmenty, pod-
czas których rosyjska widownia reagowała śmiechem; to na przykład 
scena – zresztą bardzo podobna do tej z realizacji z roku 1997 – gdy 
królewski dwór naprasza się Iwonie, by ta mu się ukłoniła, a finalnie 

ludzkość żyje już 
na planecie Piekło 
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sam składa jej pokłon. W tym kontekście określanie Iwony mianem 
Cimcirimci również brzmi zupełnie inaczej, odbija się w nim echo 
pogardy i obrzydzenia. Jarzyna bowiem czyta dziś Gombrowicza 
nie poprzez deformację relacji międzyludzkich, w których można 
było odczytywać strach o to, co się stanie z nami w przyszłości, lecz 
poprzez deformację człowieczeństwa, która nastąpiła na przestrze-
ni minionego stulecia. I która powtarza się każdego dnia w wersji 
odpowiadającej stwierdzeniu, że ludzkość żyje już na planecie Piekło.

m e ta f i z y k a  ko n t r a  tota l i ta ry z m

Obrzydzenie i pogarda to odpowiednie określenia tego, co wszyscy 
w tej rzeczywistości robią z Iwoną. Książę Filip (Michaił Trójnik) 
z Cyrylem (Kirył Byrkin) prowadzą na niej eksperymenty, by prze-
konać się, co siedzi w jej głowie. Czy Iwona to skrzyżowanie zwie-
rzęcia i wyższej inteligencji? Przybywa ona na królewski dwór jako 
przedstawiciel lepszego świata, jest wyrazicielem ludzkich odruchów, 
uczuć i całej metafizyki, o którą warto walczyć. Dlatego buntuje się 
i ma nadzieję, że czegoś nauczy tych, którzy pozostali jedynie mar-
twą formą życia. W jednej z końcowych sekwencji staje nawet naga 
i śpiewem wydobywa z siebie coraz bardziej niepewne, lecz piękne 
dźwięki. Przez chwilę dotyka absolutu. Takie szczęście przed nad-
chodzącym najgorszym. 

Jednak Jarzyna nie pozostawia nadziei, a jeśli na chwilę się ona 
pojawia, zaraz zostaje brutalnie zburzona. W jednej z najmocniej-
szych scen – może nawet najdrastyczniejszej, jaką reżyser kiedykol-
wiek pokazał – Król Ignacy dokonuje na Iwonie wyrafinowanego 
gwałtu w lateksowych rękawiczkach. Nie widzimy w tej chwili żadnej 
nagości, z początku wygląda to tak, jakby wojskowy funkcjonariusz 
zabierał się do rutynowego aktu przeszukania. W przy-
gnębiającym świetle ubezwłasnowolniona Iwona wyglą-
da już tylko na łowne zwierzę. Znajdujemy się w świecie 
totalitarnym, a przecież niektórzy wydawali się w nim 
z początku kimś zupełnie innym. 

Wracając do czasu i miejsca, a może przede wszystkim miejsca – 
Jarzyna czyta Gombrowicza jako katastrofistę albo wręcz autora 
fantastyki naukowej, nie porzucając niczego z samej frazy drama-
tu. Znane i wielokrotnie ćwiczone przez polski teatr zdania odsła-

iwona deklaruje, że 
wierzy w chrystusa, 
który umarł na krzyżu 



PR
ZE

M
yS

ŁA
W

 S
K

R
Zy

D
EL

SK
I /

 S
A

M
O

TN
A

 P
LA

N
ET

A
 

10
6

niają przed nami nowe znaczenia. Gdy w niektórych momentach 
wybrzmiewa ironia, jest to jedynie kamuflaż, pod którym kryje się 
kolejny okrutny zamiar wobec obcego. Kontekst, w którym Jarzyna 
umieścił moskiewską Iwonę, nie pozostawia wątpliwości, jak ważne 
są w niej odniesienia choćby do Lodu Sorokina jako opisu świata 
totalitarnego czy do twórczości Lema. Przypomnijmy choćby głów-
ny wątek Solaris – psycholog Kris przybywa na stację badawczą, 
na której wszyscy przypominają mu o przeszłości, zresztą nikt nie 
potrafi od niej uciec; życie staje się niemożliwe, gdy coś odsyła nas 
do świata dawnych wartości. 

P e r S P e k t y wa  d r o g i

Lem nie udzielał łatwych odpowiedzi, ludzkość w jego dziełach była 
zagubiona we wszechświecie. U Jarzyny wszechświat jest jeszcze 
bardziej okrutny. Iwona przypomina o człowieczeństwie, gdy każ-
dy już dawno o nim zapomniał. W znanej scenie, jednej z trzech 
czy czterech, kiedy w ogóle zabiera głos, Iwona deklaruje, że wierzy 
w Chrystusa, który umarł na krzyżu. Pytanie zadane jej przez Filipa 
to czysta formalność ze strony kogoś, kto powtarza znane sobie fra-
zesy, ale Iwona odpowiada na nie z naiwnością dziecka. 

Zapewne również po to reżyser dodaje do przedstawienia wąt-
ki psychologicznych eksperymentów, jak choćby tego przeprowa-
dzonego przez Solomona Asha, potwierdzającego, że działamy pod 

wpływem autorytetów. Nawet jeśli jedna z trzech słynnych 
kresek jest z całą pewnością tej samej długości, co czwarta, 
my wybierzemy tę, którą wskaże nam znacząca większość. 
Wyłamanie się z grupy jest prawie niemożliwe. Nakręcająca 
się spirala przekonań, jakich dwór nabiera wobec Iwony, tłu-
maczy naukowe opowieści wplatane w spektakl wraz z całym 
spektrum multimedialnych obrazów. Reżyser i scenograf 

Piotr Łakomy projektują w ten sposób swoiste resumé z historii 
badań człowieka nad człowiekiem. Dowiedzieliśmy się o sobie tak wiele 
i dokąd nas to zaprowadziło? – zdają się pytać. 

Finał, w którym dwór wydaje kolację z karasiami w śmietanie – 
Gombrowiczowski coup de théâtre – Jarzyna rozgrywa z kolei, prze-
nosząc nas do baśniowej rzeczywistości. Scenę zalewają odcienie 
różu, a Iwona ubrana niczym XVIII-wieczna księżniczka to obraz jak 

gdy sen dziecka 
przemienia się 

w koszmar, dotykamy 
bezwzględności 

świata 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

10
7

z dziecięcej wyobraźni. Gdy sen dziecka przemienia się w koszmar, 
dotykamy bezwzględności świata. Reżyser fenomenalnie rozgrywa 
przymierzanie się Iwony do połknięcia kęsa trudnej ryby. Sekwencja – 
z gonitwą wokół stołu, nastawaniem Szambelana na Iwonę i wycze-
kiwaniem pozostałych – trwa kilka dobrych minut. Potem następuje 
jeszcze rozpaczliwa próba odsunięcia tortury. W końcu śmierć Iwony. 
U niektórych pojawia się jeszcze litość i kiedy nadbiegają ze szklan-
kami wody, Szambelan wytrąca im je z rąk. To oczywiście dodatek 
Jarzyny, ale akurat on wie, gdzie takie dodatki pomieścić, by teatr 
został nam w pamięci na długo. 

Pamiętam, jak po premierze Teorematu Jacek Kopciński napisał, 
że tamtym przedstawieniem Jarzyna powrócił na swój szczyt. Ja 
spokojnie mogę to powiedzieć teraz. Reżyser powraca, by spojrzeć na 
wielką literaturę z perspektywy przebytej drogi. Może pozwolić sobie 
na tak odważne odczytania, pokazując nareszcie, gdzie z naszym 
światem się znaleźliśmy. I gdzie znaleźli się też codzienni widzowie 
moskiewskiego spektaklu. To również odwaga twórcy. 

Odczytuję ten moment również jako świetny czas, by reżyser 
powrócił do katalogu tytułów największych i z nimi budował naj-
śmielsze wizje. Zawsze marzyłem, by zrobił Ślub. Czy byłby tak 
lodowato zimny jak nowa Iwona? Może konkurowałby z Jarockim 
sprzed lat? Nie wiem, lecz w teatrze z pewnością warto czekać na 
takie wyzwania. Warto czekać na tych, którzy mogą sobie na nie 
pozwolić. Ω

Witold Gombrowicz
Iwona, księżniczka Burgunda 

reżyseria: Grzegorz Jarzyna
koprodukcja TR Warszawa, Teatru Narodów w Moskwie  
oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie

Tekst jest skróconą wersją recenzji, która pierwotnie ukazała się  
w tygodniku wSieci nr 42/2016



Wajda 
Mikołaj 

Mirowski

– S P ow i e d n i k  ś w i ata  u m a r łyc h

Po śmierci Andrzeja Wajdy padały wobec niego 
określenia z najwyższej półki: wieszcz, ostatni 
romantyk, psychoterapeuta czy malarz polskiej 
duszy. Wszystkie są trafne. Nie ma drugiego 
twórcy, który z taką konsekwencją wchodziłby 
w dialog z polską traumą ostatnich dwóch 
stuleci. Za co Wajdzie winniśmy być wdzięczni, 
a co po jego śmierci bezpowrotnie tracimy?
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a rt y St yc z n y  k a m e l e o n 
Andrzej Wajda był filmowym kameleonem. Jego obrazy czerpały 
z najróżniejszych artystycznych szkół i dzięki temu okazywały się 
często świeżym tchnieniem w kolejnych okresach, w których zanu-
rzona była rodzima kinematografia. Za plecami Wajdy stoi schyłek 
socrealizmu, słynna szkoła polska, echa francuskiej nowej fali i wło-
skiego neorealizmu, a także wybitnie polskie kino moralnego nie-
pokoju. Reżyser garściami czerpał z monumentalnej hollywoodzkiej 
estetyki, by innym razem sięgnąć po minimalistyczne artystyczne 
metafory. Style i filmowe mody przemijały, a twórca Człowieka z mar
muru niezmiennie się do nich dostosowywał, dodając zawsze coś od 
siebie. Jego dzieła, mimo pozornej różnorodności, obracają się wokół 
tego samego, wielkiego tematu: narodowo-historycznej psychoana-
lizy. Ten motyw przewodni, ubrany w odpowiednio współczesny, 
nośny i czytelny filmowy kostium, był dla reżysera Ziemi obiecanej 
najważniejszy. Centralnym problemem Wajdowskiej twór-
czości była od zawsze polskość z jej specyficzną post-trau-
matyczną kosmologią. Niekończące się próby przetrawienia 
narodowych fantazmatów, zrozumienia ich czy wręcz okieł-
znania, wypełniły jego artystyczny dorobek. 

Z czasem Wajda, niczym wąż zjadający własny ogon, 
wraz z wiekiem i doświadczeniem stając się klasykiem – sam zaczął 
uczestniczyć w mitologizacji polskiej historii. Niezmiennie jednak 
dążył do rozrachunku z pytaniami dręczącymi wspólnotę, spalał się 
w narodowej historyczności. Nawet jeśli swoje tematy uwznioślał 
albo ponad miarę mitologizował, zawsze czynił to, by się za czymś 
opowiedzieć. Nigdy nie bał się odpowiedzi. Gdzie szukać genezy tej 
odwagi? Często przecież zarzucano mu konformizm i peerelowskie 
uwikłanie. Wydaje się, że klucz do zrozumienia całego jego kina, co 
nie nadzwyczajne, leży u zarania twórczej kariery. Wajda, niespeł-
niony absolwent krakowskiej akademii sztuk pięknych z akowskim 

Wajda polskość z jej 
specyficzną post
traumatyczną 
kosmologią
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rodowodem, został naturalnie wrzucony w kocioł trudnej polskiej 
historii. Brutalne doświadczenia okupacji niemieckiej i stalinizmu 
zmusiły go do bardzo szybkiego dorastania – również artystycznego.

P r z e S i ą k n i ę c i  ś m i e r c i ą 

Laureat Oscara za całokształt twórczości z 2000 roku debiutował 
w kinie w roku 1954 filmem Pokolenie. To schyłek socrealizmu i obraz 
jest tym czasem naznaczony. Zarazem jednak to pierwszy przebiśnieg 
polskiej szkoły filmowej, która rozkwitnie w pełni po październikowej 
odwilży 1956 roku. Pokolenie opowiada o losie młodzieży z warszaw-
skich przedmieść próbującej przetrwać bezwzględną i dehumanizują-
cą okupację hitlerowską. Z uwagi na kanon stalinowskiej propagandy 
film opisuje wyłącznie bohaterstwo komunistycznej partyzantki, 
zderzając młodzieńczą żywotność Gwardii Ludowej z zachowaw-
czością zmurszałej Armii Krajowej. Pomimo ideologicznego gorse-
tu, któremu musiał poddać się Wajda, by jego pierwszy film w ogóle 
ujrzał światło dzienne, Pokolenie jest niezwykle interesującym obra-
zem. Widać w nim inspirację włoskim neorealizmem, absolutnie 

nowatorskie aktorstwo (realistyczne i żarliwe, szczególnie 
w wykonaniu Tadeusza Janczara) i ciekawy motyw przemia-
ny – dojrzewania bohaterów przesiąkniętych wszechobecną 
śmiercią. 28-letni wówczas Wajda, umiejętnie dozując pod-
niosłość podlaną lirycznym fatalizmem, zbudował posta-
ci idealistyczne i czyste moralnie, lecz nie pomnikowe czy 

papierowe. Choć to wciąż socrealizm, kreacje te zachwycały auten-
tyzmem. Plon zasiany w Pokoleniu z ogromną siłą wybuchł w twór-
czości Wajdy dwa, a następnie cztery lata później, podczas realizacji 
Kanału (1956 rok) oraz Popiołu i diamentu (1958 rok). Dzięki tym 
filmom Wajda stał się nie tylko jednym (obok Wojciecha Jerzego 
Hasa, Andrzeja Munka i Jerzego Kawalerowicza) z najbardziej zna-
czących reprezentantów szkoły polskiej, nie tylko zdobył między-
narodowy rozgłos okraszony nagrodami (srebrna palma w Cannes, 
nagroda FIPRESCI w Wenecji), ale przede wszystkim stanął twarzą 
w twarz z polską traumą II wojny światowej i okresu powojennego. 
Jako pierwszy postanowił zmierzyć się z martyrologiczną tradycją 
i romantycznym heroizmem. Jątrząca się rana polskiej pamięci po 
wojennym koszmarze znalazła tym samym tak potrzebne ujście, 

opisuje wyłącznie 
bohaterstwo 

komunistycznej 
partyzantki
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Wajda natomiast stał się głosem umarłych. Polska historia okazała 
się dla niego ponadczasowym zwierciadłem ludzkich namiętności, 
grzechów i nadziei. 

P o m n i k  r o m a n t yc z n e j  k l ę S k i

Kanał był pierwszym fabularnym obrazem poświęconym w całości 
żołnierzom AK walczącym w Powstaniu Warszawskim. Jak wiadomo, 
wcześniej temat ten nie mógł być eksplorowany z przyczyn politycz-
nych. Warszawski zryw to istny splot słoneczny opowieści o Polsce 
podczas II wojny światowej. Wajda, podejmując się realizacji swoje-
go drugiego filmu (dzięki wydatnej pomocy Tadeusza Konwickiego), 
doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Znał też wyjątkowy kontekst 
czasu powstania dzieła i wiedział, że teraz będzie mógł powiedzieć 
znacznie więcej niż jeszcze nie tak dawno w Pokoleniu. Musiał jednak 
zachować ostrożność. Widzowie, a wraz z nimi liczne grono dawnych 
powstańców, spodziewało się filmu gloryfikującego heroizm walczą-
cej Warszawy. Po październikowej odwilży i potępieniu stalinizmu 
wierzono, że Wajda stworzy pomnik przeciwstawiający się wcześniej-
szej propagandzie pod flagowym hasłem AK – zapluty karzeł reakcji. 
Tymczasem zamiast moralnego triumfu akowców widzowie zobaczy-
li na ekranie klęskę, upokorzenie i strach. Tragiczna wizja 
losów żołnierzy zwieńczona jest symboliczną sceną, w której 
łączniczka Stokrotka (Teresa Iżewska) i prowadzony przez 
nią ranny Korab (ponownie Tadeusz Janczar) trafiają do 
wylotu kanału zagrodzonego kratą. Powstańcy czują ciepło 
promieni, słyszą szum rzeki, ale wolność nie nadchodzi. Wymowa 
tej sceny jest jednoznaczna – po drugiej stronie Wisły stacjonowa-
ła Armia Czerwona, która czekała, aż stolica spłynie krwią swych 
najlepszych synów i córek. Ta alegoryczna bariera będzie oddzielać 
Polskę od Zachodu jeszcze przez wiele lat. Wbrew zarzutom samych 
środowisk powstańczych (choćby Władysława Bartoszewskiego co 
do prawdziwości ekranowej wizji powstania), Kanał nie jest jednak 
filmem antybohaterskim. Początkowo miał on nosić tytuł Ku chwale 
ojczyzny, a napisy początkowe zamierzano poprzedzić obrazem kilku 
słynnych szarż kawaleryjskich z okresu napoleońskiego i września 
1939 roku (do tego ostatniego motywu wróci Wajda w Lotnej). Taki 
wstęp faktycznie zapowiadałby szyderczą tonację dzieła, niemniej 

widzowie zobaczyli 
na ekranie klęskę, 
upokorzenie i strach
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Wajda z tego zabiegu zrezygnował. Oczywiście opowieść prowadzo-
na jest z perspektywy nieuchronnej klęski, a głos z offu informuje 
widza, że nikt z oddziału porucznika Zadry (Wieńczysław Gliński) 
nie pozostał żywym. Dużo w tym obrazie uzasadnionej goryczy, żalu 
i ironii, lecz zamierzonej drwiny z bohaterstwa żołnierzy na pew-
no nie ma. Końcowa scena filmu, gdy zrozpaczony Zadra schodzi 
z powrotem do kanałów, by podjąć bezsensowną próbę odnalezienia 
swojego oddziału, przesycona jest romantyzmem i w pełni oddaje 
tragizm Powstania Warszawskiego. Tym samym w Kanale Wajda dał 
Polakom możliwość opłakania swoich bohaterów. 

b yć  a l b o  n i e  b yć … n a  ś m i e t n i k u  h i Sto r i i 

Drugi najważniejszy film (a może i najwybitniejszy w całym dorob-
ku reżysera) z początkowego okresu twórczości Wajdy – Popiół i dia
ment – przeszedł do historii polskiego kina między innymi dzięki 
niezapomnianej roli Zbigniewa Cybulskiego. Kultowa postać Maćka 
Chełmickiego, niepokornego młodego akowca, to klasyczny przy-
kład żołnierza wyklętego. Film, który wszedł na ekrany w 1958 roku, 
powstał na podstawie socrealistycznej powieści Jerzego Andrzejew-
skiego wydanej po raz pierwszy dziesięć lat wcześniej, w roku 1948. 
Andrzejewski opisał w niej historyczny przełom – moment przejęcia 
po II wojnie światowej władzy w Polsce przez komunistów i ich wal-
ki z poakowskim podziemiem. Pisarz, wtedy zdeklarowany piewca 

nowej wiary, chciał przekonać społeczeństwo do instalującej 
się na ich oczach ludowej władzy, wykreował więc świat pełen 
dychotomii, zgodny z wymogami ówczesnych ideologicznych 
realiów. Komuniści jawili się w nim jako krystaliczne moral-
nie postaci, akowcy zaś byli dwu licowymi i podstępnymi ban-
dytami, bankrutami politycznymi, jak mówiła o nich ówczesna 
stalinowska propaganda. Po odwilży październikowej Waj-

da i Andrzejewski napisali wspólnie scenariusz filmowej adaptacji 
książki przekształcający jej pierwotną treść. W ten sposób powstało 
niepowtarzalne arcydzieło zanurzone w polskich dylematach okresu 
powojnia, a zarazem uniwersalne – do dziś rozumiane w wielu krajach 
nieznających polskiej historii. Wajda dał opowieści pełnokrwistego 
bohatera (pogłębiając to, co zrobił wcześniej w Kanale) dźwigającego 
na barkach ciężar okupacji i powstania, fatalistycznego, a zarazem 

chciał przekonać 
społeczeństwo 
do instalującej 

się na ich oczach 
ludowej władzy
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zachłannie chwytającego się życia. Dodatkowo skondensował fabu-
łę, zawęził czas akcji do jednej doby i nakreślił przejrzysty konflikt. 
Maciek Chełmicki miota się między poczuciem wierności wobec przy-
sięgi (rozkaz wykonania wyroku śmierci na sekretarzu PPR-u) a świa-
domością, że przecież wojna się skończyła, a on właśnie się zakochał. 
Mówiąc do swojego przyjaciela i dowódcy z podziemia, że nie chce już 
zabijać, chce po prostu żyć, jest wyrazicielem pragnień wielu, którym 
powojenna rzeczywistość przetrąciła moralny kręgosłup. Niezależnie 
od swego wyboru ląduje na śmietniku historii i ginie. Wajda zbudował 
konflikt na miarę antycznej tragedii czy szekspirowskiego dramatu, 
co przemawia za ponadczasowością Popiołu i diamentu. Oczywiście 
w powieści Andrzejewskiego bohaterem pozytywnym był komunista 
Szczuka – prawy, idealistyczny i szlachetny, w filmie zaś widzowie 
od pierwszego wejrzenia zakochują się w Maćku. Cybulski swoimi 
ciemnymi okularami (które staną się później jego znakiem 
rozpoznawczym), niespokojnymi gestami i kompulsywnym 
śmiechem będącym zasłoną goryczy stworzył postać, z któ-
rą publiczność chciała się identyfikować. Bohater stał się 
lustrem nich samych. Dzięki ekstrawagancji i współczesności, jaką 
(przecież nie tylko ubiorem) demonstrował Cybulski, upadek jego 
postaci opłakiwał każdy. Film Wajdy jest majstersztykiem pod wielo-
ma względami. Świetne zdjęcia Jerzego Wójcika ilustrują narastające 
emocje wyrażane przez znakomite filmowe metafory – palące się jak 
znicze kieliszki, odwrócony krucyfiks w kaplicy, subtelną i alegorycz-
ną scenę miłosną, a wreszcie ekspresyjną śmierć głównego bohatera 
na śmietniku historii.

c i ę ż a r  w i n y  P r z e ż yc i a 

Popiół i diament to jeden z najważniejszych filmów Andrzeja Wajdy. 
Jak wspominał sam reżyser, to właśnie trzy pierwsze stworzone 
przez niego obrazy (Pokolenie, Kanał i Popiół i diament) miały dla nie-
go znaczenie formatywne, zdeterminowały jego dalszą artystyczną 
drogę. Od tej pory Wajda będzie prowadzić w swoim kinie, z mniej-
szym lub większym natężeniem, osobistą dyskusję z narodowymi 
mitami. By jednak pozostać w tej misji autentycznym, musiał przejść 
osobistą spowiedź – i tym właśnie były jego pierwsze filmy. Dążąc 
do przezwyciężenia traumy swojego pokolenia, Wajda zaczął od sie-

ląduje na śmietniku 
historii i ginie
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bie. Oczywistym jest, że opisując losy swoich pierwszych filmowych 
bohaterów (Jasio Krone, Korab, Maciek Chełmicki), reżyser chciał 
dać świadectwo, uwznioślić ich ofiarę na ołtarzu historii, podkreślić 
witalność, uroczą nonszalancję, patriotyzm i bohaterstwo. Nade 
wszystko jednak pragnął uwolnić się od dojmującego ciężaru winy 
przeżycia. Sercem będąc z Maćkiem, ostatecznie mówi słowami jego 
dowódcy, Andrzeja: Ginąć to żadna sztuka. To osobiste pogodzenie się 
z upiorami wojny, opłakanie i pożegnanie swoich kolegów, było dla 
reżysera swoistym katharsis. Dopiero wtedy mógł podjąć dalszy bój 
z polską historią. W niedawnym tekście na łamach magazynu Plus 
Minus Rzeczpospolitej Łukasz Jasina nazwał Wajdę władcą polskich 
demonów – to bardzo trafne określenie. Twierdzę jednak, że twórca 
Kanału nie posiadałby tak zniewalającej intuicji opisywania na ekra-
nie polskiej przeszłości, gdyby wcześniej nie zmierzył się z własnymi 
demonami. Czy bez Pokolenia, Kanału i Popiołu i diamentu byłby on 

w stanie zrealizować rozdrapującą polskie rany Lotną lub 
obrazoburcze Popioły? Czy porwałby się później na ekrani-
zację tak ważnych dla polskiej literatury dzieł jak niejedno-
znaczna reymontowska Ziemia obiecana i niefilmowalne, jak 
powiadali krytycy, Wesele Stanisława Wyspiańskiego? Czy 
rzuciłby wyzwanie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – i to 

w rozkwicie epoki gierkowskiej – rozliczając się w Człowieku z marmu
ru z koszmarem stalinizmu? Czy miałby tyle odwagi i pomysłowości, 
by przenieść na ekran Sprawę Dantona Stanisławy Przybyszewskiej 
i opowiadając o schyłku rewolucji francuskiej, de facto zabrać głos 
w temacie innej rewolucji – polskiego karnawału Solidarności? Tego 
typu Wajdowskich wyzwań można wymieniać wiele. 

ż yc i o ry S  m a  S i ę  j e d e n 

Trzy początkowe filmy cały czas tkwiły w sercu Wajdy. Świadczą 
o tym jego dwa inne obrazy, stworzone już po przełomie roku 1989 – 
Pierścionek z orłem w koronie (1992 rok) i Katyń (2007 rok). Pierścio
nek… jest sentymentalnym epitafium dla szkoły polskiej. Scena 
z płonącymi kieliszkami nawiązująca bezpośrednio do Popiołu i dia
mentu to ostateczny rozrachunek reżysera z etosem Armii Krajowej. 
Wyjątkowo bolesny, bo obraz na początku lat dziewięćdziesiątych nie 
wywołał już tak gorącej reakcji jak niegdysiejsze arcydzieło. Wajda 

reżyser Pokolenia 
do końca swoich dni 

nosił na barkach 
ciężar polskości
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skonstatował wtedy ze smutkiem, że chyba już przestał rozumieć 
polskiego widza. Dla niego zamknięcie tego tematu bez obostrzeń 
cenzury, w wolnej, niepodległej Polsce, miało swoją wagę. W filmie 
znowu dał o sobie znać Wajdowski fatalizm – bohater Pierścionka…, 
mimo że wtapia się w komunistyczną rzeczywistość i nie powiela 
błędów Maćka z Popiołu i diamentu, popełnia samobójstwo. Drugim 
powrotem do rozliczenia z powojniem jest jedna ze scen Katynia. 
W filmowym Tadeuszu (Antoni Pawlicki), młodzieńcu z konspiracyj-
ną przeszłością, który rezygnuje z przyjęcia do szkoły, nie godząc się 
na wykreślenie z dowodu zdania o ojcu zamordowanym w Katyniu, 
z łatwością dostrzegamy alter ego reżysera. Życiorys ma się jeden – 
mówi chłopak, po czym ginie w równie bezsensowny, niemal iden-
tyczny sposób, co Maciek Chełmicki. Na pytanie, czy taka scena 
śmierci nie jest paradoksalnie jeszcze jednym opowiedzeniem się za 
życiem – konstatacją, że gdyby reżyser postąpił tak samo jak jego 
akowscy bohaterowie, nie byłoby znanej na całym świecie szkoły 
polskiej – Wajda odrzekł, że ze swoich grzechów będzie spowiadał się 
przed innym audytorium. Być może już niedługo. 

Reżyser Pokolenia do końca swoich dni nosił na barkach ciężar pol-
skości. Pojedynkując się z narodową historią, zarazem nie mógł bez 
niej żyć. Jego twórcze dyskusje – z mesjanistycznym romantyzmem, 
epoką napoleońską, relacjami polsko-żydowskimi, Solidarnością, Mło-
dą Polską, Reymontem, Żeromskim, Iwaszkiewiczem, malarstwem 
Jacka Malczewskiego czy wreszcie samym sobą i środowiskiem fil-
mowym – stawały się niezmiennie kamieniami milowymi polskiej 
kultury. Uwolniony od osobistych traum, Wajda stał się malarzem 
polskiej duszy. Wraz z jego śmiercią definitywnie skończyła się pew-
na epoka. Polska historia już nigdy nie będzie tak pięknie, z taką 
pasją opowiadana. Polskie kino długo, jeśli w ogóle, nie zapełni tej 
wyrwy. Andrzej Wajda (używając słów Zygmunta Kałużyńskiego) – 
właściciel firmy Pralnia podświadomości Polaków po II wojnie – zapisał 
ostatnią kartę w swojej długiej rozmowie z narodem i jestem pewien 
(parafrazując z kolei cytat ze znakomitego Wszystko na sprzedaż), że 
jeszcze za nim zatęsknimy. Ω 
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Są pisarze, których utwory nie 
sprawdziły się jako podstawa 
filmowych opowieści, są 
tacy, których dzieła zyskały 
sławę dzięki ekranizacjom, są 
wreszcie tacy, którzy pozornie 
powinni dostarczać materiału 
dla wybitnych dzieł X muzy, 
ale z jakichś powodów tak się 
nie stało. Przykładem takiego 
twórcy jest zmarły przed 
dwoma laty Książę polskiej 
prozy – Marek Nowakowski 

k S i ą ż ę  n i e o d k ry t y ? 

Od Benka Kwiaciarza po Powidoki, od Mize-
rykordii po Nekropolis, od Wesela raz jeszcze 
po Raport o stanie wojennym. Tytuły utwo-
rów Marka Nowakowskiego, które zostaną 
w naszej pamięci, można by mnożyć i mno-
żyć. Ten niestrudzony obserwator polskiej 
rzeczywistości przez kolejne dekady opisy-
wał smutki i znoje, radości i śmiechy, stra-
chy i traumy mieszkańców PRL-u. Mistrz 
krótkiej formy, jak na rasowego autora 
opowiadań przystało, zawsze poruszał 
tematy z pozoru proste i przyziemne, kre-
ślił przy tym jednak tak wyraziste portrety 

Maciej Woźniak
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bohaterów, ukazywał świat tak namacal-
nie, tak wiernie w jego blaskach i cieniach, 
że mimochodem zmuszał czytelnika do 
ironicznego uśmiechu czy pełnego powa-
gi namysłu…

Jak to się więc stało, że z nieprzebrane-
go potoku opowiadań Nowakowskiego 
filmowcy wyłowili na przestrzeni lat zale-
dwie kilka? Czy proza autora Powidoków 
nie nadaje się do ekranizacji? A może po 
prostu nie znalazł się nikt, kto potrafiłby 
ją należycie zekranizować? Nim odpowie-
my na te pytania, przyjrzyjmy się pokrótce 
historii romansu Nowakowskiego z wiel-
kim ekranem. 

t ru d n e  z w i ą z k i

Nie bez przyczyny mówimy tu o romansie 
Nowakowskiego, a nie jego prozy, jako że 
sam pisarz w wielu przypadkach współ-
tworzył scenariusze filmowych realiza-
cji swoich utworów. Tak było przy okazji 
pierwszej takiej ekranizacji  – Przystani 
z 1970 roku w reżyserii Pawła Komorow-
skiego (poza tym autora takich filmów jak 
Elegia, Szarada, czy Syzyfowe prace). Nowa-
kowski do spółki ze Stanisławem Koke-
szem podjął się przeniesienia swej pro-
zy na karty filmowego scenariusza i tak 
powstała historia peerelowskiej rybac-
kiej osady okraszona kreacjami aktorski-
mi Franciszka Pieczki i Gustawa Lutkiewi-
cza oraz zilustrowana muzyką Wojciecha 
Kilara. 

Rok 1971 przyniósł aż dwie pozycje 
filmowe, w których palce maczał Nowa-
kowski, choć tylko jedna z nich była ada-

ptacją jego prozy. Mowa o Gonitwie Zyg-
munta Hubnera według scenariusza 
samego reżysera oraz Nowakowskiego. 
Opowieść o zmęczonej monotonią szare-
go życia kobiecie wdającej się w romans 
z nauczycielem córki to skromny dramat 
obyczajowy, ponownie odznaczający się 
doskonałym aktorstwem (Teresy Krzyża-
nowskiej i Tadeusza Janczara) oraz muzy-
ką (tym razem Krzysztofa Sadowskiego). 
Drugą realizacją z 1971 roku według sce-
nariusza Nowakowskiego była Meta Anto-
niego Krauzego. Film, jako tak zwany pół-
kownik, na ekrany wszedł jednak dopiero 
dziewięć lat później. Prosta fabuła – żona, 
mąż, proza życia i ten trzeci, tym razem 
przyjaciel rodziny w barwnej kreacji Witol-
da Pyrkosza – stanowiła ponadczasową 
refleksję nad uczciwością i cwaniactwem 
(tym razem scenariusz był oryginalny, nie 
adaptowany). 

Kolejny rok i kolejne adaptacje prozy 
Nowakowskiego. W 1972 widzowie tele-
wizji mogli zobaczyć Opowieść z Lechem 
Łotockim w  roli głównej na podstawie 
opowiadania pod tym samym tytułem. 
To historia młodego chłopaka próbujące-
go ułożyć sobie życie na nowo po przeży-
ciu zawodu miłosnego. Druga adaptacja 
z tego roku (również telewizyjna) to Siedem 
czerwonych róż czyli Benek Kwiaciarz o sobie 
i  o  innych. Tu ponownie scenarzystą był 
sam Nowakowski, a we wszystkich sied-
miu etiudach przedstawiających grotesko-
wo-ironiczne sceny z życia PRL-u wystąpił 
fenomenalny Zdzisław Maklakiewicz. Rok 
1973 to z kolei krótkometrażowy debiut 
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reżysera Andrzeja Kotkowskiego (Obywa-
tel Piszczyk, Miasto z morza) pod tytułem 
Żółw. Tu adaptacji na potrzeby scenariu-
sza dokonał sam Kotkowski. Krótkometra-
żówka opowiadała historię mężczyzny nie-
słusznie oskarżonego przez społeczność 
o dokonanie mordu na tytułowym zwie-
rzęciu i stanowiła gorzką społeczną satyrę.

Ostatnie dwie adaptacje prozy Nowa-
kowskiego to początek lat osiemdzie-
siątych – Prognoza pogody na podstawie 
Zdarzenia w miasteczku (kolejny półkow-
nik od Krauzego) oraz krótkometrażowy 
Smak czekolady będący adaptacją historii 
rozgrywającej się w czasie II wojny świa-
towej. Pierwsza z wymienionych pozycji 
to tętniąca absurdem opowieść o pensjo-
nariuszach domu starców uciekających 
z miejsca swego (jak sądzą) udręczenia, 
druga zaś jest etiudą podejmującą temat 
konformizmu i przyzwoitości na tle uczu-
cia dojrzewającego chłopca do dziewczyny 
pracującej dla Niemców w czasie wojny. 

Tak oto krótka historia ekranowych ada-
ptacji prozy Marka Nowakowskiego koń-
czy się na całe dekady, by przynieść ostat-
ni akord przeszło trzydzieści lat później 
wraz z Kiedy ranne wstają zorze, cenionym 
filmem krótkometrażowym Mateusza Gło-
wackiego ukazującym surrealistyczną his-
torię grzybobrania zorganizowanego przez 
zakład pracy w  latach sześćdziesiątych. 
Na upartego można tu jeszcze dodać Psie 
głowy Teatru Telewizji na podstawie opo-
wiadania pod tym samym tytułem. Niby 
spektakl, ale, technicznie rzecz ujmując, 
również filmowa adaptacja opowiadania. 

m o r a l n y  n i e P o kó j 
i   g r ot e S kowa  S at y r a
Kilka adaptacji może nie stanowiłoby 
małej liczby w przypadku innego twórcy, 
ale nie jest to wynik powalający w świetle 
całości dorobku Nowakowskiego. Co zade-
cydowało o tak małym zainteresowaniu 
twórców filmowych dziełami tego autora? 
Czy na przeszkodzie stały przede wszyst-
kim względy polityczne? W pewnej mierze 
na pewno tak, wziąwszy pod uwagę bez-
kompromisową postawę pisarza wobec 
systemu. Trudno jednak nie zauważyć, że 
ciąg adaptacji z początku lat siedemdzie-
siątych urywa się nagle, a  po 1989 roku 
nie jest kontynuowany. A  więc… może 
Nowakowski po prostu nie jest filmo-
wym pisarzem? Może filmy na podstawie 
jego opowiadań nie są dobre? Spójrzmy 
i odpowiedzmy. 

Patrząc na ekranowe adaptacje prozy 
Nowakowskiego, możemy dostrzec, że 
to kino z wielkim potencjałem, a jedno-
cześnie czujemy, że jest to potencjał nie 
do końca wykorzystany. Widzimy tu spe-
cyficzną mieszankę kina moralnego nie-
pokoju ze społeczną satyrą (tendencje te 
łączą się w Siedmiu czerwonych różach… czy 
Żółwiu); realizm, który miejscami natu-
ralnie przechodzi w absurd czy groteskę 
(dwa powyższe oraz Prognoza pogody). 
Przemieszanie elementów tragicznych 
i komicznych odbywa się w sposób wręcz 
mimowolny, co stanowi istotę prozy Nowa-
kowskiego. Nie tworzył on tego typu obra-
zów na siłę, stanowiły one zawsze syntezę 
opisów sytuacji, postaci, świata. 
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W  filmach uchwycenie tego ducha  – 
prozy tyleż realistycznej, co pełnej humo-
ru, ukazującej ludzkie dramaty, a zarazem 
prezentującej świat w krzywym zwiercia-
dle (bo czyż nie jest właśnie taki, wielo-
wymiarowy?) – udawało się raz lepiej, raz 
gorzej. Klimat opowiadań o Benku Kwia-
ciarzu wiernie zachował film Siedem czer-
wonych róż…. Pomocna okazała się w tym 
przyjęta konwencja zbioru etiud filmo-
wych. Opowiadania Nowakowskiego 
jako formy zwarte, oszczędne i dynamicz-
ne mogą wiele stracić, gdy zostają nie-
potrzebnie rozciągnięte. W filmie Jerze-
go Sztwiertni zaprezentowanych zostało 
tytułowych siedem filmowych nowel, 
z  których każda ma określony koloryt, 
a wszystkie układają się w słodko- gorzki 
obraz społeczeństwa PRL-u  ze wszyst-
kimi jego przywarami i zaletami. Jak to 
u Nowakowskiego. 

Dopomógł w tym bezsprzecznie Zdzi-
sław Maklakiewicz, który nie tylko wcielił 
się w tytułową postać Benka – wrażliwe-
go, melancholijnego kwiaciarza – ale też 
odegrał szereg ról w pozostałych etiudach, 
za każdym razem kreując postać nieco 
odmienną, począwszy od poczciwego ojca 
rodziny w Zimnej wodzie, a skończywszy na 
personifikacji prostactwa, jaką był partyjny 
urzędnik z Kierownika Grada. Nowakowski-
scenarzysta potrafił zamknąć w krótkich 
filmowych obrazach przesłanie swoich 
opowiadań, zachowując przy tym lekkość. 
Film Sztwiertni pokazuje, że przełożenie 
prozy Nowakowskiego na język filmu jest 
możliwe, o ile zrobi się to tak, jak czynił to 

pisarz na kartach swych literackich dzieł – 
oszczędnie i z polotem. Taka jest choćby 
scena z restauracji w etiudzie Kierownik 
Grad. Po spotkaniu ze znanym profesorem 
historii sztuki w miejscowym domu kul-
tury tytułowy kierownik i naukowiec Snit-
ko, który spotkanie zorganizował, udają 
się na biesiadę. Kierownik zostaje jednak 
odstawiony na boczny tor, gdy Snitko i pro-
fesor wolą oddać się intelektualnej dys-
pucie. Na twarzy bohatera granego przez 
Maklakiewicza widać coraz większą iryta-
cję. Bo jak to? Taki truteń będzie umniej-
szał kierownika?! Grad brutalnie przerywa 
naukową pogawędkę i obu panów spro-
wadza na swój poziom. Dialog i gra akto-
rów pozwoliły wydobyć z tej sceny komizm 
i intelektualną głębię, którą Nowakowski 
oddał w tomie Mizery kordia pełnym ironii 
opisem. Podobnie udane były inne etiudy 
w filmie Sztwiertni, zawsze prosto zbudo-
wane, z wyrazistymi bohaterami i fabułą 
tyleż zabawną, co dającą do myślenia. 

S c e n o P i S a r S k i  z m y S ł 

Przykład Siedmiu czerwonych róż… pokazu-
je, że proza Nowakowskiego jest ekrano-
wa, tyle że potrzeba twórcy, który będzie 
w  stanie uwypuklić jej najważniejsze 
cechy. Zresztą gdy czyta się opowiadania 
Nowakowskiego, nieraz trudno nie odnieść 
wrażenia, że oto czytamy gotowy sceno-
pis. Idealnym przykładem jest tu począ-
tek opowiadania Gonitwa, który aż wypada 
zacytować:

Spokojny ranek. Terkocze budzik. Ona 
wstaje pierwsza. Głowa w  papilotach, roz-
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chylony szlafrok, klapiące, rozdeptane bambo-
sze. Otwiera drzwi, bierze butelkę z mlekiem, 
zapala gaz, robi kawę, kraje chleb, szykuje 
śniadanie. Budzi męża. Józek śpi mocno, mam-
rocze gniewnie, nakrywa się kołdrą. Ona ścią-
ga kołdrę. Józek zrywa się, biegnie do łazienki, 
bulgot wody, parskanie. Ona kraje długie przez 
cały chleb kromki, smaruje masłem, przekłada 
kiełbasą; dla niego do pracy. Mleko kipi, syczy, 
spadając na gaz. Kawa już gotowa (…).

Początek filmu Zygmunta Hubnera to 
kadry żywcem wzięte z tego opisu. Obraz 
po obrazie, klatka po klatce. Wszystkie te 
detale – kapcie, chleb, mąż z kawą i papie-
rosem, kipiące mleko – ukazane w tonacji 
szarości, skadrowane na zbliżeniach oraz 
wzbogacone dynamiczną muzyką Krzysz-
tofa Sadowskiego, tworzą aurę tytułowej 
gonitwy, która od pierwszych chwil spra-
wia wrażenie trudnej, mozolnej i wyjąt-
kowo męczącej dla bohaterki odgrywa-
nej przez Teresę Krzyżanowską. Hubner, 
podobnie jak Sztwiertnia, niczego nie 
zmieniał, nie dodawał, nie upiększał, nie 
przestawiał, lecz podszedł do opowiadania 
jak do gotowego fundamentu scenariu-
sza (napisanego wespół z Nowakowskim). 
Co jednak najistotniejsze, dobrał aktorów, 
którzy idealnie ukazali przeżycia postaci 
i  zaakcentował odpowiednie fragmen-
ty historii (jak wspomniany kierat dnia 
codziennego). Przy okazji Gonitwy po raz 
kolejny widzimy, jak ważna u Nowakow-
skiego jest postać, a tym samym jak klu-
czowy jest aktor. Tu Tadeusz Janczar i Tere-
sa Krzyżanowska z powagą i delikatnością 
oddali dramat dwojga ludzi połączonych 

romansem, szukających odrobiny szczę-
ścia i spełnienia w pełnym znoju świecie. 

z   n owa kow S k i m 
t r z e b a  o St r o ż n i e !

Przykłady Mizerykordii i Gonitwy dowodzą, 
że adaptacje Nowakowskiego udawały się 
wtedy, gdy ekranizowano jego prozę taką, 
jaka była  – bez nadmiernego skracania 
czy przetwarzania. Właśnie tu należałoby 
upatrywać przyczyn niezbyt udanych prób 
adaptacyjnych w postaci Przystani i Progno-
zy pogody. 

Przystań to w istocie zbiór kilku opo-
wiadań o  różnych mieszkańcach rybac-
kiej osady, z kolei Zdarzenie w miasteczku, 
na podstawie którego powstał film Anto-
niego Krauzego, jest powieścią zdecydo-
wanie bardziej rozbudowaną pod wzglę-
dem wątków i opisu świata od ekranowej 
adaptacji. Przez konieczność dokonania 
skrótów oba filmy utraciły wiele z ducha 
oryginału. Przystań z niespiesznej, acz peł-
nej ciekawych bohaterów i zdarzeń nar-
racji zmieniła się w niespójną wewnętrz-
nie fabułę, złożoną raczej z rozsypanych 
obrazków niż sensownie połączonych ze 
sobą scen. Tym samym zaczęła irytować 
chaosem zamiast ukazać obraz rybackiego 
świata głębokiego PRL-u i osobistych dra-
matów jego mieszkańców. Prognoza pogo-
dy została z kolei pozbawiona wielu wąt-
ków istotnych dla pierwowzoru, jak choćby 
szerszego opisu postaci szefa ośrodka dla 
staruszków. Historia ucieczki grupy eme-
rytów obawiających się o własne życie sta-
nowi ciekawy przykład kina groteskowego 
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i wyśmiewającego rzeczywistość lat osiem-
dziesiątych, jednak kreacja świata przed-
stawionego jawi się znacznie ciekawej na 
kartach literackiego oryginału. 

Inaczej prezentuje się Żółw, w którym 
Kotkowskiemu udało się wiernie odtwo-
rzyć klimat absurdu sytuacji, w  jakiej 
znalazł się bohater niesłusznie oskar-
żony o morderstwo żółwia. Mnożące się 
podejrzenia i ciągłe napięcie postaci gra-
nej przez Władysława Kowalskiego tworzą 
duszny klimat osaczenia, składając się na 
zjadliwą społeczną satyrę. To świat, w któ-
rym każdy może okazać się zbrodniarzem, 
co minimalistyczny film Kotkowskiego 
pokazuje doskonale. Podobna karykatura 
PRL-u z Prognozy pogody nie posiada ana-
logicznego tempa i emocji, przez co traci 
ducha prozy Nowakowskiego.

k tó ry  n owa kow S k i ? 

To jak w końcu jest z tą prozą? Filmowa 
czy nie? Odpowiedź jest tyleż banalna, co 
oddająca istotę rzeczy – to zależy od reali-
zacji. Twórczość Nowakowskiego z pewno-
ścią ma w sobie wielki ekranowy potencjał, 
tak jak on sam miał również spory talent 
scenopisarski (scenariusz oryginalny Mety 
Krauzego to kolejny przykład udanego 
kameralnego dramatu pełnego celnych 
społecznych obserwacji), jednak możliwo-
ści te nie zawsze udawało się wykorzystać. 
Niezbędna była tu wierność pierwowzoro-

wi i jego atmosferze, a także pieczołowite 
wykonanie ze szczególnym uwzględnie-
niem kreacji aktorskich. To właśnie akto-
rzy, od Maklakiewicza po Krzyżanowską, 
byli w stanie tchnąć ducha w świat boha-
terów Nowakowskiego – postaci prostych, 
a jednocześnie tak wielowymiarowych. 

Ostatecznie filmy na podstawie prozy 
Nowakowskiego mogą być jej ciekawym 
uzupełnieniem, jednak nie mogą jej zastą-
pić. Nawet jeżeli docenimy starania Hub-
nera czy Sztwiertni, rzeczywistość Polski 
Ludowej opisywanej przez Księcia polskiej 
prozy będziemy odbierać zupełnie inaczej, 
gdy sami zanurzymy się w jego oszczęd-
ny, acz barwny opis. Fakt, że niektóre opo-
wiadania można czytać niemal jak goto-
wy scenopis, nie oznacza bowiem, że ich 
filmowa adaptacja je przewyższy. Proza 
Nowakowskiego dobrze pokazuje inną sta-
rą prawdę – że język kina i język literatury 
to dwa zupełnie odmienne języki, które na 
siebie oddziałują i przenikają się wzajem, 
ale po wiek wieków pozostaną oddzielne. 

Cóż robił Nowakowski, jeśli nie obser-
wował, zapisywał, zbierał okruchy życia, 
prezentując nam je szczerze i wiernie, bez 
niepotrzebnego poetyzowania czy ideolo-
gicznego sztafażu? Tym samym każdy z nas 
musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie – 
czy woli obserwować ów świat już w wizji 
danego reżysera, czy czerpać wprost ze 
źródła prozy twórcy Mizerykordii. Ω 
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Katoli-
cyzm 
adapto-
wany

Katolicy, choć popkulturę wchłaniają jak 
wszyscy, nie mają w niej silnej reprezentacji. 
Gdy przedstawiciele wiary rzymskiej pojawiają 
się na ekranie, to z reguły w rolach jeśli nie jawnie 
negatywnych, to z pewnością mało atrakcyjnych 

W najlepszym wypadku są to osoby nudne i anachroniczne, w najgor-
szym – hipokryci z krzyżem na piersiach, a w czynach jak najdalsi od 
postaw ewangelicznych. Zwłaszcza w przedstawieniach historycznych 
współczesność używa sobie do woli, wiedząc, że żaden świadek – bo prze-

Adam Namięta
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cież nie naukowiec czy rzetelny historyk, ich głosy są bowiem w takich 
sytuacjach niesłyszalne – nie zaprotestuje. Jest w tym i resentyment 
świata anglosaskiego do wrażych papistów, bo to w Ameryce i poniekąd 
Wielkiej Brytanii kształtowany jest w dużej mierze kod popkulturowy, 
i instynktowna reakcja nowoczesności na siłę, której źródło jest nie z tego 
świata. Trochę w myśl słów Zbawiciela, które najprawdopodobniej do 
końca czasów nie stracą na aktualności: Będziecie w nienawiści u wszyst-
kich z powodu mojego imienia. Każde odstępstwo od tej reguły przyjmuje 
się więc z ulgą i pewnym rodzajem satysfakcji, ale też dużą dozą nie-
ufności. Bo czy nie ma w tym jakiegoś podstępu? Może katolicyzm staje 
się w takich wypadkach zaledwie ciekawostką?

m o r a l n o ś ć  d i a b ł a  St r ó ż a

Powstały w 2015 roku na podstawie komiksu serial Daredevil to przypa-
dek na pozór nieszablonowy, nie tylko przez samo uczynienie głównego 
bohatera katolikiem, ale też z powodu wkomponowania wątku katoli-
cyzmu w środowisko zgoła mu obce. Bo przecież jeśli już przedstawiano 
wierzących, to raczej w filmach zorientowanych na temat stricte religijny. 
Inaczej jest w serialu o tytułowym Diable Stróżu (ta, skądinąd dwuznacz-
na, nazwa wzięła się od charakterystycznego stroju, w którym nocami 
biega komiksowy bohater) – życzliwie interpretując tę produkcję, uznać 
można, że ambicją twórców było przedstawienie katolicyzmu przede 
wszystkim w żywej relacji do otaczającego świata. To pomysł bez wąt-

pienia chlubny, bo obalający wizerunek wiary jako dziwacznej, 
oblężonej twierdzy, ale z tych samych powodów niebezpieczny. 
Istnieje wszakże ryzyko, że w wyniku tej relacji wiara zaadop-
tuje się do świata metodą kompromisów i ostatecznie zostanie 
zawłaszczona przez rzeczywistość. A przeciwnika ma Daredevil 
nie byle jakiego – współczesny Babilon i esencję nowoczesno-

ści, czyli Nowy Jork.
Główny bohater, Matt Murdock, jest niewidomym prawnikiem, który 

za dnia prowadzi kancelarię z przyjacielem, Franklinem Foggym Nelso-
nem, a nocami w przebraniu tytułowej postaci ratuje miasto i jego miesz-
kańców przed przestępcami. Umożliwiają mu to wyostrzone zmysły – 
dar rekompensujący Mattowi utratę wzroku w dzieciństwie. Katolicyzm 
Murdocka to poniekąd wyraz tradycyjnego łączenia osób irlandzkiego 
pochodzenia z tą religią. Na ogół jest ona zaledwie uzupełnieniem cha-

wkomponowanie 
wątku katolicyzmu 

w środowisko 
zgoła mu obce
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rakterystyki danej postaci (oczywiście w wydaniu spłaszczonym, folklo-
rystycznym), jednak w Daredevilu ma kluczowe znaczenie dla motywacji 
niewidomego adwokata. Matt nie jest bowiem typowym superbohate-
rem. I rzecz nie tylko w jego uczłowieczeniu, bo bohaterowie z ludzką 
twarzą, to znaczy chwilami słabości i wątpliwości, pojawiają się w ostat-
nich latach często na ekranie, ale w dość niestandardowych metodach 
pracy. Otóż Matt Murdock nikogo nie zabija i wierzy, że to prawo służy 
neutralizowaniu przestępców, on zaś tylko mu w tym pomaga. Ponadto 
jest przekonany, że ten zły nie jest z gruntu zły i że może się poprawić. 
Można z pewną dozą złośliwości powiedzieć, że taki zestaw poglądów 
czyni z głównego bohatera nie tyle katolika, ile połowicznego pacyfistę, 
legalistę i zwolennika resocjalizacji. W istocie – wiara Matta musiała ulec 
swoistemu okrojeniu, wcale nierzadkiemu w świecie popkultury, aby 
stała się przyswajalna dla współczesnego widza, czyli przede wszystkim 
przeciętnego odbiorcy na Zachodzie.

( n i e ) ś w i ę c i  S P r aw i e d l i w i

To nie żadne novum. W 1999 roku mieliśmy już podobny przypadek – 
zbieżny nie tylko w kontekście środowiskowo-społecznym (irlandzkim), 
ale również w przekazie. Święci z Bostonu, film dla niektórych kultowy, to 
opowieść o dwóch braciach, którzy zajęli się zwalczaniem przestępczo-
ści – wprawdzie bez kurtuazji i delikatności Matta Murdocka ani tym 
bardziej jego wiary w prawo – niejako z pobudek religijnych. Interpre-
tacji takiej służyła przede wszystkim początkowa scena w kościele z mil-
czącym błogosławieństwem Boga dla ich krwawej misji, a także kolejne 
modlitwy odmawiane przed egzekucjami zbrodniarzy. Działania bra-
ci, chociaż motywowane, jak starano się nam zasugerować, wiarą, były 
przede wszystkim wymuszone przez imperatyw moralny i na tej płasz-
czyźnie znajdowały uzasadnienie w oczach przeciętnego widza. 
Bracia zabijali przestępców, ponieważ uważali to za słuszne, 
zgodnie zresztą z ogólnoludzkim poczuciem sprawiedliwości. 
Nie było tam miejsca ani na eschatologię, ani tym bardziej na 
przypomnienie o zbawczym charakterze śmierci Jezusa Chrystu-
sa. Właściwie dla samego Zbawiciela również niewiele było tam 
miejsca. I to jest symptomatyczne także dla Daredevila, który podszedł 
do tematu wiary wprawdzie poważniej niż Święci z Bostonu, lecz również 
w wymiarze czysto moralnym, pozbawionym jakiegokolwiek sacrum.

wiara musiała ulec 
okrojeniu, aby stała 
się przyswajalna dla 
współczesnego widza
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Matt Murdock zagląda do kościoła często, ale nie żeby się pomodlić 
czy uczestniczyć we mszy świętej – to nie zostaje choćby zasygnalizowa-
ne – lecz aby porozmawiać ze znajomym księdzem. Przedmiotem tych 
rozmów jest moralność, a kontekstem dla niej – działalność Murdocka 
w przebraniu Daredevila. Ksiądz, skądinąd niegłupi i sympatyczny, co jak 
na współczesne standardy zachodniego kina nie jest przecież regułą, wie, 
czym zajmuje się młody prawnik, jednak nie czyni do tego bezpośrednich 
odniesień. Nie da się przy tym nie zauważyć nowej roli, w jakiej występuje 
tu kościół – przestrzeń, wydawać by się mogło, najbliższa doświadcza-
niu sacrum. Katolicyzmu w Daredevilu nie tłumaczy się poprzez tak fun-
damentalne dla wiary wydarzenia, jak mszalna ofiara i przeistoczenie, 
lecz przez wyjętą z kontekstu moralność i skrupuły Murdocka, którego 
momentami uwiera życie na granicy prawa. Matt nierzadko wspomina 
o swojej wierze i zawsze robi to, gdy zabrania mu ona pewnych działań, 
nigdy natomiast nie mówi o Bogu czy Zbawicielu – jakby wymiar sakralny 
w obawie przed ośmieszeniem ustępował miejsca temu czysto etyczne-
mu. W ten sposób w serialu dochodzi do szczególnej redukcji religijności. 

b ó g , b y t, P o P k u lt u r a

Niejedna osoba, zapewne również wierząca, mogłaby niechętnie wes-
tchnąć w tym momencie: Przecież to tylko naiwny serial!. Tekst ten nie służy 
jednak krytyce takich czy innych wyborów twórców Daredevila, tylko ich 
opisowi i umieszczeniu w szerszym kontekście. Sposób ukazania wiary 
i religii w serialu jest bowiem odbiciem szerszego zjawiska – dostępne-
go codziennej obserwacji, a odnoszącego się do relacji łączących ludzi 
z katolicyzmem czy, szerzej, z chrześcijaństwem. W tym ujęciu pole-
gają one nie tyle na wierze w Boga, ile na byciu dobrym człowiekiem. 
Racja, Polska z całą swoją religijną specyfiką nadal wyłamuje się z tego 
obrazu, ale zsekularyzowany Zachód jest na tej drodze nie od wczoraj. 
I raczej nie za sprawą spisku czy z powodu perwersyjnej złośliwości, tylko 
w następstwie pewnych procesów trwających dziesiątki, a może nawet 

setki lat. Gdybyśmy mieli szukać źródeł tej desakralizacji, nale-
żałoby wskazać na schizmę bytu – z właściwą jej absolutyzacją 
ludzkiego intelektu i odejściem od praw Bożych – dopełnioną 
później przez pozytywizm i scjentyzm, które wyrugowały meta-
fizykę tak z ludzkiego doświadczenia, jak i nauki, w zamian nie 
dając jednak odpowiedzi na wiele pytań. Za sprawą tych wolt 

wymiar sakralny 
w obawie przed 

ośmieszeniem ustępuje 
miejsca temu czysto 

etycznemu
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Bóg został umieszczony poza nawiasem ludzkich działań, stał się zale-
dwie ideą, a nie właściwym punktem odniesienia w życiu codziennym.

Msza święta w Polsce nie zatraciła jeszcze zupełnie sakralnego wymia-
ru, chociaż gdyby zapytać niektórych zdeklarowanych katolików o wiarę 
w przeistoczenie, odpowiedzi mogłyby być różne. Wiele rytuałów uległo 
jednak erozji – w jej wyniku zachowały przede wszystkim wartość kul-
turową, podyktowaną tradycją, ale zatraciły autentyczne doświadczenie 
przenikania się dwóch różnych porządków. Znacznie powszechniejsza jest 
duchowa dezercja i wiara zredukowana do może coś tam jest albo, w rady-
kalniejszej odmianie, coś tam musi być. To maksimum. Oczywiście, że kie-
dyś niewykształceni ludzie również nie orientowali się w teologicznych 
subtelnościach, niemniej nie było im z reguły obce przekonanie o obec-
ności Boga w codziennym życiu oraz zależności doczesnego porządku od 
wiecznego. Tej wierze podporządkowany był również moralny wymiar 
ich życia, nawet jeśli błądzili, jak to ludzie, nierzadko. Dzisiaj jest inaczej. 
Z tego, co dociera do nas z Zachodu, można wnosić, że w wyniku procesu 
desakralizacji chrześcijaństwo wyewoluowało tam w kierun-
ku moralistyczno-terapeutycznego deizmu. W tej odmianie 
wiara jest znośna, przynajmniej fragmentarycznie, również dla 
popkultury, która skłonna jest jej nawet – jak w dwóch pierw-
szych seriach Daredevila – przypisać pozytywne konotacje.

Można więc rzeczywiście uśmiechnąć się czy odetchnąć 
z ulgą: oto nowoczesność w jarmarcznym wydaniu pochyliła 
się litościwie nad naszą wiarą i wierzącego uczyniła superbo-
haterem. Nie jest to jednak wiara w Zbawiciela, tylko w wiara w bycie 
dobrym. Nie jest to historia zbawienia, tylko właściwych wyborów 
moralnych. Nie jest to chrześcijaństwo, w którym centralne miejsce 
zajmowałby Bóg, lecz chrześcijaństwo, w którym pierwszeństwo mają 
człowiek i porządek doczesny. Wiele wskazuje na to, że to nie problem 
serialu, ale znak czasów, w których redukcji ulega wymiar sakralny 
i metafizyczny, nieadekwatny w powszechnym odczuciu do otaczającej 
rzeczywistości. Popkultura w postaci Daredevila tylko odpowiedziała na 
ten puls współczesności. Ω

chrześcijaństwo 
wyewoluowało 
w kierunku 
moralistyczno 
terapeutycznego 
deizmu



Wołyń to film przerażający i ociekający przemocą. Ci, którzy 
znają kino Wojciecha Smarzowskiego oraz realia wołyńskich 
mordów z 1943 roku, nie powinni się temu dziwić. Obraz 
przekracza jednak wąskie granice drastycznego zapisu rzezi 
i sięga głębiej, próbując dotrzeć do samych źródeł zła. Ale czy 
odpowiada na wszystkie pytania? Czy brutalny realizm nie 
przyćmiewa refleksji nad uniwersalizmem ukazanej zbrodni? 

Mikołaj Mirowski

zło 
nakarmione 
słabością

Smarzowski 
nikomu nie 

przyznaje 
monopolu 

na prawdę 
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Wołyń nie jest jedynie filmem o ludo-
bójstwie. To przede wszystkim refleksja 
nad rozkładem starego świata i rządzą-
cych nim – pozornie stabilnych – reguł 
życia społecznego, w miejsce których 
brutalnie ujawniły się demony nacjona-
lizmu, zawiści i resentymentu. Przemoc 
stała się bronią słabych i tożsamościo-
wo pokiereszowanych ludzi, za wszel-
ką cenę dążących do odwrócenia ról. 
Podobnie jak Biesy Fiodora Dostojew-
skiego, Wołyń przypomina, że jeżeli 
nie ma Boga, to wszystko jest dozwolo
ne. Do takiego piekła, pozbawionego 
zasad i granic, wędrujemy wraz z cór-
ką polskich chłopów, Zosią Głowacką. 
Z  początku obserwujemy klasyczny 
dramat młodej dziewczyny zakochanej 
w przystojnym chłopcu z sąsiedztwa, ale 
wydanej przez rodziców za bogatego, 
znacznie starszego sołtysa. Ta historia 
to jednak tylko punkt wyjścia dla szero-
kiej perspektywy, jaką maluje na ekranie 
Wojciech Smarzowski, tworząc w ten 
sposób wielowątkowy pejzaż polskich 
kresów – boleśnie realistyczny, odarty 
z literackiej romantyzacji, obnażający 
pogłębiające się przez wieki podzia-
ły. Choć rzeź z 1943 roku ukazana jest 

z polskiego punktu widzenia, Smarzow-
ski nikomu nie przyznaje monopolu na 
prawdę. W  filmie króluje typowe dla 
reżysera zimne oko obserwatora – cza-
sem powierzchowne, ale też stroniące 
od osądów.

P r z y w r ó c i ć  Pa m i ę ć

Historia ukazana w Wołyniu od lat doma-
gała się opowiedzenia. Smarzowski 
chciał odtworzyć tę tragedię jak najdo-
kładniej, ze wszystkimi jej okropień-
stwami i drastycznym naturalizmem. 
Widzimy więc straszne sceny rozcinania 
kobietom brzuchów, nabijania na widły 
niemowląt czy palenia żywcem dzieci. 
Instynktownie odwraca-
my głowę, ale zdajemy 
sobie sprawę, że inaczej 
nie można było tego poka-
zać. Właśnie dzięki tak 
bolesnej terapii szokowej prawda powin-
na wreszcie przebić się do masowej świa-
domości. Film nieprzypadkowo otwiera 
znany cytat z pamiętnika Jana Zaleskie-
go – ojca księdza Tadeusza Isakowicza-
-Zaleskiego, mieszkańca Monasterzysk 
koło Buczacza na ziemi tarnopolskiej, 
świadka zagłady swojej rodzinnej wsi 

nacjonalizmy 
już bulgoczą pod 
powierzchnią 
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Korościatyn: Kresowian zabito dwukrot
nie: raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez 
przemilczenie, a to drugie morderstwo jest 
gorsze od pierwszego. Zadaniem Woły
nia jest zatem przywrócenie pamię-
ci. Smarzowski w wirtuozerski sposób 
sięga do popkulturowych narzędzi, by 
na ekranie wskrzesić temat zagłady kre-
sów i skutecznie – o czym jestem prze-
konany – ocalić go od zapomnienia. To 
nieoceniony wkład w budowę polskiej 
świadomości historycznej doby II wojny 
światowej. Żadnej pracy naukowej i żad-
nemu filmowi dokumentalnemu by się 
to nie udało. 

w y b u c h owa  m i e S z a n k a

Obraz rozpoczyna się długą sekwencją 
wesela. To zaślubiny Wasyla, młodego 
Ukraińca i Heleny, polskiej dziewczyny, 
siostry głównej bohaterki. Przyglądamy 
się tradycyjnemu obrządkowi pełnemu 
śpiewów, zabaw i kolejnych rytuałów 
przejścia. Widzimy, jak bogata była kul-
tura kresów – wieloetniczna mieszan-
ka polsko-ukraińsko-żydowska. W tych 
rozwlekłych, nasyconych lokalnym kolo-
rytem scenach przywodzących na myśl 

Reymontowskich Chło
pów z łatwością dostrze-
gamy jednak kipiące 
pokłady resentymentu. 
Nacjonalizmy już bulgo-
czą pod powierzchnią  – 

a my wiemy, że niedługo ujawnią się 
z pełną mocą. Bardzo dobrze ilustruje 
to jedna z weselnych atrakcji – chłopię-

ca walka na cepy. Właśnie w tym starciu 
po raz pierwszy, niby niewinnie i przy-
padkowo, pojawia się krew. Krew, która 
za jedyne trzy lata będzie lać się tutaj 
strumieniami.

Pierwsza część filmu wnikliwie 
przedstawia odwieczne zaszłości mię-
dzy społecznościami ukraińską, polską 
i żydowską. Choć Smarzowski nie może 
pokazać wszystkiego, pozostawia czytel-
ne akcenty. To Polacy są stroną jedno-
znacznie dominującą, a Ukraińcy – słabą 
i niepewną swojej tożsamości. Pomię-
dzy nimi znajdują się Żydzi, tworzący 
własną enklawę, tradycyjnie prowadzą-
cy karczmę i trudniący się handlem, ale 
nie cieszący się powszechną sympatią. 
Ukraińcy, czterokrotnie liczniejsi na 
tym terenie (68 procent wobec 17 pro-
cent Polaków), lecz nieustannie poni-
żani i pogardzani przez kolonizatorów, 
mają realne podstawy, by uważać się za 
obywateli drugiej kategorii. Polacy świa-
domie blokują ich podstawowe dążenia 
do autonomii oświatowej i religijnej czy 
swobody zawodowej, a sami zostają soł-
tysami, mają żyźniejsze ziemie i więcej 
morgów w posiadaniu. Wiedzą to dosko-
nale Żydzi, dlatego z Lachami handlują 
po wyższych cenach. Te napięcia pod-
syca jeszcze konflikt religijny – zamy-
kanie i burzenie cerkwi, przymusowe 
nawracanie wyznawców prawosławia 
na obrządek rzymsko katolicki. Echa 
wszystkich polskich grzechów są 
doskonale rejestrowane przez Sma-
rzowskiego. Ich wyrazicielem staje się 

to Polacy 
są stroną 

jednoznacznie 
dominującą 
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przedstawiciel ukraińskiego ruchu naro-
dowego (zapewne OUN-u – Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów), który pod-
czas wesela przekazuje rodakom wieści 
z kraju, podsycając niechęć do polskich 
panów. Do klasowych antagonizmów 
dołącza zatem czynnik narodowowy-
zwoleńczy – walka o niepodległą Ukra-
inę – a to już mieszanka wybuchowa. 
Scenę tę kończy niezwykle sugestywny 
toast za zdrowie Adolfa Hitlera, któ-
ry, doprowadzając do wojny i podbija-
jąc Polskę, ma ostatecznie przekreślić 
ukraińska niedolę. Zaślepieni rewan-
żem, marzący o  własnym państwie 
Ukraińcy piją jego zdrowie.

S k rwaw i o n e  z i e m i e

Gdy wybucha II wojna światowa, 
wszystkie skrywane dotąd antagoni-
zmy wychodzą na jaw. Po klęsce wrze-
śnia 1939 roku z  polskiego oddziału 
ucieka większość Ukraińców. Jeśli mamy 
walczyć, to za Ukrainę – mówią. Jeden 
z głównych bohaterów filmu – mąż Zosi, 
sołtys Maciej Skiba, udający po rozwią-
zaniu oddziału Ukraińca  – przeżywa 
szok widząc, jak wielkie są wśród nich 
pokłady nienawiści i rewanżyzmu wobec 
niedawnych współobywateli. Wymow-
nym znakiem nowych czasów jest sym-
boliczny pogrzeb II Rzecz pospolitej, 
który po kampanii wrześniowej urzą-
dzają spontanicznie Ukraińcy. To koniec 
dawnego, bezpieczniejszego dla wszyst-
kich świata. Nadchodzi chaos, strach 
i prawdziwe piekło na ziemi.

Okupacja radziecka w  latach 
1939–1941, a  potem niemiecka z  lat 
1941–1944 spowodowały, że życie 
ludzkie w zawrotnym tempie straciło 
jakąkolwiek wartość. W zależności od 
politycznych celów okupantów kolejne 
narody stawały się zwierzyną łowną, 
przedmiotem represji i  mordów. Dla 
bolszewików byli nim przede wszyst-
kim Polacy. W  mgnieniu oka, jedną 
decyzją, pozbawiano ich praw politycz-
nych, obywatelskich i  majątkowych. 
Smarzowski przypomina liczne aresz-
towania i wywózki polskiego elementu 
politycznie niepewnego w głąb Związku 
Radzieckiego. Los wielkich grup etnicz-
nych czy społecznych to jednak w ZSRR 
problem wyłącznie logistyczny, bo tak 
naprawdę zginąć można za wszystko, 
choćby kradzież skrzynki wódki. Z kolei 
dla Niemców na celowniku byli przede 
wszystkim Żydzi – wyłapywani, grabie-
ni, a następnie rozstrzeliwani przez spe-
cjalne jednostki. Wówczas, po czerwcu 
1941 roku, Holocaust nie nabrał jeszcze 
cech dobrze naoliwionej 
maszyny śmierci, której 
symbolem już za chwilę 
staną się kominy krema-
toryjne Auschwitz. Ukra-
ińcy byli tego ogromu 
okrucieństwa nie tylko niezaangażowa-
nymi świadkami, ale, siłą rzeczy, także 
współsprawcami (podobnie zresztą jak 
część Polaków, która nie wykazywała 
się jedynie biernością wobec tropionych 
przez Niemców Żydów), gdy kolejne 

można ulec 
wrażeniu, że 
twórca pławi się 
w brutalności 
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władze, wykorzystując dawne resenty-
menty i ambicje narodowe, zatrudniały 
ich w administracji i milicji. W ten spo-
sób rozgrywał się dramat spirali zła na 
skrwawionych ziemiach.

to ż S a m o ś ć  z ł a

Kumulacją spiętrzonych fal przemo-
cy i  nienawiści była sama zbrodnia 
wołyńska, pokazana przez Smarzow-
skiego długo, cierpliwie i  niezwykle 
detalicznie. Chwilami można ulec wra-
żeniu, że twórca pławi się w brutalności. 
Niemniej, podobnie jak w jego innym 
historycznym filmie, Róży, przeraża-
jące sceny mają wyraźne uzasadnie-
nie – to wszystko przecież wydarzyło 
się naprawdę. W takim ujęciu ludzkie 
okrucieństwo tym bardziej przytłacza, 
ale i działa terapeutycznie, dopełnia-

jąc uniwersalistycznego 
wymiaru dzieła. Wołyń 
stanowi bowiem ostrze-
żenie i  bolesne przypo-
mnienie, do czego zdolne 
są demony narodowe-

go radykalizmu. Skłania do reflek-
sji nad tożsamością zła i  każe zadać 
pytanie: jak to się stało, że bandom 
ukraińskich nacjonalistów, którzy 
w filmie zjawiają się jakby znikąd, uda-
ło się tak skutecznie podzielić polsko- 
-ukraińskie wsie i zamieszkujących je 
od lat sąsiadów? Mimo wszelkich anta-
gonizmów, uraz i wojennej brutalności 
trudno zrozumieć, co mogło skłonić 
agresorów, by z taką zajadłością mor-

dować dzieci i kobiety, a potem z uśmie-
chem na ustach chwalić się zdawanym 
okrucieństwem. Czy jest na to jakiekol-
wiek racjonalne wytłumaczenie?

Jak można pozostać prawosław-
nym księdzem, wyznającym zasadę 
powszechnej miłości do bliźniego, a jed-
nocześnie wzywać do mordu? Podczas 
kazania pop bez zmrużenia oka nawołu-
je do pogromu, mówiąc, że nadszedł czas 
oddzielenia ziaren pszenicy od kąkolu. Gdy 
duchowny, mając za plecami ikonostas, 
święci kosy, sierpy, cepy i widły, które 
lada moment rozsiekają wnętrzności 
niewinnych ofiar – namacalnie doty-
kamy conradowskiego jądra ciemności, 
obcujemy z najczystszym złem. To zde-
cydowanie najbardziej porażająca scena 
filmu. Nawet zestawienie jej z kazaniem 
innego duchownego obrządku wschod-
niego, który błaga o zaniechanie prze-
mocy, nie łagodzi moralnego wstrząsu. 
Smarzowski wręcz dodatkowo go pogłę-
bia, pokazując mord bezbronnych wier-
nych w rzymskokatolickim kościele. Co 
z tego obrazu wynika? Jak go przetra-
wić, jak zrozumieć, gdy chłodne oko 
kamery rejestruje tylko kolejne przy-
kłady wymyślnych okrucieństw? Czy 
zło ma narodowy charakter? Przecież 
to nie jest historia o złych do cna Ukra-
ińcach i krystalicznie dobrych Polakach, 
ale o tym, jak groźna może być choro-
ba nacjonalizmu i ksenofobii, jak czę-
sto bezmyślne okrucieństwo karmione 
jest słabością i strachem. Gdy porządek 
moralny zostaje zawieszony, pogardza-

zrozumienie jest 
najpewniejszą 

drogą do 
pojednania 
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ni od wieków Ukraińcy biorą bestialski 
odwet. Tym krwawszy i okrutniejszy, im 
bardziej może ukonstytuować ich nowo 
odkrytą narodową tożsamość, stworzyć 
namiastkę wspólnoty połączonej mor-
dem. Scena, w której jednostki Ukra-
ińskiej Armii Powstańczej, szykując 
się do krwawej jatki, krzyczą w świe-
tle płonącego ogniska Sława Ukrajini, 
herojam sława! Lachom smiert!, obrazuje 
przerażający moment ich zbrodniczego 
upodmiotowienia.

j a k  b u d owa ć  m o St y ?

Fanatyzm apostołów czystej etnicznie 
Ukrainy nie wszystkich infekuje i w fil-
mie Smarzowskiego oglądamy rów-
nież te chwalebne wyjątki. Jednak czy 
może to stanowić pocieszenie? Bardziej 
współczesne przykłady czystek etnicz-
nych, jak zbrodnie w byłej Jugosławii 
czy masakra Tutsi dokonana przez 
ekstremistów z Hutu w Rwandzie, nie 
nastrajają optymistycznie. Czy mamy 

szansę budować mosty zamiast murów? 
Być może najpierw należy poznać ogrom 
zła i zrozumieć, czym się ono karmi? 
Tej głębszej refleksji niestety zabrakło 
w – warsztatowo doskonałym – filmie 
Wojciecha Smarzowskiego. Chciałbym, 
by w kolejnej odsłonie swojej twórczości 
reżyser pochylił się właśnie nad taki-
mi pytaniami, inaczej jego sugestywny, 
niezmiernie ważny i potrzebny fresk 
o Wołyniu pozostanie niepełny. Osta-
nia scena, w której główna bohaterka 
zostaje przewieziona mostem na drugą 
stronę rzeki przez dawnego ukochane-
go, rozczarowuje i domaga się dopełnie-
nia. Kolejne niezaangażowane odejście 
kamery i spojrzenie z góry nie zastąpi 
puenty. Po Róży i Wołyniu mam nadzieję, 
że głośny krzyk z filmów Smarzowskie-
go zamieni się choć na chwilę w wywa-
żony i pełen namysłu szept. Przecież to 
właśnie zrozumienie jest najpewniejszą 
drogą do pojednania. Ω



Oczywiście polskich, uciskanych i niedopuszczanych. 
Od pokoleń marginalizowanych przez korporacyjne 
zasady zatrzaśniętych drzwi i braku miejsc na sali 

I oto w pierwszym roku Dobrej Zmiany Minister Kultury i wice-
premier RP prof. Piotr Gliński zerwał sfilcowaną kurtynę i ogłosił 
pierwszy w dziejach polskiej kinematografii OTWARTY konkurs na 
scenariusz filmowy opisujący historię Polski.

Korporacja zawodowa, jaką jest PISF (Bizancjum o oficjalnej 
nazwie – maskirowce: Polski Instytut Sztuki Filmowej – czytaj: Fil-
mowy Układ Zamknięty), od 12 lat rozdzielała corocznie od 110 – 

Remigiusz Włast-Matuszak

Fronda 
scena-
rzystów 
filmowych
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a ostatnio nawet 136 – milionów złotych, stale ogłaszając konkursy 
na scenariusz filmowy. Oczywiście wszyscy, w tym każda uboga 
sierotka z głębokiej prowincji, mogli przysłać swoje dzieło, ale 
regulaminową podstawą oceny był dorobek twórczy. Jeśli go nie 
miałeś, byłeś skazany na scenopisarski niebyt. A będąc zmargi-
nalizowanym, nie mogłeś mieć przecież DOROBKU twórczego. 
Żadnego innego też nie.

Na podobnych zasadach szczelności działa wiele innych korpo-
racji zawodowych – prawniczych, gospodarczych, twórczych – ale 
wystarczy naruszyć ich pancerzyk, by okazało się, że na zewnątrz 
są ludzie tak samo sprawni zawodowo i utalentowani, jak chronieni 
układem wybrańcy w środku.

Od kilku pokoleń, od czasów słusznie (prawie) minionych, zawsze 
czytałem i słyszałem z ust zawodowców, że wąskim gardłem polskiej 
kinematografii są scenariusze, a mówiąc dokładniej – ICH BRAK. Tak 
było za komuny i ten stan rzeczy trwa nadal po roku ’89... W kaza-
matach i séparé budynku mieszczącego kino Kultura na Krakowskim 
Przedmieściu zawsze unosił się tam ten sam DUCH sowieckiego 
Bizancjum. Czy to za czasów głębokiego stalinizmu, gdy mieścił 
się tam Centralny Urząd Kinematografii dzierżony ręką towarzysz-
ki Dory Grąb; czy w czasach późnego Gierka – Naczelny Zarząd 
Kinematografii towarzysza Jerzego Bajdora; czy za Mazowieckie-
go – Komitet Kinematografii rządzony przez towarzysza Waldemara 
Dąbrowskiego, do dzisiaj będącego Dyrektorem Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej w Warszawie; czy od lat dwunastu – Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej rządzony do 2015 roku przez Agnieszkę 
Odorowicz, studentkę z Krakowa mianowaną w 2005 roku 
wiceministrem kultury (Można? Można!). Wchodził chło-
piec z Wrocławia, a na drugi dzień był już Funkcjonariuszem 
Państwowym o nieograniczonej władzy na polu Najważniej-
szej ze Sztuk. Wprowadzała się studentka z Krakowa, a po 
tygodniu Pani Dziedziczka batożyła służbę na ganku.

Dzisiaj tę rolę pełni oficjalna przyjaciółka Agnieszki Odorowicz – 
kolejna krakowianka – Magdalena Sroka. Jej kadencja kończy się 
w 2020 roku, ale jak uzna to za stosowne, to zostanie na drugą – do 
2025 roku! I zapewne wówczas przekaże PISF w godne ręce kolejnej 
postępowej krakowianki.

wąskim gardłem polskiej 
kinematografii są 
scenariusze, a mówiąc 
dokładniej – ich brak
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 W czerwcu 2005 roku, w koszmarnych czasach pierwszego PiS-u, 
gdy kury przestały się nieść, a studnie wyschły, tenże PiS, mimo 
ostrych medialnych protestów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, 
przeforsował w Sejmie RP Ustawę o kinematografii, nadając polskim 
twórcom filmowym autentyczne klasowe przywileje i stałe dotacje. 
Bracia Bros – jeden działacz PiS, drugi filar Salonu – uśpili czujność 
Nowogrodzkiej i ustawa przeszła, by działać do dziś. 

Już w 2006 roku salonowi filmowcy zaczęli gryź rękę, która na lata 
zapewniła im michę. Później było jeszcze ciekawiej – PiS wyhodował 
sobie na piersi stugłową żmiję, mutantkę gatunku Odoris agresoris, 
która w trakcie kampanii prezydenckiej i sejmowej pokazała, jak 
jadowita potrafi być. 

Na przełomie lat 2015/2016 MKiDN przeprowadziło fachowy 
prawniczy audyt wszystkich podleglych mu instytucji centralnych 
typu NCK, NInA, IAM itd., itp. Tylko jedna instytucja nie została 
zlustrowana. Która? Tak! Zgadli Państwo – był to PISF. Prawo zwy
czajowe zabrania, by lustracje i audyty czynić częściej niż raz do 
roku – a lustrację/audyt przeprowadzono w PISFie latem 2015 roku! 
Audyt NIK (zawarty na 34 stronach) udowodnił Nieżyczliwym i Złym 
ludziom, iż PISF jest instytucją WZORCOWĄ, absolutnie poprawną 
prawnie i politycznie – któż odważy się to zakwestionować?! 

Znamy różne Bizancja – w polskiej kinematografii zaistniało 
Bizancjum typu Utopia Holistyczna, gdzie decydenci, kąpiąc się 
w wannach z hydromasażem, wręczają Artystom bezzwrotne koper-
ty z milionami. Bizancjum z rogu Krakowskiego i Trębackiej składa 
się z 21 Wysokich Komisji oraz licznych gremiów – w ten sposób 
około tysiąca twórców filmowych zostało zmienionych w uniżo-
nych DWORZAN. Carewna rozdaje 136 milionów złotych rocznie, 
z tego 20% według własnego, niekontrolowanego uznania (baga-
tela 27 milionów), a koszt utrzymania Jej i dworu to 12,5 milionów 
złotych rocznie.

Bizancjum PISFu ma też (miało) absolutny monopol na pozyskiwa
nie scenariuszy filmowych. Odbywały się coroczne konkursy 
dla Twórców z niezaprzeczalnym dorobkiem oraz cenzusem 
wysokiej oceny dokonań zawodowych. Układ był zamknięty – 
można było dostać się do niego jedynie poprzez mariage 
albo dziedziczenie.

znamy różne bizancja – 
w polskiej kinematografii 

zaistniało bizancjum 
typu utopia holistyczna
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W grudniu 2015 roku Dobra Zmiana zastukała nieśmiało do Pol-
skiej Kinematografii. Rozeszła się szeptanka o OTWARTYM Konkur-
sie Scenariuszowym. Rechocik był powszechny – nawet jak ogłoszą 
tak samobójczą decyzję, to LUDZIE ich zbojkotują, a prowokacja 
wymierzona w PISFska skończy się fiaskiem.

 I prof. Piotr Gliński po długich konsultacjach prawnych ogło-
sił w lipcu tego roku pierwszy OTWARTY konkurs na scenariusz 
filmowy dotyczący historii Polski. Rozległ się bulgot wstrzymywa-
nego rechotu. Konkurs przewidywał 50 stypendiów na napisanie 
treatmentów (streszczeń scenariuszy) – wieszczono, że nie przyj-
dzie nawet 40 pomysłów i Konkurs okaże się kompromitacją. A tu, 
mimo krótkiego terminu i wakacji, zaczęły napływać wnioski z pomy-
słami. Wpierw pierwsze 50, potem pierwsze 200, a potem lawina 
wrześniowa – do 19 września autorzy zgłosili 856 pomy-
słów. Po dokładnym przeczytaniu wniosków, jury (osiem 
osób) wybrało 50 autorów, których nagrodzono stypendiami 
i zaproszono do napisania treatmentów. Fronda scenarzy-
stów filmowych okazała się skuteczna – w tworzonej Bazie 
Scenariuszowej jest 111 pomysłów (wliczając w to 50 wyróż-
nionych), na tyle ciekawych, że każdy nadaje się do natychmiasto-
wej realizacji. Oczywiście sam pomysł to nie automatycznie dobry 
scenariusz, ale kapitał scenariuszowy jest. Ziarno zostało zasiane!

Wśród 856 pomysłów ponad 200 to teksty zawodowych scena-
rzystów. Tych, co mieli rzekomo zbojkotować Konkurs MKiDN 
i pokazać, że próby podważenia autorytetu PISFu kończą się dla 
uzurpatorów ośmieszeniem. A tu konsternacja – prości, lewie piśmien
ni ludzie z głębokiej Polski B, C i D nadesłali ciekawe pomysły histo-
ryczne. No i tych 200 niesubordynowanych zawodowców z kręgu 
PISFu, którzy wiedzeni intuicją artystów i mądrością etapu, igno-
rując instrukcje, niepisane nakazy i przekaz dnia, przyłączyli się do 
Frondy scenariuszowego pospólstwa i przeszli na stronę Konkursu 
Otwartego.

Presja ma sens, Fronda ma sens! Za Wami pójdą inni! Ω

rozeszła się szeptanka 
o otwartym konkursie 
Scenariuszowym. 
rechocik był powszechny



Artur R. Kołodziejczyk

teolog 
w archiwum X, 
czyli incydent 
w Roswell
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The X-Files to kultowy serial amerykański, który szybko 
stał się elementem kultury masowej. Nic dziwnego, 
w końcu na początku lat dziewięćdziesiątych 
3,5 miliona Amerykanów wierzyło, że… porwali ich 
kosmici. Czy człowiek jest we wszechświecie sam? 
Czy kręgi w zbożu to sprawka obcych? Czy w tym 
kontekście teologia może cokolwiek powiedzieć?

I want to believe. Plakat z takim napisem znajdował się na ścianie za 
biurkiem agenta Foxa Muldera, współtworzącego wraz z agentką 
Daną Scully komórkę Federalnego Biura Śledczego o nazwie Archi
wum X. Jej zadaniem było prowadzenie śledztw w zakresie wydarzeń, 
których nie sposób wytłumaczyć na drodze zwykłego wnioskowa-
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nia. Przedmiotem zainteresowania Muldera i Scully były sytuacje 
paranormalne, a nade wszystko – hipotetyczne wizyty cywilizacji 
pozaziemskich na naszej planecie.

kow b o j e  i   ko S m i c i

Środa, 2 lipca 1947 roku, około godziny 22. Stan Nowy Meksyk, mia-
steczko Corona, mniej więcej 120 km na północny-zachód od miasta 
Roswell. Lokalny sprzedawca Dan Wilmot przebywał z żoną na tara-
sie. Zapowiadała się pogodna noc. W pewnym momencie dostrzegł 
na niebie, na wysokości około pięciuset metrów, dość spory, roz-
świetlony przedmiot o kształcie połączonych talerzy, który z dużą 
prędkością przemieszczał się na północ. Obiekt rzekomo poruszał 
się bezdźwięcznie, a po niedługim czasie znikł 1. Kilka dni później, 
8 lipca 1947 roku, lokalna prasa ujawniła, że w okolicach Roswell, na 
terenie działki Williama Brazela, odnaleziono wrak pojazdu przypo-
minającego kształtem spodek. Wiadomość podał komandor grupy 
509 (tej samej, która zrzuciła bomby atomowe na Hiroszimę i Naga-
saki), pułkownik William Blanchard. Obiekt podobno przewieziono 
do badań do bazy wojskowej w Roswell. Już tego samego dnia poja-
wiły się jednak niejasności. Generał Roger Ramey podał do publicz-
nej wiadomości, że tajemniczy wrak nie był niezidentyfikowanym 
spodkiem, a  jedynie uszkodzonym balonem meteorologicznym. 
Z kolei w wielu zeznaniach pojawiły się informacje o rzekomym 
odnalezieniu małych, człekokształtnych ciał, które miały zostać pod-
dane autopsji w specjalnych laboratoriach. Informacje te ujawnił 

po przeszło trzydziestu latach fizyk Stanton Friedman. Fakt 
czy wytwór fantazji?

30 grudnia 1947 roku w Stanach Zjednoczonych powoła-
no do istnienia projekt Sign, którego zadaniem było weryfi-
kowanie informacji na temat UFOs, czyli unidentified flying 

objects (pol.  niezidentyfikowanych obiektów latających). Oznacza 
to, że pierwotnie określenie UFO w żadnym razie nie odnosiło się 
do obcych cywilizacji z kosmosu, jednak z biegiem czasu skrót ten 
zaczęto powszechnie utożsamiać z domniemanymi pozaziemskimi 

1 Zob.: Ch. Berlitz, W. Moore, Zdarzenie w Roswell, tłum. E. Pankiewicz, Warszawa, Wydaw-
nictwo Amber, 1997, s. 23–24.

pojawiły się informacje 
o odnalezieniu małych, 
człekokształtnych ciał 
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formami życia. W 1952 roku działalność rozpoczął Blue Book, inny rzą-
dowy program służący rozpatrywaniu doniesień o niezidentyfikowa-
nych obiektach latających. Projekt istniał do 1969 roku i zgromadził 
12 618 zawiadomień, z czego 712 pozostało do dziś niewyjaśnionych. 
Zatrzymajmy się jednak na incydencie w Roswell i przenieśmy do 
roku 1995, w którym rząd Stanów Zjednoczonych przyznał, że celo-
wo nie podawał w tej sprawie prawdziwych informacji. Okazało się 
wówczas, że na działce Williama Brazela wcale nie odnaleziono ele-
mentów balonu meteorologicznego, tylko fragmenty konstrukcji taj-
nego projektu Morgul, którego celem było śledzenie prób jądrowych 
Związku Radzieckiego. Niewyjaśniona pozostała jednak kwestia 
rzekomo odnalezionych ciał istot humanoidalnych. Armia Stanów 
Zjednoczonych przyznała, że w latach pięćdziesiątych prowadziła 
inny tajny program o kryptonimie Pułap, w ramach którego ekspery-
mentowano ze spadochronami stratosferycznymi z wykorzystaniem 
człekopodobnych manekinów. To podobno one zostały odnalezione 
przez osoby postronne i mogły zostać uznane za byty pozaziemskie. 
Poza tym FBI po czasie przyznało, że celowo doprowadzało 
do dezinformacji medialnej, aby zapobiec ujawnieniu eks-
perymentów z samolotami szpiegowskimi U-2.

Incydent w Roswell miał miejsce w czasach, gdy wybuch 
konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a Związkiem Sowieckim był bardzo możliwy i oba mocar-
stwa prześcigały się w poszukiwaniu nowych technologii 
militarnych. W kontekście wydarzenia z 1947 roku trudno jedno-
znacznie oddzielić fakty od mitów. Właśnie od tego momentu wszel-
kie hipotezy dotyczące cywilizacji pozaziemskich zaczęły rozgrzewać 
opinię publiczną, choć wzmianki o kosmitach można odnaleźć już 
w Prawdziwej historii rzymskiego satyryka Lukiana z Samosat (zm. 
ok. 190 roku po Chr.). Mimo że współczesna nauka nie dysponuje 
niepodważalnym dowodem na obecność życia w kosmosie, już samo 
przypuszczenie stało się punktem wyjścia do rozwoju przeróżnych 
teorii spiskowych…

a n i o łow i e  i   l ata j ą c e  S P o d k i

Czy teologia może dostarczyć jakichkolwiek przesłanek uwiarygad-
niających istnienie pozaziemskich bytów? Otóż nie może, co już 

rząd Stanów 
zjednoczonych
celowo nie podawał
prawdziwych 
informacji
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stanowi konkretną odpowiedź. Teologia to dyscyplina wiedzy, któ-
rej przedmiotem poznania jest Objawienie Boże – przez stworzenia 
i w stworzeniach oraz historyczne, manifestujące się w Piśmie Świę-
tym i Tradycji Konstytutywnej (w teologii protestanckiej, w myśl 
zasady Sola Scriptura, medium Objawienia jest wyłącznie Biblia). 
Czy zatem Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji mówi 
cokolwiek o powołaniu do życia istot, które potocznie określa się jako 
kosmici? Nie. Odpowiedzi na to pytanie udziela dogmatyczny traktat 
teologiczny o stworzeniu, czyli protologia. Podstawowe opisy kreacji 
świata z Biblii Hebrajskiej zostały spisane według dwóch tradycji – 
kapłańskiej (Rdz 1, 1 – 2, 4a) i jahwistycznej (Rdz 2, 4b – 25). W obu 
tych narracjach centrum stworzenia jest istota ludzka uczyniona na 
obraz i podobieństwo Stwórcy (zob. Rdz 1, 26 – 27). Reszta bytów 
również została powołana do życia za sprawą Absolutu oraz ex nihilo. 
W kontekście tych opisów ważna jest Boska inicjatywa i wynikający 
z niej akt stworzenia rzeczywistości, którego częścią i zwieńczeniem 
jest człowiek (zob. Rdz 1, 31) oraz Przymierze z każdą istotą żywą 
(zob. Rdz 9 ,8-17). Teologia może zatem stwierdzić, że w Biblii nie 
ma mowy o bytach pozaziemskich takich jak kosmici.

Trzeba jednak postawić jeszcze jedno pytanie: czy Objawienie 
zawarte w Tradycji opisuje istoty inne niż te, które pojawiają się 
w kapłańskiej i  jahwistycznej narracji o stworzeniu świata? Być 
może ta odpowiedź niektórych zdziwi, ale… tak. Sobór Laterań-
ski IV (rok 1215) orzekł: Bóg (…) wszechmocną swoją potęgą równocze
śnie, od początku czasu, stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, 
duchowe i cielesne, to znaczy anielskie i ziemskie (…) 2. Aniołowie – bo 

o nich mowa – są stworzonymi przez Boga bytami duchowymi 
(innymi niż duchowo-materialne jednostki ludzkie) i osobowy-
mi. Posiadają, podobnie jak ludzie, rozum (por. Ga 1, 8) i wolną 
wolę (por. 2 P 2, 4). Można zatem stwierdzić, że oprócz czło-

wieka (rozumianego jako duchowo-cielesna, wolna i rozumna oso-
ba) istnieją także aniołowie, którzy są osobowościami duchowymi, 
wolnymi i także rozumnymi.

2 Dokumenty soborów powszechnych, A. Baron, H. Pietras (red.), t. II, Kraków 2001–2005, 
s. 221.

centrum stworzenia 
jest istota ludzka 
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Z   A r c h i w u m  X  t e o lo g i i

Hipotezy o istnieniu kosmitów rozpalają wyobraźnię wielu osób, 
w szczególności tych, które żyją wszelakimi teoriami spiskowymi. 
Incydent w Roswell można z powodzeniem uznać za symboliczny 
początek epoki, w której zainteresowanie enigmatyczną kwestią UFO 
rozpoczęło się na dobre. Nie można jednak zapominać, że wiele incy-
dentów, podczas których rzekomo dostrzegano niezidentyfikowane 
obiekty latające, przypadało na okres wyścigu zbrojeń i rosnących 
napięć politycznych.

W otchłaniach sieci można znaleźć – mniej lub bardziej zabaw-
ne – teologiczne interpretacje kwestii istnienia kosmitów. Pojawiają 
się nawet informacje, wedle których są oni wysłannikami Boga lub 
innym rodzajem Jego stworzenia. Wszystkich autorów takich kon-
cepcji proszę o uświadomienie sobie jednej, podstawowej spra-
wy: nie ma w Objawieniu Bożym – zawartym w Piśmie Świętym 
i Tradycji Konstytutywnej – żadnych przesłanek dopuszczają-
cych istnienie materialnych bytów podobnych do człowieka. 
Teologia w ramach sporu o pozaziemskie życie może powiedzieć 
tylko tyle, że… nie ma nic do powiedzenia. I to jest duży konkret. 
W końcu Biblia jest świadectwem historii relacji Boga z człowiekiem. 
Oprócz ludzi jedynymi istotami stworzonymi przez Boga – również 
wolnymi i rozumnymi, aczkolwiek doskonalszymi ze względu na swój 
duchowy charakter – są aniołowie. W ten sposób teologiczne śledz-
two w zakresie istnienia cywilizacji pozaziemskich, powszechnie 
określanych jako UFO, można uznać za zakończone. Nie obowiązuje 
klauzula tajności. Bez odbioru. Ω

oprócz człowieka 
istnieją też 
aniołowie 



Tomasz Krok

Fenomen 
niezidenty
Fikowanych 
obiektów 
latających
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Jeśli oni tam są, to zapewne już o nas wiedzą…
Stephen Hawking

Czy tegoroczną reaktywację przygód agentów federalnych Foxa Mulde-
ra i Dany Scully z serialu Z archiwum X zawdzięczamy jedynie modzie na 
retro? Bez wątpienia generacją X – dzisiejszymi 30-, 40-latkami – zawład-
nęła melancholia, na której chcą zarobić specjaliści od showbiznesu, 
a tendencja powrotu do klimatu rodem z lat 80. (Stranger Things, Ash vs 
Evil Dead) i 90. XX wieku (powrót Twin Peaks) jest już wyraźnie zauwa-
żalnym trendem. Jednak The X Files wyróżnia spośród pozostałych seria-
li jego przewodnia tematyka. Mowa tu o zjawisku UFO, pojmowanym 
z jednej strony jako przykład najbardziej chyba żywotnego fenomenu 
kulturowego poprzedniego stulecia, a z drugiej – jako przedmiot mniej 
lub bardziej naukowych badań na wyjątkowo szeroką skalę.

Być może to właśnie kosmici i niesłabnące zainteresowanie nimi, któ-
re przejawiają kolejne pokolenia, stanowi o popularności serialu. Choć 
UFO nie jest stałym elementem osi fabularnej wszystkich odcinków, 
to jednak właśnie ten motyw popycha główny wątek, decydując zara-
zem o fenomenie The X Files. Można śmiało postawić tezę, że sposób, 
w jaki ukazano przedstawicieli obcych cywilizacji w serialu, zaważył na 
ich powszechnym wyobrażeniu. Do dziś większość z nas, myśląc o UFO, 
ma przed oczami Szaraka (Grey alien) – bladą, niską, antropomorficzną 
postać z wodogłowiem, bez nosa i z wielkimi czarnymi oczami pozba-
wionymi źrenic – przedstawiciela teoretycznie istniejącej rasy kosmitów 
znanego z odcinków Z archiwum X.

m o d a  n a  b l i S k i e  S P ot k a n i a

Współcześnie za początek zaistnienia zjawiska UFO wśród opinii publicz-
nej uznaje się przypadek Kennetha Arnolda. Ten amerykański biznesmen 
i pilot-amator z Idaho podczas przelotu nad Górami Kaskadowymi w sta-
nie Waszyngton 24 czerwca 1947 roku zaobserwował dziewięć tajemni-
czych świateł-dysków, które leciały z zawrotną prędkością. Przyjmując za 
punkty odniesienia wierzchołki gór, obliczył za pomocą zegara pokłado-
wego, że obiekty musiały lecieć z prędkością 2800 km na godzinę, prze-
kraczając przy tym ponad dwukrotnie barierę dźwięku. Kenneth 
Arnold zaraz po wylądowaniu zgłosił swoją obserwację załodze 
miejscowego lotniska. Wieść o zdarzeniu szybko rozeszła się 

dziewięć tajemniczych 
światełdysków
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w światku lotniczym, wywołując zainteresowanie mediów. To właśnie 
podczas prowizorycznej konferencji prasowej Arnold, aby opisać zjawi-
sko, którego był świadkiem, jako pierwszy użył nazwy flying saucers – lata-
jące spodki. Początkowo nie wysuwał on hipotezy o pozaziemskim pocho-
dzeniu zaobserwowanych przez siebie obiektów, twierdząc, że musiały 
być one najprawdopodobniej testowymi rakietami wystrzelonymi przez 
amerykańską armię. Wersję z pojazdami pochodzenia pozaziemskiego 
zaczęły lansować media, które lawinowo wyciągały na światło dzienne 
podobne historie. Co ciekawe, sam Arnold w późniejszych latach był zwo-
lennikiem oryginalnej teorii głoszącej, że widziane przez niego obiekty 
nie były pojazdami obcych, a żywymi istotami pochodzenia kosmicznego.

Sprawa Kennetha Arnolda nie była pierwszym w XX wieku przypad-
kiem zaobserwowania niezidentyfikowanych obiektów latających. Trzeba 
jednak przyznać, że relacja o zdarzeniu z jego udziałem idealnie trafiła 
w swój czas, rozprzestrzeniając się po mediach z szybkością błyskawicy 
i idealnie obrazując późniejszą McLuhanowską teorię globalnej wioski. 
Kolejnym i zarazem najsłynniejszym incydentem, który przyczynił się do 
wzrostu popularności UFO w zbiorowej świadomości, były bez wątpienia 
wypadki z Roswell z 2 lipca 1947 roku. Wydarzenia te wyczerpująco opisał 
na łamach niniejszego numeru FRONDy Artur R. Kołodziejczyk w tekście 
Teolog w Archiwum X, czyli incydent w Roswell, do którego odsyłam czytel-
nika. Od tego czasu Ameryka zaczęła dosłownie wariować na punkcie 
UFO, czego dowodem była ogromna liczba doniesień o pozaziemskich 
incydentach. Tylko w czerwcu i lipcu 1947 roku ich liczba wyniosła blisko 

900. Wydarzenia te spowodowały, że w tym samym roku ame-
rykański wywiad wojskowy rozpoczął szeroko zakrojone bada-
nia pod kryptonimem Sign, dwa lata później przemianowane 
na Grudge, a w końcu, w 1952 roku, na Blue Book. Programy te 
skupiały w swoich szeregach wojskowych oraz akademickich 

badaczy na czele z jednym z najbardziej znanych ufologów – doktorem 
Allenem Hynekiem, astronomem i wykładowcą Uniwersytetu w Evanston 
w stanie Illinois. Zasłynął on między innymi zaprojektowaną na potrzeby 
projektu trójstopniową skalą obserwacji UFO znaną jako bliskie spotkania. 

Projekt Blue Book trwał nieprzerwanie do 1970 roku. Jego rezultatem 
było mniej lub bardziej szczegółowe przeanalizowanie ponad 12 tysięcy 
przypadków obserwacji UFO. Większość została uznana przez uczestni-
ków projektu za zwykłe samoloty czy naturalne zjawiska atmosferyczne. 

ameryka zaczęła 
dosłownie wariować 

na punkcie ufo



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

14
7

Spośród tysięcy rozpatrywanych przez dziesiątki lat przypadków jedynie 
701 uznano za niewyjaśnione. Pojęcie o tym, jak mogły wyglądać prace 
tej grupy, dają wspomnienia (wydane w 1956 roku) pierwszego dowódcy 
Blue Book kapitana J. Ruppelta, który swoją funkcję sprawował jedynie 
przez rok. W podsumowaniu książki Raport w sprawie UFO opisującej 
doświadczenia z pracy nad projektem napisał on: Być może ostateczną 
odpowiedzią na pytanie o UFO będzie stwierdzenie, że wszystkie raporty doty-
czące niezidentyfikowanych obiektów latających są jedynie pomyłkami. Albo 
też gros pilotów, specjalistów, generałów, naukowców i w końcu zwykłych zja-
daczy chleba będących świadkami tych zjawisk, którzy powiedzieli mi, że „nie 
uwierzyliby we własne opowieści, gdyby nie przeżyli tego na własnej skórze”, 
wie, o czym mówi. Może ziemia jest stale odwiedzana przez międzyplanetarne 
statki. Czas pokaże, kto ma rację. Ta konkluzja jest o tyle istotna, że książka 
stanowi pierwsze tego typu wspomnienia dotyczące niezidentyfikowa-
nych obiektów latających, które wyszły spod pióra oficera armii Stanów 
Zjednoczonych zawodowo zajmującego się tą tematyką. 

b o g ow i e  z   i n n e j  P l a n e t y

Zupełnie nową jakością w  podejściu do tematu była bez wątpienia 
kontrowersyjna twórczość szwajcarskiego badacza-amatora Ericha 
von Dänikena, którą rozpoczęła wydana w 1968 roku książka Wspomnienia 
z przyszłości. W swoich publikacjach Däniken w zwięzły, prosty i, mogło-
by się wydawać, logiczny sposób wyjaśnia, że Ziemia i jej mieszkańcy 
w ciągu tysiącleci byli odwiedzani przez kosmitów, którym zawdzięczali 
rozwój cywilizacyjny, czerpiąc od nich bezcenną wiedzę z dziedzin takich 
jak agrokultura, budownictwo, architektura czy medycyna. Teorie te spo-
tykają się ze zdecydowanie negatywnymi reakcjami świata nauki. Sam 
Däniken twierdzi, że to skutek deficytu odważnych i otwartych umysłów, 
których próżno szukać wśród kadry akademickiej złożonej z karierowiczów 
i oportunistów. Na łamach swoich Wspomnień z przyszłości pisał: Naturalnie 
żaden archeolog o wykształceniu akademickim nie zechce przyznać, że kosmici 
mogliby niegdyś odwiedzić naszą Ziemię. Roztropny człowiek niechętnie naraża 
się na śmieszność przez wysuwanie śmiałego, choćby nawet możliwego teoretycz-
nie twierdzenia. „Nauka” nadal wypowiada się dopiero wówczas, gdy znaleziony 
zostanie przedmiot mający być obiektem badań. Kiedy zaś zostanie już znaleziony, 
jest tak długo polerowany i obrabiany, aż stanie się kamykiem dokładnie pasu-
jącym – o dziwo! – do istniejącej mozaiki. Klasyczna archeologia nie dopuszcza 
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bowiem myśli, że ludy preinkaskie mogły dysponować perfekcyjną techniką pomia-
rów. Hipoteza, że w głębokiej starożytności mogłyby istnieć maszyny latające, nie 
jest dla archeologów niczym innym, jak tylko głupstwem.

Däniken w swojej teorii ufologicznej nazywa kosmitów astronauta-
mi. Twierdzi też, że koncepcja bóstw wzięła się stąd, że ziemscy auto-
chtoni postrzegali przybyszów z innych cywilizacji właśnie przez boski 
pryzmat. Według Szwajcara: […] nasi niewykształceni i prymitywni przod-
kowie nie potrafili pojąć wysoko rozwiniętej techniki kosmitów. Czcili więc ich 
jako „bogów”, którzy przybyli z gwiazd, a im nie pozostało nic innego, jak tylko 
cierpliwie znosić to ubóstwienie. Nawiasem mówiąc, nasi kosmonauci muszą 
być dobrze przygotowani psychicznie na podobne hołdy na nieznanych plane-
tach. W niektórych zakątkach Ziemi jeszcze obecnie żyją ludzie prymitywni, dla 
których karabin maszynowy jest bronią diabelską. Czy samolot odrzutowy nie 
jest dla nich przypadkiem pojazdem aniołów? Czy przez radio nie słyszą głosu 
boga? Ostatnie ludy prymitywne z dziecinną naiwnością przekazują w swoich 
podaniach, z pokolenia na pokolenie, wrażenia z tych technicznych osiągnięć, 
które nam wydają się już oczywiste. Ciągle jeszcze kreślą na ścianach jaskiń 
i skał postacie swoich bogów i ich cudem przybyłe z nieba statki. W ten sposób 
ludzie dzicy utrwalili to, czego obecnie szukamy.

d z i e c i n n a  P ot r z e b a  w i a ry

Ufologia nie jest jednak jedynie domeną domorosłych badaczy-  
-amatorów, może stać się także wdzięcznym polem do rozważań kultu-
rowych czy społecznych. Najbardziej znanym tego typu przykładem były 
badania psychiatry Carla Gustawa Junga uwieńczone dziełem Flying Sau-
cers. A Modern Myth of Things Seen in the Skies z 1958 roku. Jung twierdził, że 
ludzie wierzący w istnienie UFO z góry akceptują każdą, nawet absurdal-
ną informację potwierdzającą tę teorię. Zdaniem Deidre Bair, biografki 
szwajcarskiego psychiatry, podczas pisania książki o fenomenie UFO Jung 
zadał sobie szereg pytań: […] czym jest to coś, czego ludzie poszukują, bo im 
tego brak, co budzi w nich potrzebę wiary w istnienie życia pozaziemskiego? 
Dlaczego ludzie ujawniają ów „infantylizm” przejawiający się w wyciąganiu 

pochopnych wniosków, dlaczego ludzie tkwią w naiwnym złudzeniu, 
że sama wiara wystarczy, by podjąć decyzję? Stosunek Carla Gusta-
wa Junga do samego zjawiska niezidentyfikowanych obiektów 
latających był niejednoznaczny, co widać na kartach jego książki. 
Z jednej strony pisał on, że to jedynie psychiczna projekcja wyni-

ziemscy autochtoni 
postrzegali przybyszów 

z innych cywilizacji 
przez boski pryzmat
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kająca z obaw, które w społeczeństwach zrodziła zimna wojna: W groźnej 
sytuacji, w której znajduje się dziś świat, kiedy zaczynamy rozumieć, że stawką 
konfliktu staje się cały glob, fantazja dająca początek projekcjom sięga ponad 
sferę ziemskich organizacji i potęg w sferę nieba, tj. w kosmiczną przestrzeń 
międzygwiezdną, gdzie kiedyś władcy losu, bogowie, mieli swą siedzibę na 
innych planetach, a z drugiej przyznawał, że jest to […] potwierdzony fakt 
poparty wieloma obserwacjami, [a] niezidentyfikowane obiekty latające nie 
tylko były widywane przez naocznych świadków, ale zostały zarejestrowane 
na radarach oraz fotografiach.

z r z u ć c i e  P o j e m n i k i !

Niewinne na pierwszy rzut oka zainteresowania UFO mają także swoje 
mroczne oblicze, które najlepiej obrazuje działalność sekt opartych na 
fenomenie kosmitów. Najbardziej masowymi kultami, znanymi z sze-
regu nadużyć wobec swoich wyznawców, są Realianie i Scientolodzy. 
Pochylimy jednak nad mniej znanym casusem grupy Wrota Niebios i jej 
założyciela Marshalla H. Applewhite’a, który dobrze ilustruje cechy reli-
gii inspirujących się UFO . 

Applewhite, urodzony w roku 1932, był synem prezbiteriańskiego 
pastora. W swoim życiu dał się poznać jako kaznodzieja, żołnierz oraz 
profesjonalny muzyk, który zresztą wykładał ten przedmiot na Uniwer-
sytecie Stanu Alabama. Jego życiowe kłopoty, które miały niebagatelny 
wpływ na podjęcie decyzji o założeniu sekty, zaczęły pojawiać na przeło-
mie lat 60. i 70. Przeżył on wówczas rozwód, stracił pracę na uczelni i wdał 
się w romans ze swoją byłą studentką, która później popełniła samobój-
stwo. Te wszystkie zdarzenia doprowadziły w końcu do stanu 
chronicznej depresji oraz psychozy, które przyszły przywódca 
Wrót Niebios próbował zwalczać znacznymi ilościami alkoholu 
i narkotyków. 

W 1972 roku, podczas pobytu w szpitalu, Applewhite poznał 
pielęgniarkę Trousdale Nettles, członkinię Towarzystwa Teo-
zoficznego, która zainteresowała go fenomenem UFO. Wkrótce po opusz-
czeniu placówki przez Applewhite’a, on i Nettles postanowili związać się 
ze sobą, tworząc zarazem podstawy sekty. Do swoich dziwacznych idei 
udało im się przekonać przez ponad dwie dekady działalności niemałą 
grupę liczącą od 40 do 200 osób. Życie wspólnoty miało odwzorowywać 
warunki panujące na statku kosmicznym. Mężczyźni i kobiety nosili iden-

życie wspólnoty 
miało odwzorowywać 
warunki panujące na 
statku kosmicznym
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tyczne fryzury i ubierali się w stroje wzorowane na załodze statku Enter-
prise z serialu Star Trek. Zobowiązywali się też do zachowania zupełnej 
trzeźwości oraz celibatu. Co ciekawe, członkostwo we Wrotach Niebios, 
chociaż mogło wydawać się opresyjne, było dobrowolne – w każdej chwili 
można było opuścić sektę bez żadnych konsekwencji.

Podstawą ideologii tej grupy była mieszanina wątków chrześcijańskich 
i gnostycznych podlana ufologicznym sosem. Jak pisał o niej socjolog 
i religioznawca Jacek Sieradzan: Applewhite uważał, że urodził się na innej 
planecie i że 2000 lat temu przybył na Ziemię w ciele Jezusa Chrystusa. Wów-
czas jednak ludzie nie byli przygotowani na jego przesłanie i dlatego zabili go. 
Teraz ponownie zstąpił na Ziemię w celu spełnienia misji chrystusowej. Także 
[Trousdale] Nettles wierzyła, że jest ona inkarnacją z Ponadludzkiego Pozio-
mu Ewolucyjnego zwanego również Królestwem Niebieskim. Uważali, że oboje 
przez miliony lat żyli na innych planetach […]. Statki kosmiczne, którymi przyby-
li, uległy katastrofie. Ich misja ma na celu ukazanie ludziom sposobu oddzielenia 
się od ludzkich ciał („pojemników”) i duchowe wyzwolenie.

Kluczowym elementem ideologii były ogłaszane co jakiś czas przez 
Applewhite’a  wielkie zmiany, które oznaczały zaistnienie szansy na 
zrzucenie pojemników (oznaczające samobójstwo) i opuszczenie plane-
ty. Ostatnia z nich związana była z pojawieniem się na niebie komety 
Hale’a Boppa. W dniach 22–24 marca 1997 roku wierząc, że zjawisku 
towarzyszy statek kosmiczny, który zabierze ich dusze z Ziemi, 39 osób 
popełniło zbiorowe samobójstwo, zażywając koktajl będący mieszanką 
środków przeciwbólowych i alkoholu. Wydarzenie to odbiło się szerokim 
echem w świecie ufologii i środowisk alternatywnych. Przykładem może 
być relacja z rozmowy z Prudence Calabrese, uczestniczką tajnych projek-
tów psychotronicznych Armii USA, którą przytoczył na łamach swojego 
reportażu Człowiek, który gapił się na kozy Jon Ronson: 

To było straszne – rzekła Prudence. – To było… 
Zamilkła i oparła głowę na dłoniach. Patrzyła w milczeniu w dal.
– Święcie wierzyli, że dostaną się na obiekt towarzyszący komecie – powie-

działa. – Ci wszyscy ludzie…

ko S m i c z n e  n a l e ś n i k i

Niniejszy tekst, stanowiący jedynie luźne przemyślenia dotyczące feno-
menu UFO, nie rozstrzygnie o prawdziwości omawianego zjawiska. Z pre-
medytacją została tu pominięta kwestia tak zwanych uprowadzeń przez 
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kosmitów. O ile obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających 
znajdują potwierdzenia nie tylko w relacjach, ale i fotografiach, mate-
riałach filmowych i zapisach z urządzeń pomiarowych, tak w przypadku 
porwań czy rzekomych obdukcji dysponujemy jedynie ustnymi relacjami 
i mglistymi wspomnieniami uniemożliwiającymi skonfrontowanie ich 
z prawdą. Autor niniejszego przyczynku na sam koniec pozwolił sobie 
przytoczyć niebywale zabawny, a zarazem inteligentny fragment dotyczą-
cy właśnie kwestii rzekomych uprowadzeń z książki Kosmiczny spust czyli 
Tajemnica Iluminatów autorstwa kontrkulturowej legendy Roberta Antona 
Wilsona: W 1971 roku w Brazylii dwóch młodych mężczyzn jadących samocho-
dem „doznało wrażenia”, że nagle tuż za nimi pojawił się autobus. Następnie ich 
metaprogramiści się rozeszli. Jeden sądził, że został wzięty przez UFO na obcą 
planetę, po czym znalazł się przy swoim samochodzie, zaparkowanym przez 
kogoś na poboczu. Drugi nic nie pamiętał (czyżby przeskok w czasie?) aż do chwi-
li, gdy znalazł się przy samochodzie, który nie wiadomo kto, gdzie i jak zatrzy-
mał. Istnieją co najmniej trzy modele tłumaczące to doświadczenie. 
Po pierwsze, „kosmici” faktycznie porwali obu mężczyzn, a następnie 
poddali procedurze „wymazywania” pamięci, która w przypadku jed-
nego z nich okazała się zawodna. Po drugie, w miejscu tym wystąpiły 
pewne zakłócenia elektryczne lub magnetyczne, które wywoływały u jednego 
z mężczyzn wizje, a u drugiego amnezję. Po trzecie, owi „oni” (czyli złowieszczy 
eksperymentatorzy) znajdowali się w tym tajemniczym autobusie, który poja-
wił się nagle tuż przed rozpoczęciem operacji obciągania mózgu. I poddali obu 
mężczyzn jakieś procedurze „prania mózgu”… 

Potrzeba wam więcej naleśników z kosmosu…? Ω
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39 osób popełniło 
zbiorowe samobójstwo





Gdy myślę o moim małżeństwie, 
żałuję tylko tych chwil, które się 
nigdy nie wydarzyły. Tęsknię do 
nich nawet teraz, gdy sterczę 
zmarznięty pod urzędem 
gminy w Nadarzynie, wpatrując 
się w lśniące od mrozu szyby 
budynku. Kieszeń wypycha mi 
ogromny czarny pistolet, ciężka 
jak diabli pamiątka po dziadku

i jak ci się 
to podoba, 
kochanie?

Rafał Skowroński
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Ale to chyba mnie nie martwi, przynajmniej nie tak bardzo, 
jak powinno. Zamiast tego rozmyślam o ciepłym bułgarskim piasku, 
który przyjemnie rozchodzi się pod naszymi stopami, gdy zmęczeni 
długim upalnym dniem wędrujemy wieczorem na plażę. Przytulam 
cię, czując słodki zapach opalonej skóry. Wodzę palcami między 
kosmykami twych włosów. Uśmiechasz się do mnie, lekko przekrzy-
wiając głowę. Masz na czubku nosa jasne ziarenka piasku. Zwilżasz 
usta językiem. Chodź – szepczesz mi do ucha i lekko, jakbyś kpiła 
z grawitacji, wbiegasz w spienione fale.

Po chwili zanurzam się obok ciebie. Nie wiem, jak to opisać, ale 
patrząc w twoje oczy, nie mam wątpliwości, że czujemy dokładnie to 
samo. Morze stało się niewidzialne, znikając w ciemności i gubiąc nas 
w szumie fal. Gdzieś w oddali migają kolorowe światła kilku hoteli. 
Lecz tylko przez chwilę, bo i one znikają, a wraz z nimi wąska wstęga 
plaży, na której jeszcze przed chwilą staliśmy. Jest tylko szum, który 
miesza się z ciemnością i słoną wodą. 

Myślę o morzu jak o ogromnym, ciemnym, bezkształtnym orga-
nizmie, który tuli nas delikatnie. Olbrzym i dwa ziarenka piasku na 
twoim nosie.

Zarzucasz mi ręce na szyję. Przez chwilę widzę twoje oczy, błysz-
czące jak dwa migoczące światła. Czy tak wygląda promień morskiej 
latarni widziany z pokładu samotnej łodzi? A potem czuję twoje 
usta. Wtedy znika również morze. Cały świat znika w tym jednym 
pocałunku. 

Tego zniknięcia brakuje mi najbardziej. Zawsze mi go brakowało. 
Teraz, stojąc pod urzędem gminy, nie mam wątpliwości, że gdy-

byśmy wtedy tak zniknęli, gdyby ta scena na plaży wydarzyła się 
naprawdę, dziś nie sterczałbym tutaj z pistoletem w kieszeni.

Powiecie, że przesadzam. To przypadłość większości długoletnich 
związków, ludzie z czasem się od siebie oddalają, obojętnieją. Tracą 
zainteresowanie. To naturalne. Ale żeby od razu wybiegać na ulicę 
z pistoletem? I macie w tym, do cholery, dużo racji. Gdy się nad tym 

chwilę zastanowić, co by się stało, gdyby każdy znudzony 
monotonią związku facet chwytał za broń? Pewnie ludzkość 
wyginęłaby w ciągu kilku lat.

Są przecież psychologowie, mediatorzy rodzinni, koledzy 
gotowi wypić z tobą kilka piwek. Można uciec w pracę lub 

 co by się stało, gdyby 
każdy znudzony 

monotonią związku 
facet chwytał za broń?
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zostać domowym alkoholikiem, przytyć dwadzieścia kilo i zaprzyjaź-
nić się aktorami kilku popołudniowych seriali, wygniatając w kanapie 
stałe miejsce przed telewizorem. Można – i pewnie tak bym zrobił, 
gdyby nie ci cholerni kosmici.

To pewnie najgłupsze wytłumaczenie problemów małżeńskich, 
jakie kiedykolwiek słyszeliście, ale nie znajduję teraz niczego lep-
szego. I na razie musi wam to wystarczyć. Zresztą nie dyskutuje się 
z facetem, który trzyma w kieszeni nabitego gnata, prawda?

Poza tym nie mam wątpliwości, że w moim związku zaczęło się coś 
psuć na długo przed tym, nim spotkałem gadającego kota. Wiem też, 
że choć ten włochaty łachudra należał do grona najbardziej nadętych 
dupków, jakich przyszło mi poznać, to nie mogę go przecież obwiniać 
za odejście Joli. To byłaby duża przesada, nawet w moim przypadku.

A przecież jeszcze wczoraj byłem w miarę normalnym facetem, 
który funkcjonował w błogiej nieświadomości życia na innych plane-
tach. Kosmitów znałem tylko z ekranu telewizora i szczerze mówiąc, 
miałem ich gdzieś. Przynajmniej do piątku, gdy to wszyst-
ko się wydarzyło. A zaczęło się zwyczajnie, od rozmowy ze 
Starym. Siedziałem, odliczając ostatnie minuty tego nie-
wyobrażalnie długiego tygodnia. Za oknem wciąż nie widać 
było śniegu, a lada dzień zaczynały się Święta. Już miałem wstać, by 
przynieść sobie z kuchni kawę, gdy zadzwonił telefon. Był piątek, 
na zegarku z kretyńską myszką miki, który kiedyś podarowali mi 
koledzy z działu, dochodziła szesnasta. 

– Jest na ciebie donos – usłyszałem głos w słuchawce.
Spojrzałem na wyświetlacz, zdając sobie sprawę, że to połączenie 

wewnętrzne. Dzwonił Stary, mój znienawidzony szef.
– Jaki donos? – spytałem.
– Donos, że się opierdalasz – zatrzeszczał w słuchawce rozbawiony 

głos Starego. – Chodź do mnie, musimy pogadać.
Podniosłem się ciężko, spodziewając się najgorszego. Taki telefon 

w piątek tuż przed szesnastą nie mógł wróżyć niczego dobrego. Wła-
ściwie mógł oznaczać tylko jedno – dodatkową robotę.

Minąłem długi rząd boksów. Metrowe ścianki skrywały pochylo-
nych pracowników niższego rzędu, trutniów, jak sami o sobie gorz-
ko mówiliśmy. Tłukli coś bezmyślnie w klawiatury i wlepiali gały 

zaczęło się zwyczajnie, 
od rozmowy ze Starym
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w ekrany laptopów, udając, że pochłania ich praca. Tak naprawdę 
każdy odliczał ostatnie minuty do wyjścia i opieprzał się w najlep-
sze. Weekend, panie.

Pchnąłem przezroczyste drzwi i wszedłem do oszklonego gabinetu 
dyrektora działu handlowego. Jako managerowi wyższego szczebla 
przysługiwał mu własny pokój, gdy my byliśmy zmuszani do pracy 
w ciasnych boksach, oddzieleni jeden od drugiego metrowymi ścian-
kami. Czasami panował tam taki rwetes, że mogło ci się wydawać, że 
pracujesz w ulu na dworcu centralnym w godzinach szczytu. Każdy 
darł się do telefonu, ciągle ktoś czegoś od ciebie chciał i zaglądał ci 
przez ramię, zadając idiotyczne pytania. Miałeś wrażenie, że siedzisz 
na lotnisku tuż przed wybuchem bomby atomowej, a przez megafony 
spiker właśnie ogłasza ewakuację miasta. Tymczasem w oszklonym 
gabinecie dyrektora panowała przyjemna cisza i spokój.

– Robota jest! – krzyknął zza biurka, posyłając mi cwaniacki 
uśmiech.

– Wiedziałem.
– Co?
– No, mów – klapnąłem na obrotowym krzesełku, obrzucając 

wzrokiem kilka korporacyjnych dyplomów wiszących na ścianie. 
– Potrzebuję jakiś drobny projekcik do wysłania. Taki wiesz, do 

zapięcia wyników.
– Maciek, zwariowałeś? Jest piątek. Szesnasta.
– Myślałem, że chcesz zostać kiedyś kierownikiem regionu... – 

zaczął Stary i zawiesił głos, spoglądając, nie wiedzieć czemu, na 
małą pluszową małpkę, która stała na biurku. Małpka wybałuszyła 
na niego gały i z bezczelnie wywieszonym jęzorem odwzajemniła 
mu nie mniej głupie spojrzenie.

Pewnie, że chciałem być kierownikiem regionu centralnego. Ubie-
gałem się o to stanowisko bezskutecznie już trzeci rok. Dwa tygo-

dnie temu dowiedziałem się przypadkiem, że choć konkurs 
nie jest jeszcze rozstrzygnięty, to fotel kierownika został 
już przydzielony. Nominację miał dostać najgłupszy han-
dlowiec w naszej ekipie. Gdyby brał udział w konkursie na 
jełopa trzeciego pietra, postawiłbym swoją roczną premię, 

że zgarnie główną nagrodę. Facet potrzebował tygodniowego szko-
lenia, by odpalić swój komputer. 

Projekt horajzon był 
klasycznym przykładem 

korporoboty
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– Maciek, w co ty mnie wkręcasz? – spytałem bez większej nadziei 
na sensowną odpowiedź.

– Mareczku, sprawa jest prosta – Stary zmienił front, widząc, że 
tamta zagrywka nie podziałała. – Muszę do siedemnastej mieć trzy 
potencjalne projekty z twojego regionu. Potencjał musi zamknąć się 
w bańce. Rozumiesz?

– Potencjalne? Potrzebujesz ich do Horajzona?
– Tak – zawahał się nieznacznie, czym już powinien wzbudzić moją 

podejrzliwość, ale byłem zbyt zmęczony po całym tygodniu. – Tak, 
otwieramy nowy projekt, znaczy nowego Horajzona. I muszę mieć do 
niego trzy potencjały. Wiesz, takie pewniaki, które wiemy, że wypalą.

Przytaknąłem. Znałem dobrze tę korpo-robotę. Nieraz się zasta-
nawiałem, jak te korporacje w ogóle funkcjonują. Połowa pracujących 
w nich ludzi zajmowała się wymyślaniem projektów, które niczemu 
nie służyły lub kontrolowaniem pracy innych – udoskonalaniem jej, 
poprawianiem czy ulepszaniem – co z reguły kończyło się większymi 
lub mniejszymi stratami. Projekt Horajzon był klasycznym 
przykładem korpo-roboty, w której tak naprawdę nie chodzi-
ło o poprawienie wyników, ale o zaprezentowanie swojego 
sukcesu. A tym samym poprawienie własnego wizerunku.

Z samego założenia projekty Horajzon nie były takie głu-
pie. Ich celem miało być wyszukanie produktów, które sprze-
dażowo leżały. Organizowano zespoły złożone z ludzi z różnych 
działów, ustalano cele i po trzech miesiącach pracy mierzono wyniki. 
Ciekawe, że większość projektów kończyła się sukcesem. A to z tej 
prostej przyczyny, że wybierano tylko takie produkty lub klientów, 
u których sprzedaż musiała pojawić się w ciągu tych trzech miesięcy 
i to bez względu na to, czy zwołano grupę projektową, czy też nie.

– Ale dziś jest piątek – jęknąłem żałośnie, chwytając się ostatniej 
deski ratunku, choć już wiedziałem, że się nie wywinę. – Wiesz, ile mi to 
zajmie? W domu będę najwcześniej o osiemnastej. A obiecałem żonie…

– Każdy coś obiecał. Ja też coś obiecałem.
– Mojej coś obiecałeś?
– Nie, nie – aż poderwał się zza biurka. – Twojej nie, oczywiście, 

że nie. A co ci przyszło do głowy? To jak, mogę na ciebie liczyć?
Po tylu latach w korporacji wiedziałem, że łatwiej tu się wyłgać 

od prawdziwej roboty niż tej pozorowanej. Postękałem więc jeszcze 

ołpen spejs,  kolejny 
wymysł korporacyjnych 
psychopatów
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chwilę dla porządku i powlokłem się zrezygnowany do swojego graj-
doła w ołpen spejsie.

Ołpen spejs, myślałem rozgoryczony, kolejny wymysł korporacyj
nych psychopatów. Zlikwidowano pokoje i wszystkich szeregowych 
pracowników zagnano do wielkiej hali, gdzie każdy mógł patrzeć 
drugiemu na łapy. Normalnie kołchoz. Siedzi człowiek i czuje się 
jak truteń w ulu. Każdy gapi się w ekran laptopa lub drze się do słu-
chawki. Istne pole bawełny, a zamiast nadzorcy na białym koniu – 
szklane gabinety. 

Wbiłem umęczone spojrzenie w jasny ekran i pewnie zabrałbym 
się w końcu do tej beznadziejnej roboty, gdyby nie Stary. Chwilę 
po tym, jak skończył ze mną gadać, pokręcił się trochę po pokoju 
i nagle zgasił światło. Podniosłem ciężki łeb szeregowego trutnia 
i zamurowało mnie.

Zamknął szklane drzwi i czmychnął w stronę wind. Nawet drań 
nie spojrzał w moją stronę. Kurwa, już do domu, pomyślałem, czując, 
że ogarnia mnie czarna rozpacz, a ja mam tu zapierdalać! Poczekałem, 
aż zniknie w windzie i wstałem. Kilka głów na moment podniosło 
się znad biurek, ale zaraz wróciło do swoich spraw, zdając sobie spra-
wę, że to tylko ja – pewnie idę do kuchni lub do klopa. No bo gdzie 
indziej? Jeszcze nie szesnasta. 

Kuchnia, zresztą podobnie jak klop, była najbardziej demokra-
tycznym miejsce w firmie. Spotykali się tu wszyscy pracownicy kon-
cernu bez względu na stopień i pozycję. Jak zwierzęta przy wodopoju, 
przyszło mi nagle do głowy kretyńskie porównanie. Tylko kto tu jest 
lwem, a kto zebrą? Ja na pewno jestem łosiem, którego każdy może 
posuwać pod ogon.

Przy wodopoju natknąłem się na Renatę, starą pannę, która od 
lat mieszkała razem z siostrą w bloku na Bemowie. Obie brzydkie jak 
noc i głęboko rozczarowane męskim rodem. Gdy wszedłem, pochylała 
się właśnie nad ekspresem do kawy niczym żyrafa nad kępą zielska. 

– Ożesz kurwa – powiedziała, podnosząc na mnie wzrok.
– Ja też się cieszę, że cię widzę.
– Znowu nie działa – wskazała na starego Siemensa, który psuł 

się regularnie odkąd go tu postawiono.
– Może zrobisz sobie sypaną? – zaproponowałem, grzebiąc w jed-

nej z wiszących szafek. – Gdzie jest ten cholerny cukier?
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– Czy w tym kraju może coś w ogóle działać? Ekspresy, faceci, 
wszystko tu jest do dupy – przerwała mi bez ogródek.

Puściłem tę uwagę mimo uszu i nalałem sobie wody z dystrybu-
tora. Renata miała już coś ponad trzydziestkę i zdążyła się nabawić 
wszystkich głównych cech starych panien. Gość, który na nią poleci, 
szybko będzie tego żałował. Chyba wolałbym się już zderzyć z pocią-
giem towarowym niż tym korporacyjnym pasztetem.

– O czym tak rozmyślasz? – rzuciła mi chytra spojrzenie.
– O niczym – skłamałem.
– Eee, z wami zawsze tak samo. Tylko wam jedno w głowie. Nic, 

tylko dupy i dupy.
– Hej, spokojnie, Renatka, nic takiego nie myślałem.
– Dobra, dobra. Faceci są jak psy, wystarczy pokazać im kawałek 

mięsa, a już mają ochotę.
Mimowolnie zapuściłem żurawia w jej dekolt, jedyny interesujący 

atrybut jej kobiecości. I od razu tego pożałowałem.
– O właśnie, o tym mówię! Takie są właśnie chłopy w Polsce. 

Proste, lubieżne i zboczone, a w kobiecie widzą tylko kawałek mię-
sa. Inaczej niż w Holandii. Tam kobieta może się czuć naprawdę 
bezpiecznie.

– A dlaczego akurat w Holandii? – zainteresowałem się nagle, 
zgniatając w dłoni plastikowy kubeczek.

– Dlaczego? – zaczęła, zmieniając ton na ten przeznaczony dla 
osób z zaawansowanym niedorozwojem umysłowym. – Bo tylko 
w kraju, w którym mężczyzna całuje drugiego mężczyznę, kobieta 
może czuć się bezpieczna.

– O czym ty gadasz?
– Moja koleżanka, Ziunia, pojechała w zeszłym miesiącu do Holan-

dii. Wieczorem trochę jej się nudziło i postanowiła zobaczyć Amster-
dam nocą. Snując się bez celu po mieście, dotarła wreszcie 
do jakiegoś małego parku. Patrzy, a tu w krzakach kryje się 
dwóch facetów. To myśli sobie: Jak nic zaraz mnie napadną 
i zgwałcą. Wiesz, jak to u nas jest.

Spojrzała na mnie z lekką pogardą, nieświadomie wypy-
chając do przodu biodra, jakby chciała mnie zachęcić. Do czego? Do 
gwałtu? Zacząłem się zastanawiać, ile musiałaby mi za to zapłacić 
lub ile musiałbym wypić, by nabrać na nią ochoty.

takie są właśnie chłopy 
w Polsce. Proste, 
lubieżne i zboczone
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– Ech, wy, chłopy – rzuciła w moją stronę. – Ech, wy, polskie chłopy.
– No i co, zgwałcili ją? – spytałem z nadzieją.
– Chciałbyś.
– Wiesz, mam robotę, Miło się rozmawiało…
– Poczekaj, jeszcze nie skończyłam – złapała mnie za rękaw. – 

Więc ona zgłupiała, wiesz, ta moja kumpela, no, Ziunia zgłupiała. 
Stoi jak wryta, bo to noc, park, ona sama i tych dwóch w krzakach 
już ją zauważyło. Myśli sobie: Już po mnie, ale na ucieczkę za późno. 
I tak dogonią.

Pobożne życzenia, pomyślałem.
– Więc co robi?
– Kto? – spytałem.
– No, moja kumpela, Ziunia, co robi?
– A skąd ja mam wiedzieć? To zgwałcili ją w końcu czy nie?
– Oj, chłopy, chłopy – syknęła Renatka. – Tylko wam jedno… 

Jasne, że nie.
– Jak to? To po co mi to opowiadasz?
– Słuchaj, idzie dalej, wiesz, Ziunia idzie dalej, prosto na nich. 

Myśli sobie: Już po mnie, nie ucieknę, ale chociaż z fasonem. Nagle 
patrzy, a oni się całują.

– Kto?
– No, ci faceci w krzakach.
– Faceci?

– Tak, rozumiesz, całują – aż klasnęła w dłonie, jakby 
dwóch całujących się facetów było powodem do radości.

– Znaczy się pedały – stwierdziłem ze smutkiem.
– No tak, ale widzisz, gdyby nie to, to pewnie by się ina-

czej skończyło. A tak w kraju, w którym…
– W którym dwóch facetów idzie w ślinę – przerwałem jej – kobie-

ta może czuć się bezpiecznie.
– No – uśmiechnęła się z tryumfem.
Nagle poczułem, że mam dość. Holandii, Renatki i tego wiecz-

nie zepsutego Siemensa, całej tej pieprzonej korporacji z jej kulturą 
i wizją wodopoju, przy którym spotkać można właśnie takie wyzwo-
lone żyrafy zachwycone holenderskimi pedałami.

I chyba właśnie wtedy zaczęło coś we mnie pękać, choć jeszcze 
nie zdawałem sobie z tego sprawy. Przez ułamek sekundy poddałem 

nagle poczułem, 
że mam dość
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się rozkosznej pokusie, by zgasić jej ten słodki uśmieszek i przywalić 
w łeb czajnikiem. Polski chłop leje w łeb polską babę. Jakie to pięk-
ne i pierwotne, nie jak jakieś durne opowieści o gejach, w dodatku 
holenderskich. Renatka chyba to wyczuła, bo uśmiech znikł jej z ust. 
Spojrzała na mnie czujnie.

– To ja już sobie pójdę – powiedziałem powoli.
Przełknęła ślinę.
Wyszedłem. Zapominając o żyrafach, gejach i robocie, którą zle-

cił mi Stary. Pęknięcie zaczęło się nieznacznie powiększać. Śnieg 
wciąż nie padał.

Nie pamiętam, ile to trwało. Siedziałem w samochodzie, zapar-
kowanym pod domem, w którym mieszkaliśmy z Jolą od czasu ślu-
bu. Nie stanąłem na podjeździe, bo blokowało go złote BMW. Nie 
musiałem do niego podchodzić; wiedziałem, że silnik pod maską 
wciąż był ciepły. 

Ludzie, żyjąc w małżeństwie, tłumaczył mi kiedyś znajomy, odda
lają się od siebie. To proces, który dotyczy wszystkich związków. 
Jakby już pierwszego dnia, gdy tylko zakładają na palce obrączki, 
od razu wsiadali do dwóch różnych łodzi i każde z nich zaczynało 
powoli dryfować w inną stronę. Na początku mogą jesz-
cze ze sobą rozmawiać, a nawet się dotykać, ale z czasem 
widzą już tylko swoje sylwetki, które powoli rozmywają się 
na horyzoncie. Chyba tak właśnie było między mną a moją 
żoną. Dlatego siedziałem teraz w samochodzie i gapiłem 
się na złote BMW Starego, myśląc o tym, że ten cholerny 
silnik musi być jeszcze ciepły.

Kiedy właściwie przestaliśmy ze sobą rozmawiać? Może tamtej 
jesieni, gdy drugi raz poroniła? Była na mnie wściekła, bo to ja prze-
cież chciałem mieć dziecko, a ona musiała za to zapłacić. Ale wtedy 
jeszcze rozmawialiśmy, przynajmniej krzyczeliśmy, czyli nasze łodzie 
wciąż były w zasięgu głosu.

Choć tak naprawdę wszystko zaczęło się psuć, gdy dostała tę pra-
cę w urzędzie gminy. Dwa lata temu, gdy wójtem została kobieta, 
energiczna i przedsiębiorcza babeczka. Od razu zabrała się do zmian. 
Szukała nowych ludzi, młodych, zdeterminowanych. Jola nadawała 
się do tego idealnie. Znudzona codzienną rutyną naszych małżeń-

uciekła w pracę, 
rzuciła się w nią 
jak zdesperowany 
marynarz, który ratuje 
się z tonącego okrętu
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skich problemów, uciekła w pracę, rzuciła się w nią jak zdesperowany 
marynarz, który ratuje się z tonącego okrętu.

Uruchomiłem silnik i przestawiłem samochód na drugą stronę 
ulicy. Stamtąd mogłem obserwować cały dom. Bezwiednie zacisną-
łem palce na kierownicy, aż pobielały mi kłykcie. Wpatrywałem się 
w okno na pierwszym piętrze, gdzie znajdowała się nasza sypialnia. 
Mógł minąć najwyżej kwadrans, gdy firanka poruszyła się nieznacz-
nie i przez ułamek sekundy ujrzałem twarz Joli. Chwilę potem drzwi 
wejściowe otworzyły się i wybiegł przez nie Stary. Patrzyłem, jak 
wsiada do swojego złotego BMW. Zabiję gnoja – pomyślałem, czując 
chwilową ulgę, wręcz radość. I niczego wtedy bardziej nie pragnąłem. 
Niczego. Tylko ujrzeć jego piękną buźkę w kałuży krwi.

Jednak nic nie zrobiłem. Patrzyłem tylko, jak złote BMW rusza 
z mojego podjazdu. Skryłem twarz w dłoniach, czując, że wzbiera we 
mnie bezsilna rozpacz. Wytarłem nos rękawem i nagle, kątem oka, 
dostrzegłem czarnego kota. Stał na środku chodnika i wyraźnie mi 
się przyglądał.

– Ej, Marek, Marek – usłyszałem pełen dezaprobaty głos.
Wyjrzałem przez okno.
– No i co tak siedzisz? – dopytywał się kot. – Nie trzeba było 

podejść do drania i dać mu w mordę? Jak człowiek człowiekowi. 
W mordę, po prostu. I lżej byłoby ci teraz na sercu, a i z żoną sprawa 
wyglądałaby inaczej. A tak? Dupa.

Wypowiadając ostatnie słowo, kot splunął na chodnik z niesmakiem.
Gapiliśmy się przez dłuższą chwilę na siebie. Wreszcie kot zrozu-

miał, że to on musi znów odezwać się pierwszy. Zadarł łeb do góry, 
jakby szukał czegoś w gałęziach starej sosny.

– Widzę, że sobie nie pogadamy – powiedział z wyrzutem. – Chyba 
jest jeszcze trochę za wcześnie. Najlepiej będzie, jak obaj udamy, że 

tej rozmowy nie było. Co ty na to?
Milczałem, bo nie było ze mną jeszcze aż tak źle, żeby 

gadać z własnymi przewidzeniami. O nie, to nie był jeszcze 
ten etap. W pewnym sensie gadający kot nawet mnie ucie-
szył. Sprawił, że cała ta sytuacja ze Starym i moją żoną stała 

się jakby mniej realna. Może to był sen?
Kot podrapał się po zadzie i czmychnął w pobliskie zarośla. Już chcia-

łem włączyć silnik, gdy z krzaków jałowca wysunęła się kocia morda.

wypowiadając ostatnie 
słowo, kot splunął na 
chodnik z niesmakiem
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– Na twoim miejscu poszedłbym na jednego grzdyla do Stasia. Ale 
wiesz, żeby nie było, że cię do wódki namawiam. Lubię jasne sytuacje. 

Uśmiechnąłem się do jałowca, bo kocia morda znów zniknęła. 
Byłem więcej niż pewien, że był to uśmiech szaleńca.

Zrobiłem dwie rundki po rynku i skwapliwie skorzystałem 
z rady gadającego kota. Zaparkowałem przed Salonem Fryzjer-
skim Monika, a potem leniwym krokiem ruszyłem do Stasia. Na 
jednego małego grzdyla, jak radziło mi uprzejmie kocisko. Potem 
się będę martwił, pomyślałem, a teraz walnę pięćdziesiątkę wódki. 
Z tym słusznym postanowieniem pchnąłem okratowane drzwi 
małej knajpki.

Przy trzech małych stolikach nie było prawie nikogo, 
w rogu siedział tylko jeden facet. W słabym świetle nie roz-
poznałem twarzy. Drzemał nad niedopitym kuflem piwa. 
Stachu stał oparty o brudny blat i gapił się w mały telewi-
zor zawieszony pod sufitem. Wymoczek w garniturze rela-
cjonował właśnie ostatnie wydarzenia. Tusk wyjeżdża do Brukseli. 
Nie wiedzieć czemu przypomniała mi się jego córka, jakiś wywiad 
z nią, który przeczytałem kilka lat temu. Dziewczyna skarżyła się, 
że dusi się w Polsce i nie jest w stanie tu wytrzymać dłużej niż kilka 
tygodni, zaraz coś ją dołuje i brak jej tchu.

– Chyba dobrze – powiedziałem, wbijając wzrok w ekran.
Stachu rzucił mi roztargnione spojrzenie.
– Nie wiem, może i dobrze – machnął ręką, jakby oganiał się od 

natrętnej muchy. 
– A córkę ze sobą bierze?
Stachu spojrzał na mnie uważniej.
– Jaką córkę?
– Swoją. Pytam, czy bierze ze sobą córkę do tej Brukseli.
– Nie wiem, chyba nie.
– Szkoda, wielka szkoda. Pewnie by dziewczyna odżyła.
– Pewnie tak – zgodził się ze mną Stachu i bez pytania postawił 

na stole pięćdziesiątkę wódki. Nie mam pojęcia, skąd wiedział. Może 
był w zmowie z tym cholernym kotem? A może po prostu miał tę 
słynną intuicję, która z biegiem lat staje się drugą naturą każdego 
dobrego barmana?

Potem się będę 
martwił, pomyślałem, 
a teraz walnę 
pięćdziesiątkę wódki
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Osuszyłem kieliszek i spokojnie czekałem na następny. Wódka 
to najlepszy środek przeciwbólowy, jaki kiedykolwiek wynaleziono. 
Mówię tu o bólu duszy. Działa szybko, choć krótkotrwale. Wypala 
z człowieka najgorsze myśli, zastępując je błogą nieświadomością 
jutra. Mimo to nawet po drugim grzdylu wciąż myślałem o Jolce. 
Kiedy oni się poznali? Chyba na którejś imprezie integracyjnej. Tak, 
teraz sobie przypomniałem. Jola zatańczyła ze Starym kilka razy. 
Potem chwilę rozmawiali. Obrazy wracały do mnie niczym zapo-
mniane widokówki z dalekiej podróży. Powoli zbierałem je w jedną 
opowieść i układałem na stole, jedną przy drugiej. Taniec, rozmowy, 
wspólne wyjście na papierosa. Kiedy ona zaczęła palić? Dlaczego tego 
wcześniej nie zauważyłem?

– Chcesz trzecią? – usłyszałem głos Stacha.
Kiwnąłem głową. Widokówki znowu rozsypały się w nieładzie.
– Gadałeś kiedyś z kotem? – spytałem, by coś powiedzieć, by 

przestać myśleć.
– Z kotem nie, ale z psem tak. Miałem takiego kundla, strasz-

nie był mądry, łachudra. Człowiek do niego gadał, a to psisko tak 
patrzyło, jakby wszystko rozumiało. Te jego oczy – jak dwa denka 
od butelek. Takie wytrzeszczone. Takie mądre.

– Ale on do ciebie nie mówił?
– Znaczy, czym miał mówić? – zdziwił się barman.
– No, mordą, zwyczajnie, tak jak my teraz. Mordą miał mówić. 
– Mordą? A, to nie. Tylko patrzył, wiesz, ale jak patrzył. Jakby 

wszystko rozumiał. To i tak dużo jak na zwykłego psa, prawda?
– Tak, dużo – zgodziłem się i nagle posmutniałem. Nie wiem, czy 

dobiła mnie opowieść o psie, który przecież tak wiele rozumiał, ale 
nic nie potrafił powiedzieć, czy może ta trzecia wódka poruszyła we 
mnie jakąś czułą strunę, ale zalała mnie wezbrana fala smutku. Może 
taki gadający kot to jednak nic złego, pomyślałem. Przynajmniej może 
się człowiek przed nim otworzyć, wypłakać, a na koniec jeszcze coś 
mądrego doradzi. W sumie pięćdziesiątka u Stacha to był jego pomysł.

Ciekawe, co ten cholerny kot zrobiłby teraz na moim miejscu. 
A tak, dałby Staremu w mordę. Cholerny cwaniak ma większe jaja 
od moich. Co ja mam teraz zrobić? Wrócić do domu i sprać babę? 
A potem wygrzebać ze strychu parabellum dziadka Kazka i rozwalić 
łeb Staremu?
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– No zobacz, cholera mnie bierze – krzyknął nagle Stachu, wygra-
żając pięścią małemu turystycznemu telewizorkowi. – A  jednak 
wyjeżdża. Zostawia nas, cholera, premier. Dupa, nie premier!

– Zostawia – przyznałem, choć w gruncie rzeczy mało mnie to 
obchodziło. 

– Tak, a jego miejsce zajmie baba. Mówię ci, Marek, świat staje na 
głowie. Chłopy idą w odstawkę, wspomnisz jeszcze moje słowa. Na 
Ukrainie wojna, a ten czmycha do Brukseli. A co gorsze, Platformą 
będzie rządzić Ewa Kopacz. Ha! Też baba. Powiem ci, że sam już nie 
wiem, co gorsze – chłop, który ucieka, gdy nad krajem wisi widmo 
wojny czy baba, która obejmuje jego miejsce. No nie wiem. 

– Taaa.
– A u nas jest inaczej? – ożywił się nagle Stachu. – Kto nami rządzi?
– No, chyba prezydent, jak mu tam, Komornicki.
– Komorowski, ale ja nie o całym kraju, tylko lokalnie się pytam.
– Jak lokalnie, to chyba też baba – przyznałem, dając jednocześnie 

znak, że przydałaby się następna wódka.
Stachu polał i też posmutniał.
– Widzisz – mówił, stawiając przede mną czwartą pięćdziesiątkę – 

jak to jest. Kto Tuska zastąpi?
– No, ta, Kopacz.
– Baba, baba.
– No, baba – zgodziłem się.
– A wójta naszego kto dwa lata temu zastąpił? – dopytywał się dalej 

Stachu, aż rumieńców dostał i przysiągłbym, że powiało od niego wódką.
– No, też baba, Gąska się chyba nazywa. Jadwiga Gąska.
– Czyli baba, widzisz. A szefem poczty kto jest, no u nas szefem 

poczty kto jest?
– No ta, no…
– No baba!
– Baba.
– A prezydentem Warszawy kto?
– Też baba – przyznałem, czując się jeszcze podlej niż 

wcześniej. – Żesz w mordę, same baby.
– A widzisz – rozpromienił się nagle Stachu. – Dlatego ja 

na wakacje zawsze bez mojej jeżdżę. Chociaż tam odpocznę. 
Raz w roku, kurwa jego mać. Raz w roku!

Sam już nie wiem, 
co gorsze – chłop, 
który ucieka, gdy nad 
krajem wisi widmo 
wojny czy baba, która 
obejmuje jego miejsce
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Wypiliśmy, bo nie wiadomo kiedy w ręku Stacha pojawił się 
pełny kieliszek. Odstawiliśmy puste szkło i zapanowała krót-
ka cisza. Gdzieś z  zaplecza dochodziło jednostajne cykanie 
zegara. W rogu grało cicho radio, a facet za stołem chrapał już 
w najlepsze.

– Jak się nad tym zastanowić – odezwał się Stachu i napełnił 
dwa kolejne kieliszki, jeden dla mnie, a drugi dla siebie – w urzę-
dzie gminy wszystkie ważne stanowiska same baby piastują. Coś 
jest na rzeczy, mówię ci. A ty co?

Stachu przyjrzał mi się uważnie. 
– Co ja?
– No co masz taką smutną mordę?
– Aaa, nic, tak jakoś.
– W domu wszystko gra?
– Tak – skłamałem.
– W pracy też?
– No, jak to w pracy.
– A może ty się wypaliłeś? Mam kumpla, który pracował przez 

dziesięć lat jako informatyk. Aż tu pewnego dnia – bach.
– Bach?
– Bach! Kurwa jego mać.
– Co, zawału dostał?
– Nie, garnki z gliny lepi. Siedzi całymi dniami w takiej małej pra-

cowni, którą sobie wynajął i lepi garnki. To mnie uspokaja, mówi do 
mnie. Odkrywam samego siebie. Swoją kobiecą stronę duszy. Emo-
cje, znaczy się.

– Emocje?
– Tak, tylko że jego stara wierci mu dziurę w brzuchu. Codziennie 

awantury, wywalanie z domu i straszenie rozwodem.
– Wszystko za te garnki?
– No tak, bo chłop całymi dniami papla się w glinie, a pieniędzy 

z tego nie ma. I baba wściekła chodzi.
Wypiliśmy. Tym razem na pohybel żonie garncarza.
– Wypalił się – powiedziałem, krzywiąc się po wódce. – To ja już 

chyba będę szedł.
Stachu wziął ode mnie bez słowa należność za kolejkę i zajął się 

wycieraniem blatu.
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Wyszedłem na dwór w  chłodne grudniowe powietrze. 
Wódka szumiała mi przyjemnie w głowie. Jolka, Stary, a nawet to 
rozgadane kocisko odlecieli gdzieś na inną planetę i prawie o nich 
zapomniałem. Kobiety, myślałem gorzko, dlaczego tak je ciągnie do 
władzy? Jola też przecież jakąś karierę w tym urzędzie zaczęła robić. 
Była sekretarzem czy tam kimś. Sam już nie wiedziałem. Słowa lata-
ły mi we łbie jak stado wściekłych much. Potknąłem się o wystający 
kawałek chodnika i zatoczyłem się, jak na rasowego pijaka przystało. 
Nie uszło to oczywiście uwadze jakiejś grubej baby, która człapała 
właśnie po drugiej stronie ulicy. Że też zachciało mi się mieszkać 
w małej miejscowości. Tu się prawie wszyscy znali. Człowiek nawet 
nie mógł się zatoczyć, by ktoś tego nie zauważył. Oho, tłuste babsko 
weszło do fryzjera. No to jestem załatwiony, za chwilę zaczną mnie 
obgadywać. Widziała pani tego człowieka? Tak porządnie ubrany, 
a pijak. Ja go chyba znam. Tak, przychodzi tu często na zakupy, 
mieszka gdzieś w Nadarzynie. Jak to człowiek nisko upada. Ach, ci 
mężczyźni, a ma przecież taką porządną żonę. W urzędzie gminy 
pracuje. W urzędzie gminy? Co pani nie powie…

Odbiło mi się i prawie puściłem pawia. Oparłem się o słup z ogło-
szeniami i starłem pot z czoła. Nadarzyn umrze – usłyszałem sta-
nowczy głos. Rozejrzałem się nerwowo, ale wokół nikogo 
nie było. Serce zabiło mi mocniej. Cholera, czyżby już deli-
rium? Czego tak się gapisz? – usłyszałem ponownie. – Słuchaj 
lepiej, co mam ci do powiedzenia. I chodź tu bliżej, nie będę się 
przecież drzeć.

Nie od razu jednak posłuchałem. Przez dłuższą chwilę 
stałem, gapiąc się na czerwoną skrzynkę na listy. Wreszcie 
jej cierpliwość się skończyła, bo ryknęła na mnie już nie na 
żarty.

– Podejdź tu, kurwa!
To zmęczenie, stres i gorzała. Tak, gorzała przede wszystkim. Jestem 

po prostu pijany – tłumaczyłem sobie w duchu, idąc karnie do czer-
wonej skrzynki. Gdy się zbliżyłem, skrzynka przeszła na konspira-
cyjny szept.

– Nie rozglądaj się. Stój jakby nigdy nic. Rozumiesz?
Kiwnąłem głową i uśmiechnąłem się kretyńsko. Gadająca skrzyn-

ka, czemu nie!

Przez dłuższą chwilę 
stałem, gapiąc się na 
czerwoną skrzynkę 
na listy. wreszcie 
jej cierpliwość 
się skończyła
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– Nazywam się Dropex Futudrzał, zresztą mniejsza o to. Im mniej 
wiesz, tym lepiej. A teraz uważaj, pochodzę z innej galaktyki i mam 
dla ciebie bardzo ważną wiadomość.

– Oczywiście, Dupeksie Futrzaku czy jak tam się nazywasz. Słu-
cham – odpowiedziałem uprzejmie, nie mogąc pozbyć się kretyń-
skiego uśmieszku.

Skrzynka przez dłuższą chwilę milczała. Gdy już zaczynałem 
mieć nadzieję, że jednak się przesłyszałem, cholera, zaczęła znowu 
szeptać.

– Cały Nadarzyn umrze. Rozumiesz? Czeka go katastrofa. Najpóź-
niej jutro wyleci w powietrze. Zresztą to pewnie już wiesz.

– Nie, szczerze mówiąc, pierwsze słyszę. Ale to nawet ciekawe.
– Z Herkulesem rozmawiałeś? – dopytywała się dalej skrzynka.
– Z jakim znowu Herkulesem? 
– No, z kotem, z kotem rozmawiałeś?
Tym razem to ja popatrzyłem uważnie na skrzynkę, a potem 

rozejrzałem się czujnie dookoła. Cholera, jestem w ukrytej kame-
rze czy co?

– Jakim kotem?
– Słuchaj, Kowalski – wypaliła już mniej przyjemnie skrzynka. – 

My wszystko o tobie wiemy. Obserwujmy cię już od dawna. Więc 
nie cwaniakuj.

– Ty, słuchaj…
– Zamknij się i to ty lepiej słuchaj. Nadarzyn jest w niebezpie-

czeństwie. Przybyliśmy, żeby wam pomóc. Rozumiesz? Będziesz 
współpracował? Będziesz, Kowalski?!

I wtedy to mnie skończyła się cierpliwość. To ja nakrywam 
żonę na zdradzie, a jakaś cholerna skrzynka na listy będzie 
drzeć na mnie mordę? Rozejrzałem się ukradkiem i widząc, 
że nikt na mnie nie patrzy – a przynajmniej tak mi się wtedy 
wydawało – sprzedałem jej porządnego kopniaka.

– Oj! – wrzasnęła zaskoczona. – Nie bij.
– Będziesz cicho!? Bo znów ci przywalę!
Zadowolony spojrzałem w bok i ujrzałem przerażoną staruszkę, 

która pojawiła się nie wiadomo skąd. Gapiła się na mnie, wywalając 
oczy na wierzch, aż wreszcie syknęła:

– Wandal i pijak! Że też na takiego milicji nie ma.

my wszystko o tobie 
wiemy. obserwujmy 

cię już od dawna. 
więc nie cwaniakuj
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– Chyba policji, babciu – sprostowałem uprzejmie.
Przeszła na drugą stronę ulicy, posyłając mi jeszcze pogardliwe 

spojrzenie. Na koniec pogroziła mi laską. Wzruszyłem obojętnie 
ramionami i spojrzałem z obrzydzeniem na skrzynkę. Cholera mil-
czała. Bała się pewnie drugi raz dostać kopa. Uśmiechnąłem się 
przebiegle.

– I czego rżysz, kretynie? – spytała. Ale jej głos nie był już taki 
pewny siebie. – No dobra, dogadajmy się. Ja pomogę tobie, a ty 
pomożesz mnie. Co ty na to?

– A jak ty możesz mi pomóc? – spytałem z pogardą.
– Coś by się tam znalazło. Mógłbym na przykład pomóc ci zała-

twić Starego.
– Starego? A skąd ty go znasz?
– To jak? – zaczęła się ze mną targować, a w jej głosie pojawił się 

nieprzyjemny, zjadliwy ton. – Dogadamy się? Dogadamy?
– Ale skąd ty znasz mojego szefa?
– Mówiłem ci już, kretynie, że przylecieliśmy z innej planety. Fil-

mów, kurwa, nie oglądasz? Nie wiesz, że my, kosmici, zawsze dużo 
wiemy? Co za głąb, że też zawsze ja muszę na takiego trafić. Gdzie 
by mnie nie posłali, kurwa, zawsze trafiam na największego kołka 
we wsi.

Już miałem sprzedać skrzynce drugiego kopniaka, ale nagle przy-
szło mi coś do głowy. Myśl, by jakoś załatwić Starego, była zbyt 
kusząca, żeby ją zlekceważyć.

– No dobra, to co proponujesz?
– Ale jest między nami umowa? Ja pomogę tobie, ty pomożesz 

nam?
– Niech ci będzie – machnąłem z rezygnacją ręką. W głowie szu-

miało mi jak diabli.
Skrzynka zaskrzypiała i  przekręciła się nieznacznie w  lewo, 

a potem w prawo. Jakby się, cholera, rozglądała.
– Nie ma go jeszcze – odezwała się – ale zaraz tu będzie.
– Kto?
– Stary.
– Jak to?
– Przychodzi tu w każdy piątek i wysyła list do żony.
– Jakiej żony? – przestraszyłem się.
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– No chyba nie do twojej. Co za kretyn, nie no, ja chyba jestem 
na to za stary.

– To on ma żonę? – zdziwiłem się, bo nigdy bym o to gnoja nie 
posądzał.

– Tak, tak. Ma, w Babiczkach pod Łodzią. Słuchaj, plan jest taki. 
Schowaj się, a ja tu na niego zaczekam.

– A już myślałem, że do niego pójdziesz – gębę wykrzywił mi 
szkaradny uśmiech.

– Bardzo śmieszne – obruszyła się skrzynka. – A teraz słuchaj. 
Jak będzie wkładał list, to…

– To?
– Ugryzę go w palec z całej siły.
Przez chwilę rozważałem ten pomysł. Szkoda, że nie wkłada tego 

listu fiutem, pomyślałem, ale nie powiedziałem tego na głos.
– A mocno go ugryziesz?
– Jak cholera – obiecała skrzynka.
– No dobra. To gdzie mam zaczekać?
Wszedłem między drzewa niemal w ostatniej chwili, bo zaraz na 

rynek wjechało złote BMW. Sukinsyn nie mógł oczywiście znaleźć 
miejsca, ale tacy jak on się tym nie przejmują. Zaparkował wzdłuż uli-
cy, blokując trzy samochody. Patrzyłem, skryty za drzewem, jak idzie 

powoli do skrzynki na listy. Drań rozejrzał się na wszyst-
kie strony, jakby miał zamiar podłożyć tam bombę. Gdy się 
upewnił, że nikt mu się nie przygląda, w jego ręku pojawiła 
się biała koperta.

Wstrzymałem oddech. Jak w zwolnionym tempie widzia-
łem dzieci biegnące po drugiej stronie ulicy. Dwa samochody 

wjechały na rynek w bezowocnym poszukiwaniu miejsca do zapar-
kowania. Jakaś kobitka wychodziła z warzywniaka po stromych 
schodach. Stary zbliżył rękę z listem do otworu w skrzynce. Coś 
chyba się zablokowało, bo list nie chciał wejść. Usta wykrzywiły mu 
się w nieprzyjemnym grymasie. Starał się go wepchnąć do środka. 
Wreszcie mu się udało i na twarzy pojawił się na ułamek sekundy 
uśmiech satysfakcji. Ale tylko na chwilę.

Stary wrzasnął z całych sił. To był widok, o którym mogłem tylko 
pomarzyć. Darł się jak opętany, próbując wyciągnąć palce z zatrza-
śniętego otworu na listy. Cholerna skrzynka dotrzymała słowa. 

Stary wrzasnął z całych 
sił. to był widok, 
o którym mogłem 

tylko pomarzyć
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Puściła go dopiero wtedy, gdy już prawie opadł z sił. Patrzyłem, 
jak przygląda się przerażony drżącej ręce. Z trzech dziwnie powy-
krzywianych palców leciała krew. Nie mogłem się powstrzymać od 
uśmiechu. Drań zasłużył sobie na to w pełni.

– To za mnie, gnoju – wycedziłem przez zaciśnięte zęby. – Za mnie 
i za moje małżeństwo. 

Oczywiście nie mógł tego słyszeć, zaraz zresztą uciekł do samo-
chodu. Szkoda, że miał automatyczną skrzynię biegów, choć i tak 
mało nie wpakował się na latarnię. Sukinsyn.

– Dobra, czego chcesz? – zwróciłem się do skrzynki, gdy BMW 
zniknęło z rynku.

Dałbym głowę, że otwór na listy wykrzywił się w  brzydkim 
uśmiechu.

– Z kotem gadałeś? – spytała skrzynka.
– Tak, ale krótko. Nie byłem w nastroju.
– Rozumiem. Mniejsza o to. Musisz się spotkać z kimś ważnym. On 

ci wszystko wyjaśni. Masz zrobić wszystko, co ci powie. Rozumiesz?
– To jakiś wasz marsjański ważniak?
– Nie jesteśmy z Marsa. Ale to faktycznie ktoś bardzo ważny. 

To szef naszej misji na Ziemię. To wielki…przywódca. Prawdziwa 
legenda naszej planety.

– Gdzie go znajdę?
– Leży w krzakach. Tam, za śmietnikiem.

Muszę przyznać, że powoli zacząłem się już przyzwyczajać do 
moich nowych znajomych. Najpierw gadający kot, potem jeszcze 
bardziej rozgadana i lekko irytująca skrzynka na listy. W pewnym 
sensie bardzo tego potrzebowałem, nie mniej niż tych kilku pięć-
dziesiątek wódki u Stacha. Wszystko, by choć na parę chwil przestać 
myśleć o Jolce i Starym.

Idąc za wskazówkami skrzynki, wszedłem w wysokie krza-
ki za śmietnikiem. Leżało tam kilka puszek po piwie, stara 
reklamówka i lekko pogięta puszka po farbie. I właśnie tam, 
w zaroślach małego parku na nadarzyńskim rynku, dopadła 
mnie w końcu samotność. Moje życie, myślałem, wygląda 
właśnie tak, jak te śmiecie na trawie. Wszystko w rozsypce. 
Kompletny chaos i ruina. Do domu nie mam po co wracać. 

właśnie tam 
dopadła mnie 
w końcu 
samotność
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Nie mógłbym spojrzeć jej w oczy. Z pracą podobnie. Jednego dnia 
straciłem wszystko. Jestem sam, a jedynymi osobami, z którymi 
jeszcze rozmawiam, jest podpity barman, gadający kot i szalona 
skrzynka na listy…

Stachu od lat nie jeździ z żoną na wakacje. Przypomniałem sobie 
nagle rozmowę z baru. A kiedy ja byłem ostatni raz z Jolą na waka-
cjach? W tym roku zostaliśmy w domu, bo Jola miała zbyt dużo pra-
cy. Codziennie zostawała po godzinach… Po godzinach? Poczułem 
bolesne ukłucie zazdrości. Teraz wszystko stawało się jasne. Cieka-
we jak długo spotykała się ze Starym? Po godzinach… Dobre sobie. 
A ten sukinsyn ma przecież żonę. 

– No, długo tak będziesz tu sterczał? – usłyszałem za plecami 
znajomy głos.

– Co? – spytałem nieprzytomnie.
– Gadałeś z Dropexem Futudrzałem? – spytał spokojnie kot i jak 

gdyby nigdy nic polizał się po prawej łapie.
– Z kim?
– No, ze skrzynką gadałeś? – odpowiedział lekko zniecierpliwiony.
– Tak, gadałem.
– No to co tak stoisz? Bierz szefa i zanieś go w jakieś ustronne 

miejsce.
– Jakiego znowu szefa?
Kot przewrócił oczami.
– Ech, ten Futudrzał. Za stary jest do misji. Mówiłem to na ostat-

nim zebraniu kolektywu Alfa, ale czy mnie ktoś tam słucha? Mówię, 
Futudrzał, debilu, gdzie się pchasz, czas już chyba na emeryturę. 
A ten swoje, że się baby boi i woli nawet na ostatnie zadupie pole-
cieć, niż do domu wracać. No, w sumie to trochę go nawet rozumiem.

– To ta skrzynka ma żonę?
– Skrzynka, skrzynka. A ja to co, kot jestem?
Usiadłem zrezygnowany na trawie. Kot aż podskoczył i rzucił 

się w moją stronę. Zerwałem się na równe nogi, trochę mi łachudra 
napędził stracha.

– Gdzie!!! – ryknął.
– Co gdzie?
– Gdzie siadasz, debilu jeden!
– Na dupie, a gdzie mam siadać?
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Kot przebiegł mi między nogami i głośno westchnął.
– Och, mało brakowało.
– Co znowu?
– Mało brakowało, a zabiłbyś tą swoją dupą szefa. Byłoby i po 

misji, i po premii – dodał po chwili bardziej do siebie niż do mnie.
– Słuchaj, kot – odezwałem się, czując, że znowu wzbiera we mnie 

złość. – Zaczynam mieć tego wszystkiego dość. Miałem dziś napraw-
dę ciężki dzień, rozumiesz? Naprawdę ciężki. Więc gadaj do mnie 
normalnie, bo tobie też zaraz zasadzę kopa w dupę.

Kot wiedział, o czym mówię, bo mina mu zrzedła.
– No, nie denerwuj się – zaczął pojednawczo. – Zaraz wszystko ci 

wytłumaczę. Co prawda miał to zrobić Futudrzał, ale…
– Wiem, jest stary i boi się żony.
– Tak, tak. Stary sklerotyk. Ale co zrobić? Misja jest misja, a my 

wszyscy pracujemy w zespole. To, że Nadarzyn jutro wyleci w powie-
trze, już wiesz?

– Tak, wiem – odpowiedziałem niedbale, bo szczerze mówiąc, 
mało mnie to teraz obchodziło.

– Szczegóły misji zdradzi ci już szef. Musisz go tylko zabrać 
w odpowiednie, ustronne miejsce i rozmazać, no nie wiem, gdzieś 
na ścianie. Tylko ważne, by ściana nie była wilgotna, bo szef cierpi 
na urojony reumatyzm – dodał poważnie kot.

Obejrzałem się przez ramię i obaj z kotem spojrzeliśmy na pognie-
cioną puszkę po farbie.

– Tak, tak – przyznał kot. – To jest właśnie szef, a właściwie jego 
ziemska kapsuła podróżnicza.

Widząc, że znowu nic nie rozumiem, zaczął wyjaśniać.
– Pochodzimy z innej planety. Jak się domyślasz, nasza 

cywilizacja jest o wiele bardziej rozwinięta od waszej. Powie-
działbym nawet, że wasza jest wręcz niedorozwinięta, ale 
mniejsza o to. Podróżujemy jaźniami, niestety w waszym 
materialnym świecie byłoby to kłopotliwe z różnych powo-
dów, dlatego używamy kapsuł. Ja wybrałem kota, Futu-
drzał skrzynkę na listy, szef, cóż, puszkę farby. Ale mniejsza 
o szczegóły, czasu jest mało. Musimy działać. Zatem…

Kot nagle przerwał. Zastrzygł uszami i zjeżył sierść na grzbiecie.
– Idą – syknął. – Pamiętaj o puszce, nie może wpaść w ich ręce.

Szczegóły misji 
zdradzi ci już 
szef. musisz go 
tylko zabrać 
w odpowiednie, 
ustronne miejsce
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Nim zdążyłem go o cokolwiek zapytać, czmychnął w zarośla i tyle 
go widziałem. Chwilę później z krzaków wyszły dwie policjantki 
i zmierzyły mnie niechętnym spojrzeniem.

– Co pan tu robi? – spytała wyższa.
– Yyy, no…
– To pan tu tak naśmiecił? – spytała druga, wskazując na poroz-

rzucane przedmioty.
– Nie, to znaczy tak, już sprzątam.
Patrzyły na mnie podejrzliwie, gdy przykucnąłem i  szybki-

mi ruchami zebrałem w znalezioną torebkę trzy puszki po lechu 
i pogniecioną puszkę z farbą. Wkładając ją do torby, poczułem, że 
jest pełna.

– Przepraszam, wysypało mi się, naprawdę przepraszam.
– Czy to pan zdewastował skrzynkę na listy?
– Nie, oczywiście, że nie – skłamałem. – Mogę już iść? Żona cze-

ka z obiadem.
Policjantki przyglądały mi się jeszcze przez chwilę, po czym wyż-

sza, najwyraźniej również wyższa rangą, zdecydowała:
– Dobrze. I proszę się już tu nie kręcić po krzakach. To nie miejsce 

na libacje alkoholowe. Proszę wracać do żony.
– Oczywiście – odpowiedziałem. Patrzyłem chwilę, jak odcho-

dzą w stronę sklepu, który wszyscy w okolicy nazywali U Jolki. 
Westchnąłem. 

Spojrzałem na telefon. Trzy nieodebrane połączenia. Wszyst-
kie od niej. A niech dzwoni, pomyślałem, a niech dzwoni. Cisnąłem do 
kosza na śmieci puste puszki po piwie. Gdy chciałem to samo zrobić 
z farbą, zawahałem się. Cholera, a jeżeli ten kot mówił prawdę? Co 
ja gadam?! Kot mówił prawdę! Przecież zwierzęta nie gadają. Ręka 
z puszką zawisła nad śmietnikiem.

– Żegnaj, szefie – wyszeptałem.
– Nie robiłbym tego na twoim miejscu, kolego.
Z krzaków wyłonił się podchmielony facet w długim płaszczu, 

nieznacznie się zataczajac. Oparł się o ławkę i spojrzał na puszkę 
z farbą, którą wciąż trzymałem w dłoni.

– Co jest w środku? – spytał ochrypłym głosem.
– Nie mam pojęcia. Pewnie farba.
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– Uhm, farba – mruknął i wyłowił z kieszeni paczkę papierosów.
– My się znamy? – spytałem.
– Tak i nie. Widziałem pana u Stacha.
– Aaaa, to pan….
– Tak, to ja spałem przy stoliku, a właściwie nie tyle spałem, co 

drzemałem.
Pokiwałem ze zrozumieniem głową. Jeszcze tylko pijanego waria-

ta było mi tu trzeba.
– Pan też przyleciał z innej galaktyki? – spytałem, siląc się na 

obojętny, acz uprzejmy ton.
– Nie, nie. Ja stąd. Z Nadarzyna. Znaczy się z Jagodowej.
– Aaa, jeśli tak, to bardzo mi miło. Marek jestem.
Podaliśmy sobie dłonie.
– Henryk. Zapali pan?
– Nie, dziękuję.
Spojrzałem z roztargnieniem na puszkę z farbą.
– Chciał pan to wyrzucić? – usłyszałem pytanie, które padło zza 

kłębów dymu.
– Chyba tak. A pan, przepraszam, jest…?
– Ja? – Henryk znów zaciągnął się papierosem. – Jestem alko-

holikiem, proszę pana. Miejscowym, nadarzyńskim alkoholikiem.
Spojrzał na mnie z namysłem.
– Widziałem, jak pan rozmawia z tym kotem.
– Tak?
– Nie ma się czego wstydzić. Ja mam to już za sobą. Z kim ja już 

nie gadałem, proszę pana.
– Na przykład z kim? 
– Kiedyś uciąłem sobie bardzo przyjemną pogawędkę 

z popielniczką. Muszę panu wyznać, że z początku nie było 
mi tak wcale do śmiechu, bo wziąłem ją za ogromnego pają-
ka. Ale sytuacja szybko się wyjaśniła. Była to, jak się okaza-
ło, Greta Garbo, a dokładnie jej kolejna inkarnacja. Co to za 
miła osoba, proszę pana. A jaka oczytana.

– No tak – przysiadłem na śmietniku. Puszka farby wciąż tkwiła 
mi w dłoni, bawiłem się nieświadomie na wpół odlepioną etykietą. – 
A ze skrzynką na listy pan kiedyś rozmawiał?

– A tu mnie pan ma, bo chyba jeszcze nie miałem przyjemności.

– Pan też przyleciał 
z innej galaktyki? – 
spytałem, siląc się 
na obojętny, acz 
uprzejmy ton
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– Aaaa, żadna tam przyjemność, muszę pana rozczarować, skrzyn-
ki na listy są dość opryskliwe i aroganckie. Nie polecam. Nie są też 
chyba zbytnio oczytane, w ogóle słabo u nich z pamięcią. I gryzą.

– Gryzą? – zdziwił się Henryk alkoholik.
– Gryzą tak, że czasami trzeba kopnąć taką w dupę, bo inaczej… 

Sam pan rozumie.
– Tak, tak, rozumiem. A ten czarny kot – zaciekawił się nagle 

Henryk. – Co panu powiedział?
– Takie tam pierdoły.
– No nie wiem, koty były w starożytnym Egipcie uważane za 

święte.
– Mówi pan?
– Uhm. Czarny kot jest też symbolem czarów i diabła. I twierdzi 

pan, że nic ciekawego panu nie powiedział?
– Nie no, coś tam mówił. O Nadarzynie, że czeka go zagłada – 

posłałem mu czujne spojrzenie, ale kompletnie zignorował to pro-
roctwo. – A tak to głównie o tej puszce nawijał.

– Pewnie żeby pan jej nie wyrzucał?
– No tak – przyznałem, ważąc puszkę w dłoni. – Coś tam o tym 

wspominał.
– Może to Puszka Pandory? – zainteresował się Henryk i zgasił 

niedopałek butem. Potem wyjął zza pazuchy ćwiartkę wódki. – Napi-
je się pan?

Wykonałem niekreślony ruch głową, co miało oznaczać, 
że i tak, i nie. Innymi słowy, oczywiście tak, z całą przyjem-
nością tak, wręcz nalegam na jednego małego grzdyla. Tak, 
tak i jeszcze raz tak!

Wódka przyjemnie przeleciała mi przez gardło. Oddałem 
butelkę. Henryk również łyknął i schował flaszkę.

– Zgodzi się pan ze mną – zaczął, zapalając kolejnego 
papierosa – że większość kłopotów, jakie znamy na tym świecie, 
pochodzi od kobiet? Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to 
właśnie baby były odwieczną przyczyną wszelkich nieszczęść, które 
spadały – i wciąż spadają – na nas, mężczyzn. 

– Amen – skwitowałem.
– Amen, panie Marku. Weźmy taką biblijną Ewę. Gdyby nie jej 

chorobliwa ciekawość i żądza władzy, Adam po dziś dzień przecha-

no weź pan i odmów 
babie. no nie da się. 

jak się taka uweźmie, 
to umarł w butach. 

z adamem było podobnie
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dzałby się beztrosko po rajskim ogrodzie. Ale sam pan wie, jak to 
się skończyło.

Kiwnąłem głową.
– Podobnie Pandora – mówił dalej Henryk alkoholik i spojrzał na 

puszkę z farbą. – Według Żydów pierwszą kobietą była Ewa, a według 
Greków – Pandora. Zesłał nam ją sam Zeus jako karę za zuchwałość 
Prometeusza. Karę dla ludzi, czyli mężczyzn. Patrz pan, jakie to 
przewrotne. Baba trafiła do nas za karę.

– A co z tą puszką?
– Widzisz pan, Mareczku kochany, z babami nigdy nie jest prosta 

sprawa. Zgodzi się pan ze mną?
– No, chyba tak. 
– Ewa niby nic złego nie zrobiła, tylko namówiła Adama do skosz-

towania zakazanego owocu. Ale w sumie chłop miał własny rozum 
i mógł odmówić. Prawda?

– No, niby mógł.
– A tam, gówno prawda, mógł. Wcale nie mógł! No weź pan 

i odmów babie. No nie da się. Jak się taka uweźmie, to umarł w butach. 
Z Adamem było podobnie. Odkąd tylko Ewa pojawiła się w rajskim 
ogrodzie, jego los był przesądzony. Podobnie było z Epitemeuszem.

– Z kim?
– Mówię o jednym z Tytanów, nieszczęsnym mężu Pandory. Jego 

los też został przesądzony w chwili, gdy wziął Pandorę za żonę.
– To chyba jak każdego chłopa – przyznałem smutno. – Jak sta-

jesz na ślubnym kobiercu, to już jesteś przegrany – dodałem gorzko.
– Ja tam nie wiem, bo widzi pan, ja stary kawaler. Ale patrząc na 

losy świata, muszę przyznać panu rację.
– A jak było dalej z tą Pandorą?
– A jak miało być? Tragicznie, przecież to baba – zaśmiał się i aż się 

od tego śmiechu zakrztusił. – Pandora, widzisz pan, dostała w posa-
gu zamkniętą glinianą beczkę. Ewa wpakowała nas w kłopoty przez 
owoc, a ta przez beczkę.

– Beczkę?
– W naszej literaturze, mam tu na myśli literaturę europejską, 

mylnie nazwaną puszką. Według jednego przekazu Pandora otwo-
rzyła ową beczkę lub też, jak pan woli, puszkę, kierowana zwykłą 
kobiecą ciekawością. Niczym nie różniła się więc od swojej biblijnej 
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odpowiedniczki. A w puszce mściwy Zeus schował plagę nieszczęść, 
które od tamtej chwili spadły na cały świat.

– Fatalnie – przyznałem i mimo woli spojrzałem podejrzliwie na 
puszkę z farbą.

– Ale to jeszcze nie koniec. Nie słyszał pan najważniejszego. 
Według pewnych przekazów w  puszce Zeus zamknął nie tylko 
nieszczęścia.

– Nie?
– Otóż nie. Bóg schował coś jeszcze, ale ukrył to na samym dnie. 

Była to nadzieja.
– O, czyli jest jednak jakiś pozytywny akcent w tej przypowieści.
– Nie końca.
– Jak to? A nadzieja?
– No widzi pan. Gdyby puszkę otworzył Epitemeusz, to może 

wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale za sprawy wzięła się niestety 
baba. Gdy tylko nieszczęścia wydostały się z glinianej beczki, Pandora 
zatrzasnęła wieko, zamykając tam na zawsze nadzieję.

Umilkliśmy. Bo cóż tu można było dodać? Baby, pomyślałem gorz-
ko, Ewa, Pandora, Jolka, wszystkie są do siebie podobne, ściągają na nas 
same nieszczęścia.

– Pójdę już – powiedział ciężko Henryk alkoholik.
– Panie Heniu, a co ja mam z tym zrobić? – spytałem, unosząc do 

góry puszkę z farbą. – Wyrzucić?
– Zwariował pan? A co jak to jakaś kobita znajdzie?

Otrzymawszy tę bezcenną radę, pożegnałem się z nadarzyń-
skim alkoholikiem, który zniknął równie nagle, jak się pojawił. Nad 
Nadarzynem zapadł już wieczór. Szedłem pogrążony w najczar-
niejszych myślach wzdłuż ulicy Błońskiej. Wyjąłem od niechcenia 
komórkę z kieszeni. Kolejne trzy nieodebrane połączenia od Jolki. 
Przyszedł też jeden esemes.

Marek, gdzie ty do diabla jestes!!!?
Przystanąłem przed urzędem gminy. Większość świateł 

była już wygaszona. Gdyby ktoś mi powiedział, że nazajutrz 
będę stał w tym samym miejscu, ale z pistoletem w kieszeni, 
pewnie bym mu nie uwierzył. Choć z drugiej strony…

Kolejny esemes rozjaśnił ekran.

baby, pomyślałem 
gorzko, ściągają 

na nas same 
nieszczęścia
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Mam cie dosc Wyjezdzam na weekend do ciotki. Pogadamy w ponie
dzialek. Rob sobie co chcesz

Usiadłem na ławce. Wiał zimny wiatr. Minęły mnie jakieś dwie 
osoby. Skuliłem się z zimna, ale wciąż wpatrywałem się w mały ekra-
nik telefonu. Co jej odpowiedzieć? Co jej odpisać? Czy w ogóle coś 
jej odpisywać? Wreszcie wstałem i powolnym krokiem ruszyłem 
w stronę domu.

Oczywiście jej tam nie zastałem. Światła były wygaszone. Wsze-
dłem po cichu do mieszkania i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, 
że wciąż ściskam w dłoni puszkę z farbą. Odstawiłem ją ze złością 
na komodę. Zdjąłem kurtkę i wyjąłem z barku Jasia Wędrownicz-
ka. Nie wiedzieć czemu wziąłem dwie szklanki. Zorientowałem się 
dopiero w przedpokoju, patrząc w swoje odbicie. Z lustra spoglądał 
na mnie smutny facet. Pod pachą miał flaszkę whisky, a w ręku trzy-
mał dwie puste szklanki.

– Co ty wyrabiasz? – gość z lustra spojrzał na mnie z obrzydze-
niem. Przez chwilę walczyłem z pokusą, by przywalić mu butel-
ką w ten smutny pysk. Ale zrezygnowałem i nalałem do jednej ze 
szklanek.

To będzie nasza pierwsza kawalerska noc od dnia ślubu, stary durniu, 
powiedziałem do odbicia i chlapnąłem porządnego łyka ze szkla-
neczki. Jeżeli wierzyć słowom tego załganego kota, to być może 
ostatnia. Bo jutro przecież Nadarzyn przestanie istnieć. Tak jak 
nasze małżeństwo.

Wyjąłem z kieszeni telefon. Przeczytałem po raz kolejny 
ostatnią wiadomość. Wreszcie wystukałem szybką odpo-
wiedź i wyłączyłem drania. Spojrzałem w przekrwione oczy 
gościa z lustra i nagle zrobiło mi się go szczerze żal. Chole-
ra, czy naprawdę na to zasłużyłem? Na te wszystkie bzdury 
i na to, co mi zrobiłaś? Ostatnie słowa skierowałem do małej 
fotografii wetkniętej w róg lustra. Jola spoglądała na mnie z uśmie-
chem. Pociągnąłem kolejnego łyka i spojrzałem posępnie na puszkę.

Puszka Pandory. Ale gdy ja ją otworzę, być może znajdę w niej 
nadzieję? Nadzieję dla Nadarzyna, podpowiedział mi jakiś cichy głos 
w mojej głowie. Przez chwilę rozważałem tę myśl. A jeżeli wcale nie 
popadałem w obłęd? Jeżeli Nadarzyn faktycznie był zagrożony? 
A jeżeli to wszystko jest jakąś pokrętną manipulacją i dopiero gdy 

Puszka stała oczywiście 
tam, gdzie ją zostawiłem 
i dałbym głowę, że 
się na mnie gapiła
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otworzę puszkę, spadnie na nas plaga nieszczęść? Z drugiej strony 
co mam do stracenia? Na pewno nie zdrowe zmysły.

Wziąłem do ręki puszkę i przez chwilę rozglądałem się po przed-
pokoju. Gdzie by tu ją chlapnąć? Już miałem uchylić wieczko, gdy 
uświadomiłem sobie podstawowy błąd. Nie miałem przecież pędzla. 
Trochę mi zajęło, nim wygrzebałem jakiś w schowku z narzędziami.

Wróciłem do przedpokoju. Przeklęta puszka stała oczywiście tam, 
gdzie ją zostawiłem i dałbym głowę, że się na mnie gapiła. Gapiła 
i czekała.

Odchyliłem wieczko. Niemal od razu dał się wyczuć zapach roz-
puszczalnika. Zamoczyłem stary pędzel i chlapnąłem farbę na ścia-
nę pokoju z niemałą satysfakcją. To była ulubiona tapeta Joli. Biała 
smuga zamazała kwieciste wzory. W kilku miejscach pojawiły się, 
jakże przyjemne dla oka, zacieki.

I wtedy usłyszałem głos. Ale nie wydobywał się z otwartej puszki, 
tylko gdzieś z głębi mojej głowy. Jesteś wariatem, wiesz o tym? Właśnie 
pomazałeś farbą tapetę w przedpokoju. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jak 
to wytłumaczysz Joli w poniedziałek? A może opowiesz jej też o gadającym 
kocie? Nie, nie krępuj się. Myślę, że warto by było wspomnieć też o miłej 
pogawędce, jaką sobie uciąłeś na rynku ze skrzynką na listy. Oczywiście 
pominąłbym ten moment, gdy ją kopnąłeś. Wiesz przecież, jaka jest Jola…

– Zamknij się! – wrzasnąłem i maznąłem wściekle pędzlem kolej-
ną smugę. – I co, zwariowałem?! Ha!

– Wcale nie – odpowiedział spokojnie czyiś głos. I tym razem 
nie pochodził z mojej głowy. Dobiegał jakby zza ściany, a dokładnie 
z samej ściany.

– Kto tu jest?!
– Możesz się tak nie drzeć? Mam delikatny słuch, a tu jest niezwy-

kła akustyka. Poza tym tu jest strasznie ponuro. Nie mógłbyś mnie 
chlapnąć gdzieś w salonie, gdzie jest więcej światła?

Zrobiłem krok do tyłu jak zwariowany malarz, który obserwu-
je efekty swej pracy na płótnie. W moim przypadku płótnem była 

tapeta na ścianie. Dwie jasne smugi krzyżowały się mniej 
więcej na wysokości mojej twarzy. Dzisiejszy dzień dał mi 
dość wrażeń i niespodzianek, więc nie zdziwiłbym się, nawet 
gdyby teściowa przemówiła do mnie ludzkim głosem. A co 
dopiero ściana.

Sytuacja jest poważna, 
więc bez nazwisk. 

rozumiesz. w razie 
wpadki nie będziesz sypał
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Tymczasem farba milczała, wyraźnie czekając na moją reakcję. 
Spojrzałem jeszcze raz na dwie białe smugi, a potem bez słowa wzią-
łem otwartą puszkę i zaniosłem ją do salonu. Trzeba być gościnnym, 
pomyślałem.

Jednak, o czym się szybko przekonałem, znalezienie właściwej 
ściany okazało się nie lada wyzwaniem. Farba była bardzo gry-
maśna, poza tym – czego nie omieszkała mi wytknąć – wybrałem 
wilgotną ścianę, a ona cierpiała na bardzo dokuczliwą odmianę 
urojonego reumatyzmu, który był ponoć sto razy gorszy od tego 
rzeczywistego. Obsesyjnie bała się też grzybicy stóp. Lęk, choć irra-
cjonalny, doprowadzał ją do skrajnego wyczerpania nerwowego. 
Nieleczony lub lekceważony, mógł ją wpędzić w głęboką depresję 
czy nawet zakończyć się podświadomą anoreksją. Sprawa wyglą-
dała więc poważnie.

Dopiero odnowiona w  zeszłe lato ściana w  pokoiku gościn-
nym okazała się odpowiednia. Choć i tu nie obyło się bez oschłych 
komentarzy.

– Miło tu, nie powiem – przyznała biała smuga na ścianie. – Ale 
widok z okna dość ponury. Brak mu, no nie wiem, zieleni.

– Jest zima – zauważyłem szorstko.
– No tak, zapomniałem, że macie tu strefę zmienno-klimatyczną.
– Jak mam się właściwie do ciebie zwracać? – spytałem rzeczowo.
– Sytuacja jest poważna, więc bez nazwisk. Rozumiesz. Im mniej 

wiesz, tym lepiej dla ciebie i dla sprawy. W razie wpadki nie będziesz 
sypał. Mów mi po prostu…hm…Farba, tak, mów do mnie Farba. 
Tylko jedna prośba.

– Tak?
– Chodzi o rodzajnik. Upierałbym się jednak przy męskim. Czyli 

ten Farba, a nie ta Farba. Dobrze? To dla mnie bardzo ważne. Prak-
tycznie tylko to nas od nich odróżnia.

– Od kogo?  – spytałem i  nalałem sobie do szklanki Jasia 
Wędrowniczka.

– Od wroga. Przecież po to tu jestem. A teraz chlapnij jeszcze tro-
chę z tej puszeczki, tylko dobrze zamieszaj, a nie jak ta cipa.

Popatrzyłem z niechęcią na ścianę, ale zrobiłem, jak prosił.
– A co ty tam masz w tej szklaneczce? – zaciekawił się Farba.
Spojrzałem na otwarta butelkę. 
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– A co, chcesz się napić?
– No wiesz, co prawda chyba nie powinnem, ale w najbliższym 

czasie nie planuję żadnych lotów międzyplanetarnych. No i skoro 
sam proponujesz….

Wlałem trochę whisky do otwartej puszki.
– Mógłbyś zamieszać pędzlem?
Farba czknął, gdy maznąłem kolejną smugę.
– Mocne, ale dobre – przyznał z uznaniem i było to pierwsze miłe 

słowo, jakie od niego usłyszałem. 
– No dobra, to wstęp mamy już chyba za sobą – powiedziałem, 

ziewając. – Słuchaj, Farba, jakoś mi się nie uśmiecha nocny remont 
mieszkania. Mów, czego chcesz, tylko szybko.

– Z kotem i skrzynką rozmawiałeś? Pewnie tak, skoro tu razem 
jesteśmy. Czyli coś już wiesz. A sytuacja jest poważna. Polej jeszcze, 
kochanieńki, bo zaschło mi w tej, no, w puszce mi zaschło, chyba 
tak to się u was mówi?

– W gardle, jeżeli już.
– Co w gardle?
– Nieważne – dolałem kolejną porcją whisky do puszki. – Mów.
– No przecież mówię – oburzył się Farba, ale zaraz zmienił ton, 

gdy maznąłem kolejną kreskę z dużą porcją whisky. – Tak to ja rozu-
miem, od razu lepiej. Więc słuchaj, Mareczku, bo tak masz chyba na 
imię. Jest źle.

– To już wiem.
– Nadarzyn jutro wyleci w powietrze.
– Tak, tak. O tym też słyszałem.
– Nie jesteś ciekaw dlaczego?
– Niespecjalnie.
Zapanowało milczenie. Farba wyraźnie trawił moje słowa. Drań 

kompletnie nie spodziewał się takiej odpowiedzi, a ja faktycznie 
miałem w dupie dalsze losy Nadarzyna. We łbie szumiało mi od 
wódki, a mimo to wciąż widziałem twarz Joli i tego cholernego fiu-
tasa, Starego.

– A  może chciałbyś wiedzieć, skąd przylecieliśmy?  – spytał 
z nadzieją w głosie.

– Nie obraź się, ale to też mnie gówno obchodzi. Mam dość swoich 
problemów, żeby zastanawiać się nad takimi pierdołami.
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– Pierdołami?! A jakie ty możesz mieć problemy? To my, cholera 
jasna, pokonujemy miliony lat świetlnych na jakąś zacofaną planetę, 
gdzie psy dupami szczekają, a ten mi mówi, że ma to gdzieś!

– No dobra – chlapnąłem jeszcze trochę na ścianę i sam też wychy-
liłem porządnego łyka. – Nie rzucaj się tak. To jak tu trafiliście, na 
to nasze zadupie?

– Mogę ci tylko powiedzieć, że nie był to żaden statek kosmiczny, 
jak w tych waszych idiotycznych filmach. My podróżujemy jaźnią. 
To o wiele szybsze, tańsze i bardziej higieniczne. Nie można się na 
przykład zarazić grypą, nie przewieje cię, nie musisz włączać ogrze-
wania. Nikt cię też nie obrabuje. Oczywiście nie myśl sobie, że jest 
tak kolorowo. O nie! My też mamy swoje problemy.

– Ciekawe jakie.
– Całe mnóstwo – odpowiedział obrażonym tonem Farba, bezbłęd-

nie wyczuwając w moim głosie sarkazm. – Mamy całą gamę chorób 
urojonych, to niestety skutek uboczny dalekoprzestrzennych podró-
ży jaźnią. Ja na przykład cierpię na urojony reumatyzm i mam też 
jaźń niezwykle podatną na grzybicę stóp. Praktycznie przywlekam 
ze sobą to cholerstwo z każdej podróży. A ile potem trwa leczenie 
i jakie to są koszty! Sam rozumiesz moje obawy i rozgoryczenie, gdy 
wybrałeś wilgotną i zacienioną ścianę w przedpokoju.

Przez chwilę patrzyliśmy na siebie. A przynajmniej ja gapiłem 
się na ścianę, choć dałbym głowę, że coś też gapiło się na mnie. I to 
z wyrzutem.

– No dobra – odezwał się wreszcie Farba, ale już bardziej 
oficjalnym tonem. – Zatem jesteśmy czystymi formami jaź-
ni, czyli wysokorozwiniętymi przedstawicielami cywilizacji, 
która wyprzedza was o miliony lat. Jednak, jak pewnie wiesz, 
podróże zawsze wiążą się z pewnymi kompromisami i niedogodno-
ściami. Dlatego przebywając na innych planetach, często jesteśmy 
zmuszeni zniżyć się do korzystania z prymitywnych form zastanych, 
by użyć ich jako pewnego rodzaju kapsuł podróżniczych.

– No to sobie świetnie wybrałeś. Puszka farby. Albo ten drugi, 
skrzynka na listy. Nieźle jesteście popieprzeni.

– Nic nie rozumiesz. Potrafimy się też z powodzeniem telepor-
tować, jeżeli w ogóle znasz to słowo. A poza tym, co ci będę tłuma-
czył, z reguły wcielamy się w ciekawe organizmy lub intrygujące 

my podróżujemy jaźnią. 
to o wiele szybsze, tańsze 
i bardziej higieniczne
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przedmioty, które mogą nas czegoś nauczyć lub przynajmniej dać 
trochę zabawy. Tylko nasi wrogowie wcielają się w coś tak żałosne-
go jak człowiek.

– Zasadził ci ktoś kiedyś kopa w dupę?
– Nie bierz tego do siebie, ale z punktu widzenia naszej cywili-

zacji jesteście nudni i przewidywalni, a nuda, Mareczku, to jedy-
ne, co może nas zabić. Zresztą całe to zamieszanie z Nadarzynem 
wzięło się właśnie z nudy. Polej jeszcze, mój chłopcze, to ci wszyst-
ko opowiem.

Polałem.
– Jako wysokorozwinięte jaźnie jesteśmy nieśmiertelne. Oczywi-

ście urojone choroby były zawsze naszym utrapieniem, ale nie stano-
wiły poważniejszego zagrożenia. Do czasu, gdy umarła pierwsza jaźń. 
Wyobrażasz sobie, jaki to wywołało skandal, a zaraz potem popłoch. 
Nie od razu stwierdzono przyczynę śmierci. Dopiero Ksafufex Dyfry-
nul, jeden z naszych czołowych uczonych, wyjaśnił przyczynę zgonu. 
Otóż okazało się, że owa nieszczęsna jaźń umarła z nudów.

– Z nudów?
– Tak, Mareczku, z nudów. Wyobraź sobie, że żyjesz tysiąc lat. 

Byłeś już praktycznie wszędzie, widziałeś już wszystko i nic nie potra-
fi cię zaskoczyć. Potem żyjesz kolejny tysiąc, kolejny i kolejny, aż tu 

nie wiadomo kiedy strzela ci okrągły milionik. I co? Depresja, 
mój drogi, depresja. Ale to już ćwiczyliśmy. Są na to środki, 
cholernie mocna chemia. Ale lata lecą i chemia przestaje 
wystarczać. Wtedy pojawia się nuda. Oj, bracie, z tą cholerą 
nie ma żartów. W ciągu tysiąca lat wymarła nam jedna trze-
cia populacji. To było jak zaraza. I pewnie wszyscy byśmy 
wyzdychali, gdyby nie pomysł, który jedna jaźń przywiozła 

z waszej zasranej planety. Kto by pomyślał, że w jakimś zawszonym 
układziku słonecznym znajdziemy ratunek dla naszej rasy. Kto by 
pomyślał. A jednak.

– Do rzeczy – przerwałem mu obcesowo, bo znowu zaczynał grać 
mi na nerwach.

– No już, już. Przecież mówię. Dzięki rozwiązaniu, które zna-
leźliśmy na waszej planecie, uratowaliśmy się przed zarazą, która 
wyludniała nasz świat.

– A co tu takiego znaleźliście?

kto by pomyślał, że 
w jakimś zawszonym 

układziku słonecznym 
znajdziemy ratunek 

dla naszej rasy



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

18
5

– Widzisz, między naszymi rasami, choć dzielą nas nie tylko 
miliony lat świetlnych, ale też tysiące szczebli w drabinie rozwo-
ju cywilizacyjnego, wciąż było jedno podobieństwo. Cała nasza 
populacja dzieliła się na jaźnie męskie i jaźnie żeńskie. Które, co 
już odstawało od norm ziemskich, żyły w doskonałej zgodzie i to 
przez miliony lat.

– Faktycznie, trochę inaczej niż u nas – przyznałem. 
– No właśnie. Wcześniej żyliśmy w jednej wielkiej komunie, sym-

biozie wielu jaźni, które współgrały ze sobą, nawzajem się przenikały 
i doświadczały, niczego od siebie nie chcą i niczego nie wymagając. 
To szczęście, jak się okazało, nie mogło trwać wiecznie. Gdy pojawi-
ła się nuda i po kolei zaczęli wymierać najstarsi mieszkańcy naszej 
planety, sytuacja stała się poważna, a z czasem wręcz beznadziejna. 
I wtedy – swoją drogą mój daleki kuzyn – jaźń Ofrykaleus Oxydon 
wpadł na genialny pomysł. Wiem, jak zwalczyć nudę, krzyknął. Znieśmy 
komunę jaźni i wprowadźmy małżeństwa. Od tej pory wszystkie jaźnie 
łączyć się będą w nierozerwalne pary małżeńskie.

– I co dalej? – spytałem, czując, że musi to doprowadzić do jakiejś 
tragedii. – Wyginęliście?

– Oczywiście, że nie, cymbale. W tym był właśnie nasz ratunek 
i w pewnym sensie też zagłada. Ale jak pożyjesz kilka milionów lat, 
to sam zrozumiesz, że nie można oddzielić jednego od drugiego. 
Bardzo szybko okazało się, że model nierozerwalnego małżeństwa, 
które łączy na stałe dwie oddzielne jaźnie, jest pomysłem tyle uto-
pijnym, co okrutnym. Zgodne do tej pory jaźnie obu płci 
stały się z roku na rok zaciekłymi wrogami, kłócąc się mię-
dzy sobą o takie pierdoły, że aż wstyd gadać. Ale, co ciekawe, 
zniknęła nuda. I to był nasz sukces, choć niestety również 
porażka. Od tamtej pory trwa bowiem nieustanna wojna 
między płciami. Wojna tak potężna i zajadła, że przenosi się 
również na inne galaktyki. Stąd nasza rozmowa, mój biedny 
chłopcze – zakończył smutno swą opowieść Farba.

– O kurwa – wyksztusiłem. – A mnie zdradziła żona i chyba chce 
ode mnie odejść. I co na to powiesz?

– Szczęściarz – mruknęła jaźń zwana Farbą. – Wiele bym dał, żeby 
moja wreszcie zostawiła mnie w spokoju. Zresztą po to tu przylecia-
łem wraz z kilkoma przyjaciółmi. Jak już ci powiedziałem, pomysł 

małżeństwo to więzienie. 
zamknij dwoje ludzi 
w jednej celi na sto 
lat, już po roku skoczą 
sobie do gardeł
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nierozerwalnego małżeństwa pochodzi z waszej durnej planety. I, do 
cholery, chcielibyśmy go wam zwrócić.

– Jak to zwrócić?
– A wsadźcie se go w dupę. Tyle ci powiem. Już wolałbym śmierć 

z nudów niż udręką z jedną babą przez następne miliony lat.
– A rozwód?
– Jaki znowu rozwód? Przecież wyraźnie jest powiedziane: dopóki 

śmierć was nie rozłączy, a my, ziemski matole, nie możemy umrzeć. 
Jedyne, co mogło nas zabić, to nuda. A nuda nam już nie grozi, odkąd 
każdy wziął sobie za żonę wściekłą jak osa babę.

– A czemu one są takie wściekłe?
– Z  tego samego powodu, co my. Małżeństwo to więzienie. 

Zamknij dwoje ludzi w jednej celi na sto lat, już po roku skoczą 
sobie do gardeł.

– U  nas załatwia się to rozwodem. Cywilnym, a  czasem też 
kościelnym.

– Próbowaliśmy. U nas to nie wychodzi. Przede wszystkim nie 
mamy czego dzielić. Poza tym powiązania między jaźniami są tak 
ścisłe, że ich rozdzielenie stało się już niemożliwe.

– To może separacja?
– Eee. Też nie działa. Jako połączone jaźnie stałyśmy się niesepa-

rowalne. Winna tu jest ewolucja. Na skutek wprowadzenie rytuału 
nierozerwalnego małżeństwa nasza rasa ewoluowała.

– No to macie przesrane – skwitowałem.
– Powiedz mi coś, czego nie wiem.
– To po jaką cholerę tu przylecieliście i co ma z tym wspólnego 

Nadarzyn!?
– No wiesz, żeby znaleźć rozwiązanie.
Popatrzyłem uważnie na ścianę i płynące po niej zacieki. Coś mi 

tu nie grało.
– Dobra, powiem ci całą prawdę – odezwał się Farba. – Musimy 

uciekać. Wasza nowa wójt to tak naprawdę kobieca jaźń 
z mojej planety. Wyjątkowo wredne babsko. Jutro zamierza 
wysadzić cały Nadarzyn.

– Co? Ale dlaczego?
– Jak to kobiety. Wiesz, te ich sprawy.
– Jakie znowu sprawy?

zamiast złości ogarnął 
mnie dziwny spokój. może 
pomogła w tym żubrówka, 

którą razem z farbą 
wypiliśmy do śniadania?
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– U was to się nazywa napięcie przedmiesiączkowe. Nasze kobiety 
też tak mają, tylko w trochę większej skali, ale na szczęście rzadziej. 
Nie co miesiąc, tylko raz na kilka tysięcy lat. Stają się wtedy bardzo 
wybuchowe. W dosłownym tego słowa znaczeniu.

– Chcesz powiedzieć, że pani wójt wybuchnie?
– Tak to trzeba nazwać. A wraz z nią w powietrze wyleci urząd 

gminy i pół Nadarzyna. Mówiłem, że to wyjątkowo wredne babsko. 
Takie to potrafią wybuchnąć.

– Dobra, idę spać. Dość już tych bzdur – sięgnąłem po wieczko od 
puszki, zdecydowany, by raz na zawsze cholerę zamknąć.

– Chwila, chwila, musimy uciekać. Rozumiesz?
– Jak to musimy? Czyli kto?
– No, ja, ty, kot i skrzynka.
– Nie ma mowy, nigdzie nie będę uciekał. A poza tym możecie się 

przecież teleportować.
– No tak, ale to nie takie proste. Trzeba przygotować współrzęd-

ne, a to wymaga precyzyjnych obliczeń. Nie mamy już na to czasu.
– Ha, czyli pali się wam grunt pod dupami? Chciałoby się spier-

dolić, a tu się nie da.
– Zastanawiałeś się może, dlaczego w urzędzie gminy wszystkie 

ważniejsze stanowiska piastują wyłącznie kobiety? – spytał niespo-
dziewanie Farba.

– A co to ma do rzeczy?
– Nie zastanawiało cię to, że jest tak, odkąd rządzi nowa pani wójt? 

A wasi politycy? Zaraz, jak on się nazywa, ten, no, Dusk?
– Tusk?
– Właśnie. Dlaczego wyjechał do Brukseli i kto zajął jego miejsce?
– Baba  – przyznałem, odstawiając przykrywkę od puszki na 

komodę. 
– No właśnie! A poza tym sprawa dotyczy też ciebie osobiście.
– Osobiście?
– Widziałeś film Inwazja porywaczy ciał? Zresztą nieważne. Ona 

robi podobnie – podmienia kobiety, zastępując je imitacjami, nad 
którymi ma kompletną władzę.

– No i?
– Twoja żona pracuje w urzędzie gminy. Jest ostatnią, która nie zosta-

ła jeszcze podmieniona. Jutro ma umówione spotkanie z panią wójt.
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– Jutro jest wolna sobota!
– Dokładnie. Nie będzie świadków. Czy teraz wreszcie mnie 

posłuchasz?
Rozlałem resztę Jasia Wędrowniczka. Wypiliśmy w milczeniu. 

Najwięcej zamieszania było z kotem. Drań z początku był 
ugodowy i nawet wymieniliśmy kilka grzecznościowych uwag o poli-
tyce. Wszystko się skończyło, gdy zobaczył kartonowe pudło z sze-
ścioma otworami, które wydłubałem wcześniej śrubokrętem. 

– W życiu tam nie wejdę – oznajmił, przełykając ślinę. – Mam 
urojoną klaustrofobię. Lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami – 
wyjaśnił pospiesznie. 

– Wiem, co to jest – oznajmiłem, czując ze zdziwieniem, że zamiast 
złości ogarnia mnie dziwny spokój. Może pomogła w tym Żubrówka, 
którą razem z Farbą wypiliśmy do śniadania? Farba upierał się, że 
te ich marsyjańskie baby, czy jak je tam zwać, potrafią kontrolować 
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męskie umysły. Jest tylko jeden sposób, by się temu przeciwstawić – 
trzeba być lekko na bańce. Teoria dobra jak każda inna, pomyślałem, 
żeby znaleźć powód do łyka. Zacząłem jednak podejrzewać, że Farba 
prócz urojonych chorób nabawił się też jednej rzeczywistej – stał się 
rasowym pijakiem szukającym byle powodu, by zamoczyć ryja. Wes-
tchnąłem. Kot patrzył na mnie błagalnie. Grał na litość, łachudra. 

– Wskakuj, nie mamy czasu. 
– Nie – jęknął i zrobił trzy małe kroki wstecz.
Wyciągnąłem rękę, by go chwycić. I to był błąd. Parsknął na mnie 

wściekle. Nim go w końcu złapałem i wcisnąłem w to nieszczęsne 
pudło, zdołał mnie podrapać, a raz nawet ugryźć. 

Dwa kwadranse później siedziałem już w samochodzie. W bagaż-
niku leżała skrzynka na listy, wciśnięta tuż obok kartonowego pudła. 
Ze skrzynką poszło dużo prościej, choć musiałem się trochę namę-
czyć, nim wyrwałem ją z pręta, na którym była osadzona. Nigdy 
nie zapomnę min kilku przechodniów. Patrzyli jak wyrywam głupią 
skrzynkę, a potem wciskam ją pośpiesznie do bagażnika. Widok był 
tak irracjonalny i niespodziewany, że nikt nie zareagował. Po prostu 
stali i gapili się na mnie. 

Farba wyjaśnił mi rano przy Żubrówce, co trzeba zrobić. Był tyl-
ko jeden sposób, by uratować moją żonę. Do tego potrzebowałem 
broni. Niestety nie żyjemy w Stanach, gdzie pewnie na każdym rogu 
mają sklep z pistoletami. Na moje nieszczęście wygadałem się, że na 
strychu leży gdzieś stare parabellum, pamiątka po dziad-
ku. Farba wykazał się niespotykanym taktem lub brakiem 
wiedzy historycznej, ale nie dopytał, skąd u dziadka broń 
Wehrmachtu.

– Musisz nas ze sobą zabrać – zakończył swój wywód. – 
Wszystkich. Rozumiesz? 

Kiwałem głową i przez chwilę przez usta przebiegł mi kretyński 
uśmiech. 

– Czego rżysz?
– A nic, wyobraziłem sobie tę naszą wesołą kompanię – odpowie-

działem, ale zaraz przeszła mi ochota do żartów. Plan Farby mógł się 
udać. Nie miałem co do tego wątpliwości. Nie podobał mi się tylko 
ten pistolet. Do cholery, gdy pojawia się spluwa, chyba kończą się 
żarty. No nie?

farba nie dopytał, 
skąd u dziadka broń 
wehrmachtu
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– I jeszcze jedno. Najważniejsze. – powiedział.
Słuchałem.
– Alkohol częściowo zatrzyma jej atak, ale tylko przez chwilę. 

Gdy ją zobaczysz, nie możesz się zawahać. Rozumiesz? Nie możesz 
się zawahać. 

Zaparkowałem samochód przy całodobowym sklepie. Zawsze 
stało tam jakieś auto, więc mój Fokus nie powinien rzucać się w oczy. 
Farba, Skrzynka i Kot siedzieli zamknięci w bagażniku. Ja miałem 
odwalić mokrą robotę. 

Stanąłem pod urzędem gminy i zadarłem głowę do góry. Ciemne 
chmury kłębiły się nad kiczowatą bryłą budynku. Gdy znów zacząłem 
myśleć o tym wieczorze na bułgarskiej plaży, poczułem na policzkach 
dotyk pierwszych tej zimy płatków śniegu. Muskały mnie delikat-
nie, by po chwili spłynąć w dół niczym lodowate łzy. Nie wiem kiedy 
zmieszały się z moimi własnymi. 

Myślałem o naszym małżeństwie, o tych wszystkich chwilach, 
które nigdy się nie wydarzyły. O chwilach, które sprawiają, że cały 
świat znika. Tak bardzo chciałem, by ten drań zniknął raz na zawsze 
i zabrał ze sobą ten pierdzielnik, którym stało się moje życie. 

Mam ryzykować wszystko, by ją ratować? Bezwiednie wymacałem 
w kieszeni rękojeść spluwy dziadka. Przecież ona mnie zdradziła. 
Ostatnia myśl zakłuła najmocniej, jakbym połknął gąbkę nabitą 
szpilkami. Nawet jeśli nigdy jej nie wybaczę, nie mogę pozwolić, by 
tak skończyła. Czyli jak?, zapytał znajomy głos z tyłu głowy. Sukinsyn 
znowu się obudził, pierdzielony racjonalista, mistrz celnej riposty, 
pan cholerny ważniak. 

Nie wiem jak! Wszystko, co wiem, wymamrotała mi 
pogięta puszka z  farbą, wyleniały kocur i  pordzewiała 
skrzynka na listy. Niewiele, ale nic więcej nie mam, rozu-
miesz, nic więcej już nie mam. Nic prócz tego szaleństwa. 
A facet musi się czegoś trzymać. Rozumiesz? 

Przed urzędem stał tylko jeden samochód. Szare BMW 
pani wójt. Minąłem go obojętnie i pchnąłem główne drzwi do budyn-
ku. Nie zdziwiłem się, gdy bez oporu wpuściły mnie do środka. 
W chwilach takich jak ta wszystko ma swój sens, w dziwny sposób 
pasuje do siebie jak jakaś cholerna układanka. 

Pamiętajcie, gdy 
bierzecie ze sobą spluwę, 

rzadko kiedy rzeczy 
idą zgodnie z planem
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Wszedłem na schody, kierując się do jej gabinetu. Wiedziałem, co 
miałem zrobić i byłem zdecydowany. Wyjmę spluwę tylko wtedy, jeże
li mnie do tego zmusi, postanowiłem, nie wcześniej. Moja układanka 
powoli zaczynała przypominać obraz, który miałem gdzieś w głowie. 

Miałem plan. Dobry plan. Ale i tak wszystko poszło źle. Pamię-
tajcie, gdy bierzecie ze sobą spluwę, rzadko kiedy rzeczy idą zgodnie 
z planem. Jakby spluwa miała swój własny plan. Moja miała. 

Facet musi się czegoś trzymać. Nie musi to być dużo. Niektórym 
wystarczy praca, innym łowienie ryb lub picie przed telewizorem. 
Facet musi się czegoś trzymać. Większość z nas ma naprawdę niewie
le, myślałem, skradając się po schodach. I nagle zrozumiałem, po co 
tu przyszedłem. 

Przystanąłem w pół kroku. Chyba nie chodziło mi o Jolę, nawet 
nie o Starego czy ten cholerny Nadarzyn. Miałem też w dupie tych 
pokręconych kosmitów. W sumie sam do końca nie byłem pewien, 
czy w nich wierzę. Od wczoraj byłem przecież non stop na bańce. 

Gdy to zrozumiałem, przez usta przebiegł mi cichy i okrutny 
uśmiech. Przyspieszyłem i wbiegłem w długi korytarz trzeciego 
piętra. To był plan spluwy, przeszło mi przez myśl. Ale facet musi się 
czegoś trzymać, no nie. A ja miałem dziś zamiar trzymać 
się spluwy. 

Stały na końcu korytarza. Czekały na mnie. Ruszyłem 
powoli w ich stronę. W połowie drogi, gdy już byłem na tyle 
blisko, że mógłbym do nich coś wyszeptać, wyciągnąłem 
z kieszeni pistolet. Nie spiesząc się, wycelowałem.

I jak ci się to podoba, kochanie?
Gdy byłem małym chłopcem, pojechałem kiedyś z matką do cen-

trum Warszawy. Szliśmy w tłumie przechodniów, a ja zerkałem nie-
śmiało na ogromną budowlę Pałacu Kultury, ściskając kurczowo dłoń 
matki. Wypełniał mnie podziw graniczący ze strachem. Wszystko tu 
było takie wielkie. Nawet ludzie, którzy nas mijali, przypominali mi 
olbrzymów z bajek. 

Nagle zrównał się z nami jakiś mężczyzna i bez słowa ujął moją 
dłoń. Zrobił to tak niespodziewanie, a jednocześnie naturalnie, że 
cały zesztywniałem, bojąc się zareagować. Przez chwilę szliśmy tak 
razem, we trójkę. Ja, mama i ten tajemniczy facet. Ale tylko my dwaj 
wiedzieliśmy, co się tu dzieje. Matka szła obok, niczego nieświadoma. 

Strach wzmaga 
uczucia. czasem wręcz 
budzi nas do życia
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Coś chyba do mnie mówiła. Nagle poczułem, że mężczyzna zaciska 
dłoń i ciągnie mnie w bok, w tłum.

Gdy czasami wracam myślami do tamtej sceny, serce zaczyna mi 
mocniej bić. Znów jestem małym chłopcem, a obcy olbrzym chwyta 
mnie za rękę, by wciągnąć mnie w tłum, w którym przepadnę niczym 
kamień rzucony w rwącą rzekę. 

Chcę powiedzieć, że strach wzmaga uczucia. W jednej chwili, gdy 
obca, silna dłoń zacisnęła się na mych palcach, poczułem bezmiar 
miłości do rodziców. Zrozumiałem, że mężczyzna nie żartuje, chce 
mnie porwać, może zrobić mi krzywdę, być może już nigdy nie zoba-
czę mamy i taty. To jest ten moment, który o wszystkim zadecyduje. 
Zadecyduje o całym moim życiu. 

Myślę, że tak właśnie było. To był ten moment. Mówią, że strach 
ma wielkie oczy, inni twierdzą, że wyostrza zmysły, a ja sądzę, że 
strach wzmaga uczucia. Czasem wręcz budzi nas do życia. 

Wycelowałem w jasną twarz pani wójt. Ale nie patrzyłem na nią. 
Całą uwagę skupiłem na oczach Joli. 

Jak ci się to podoba, kochanie? Podoba ci się?
Jeszcze nim uniosłem broń, widziałem jej rozszerzone oczy. 

Wykrzywiła usta do krzyku, ale przez ściśnięte gardło nie mógł się 
wydostać najmniejszy dźwięk. Widziałem, jak unosi rękę, by choć 
tym niemym gestem mnie powstrzymać. Bym nie strzelił, bo wie-
działa, do cholery, że jestem gotów to zrobić. Mam powód. Dała mi 
powód. Dała mi cholerny powód, żebym to zrobił. 

I jak ci się to podoba, kochanie? Krzyczę w jej stronę przez czarną 
lufę pistoletu. Jak ci się to podoba? Bo mi bardzo, cholernie bardzo. 
Może dla takich właśnie chwil warto żyć? Dla tych, gdy znikamy 
objęci na nocnej plaży, zanurzeni po pas w ciemnej wodzie. Lub 
dla takich jak ta, gdy ukochana osoba celuje z pistoletu i wiemy, 
że nie żartuje. 

To zawsze lepsze niż nic, prawda? Gdy będę kiedyś znów myśleć 
o naszym małżeństwie, pewnie zatęsknię do tych chwil, które się 
nigdy nie wydarzyły, choćby do tej sceny na plaży. Pewnie tak, ale 
wtedy pomyślę o twoich oczach, przerażonych, oszalałych ze stra-
chu. I wiesz co, kochanie, te oczy, twoje oszalałe ze strachu oczy, 
przyćmią mi bułgarską plażę, przyćmią nawet ten przeklęty romans 
ze Starym. Wszystko.
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Strach czy miłość. Co za różnica, ważne, by coś poczuć. Cokolwiek. 
Pani wójt przekręca powoli głowę w moją stronę, jakby chciała 

mi się lepiej przyjrzeć, jakby chciała zajrzeć w głąb czarnej lufy. A ja 
otwieram usta, by powiedzieć te słowa. Słowa, które tu przyniosłem, 
które trzymają mnie przy życiu. Bo każdy facet musi się czegoś trzy-
mać, no nie? 

– I jak ci się to… – zaczynam, ale urywam w połowie zdania. 
Dłoń z pistoletem bezwiednie opada. Tamten facet, ten niemy 

olbrzym, który chciał mnie wciągnąć w tłum, też w końcu mnie 
puścił. Prawda?

– …jak ci się to… – słowa upadają jedno po drugim niczym kawałki 
pokruszonego lodu. Bezużyteczne. 

Jeszcze przez chwilę patrzę na twarz Joli. Jej oczy. Nie ma w nich 
przerażenia, nie ma w nich nic prócz bezmiernej obojętności. To nie 
są oczy człowieka, dudni mi jeszcze w głowie myśl, po czym jakaś 
ciemna, przemożna siła zgniata moją wolę niczym ogromna fala 
żywego oceanu. 

Takich oceanów nie ma na naszej planecie, słyszę własną myśl. Przez 
chwilę się jej przyglądam, ale ta dziwna czerń kruszy mnie kawałek 
po kawałku, odbierając wszystko. 

Nawet świat, skryty w  delikatnych płatkach śniegu. Czasem 
olbrzymy wracają, by zabrać nas ze sobą. 

KONIEC Ω
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Od kultu Demeter do tajnych programów CIA. 
Od czarownic do wojny w Wietnamie 
Od szamanów do psychiatrów. LSD – mityczna 
ucieczka, doskonała broń czy cudowny lek?

Psychodeliki są grupą substancji wywołujących zmiany w  percepcji 
poprzez zaburzenie funkcjonowania układu nerwowego przejawiające 
się omami słuchowymi, wzrokowymi oraz somatycznymi (czuciowy-
mi). Doświadczenia ludzi Zachodu z tym rodzajem substancji psycho-
aktywnych, w porównaniu z innymi, bardziej powszechnymi używkami 
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(alkohol, opioidy czy stymulanty), były skromne, okazjonalne i dostępne 
jedynie nielicznej grupie osób. Badacze wywodzą ich początki z tajem-
niczych misteriów starożytnych Greków związanych z kultem Demeter – 
Eleuzyniów1. Obrzędy, które odbywały się przez prawie 2 tysiące lat (od 
XV wieku p.n.e. do II połowy IV wieku), wzięły nazwę od miasta Eleusis 
położonego niedaleko Aten. Ich uczestników obowiązywała ścisła tajem-
nica, a w dostępnych fragmentach opisów brakuje informacji dotyczących 
szczególnie interesującego etapu związanego z zażyciem pewnej zagad-
kowej mikstury. Był to kykeon – święty napój o bliżej nieznanym składzie, 
którego wypicie było jednym z kulminacyjnych stadiów wtajemniczenia 
w misterium. Miał on wprowadzać w stan ekstazy i powodować psycho-
tyczne wizje, co prowokuje pytania o zawartość substancji psychoaktyw-
nych. O tym, jak istotnym elementem kultury antycznej były Eleuzynia, 
według niektórych badaczy noszące znamiona kultu narkotykowego, 
świadczy fragment homeryckiego hymnu Na Demeter: Ten, kto nie był 
zainicjowany świętym obrzędem, kto nie brał w nim udziału, pozostaje martwy 
w ponurej ciemności2. O obrzędach wspominał także sam Cyceron, który 
miał sposobność w nich uczestniczyć: Znaleźliśmy tam nie tylko powód, by 
zaznać radości, ale także by umrzeć, przepełnieni nadzieją3. Sama legenda 
Eleuzis zainspirowała zresztą odkrywcę LSD, szwajcarskiego chemika 
Alberta Hofmanna, do stworzenia oryginalnej koncepcji narkotyku jako 
eucharystii dla wtajemniczonych w nowe misteria eleuzyjskie. 

m i St yc z n y  m u c h o m o r

Odrębną kategorię substancji halucynogennych stanowią grzyby. Zde-
cydowanie wyróżnia się spośród nich powszechnie dostępny muchomor 
czerwony, czyli Amanita muscaria, rosnący głównie w strefie klimatu 
umiarkowanego na całej półkuli północnej. Ten gatunek występuje tak-
że w naszym kraju. Zmiany świadomości po jego spożyciu są widoczne 
już po 30 minutach. Do objawów należy stan zmęczenia, zaburzenie 
postrzegania przestrzennego i wizualnego, utrata poczucia czasu oraz 
senność skutkująca długim, mocnym snem już po 2 godzinach od zaży-
cia. Efekty te najczęściej zanikają po upływie doby. Narkotyczne wła-
ściwości grzyba ujawniają się w pełni po wysuszeniu, gdy wytwarza się 
w nim muscymol – substancja zwiększająca wytrzymałość fizyczną, 
uśmierzająca ból, pobudzająca i powodująca halucynacje już kwa-
drans po spożyciu4. 
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Susz z muchomora czerwonego upodobały sobie w szczególności ludy 
nordyckie. Według niektórych badaczy to właśnie ta substancja miała 
być odpowiedzialna za szał bitewny legendarnych berserków, elitarnej 
grupy wojowników znanej z pogardy dla strachu i osiągania stanu eksta-
zy podczas walki. Zjawisko to, nazywane bersærkergang, według podań 
wiązało się ze wzmożonym pobudzeniem i wściekłością pozwalającą na 
osiągnięcie potencjału fizycznego wykraczającego daleko poza możliwo-
ści zwykłego człowieka5. 

Niektórzy XX-wieczni badacze zaczęli utożsamiać muchomora czer-
wonego z somą, mityczną miksturą opisywaną w Wedach, najstarszych 
świętych księgach hinduizmu datowanych na XV wiek p.n.e. Jej skład po 
dziś dzień pozostaje zagadką, wiadomo tylko, że bazę stanowiło mleko, 
a napój powodował nadludzką siłę oraz kojące wizje pozwalające na 
kontakt z bóstwami. Autorami teorii pochodzenia somy było małżeństwo 
Wassonów – Robert Gordon, bankier z Wall Street oraz lekarz-pediatra 
Valentina – którzy postanowili porzucić dotychczasowe zajęcia, aby zostać 
psychonautami badającymi halucynogenne właściwości grzybów i zwią-
zany z nimi folklor (tworząc tym samym podwaliny pod nową naukę – 
etnomykologię). Po latach okazało się, że Wassonowie byli potajemnie 
i bez ich wiedzy finansowani z budżetu amerykańskiej agencji wywiadow-
czej, która chciała wykorzystać wyniki ich badań do eksperymentalnych 
programów przesłuchań oraz prania mózgów6. 

c z a r ow n i c e  – P i e rw S i  e u r o P e j S c y  P S yc h o n a u c i ?

Kolejne tropy związane z psychodelikami znajdujemy w późnośrednio-
wiecznej Europie, gdzie występowało zjawisko czarostwa (witchcraft). 
Ten swoisty rodzaj wierzeń, zabobonów, czy też, jak chcą niektórzy, kul-
tu religijnego7, posiadał tradycję zażywania bądź podawania 
nieświadomym ofiarom specyfików zwanych maściami. Do ich 
produkcji stosowano dostępne na starym kontynencie rośliny 
o działaniu halucynogennym, między innymi bielunia dziędzie-
rzawę (zwanego diabelskim zielem), wilczą jagodę (zwaną zielem 
czarownic), mandragorę, lulka czarnego czy psiankę. Wymieniona flora 
wywoływała efekty tożsame z kryteriami, które stosowano wówczas do 
rozpoznania opętania diabelskiego: bóle głowy, maniakalne podniecenie 
seksualne, szał, omamy, amnezję wsteczną. Część ludzi nauki wysnuło 
zatem tezę, że niektóre osoby zażywające maści mogły pod ich wpływem 

czarownice powinny 
być badane nie przez 
inkwizytorów, a lekarzy
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wyobrażać sobie, iż latają pod osłoną nocy na miotłach i uczestniczą w dia-
belskich sabatach. Zdaniem Briana P. Levacka, autora klasycznej już pracy 
na temat zjawiska czarownic i czarostwa pod tytułem Polowanie na czarow-
nice w Europie wczesnonowożytnej: Poczynając od drugiej połowy XV wieku wielu 
wykształconych ludzi, szczególnie doświadczonych lekarzy, zaczęło twierdzić, że 
sporo chorób pozornie wywołanych przez „maleficia” (szkody wywołane przez 
uprawianą przez czarownice magię – przyp. aut.) wynika z przyczyn natu-
ralnych, że ludzie, którzy dobrowolnie przyznawali się do czarostwa, byli pod 
wpływem narkotyków8… Przykładem takiego sposobu myślenia były między 
innymi słowa XVI-wiecznego medyka Jana Wiera, który twierdził, że: „cza-
rownice” powinny być badane nie przez inkwizytorów, a lekarzy, bowiem doprowa-
dzały się one do stanu ekstazy sprowokowanej maściami przez nie stosowanymi9. 

S z a m a ń S k i  t r i P

Z punktu widzenia cywilizacji zachodniej na halucynogeny natrafiamy 
ponownie dopiero w XIX wieku, wraz z naukową eksploracją terytoriów 
odkrytego cztery wieki wcześniej Nowego Świata – Ameryki Południowej. 
Około 1850 roku dwóch angielskich botaników, Richard Spruce oraz Alfred 
Russel Wallace, dotarło do dorzecza Amazonki. Badacze zaznajomili się 
z tradycją szamańską tamtejszych Indian, zażywających specyfik zwany 
ayahuascą – wywar powstały z połączenia dwóch roślin: liany z gatun-
ku Banistera caapi oraz krzewu Psychotria viridis (lub pnącza Diplopterys 
cabrerana o podobnym do niego składzie). Co ciekawe, żadna z nich osob-
no nie powoduje halucynacji po zażyciu. Działanie ayahuaski wywołuje 
6-godzinnego tripa składającego się głównie z potężnych halucynacji 
oraz… odruchów wymiotnych10. 

Substancja stała się ponownie obiektem wnikliwych badań 
w latach 50. poprzedniego stulecia i stopniowo zyskiwała popularność 
wśród zwolenników ruchu kontrkulturowego, nie trafiła jednak do szer-
szej dystrybucji na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Dziś jest 

szczególnie modna, a pojedyncze podziemne sesje ze specyfi-
kiem odbywają się także w Polsce11. Wgląd w charakter wywo-
łanych przez niego halucynacji może dać jedno z licznych wspo-
mnień, spisanych w latach 90. XX wieku przez anonimowego 
uczestnika rytuału: Węże! Małe pomieszczenie nagle przepełniło 
się wijącymi wężami, pełzającymi po ścianach, suficie, po moim ciele, 
w głąb mojego nosa i uszu. Niektóre z nich przeobraziły się w inne 

jednym z najbardziej 
znanych entuzjastów 

meskaliny był angielski 
filozof i ojciec 

chrzestny kontrkultury 
aldous huxley
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zwierzęta – pająki, wilki, ryby, wspaniałe i wielobarwne ogniste ptaki Następnie 
gwałtownie, na nowo przejawiały swoją naturę węży, syczących, z obnażonymi 
kłami i błyskającymi językami. Byłem przekonany, że śmieją się ze mnie, kpią 
z mojego złego samopoczucia12. 

S u r r e a l i z m  i   P S yc h i at r i a

Specyfikiem, który odbił się znacznie szerszym echem wśród Europej-
czyków, był pejotl – a później wyizolowana z niego meskalina o znacznie 
mocniejszym działaniu – znajdujący się w niektórych gatunkach kaktu-
sów. Pejotl przybył na Stary Kontynent z USA w latach 80. XIX wieku za 
sprawą niemieckiego farmakologa Louisa Lewina. Prowadzone przez nie-
go eksperymenty zwieńczyła w 1894 roku pierwsza systematyczna mono-
grafią kaktusa Anhalonium lewinii, z którego pochodziła substancja13. 

Jeszcze u schyłku XIX wieku rodak Lewina, Arthur Heffter, zdołał 
wyizolować z rośliny czystą meskalinę. Był to pierwszy przypadek izola-
cji substancji psychodelicznej naturalnego pochodzenia w czystej postaci. 
Specyfik ten wprowadzał zażywające go osoby w stan wizji, które nie-
rzadko inspirowały artystów i malarzy surrealistycznych. Narkotyk stał 
się przedmiotem badań świata medycyny i niektórzy psychiatrzy uznali, 
że otworzył on furtkę dla udoskonalenia psychoanalizy. Ich zdaniem to, 
co dotychczas osiągało się miesiącami żmudnych spotkań z terapeutą, 
można było zastąpić kilkoma sesjami z meskaliną, zwłaszcza w terapii 
dla odwykowców zmagających się z uzależnieniem od alkoholu i opia-
tów. Część lekarzy nawet aplikowała sobie narkotyk, aby lepiej zrozumieć 
procesy psychiczne zachodzące u schizofreników.

Jednym z najbardziej znanych entuzjastów meskaliny był angielski 
filozof i ojciec chrzestny kontrkultury Aldous Huxley, który opisał swój 
eksperyment narkotykowy na łamach słynnego eseju Drzwi percepcji 
z 1954 roku. Huxley zauważył choćby, że meskalina dodaje mocy wszelkim 
barwom i sprawia, że patrzący staje się świadomy delikatnych różnic odcieni, 
na które w normalnych okolicznościach jest całkowicie ślepy14. Innym zna-
nym psychonautą, dalekim jednak od kontrkulturowej wizji świata, był 
Ernst Jünger – niemiecki pisarz i konserwatysta, przyjaciel odkrywcy LSD 
Alberta Hoffmana. Zauważył on, w opozycji do Brytyjczyka, że meskaliny 
nie można uznać za substancję łagodną, a ryzyko jego zdaniem polegało na 
tym, że w jednej chwili można poznać to, co odsłania się zwykle latami. W tę 
głębię nie prowadzi żadna spowiedź…15 
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Na polskim gruncie najbardziej znanym użytkownikiem pejotlu 
był Stanisław Ignacy Witkiewicz, który swoje doświadczenia opisał na 
łamach legendarnego zbioru esejów Narkotyki. Niemyte dusze. Witka-
cy pisał, że: są w wizjach peyotlowych trzy gatunki przedmiotów: martwe, 
martwe ożywione i stworzenia żywe. Te dzielą się na realne i fantastyczne – 
realne mogą być: 1. znane, proste i 2. skombinowane ze znanych elementów, 
w połączeniach nieodpowiadających żadnej rzeczywistości. Fantastyczne 
„urągają” po prostu, jak się to pisze (ale nigdy się niestety nie mówi), wszelkim 
wysiłkom ich adekwatnego opisu: pojmuje się je jedynie w chwili widzenia, 
a i to nie bardzo16.

Pejotl i wyizolowana z niego substancja znalazły się w obszarze zainte-
resowania armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie prowadzili badania 
nad meskaliną pod kątem wykorzystania jej w charakterze serum praw-
dy, czyli specyfiku pozwalającego na wyciągnięcie informacji od wroga 
wbrew jego woli. W ramach programu o kryptonimie CHATTER, zaini-

cjowanego w 1947 roku, testowano także skopolaminę (alkalo-
id otrzymywany między innymi z liści bielunia dziędzierzawy), 
anabazynę (alkaloid występujący w tytoniu powszechnie sto-
sowany jako środek przeciwko owadom) i marihuanę. Właśnie 
tę ostatnią używkę uznano za najbardziej przydatną podczas 
przesłuchań, chociaż stwierdzono, że podobne rezultaty osią-
gano za pomocą kombinacji piwa i kawy. Testy zakończyły się 
fiaskiem i uznano je za zbędny drenaż budżetu armii, a bada-
nia w ramach CHATTER’a zakończono ostatecznie w 1953 roku.17 

Musiało minąć wiele lat (i eksperymentów), zanim zaczęto dostrzegać 
możliwość militarnego zastosowania halucynogenów jako broni psycho-
chemicznej (oręża mającego – przynajmniej w założeniach – skutecznie 
i bezkrwawo powstrzymać wroga).

b i c yc l e  d ay

W 1938 roku Albert Hofmann rozpoczął pracę w bazylejskim laborato-
rium firmy Sandoz. W ramach poszukiwania nowych leków zainicjo-
wał badania nad sporyszem, pasożytem atakującym zboża, który już 
wcześniej stosowany był w medycynie ludowej jako środek wczesnopo-
ronny oraz przyspieszający poród. Sporysz był także odpowiedzialny za 
epidemie ergotyzmu, czyli choroby objawiającej się martwicą tkanek 
(gangreną) i halucynacjami, znanej w średniowieczu pod nazwą choro-

musiało minąć wiele lat 
(i eksperymentów), zanim 

zaczęto dostrzegać 
możliwość militarnego 

zastosowania 
halucynogenów
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by ognia świętego Antoniego18. Hofmann, chcąc wykorzystać pasożyta do 
pobudzenia krążenia krwi, dokonał z niego syntezy dietyloamidu kwasu 
lizergowego oznaczonego symbolem LSD-25. 

Po wstępnych testach na zwierzętach, podczas których nie wykaza-
no żadnej fizycznej reakcji, próbki substancji przeniesiono do magazy-
nu i zapomniano o nich na lata. Hofmann, jak sam później wspominał, 
miał jednak przeczucie, że badania nad substancją nie były wystarcza-
jące i mogły kryć jeszcze wiele tajemnic. 16 kwietnia 1943 roku Szwajcar 
postanowił wrócić do swojego odkrycia i przetestować je samodzielnie. 
Zsyntezował ponownie LSD-25, po czym zaaplikował sobie 250 mikro-
gramów, a więc ilość ponad 10-krotnie większą od minimalnej aktywnej 
dawki. Zdarzenie to przeszło do historii jako Dzień Rowerowy (Bicycle Day), 
ponieważ po zażyciu substancji Hofmann wrócił do domu właśnie na 
rowerze. Po latach opisywał swój ówczesny stan: Wszystko w moim polu 
widzenia lśniło i było zniekształcone niczym w krzywym zwierciadle. Odniosłem 
też wrażenie, że mój rower nie rusza się z miejsca. Pomimo odczuwanej przeze 
mnie dezorientacji, przez cały czas byłem w stanie myśleć w jasny i obiektywny 
sposób. O psychodelicznych działaniach substancji pisał: Wszystko znaj-
dowało się w ciągłym ruchu, tak jakby było żywe i przepełnione powszechnym 
niepokojem. Wszelkie starania, by zapobiec rozpadowi otaczającej mnie rze-
czywistości i rozpuszczeniu mojego ego, okazywały się bezowocne. Znalazłem 
się w jakimś innym świecie, innej przestrzeni, innym czasie…19

Pierwsze wieści o odkryciu Hofmanna pojawiły się cztery lata później, 
chociaż początkowo jedynie w europejskiej fachowej literaturze nauko-
wej. Pierwszym psychiatrą, który podjął się samodzielnego eksperymen-
towania z kwasem, był Szwajcar Werner A. Stoll. Opisał on później swoje 
doświadczenia w jednym ze szwajcarskich czasopism medycznych: Na 
początku halucynacje były proste: promienie, wiązki promieni, deszcz, pierście-
nie, wiry, pętle, pył, chmury itp. Potem pojawiły się wizje bardziej zor-
ganizowane: łuki, rzędy łuków, morze dachów, krajobrazy pustynne, 
tarasy, migotające ognie oraz rozgwieżdżone nieboskłony o niezwykłej 
wspaniałości. W środku tych wysoko zorganizowanych halucynacji 
pojawiły się ponownie pierwsze, proste obrazy… Byłem w ogrodzie 
i widziałem olśniewająco czerwone, żółte i zielone światła, które spływały przez 
ciemną kratownicę – doświadczenie pełne nieopisywalnej radości… […] Zakłada-
łem, że jestem w stanie dokładnie określić upływ czasu, lecz nie zajmowałem się 
tym zbytnio. Kwestie tego rodzaju nie miały dla mnie najmniejszego znaczenia20.

znalazłem się w jakimś 
innym świecie, innej 
przestrzeni, innym czasie
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Do Stanów Zjednoczonych LSD przybyło w 1949 roku za sprawą 
psychiatry Maxa Rinkela, który przywiózł środek ze szwajcarskiego 
laboratorium firmy Sandoz, by przeprowadzić na nim własne ekspe-
rymenty w Boston Psychopathic Hospital. Badaniem substancji zajął 
się także nowojorski chemik, alergolog i psychoterapeuta-amator 
Harold Abramson, który chętnie publikował wyniki swoich testów. 
Wnioski, do których dochodzili badacze, były na tyle intrygujące, że 
właściwościami LSD zaczęła się wkrótce interesować amerykańska 
armia oraz wywiad, a późniejsze testy Abramsoma były nawet finan-
sowane przez CIA21.

Inspiracją do badań nad psychodelikami stał się dla Amerykanów 
konflikt w Korei (1950–1953), a dokładniej pogłoski związane z praniem 
mózgu, jakiemu komuniści mieli poddawać amerykańskich jeńców. 
Chińska armia, zgodnie z danymi z wiosny 1952 roku, miała przetrzy-
mywać prawie 12 tysięcy jeńców armii Narodów Zjednoczonych, w tym 
ponad 3 tysiące Amerykanów. Według rozpowszechnianych po woj-
nie plotek Chińczycy mieli indoktrynować schwytanych żołnierzy za 
pomocą bliżej nieokreślonych środków psychoaktywnych pozwalają-
cych na ich podprogową kontrolę. Legenda zagościła na dobre w zbio-
rowej świadomości za sprawą popularnej powieści Richarda Condona 

z 1959 roku. Mandżurski kandydat opowiadał historię amery-
kańskiego żołnierza schwytanego podczas wojny koreańskiej 
i przeistoczonego w uśpionego zabójcę, który miał uaktywnić 
się po powrocie do Stanów22. Również w krajach znajdują-
cych się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego (w tym kon-
kretnym przypadku Czechosłowacji) naukowcy podejrzewali, 
że komunistyczne służby eksperymentują z psychodelikami. 

Świadczy o tym relacja Stanislava Grofa, czeskiego psychiatry z Uni-
wersytetu w Pradze, który twierdził, że w latach 60. ubiegłego wieku 
krążyły także plotki, że KGB stosowało meskalinę i LSD podczas przesłuchań 
i prania mózgu23.

Bez wątpienia właśnie tego rodzaju historie podszyte strachem przed 
komunistami skłoniły Amerykanów do podjęcia decyzji o rozpoczęciu 
wojskowych programów wykorzystania substancji psychochemicznych 
jako nowego rodzaju broni. W tym samym czasie do powszechnej świa-
domości weszły badania nad LSD, a to za sprawą doniosłej roli, jaką 
substancja ta odegrała w ruchu amerykańskiej kontrkultury. 

właściwościami 
lSd zaczęła się 

wkrótce interesować 
amerykańska armia 

oraz wywiad
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LSD trafiło do powszechnej konsumpcji społeczeństwa amerykańskiego 
w latach 60. XX wieku. Stało się tak głównie za sprawą badań harvardz-
kiego psychologa Timothy’ego Leary’ego. Leary urodził się w 1920 roku 
w rodzinie irlandzkich katolików. W wieku 19 lat przyjęto go do amery-
kańskiej armii, zaczął szkolić się w West Point, skąd wydalono go za niele-
galne spożywanie alkoholu. Relegowano go także później z Uniwersytetu 
Stanowego w Alabamie za przebywanie na terenie żeńskiego akademika. 
Udało mu się w końcu uzyskać licencję psychologa klinicznego w Kalifor-
nii, jednak względną stabilizację przerwała tragiczna śmierć jego żony, 
która otruła się spalinami samochodowymi. 

Po tym traumatycznym zdarzeniu Leary postanowił oddać się karierze 
naukowej na Wydziale Stosunków Społecznych Uniwersytetu Harvarda. 
Rozpoczął na początku lat 60. serię eksperymentów z udziałem swoich 
współpracowników (między innymi doktora Richarda Alperta i doktora 
Ralpha Metznera) oraz studentów, z którymi zażywał najpierw meskalinę 
i psylocybinę, a później LSD. Badania te przeszły do historii pod nazwą 
Harvard Psilocybin Project, trwały ponad 2 lata i zostały prowadzone ogó-
łem na grupie około 400 osób. 

Celem, który postawił sobie Leary, było docelowe wykorzystanie nar-
kotyku jako środka pomagającego w terapiach – obiektem jego badań 
byli alkoholicy, narkomani uzależnieni od opioidów i stymulantów, osoby 
borykające się z depresją oraz napadami agresji czy więźniowie. Krótko-
falowe efekty eksperymentu były zadowalające i Leary uznał, że LSD, tak 
jak inne środki psychodeliczne, odpowiednio dawkowane może pomagać 
w leczeniu. Substancje te pomagały rownież terapeutom wczuć 
się w rolę ich pacjentów obciążonych problemami psychiczny-
mi, jak twierdził bowiem Albert Hofmann model LSD umożliwia 
badanie odchyleń od normalnego stanu psychicznego i umysłowego 
oraz obserwację biochemicznych i elektrofizjologicznych zmian towa-
rzyszących tym odchyleniom24.

Władze uniwersyteckie z  biegiem czasu zaczęły jednak 
obawiać się niezdrowego rozgłosu i zamieszania, które towarzyszyło 
badaniom. Pojawiły się również opinie innych naukowców podważa-
jących naukowy obiektywizm Leary’ego, czego efektem było wydalenie 
jego i doktora Alperta z uczelni w 1963 roku. Na fali entuzjazmu wokół 
doświadczeń z LSD badacze już rok później wydali Doświadczenie psycho-

leary uznał, że lSd, 
tak jak inne środki 
psychodeliczne, 
odpowiednio dawkowane 
może pomagać w leczeniu
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deliczne – podręcznik dla osób, które chciałyby posmakować kwasowego 
tripa. Książka była inspirowana tybetańskim tekstem rytualnym, Księgą 
Umarłych, by w podobny sposób przeprowadzić użytkowników substan-
cji przez śmierć własnego ego. Jak pisali we wstępie do podręcznika Leary, 
Metzner i Alpert: Różni podróżnicy kreślą różne mapy. Powstaną więc też inne 
przewodniki posługujące się odmiennymi modelami od tu przyjętego: nauko-
wym, estetycznym i terapeutycznym. W niniejszej książce zdecydowaliśmy się 
na model tybetański, którego celem jest nauczenie się kontrolowania świado-
mości tak, aby osiągnąć poziom zrozumienia określany mianem wyzwolenia, 
iluminacji, czy też oświecenia25. Publikacja Doświadczenia psychodelicznego 
stała się dla badaczy przekroczeniem rubikonu i ostatecznym wycofa-
niem się ze świata akademickiej nauki. 

Leary z roku na rok stawał się coraz większym entuzjastą psychode-
lików i aktywnym uczestnikiem ruchu kontrkulturowego, czego najbar-
dziej jaskrawym przykładem był jego udział w trasie psychodelicznej 
grupy rockowej Grateful Dead czy manifestacjach przeciwko establish-
mentowi, podczas których wprost zachęcał uczestników do zażywania 
kwasu. To właśnie on był autorem słynnego hasła z 1967 roku stanowią-
cego ponadczasowe motto hippisów: Włącz się, dostrój, odpadnij (Turn on, 
tune in, drop out). Sam prezydent USA Richard Nixon określił go mianem 
najniebezpieczniejszego człowieka w Ameryce. 26

Bez wątpienia do tak radykalnych poczynań mógł zainspirować 
Leary’ego Aldous Huxley, który w Drzwiach percepcji stwierdził, że halu-
cynogeny powinny być dostępne dla społeczeństwa tak jak nikotyna 
czy alkohol. Wielu badaczy, na czele z samym Albertem Hofmannem, 
nie godziło z takimi pomysłami. Po latach odkrywca LSD wspominał, 
że w czasie jednej z rozmów z Learym powiedział mu, że absolutnie nie 
zgadza się na podawanie substancji młodym ludziom. Ten lek – mówił – 
wymaga przygotowania i  określonego poziomu dojrzałości, podawanie go 
ludziom, których psychika i świadomość są jeszcze w fazie rozwoju, jest skraj-
nie nieodpowiedzialne. Wysunąłem całą listę takich zarzutów…27

Podobnego zdania był wspomniany już amerykański psychiatra cze-
skiego pochodzenia i jeden z twórców podstaw psychologii transperso-
nalnej – Stanislav Grof. Miał on sposobność prowadzenia w latach 60. 
XX wieku niezależnych od Leary’ego badań LSD w klinice psychiatrycz-
nej w Pradze. Chciał wówczas zrozumieć fenomen odmiennych stanów 
świadomości, a zarazem pojąć mechanizm występowania psychoz u osób 
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cierpiących na schizofrenię. W późniejszym czasie rozpoczął eksperymen-
ty u ludzi nieuleczalnie chorych na raka. Sesje miały ich oswajać z nie-
uniknioną śmiercią oraz sprawdzić potencjał przeciwbólowy substancji. 
Po przeniesieniu się do Stanów Zjednoczonych w 1967 roku, Grof konty-
nuował badania na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i w Merylandzkim 
Ośrodku Badań Psychiatrycznych Spring Groove. Testy były prowadzone 
do 1974 roku pomimo zdelegalizowania LSD na terenie USA już w roku 
ich rozpoczęcia. Jak wspominał naukowiec: Pracując z pacjentami chorymi 
na raka, zakładaliśmy, że zmienią radykalnie swój stosunek do śmierci. Ci ludzie 
wiedzieli, że mogą umrzeć w przeciągu kilku najbliższych tygodni bądź miesię-
cy, a mimo to udało się ich pogodzić z tym faktem, kolosalnej zmianie ulegało 
także ich codzienne życie28. Co interesujące, substancja wyizolowana przez 
Hofmanna przejawiała także właściwości przeciwbólowe. Dowiodły tego 
badania przeprowadzone na początku lat 60. przez Erica Kasta, lekarza 
ze Szkoły Medycznej w Chicago, na pacjentach dotkniętych gangreną 
i zmagających się z różnymi odmianami nowotworów. Oprócz tego, że 
LSD okazało się bardziej skuteczne od standardowych środków przeciw-
bólowych podawanych w szpitalach, odpowiadało również za 
wyraźne zmniejszenie presji psychicznej ciążącej na chorych29. 

Mimo licznych sukcesów czarna legenda LSD spowodowała 
ostateczne zamknięcie programu badawczego. Po latach Grof 
obwiniał za to właśnie Leary’ego: Patrząc na to z mojej perspektywy, 
Leary wyrządził wiele szkód. To on spopularyzował LSD, dał ludziom 
możliwość eksperymentowania, a zarazem nie podał im prawdzi-
wych informacji. Mówił, że LSD jest substancją powodującą, że „trylion komó-
rek w twoim ciele będzie śpiewało piosenki o wyzwoleniu”. Nie powiedział im 
o zagrożeniach. O tym, że zanim pójdziesz do „nieba”, przeżyjesz piekło, z któ-
rego możesz już nie wyjść30. 

m K u LT r A  i   P r z y Pa d e k  f r a n k a  o l S o n a

Równolegle z badaniami nad medycznym zastosowaniem LSD amery-
kańskie władze podejmowały próby uczynienia z narkotyku broni. Sze-
rokim echem odbiły się głównie testy o kryptonimie MKUltra, w których 
brali udział między innymi pisarz Ken Kesey oraz najsłynniejszy poeta 
pokolenia beatników Allen Ginsberg. Jak twierdzili później, doświad-
czenia psychodeliczne miały znaczący wpływ na ich twórczość. Kesey 
wspominał o koncepcji Lotu nad kukułczym gniazdem, która powstała po 

Pracując z pacjentami 
chorymi na raka, 
zakładaliśmy, że zmienią 
radykalnie swój 
stosunek do śmierci
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kwasowym tripie, Ginsberg twierdził zaś, że po zażyciu substancji usły-
szał głos samego Williama Blake’a, co miało być dla niego niezwykle 
inspirującym przeżyciem. 

Program MKUltra dostarczył także wiele przykładów kontrowersyj-
nych eksperymentów, które stały się pożywką dla historii z pogranicza 
teorii spiskowych31. Wiele z nich miało jednak solidne podstawy, na czele 
z bulwersującym przypadkiem bakteriologa Franka Olsona pracujące-
go dla CIA. Jest to jedyny do tej pory potwierdzony przypadek śmierci 
związanej z rządowymi testami LSD. Casus Olsona pozwala zrozumieć, 
jak niebezpieczna mogła stać się ta substancja, gdyby trafiła w ręce nie-
odpowiedzialnych osób.

Frank Olson był zatrudniony w Agencji w charakterze specjalisty od 
broni biologicznej i trucizn, które przygotowywał na zamówienie pod-
władnych w ramach projektu MKNAOMI SOD. 19 listopada 1953 roku 
wziął udział w rutynowej odprawie naukowców związanych z projektami 
CIA odbywającej się w Deep Creek Lodge w Północnej Karolinie. Podczas 
spotkania jeden z chemików, Sidney Gottlieb (pomysłodawca programu 
MKUltra), podał wszystkim uczestnikom LSD dosypane do ponczu, o czym 
poinformował dopiero po upływie 20 minut32. Miało to za zadanie, jak 
później tłumaczono, sprawdzić, jak ponadprzeciętne umysły poradzą sobie ze 
skutkami zażycia psychodeliku. Po zażyciu substancji Olson zaczął skarżyć 
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się na fatalny stan psychiczny. Mówił o stałym uczuciu paranoi i stwierdził, 
że chce odejść z pracy w agencji. Koledzy z CIA, chcąc zachować ekspery-
ment w tajemnicy, polecili, aby udał się do wspomnianego nowojorskiego 
alergologa Harolda Abramsona, również współpracującego z wywiadem. 
Przepisał on Olsonowi Nembutal, środek na bezsenność i uspokojenie 
zawierający pentobarbital (związek chemiczny z grupy barbituranów, 
do dzisiaj używany w niektórych stanach do wykonywania wyroków kary 
śmierci) i zalecił popijanie bourbonu przed snem. Olson udał się do domu 
w Waszyngtonie, jednak jego stan psychiczny był na tyle poważny, że 
uznał przebywanie wśród swojej rodziny za zbyt ryzykowne. Abramson 
zdecydował wówczas, że przypadek naukowca wymaga hospitalizacji. 

Olson miał polecieć 29 listopada do prywatnego szpitala psychia-
trycznego w stanie Maryland użytkowanego czasami przez CIA. Miał mu 
towarzyszyć agent Robert Lashbrook, z którym zatrzymał się na dzień 
przed wylotem w nowojorskim hotelu Statler, gdzie rozegrała się cała 
tragedia. O godzinie 2.30 w nocy Lashbrook usłyszał odgłos pękającego 
szkła dochodzący z pokoju Olsona, który w tym czasie znajdował się już 
10 pięter niżej, dogorywając po upadku. Do dziś nie wiadomo, czy było 
to samobójstwo, czy też morderstwo na zlecenie CIA, które obawiało się, 
że Frank Olson nie dochowa tajemnic służbowych. Wiemy natomiast, że 
amerykański wywiad na wszelkie możliwe sposoby próbował zatuszo-
wać sprawę. Wdowę po Franku, Alice, karmiono historiami bez żadnego 
pokrycia w faktach. Wykorzystano trudną sytuację, w jakiej znalazła się 
jako samotna matka trojga dzieci i wciągnięto ją w system rządowej renty, 
która skutecznie odwiodła rodzinę od zadawania niewygodnych pytań…33

Sprawa została nagłośniona dopiero w 1975 roku dzięki przypadko-
wemu odkryciu fragmentów akt Olsona przez Komisję Rockefellera, 
badającą błędy i uchybienia w funkcjonowaniu CIA po aferze Watergate. 
W następstwie jej ustaleń Olsonowie doczekali się oficjalnych przeprosin 
od samego Prezydenta USA Geralda Forda i odszkodowania wynoszące-
go 750 tysięcy dolarów, musieli jednak przyznać, że śmierć Franka była 
samobójstwem spowodowanym nieroztropnymi testami. Jak stwierdzał 
raport komisji: Ten człowiek nie był świadomy, że dostał LSD, dowiedział się 
o tym dopiero dwadzieścia minut po podaniu środka. Wystąpiły u niego poważ-
ne skutki uboczne i pod eskortą CIA wysłano go do Nowego Jorku na leczenie 
psychiatryczne. Kilka dni później wyskoczył z dziesiątego piętra pokoju hote-
lowego i zginął34.
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Dziś wiemy już, że Olson pracował po wojnie nad rozwojem progra-
mów broni biologicznej, między innymi wąglika. W czasie służbowych 
podróży po Europie wtajemniczono go w okrutne testy, którym poddawa-
ni byli naziści oraz rosyjscy agenci przetrzymywani w obozach. Przywodzi-
ło to na myśl upiorne eksperymenty naukowców III Rzeszy na więźniach 
obozów koncentracyjnych. Olsona zaczęły męczyć wyrzuty sumienia, 
coraz wyraźniej przejawiał on chęć rezygnacji ze służby w wywiadzie. 
Zdaniem niektórych był to wystarczający dowód na to, że CIA musiało 
pozbyć się niewygodnego świadka swoich eksperymentów35. 

Sprawie Franka Olsona przyjrzał się brytyjski dziennikarz Jon Ronson 
w kultowym już reportażu Człowiek, który gapił się na kozy, opisującym nie-
konwencjonalne metody wojskowe wykorzystywane w armii USA. Ustalił 
on w rozmowie z synem Olsona, Erykiem, który nie wierzył w samobój-
stwo ojca, że po latach udało mu się spotkać z emerytowanym już agen-
tem CIA Sidneyem Gottliebem, który był odpowiedzialny za podanie Fran-
kowi LSD. Kiedy Eryk zapytał o szczegóły programu MKUltra, człowiek ten, 

podający się za buddystę [sic!], stwierdził, że pamięta niewiele, 
a dokumentację programu zniszczył w obawie o środowisko 
i zagrożenia związane ze zbytnim nagromadzeniem się papieru. 
Ta kuriozalna rozmowa, będąca zwieńczeniem przypadku Fran-
ka Olsona, wiele mówi o tym, jak bezwzględni czy wręcz szaleni 

byli ludzie odpowiedzialni za jeden z najbardziej kontrowersyjnych pro-
jektów w historii amerykańskiego wywiadu36. 

Innym bulwersującym przypadkiem był casus szeregowca Jamesa 
R. Thornwella, który poddawany był przez 16 lat eksperymentom z LSD 
(niektóre odbywały się bez jego wiedzy), w wyniku czego borykał się póź-
niej z chorobami natury psychicznej i fizycznej – zmarł w wieku 46 lat 
z powodu jednego z wielu ataków padaczki. Jak sam wspominał w jed-
nym z wywiadów, badania wiązały się dla niego z traumatycznymi prze-
życiami: Czułem okropny ból, tak jakby całe ciało kłuły miliony igieł…37

Gottlieb, urodzony w 1918 roku, był z wykształcenia chemikiem. Dołą-
czył do CIA w 1951 roku i początkowo pracował, podobnie jak Olson, w cha-
rakterze eksperta od trucizn. W 1953 roku przedstawił Agencji pomysł 
programu kontroli umysłów. Miał on stanowić odpowiedź na analogiczne 
badania Rosjan, które rzekomo prowadzono już od wielu lat. Gottlieb 
przekonał zwierzchników do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę 
badań nad wywiadowczym wykorzystaniem środków psychoaktywnych. 

czułem okropny ból, 
tak jakby całe ciało 

kłuły miliony igieł
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Było to twórcze rozwinięcie wspomnianego już programu CHATTER, pod-
stawową różnicę stanowiło jednak wykorzystanie 100 razy mocniejszego 
od meskaliny LSD. Wyraźnie inna była również skala obu przedsięwzięć 
oraz środków użytych na ich realizację. Na program Gottlieba składały 
się również znacznie bardziej kontrowersyjne i bezkompromisowe testy 
z udziałem psychodelików. 

Eksperymenty przeprowadzane w ramach MKUltra urągały wszelkim 
zasadom etyki i metodologii naukowej. Początkowo agenci aplikowali 
substancję w swoim własnym gronie, robiąc to z zaskoczenia. Później 
zadecydowano, że testy będą przeprowadzane na nieświadomych niczego 
obywatelach: pacjentach szpitali psychiatrycznych, nieuleczalnie cho-
rych, upośledzonych, więźniach i narkomanach. Wszystko robiono pod 
przykrywką niejawnych umów, które agencja podpisała z 86 podmiotami 
takimi jak szpitale, kliniki uzależnień, uniwersytety, więzienia. W ramach 
programu badawczego powstał także dom publiczny, w którym poda-
wano nieświadomym niczego ludziom LSD w postaci drinków. Cel tego 
eksperymentu brzmi jak ponury żart i trudno w niego uwierzyć – badania 
służyły bowiem podglądaniu odurzonych klientów przez lustro wenec-
kie i szkicowaniu ich pozycji seksualnych, które miały być później wyko-
rzystane w kształtowaniu nowego, rewolucyjnego rodzaju przesłuchań38. 

Niemoralne praktyki uchodziły naukowcom na sucho, ponieważ 
MKUltra było zakamuflowane na tyle, że nie wiedziało o nim nawet ści-
słe kierownictwo CIA. Cała sprawa wyszła na jaw dopiero w 1963 roku na 
skutek kontroli inspektora. Po zapoznaniu się z aktami programu, wydał 
on na jego temat druzgocący raport, który trafił na biurko ówczesnego 
szefa agencji Johna Alexandra McCone’a39. 

Program zamknięto ostatecznie w 1967 roku, a całą jego dokumentację 
zniszczono 6 lat później. Gottlieb, pomysłodawca oraz główny koordy-
nator MKUltra, skwitował, że nie przyniósł on żadnych rezultatów, które 
stanowiłyby realną wartość dla Agencji40. Współcześni badacze są jednak 
zdania, że Gottliebowi i jego ludziom udało się zrewolucjonizo-
wać technikę tak zwanych bezdotykowych tortur, polegających 
na odizolowaniu jednostki od bodźców zewnętrznych i utrzymy-
waniu jej w stanie ciągłego stresu, co okazuje się być najlepszą 
metodą prania mózgu41. CIA wydało miliony dolarów na badanie 
LSD, dochodząc do wniosku, że nie sprawdza się ono jako serum 
prawdy, ponieważ przesłuchiwany obiekt pod jego wpływem nie 

eksperymenty 
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był w stanie przekazać logicznych danych i informacji. Agencja doszła 
nawet do wniosku, że należy dodawać LSD do wyposażenia agentów, 
którzy po zażyciu substancji nie byliby w stanie przekazać wrogowi żad-
nych tajemnic.

wo j n a  P S yc h o d e l i c z n a

Odmienny program badań nad psychodelikami jako bronią nieśmiercio-
nośną (mającą w bezkrwawy sposób unieszkodliwiać wroga) realizowano 
w wojskowym ośrodku badań i eksperymentów na ludziach Edgewood 
Arsenal w Maryland w latach 1961–1970. Jednym z członków personelu 
zarządzającego i prowadzącego badania nad bronią psychochemiczną 
w Edgewood był doktor psychiatrii James S. Ketchum, który opisał swoje 
doświadczenia w książce Chemical Warfare Secrets Almost Forgotten. Publi-
kacja ta stanowi subiektywną próbę bilansu 20 lat badań nad środkami 
psychoaktywnymi. 

Jak wspominał Ketchum: Idea pokonania wroga bez potrzeby zabijania go 
lub zadawania mu ran była bardzo pociągająca. Zainteresowano się LSD, bo był 
to najmocniejszy środek tego typu dostępny w tamtym czasie. Wywoływał efekty 
psychodeliczne i wpływał na zachowanie […]. Szukaliśmy czegoś, co osłabi zdol-

ność bojową na polu walki42. Na korzyść LSD przemawiał fakt, że 
dawka niezbędna do wywołania efektów anomalii psychicznych 
była u niego wielokrotnie mniejsza niż u innych związków halu-
cynogennych. Po przeprowadzeniu szeregu testów i ekspery-
mentów na ludziach, których wyniki były początkowo obiecują-
ce, armia stopniowo zaprzestawała jednak badań nad bojowym 

wykorzystaniem LSD-25. Substancja okazała się zbyt droga w syntezie 
oraz nieodpowiednia do celów taktycznych (trudności w zastosowaniu 
środka pod postacią aerozolu)43. Ostatecznie środek nie został nigdy 
wykorzystywana na polu bitwy, nie licząc jego obecności w charakterze 
dość popularnej używki amerykańskich marines biorących udział w kon-
flikcie wietnamskim (1965–1973). 

Wspomniane przypadki stanowią zapewne jedynie wierzchołek góry 
lodowej. Nie wiadomo bowiem ani jaka była liczba programów badaw-
czych wykorzystujących narkotyki, ani ile osób brało w nich udział wbrew 
swojej woli. Ile z nich cierpiało później na schorzenia psychiczne i fobie? 
Ile ofiar śmiertelnych pochłonęły poszukiwania nowych technik przesłu-
chań i prace nad nieśmiercionośną bronią psychotyczną? 

ile ofiar śmiertelnych 
pochłonęły poszukiwania 

nowych technik 
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Jak stwierdził John higgs, biograf Timothy’ego Leary’ego: Można było 
stosować LSD do wpajania nowych zachowań – CIA odkryła to podczas ekspe-
rymentów z praniem mózgu. […] Leary był jednak przekonany, że wie o czymś, 
co CIA przeoczyła – o tym mianowicie, że w szczytowym punkcie tripu można 
wznieść się ponad utrwalone wzorce. […] pogłębianie świadomości interesowało 
Tima, gdyż dzięki temu człowiek mógłby przezwyciężyć swoje destruktywne 
nawyki i stać się, jak mniemał Leary, naprawdę wolny44. 

Wspomniany wcześniej czeski psychiatra Stanislav Grof również uwa-
żał, że za LSD kryło się znacznie więcej niż tylko narzędzie do przesłuchań 
czy hedonistycznych kwasowych tripów: Postrzegam LSD jako rodzaj mikro-
skopu oraz teleskopu. Za pomocą mikroskopu możesz badać rzeczy w świecie 
nieuchwytne dla ciebie w innych okolicznościach. Z pomocą teleskopu możesz 
badać ciała niebieskie oraz galaktyki, których nie mógłbyś dostrzec bez tego 
narzędzia. Dla psychologii LSD jest właśnie tym, czym dla biologii był mikro-
skop, a dla astrologii teleskop. 45

Odkrywca LSD Albert Hofmann w końcowych słowach swojej książ-
ki LSD… moje trudne dziecko (wydanej oryginalnie w 1979 roku), mającej 
stanowić próbę rozliczenia się z mitami narosłymi wokół tej substancji, 
stwierdził, że prawdziwą wagę LSD dostrzega w możliwości dostarczenia 
materialnej pomocy w czasie medytacji nakierowanej na mistyczne doświad-
czenia głębszej, pełnej rzeczywistości. Tego rodzaju wykorzystanie jest całko-
wicie zgodne z istotą oraz sposobem działania LSD jako świętego narkotyku.46 

Obostrzenia prawne nałożone na środowisko naukowe spowodowały, 
że do dziś nie znamy satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o mecha-
nizm oddziaływania LSD na mózg. Nie ma wątpliwości, że wtrącenie tej 
substancji do kwasowego podziemia i udawanie, że temat nie istnieje, 
nie było dla nikogo korzystnym posunięciem. Jak ujął to Stanislav Grof: 
Oznaczało to wielką stratę dla psychiatrii, psychologii i psychoterapii. 
[…] Gdyby udało się uniknąć niepotrzebnej, masowej histerii i konty-
nuować badania nad właściwościami psychodelików, z całą pewnością 
doprowadziłyby one do radykalnej przemiany teorii i praktyki psychia-
trycznej. […] obserwacje poczynione w trakcie tych badań mogłyby 
zainicjować rewolucję w naszym sposobie myślenia o psychice i świa-
domości, która byłaby porównywalna z konceptualną rewolucją, jakiej współ-
cześni fizycy doświadczyli w trzech pierwszych dekadach dwudziestego wieku, 
jeśli chodzi o sposób myślenia o materii47. Dopiero od ponad dekady, dzięki 
złagodzeniu przepisów48, LSD przeżywa renesans badań klinicznych, 

od ponad dekady, dzięki 
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lSd przeżywa renesans 
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w dużej mierze potwierdzających wnioski płynące z eksperymentów 
z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

Społeczność akademicka, pozbawiona na dziesięciolecia możliwości 
legalnych badań nad substancjami halucynogennymi, wciąż musi znaleźć 
rozwiązania i odpowiedzi na szereg nasuwających się pytań. Czy kwas sta-
nie się skutecznym lekiem (jak chciał tego Stanislav Grof)? Czy substancja 
ta powinna stać się ogólnodostępna (jak postulowali Huxley i Leary)? 
Czy ma odegrać rolę nowej eucharystii dla intelektualnej elity (zgodnie 
z teorią Hofmanna i Jungera)? Miejmy nadzieję, że na część z tych pytań 
naukowcy, filozofowie oraz etycy znajdą odpowiedzi już niedługo… Ω
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Odmienne stany świadomości i metody ich stymulacji 
to zagadnienie nurtujące szereg dyscyplin naukowych. 
Rozmaite czynniki fizjologiczne, psychologiczne czy 
farmakologiczne już od tysiącleci wywołują u ludzi 
ekstazę, trans, opętanie i doświadczenia mistyczne1

n a r kot yc z n e  m i St e r i a

Rytuałom religijnym czy też obrzędom ukierunkowanym na duchową 
iluminację często towarzyszyły substancje psychoaktywne. Były one 
tak zespolone z życiem człowieka, że właściwie tylko jeden lud, Inuici, 
nie pozyskiwał substancji narkotycznych, a to ze względu na lokalizację 
geograficzną całkowicie uniemożliwiającą wyhodowanie jakiejkolwiek 
rośliny o takich właściwościach2.

Badania paleolitycznych malowideł jaskiniowych we Francji wykazały, 
że farby używane do ich wykonania zawierały substancje halucynogen-
ne, a technika ich zastosowania (nabieranie farby do ust, mieszanie jej 
ze śliną i późniejsze wydmuchiwanie na ścianę jaskini) wskazuje jed-
noznacznie, że to pod ich wpływem powstawały psychodeliczne wizje 
widoczne na malunkach3. Ideogramy datowane na 4000 rok p.n.e. uka-
zują stosowanie opium przez Sumerów (mak określany jest tu jako rośli-
na przynosząca radość) i Asyryjczyków. Do antycznej Grecji opium dotarło 

Zbigniew Łagosz
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z Egiptu, a stosowane było w celach kultowych podczas fumigacji świątyn-
nych i wyroczni, ofiarowywano bogom i przyjmowano je jako środek odurzający 
podczas misteriów4. Badacze tej problematyki wykazują, że różnego typu 
narkotyki stosowane były zarówno przez ludy starożytne, jak i nowożytne 
w obrzędach religijnych i magicznych5. Zażywali je między innymi India-
nie obu Ameryk, wspomniani Grecy i Asyryjczycy, Chińczycy, Persowie 
czy Hindusi. U tych ostatnich imionami bogów Haoma i Soma określano 
uświęcone rośliny halucynogenne stosowane w kulcie od kilku tysiącleci6. 
Już Patandźali (ok. II wieku p.n.e.) w Jogasutrach pisał: Nadludzkie moce 
(sidhi) powstają poprzez wcielenie się (urodzenie się, najman), za pomo-
cą cudownych leków (osadhi), za pomocą zaklęć czarodziejskich (mantra), 
przez ascezę (tapas) i w wyniku skupienia (samadhi)7. Jednakże – jak 
podkreślał – te cudowne leki czy zioła wypełnione światłem nie są 
pozbawione złogów karmicznych, a tylko świadomość zrodzona 
poprzez kontemplację jest od nich wolna. 

rytuałom religijnym 
często towarzyszyły 
substancje 
psychoaktywne
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Na przestrzeni wieków zaczęto tłumić religie misteryjne (Bachusa 
i Diany, Attisa i Kybele)8 celem budowy dominacji religii hierarchicznych, 
które wypracowały w stosunku do narkotyków, w tym i alkoholu (islam), 
stosunek wyraźnie antagonistyczny, uważając je za siedlisko grzechu. Dla 
zobrazowania posłużmy się choćby przykładem Inków, u których stoso-
wanie koki według najnowszych badań archeologicznych wskazywane 
jest już na około 6000 rok p.n.e. Konkwista kościoła katolickiego dąży-
ła do wprowadzenia całkowitego zakazu spożywania tego narkotyku, 
stwierdzając, że jednym ze sposobów na oderwanie Indian od inkaskich rytu-
ałów było odebranie im możliwości używania liści koki9. Podczas konferencji 
episko patu w Limie w 1569 roku krasnodrzew został uznany za roślinę 
przeklętą, a skutki używania koki – za działania samego diabła. Zapocząt-
kowana przez Kościół polityka zwalczania narkotyku została częściowo 
powstrzymana w momencie, gdy konkwistadorzy odkryli, że dzięki niemu 
mogą znacznie zwiększyć wydajność skolonizowanych pracowników10. 

W dyskursie religijnym odmienne stany świadomości, jak na przy-
kład ekstaza mistyczna, mają charakter bezpośredniej relacji człowieka 
z bóstwem, ale w większości (są przecież kościoły używające w misterium 
peyotlu czy ayahuasca) warunkiem koniecznym do ich zaistnienia jest tak 
zwana czystość przekazu. Oznacza ona, że objawienie bóstwa powinno 
nastąpić samoistnie lub poprzez techniki ascetyczne (post, umartwia-
nie, etc.). Ponieważ oficjalne nurty religijne odrzuciły środki narkotycz-
ne – zarówno z konieczności zachowania kontroli nad wiernymi, jak i za 
sprawą zmiany społecznego odbioru tychże substancji – pojawiły się 

one w nurtach ezoterycznych. Czasem faktycznie pełniły rolę 
medium dla wglądu w światy nadzmysłowe, ale znacznie czę-
ściej były przypisywane odłamom przez apologetów oficjalnych 
religii, którzy mieli na celu na celu dyskryminację ezoteryki za 
sprawą pejoratywnego wydźwięku samych narkotyków. 

c z y m  j e St  e z ot e ry k a ?

W najprostszym etymologicznym znaczeniu nazwa ta pochodzi od grec-
kiego słowa esôterikos, a to z kolei od esôtero (esô – wewnątrz), oznacza 
zatem wszystko, co jest wewnętrzne.

Ezoterykę zachodnią – według koncepcji jednego z pierwszych jej 
badaczy, wykładowcy paryskiego École pratique des hautes études Antoine 
Faivre’a – charakteryzują cztery cechy istotne oraz dwie mniej istotne, 
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które nie muszą występować. Są to: (1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczy-
nowy układ odpowiedników pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymia-
rami kosmosu, (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 materialnym a Bogiem (4) wiara w proces przemiany duchowej, dzięki 
której dochodzi do odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń ponow-
nego związku z boskością. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryj-
nego, ale często pojawiające się w kontekście „ezoteryzmu” to: (1) wiara w pod-
stawowe podobieństwo licznych czy nawet wszystkich tradycji duchowych, 
oraz (2) przekonanie o istnieniu mniej lub bardziej tajemnego przekazu wiedzy 
duchowej11. Profesor Uniwersytetu w Amsterdamie Wouter Hanegraaff, 
badacz tej problematyki, wskazuje, że koncepcja Faivre’a nie przystaje 
do zjawisk współczesnych, a jedynie do pewnych renesansowych i być 
może osiemnastowiecznych tendencji kulturowych. Wykazuje równocze-
śnie heurystyczną wartość Faivre’owskich kategorii (co oznacza, że niczego 
tak naprawdę nie wyjaśniają, ale są pomocne we wprowadzaniu w krąg 
pojęć, którymi w tej dziedzinie trzeba operować)12. Hanegraaff definiu-
je zatem ezoterykę jako wiedzę odrzuconą, zanegowaną w łonie prote-
stantyzmu, gdy luźne dotąd wątki ezoteryczne stopione zostały w jeden 
kłąb idei i właśnie wtedy zdyskredytowane13. Powstało w ten 
sposób nowe podejście, uwolnione od kategoryzacji Faivre’a, 
zdefiniowane jako empiryczno-historyczne. Niezwykle trafnie 
ezoterykę dookreśla lubelski badacz Maciej B. Stępień, pisząc: 
Jest to (Zachodnia ezoteryka – Z.Ł.) zbiór idei ukształtowany przez 
zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalowe skutki tego spotka-
nia, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty religijno-filozoficzne 
o charakterze alternatywnym i dysydenckim w stosunku do głównego nurtu 
nauki i religii w kulturze zachodniej14.

r o z P u S z c z a n i e  g r a n i c

Techniki jogiczne, ćwiczenia oddechowe, głodówki czy izolacje są bar-
dzo pomocne w osiąganiu wizji, jednak szczególnie skuteczna pod tym 
względem okazała się medytacja wspomagana substancjami ente-
ogennymi. Farmakologiczne działanie tych specyfików polega bowiem 
na podwyższaniu wrażliwości zmysłowej, przede wszystkim słuchowej 
i wzrokowej, prowadzi zatem do zwiększonej obecności treści nieuświa-
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domionych w polu świadomości. Jako że wyżyny i głębiny istnienia są przez 
nas wtedy doświadczane z niezwykłą intensywnością, istnieje zagrożenie, że 
nie uda nam się zintegrować naszych przeżyć. Dlatego stosowanie substancji 
enteogennych jest w kulturach archaicznych zawsze osadzone w kontekście 
religijno- obrzędowym. Dzięki temu mogą one doprowadzić do tego, czego ludz-
kość poszukuje najbardziej, czyli unio mystica i towarzyszącego mu szczęścia15. 
Ponieważ w zwyczajnym stanie świadomości możemy doświadczyć tylko 
fragmentarycznego świata zewnętrznego (nadawcy), niektóre osoby celo-
wo indukują mistyczny stan umysłu, przestawiając odbiór na maksymal-
ną szerokość pasma i rozpuszczając – często za pomocą środków psycho-
aktywnych – granice pomiędzy ego a światem zewnętrznym 

Stosunek ezoteryki do narkotyków nie jest jednoznaczny. Zmieniał się 
on na przestrzeni wieków, przyjmując różne postacie: od całkowitej nega-
cji, poprzez umiarkowane przyzwolenie, aż do uświęconego zażywania. 
Całościowa historia obecności środków psychoaktywnych w ezoteryce nie 
ma jeszcze swego opracowania w rodzimym piśmiennictwie, zachodnie 
wydawnictwa naukowe oferują za to mnogość artykułów dotyczących 
tej tematyki. Musimy wziąć pod uwagę, że badanie tego obszaru nie 
jest zadaniem łatwym. Po pierwsze, na przestrzeni wieków radykalnym 

zmianom uległ stosunek społeczeństwa do narkotyków. Jeszcze 
w latach 50. XIX wieku niektóre dziś zakazane substancje były 
możliwe do nabycia w sklepie lub aptece. Istotna w tym wzglę-

w zwyczajnym stanie 
świadomości możemy 
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świata zewnętrznego



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

21
9

dzie była rzecz jasna wiedza medyczna w zakresie uzależniającego dzia-
łania niektórych środków narkotycznych. 

Po drugie, jak już wspominałem, przypisywanie określonym grupom 
wyznaniowym zwyczaju zażywania narkotyków było celowym działa-
niem służącym ich dyskredytacji w oczach ogółu społeczeństwa lub 
wyznawców innych religii. W takim przypadku niejednokrotnie trudno 
jest odróżnić prawdę od celowej manipulacji.

Trzecia okoliczność wiąże się poniekąd z pierwszą. Obecnie wielu 
ezoteryków czy stowarzyszeń ezoterycznych oficjalnie dystansuje się od 
zażywania i propagowania narkotyków jako czynnika wspomagającego 
mistyczny wgląd czy też pomocnego w kontaktach ze sferą sacrum. Są 
one jednak zażywane nieoficjalnie, a grupa wyznawców doskonale wie, 
że na pewnym poziome wtajemniczenia mogą być nawet wymagane. 
Oficjalne nauki danego mistrza czy grupy należy zatem oddzielić od 
praktyk wewnętrznych, o czym wspomina Wouter J. Hanegraaff w tek-
ście Entheogenic esotericism, do którego jeszcze wrócimy.

Ważnym jest, by badania historii powiązań narkotyków z ezoteryką 
uwzględniały wszystkie trzy wymienione kwestie. Musi zatem zostać 
przebadany kontekst kulturowy, kontekst odbierania badanej osoby czy 
grupy przez dominujące religie, a wreszcie oficjalne i nieoficjalne stano-
wisko badanej osoby czy grupy w obrębie idei i praktyk16.

w i e d ź m y  i   a S a S y n i

Już najsłynniejsza kapłanka delficka Pytia wieszczyć miała w stanie natu-
ralnego lub sztucznego odurzenia. Ten drugi wywołany był najpewniej 
oparami ze spalonych roślin17 lub wyziewami wulkanicznymi18. Opium 
było z dużym prawdopodobieństwem stosowane na starożytnej Krecie 
i w Grecji, w kulcie Demeter związanym z misteriami eleuzyńskimi19 (Egip-
cjanie używali go z kolei ku czci Ozyrysa). O prawdopodobnym istnieniu 
szamanizmu greckiego wzmiankuje Mircea Eliade, pisząc o myzyjskich 
kapnobatai, czyli tych, którzy chodzą w dymie. Chodzi tu o dym 
konopny, będący również podstawowym środkiem ekstatycz-
nym Traków i Scytów20. Eliade zwracał jednak uwagę, że w sza-
manizmie narkotyki są tylko wulgarnym substytutem czystego 
transu21. Chińscy taoiści w I wieku n.e., skierowawszy się w stro-
nę magii oraz alchemii22, zalecali dodawanie nasion konopnych 
do palących się kadzielnic, a uzyskiwane tą drogą halucynacje 
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uważane były za niezwykle cenne doświadczenie na drodze do nieśmier-
telności23. Zwyczaj stosowania przez wiedźmy maści czy balsamów mają-
cych umożliwiać latanie znany był już w II wieku n.e. za sprawą Pamfilii 
z opisu Apulejusza24. 

Za najstarszą grupę używającą na szerszą skalę haszyszu uważany jest 
ezoteryczny odłam islamu, sufi (pogardzany ekonomicznie i społecznie), 
uzasadniający zażywanie tej substancji narkotycznej jako pomoc w kon-
taktach z Bogiem25. Mimo sporej roli narkotyków w mistyce i ezoteryce 
islamskiej, ich święci przedstawicie nie uciekali się do tych surogatów (tak 
wywoływana ekstaza pochodzić miała bowiem z preislamskich26 technik 
mistycznych oraz niektórych wypaczonych technik indyjskich mających 
wpływ na sufizm)27. Haszysz kojarzono powszechnie z substancją służącą 
kontemplacji, pozbawiającą użytkowników chęci do pracy, a przez to czy-
niącą ich pariasami. Samo wyrażenie zażywający haszysz stało się wręcz 
obraźliwym epitetem. Jeszcze wśród współczesnych ezoteryków panuje 
przekonanie, że sekta nizarytów, nazywana obecnie asasynami, zawdzię-
cza to określenie właśnie stosowanemu przez nią haszyszowi28. Wyznaw-
com Nizara, jako odszczepieńcom islamu, oponenci nadali wzgardliwe 
przezwisko haszaszijja, które w Europie utrwalił Marco Polo za sprawą 
swoich relacji z pobytu w Persji w 1273 roku29. Wojownicy z twierdzy Ala-
mut pod przywództwem Hasana bin Sabbaha mieli być za sprawą haszy-
szu ślepo oddani sekcie i wykazywać bezprzykładną gotowość poświę-
cenia życia w imię wyznawanych ideałów. Ba, sam Hasan miał swych 
podopiecznych karmić haszyszem i w stanie upojenia przenosić do stwo-
rzonych specjalnie, imitujących rajskie ogrody pomieszczeń, w których 

opiekowały się nimi niebiańskie hurysy. Po takiej demonstracji 
mocy wojownicy byli skłonni oddać życie za swego pana na każde 
jego skinienie30. Ponieważ nizaryci byli niezwykle skutecznymi 
i wiernymi skrytobójcami, legenda o haszyszu znalazła podatny 
grunt i trwa po dziś dzień. Jest również bardzo przydatna ezo-
terykom z tradycji zachodniej, asasyni mieli bowiem kontakty 
z templariuszami, a tych z kolei spadkobiercami mieni się dziś 
między innymi zakon magii seksualnej Ordo Templi Orientis. 

Konstrukt tyczący upajania i programowania haszyszem wyznawców 
przez przywódcę ezoterycznej sekty obala jednak W. B. Barlett w książ-
ce Asasyni. Dzieje tajemnej sekty muzułmańskiej. Jego zdaniem fedaini nie 
mogli działać pod wpływem narkotyków ze względu na obraną takty-
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kę. Zabójca musiał w pierwszej fazie operacji przedostać się do grona 
najbliższych potencjalnej ofiary. Aby wypełnić zadanie, wyczekiwał na 
odpowiedni moment i atakował dopiero wtedy, gdy szanse powodzenia 
operacji były największe – zmuszony był tym samym cierpliwie czekać 
i bardzo uważnie wypatrywać stosownej okazji. Zadanie można było 
powierzyć tylko ludziom działającym niezwykle metodycznie, panującym 
nad swymi czynami i emocjami, a to z pewnością nie są cechy kogoś, kto 
znajduje się pod wpływem narkotycznego odurzenia31. Dodajmy: odu-
rzenia pod wpływem ówcześnie znanych narkotyków, dzisiaj bowiem 
istnieją specyfiki wielce pomocne w takich zadaniach. Poruszając się na 
płaszczyźnie ezoteryki islamskiej, warto wspomnieć jeszcze o członkach 
bractwa Jakubitów, którzy podczas rajskich tańców osiągali stany eksta-
tyczne za pomocą specjalnego napoju sporządzanego między innymi 
z liści baobabu32.

Ciekawym przypadkiem, głównie na polu europejskim, były środ-
ki odurzające stosowane w maściach czarownic. Katoliccy demonolodzy 
już od XV wieku utrzymywali, że jednym z podstawowych składników 
używanych podczas czarnych mszy i sabatów czarownic miały być kono-
pie. W roku 1484 papież Innocenty VIII ogłosił edykt potępiający czary 
i stosowanie konopi w mszach satanistycznych, a w roku 1615 Giovanni 
de Ninault (włoski demonolog i lekarz) wymienił konopie jako główny 
składnik maści i kremów używanych przez wyznawców diabła33. 
Konopie wraz z opium, lulkiem czarnym, wilczą jagodą, man-
dragorą i cykutą miały być powszechnie stosowane podczas sza-
tańskich misteriów celem wywołania ekstazy, odurzenia i pożą-
dania. Gwoli uzupełnienia, Kościół rzymskokatolicki również 
korzystał z roślin o narkotycznym działaniu w ramach sądów 
Bożych zwanych ordaliami. Wychodząc z założenia, że jeśli oso-
ba procesowana jest niewinna, to Bóg Wszechmogący uchroni 
ją od śmierci, podawano oskarżonemu między innymi trujące 
specyfiki roślinne. Proceder ten został zakazany w 1215 roku.34.

Skład substancji rzekomo umożliwiających czarownicom latanie był 
obiektem badań już XIX-wiecznych etnologów. Próbując odtworzyć czaro-
dziejskie maści, podczas ich nakładania na skórę naukowcy faktycznie 
przeżywali halucynacje. Przynajmniej dwóch średniowiecznych autorów 
pozostawiło godne zaufania w informacje o składzie specyfiku, potwier-
dzone przez siedemnastowiecznego lekarza Weirusa i Jeana de Nynauld 
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w dziele De la Lycanthropie, Transformation, et Extase des Sorciers (Paryż 
1615)35. Używanie przez czarownice kijów czy mioteł również nie było 
jedynie aktem symbolicznym we Freudowskim znaczeniu – za pośred-
nictwem tych atrybutów maść zawierająca atropinę wprowadzana była 
bezpośrednio we wrażliwe błony pochwy, co intensyfikowało jej działa-
nie oraz wywoływało złudzenie jazdy na rumaku czy lotu na miotle, tak 
typowe dla sabatowych podróży36.

o d  n a ło g u  d o  r o z ko S z y

Jeden z pierwszych poglądów głoszący, że psychoaktywne narkotyki nie 
stanowią integralnego, a przede wszystkim usankcjonowanego elementu 
praktyk ezoterycznych, wyraził cieszący się ogromną estymą wśród póź-
niejszych okultystów Eliphas Levi (1810–1875) w swym dziele Dogme et 
Rituel de la Haute Magie (wydanej w dwóch tomach w latach 1854–1856). 
Stanowczą przeciwniczką narkotyków i alkoholu była twórczyni teozofii 
Jelena Pietrowna Bławatska (1831–1891), która swe poglądy wyłuszczyła 
w formie odpowiedzi na pytania zebranych w fundamentalnym dziele 
przybliżającym istotę nauk teozoficznych, Kluczu do teozofii (1889):

Pytanie: Przypuszczam, że co do wina i wszelkiego alkoholu, również nie 
radzicie swoim uczniom ich używać?

Odpowiedź: Tak, są one o wiele szkodliwsze dla ich moralnego i duchowego 
rozwoju niż mięso, gdyż alkohol, we wszystkich swych postaciach, ma bezpo-
średni i bardzo ujemny wpływ na psychikę człowieka. Wódka i inne alkoho-

le mają tylko o jeden stopień mniej destrukcyjny wpływ na rozwój 
wewnętrznych władz niż nałóg stosowania opium, morfiny, haszyszu 
itp. narkotyków37.

Wywodząca się z jednej z gałęzi – uważanego za najbardziej 
wpływowy tajemny zakon ezoteryczny XIX wieku – Herme-
tycznego Zakonu Złotego Brzasku (do którego wrócimy) Violet 
Mary Firth (1890–1946), bardziej znana pod swym ezoterycznym 
pseudonimem Dion Fortune, określała stosowanie narkotyków 

w magii jako praktykę niepożądaną i niebezpieczną. Dopuszczała jed-
nak pewne eksperymenty z udziałem lekarza, o czym pisała: Wszystkie 
inicjacyjne ścieżki prawej ręki zgadzają się deklarując, iż podniesienie świado-
mości przy pomocy narkotyków jest niebezpiecznym i niepożądanym działa-
niem. Mogą być naukowcy, którzy z uzasadnionych przyczyn pragną podjąć 
eksperymenty, lecz nie mogę sobie wyobrazić jakiegokolwiek zasadnego powo-
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du wprowadzania neofity w narkotykowy nałóg. W każdym przypadku, gdy 
podejmowane są takie eksperymenty, powinny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanego lekarza, który będzie w stanie zapobiec katastrofie lub 
poradzić sobie w momencie jej pojawienia38.

Filozof, mistyk i ezoteryk Georgij Iwanowicz Gurdżijew (ok. 1870–1949), 
choć opierał swoje nauczanie w dużej mierze na sufizmie i naukach der-
wiszy, stanowczo odradzał stosowanie substancji, które, jak pisał, rujnują 
życie milionów ludzi. Miał na myśli narkotyki, a zwłaszcza spopularyzo-
waną w jego czasach kokainę39. Wiele tajnych ugrupowań magicznych 
propagowało prawość i szlachetność swych członków, wśród nich Różo-
krzyżowcy40, których wielu spadkobierców, jak na przykład Antiquus 
Mysticusque Ordo Rosae Crucis (A.M.O.R.C), po dziś dzień stosuje zakaz 
spożywania alkoholu i narkotyków.

Obraz byłby niepełny, gdybyśmy nie przedstawili drugiego – mniej 
eksponowanego, przynajmniej oficjalnie – stanowiska wobec substancji 
psychodelicznych. O tym, że stanowiły one ważne narzędzie na drodze 
ezoterycznego rozwoju, świadczy choćby publikacja Almanac Propheti-
que z 1849 roku. Na jej okładce grupa ludzi stoi przed magiem patrzą-
cym przez teleskop w przyszłość, w tłumie widnieją zaś transparenty 
z hasłami eter i haszysz41. 

Paschal Beverly Randolph42 (1825–1875) – amerykański lekarz, okul-
tysta, medium transowe, spirytysta i pisarz, jeden z pierwszych ezotery-
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ków wprowadzających seks do praktyk magicznych i prawdopodobnie 
najstarszy znany różokrzyżowiec w Stanach Zjednoczonych – w swych 
naukach propagował indywidualny postęp realizowany poprzez techniki 
praktyczne, a wśród nich narkotyki, magię luster i seks43. Na piedestale 
praktyk magicznych z wykorzystaniem narkotyków pierwsze miejsce 
zajmuje jednak inna osobistość – uznawany za ojca współczesnej magii 
Aleister Crowley (1875–1947). 

Obszernych i szczegółowych biografii Crowleya jest co najmniej sie-
dem. Ostatnia z nich to bardzo ceniona wśród badaczy za wnikliwość 
książka R. Kaczynskiego Perdurabo – The life of Aleister Crowley. Liczba 
i nakład, w jakich publikowane są pozycje na temat życia Crowleya, 
świadczą o niesłabnącym zainteresowaniu tym jakże niejednoznacznym 
w ocenie człowiekiem. Sam Crowley, jak się zdaje, nigdy nie mógł obrać 
jednego kierunku rozwoju swej osoby. Najczęściej wahał się pomiędzy 
pozą typowego angielskiego dżentelmena intelektualisty a wizerunkiem 
zdeprawowanego szalonego maga, poszukującego w narko tykach i seksie 

nowych doznań poszerzających świadomość. Niemal do końca 
życia uzależniony był od stymulantów, heroiny (będącej lekar-
stwem na astmę, na którą chorował) i kokainy: w efekcie czego 
miotał się pomiędzy stuporem wywoływanym przez heroinę a stanem 
nadmiernego wzbudzenia, którego źródłem była silniej uzależniająca 
psychicznie kokaina44. 

Hermetic Order of the Golden Dawn (pol. Hermetyczny Zakon 
Złotego Brzasku) to inicjacyjny zakon okultystyczno-ezoteryczny powsta-
ły w drugiej połowie XIX wieku w Londynie45. To właśnie w nim swe pierw-
sze kroki stawiał Crowley i właśnie tu, wraz ze swym przyjacielem Allanem 
Bennettem (1872–1923), jako jeden z pierwszych w Europie46 prowadził 
metodyczne doświadczenia nad roślinami wywołującymi wizje psycho-
deliczne i rozwijającymi zdolność jasnowidzenia. Dodajmy, iż podjęcie 
tego rodzaju doświadczeń przez Bennetta i Crowleya irytowało przywód-
cę i twórcę zakonu, Samuela Liddella MacGregora Mathersa (1854–1918), 
który nie dostrzegał w nich obszarów badawczych, a jedynie przejaw 
narkomanii.

Crowley swym badaniom poświęcił kilka tekstów, między innymi 
The psychology of Hashish (1908), Cocaine (1917) oraz The Fountain of Hyacinth 
(1922). Koszmar podwójnego uzależnienie od heroiny i kokainy opisał 
zaś w powieści z kluczem Diary of a drug fiend. W Liber 777 usystematyzo-
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wał korespondencję religii i magii ceremonialnej, uwzględniając rów-
nież użycie narkotyków, ale najważniejszy z naszego punktu widzenia 
będzie objawiony mu w 1904 roku w Kairze Liber AL vel Legis (The Book of 
the Law) – główny tekst religii woli Thelemy. W nim to czytamy: Jam jest 
Wężem który daje Wiedzę i Rozkosz, i jasną chwałę, i ożywiam serca człowiecze 
upojeniem. By czcić mnie, weźcie wino i dziwne narkotyki, o których powiem 
memu prorokowi; i upoicie się nimi! Nie zaszkodzą wam wcale. Kłamstwem jest 
to szaleństwo przeciwko sobie. Obnażanie niewinności jest kłamstwem. Bądź 
silny, o człowieku! pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami zmysłów i uniesienia: 
nie bój się, że jakikolwiek Bóg wyprze się ciebie za to47. Celem kultu nie jest 
jednak przyznanie całkowitej swobody w odurzaniu się narkotykami. Ich 
stosowanie jest uzasadnione tylko w celu pomocy naturze w przezwycię-
żaniu przeciwności na drodze rozwoju, zatem winno być prze-
myślanym i całkowicie zaplanowanym aktem. Liber AL vel Legis 
to jednak wciąż jedna z niewielu ksiąg religijnych, która w spo-
sób jawny sankcjonuje zażywanie środków psychodelicznych. 

Długoletni sekretarz i przyjaciel Crowleya, ezoteryk Israel 
Regardie (1907–1985), który również eksperymentował z nar-
kotykami, tak pisał o podejściu Crowleya do tychże: Pragnę pod-
kreślić jednoznacznie, iż Crowley twierdził nie raz, lecz tysiąc razy, 
że samodyscyplina jest o wiele ważniejsza od jednego konkretnego 
wyniku czy osiągnięcia. Jego tezę zobrazować można na przykładzie treningu 
koncertu pianistycznego, gdzie koncentrując się na drylu, skali i ćwiczeniach, 
dochodzi się do takiej sprawności manualnej i samodyscypliny, by zagrać kon-
cert cesarski Beethovena. Nie można zacząć od końca. To właśnie w tym obsza-
rze różni się on znacznie od większości współczesnych (…). Swe podstawowe 
założenie powtarzał w kółko na sto różnych sposobów. Nigdy nie twierdził, 
iż doświadczenie narkotyczne per se może zastąpić podstawową psychiczną 
i duchową dyscyplinę, w czym zgadzał się z twierdzeniami innych teoretyków 
okultyzmu. W rzeczywistości był on przekonany, iż cokolwiek zostanie wywo-
łane przez narkotyki, wkrótce zostanie zapomniane, by stać się zimnym, szarym 
i mglistym wspomnieniem48.

Gerald Brosseau Gardner (1884–1964), angielski okultysta, który wraz 
z Doreen Valiente (1922–1999) stworzył synkretyczny kult Wielkiej Bogini 
związany z różnymi formami magii zwanej Wicca, mimo czerpania idei 
wprost od Crowleya nigdzie w swych pismach nie wymienia narkotyków. 
Wiadomo jednak nieoficjalnie, że niektóre linie wiccańskie kultywujące 
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ceremonię inicjacyjną Cultus Sabbati używają czasem środków halucy-
nogennych. Jedna ze współczesnych wiccanek, Belladonna LaVeau, jako 
jedną z ośmiu ścieżek mocy wymienia kadzidło, narkotyki, wino i wszel-
kie substancje pomagające wyzwolić ducha49.

S ata n i z m  i   n a r kot y k i

Szatan oznacza zaspokojenie zamiast abstynencji, Szatan oznacza pełne życia 
istnienie zamiast uduchowionego marzycielstwa, Szatan oznacza nieskalaną 
mądrość zamiast obłudnego oszukiwania się, Szatan oznacza życzliwość wobec 
tych, którzy na nią zasługują, zamiast marnowania miłości dla niewdzięczni-
ków, Szatan oznacza zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka, Szatan 
oznacza odpowiedzialność wobec odpowiedzialnych zamiast troski okazywa-
nej psychicznym wampirom […], Szatan oznacza wszystkie tak zwane grzechy, 
gdyż to one prowadzą do cielesnej, umysłowej lub emocjonalnej satysfakcji50. To 
cytat z najbardziej popularnej książki najsłynniejszego współczesnego 
satanisty – Antona Szandora LaVeya (1930–1997). Człowieka, który nawo-
ływał do zaspokajania naturalnych zwierzęcych popędów i rezygnacji 
z wszelkich ograniczeń51, z pewnością można posądzać o propagowanie 
zażywania narkotyków, jeśli nie w celach magicznych, to przynajmniej 
hedonistycznych. Jednak gdy przyjrzymy się zarówno opisom LaVeyow-
skich czarnych mszy, czyli głównego rytuału satanistycznego, jak i nagra-
niu jednej z nich (1968 rok), nie znajdziemy tam narkotyków52. Najpo-
pularniejsza polska strona satanistyczna (satan.pl) w kwestii substancji 
psychodelicznych wykłada następujące stanowisko, mające być opinią 
Europejskiego Frontu Satanistycznego: Sataniści mogą dzielić substancje na 
groźne lub niegroźne dla ich zdrowia, uspokajające i oszałamiające, tworzące 
pustkę i inspirujące, zabójcze czy życiodajne, ale nie na dozwolone i zakazane. 

Heroina, alkohol, kokaina, metamfetaminy, LSD25, tytoń, grzyby 
i pochodne marihuany – substancje ułożone od silnych do słabych – 
powinny mieć swobodny dostęp do ostrzeżonych konsumentów. E.F.S. 
będzie działał na rzecz upowszechnienia tego prawa we wszystkich 
krajach stowarzyszonych53. Natomiast oficjalna strona Kościoła 
Szatana (churchofsatan.com) przypomina, że organizacja ta 

nie toleruje nielegalnych działań (narkotyki uznane za nielegalne są 
również zabronione w obrębie kościoła). Cytuje też wypowiedzi LaVeya 
odnośnie do spożywania narkotyków: W każdym razie nie ma wątpliwości, 
że produkcja napojów miłosnych i ich picie jest niemal tak stare jak sama miłość. 
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Ich skład, prócz dużej dawki sugestii, jest tajemnicą profesji. LaVey podkreśla 
bez wahania, że nie ma w nich żadnych narkotycznych składników. W rze-
czywistości nie ma miejsca na wykorzystanie jakichkolwiek narkotyków 
w magii, co tak przedstawia LaVey: Prawdą jest, iż narkotyki są przez niektó-
rych używane w magii jak również w niektórych praktykach religijnych, a dalej: 
Rytualne użycie peyotlu w niektórych kościołach Indian, niedawno zalegalizo-
wane – jest tego przykładem. Lecz dla naszych celów stosowanie narkotyków 
byłoby zdecydowanie szkodliwe. Jak poważnie podchodził do tego tematu, 
niech zobrazuje jego postawa wobec LSD: Podobnie jak opium, marihuany, 
heroiny i innych, powinno się go unikać jak ognia54. Oczywiście i w tym przy-
padku stanowisko oficjalne jest różne od nieoficjalnego, powszechne 
jest bowiem stosowanie narkotyków podczas satanistycznych rytuałów. 
Dodajmy również, że nurtów satanistycznych jest obecnie bardzo dużo55, 
a każdy może reprezentować inną politykę wobec substancji psychoak-
tywnych. Nie ma tu jednak miejsca na dokładne zgłębienie tychże.

Założony stosunkowo niedawno, ale znaczący w nurcie ezoterycz-
nym Zakon Iluminatów Thanaterosa, posługujący się niezwykle ciekawą 
miks turą teorii sigili Spere’a z najnowszymi odkryciami fizyki kwantowej, 
według antropologa i znawcy okultyzmu Carla Abrahamssona w kluczo-
wych elementach praktyk korzysta z ćwiczeń fizycznych, seksu i narkoty-
ków właśnie56. Na rodzimym podwórku posądzany o satanizm, 
czarne msze i używanie narkotyków był Czesław Czyński57. O ile 
nie ma żadnych danych co do satanizmu Czyńskiego, o tyle wia-
domym jest z pewnością, iż narkotyki były zażywane przez jego 
uczniów. Jego sekretarz Bohdan Filipowski (?–1934) był współau-
torem książki Stanisława Ignacego Witkiewicza o narkotykach. 
Ponieważ Witkacy miał uczulenie na morfinę i nie mógł sam doświad-
czyć skutków jej działania, polecił Filipowskiemu, by ten przyjął za niego 
narkotyk i opisał efekty. Posiłkował się również heroiną, a jego śmierć 
była następstwem wycieńczenia organizmu w wyniku uzależnienia nar-
kotykowego. Posądzana o przemyt narkotyków była również kochanka 
Czyńskiego. Jednak o tym, czy sam Czyński zażywał narkotyki, nie ma 
żadnych informacji. 

O T wA r c i e  dy n A m i T e m  d r Z w i  d O  s K A r b c A  u m y s ł u

Zdaniem Jonna Mumforda, nauczającego tantry ludzi Zachodu, z tan-
trycznego punktu widzenia ekstaza wywołana poprzez substancje 
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psycho deliczne jest usankcjonowanym środkiem, który w specjalnych 
okolicznościach może zostać użyty celem otwarcia wszechświata znajdu-
jącego się w czaszce. Jego zdaniem uczniowi przygotowanemu na drodze 
długoletnich praktyk jogicznych nie wyrządzi to krzywdy. Stosowanie 
środków poszerzających świadomość bez uprzedniego treningu i abso-
lutnej fizycznej dyscypliny porównuje on jednak do otwarcia dynamitem 
drzwi do skarbca umysłu. Wybuch spowodować może bowiem zniszcze-
nie połowy skarbów, a wyważone wrota w razie potrzeby nie będą mogły 
zostać zamknięte58.

Wiele technik tantrycznych zaadaptował ruch New Age, jednak nar-
kotyki trafiły do niego w wyniku rewolucji lat 60. XX wieku. Ciekawe, 
że jeszcze w badaniach z 1996 roku W. Hanegraaff stwierdzał, że jed-
nym z najbardziej charakterystycznych elementów kontrkultury było 
powszechne stosowanie narkotyków psychodelicznych, choć większość 
powstających w tych latach nowych ruchów religijnych zdecydowanie 
zakazywała ich zażywania. W zamian podkreślały one konieczność medy-
tacji i innych praktyk duchowych jako alternatywnych dróg poszerzania 
świadomości59. W przywoływanym na początku artykułu tekście Enthe-
ogenic esotericism Hanegraaff wypomina sobie własną naiwność, twier-
dząc, że powinien był być bardziej wrażliwy na ukrytą rolę psychodelików 
w życiu autorów, na których się powoływał. LSD było już wtedy prawnie 
zakazane, a jako przykład zakamuflowanych opisów doświadczeń psy-
chodelicznych pod wpływem tej substancji Holender podaje książkę 
Fritjofa Capry The Tao of Physics (1975)60. 

Na zakończenie przywołam ciekawe zjawisko, które nie ma odpowied-
nika w zachodniej tradycji ezoterycznej. Mowa o wiedzy i wierzeniach 
Bimin-Kuskusmin, jednego z ludów Ok zamieszkującego góry zachod-
niego Sepiku na Nowej Gwinei. Na każdym z dwunastu szczebli rytualnej 

drabiny inicjowani osiągają coraz wyższy stopień wtajemnicze-
nia, a całością zawiaduje starszyzna, zajmująca najwyższe miej-
sce w hierarchii dzięki przejściu wszystkich stopni wtajemnicze-
nia. Jej członkowie posiadają dogłębną i szczegółową wiedzę 
dotyczącą całego systemu wiedzy rytualnej. Inicjacja wiąże się 
nieodzownie z zażyciem świętej rośliny waraang, a każdy kolejny 

szczebel wtajemniczenia łączy się ze spożyciem określonej substancji – im 
wyżej w obrzędowej hierarchii, tym mocniejszy narkotyk należy przyjąć. 
Święte substancje tworzą tu uporządkowaną hierarchię i odzwierciedlają 

Spożywanie 
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zapewnia dostęp do 

ukrytej mądrości
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pozycję społeczną. Spożywanie określonych roślin zapewnia dostęp do 
ukrytej mądrości, umożliwia kontakt ze światem przodków ale również 
z samym sobą. Ich pielęgnacji towarzyszą zabiegi magiczne oraz ofiary 
ze zwierząt służące pomocy w wegetacji61. 

Tradycja ezoteryczna nie stroni od narkotyków. Są one stosowane 
zarówno jawnie, jak i (zwłaszcza obecnie) nieoficjalnie. Nie powinno to 
dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że u ponad 90% ludzkich kultur 
obecne było instytucjonalne wykorzystanie transowych stanów umysłu 
osiąganych najczęściej za pomocą substancji halucynogennych62. Ujęte 
tu zagadnienie obecności substancji psychodelicznych w ezoteryce jest 
tylko małym wycinkiem całości tego zagadnienia czekającej wciąż na 
zbadanie. Ω
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Niektórzy trafiają tutaj, bo nie mieli gdzie się podziać. 
Inni porzucają domy, rzeczy i zniewolenie pracą od-do, 
żeby żyć jako ludzie wolni. Okazuje się jednak, że skłoty 
to nie tyle przytuliska, co ośrodki aktywności politycznej

z a m e k

Zszarzała ze starości cegła już dawno utraciła pierwotną cynobrową 
barwę. Szarawe placki murarskiej łataniny kruszą się na krawędziach. 
We framugach pokrytych łuszczącą się farbą zmętniałe od kurzu 
szyby wysokich okien. Pokonuję fosę, której asfaltem płyną samo-
chody, szczerząc stalowe grille. Brama. Nad nią balkon, sama posadz-
ka, bariera nie istnieje. Kapnęło mi na głowę – rano padał deszcz. 

eveRy tool 
iS a WeaPoN

Martyna 
Ochnik



Spoglądam w mroczny tunel o łukowym sklepieniu. Na jego końcu 
światło dnia, ale wcześniej jeszcze mocna, żelazna krata. Strażnik 
pyta o powód wizyty. Jeżeli otrzyma właściwą odpowiedź, sięgnie 
po klucz i wpuści do środka. Zamek nie wpuszcza obcych, chyba że 
jest jakieś święto – zamkowe święto. Wtedy mieszkańcy stają się 
gościnni. Bardzo. Wchodzę. 

Im bliżej wyjścia z tunelu bramy, im więcej światła wpada do wnę-
trza, tym żywsze stają się kolory, którymi pokryto ściany i strop. Jest 
tu i bladobrzoskwiniowy, i modry, i grafitowy, i szary; słom-
kowy, jaśminowy, fiołkowy, lawendowy i makowy, i kolor 
burgunda. Ta wyliczanka jest konieczna, żeby choć trochę 
oddać wrażenie. Jednak kiedy tam jestem, od tych barw czuję 

od barw czuję zawrót 
głowy, a w środku robi 
mi się wesołośmiesznie
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tylko zawrót głowy, a w środku robi mi się wesoło-śmiesznie. To chy-
ba dobrze. Przechodzę dalej i staję na wewnętrznym dziedzińcu. Plac 
okolony murami. Plac nieduży – zresztą to rzecz względna. Mieści 
się tam centralnie położony trawnik, na nim kapliczka, dookoła sto-
liki z krzesłami. Na dziedzińcu jak to na dziedzińcu – pranie wisi na 
sznurze i ktoś zasadził pod murem kwiaty. Zadzieram głowę i teraz 
dopiero widzę! Co za bogactwo! Jakie zdobienia! Ile żmudnej pra-
cy włożono w to, żeby osiągnąć ten efekt! Mury pokryte napisami, 
wzorami i symbolami, którymi artysta wyraził swoje myśli. I znowu 
błękit, czerwień, czerń, zielenie. Bardzo to dekoracyjne. A nad gło-
wą kolorowe, kuliste lampki zawieszone na drucie przeciągniętym 
ponad dziedzińcem. Wieczorem to dopiero widok! Odwróci uwagę 
od kontenerów na odpadki, od wyrw w posadzce, od rozpadających 
się w końcu podwórza kleci. Podnoszę wzrok. Mury biegną w górę 
wysoko i wysoko jest błękitne niebo. Uchylają się jakieś drzwi – na 
tyle tylko, że widzę ciemność za nimi i błysk czyichś oczu. Zza białej 
zasłony pustego okna na piętrze ktoś mi się przygląda – tu trzeba 
uważać na obcych. Nie wszystkim można zaufać. Już tu przycho-

dzili, wypytywali, pisali, a potem były kłopoty. Dlatego nikt 
tu ze mną nie porozmawia. Nie teraz, może jak pojawią się 
ci z zarządu. Czyli kto? Wzruszenie ramion – trzeba pytać 
tamtych. Na drzwiach kartka – dyżur prawny dla lokato-
rów, wtorek 18.30 – logo Warszawskiego Stowarzyszenia 
Lokatorów. Aha, rozumiem, wsparcie prawne dla ludzi eks-
mitowanych z mieszkań. To zrozumiałe – jestem przecież 

na skłocie. Fajnie, że organizują to tak, żeby każdy mógł otrzymać 
wsparcie, bo przecież bezduszność urzędów, prawo chroniące tylko 
tych, których na to stać...

Ciekawa jestem, kto tu mieszka, dlaczego. Co sprawiło, że zamiast 
spoglądać z okna bloku na Mordor albo na zielonej Białołęce urzą-
dzać mieszkanie z programu MdM, ktoś wybrał miejsce, któremu 
tak wiele brakuje do powszechnego wzorca komfortowego życia?

l u d z i e  wo l n i

Skłoty nie są niczym nowym. Pustostany, leżące odłogiem tereny czy 
opuszczoną ziemię należącą do latyfundystów, ziemian i Kościoła 
zajmowali już w XVII-wiecznej Anglii bezrolni chłopi. Z przykładu 

co sprawiło, że ktoś 
wybrał miejsce, któremu 

tak wiele brakuje do 
powszechnego wzorca 

komfortowego życia?
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Diggersów skorzystali rolnicy Ameryki Łacińskiej, tworząc ruch 
Via Campestina. W Polsce podobny trend zarysował się wyraźnie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Ledwo co powstałe państwo 
nie było w stanie zapewnić ludziom właściwej ochrony przed skutka-
mi światowego załamania. Przeludnienie miast nieprzygotowanych 
na przyjęcie rzeszy ludzi przybywających ze wsi w poszukiwaniu 
pracy, brak budownictwa komunalnego i wysokie czynsze stworzy-
ły zjawisko tak zwanej nędzy mieszkaniowej. Zaczęły powstawać 
kwartały miejskie i całe osady dzikich lokatorów – na Powązkach, 
Młocinach, Elsnerowie i na Paluchu, a także na peryferiach, między 
innymi w Markach. 

W odwecie za Powstanie Warszawskie Niemcy przeprowadzili pla-
nową akcję zniszczenia stolicy Polski. Po drugiej wojnie światowej 
ludzie pozbawieni domów zajmowali każdą nadającą się do zamiesz-
kania przestrzeń. Podobnie działo się w innych mocno zniszczonych 
miastach – Rotterdamie, Londynie, Dreźnie. Współcześnie szczegól-
nie dużo skłotów (kilkaset) występuje w Barcelonie i Amsterdamie. 
Czasem zajmowane są całe ulice lub znaczna część domów w jed-
nej dzielnicy – jak na przykład do początku lat dziewięćdziesiątych 
na Kreuzbergu w Berlinie. Do dziś istnieje w Kopenhadze miasto 
w mieście – Christiania. 

Najbardziej znane polskie skłoty to Rozbrat, od:zysk w Poznaniu; 
Era Kromera, Centrum Reanimacji Kultury, Wagenburg we Wrocła-
wiu; Przychodnia, Syrena Elba, Fabryka w Warszawie; Caran diru 
w Krakowie; Brovary Hills w Gdyni; Krzyk w Gliwicach, Elektro-
madonna w Częstochowie; DeCentrum w Białymstoku; Szach w Gru-
dziądzu; M9 w Sosnowcu; NKS 3-Jan w Gdańsku; Berza w Rudzie 
Śląskiej; Zakaźny w Białej Podlaskiej; Tektura, ZA\\TARG w Lublinie; 
Sigmatex w Piotrkowie Trybunalskim. 

Nie przypuszczałam, że jest tego aż tyle. W internecie istnieje wiele 
stron zarówno skłotów, jak i organizacji współdziałających ze stowarzy-
szeniami lokatorskimi. Znajduję wypowiedzi mieszkańców i poświęco-
ne im artykuły prasowe. Już z tego wyłania się pewien obraz. 
Ujmując to skrótowo – na skłotach mieszkają ludzie, którzy 
na własnej skórze odczuli dotkliwość przepisów narażających 
ich na bezduszność czy nadużycia urzędników. Trafiają tutaj, 
bo nie mieli gdzie się podziać. Rozmaite okoliczności życiowe 

na skłotach mieszkają 
ludzie, którzy na 
własnej skórze odczuli 
dotkliwość przepisów
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sprawiły, że zostali bez źródła dochodów, bez dachu nad głową, bez 
pomocy najbliższych. Tutaj znajdą i spokojny kąt, i wsparcie. Nie będą 
sami. Przeczekają i wrócą do świata. Albo zostaną. Różnie. 

Są tam też tacy, którzy czują wewnętrzny sprzeciw wobec świata, 
w którym człowiek wart jest tyle, ile warte są rzeczy, jakie posiada. 
Wart jest o tyle, o ile jest w stanie poddać się rygorowi pracy zabie-
rającej mu średnio jedną trzecią życia. Zostawia się go w spokoju 
pod warunkiem, że pozostały czas wolny zgodzi się poddać kon-
troli handlarzy ułudą szczęścia – uwierzy w reklamy, w obietnice 
polityków i w największe może kłamstwo: że inaczej nie da się żyć. 
Porzucają więc domy, rzeczy i zniewolenie pracą od-do, żeby żyć 
jako ludzie wolni. 

To idea nie nowa. Kościół naucza przecież podobnie – że ludzie 
rodzą się ku wolności i że wolność tę ogranicza przywiązanie do 
rzeczy. Świat materialny ma jednak olbrzymią siłę przyciągania – 
wszelkie pożądania pętają nas wciąż, jak pętały od wieków. A prze-
cież właśnie wolności jesteśmy spragnieni. Jak ją osiągnąć? Gdzie się 
znajduje? Niby proste – porzuć rzeczy. Czy to możliwe? Nie wiem, czy 
komukolwiek poza historycznymi i współczesnymi ascetami to się 

udaje. Jednak próbujemy. Już sam fakt, że potrafimy oddać 
komuś swoją rzecz bez ukłucia w sercu, może być krokiem 
na tej drodze. Gotowość do porzucenia ogłupiającej i dre-
nującej psychicznie pracy to większy akt wolności. Wyjście 

z domu tylko z rzeczami na zmianę, żeby zamieszkać na skłocie – 
to kolejny. Niektórzy tak właśnie robią. Niezgoda na płytkość życia 
zamkniętego przez narzucone ramy – i decyzja. 

Mam wrażenie, że odkryłam fascynujący, równoległy świat, o któ-
rym nie wiemy nic, a słyszymy jedynie przy okazji demonstracji 
i protestów organizowanych przez skłotersów lub kiedy dochodzi 
do spektakularnych incydentów z ich udziałem. O jakich protestach 
i incydentach może być mowa tam, gdzie wolność postrzegana jest 
jako wartość nadrzędna? Szukam więc dalej, w większym promieniu 
od wyraźnie zdefiniowanego centrum zagadnienia. 

i n St y t u c j e

Pojawiają się konkretne nazwy: OZZ Inicjatywa Pracownicza, War-
szawskie Stowarzyszenie Lokatorów, Wielkopolskie Stowarzyszenie 

niby proste – porzuć 
rzeczy. czy to możliwe?



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

23
7

Lokatorów. To organizacje, które zapewniają wsparcie legislacyjne 
i bezpośrednie w dochodzeniu swoich praw przez pracowników oraz 
eksmitowanych lokatorów. 

Ta ostatnia kwestia, ostatnio szczególnie głośna, wynika 
wprost z egzekwowania przepisów prawa lokalowego. W powo-
jennej Warszawie ludzie zasiedlali te nieliczne domy, które nie 
były zrównane z ziemią. Odbudowywali je latami, potem dosta-
wali przydział na mieszkanie komunalne i to sankcjonowało ich 
pobyt. Problem zaczął ujawniać się dopiero w  latach 90., gdy 
zaczęto oddawać grunty i stojące na nich budynki spadkobiercom 
przedwojennych właścicieli. Komu z mieszkańców tych domów 
przyszłoby wcześniej do głowy, że nie jest u siebie! A  jednak. 
Struktura własności w stolicy w 1939 roku przedstawiała się tak, 
że 97% procent nieruchomości znajdowało się w rekach prywat-
nych. I co teraz? Święte prawo własności nakazuje oddać właści-
cielowi lub jego spadkobiercom to, co należne. A co z ludźmi z tych 
domów? Nie powstała dotąd żadna realna propozycja rozwiąza-
nia tego problemu. Dotychczasowych mieszkańców oddawanych 
kamienic wyrzuca się na bruk. Może nie dosłownie, ale do tego 
to się sprowadza. Procedura wygląda następująco: usankcjono-
wany właściciel ma swoje plany związane z budynkiem, na przy-
kład przebudowę na hotel albo wyburzenie i postawienie w tym 
miejscu innego obiektu. Lokatorzy są zawadą. Powinni otrzymać 
mieszkania zastępcze. Zwykle nie umywają się one do aktualnych, 
pracowicie odbudowywanych i remontowanych – ot, dach nad gło-
wą. Właściciel może jednak postąpić inaczej. Podnosi czynsz – raz, 
drugi, kolejny, aż w końcu lokatorów nie stać na jego opłacenie. 
W takim razie muszą się wynieść. Dokąd? To ich problem. Insty-
tucje miast nie udzielają wsparcia. Można liczyć tylko na siebie. 
Opornym mieszkańcom właściciel odcina wodę, prąd. Zaczyna 
się koszmar. Ale ludzie trwają, bo nie mają dokąd pójść, a też nie 
chcą ugiąć się przed działaniem, które w ich pojęciu jest potwor-
ną niesprawiedliwością. Wówczas wkraczają czyściciele 
kamienic. Robi się niebezpiecznie. Groźby słowne, zastra-
szanie, przemoc fizyczna. I śmierć. Jak Jolanty Brzeskiej, 
którą spalono za nieustępliwe opieranie się naciskom wła-
ściciela kamienicy, a przede wszystkim za zorganizowanie 

instytucje miast nie 
udzielają wsparcia. 
można liczyć 
tylko na siebie
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lokatorskiego ruchu oporu. Jolanta Brzeska mieszkała w domu 
odbudowanym po wojnie przez jej ojca. Prawo do zamieszka-
nia usankcjonował przydział komunalny. Okazał się nic niewart 
w konfrontacji z machiną prawa.

Nikt chyba nie może pozostać obojętny wobec takich zdarzeń. 
Nikt – chyba że jest urzędnikiem miejskim, który nie dostrzega 
ludzi spoza stert podpisywanych dokumentów, także tych dają-
cych zgodę na taki proceder. Trudno więc nie wspierać, nie popie-
rać aktywności stowarzyszeń domagających się zmiany tego stanu 
rzeczy. Tak, to sprawa, o którą nie tylko warto, ale i należy walczyć. 
Tym zajmują się właśnie stowarzyszenia lokatorskie.

Szukając informacji o skłotach, znajduję nazwy jeszcze innych 
organizacji. Są wśród nich na przykład Migracja to nie zbrodnia 
wspierająca imigrantów oraz Anarchistyczny Czarny Krzyż  – 
więźniów. Hmm... anarchiści. Jestem zaskoczona. Nie tego prze-
cież szukałam. Chciałam tylko dowiedzieć się, jak wygląda życie 
w czymś w rodzaju – jak mi się wydaje – współczesnej hippi-

sowskiej komuny. Ciekawa jestem ludzi wybierających 
wolność rozumianą jako – jak mi się zdaje – zerwanie 
zobowiązań społecznych i zobowiązań wobec kogokol-
wiek poza sobą samym. Chcę wiedzieć, jak to naprawdę 
wygląda, bo nie zadowala mnie przedstawianie ich – jak 

to przeczytałam w artykule pewnego znanego dziennikarza – 
jako odurzonych ziołem kolesi, z którymi wobec tego odurzenia 
nawet gadać nie warto. To nie może być takie proste – znowu 
wydaje mi się – i taki wizerunek musi stanowić próbę budowa-
nia uproszczonego i nasyconego pogardą obrazu ludzi, których 
się nie rozumie, bo się nie zna. Nawiasem mówiąc – czy można 
czynić komukolwiek zarzut z palenia marihuany, kiedy wiadomo 
powszechnie, że znaczące postacie świata sztuki, biznesu i poli-
tyki palą to samo, a nawet zażywają więcej i mocniej, bo mają na 
to kasę? Hipokryzja to cienka koszulka.

Wracając do anarchistów – są powiązani ze skłotami czy nie? 
Rzeczywiście znajduję informację, że współcześnie skłoting, poza 
tym, że jest stylem życia, stanowi także część ruchu anarchistycz-
nego. Zatem skłoty pełnią funkcje mieszkalne, ale są też siedzibami 
organizacji definiujących się jako antypaństwowe. 

bali się. że jak 
trzy lata temu 

przyjdą ich spalić
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Listopadowa niedziela. Południe. Przed skłotem Przychodnia na ulicy 
ks. Skorupki stoi chłopak. Chudy, czarna bluza z kapturem, glany. 
Ma piękne ciemne oczy. I psa – wilkowatego i płowego. Pies też ma 
piękne oczy – bladoniebieskie. Chyba jest stary. Podchodzę, pytam, 
czy mogłabym porozmawiać, bo piszę o skłotersach. Chłopak mówi, 
że on tu nie mieszka, jest tylko gościem. Ale w ogóle to jasne, na 
pewno ktoś porozmawia, tak, ale raczej nie dzisiaj, bo teraz wszyscy 
śpią. Spoglądam na zegarek – dochodzi wpół do pierwszej. Czuwali 
przez trzy dni, tłumaczy, są zmęczeni. Dlaczego czuwali? Bali się. 
Że znowu. Że jak trzy lata temu przyjdą ich spalić. 

Pamiętam. 11 listopada 2013 roku, Marsz Niepodległości. Bur-
dy, zamieszki, brukowce, policja, pały, gaz. I tutaj – ludzie osaczeni 
w pawilonie, który jest ich domem. Pamiętam. Byłam na tym Marszu. 
Potem dowiedziałam się z internetu, co tu się mniej więcej działo. 
Przekaz był jasny – agresywni, nietolerancyjni narodowcy chcieli 
spalić skłot. I ludzi w nim. Byłam wstrząśnięta. Nie chciałam wie-
rzyć, ale nie dało się zaprzeczyć, że doszło tu do potwornej napaści. 

Tamten dzień obfitował w akty przemocy. Niektórych 
z nich byłam świadkiem i nie ulegało wątpliwości, że zarzu-
cane uczestnikom Marszu rwanie brukowców czy fizyczne 
atakowanie ludzi było inspirowane przez samą policję. Jak 
z suki wysiada grupka młodych, ostrych facetów, nakłada 
kominiarki i wpada w maszerujący tłum, gdzie zaraz robi 
się dym, to trudno to interpretować inaczej. Dziś już wiadomo też, 
że słynnego spalenia budki strażnika przy Ambasadzie FSR doko-
nano na polecenie ówczesnego szefa MSW. Prowokacje policyjne 
zawsze służą destabilizacji jakiegoś przedsięwzięcia, zamiarowi 
ukazania jego uczestników czy organizatorów jako źródła społecz-
nego zagrożenia. Sztucznie konstruuje się pretekst do ograniczenia 
możliwości działania. Może więc i tu, na Skorupki, doszło do czegoś 
podobnego? Przed marszem policja zalecała bowiem mieszkańcom, 
żeby nie wychylali nosa z budynku, a najlepiej weszli na dach. Nie 
posłuchali. Na szczęście. Spaliliby nas, mówi spokojnie chłopak. 
Byli na dole i dali odpór. Wzywali policję, która brała przecież pod 
uwagę potencjalne zagrożenie, skoro ostrzegała. Jednak funkcjo-
nariusze zjawili się dopiero po 20 minutach, chociaż patrole były 

całe piętro 
zasłonięto szczelnie 
czarną folią, która 
szeleści na wietrze
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tuż za rogiem. To musi zastanawiać i każe pytać i o intencje, i o rze-
czywistych sprawców. 

Nie wdaję się jednak w rozważania na ten temat – chłopak ma 
cienką kurtkę i widać, że mu zimno. Jeszcze tylko spoglądam w górę, 
gdzie całe piętro zasłonięto szczelnie czarną folią, która szeleści na 
wietrze. Pewnie teraz ją zdejmą. Jak się wyśpią.

S y r e n a

Podwórkami na tyłach Marszałkowskiej idę do Wilczej. Znam tu każ-
de przejście i skrót, w tej okolicy mieszkałam pół życia. Wychodzę na 
ulicę. Na lewo Komenda Dzielnicowa Policji, ja skręcam w prawo. Już 
zaraz Wilcza 30, skłot Syrena. Byłam już tutaj latem. W maju otwarto 
Cafe Kryzys, gdzie odbywają się koncerty i można zjeść wege. Dzi-
siaj jest pochmurno i zimno, ale feeria kolorów w bramie ta sama. 
I ta sama, dziś zamknięta, krata. Czekam. Pojawia się dziewczyna 
z kluczami. Otwiera. Tłumaczę, że piszę o skłotach, że chciałabym 
porozmawiać z kimś o życiu tutaj. Teraz to niemożliwe. Trzeba się 
umówić. Mieszkańcy rozmawiać nie będą. Za dużo było kłamstw 
w prasie. Tutaj zresztą mieszkają aktywiści. Nie pytam jacy. Nie 
muszę. Na ścianie ulotki. Nasza przyszłość = zdrowa żywność. STOP 
CETA. Biało-czarna oldskulowa grafika – tajniacy idący po schodach – 
DON’T TALK TO POLICE OR THE FBI. Warszawski Anarchistyczny 
Czarny Krzyż zaprasza na dni antywięzienne. BEEHIVE COLLECTI-
VE – interaktywne warsztaty, obrazy, opowieści, strategie oporu. 
EVERY TOOL IS A WEAPON IF YOU HOLD IT RIGHT. 

Tak trudno dowiedzieć się czegokolwiek – jestem zmartwiona. 
Dziewczyna to widzi. Idzie poszukać adresu mejlowego, pod który 
mogłabym napisać z prośbą o rozmowę. Wraca – nie znalazła. Chce 
mi to chyba zrekompensować. Podam pani numer do osoby, która 
może będzie mogła pomóc. Świetnie, cieszę się. Dziewczyna wycią-
ga telefon – maleńka Nokia starego typu, żaden smartfon. Jaki 
uroczy telefonik, śmieję się, bo dawno już podobnego nie widzia-
łam. Wszyscy tu takie mamy, mówi. Jak to wszyscy? To dla bez-
pieczeństwa, wyjaśnia. Chodzi o inwigilację?, upewniam się. Kiwa 
głową. Zapisuję numer, dziękuję. Dziewczyna dotąd nie zapytała 
mnie dla jakiej gazety piszę. Wyciągam więc legitymację dzienni-
karską, żeby chociaż wiedziała, komu podała ten numer telefonu. 
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Dziewczyna spogląda. A... Fronda... W głosie nagły chłód i jakby 
krok w tył. Mowa ciała. Robi mi się przykro. Chcę napisać o was 
prawdę, mówię. Widzę, że mi nie wierzy, ale już stało się, podała 
mi numer. Żegnamy się. 

i d e e

Później dzwonię. Marta ma miły głos. Raz jeszcze wyjaśniam co i jak 
i proszę o rozmowę. Dla jakiej gazety, pyta. Fronda Lux. Zapada cisza. 
Ale pani wie, że my jesteśmy antyklerykalni? Wiem, to niczego nie 
zmienia. Bo jesteśmy przeciwni działaniom Kościoła, zmuszaniu 
kobiet do rodzenia zdeformowanych płodów, zawłaszczaniu przez 
Kościół gruntów; teraz chcą przecież budować ten olbrzymi wieżo-
wiec w samym sercu miasta... Nie podejmuję dyskusji – pierwsza 
kwestia jest dla mnie jasna i tutaj nie będzie porozumienia, druga 
niepokoi mnie równie mocno. Mimo to chciałabym porozmawiać. 
Dlaczego? Czytelników Frondy nie będzie to interesowało, a jak 
napisze pani prawdę, to nie wydrukują. Wydaje mi się, że będzie 
interesowało, odpieram. Wiedza prowadzi ku prawdzie. To mogłoby 
być przecież z pożytkiem dla wszystkich. Dla nas – z jakim? Może 
zmieni się postrzeganie waszej aktywności? Nie wiem, czy zależy 
nam, żeby to środowisko postrzegało nas tak czy inaczej. Dziwię się 
tak niechętnemu nastawieniu. Środowiska antyklerykalne kojarzą 
mi się właśnie z postulatem tolerancji. To jednak nie z każdym będą 
rozmawiać? Tolerancja nie dotyczy tych, którzy chcą nas zniszczyć. 
Jestem zdumiona. Mogłabym przecież postawić sprawę dokładnie 
w ten sam sposób, tylko ostrze wektora odwrócić o sto osiemdziesiąt 
stopni. Nie przyszło mi to nawet do głowy. 

Ostatecznie udaje mi się uzyskać tyle, że dostaję adres mejlowy, na 
który będę mogła przesłać swoje pytania. Mam je gotowe, więc robię 
to zaraz po powrocie do domu. Jeszcze esemesy dla potwierdzenia, 
że doszło, że pytania zostaną przedstawione kolektywowi – cokol-
wiek to znaczy – i zastanowią się, czy na nie odpowiedzieć, 
czy spotkać się ze mną, czy odmówić współpracy. Muszę 
poczekać. Nie wiem, jak długo. 

Tymczasem przeglądam gazety, które dał mi chłopak na 
Wilczej. Może nie wiedział, że jestem z Frondy. Dokładniej 
z Frondy Lux, ale dla nich to jeden czort. Co my tu mamy? 

czego się boję? tego, 
że będę musiała 
skonfrontować się 
z kwestiami, które 
dotkną mnie do żywego
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Anarchistyczna Gazeta Uliczna ATAK, numery 3. i 4. z tego roku. 
Pierwsza litera logotypu to A wpisane w okrąg, symbol ruchów anar-
chistycznych. W numerze 3. ten okrąg to bomba, taka kula ze skwier-
czącym lontem. Zabieram się do lektury ostrożnie – nie chcę, żeby 
bomba wybuchła mi w rękach. A tak poważnie – czego się boję? Tego, 
że będę musiała skonfrontować się z kwestiami, które dotkną mnie 
do żywego. I tak jest – ostro sformułowany sprzeciw wobec narzu-
cania rodzenia zdeformowanych płodów. Robi to na mnie jednak 
mniejsze wrażenie, niż można by się spodziewać. Te argumenty już 
przecież znam. Nie zgadzam się z nimi, bo dla mnie ten płód jest 
człowiekiem od chwili poczęcia. Poza tym mowa o zmuszaniu jest 
nadużyciem – świadomym lub nie, tego nie wiem. Jeżeli ktoś nie 
jest członkiem Kościoła, to może przecież robić z tymże płodem, 
co zechce – prawo mu tego nie zabrania. Bo co nie zabronione, to 
dopuszczalne – taka jest praktyka, czy to mi się podoba, czy nie. 
A jeżeli prawo się zmieni? I będą zmuszać? Na razie nic na to nie 
wskazuje. Brak jest społecznej akceptacji dla takich rozwiązań, więc 

może nie ma o czym mówić? 
Dalej czytam o pazerności Kościoła na dobra materialne. 

To częste i błędne przekonanie, nie tylko u antyklerykałów, 
że Kościół jest od działań charytatywnych. Nie – jest stróżem 
doktryny, a jego misją jest ewangelizacja. Brak znajomości 
tematu prowadzi do błędnych wniosków. Swoją drogą – war-

to byłoby dla przeciwwagi wspomnieć o tym, że Kościół i tak działa 
charytatywnie. Jednak chrześcijanin ma czynić dobro w ukryciu, bez 
ostentacji i nagłaśniania – nie dla chwały. Może więc anarchiści nie 
słyszeli o CARITAS, o tyle mniej medialnej od WOŚP? Może nie mają 
pojęcia o pomocy niesionej przez Kościół chrześcijanom tysiącami 
mordowanym i torturowanym na Bliskim Wschodzie? Bo nie podej-
rzewam, by uważali ich gehennę za mniej poruszającą i oburzającą 
niż pozbawianie ludzi mieszkań. Zatem – tendencyjne przekłamanie 
czy ponownie niewiedza? Zakładam optymistycznie, że to drugie. 

Są jednak sprawy, które – co przyznaję z przykrością i wstydem 
jako chrześcijanka – budzą i mój sprzeciw. Pomysł postawienia Nycz 
Tower u zbiegu Chałubińskiego i Alej Jerozolimskich uważam za obu-
rzający. Na szczęście został zablokowany – plan zabudowy cofnięto 
do etapu konsultacji społecznych. 

konsumpcjonizm 
nadmuchany przez 

żądne zysków instytucje 
zniewala człowieka
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Sporo artykułów prezentuje poglądy anarchistów na zagadnienia 
społeczne i polityczne. Czytam o odczłowieczającym działaniu kapi-
talizmu liberalnego i gigantów korporacyjnych, o zniewalaniu ludzi 
przez sztuczne kreowanie potrzeb. To brzmi znajomo – jak (wybacz-
cie mi, anarchiści!) nauka społeczna Kościoła Katolickiego. Człowiek 
rodzi się wolny i do wolności jest predestynowany. Konsumpcjonizm 
nadmuchany przez żądne zysków instytucje zniewala człowieka 
i przykuwa go do materii, by zapomniał, że wlano weń boskie świa-
tło i że to ono jest najcenniejszym, co ma. Nie koncentrujmy się na 
dobrach materialnych, nie poddawajmy się bezmyślnie reklamie, 
sprzeciwiajmy się niszczeniu naszej wolności. Jakie to podobne! 
Zapewne, jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Może róż-
nica polega na postulowanych sposobach osiągania podobnego celu? 

Dużo miejsca poświęcono niesprawiedliwym eksmisjom lokato-
rów i bezradności ludzi wobec opresyjnego prawa. Na zdjęciu w bra-
mie wisi kartka z logo WSL – Dyżur prawny dla lokatorów, parter, 
wtorki 16.30. 

Czytam też o  edukacji, o  konieczności zmiany jej systemu, 
o nauczaniu domowym i zindywidualizowanym. Absolutnie tak! 
Obowiązujący dotychczas i uznawany powszechnie za standard pru-
ski model edukacji pokazał już swoje ograniczenia, a niejednokrotnie 
szkodliwość. Nie bez powodu powstaje coraz więcej szkół wszystkich 
stopni, które oferują możliwość nauczania domowego. Chętnych 
jest coraz więcej. 

Analiza NATO w kontekście bezpieczeństwa Polski. Nasza armia 
jest słaba i wciąż niewystarczająca do obrony granic. Tymczasem 
zapisy traktatu mówią o udzieleniu pomocy zaatakowanemu pań-
stwu w takim zakresie, jaki sojusznicy uznają za stosowny. Czyli 
mogą na przykład huknąć na agresora albo zbanować na fejsie. Tyle. 

Ogarnia mnie coraz większe zdumienie. Tyle punktów wspól-
nych, skąd więc ta rezerwa? Skąd to postrzeganie katolików czy 
Kościoła w ogóle jako czarnych oprawców i  ciemiężycieli? Czy 
wystarczającym wytłumaczeniem będzie stwierdzenie odmien-
ności źródeł, z jakich wypływa nasza niezgoda na społeczną 
niesprawiedliwość, nadużycia wszelkiej władzy, na znie-
walanie człowieka przez materię? A może też odmienność 
punktów wyjścia sprawia, że ekspresję poglądów tych dru-

ludzie doświadczający 
podobnych opresji czują 
ze sobą wspólnotę
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gich uważamy za nie do zaakceptowania? Ja nie mogę przystać na 
znieważanie słowne czy fizyczne ani chrześcijan, ani symboli naszej 
wiary, ani wyznawanych wartości. Ich z kolei drażni religijność 
manifestowana publicznie i jej wpływ na życie społeczne. A prze-
cież na podwórzu kamienicy przy Wilczej stoi kapliczka, nikt jej nie 
zniszczył, nie pomazał farbą. Widziałam tam nawet jakieś kwiatki. 
Może rzucone przypadkiem? A czy to ma znaczenie? Były. Czy nie 
da się więc naprawdę znaleźć sposobów porozumienia w pewnych 
przynajmniej kwestiach, co do których, jak widać, się zgadzamy? 

Zwykle ludzie doświadczający podobnych opresji czują ze sobą 
wspólnotę wynikającą ze zrozumienia sytuacji. Czytam więc o poli-
cyjnych prowokacjach, o nękaniach, o inwigilacji, o utrudnianiu 
realizacji przedsięwzięć. Gdyby słowo anarchiści zastąpić słowem 
narodowcy – niczym by się to nie różniło. A jednak... Pod artykułem 
o NATO krótka notka wyjaśniająca, że autor nie jest anarchistą, a jego 
poglądy nie całkiem zgadzają się z postulatami ruchu anarchistycznego, 
choć niektóre przemyślenia są zbieżne. No to pięknie – nie całkiem 

zgadzamy się, ale dopuszczamy do głosu. To mi się podoba. 
Tak być powinno. Otwartość i gotowość do dialogu. Dalszy 
ciąg notki redakcyjnej ujawnia jednak odmienność nie do 
pogodzenia. Dla anarchistów ważne jest nie suwerenne pań
stwo, ale samoorganizacja społeczeństwa bez rządów nielicznych 
nad większością. Trudno więc dziwić się wzajemnej niechęci 

anarchistów i narodowców – dążą do zupełnie przeciwnych celów. 
Zresztą ten postulat zaskakuje mnie swoją naiwnością. Jeżeli nie jest 
ważna suwerenność, to znaczy, że narody powinny zlać się w jeden 
beznarodowy amalgamat. To przecież utopia dawno zdyskredytowa-
na. Społeczności mają naturalną tendencję do samoorganizowania 
się wokół ośrodków dysponujących mocą – czy będzie to kapłan, 
czy szaman, czy najsilniejszy wojownik, czy charyzmatyczny lider. 
To nadaje kształt społecznej strukturze i każdemu jej członkowi 
dostarcza punkt zarówno oparcia, jak i odniesienia. Zatomizowana 
masa ludzka nie jest rajem wolnych jednostek – staje się planktonem 
skazanym na pożarcie przez pierwszego lepszego cwaniaka. 

Zastanawiam się – a może o to właśnie chodzi? Może naiwnie chcę 
widzieć czyste intencje tam, gdzie jest tylko premedytacja i niejawny 
cel? Nie od dziś wiadomo, że wszelkie ruchy radykalne – czy to lewi-

zatomizowana masa 
ludzka nie jest rajem 
wolnych jednostek – 
staje się planktonem
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cowe, czy prawicowe – są mocno zinfiltrowane przez obcą agenturę. 
Poprzez ludzi o wyższym od przeciętnego stopniu zaangażowania 
w idee łatwo jest wpływać na bieg zdarzeń i kształtować rzeczywi-
stość społeczną. Halo, czy Gramsci to słyszy?

Oczywistym skutkiem różnic w podejściu do idei państwa jest 
odmienny stosunek do imigrantów. Anarchiści chcą widzieć w nich, 
a przynajmniej tak ich przedstawiają, wymagających pomocy i wspar-
cia ludzi uciekających z krajów dotkniętych wojną. Nie martwi ich 
fakt, że wmieszani w szeregi uchodźców bojownicy islamscy niosą 
destabilizację każdemu z europejskich państw. Ale czy kogoś, dla 
kogo istnienie własnego państwa jest wręcz niedogodne, zmartwi 
to, czy ktoś państwu temu zagrozi? A jako że państwa powinny 
przestać istnieć, to może nawet lepiej? Jeżeli anarchiści rzeczywiście 
tak uważają i wykazują aktywność w takim kierunku, nie da się ich 
nazwać inaczej jak wrogami państwa polskiego. To poważne oskar-
żenie wymagające weryfikacji, ale do takiego niepokojącego wniosku 
prowadzi zestawienie dostępnych mi faktów. 

A jak jest naprawdę? Może dowiem się czegoś, jeżeli zgodzą się 
ze mną rozmawiać albo odpowiedzą na mejl. Jeżeli nie – będę ska-
zana na domysły.

i   w S z y St ko  j a S n e ?

Nareszcie dostaję odpowiedź! W przeważającej części potwierdza 
to, co wiem już i tak. 

Na skłotach mieszkają różni ludzie i z różnych powodów. Nie da 
się ich wrzucić do jednego worka. Są tu studenci, pracownicy fizycz-
ni i umysłowi, emeryci. Są też bezrobotni. Są dzieci. Są eksmitowa-
ni lokatorzy, ale i osoby mieszkające tu z wyboru. Są wykluczeni 
społecznie – z rozmaitych powodów. Może tu przyjść każdy – pod 
warunkiem, że zaakceptuje obowiązujące zasady. A te są jasne – 
współodpowiedzialność za dom i siebie nawzajem. To nie tylko zobo-
wiązanie moralne, to także dzielenie się posiadanymi dobrami tak, 
by poziom uzyskiwanego dochodu poszczególnych osób nie determino
wał jakości ich życia. W skłocie Syrena funkcjonuje Uczelnia Uliczna, 
gdzie ludzie dzielą się nieodpłatnie wiedzą i umiejętnościami – jest 
tu nauka języków (także dla cudzoziemców) i  inne kursy samo-
kształceniowe. Jest Rowerownia – darmowy warsztat rowerowy. 
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Jest biblioteka. Darmowy sklep to miejsce, gdzie oddaje się rzeczy 
niepotrzebne, a można znaleźć coś dla siebie. Cafe Kryzys – stołów-
ka, kawiarnia, wege-bar, bo na głodnego rewolucji nie będzie. 

Zaraz, zaraz – rewolucja?! Czyli z czym tu mamy do czynienia? 
Zostało to jednoznacznie określone w odpowiedzi na jedno z moich 
pytań: Mieszkańcy skłotu to polityczni działacze i działaczki, którzy nie 
godzą się na liberalną politykę władz, powszechną prywatyzację dóbr 
wspólnych i traktowanie mieszkańców miasta w kategoriach rynkowych. 
I dalej: Skłot jest miejscem z natury politycznym i bez względu na powód 
pojawienia się w nim okupowanie budynku jest aktem politycznym – usta
wieniem się na froncie miejskiej walki o dobra wspólne. 

Nie wszystkie skłoty identyfikują się tak samo. Czytam, że we 
Włoszech występują też skłoty nacjonalistyczne, na przykład Casa 
Pound w Rzymie. A inne są – no właśnie, jakie? Nie chciałabym dopu-
ścić się nadużycia, określając je jakimkolwiek terminem, bo pewna 
być nie mogę. Ale już czytam, że skłoty są bazą dla wielu działań i ini
cjatyw anarchistycznych, wcielają w życie idee anarchistyczne takie jak 
autonomia, samorządność czy pomoc wzajemna. Hasło: „Syrena to nie 
skłot, to strajk” (...) jest sprzeciwem wobec ujmowania skłotów w sposób 
tożsamościowy czy kulturowy z pominięciem politycznego znaczenia ich 
bytności i działalności politycznej. 

A więc polityka! Czy jednak trzeba się temu dziwić, a tym bardziej 
potępiać? Przecież jeżeli obchodzi nas coś więcej niż koniec własnego 
nosa, to już jest polityka, czy mamy tego świadomość, czy nie. Trzeba 
raczej przyklasnąć inicjatywom i ludziom, którzy nie tylko współodczu-
wają z nędzą świata, ale też starają się aktywnie zmienić stan rzeczy. 

Skłot Syrena to skupisko takich ludzi. Tu pomocy prawnej udzie-
lają członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Związku 
Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, a Anarchistyczny Czarny Krzyż 
organizuje pomoc prawną i materialną dla więźniów, zapewnia obieg 
informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych 
i zaprzestania represji. Kolektyw No Borders, powstały po zabójstwie 
Maxwella Itoyi przez policję na Stadionie X-lecia w maju 2010 roku, 
wspiera uchodźców, postulując solidarność ponad granicami. Akcja 
Food not Bombs to z kolei wydawanie darmowych posiłków na uli-
cach miast. W przestrzeni miejskiej odbywają się rozmaite kampanie, 
żeby wymienić najważniejsze: Zadośćuczynić ofiarom reprywatyzacji, 
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W!Oskarża (traktująca o eksmisjach i reprywatyzacji w historycznym 
kontekście odbudowy Warszawy), #8 postulatów lokatorskich (część 
z nich została zrealizowana lub obiecano ich realizację po wybuchu 
afery reprywatyzacyjnej 1), kampania przeciwko budowie wieżowców 
w centrum Warszawy (obecnie zakończona tymczasowym sukce-
sem – pan zabudowy cofnięto do etapu konsultacji społecznych), 
kilkuletnie wsparcie oporu mieszkańców wsi Żurawlów przeciwko 
odwiertom gazu łupkowego (zakończone sukcesem, firma wycofa-
ła się z polskiego rynku), kampanie wsparcia pracowników cudzo-
ziemskich w Polsce w porozumieniu z OZZ IP (głównie w zakładach 
pracy zatrudniających imigrantów ze wschodniej Europy), wsparcie 
największego strajku głodowego w ośrodkach zamkniętych w Polsce 
w 2012 roku, wydanie książki gruzińskiej dziennikarki Ekateriny 
Lemondżawy o jej doświadczeniach w polskim obozie zamkniętym 
dla uchodźców, a w końcu współorganizowanie demonstracji anty-
faszystowskiej Za wolność naszą i waszą 11 listopada. 

Użycie w  nazwie tego hasła każe mi zastanawiać się 
nad powiązaniami anarchistów z komunistami. Czy ruchy 
anarchistyczne są po prostu emanacją Międzynarodówki 
Komunistycznej? Poszlaki na to wskazują. Czy wobec tego 
powinniśmy cieszyć się z obecności anarchistów w kraju, 
który tak dotkliwie ucierpiał z powodu tego zbrodniczego 
systemu? Ale może to nie jest ważne – liczy się postulat walki 
o dobro wspólne? Skłotersi domagają się bowiem domów dla ludzi, nie 
dla banków i deweloperów. Domów do mieszkania, a nie niszczejących 
budynków trzymanych pod spekulacje, a także nie tyle rozwiązywania 
indywidualnych problemów, co szerokiej zmiany polityki mieszkaniowej, 
która powinna służyć ludziom, a nie wąskiej elicie. To bardzo piękne, 
choć raczej idealistyczne, bo żądamy nacjonalizacji mieszkalnictwa, 
mówią, a to przecież już znamy. Dlaczego upierać się przy rozwią-
zaniach, które przyniosły tyle krzywd? Dalej czytam: Nie uznajemy 
wyższości prawa własności nad prawem do mieszkania. Przy całym 
współczuciu dla biednych i bezdomnych, wobec moich własnych 
kłopotów mieszkaniowych kwestionowanie prawa własności jest 
dla mnie nie do przyjęcia i znowu kieruje moje myśli ku systemo-

1 http://syrena.tk/8-postulatow-lokatorskich-zgromadzenia-ludowego/

kwestionowanie prawa 
własności kieruje moje 
myśli ku systemowi, 
który nigdy nie powinien 
był się narodzić
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wi, który nie tylko nigdy nie powinien był się narodzić, ale któremu 
nadal trzeba dawać odpór jako jednemu z najgroźniejszych narzędzi 
opresji i – wbrew głoszonym hasłom – przyczynie najpotworniej-
szego, bo duchowego, zniewolenia. A może należy przymknąć na to 
oczy, bo jednak wokół skłotu Syrena skupiają się inicjatywy, które 
są rzeczywistą pomocą dla ludzi pozbawionych wsparcia instytucjo-
nalnego? Nie potrafię tego rozstrzygnąć. 

Wciąż myślę o niechęci do kontaktu ze mną, kiedy już zostałam 
zdefiniowana jako wysłanniczka środowiska uznanego przez anar-
chistów za wrogie. Ten przejaw wybiórczej tolerancji budzi we mnie 
wątpliwości co do intencji ludzi głoszących przecież tolerancji postu-
lat. Niepokoi mnie też konspiracyjny anturaż – telefony utrudniające 
inwigilację, uniemożliwianie identyfikacji. Ponieważ zaintrygowała 
mnie nazwa domeny mejlowej, zupełnie mi nieznana, trochę poszpe-
rałam i okazało się, że jest to platforma umożliwiająca korzystanie 
z poczty elektronicznej, blogowanie i w ogóle obecność w sieci tak, by 
nie można było zidentyfikować autora treści. Przeznaczona jest dla 
wszystkich, którzy nie chcą ujawniać swojej tożsamości. Na forum 
ktoś pyta, jak się tym posługiwać, bo robi coś dobrego społecznie, 
a nie chce być namierzony. Odpowiadają mu bardziej kompetentni, 
szczegółowo instruują. Ktoś radzi korzystać wyłącznie z przeglą-
darki Tor, żadnej innej. 

Drogi czytelniku, zakładam, że wiesz, czym jest Tor? Naj-
krócej mówiąc, to internetowe bagno, w którym możesz 
sprzedać/kupić broń, pornografię dziecięcą, instrukcję 
wykonania bomby, zlecić zabójstwo i jeszcze sporo rzeczy 
pomniejszych. Czy ktoś, kto ma szczere intencje, będzie 

korzystał z tej przestrzeni? Czy nie jest tak, że czyste serce i praw-
da (proszę wybaczyć patos, ale mówimy o ideowcach) nie zakrywają 
twarzy? Bo nie mają czego się wstydzić? Bo nie muszą obawiać się 
niczego więcej niż konsekwencji swoich czynów? Te konsekwencje 
mogą być dotkliwe, ale czy społecznik, idealista, będzie na to zważał? 

g r z y b k i

To może się zdarzyć – człowiek wybiera się na grzyby, a znajduje 
porzucony w lesie pocisk. Ja przecież tylko chciałam dowiedzieć się, 

czy nie jest tak, że 
czyste serce i prawda 

nie zakrywają twarzy?
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jak wygląda życie na skłotach... A wygląda – w zasadzie – jak życie 
gdzie indziej, bo człowiek zawsze i wszędzie ma te same potrzeby 
i pragnienia wypływające z samej jego natury. Musi mieć dach nad 
głową, coś do jedzenia i poczucie więzi z innymi sobie podobnymi. 
I jeszcze cel istnienia przerastający dotykalne – czasem tylko nie 
zdaje sobie z tego sprawy, wtedy trudno mu czuć się spełnionym. 

Znacznie bardziej interesujące wydaje mi się odkrycie, że skło-
ty to nie tyle przytuliska, co ośrodki aktywności politycznej. Mają 
jasno zdefiniowane cele i sposoby ich osiągania. I choć na pozór 
wielu postulatom można przyklasnąć, to źródła ich inspiracji budzą 
mój niepokój.

Róża jest różą i grzyb jest grzybem, ale odróżnić prawdziwka od 
szatana nie każdy potrafi. Ja wątpliwości mam zawsze. Ω



My nie 
prawdziwki

P o l e m i k a  ko l e k t y w u  S y r e n a

Tekst stanowi polemikę z artykułem Martyny Ochnik. Redakcja 
czuje się w obowiązku udostępnić stanowisko strony bezpośrednio 
zainteresowanej bez żadnej ingerencji – zarówno redakcyjnej, jak 
i korektorskiej. Prawdziwy dialog i tolerancja, o który zabiega lewica, 
zazwyczaj pozostaje tylko deklaracją, za którą nie idzie praktyka. 
Między innymi dlatego zamieszczamy ten tekst, choć fundamental-
nie się z nim nie zgadzamy.
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Choć na pozór wielu postulatom [anarchistów] można 
przyklasnąć, to źródła ich inspiracji budzą mój niepokój. 
Róża jest różą, jest różą  i grzyb jest grzybem, ale odróżnić 
prawdziwka od szatana nie każdy potrafi.
    
   Martyna Ochnik, Fronda Lux

Tam się roją – pisał o tych spiskowcach wrogo do nich 
nastawiony S. Goszczyński – jakby się roiło robactwo na 
trupie już nieżywej ojczyzny: saintsimoniści, fourieryści, 
jakobini, terroryści z upodobania, czciciele Gromady Grudziąż, 
apostołowie emancypacji politycznej kobiet... spólnej 
własności...
   Stefan Kieniewicz, 
   Konspiracje galicyjskie (1831–1845)

Prawdziwków znał każdy (…) była to wyraźna frakcja, 
znacznie bardziej zorganizowana od innych, mówiąca 
o sobie jako o „prawdziwych Polakach”. Sposób myślenia 
endecko-chadecki, mentalność niewolnicza. (...) Byli też 
głównymi rzecznikami dewocyjności, która zaczęła się 
zaznaczać w związku, a która w stanie wojennym działalność 
związkową prawie zdominowała. Komisje zakładowe 
szarpały się na jakieś niesamowicie drogie sztandary, 
mnóstwo czasu poświęcały na organizowanie uroczystości 
poświęcenia sztandarów, cała komisja przystępowała 
przy tej okazji do komunii, kierowało to energię nie na 
działalność związkową, tylko na uroczystości (…). Władza 
ich popierała, ponieważ stanowili kierunek niezwiązkowy. 
(…) Prawdziwki to była ówczesna baza Wałęsy.
    
   Andrzej Gwiazda w rozmowie 
   z Wiesławą Kwiatkowską,  
   „Gwiazda, miałeś rację”
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gdy martyna ochnik, autorka tekstu o kolektywie Syrena odezwała 
się do nas, zdradzając że zamierza „pisać o skłotach”, mieliśmy miesza-
ne uczucia. Uprzedzenia do mediów głównego nurtu oparte na złych 
doświadczeniach tylko spotęgowały rosnące wątpliwości. Fakt, że autorka 
poczuła się „naznaczona” tym, że jest z Frondy też nie był bezpodstawny. 
Nasze odczucia do mediów konserwatywnych są równie chłodne jak te, 
którymi darzymy media liberalne. W zasadzie (poza nielicznymi wyjąt-
kami) nie zdarzyło się nam czytać na nasz temat artykułów prasowych, 
które nie są głównie fantazją piszącego lub jego mocodawców, dużo 
„poczytniejszą” od przyziemnej rzeczywistości. Stąd nasza niechęć do 
bycia „przedmiotem” a nie „podmiotem” badań i analiz dziennikarskich, 
a przez to sama niechęć do badaczy – dziennikarzy. Tymi naszymi wąt-
pliwościami podzieliliśmy się z autorką i cieszymy się, że zostały one 
w znacznej mierze uszanowane, co umożliwia wzajemną dyskusję. Fakt, 
że nasze perspektywy się wykluczają i w wielu kwestiach są nie do pogo-
dzenia jest drugorzędny wobec politycznej polemiki, która ma szanse 
się wytworzyć. Podobnie jak dla nas nie jest zaskoczeniem perspektywa 
polityczna autorki, podobnie dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że 
z wieloma wnioskami, czy spostrzeżeniami autorki się nie zgadzamy. 
Postanowiliśmy więc napisać własną polemikę, co umożliwiono nam 
zapewniając brak politycznej cenzury. 

Czytając tekst Martyny Ochnik nie sposób nie odnieść wrażenia, że 
mamy do czynienia z jakąś dziwną, na pozór przyziemną, ale jednak 
magiczną sferą. Kolorowe ściany i łupiące oczy z ciemnych drzwi nie 
są wymysłem autorki (kolorowe ściany są jak najbardziej namacalne 
i rzeczywiste), a jednak zwraca uwagę ten sposób przedstawienia, który 
zabiera czytelnika w podróż po egzotycznej krainie i gdyby nie fakt, że 
rzecz się dzieje w starej kamienicy przy Wilczej 30 w Warszawie, można 
mieć wrażenie że mamy do czynienia z jakąś inną cywilizacją. Rzeczy, 
które na pozór nie zwracają uwagi (zamknięta brama, graffiti) tu stają 
się elementem tworzącym to poczucie. Takie to wszystko trochę... egzo-
tyczne. Kolorowe postaci z tej historii dla czytelnika Frondy Lux przywo-
łują nam na myśl obraz błaznów na dworze króla, względnie – groźnych 
dzikich z obcej krainy.

No właśnie. W tekście nazywa się nas „wrogami państwa polskiego-
”,czy „wrogami własnego państwa”. O ile z pierwszym stwierdzeniem 
można się jeszcze zgodzić – wrodzy każdej władzy nie czynimy wyjątku 
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dla III RP – o tyle drugie zdanie nie jest prawdziwe. Państwo to z defini-
cji organizacja społeczna zajmująca terytorium z władzą suwerenną na 
czele, związek polityczny, w którym władza korzysta ze „środków pano-
wania nad ludźmi” . I tak jak nie jest nam bliska idea panowania ludzi nad 
ludźmi, tak nie jest nam bliska idea przymusowej akceptacji takiej formy 
relacji społecznych. To państwo pałowało wielu z nas, wtrącało do wię-
zień i izolatek, strzelało do nas z gumowych kul, wywalało drzwi naszych 
domów, deportowało i eksmitowało. Historycznie, litanię tę można by 
poszerzyć o szereg cięższych represji – te wymieniam z własnego świa-
dectwa ostatnich paru lat. To państwo nie wyraża interesów nas, zwykłych 
mieszkańców, lokatorek i pracowników. Wyraża interesy wąskiej kasty 
posiadaczy kapitału, krajowych i zagranicznych, duchowych i świeckich, 
osób fizycznych i prawnych. Jak każde państwo, jest aparatem represji na 
usługach panujących. To nie jest i nigdy nie było „nasze państwo”. Nie 
widzimy wspólnoty, która mogłaby łączyć sprzątaczkę w banku z jego 
dyrektorem – bo dzielą ich 20-krotne różnice płac. Nie widzimy wspólnoty 
łączącej eksmitowaną lokatorkę z polskim paniczem hrabią „odzysku-
jącym” „swoją” kamienicę. Nie widzimy wspólnoty bezdomnego z katu-
jącymi go neofaszystami albo policjantami. Wielu prawicowców swoje 
fantazje o takiej wspólnocie projektuje gdzieś w przeszłość. Dlatego, że 
w odróżnieniu od rekonstruktorskiej prawicy, uważnie i na poważnie 
czytamy historię. Wiemy, że mamy dwie różne historie – tą ze szkolnych 
podręczników o magnatach i królach i tą naszą, dotyczącą reszty uciska-
nego społeczeństwa. Więc nie widzimy także wspólnoty chłopów pańsz-
czyźnianych z Panami folwarków i latyfundiów, robotników strajkujących 
w 1905 ze strzelającą do nich endecją , narodowych radykałów, którzy 
jeszcze w 1940 zorganizowali pogrom wielkanocny, z bohaterami getta 
warszawskiego, czy robotników z pierwszej solidarności, z „prawdziwymi 
polakami” którzy w 1980 nazywali solidarność „żydowską hucpą”... Nie 
ma jednego kanonu. Wiemy, że wspólnota narodowa zwiera swe szyki 
gdy trzeba wysłać nas na wojnę albo do niskopłatnej roboty, ale nie jest 
żadną wspólnotą gdy zarabia na nas polski szef lub kamienicznik, gdy 
pałuje nas polski policjant, mami polski ksiądz, rządzi nami polski polityk. 
Organizujemy się wokół realnych wspólnot interesów – w swoich zakła-
dach pracy, kamienicach, na ulicach. Dlatego bardziej kochamy własnego 
sąsiada niż własne państwo. Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, 
nie kochając człowieka który jest obok nas? (Karol Wojtyła)
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Kolejnym wątkiem, którego nie możemy pozostawić bez odpowiedzi 
jest kwestia krytyki Kościoła. Wbrew podejrzeniom wcale nie jesteśmy 
„katożercami”. Nasza krytyka Kościoła opiera się na krytyce instytucji i jej 
działań. Co najmniej odkąd Kościół Katolicki związał się z ziemską władzą 
rzymskich cesarzy, odtąd drogi instytucji chrześcijańskich i ruchów wol-
nościowych rozeszły się, tylko z rzadka się przecinając w tym co zawsze 
tępiono jako „herezję” (od Taborytów do Teologii Wyzwolenia). Także tu, 
nad Wisłą, sojusz ołtarza i tronu (lub tronów) ma się niezmiennie dobrze, 
od ponad tysiąclecia. Jakże mocno nasze elity i episkopat chciałyby wyma-
zać historię księdza-orędownika sprawy ludu, Piotra Ściegiennego, skaza-
nego za swą działalność w 1846 roku na katorgę ku uciesze cara, polskiej 
szlachty i kleru. Dzisiejszy antykomunizm władz kościelnych także nie 
jest w stanie zakląć historii i wymazać faktu, że za PRLu zbudowano naj-
więcej kościołów w historii kraju, a obok księży związanych z opozycją, 
działali i ci – głównie z wierchuszki – którzy na ruch robotniczy lubili się 
krzywić, a do władzy uśmiechać. Tak oto okres walk o lepszy świat i swo-
body robotników opisał ówczesny arcybiskup Dąbrowski: „Solidarność” 
wbrew ostrzeżeniom Kościoła eskalowała konflikt z władzą. Odmówiła 
porozumienia z Partią, mimo że Wałęsa 4 listopada 1981 roku zgodził 
się na nie razem z Księdzem Prymasem. Ruch zdyskwalifikował wtedy 
Wałęsę, wymówił mu służbę. Do czasu stanu wojennego ‚Solidarności’ 
nie dało się kontrolować. ” (Rozmowy watykańskie, PAX, 2001). 

Transformacja tylko wzmocniła te więzy. Gdy dzisiejszy papież mówi, 
że kurs kościoła rozszedł się gruntownie z oryginalną ideą Jezusa (tj. 
pewnego komunisty żydowskiego pochodzenia, pacyfisty, heretyka i bez-
państwowca) stanowi to konstruktywną krytykę, która ma na celu przy-
szłe dobro Kościoła. Gdy mówimy to my, od razu stajemy się „katożer-
cami”. Śmiemy mieć uzasadnione obawy, żg dyby On znowu przyszedł, 
jako uchodźca na dziurawej łodzi, jakiś Wielki Inkwizytor skazałby go 
na śmierć. Wielu z nas żyje w świadomości, że Boga nie ma, inni uznają 
jakieś formy duchowości, ale łączy nas przekonanie, że Kościół jest insty-
tucją władzy i nie wypełnia ani naszych, ani nawet deklarowanych przez 
siebie idei. To zupełnie inna perspektywa od tej regligijnosceptycznej, 
prezentowanej przez liberalne środowiska racjonalistów, które są nam 
również dalekie. Co do Caritasu, jakkolwiek szlachetnie by nie działał, 
jego budżet ogólnokrajowy wynosi nieco mniej niż prognozowane zyski 
z jednej, wspomnianej inwestycji kościelno-biznesowej „Nycz tower” 
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(http://syrena.tk/archidiecezja-biznesu/). Otwarte pozostaje pytanie, co 
w takiej sytuacji zrobiłby człowiek, który zdecydował się krzykiem i prze-
mocą wyrzucać drobnych kupców z przedsionka Świątyni? Nie jesteśmy 
także, wbrew stereotypom, wielkimi fankami WOŚP – zamiast charyta-
tywnego „napełniania sita wodą” wolimy pytać – dlaczego służba zdrowia 
jest tak niedofinansowana? Czy mogłaby działać lepiej bez datków, za 
to z porządnym budżetem? W tym sensie, może i jesteśmy komunista-
mi, jak ks. Hélder Câmara, teolog wyzwolenia, który mówił: „Kiedy daję 
biednym chleb, nazywają mnie świętym. Kiedy pytam, dlaczego biedni 
nie mają chleba, nazywają mnie komunistą”.

Czujemy się wywołani do tablicy także w kwestii punktu szczególnie 
wrażliwego dla autorki, czyli prawa do aborcji. Darujemy tu sobie rozwa-
żania na temat człowieczeństwa, moralności, bo wiemy chyba, że zgo-
dy tu nie będzie. Ograniczymy się wyłącznie do naszej perspektywy na 
ten temat. Z aborcją nie jest tak, że jest ona legalna, tylko jest zakazana 
z drobnymi wyjątkami, to że nie jest penalizowana, nie znaczy wcale że 
jest legalna. Założenie autorki, że każdy kto nie jest członkiem Kościoła 
może zrobić ze swoim płodem co zechce, nie jest w naszej ocenie zgod-
ne z prawdą, szczególnie po ostatniej walce w tym zakresie, kiedy to 
powszechna niezgodna społeczna powstała w reakcji na polityczny plan 
nakazujący wszystkim (nie tylko członkom Kościoła) spełniać narzuco-
ne przez Kościół standardy moralne. Tym bardziej wygląda to na prze-
jaw hipokryzji, gdy mówi się to z pozycji środowiska politycznego, które 
jest mocno zaangażowane w forsowanie ustanowienia pełnego zakazu. 
Naszym zdaniem uczciwszym rozwiązaniem byłoby gdyby katolicy i kato-
liczki postępowały zgodnie z własnymi nakazami moralnymi i własnym 
sumieniem, nie sięgając przy tym po przymus państwowy wymierzony 
w inne kobiety. Np. w jednym z wywiadów, pani Terlikowska, powiedziała, 
że chciałaby żeby jej ciążę prowadził ginekolog antyaborcyjny, bo gdy-
by poszła do lekarza, który zaproponowałby jej możliwość aborcji, to 
wyszłaby i poczułaby się obrażona. Nie sposób się z tym nie zgodzić, ma 
prawo oczekiwać, że to jej pozostawi się kwestię tego czy chce być w ciąży 
czy nie i żaden lekarz nie powinien jej nic narzucać, tylko respektować jej 
perspektywę. Ale nie widzimy powodu, dla którego miałoby to nie działać 
w przypadku innych kobiet, w drugą stronę. Nikt z nas nie postuluje przy-
musowych aborcji w żadnym z wypadków i nie ma tu symetrii. Uważamy, 
że kobietom w ciąży bez względu na to czy ich dzieci urodzą się zdrowe czy 
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chore należy się najwyższa forma opieki ze strony społeczeństwa. Tylko, 
że cała ta dyskusja o aborcji nie opiera się w ogóle na tym jak zapewnić 
pomoc i wsparcie kobietom, ale jest zakrojona do dyskusji na temat roli 
i pozycji kobiety w społeczeństwie.

Idea bezpaństwowości. Autorka piszę, że idea bezpaństwowości, czy 
anarchistycznej organizacji społecznej, wydaje się jej naiwna i utopijna. 
Na wstępie – dziwnie słyszeć to z ust kogoś, kto wierzy w powszechne 
zbawienie i zmartwychwstanie ciała przy powtórnym zejściu Boga na 
ziemię. Czy ten zarzut nie jest aby dobrze znany autorce z jej rozmów 
z osobami niewierzącymi o istnieniu Boga? O ile jednak chrześcijań-
stwo może przedstawić tylko kilka subiektywnych zwiastowań i widzeń 
na rzecz swojej idei, o tyle polityczne i społeczne „cuda” anarchizmu, są 
o wiele bardziej wymierne – to setki tysięcy ludzi wyzwalających siebie 
i swoje społeczności na przestrzeni dziejów, liczne wydarzenia rewolu-
cyjne, i całe obszary ziemi, do których nie sięga żadna ziemska czy nie-
biańska władza – od meksykańskiego Chiapas, przez ateńska Exarchię, 
po wyzwolone ziemie Kurdystanu, z rewolucyjną przeszłością Hiszpanii 
w tle. Wydaje się nam jednak, że nie chodzi tu tylko o nieznajomość aktu-
alnych i przeszłych ruchów społecznych, ale także o pewien strukturalny 
konflikt. Od czasów swego aliansu z władzą Kościół Katolicki ustawił się 
w pozycji strażnika zastanej rzeczywistości i każdego „ancien régime’u”, 
zapominając, że naprawdę realna i stabilna jest tylko przeszłość. Każda 
nowa idea wydawała się kiedyś utopijna – czy będzie to demokracja, czy 
zniesienie feudalizmu. Każdy ład broni się jak może i przedstawia jako 
naturalny porządek rzeczy. Ci z nas, którzy myślą „radykalnie”, potra-
fią jednak dostrzec pęknięcia dominującego betonu i dbać o kiełkujące 
w nich jutro. Zalążki wspólnot bez władzy da się znaleźć i w dzisiejszej 
Warszawie, trzeba tylko umieć uważnie patrzeć i wyzbyć się przywiązania 
do tego co właśnie odchodzi w przeszłość. Czy nie jest tak z państwem 
narodowym? Dla nas sytuacja Grecji, czy Portugalii, zmuszonych przez 
EU do antyspołecznych cięć w imię interesów niemieckich bankierów, 
wyznacza horyzont tzw. suwerenności i prób reformowania systemu. 
Jednak naszą odpowiedzią nie jest powrót do czasów plemiennych waśni, 
ale międzynarodowa solidarność wszystkich biednych, wyzyskiwanych, 
walczących. Czy system kapitalistyczny, wynoszący na wyżyny indywidu-
alny egoizm i w jego imię krzywdzący, głodzący i wyzyskujący miliardy 
ludzi, zatruwający całą planetę musi trwać? Wierzymy, że pracownicy 
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sami potrafią obsługiwać fabryki, lokatorzy utrzymać kamienicę, a chłopi 
i chłopki obsiać pola. Wierzymy, znów nie z dogmatu, ale z obserwacji 
historii i tego co nas otacza, od samorządnych spółdzielni pracowniczych, 
przez okupowane kamienice (jak nasza) po zajęte na dziko pola – na któ-
rych zboże rośnie tak samo, choć karmi wszystkich po równo.

Mocny sprzeciw i wątpliwość w intencje autorki, budzą w nas rzu-
cane w tekście insynuację co do agenturalnej roli naszego środowiska. 
Takie oskarżenia od zawsze służą dyskredytowaniu ruchów wolnościo-
wych i wpychaniu nas w łapy służb, traktujących każdą dziwną fanta-
zję z kamienną powagą. W Polsce zwłaszcza oskarżenia o działanie na 
rzecz Rosji mają długą tradycję – słyszeli je ponad wiek temu ci, którzy 
walczyli o 8-godzinny dzień pracy; słyszeliśmy i my, gdy w Żurawlowie 
wraz z lokalną społecznością stawialiśmy czoło amerykańskiej korpora-
cji Chevron w obronie żyznej ziemi, czystej wody i zbiorowego zdrowia 
przeciw odwiertom gazu łupkowego. Prawda jest jednak taka, że jeste-
śmy wrogami wszystkich rządów, co nie trudno prześledzić w naszych 
działaniach (antywojennych, antyimperialistycznych). Ponadto akurat 
nasza struktura zapewnia zero szans na dojście do władzy i osobistą 
karierę. Organizacją o całkowicie płaskiej i oddolnej strukturze nie da 
się „kierować”, choćby dlatego, że jest w pełni demokratyczna, na pozio-
mie o jakim nie śniło się żadnej organizacji hierarchicznej. Jako jedyna 
forma działalności politycznej ruch anarchistyczny nie jest finansowany 
ani z budżetu państwa, ani zza granicy, ani przez możnych sponsorów. 
Finansuje się oddolnie (spółdzielczo, benefitowo), a większość swych 
działań prowadzi bez żadnych finansów. Jako taki pozostaje całkowicie 
niezależny od różnych form nacisku. Jeśli chce się szukać agentów obcych 
wpływów, albo lokajów rodzimego kapitału, należało by raczej prześwie-
tlić wszystkie partie polityczne i organizacje nacjonalistyczne. A także 
tzw. grupy obywatelskie albo liberalne NGOsy, wyrażające interesy elit.

Jeszcze większy opór budzi w nas pisanie o migrantach w tonie jaki 
jest typowy dla środowisk skrajnej prawicy. Fantazja o dżihadystach ukry-
tych wśród migrantów, bierze się naszym zdaniem z elementarnego nie-
zrozumienia procesów społecznych, lub czystej, rasowo motywowanej 
niechęci. Skutkuje pobiciami na ulicach, wobec wszystkich osób o ciem-
niejszej karnacji lub niecałkiem czystym akcencie. Wrzucanie wszystkich 
ludzi z południa, do jednego wora z napisem „niebezpieczeństwo”, bez 
rozróżnienia na sprawców i ofiary, to potężne nadużycie. Gdyby np. Iran 
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nie przyjął polskich uchodźców wojennych w latach II wojny światowej, 
argumentując, że wszyscy europejczycy/chrześcijanie to naziści, mieli 
byśmy mu to za złe – prawdą jest jednak, że przyjęto tam gościnnie ponad 
100 tys. ludzi. Jeśli jednak chodzi o sprawców, należy się także zastano-
wić nad tym kim oni są, nie tylko w sensie bezpośrednim. Kto rozpo-
czął imperialne napaści na Irak i Afganistan? Kto sfinansował i wspierał 
tzw. Państwo Islamskie? Kto, wreszcie, powoduje masowy głód i nędze 
„transformując” kolejne gospodarki globalnego południa? Kto wywołał 
kryzys ekologiczny, objawiający się coraz mniejszym dostępem do wody 
i zjawiskami takimi jak susza w Syrii? Kto bombardował i bombarduje 
miasta i pali całe wsie? Wśród winnych stoją globalne korporacje, rządy 
w Waszyngtonie, Londynie, Ankarze, ale i w Warszawie. Stoi w równym 
szyku SLD, PO, PiS, Rzeczpospolita i Wyborcza, liberałowie i rasiści – wszy-
scy od prawa do tzw. lewa, którzy podżegali do wojny i kontynuowali ją, 
którzy na co dzień zarabiają na globalnych nierównościach. W tej spra-
wie należy zrobić nie tylko rachunek sumienia, należy zmazać grzechy 
porządnym zadośćuczynieniem ofiarom. Nie jest prawdą, że cieszy nas 
wizja rozkładu Europy przez siły fundamentalizmu islamskiego – jest 
on nam wrogi jak każdy inny fundamentalizm. Wiemy jednak, że wal-
ki z fundamentalizmem islamskim nie wygrają prawicowi bojówkarze 
bijący jego zbiegłe ofiary. Walkę te prowadzą i wygrywają, w swoim osa-
motnieniu, wspomniane samorządne i wolne społeczności Kurdyjskie. 
Feministyczna, ponad-wyznaniowa, wielokulturowa, lewicowa party-
zantka. Z nią solidaryzujemy się w praktycznym wsparciu i protestach, 
a nie z taką czy inną barwą religijnego fundamentalizmu. Kto jednak nie 
chce lub nie może stać na froncie tej walki, ten ma dla nas pełne prawo 
udać się do Europy, bo w tych właśnie ludziach widzimy swoich braci 
i siostry, nie w polskich politykach, szefach, kamienicznikach czy wojen-
nych podżegaczach. 

Nie jest też prawdą, że ten kto ma czyste sumienie nie musi dbać o swo-
ją prywatność. W czasach, gdy rządy nadużywają swojej władzy (a każdy 
rząd z natury to robi), kto chce mieć czyste sumienie i nie chce trafić za 
kraty, musi dbać o swoje bezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza społecz-
ności aktywnie walczących z największymi grupami interesu w tym kraju, 
społeczności opozycyjnych wobec każdej władzy. Jako środowisko poli-
tyczne wielokrotnie byliśmy zastraszani przez władzę przy okazji naszych 
konfliktów z warszawskim ratuszem. Przez kilka dobrych lat walczyliśmy 
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z korupcją, szemranymi układami najwyższych rangą urzędników i prze-
krętami w reprywatyzacji gruntów. Jako ruch lokatorski na kilka miesię-
cy przed wybuchem „afery reprywatyzacyjnej” wskazywaliśmy winnych 
przewinień i żądaliśmy zwolnienia Bajki i Mrygonia (zwolnionych przez 
HGW w trakcie afery reprywatyzacyjnej), zanim jeszcze Gazeta Wyborcza 
opublikowała wyniki swojego śledztwa i nie jest to bynajmniej dowód 
naszej niesłychanej intuicji, co raczej świadomej opieszałości mediów 
i władz. Nasze środowisko wielokrotnie padało próbom inwigilacji przez 
ABW, policję i kilka służb innych państw. Zawsze opisujemy publicznie 
przypadki nachodzenia, zastraszania, śledzenia itd., czasem te relację 
przebijają się do mediów. Dlatego staramy się chronić siebie nawzajem, 
dbając o swoiste BHP w erze totalnej inwigilacji. W czasach, które opisał 
choćby Edward Snowden, anonimowość w sieci to porównywalne mini-
mum, jak firanka w oknie parę dekad temu. 

Dziękujemy za możliwość polemiki – czy możemy jednak żywić nadzieję, 
że chwilowe otwarcie łamów pisma konserwatywnego salonu, Frondy 
Lux, dla anarchistów, nie tworzy aby iluzji, że oto wbrew własnej tradycji 
spadkobiercy odwiecznych polskich elit wsłuchują się w sprawę plebsu, 
owych 99 procent utrzymywanych w wodzo- lub bogobojnym posłuszeń-
stwie? W końcu, czy powinniśmy czekać kolejne wieki na autorefleksję 
z tej strony społeczeństwa, na samowolne oddanie swoich przywilejów? 
Wszak, jak 30. października 1835 pisały w swej odezwie do Wielkiej Emi-
gracji bliskie nam Gromady Grudziąż „Ojczyzna nasza, to jest lud polski, 
zawsze była odłączona od ojczyzny szlachty; i jeżeli było jakie zetknięcie 
między krajem szlachty polskiej a krajem ludu polskiego, miało ono nie-
zaprzeczone podobieństwo styczności, jaka zachodzi pomiędzy zabójcą 
a ofiarą. Morze krwi na całym świecie rozgranicza szlachtę od ludu.” Ω

W imieniu 
Kolektywu Syrena,
Anna Maniurkowska, 
Tadeusz Zinowski, 
Antoni Wiesztort



zabrali 
Janka

Zmierzchało. Park Żeromskiego na warszawskim Żoliborzu poma-
łu pustoszał. Jeszcze tylko zapóźniony spacerowicz przywoływał 
gwizdem psa, a na ławce pod nawisem wierzby tuliła się jakaś para. 
Ciepły majowy wieczór pachniał bzem. 

Żwir alejki chrzęścił pod butami idącego człowieka. Mężczyzna 
spojrzał na zegarek – dochodziło wpół do dziesiątej. Przyspieszył 
i skręcił na trawnik, którego rozległa połać wznosiła się łagodnie 
ku Krasińskiego. W kępie kaliny niespokojnie zaświergotał przebu-
dzony ptak. Mężczyzna odgarnął gałęzie rozkwitłej biało czeremchy 
i wyszedł na ścieżkę prowadzącą do Placu Komuny Paryskiej. 

Wtedy ich zobaczył – dwuosobowy patrol ZOMO. Stali tam, jakby 
i oni ulegli czarowi tej godziny – czego przecież wykluczyć nie można. 

Zatrzymał się, zanim usłyszał stój. Przez ramiona mieli przewie-
szone karabiny.

– Dokumenty.
Sięgnął do tylnej kieszeni spodni po dowód osobisty. Wyższy 

z milicjantów grubymi palcami kartkował zieloną książeczkę.
– Gdzie stempel o zatrudnieniu? 
– Panie władzo – zaczął – jeszcze studiuję...
– Legitymacja studencka – milicjant zamknął dowód.
– Ja… ja nie mam – zaczął, czując już daremność swoich wyjaśnień. – 

Jestem matematykiem, na studiach doktoranckich, więc się nie należy…

Martyna 
Ochnik
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rozżarzony ból 
uniósł go nad 
ziemię, by zaraz 
rzucić w dół 
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Milicjant przyjrzał mu się z namysłem.
– No to mamy kłopot – wycedził.
Uchwycił się tej nuty, niezauważalnej niemal zmiany tonu dopusz-

czającej możliwość, która była teraz jego jedyną szansą.
– Może… Może jakoś by się to dało… inaczej – zaczął ostrożnie.
– Pięć tysięcy – usłyszał.
– Zaraz… zaraz – spoconą ręką przeszukiwał portfel. – Nie mam 

tyle… ale proszę… to wszystko… tysiąc dwieście… – wyciągnął przed 
siebie wymięte banknoty, od których teraz zależał jego los.

– Trochę mało – wycedził zomowiec z niesmakiem. – Jak myślisz? 
Drugi wzruszył ramionami.
– Nie warto – stwierdził. – Bierzemy go. Urlop się należy.
– No to, obywatelu, idziemy – milicjant podjął decyzję. – Tu zaraz 

mamy transport.
– Ale… – spróbował jeszcze mimo dojmującej świadomości porażki.
– Idziemy – ciężka ręka opadła na jego ramię.

Wtedy spiął się w sobie, szarpnął, odwinął i runął na 
oślep – przez trawę, po żwirze, przed siebie, byle dalej. Już 
twarz musnęła mu gałązka rozłożystego krzewu, za któ-
rym biegła ulica, kiedy usłyszał za sobą terkot. Rozżarzony 
ból uniósł go nad ziemię, by zaraz rzucić w dół, w ciemność 
pachnącą wilgotną ziemią i trawą. 

Upadł, jakby tak właśnie zasnął – ukojony majem, z ciemnymi 
włosami oprószonymi biało płatkami kwiatów czeremchy.

To był Dzień Matki, 26 maja 1982 roku.

Czas mijał niepostrzeżenie i Zawada do tego stopnia pogrążył 
się w lekturze, że kiedy nagle otwarły się drzwi, zareagował z pew-
nym opóźnieniem. Zaraz jednak zerwał się i wyprężył służbiście. 

Pułkownik Fikus machnął ręką
– Nie trzeba, nie trzeba, siadajcie.
Zawada nie skorzystał z sugestii. Pułkownik rzucił okiem na ścia-

nę z magnetofonami.
– Oczko siedemnaste – powiedział. – Od teraz nasłuch w czasie 

rzeczywistym. Do odwołania. Jak skończy się taśma, to od razu do 
mnie razem ze stenogramem. 

– Tak jest! 

jeżeli poznamy inspiracje 
ideologiczne, będziemy 

mogli przewidzieć ich 
sposób myślenia



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
1 

/ Z
IM

A
 2

01
6 

26
3

– No, to do roboty – pułkownik już miał wychodzić. – A co wy tam 
macie? – zainteresował się.

Zawada podał trzymaną w ręku książkę.
– To z tej rewizji na Poznańskiej…
Fikus przeczytał tytuł i uniósł brwi z niesmakiem.
– Orwell… No, no...
– Tak jest – zgodził się Zawada.
– Nie szkoda wam czasu na takie śmieci? – pułkownik rzucił książ-

kę na blat.
– Panie pułkowniku, staram się być na bieżąco – odważył się zaopo-

nować Zawada. – Jeżeli poznamy inspiracje ideologiczne, będziemy 
mogli przewidzieć ich sposób myślenia, a co za tym idzie – skutecz-
niej przeciwdziałać…

– Już dobrze, dobrze, po co te filozofie – skrzywił się Fikus. – Tyl-
ko uważajcie, żeby was za bardzo nie wciągnęło – obrzucił Zawadę 
surowym spojrzeniem. – A teraz taśma, raport, nasłuch.

– Tak jest!
Trzasnęły drzwi, Zawada opadł na krzesło. Szarą kopertą zało-

żył strony książki. Nałożył słuchawki, otworzył blok do stenografii 
i sięgnął po długopis. 

W czwartkowe popołudnie w kawiarni Caracas na Słupeckiej 
przy stoliku pod oknem siedział pan, szczupły i czarniawy. Zamy-
ślonym spojrzeniem ciemnych oczu to wodził po sali, to omiatał 
leżącą przed nim kartkę papieru, na której coś szybko wtedy noto-
wał. Czasem sięgał po papierosa lub stojącą na stoliku filiżankę. 
Cała jego postawa świadczyła o tym, że czuje się tu swobodnie, tak 
po domowemu. 

Kawiarnia Caracas miała swoich stałych bywalców, a cieszyła się 
powodzeniem nie tylko mieszkańców Starej Ochoty, ale i Rakowca, 
a nawet Szczęśliwic. Szczególnie zdeklarowani amatorzy wypieka-
nych na miejscu, bajecznie puszystych pączków twierdzili nawet, że 
nie umywają się do nich te słynne przecież od Bliklego. W niedziele, 
po mszy u Świętego Jakuba, wypadało tu zajść na ciastko lub filiżan-
kę czekolady z bitą śmietaną. Ω 



Sprzeciw

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną –
mówi do mnie ktoś z telewizora, pisze ktoś w internecie,
ktoś wybrany, wskazany przez kogoś na zbawiciela. 
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie 
– tylko na plakaty wyborcze, kalendarze i ulotki. 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił –
piwem lub markową wódką Absolut 
na konwencji partii, rocznicy firmy, 
ulubionego programu. 
Czcij ojca swego i matkę swoją –
założycieli, fundatorów świetlistych idei,
za które giną ludzie w Syrii, Kolumbii i na Ukrainie,
w salach porodowych. 
Nie zabijaj 
gołymi rękami, 
graj w aborcję, 
eliminuj palcem na tablecie. 
Nie cudzołóż – 
wszystkie łóżka mogą być twoje, zamieszkaj w nich,
ćwicz sceny z Kamasutry przed kamerą aby inni widzieli,
że dobrze się bawisz i czujesz w każdym łóżku. 
Nie kradnij – zmień prawo,
przecież świat do ciebie należy.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu –
prawda jest tak rzadka jak pięciolistna koniczyna,
więc możesz skosić całą łąkę i dobrego słowa 
nie znajdziesz. 
Nie pożądaj żony bliźniego swego –
zaczekaj tylko aż ona zacznie ciebie pożądać. 
Ani żadnej rzeczy, która jego jest – zmuś go do wyjazdu,
pozbaw pracy – przecież praca nie jest rzeczą, zmuś
do emigracji, a wtedy wszystko sam ci zostawi.

sławomir matusz



COŚ (cyfrowy obraz świata)

poeta pisze wiersz
i zapisuje w nim łzę
wiersz staje się trenem
ta łza nie wysycha
przez czterysta lat

poeta pisze wiersz o kuli
która kiedyś roztrzaska
jego skroń na razie
nic nie wiadomo o lufie
i kto ją wystrzeli

poecie umiera syn
obraz jego choroby 
został zapisany w pliku
nie ma potrzeby pisać
wiersza o śmierci syna

łza kula historia choroby
zapisane w pliku mają suche
i bezpieczne rozszerzenia 
erteef pedeef doc nie ziębią
i nie roszą niczyjej skroni

poeta staje się plikiem
człowiek staje się plikiem
powoli stajemy się częścią
systemu
system trzeba aktualizować

wymieniać stare pliki na nowe
zbędne usunąć
tę łzę można wreszcie 
wyświęcić wyświecić wypier-
dolić ze świata

sławomir matusz

2 stycznia 2016



Platon jasno przestrzegał, że słowo powierzone pismu 
przestaje być własnością mówiącego. W V wieku rzucisz 
mimochodem przykład ilustrujący tezę, której bronisz, 
a w XXI zrobią z ciebie zwolennika legalizacji prostytucji

P r z e k ł a d  a u g u St y n a :

Czy jest coś bardziej obrzydliwego niż kat? Czy jest coś bardziej 
dzikiego i potworniejszego niż taki duch? A przecież zajmuje 
konieczne miejsce między prawami i wpisany jest w porządek 
dobrze zorganizowanej społeczności: chociaż – jeśli bierzemy pod 
uwagę jego ducha – działa szkodliwie, to ze względu na innego 
rodzaju porządek jest karą dla działających szkodliwie. Czy 
możesz nazwać coś bardziej brudnym, bardziej pozbawionym 
piękna i pełniejszym szpetoty niż prostytutki, stręczyciele 

augustyn 
a kwestia 
prostytucji: 
potępienie 
i tolerancja

ks. dr 
Przemysław 

M. Szewczyk



i pozostałe tego rodzaju plagi? Usuń jednak prostytutki 
spośród spraw ludzkich, a wszystko wprowadzisz w zamęt 
przez pożądliwości; powierz im miejsce matron, a pohańbisz 
wszystko niesławą i brzydotą. Tak więc ten rodzaj ludzi przez 
swoje obyczaje jest – jeśli bierzemy pod uwagę jego życie – 
najwyższego stopnia nieczystością, przez prawa porządku 
najbardziej lichym elementem umowy. Czy w ciałach istot 
żyjących nie ma pewnych elementów, na które nie możesz 
patrzeć, jeśli przyglądasz im się pojedynczo? A jednak porządek 
natury ani nie zechciał ich usunąć, bo są konieczne, ani nie 
pozwolił, żeby były na widoku, bo są szpetne. Te pozbawione 
pięknego kształtu elementy zajmują właściwe im miejsca, 
lepszym oddając lepsze miejsce.

ko m e n ta r z :

Ech, ten Augustyn. Albo nie czytał Platona, albo czytał mało uważ-
nie. Przecież filozof jasno przestrzegał, że słowo powierzone pismu 
przestaje być własnością mówiącego i każdy, kto weźmie do ręki myśl 
zamkniętą w litery, może z nią zrobić, co chce. Napiszesz ama et 
quidvis fac, a tysiąc sześćset lat później Poeta umieści cię w czyść-
cu, wymierzając karę za wszystkie zbrodnie ludzkości popełnione 
w dobrej intencji (zob. Z. Herbert, Contra Augustinum ponti ficem 
in terra nubica peccatorem in purgatorio). W V wieku rzucisz mimo-
chodem jakiś przykład, żeby zilustrować tezę, której bronisz, 
a w XXI zrobią z ciebie zwolennika legalizacji prostytucji. 

Skoro jednak Augustyn, lekceważąc rozsądną radę Plato-
na, zdjął wędzidło z ust i napisał o prostytucji to, co napisał trzeba 
pójść za radą Norwida i myśl autora przytulić do duszy. Należy mimo 
wszystko spróbować uradować się nią, a nie zabić jadem prostackiego 
zarzutu o hipokryzję lub zgodę na niecny proceder prostytuowania 
się kobiet dla zaspokojenia nieokiełznanej namiętności mężczyzn. 
Przeczytajmy zatem raz jeszcze słowa Augustyna, bo zwłaszcza kilka 
z nich zasługuje na skrupulatne prześwietlenie.

Z powodu trzech zdań idzie za myślicielem wątpliwa – zwłasz-
cza dla biskupa i  doktora Kościoła  – sława obrońcy prostytucji. 
Czy słusznie?

rzymianin 
wiedział, 
że powinien 
kierować 
swoje kroki 
ku decorum



Czy możesz nazwać coś bardziej brudnym, bardziej 
pozbawionym piękna i pełniejszym szpetoty niż prostytutki, 
stręczyciele i pozostałe tego rodzaju plagi? 

Cały proceder prostytucji jawi się Augustynowi jednoznacznie jako 
szpetny, brzydki i pozbawiony tego, co dla każdego Rzymianina było 
konieczne, żeby jakakolwiek ludzka sprawa zasłużyła na uznanie: 
decorum. Decorum oznacza nie tylko piękno, ale też przyzwoitość, 
zaszczyt, wyróżnienie i to, co stosowne. Rzymianin doskonale wie-
dział, że powinien kierować swoje kroki ku decorum, a od spraw, które 
są go pozbawione, winien trzymać się jak najdalej. Możemy więc być 
spokojni o Adeodata, syna Augustyna: tatuś nie zaprowadzi go do 
prostytutki, traktując taką wizytę jako element edukacji seksualnej 
potomka. Moralna ocena świadczenia usług seksualnych za pienią-
dze jest u Augustyna jednoznaczna: to zjawisko haniebne, a osoby 
uczestniczące w procederze – zarówno kobiety sprzedające wdzięki, 
jaki i pośredniczący w transakcji sutenerzy – to pestis, czyli plaga, 
zagłada, upadek i klęska. 

Usuń jednak prostytutki spośród spraw ludzkich, a wszystko 
wprowadzisz w zamęt przez pożądliwości; powierz im miejsce 
matron, a pohańbisz wszystko niesławą i brzydotą. 

W następnym zdaniu wraca decorum à rebours. Mówiąc o przewi-
dywanych konsekwencjach usunięcia zjawiska prostytucji ze świata 
ludzi, Augustyn dostrzega niebezpieczeństwo wprowadzenia wszyst-
kiego – chyba możemy przypuszczać, że chodzi mu o społeczny ład – 
w zamęt, a gdyby ktoś próbował przenieść prostytutki na miejsce 

żon i matek, pohańbiłby wszystko przez dedecorum. W tym 
zdaniu Augustyna pada imię winnego tej paradoksalnej sytu-
acji, w której przez rzecz haniebną unika się pohańbienia 
wszystkiego. Jest nim libido, którego z łaciny nikomu nie 
trzeba tłumaczyć, bo przyjęło się chyba we wszystkich języ-
kach europejskich. To słowo – i to w liczbie mnogiej – wyszło 
spod pióra Augustyna w tym miejscu, gdzie czytelnik pol-
skiego przekładu widzi pożądliwości. Najwidoczniej według 
Augustyna nie jest możliwe – skądinąd postulowane przez 

według 
augustyna 

nie jest możliwe 
skanalizowanie 

pożądliwości 
seksualnej 

w relacji 
małżeńskiej



niego i innych nauczycieli moralności chrześcijańskiej – skanalizo-
wanie pożądliwości seksualnej w relacji małżeńskiej. Jeśli libido nie 
znajdzie ujścia w przestrzeni prostytucji, może zagrozić relacjom 
małżeńskim i je pohańbić. 

Tak więc ten rodzaj ludzi przez swoje obyczaje jest – jeśli 
bierzemy pod uwagę jego życie – najwyższego stopnia 
nieczystością, przez prawa porządku najbardziej lichym 
elementem umowy. 

Trzecie i ostatnie zdanie wyraża podwójną ocenę prostytucji doko-
naną przez Augustyna. Wraca zdecydowane potępienie tego pro-
cederu jako największej nieczystości ze względu na sposób życia 
(w oryginale vita), lecz innego rodzaju okoliczność – w oryginalnym 
tekście pojawia się termin condicio – przyznaje zjawisku liche wpraw-
dzie, ale jednak należne mu miejsce w społecznym porządku. Czym 
jest condicio? Oznacza umowę, układ, ale także możliwość, okoliczno
ści, sytuację, stan spraw, naturę, właściwości. Biorąc zatem pod uwagę 
okoliczności, Augustyn rozumie, że tolerowanie w społeczeństwie 
rzeczy zupełnie pozbawionej decorum paradoksalnie ratuje je przed 
całkowitą ruiną.

Augustyn, pouczony Ewangelią, nie ulega pokusie wyrywania 
chwastów z pola pszenicy, bo wie, że dopiero ostateczna interwen-
cja Boga może przeprowadzić ten proces umiejętnie i bez 
pomnażania szkody. Nie staje w szeregu tych, którzy poma-
gając człowiekowi tkwiącemu w bagnie po kolana, wpychają 
go po szyję. Z jednej strony potwierdza godność człowieka, 
którą niszczy zjawisko prostytucji, lecz z drugiej cierpliwie 
czeka, aż Bóg wykona dzieło odnowienia rodzaju ludzkiego. 
Na razie condicio naszej natury każe przymknąć oko nawet 
na tak wielkie bezeceństwo. Czy nie jest to przeniesieniem 
na inny grunt stwierdzenia Pana, że ubogich zawsze będziecie 
mieli u siebie? Byli tacy, co chcieli ubóstwo radykalnie usunąć i wie-
my, jak to się skończyło. Tolerowanie niemożliwego do usunięcia 
ze społeczeństwa zła w oczekiwaniu na eschatologiczną pełnię jest 
dojrzałą, chrześcijańską postawą. Oczywiście nie przeszkadza ona 
w tym, żeby samemu od tolerowanego zła stronić. Ω

augustyn, 
pouczony 
ewangelią, 
nie ulega pokusie 
wyrywania 
chwastów z pola 
pszenicy
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Jestem dziwką. 
męską dziwką 
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Karol Agatowski: Kiedyś przez 
przypadek trafiłem na Twojego bloga. 
Na początku przeżyłem coś w rodzaju 
szoku, a potem fascynacji, bo był to dla 
mnie inny świat. Twoje pisanie wciąga. 
Masz wielu fanów, zbudowałeś wokół 
siebie społeczność. Twoja skrzynka 
mailowa także jest zapchana. Czytelnicy 
dbają o Ciebie. Jedna z pań na przykład 
troskliwie pyta, czy po seksie w deszczu 
na masce samochodu nie dostaliście 
zapalenia płuc. Jak ludzie odbierają 
twórczość kogoś, kto zawodowo 
zajmuje się męską prostytucją?

A. J. Gabryel: Tak jak powiedziałeś, 
mam wielu fanów, ale jeszcze więcej 
mam wrogów, którzy życzą mi wszystkie-
go, co najgorsze. Wśród jednych i drugich 
są osoby, które intensywnością swoich 
odczuć nie przestają mnie zadziwiać. 
Zdaję sobie sprawę, że to, co piszę, cza-

sami porusza kontrowersyjne kwestie, 
może prowokować i wywołać dyskusje, 
ale nigdy nie przewidziałbym, że tyle 
osób będzie emocjonalnie zaangażowa-
nych w każdy mój wpis. Nie spodziewa-
łem się maili tak różnej maści, a możesz 
mi wierzyć – są bardzo różne.

Dlaczego zdecydowałeś się na pisanie? 
Co Ci to daje?

– Szczerze mówiąc, w tym momencie 
nie wiem, czy coś mi to daje. Decyzji 
o pisaniu nigdy nie podjąłem, zacząłem 
pisać bez planu, bez oczekiwań. Naj-
pierw blog, potem książki. Lubię pisać, 
lecz wolę czytać. Wielokrotnie słysza-
łem wypowiedzi autorów twierdzących, 
że nie mogliby się obejść bez pisania. 
Ze mną tak nie jest, pisanie nie jest mi 
niezbędne, spokojnie mógłbym się bez 
niego obyć.

WYWIAD PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DLA OSÓB PEŁNOLETNICH [18+]

TO, żE LuBIę SEkS I NIm ZARABIAm NA żYCIE, NIE ZNACZY, żE 
jESTEm kAWAŁEm BEZDuSZNEj gNIDY. jESTEm WRAżLIWY NA 
NIESPRAWIEDLIWOść I BÓL, A Z NATuRY jESTEm mONOgAmISTĄ – 
mÓWI FRONDZIE LuX PRZEDSTAWICIEL NAjSTARSZEgO ZAWODu 
śWIATA I AuTOR TRZECH kSIĄżEk A.J. GAbryel.
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Nie wierzę, że wszystkie te 
opowieści to wpisy z Twojego 
pamiętnika. Na ile wydarzenia 
opisane przez Ciebie przedstawiają 
prawdę, a na ile są fikcją?

– Nigdy nie zarzekałem się, że każde 
napisane przeze mnie słowo jest prawdą. 
Co jednak mnie dziwi, to fakt, że najczę-
ściej zarzuca mi się kłamstwo wtedy, gdy 
mówię szczerą prawdę, a gdy konfa-
buluję jak z nut, czytelnicy połykają to 
bez mrugnięcia. Często kłamię i kolory-
zuję, ale chyba jeszcze częściej wygła-
dzam i odzieram z kolorów. Nie mogę 
być zupełnie szczery i kłamię, by móc 
powiedzieć prawdę.

Dlaczego nie możesz być zupełnie 
szczery?

– Dyskrecja jest konieczna w moim 
zawodzie – naginaniem prawdy chro-
nię nie tylko klientki, ale też siebie. 
Wiem, że gdybym otwarcie mówił o tym, 
co robię, gdybym na okładkach książek 
wyjawił swoje prawdzie nazwisko, to 
komplikacjom nie byłoby końca. Pozaza-
wodowo prowadzę dość normalne, pro-
ste życie i wolę, by tak zostało.

Czy nie jest tak, że Twoje trzy książki to 
fikcja, a blog – życie?

– Trudno mi określić, ile prawdy znaj-
dziesz na blogu, a ile w książkach. Blog 
to w większości niezależne wpisy mają-

ce jeden wspólny mianownik – mnie. 
Są wśród nich wpisy stuprocentowo 
prawdziwe, są i takie, w których jest 
może 20% prawdy.

Dwie pierwsze książki oparte są na 
tym, co faktycznie było, choć rzecz jasna 
pojawiły się w nich wątki, które powsta-
ły na potrzeby powieści. Dzięki nim treść 
jest całością.

W moim pisaniu żałuję jednego – że 
nie oddzieliłem siebie jako autora od 
bohatera. Wolałbym, żeby czytelnicy 
traktowali wszystko, co piszę, jako fikcję. 
To dlatego w mojej ostatniej książce 
odseparowałem nieco siebie od głównej 
postaci.

Czytasz literaturę erotyczną? Co sądzisz 
o 50 twarzach Greya?

– Z literatury erotycznej przeczyta-
łem kilka klasycznych pozycji : Strach 
przed lataniem Eriki Jong, Zwrotnik Raka 
Henry’ego Millera czy napisaną w latach 
sześćdziesiątych i rozłożoną na role 
komedię erotyczną The Passion Flower 
Hotel autorstwa Rosalind Erskine, która 
chyba nigdy nie była wydana w Polsce. 
Niedawno przeczytałem też W powietrzu 
Ingi Iwasiów, ale to już erotyka nowej 
fali, daleka od tej klasycznej. 50 twa-
rzy Greya nie czytałem, więc trudno mi 
się wypowiadać. Cała trylogia wprawdzie 
mocno – choć tymczasowo – wpłynęła 
na zachcianki erotyczne kobiet, nagle co 
druga chciała być kneblowana i wiązana. 
Większości jednak już się to znudziło.
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Lubisz na swoim blogu pochwalić się 
tym, co czytasz i co oglądasz, chociaż 
zaznaczasz, że nie jest to blog kulturalny. 
Co czytasz w ogóle? Jak spędzasz 
(poza bieganiem) wolny czas? Jakim 
człowiekiem jesteś prywatnie?

– Czytam głównie fantastykę, choć nie 
wyłącznie. Z polskich autorów przepa-
dam za Sapkowskim, Grzędowiczem, 
Piekarą. Ostatnio po latach wróciłem do 
Pilcha i Rylskiego oraz partnera Wisławy 
Szymborskiej Kornela Filipowicza.

Sporo podróżuję, w pierwszych mie-
siącach tego roku kolarką przejechałem 
południe Australii, 3500 kilometrów 
z Perth do Melbourne. Trochę próbu-
ję w siebie wmusić mniej popularne języ-
ki, ale średnio mi to wychodzi. Czasami 
zapisuję się na jakiś kurs gotowania, bo 
o gotowaniu mam bardzo małe pojęcie, 
ale zwykle nic z tych lekcji nie wynoszę.
Jaki jestem prywatnie – to raczej pytanie 
do tych, którzy mnie prywatnie znają.

Jak Twoim zdaniem męska prostytucja 
wyglądała wcześniej? Czy rozwój branży 
porno wpłynął na zachcianki kobiet?

– Męska prostytucja od zawsze charakte-
ryzuje się tym, że skierowana jest głów-
nie do mężczyzn, jej gałąź skierowana 
do kobiet to nadal bardzo marginesowa 
usługa.

Nie wiem, czy porno wpływa na 
zachcianki kobiet, raczej wypacza poję-
cie mężczyzn na temat tego, jak szybko 

kobieta osiąga orgazm, co jest potrzebne 
do jego osiągnięcia i jak na niego reagu-
je. Kobiety natomiast uczą się odruchów, 
które uznawane są za naturalne, a któ-
re z naturalnym przeżyciem orgazmu 
mają niewiele wspólnego.

Zdaje się, że Twoimi klientkami 
są kobiety z całego świata. Jakiej 
narodowości kochanki polecasz? Czy 
jakość seksu zależy od narodowości?

– Przesadzasz. Jasne, byłem z kilko-
ma cudzoziemkami, ale absolutnie nie 
mogę na ich przykładzie wysuwać tak 
daleko idących wniosków. Polki są bar-
dzo różne i tak samo musi być z inny-
mi narodowościami. Znam Polki, które 
są zupełnie wycofane erotycznie, które 
nie pozwalają zobaczyć się nago, które 
uprawiają seks, bo muszą, a nie chcą. 
Są takie, które lubią tradycyjny seks, ale 
nawet nie chcą myśleć o seksie oralnym, 
nie mówiąc nawet o bardziej lubież-
nych formach zbliżeń. Są takie, które raz 
spróbują wszystkiego, a są takie, których 
zachcianki wprawiają mnie w zdumienie.

Jakie to zachcianki?

– W filmie Pianistka jest taka scena: 
Isabelle Huppert siedzi na brzegu wan-
ny, w jednej dłoni ma żyletkę, w drugiej 
lusterko. Bohaterka masturbuje się pal-
cami, pomiędzy którymi trzyma ostrze. 
Po białej emalii zaczyna ściekać krew. 
Jedna z klientek poprosiła mnie, żebym 
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tak właśnie ją spenetrował. Ta zachcian-
ka nie tyle wprawiła mnie w zdumienie, 
co wzbudziła panikę.

Swoją inicjację seksualną przeżyłeś 
w wieku 16 lat z kobietą dojrzałą. Czy 
myślisz, że to na Ciebie w jakiś sposób 
wpłynęło?

– Julita była starsza ode mnie o jakieś 
12-15 lat i gdyby nie ona… Byłbym innym 
kochankiem, niż jestem teraz. Raczej 
nie miała na mnie innego wpływu. 
Nauczyła mnie rzeczy, których instynk-
townie może nauczyć się każdy męż-
czyzna, ale których niewielu faktycznie 
się uczy. Dla większości najwazniejszy 
jest własny orgazm i przez to widzimy 
to, co chcemy zobaczyć, a nie to, co dzieje 
się z kobietą naprawdę.

Miałem szczęście bo Julita była samo-
lubna, bez ogródek mówiła mi, gdy 
zrobiłem coś nie tak albo gdy starałem 
się niewystarczająco.

Skąd pomysł na biznes? Jak to się 
zaczęło? Piszesz o tym tak: Wiem, że 
to, co robię, wykoślawiło mnie, wiem, 
że od pierwszego razu nie jestem tym, 
kim byłem przed. Żałujesz obranej 
drogi?

– Zaczęło się banalnie, tak jak zwykle 
się zaczyna. Byłem studentem, pozna-
łem kobietę w klubie, poszedłem do jej 
hotelowego pokoju i po wszystkim mi 
zapłaciła. Czasami wmawiam sobie, że 

zapłaciła mi, bo byłem po prostu bardzo 
dobry.

Przed tym zajściem taka forma zara-
biania pieniędzy nie przyszła mi do gło-
wy, dorabiałem korepetycjami z angiel-
skiego. Były to czasy przedinternetowe, 
dałem kilka ogłoszeń do pism dla doro-
słych i tyle.

Wiem, że to, co robię, zdeformowało 
mnie, że na pewne sprawy patrzę z naby-
tym cynizmem. Nie żałuję obranej drogi, 
bo inne życie prawdopodobnie też by 
mnie splugawiło – tyle że inaczej.

Myślisz czasami, jak wyglądałoby 
Twoje życie, gdybyś nie zajmował się 
prostytucją?

– Czasami trudno jest uniknąć myślenia 
o tym. Mój brat jest zupełną odwrot-
nością mnie, zakochał się w dziewczy-
nie w wieku 16 lat, a ona zakochała się 
w nim. Minęło piętnaście lat. Są szczę-
śliwym małżeństwem, wychowują gro-
madkę radosnych dzieciaków. Mój brat 
chyba nigdy nie pocałował innej kobiety. 
Czasami patrzę na niego i zastanawiam 
się, jak to jest być nim. Ale wątpię, żebym 
w życiu miał tyle szczęścia.

Ja daję dupy tylko za dobre pieniądze – 
piszesz w jednym z wpisów na blogu. 
Za jakie? Jakie są stawki?

– Pisząc to zdanie, przesadziłem, bo dupy 
nie daję – mężczyźni są czasami moimi 
klientami, ale z nimi nie sypiam. Pienią-
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dze są dobre, często myślę, że zbyt dobre, 
choć na początku rzecz jasna były dużo 
mniejsze. Dżentelmen o pieniądzach 
nie mówi, ale dla przykładu powiem, że 
napisałem trzy książki. Każda z nich osią-
gnęła tytuł bestsellera, zostało sprzeda-
nych kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. 
Jednak gdybym żył tylko z pisania – był-
bym dziadem.

Jeśli nie sypiasz z klientami- 
-mężczyznami, to co z nimi robisz?

– Zwykle są oni rogaczami z wyboru 
i chcą, żebym na ich oczach zajął się 
ich żonami czy dziewczynami. Głównie 
patrzą, czasami dołączają. Jest też jeden 
bardzo uległy, ale w sesjach z nim nie 
chodzi o seks, tylko o poniżenie. Z jed-
nym chodzę na podryw, a raczej poma-
gam mu poderwać dziewczynę, gdyż on 
sam ma problem z nawiązaniem pierw-
szego kontaktu. Jakiś czas temu pojawi-
ła się też zupełnie nowa grupa męskich 
klientów, którzy chcą sprawdzić wierność 
żony, czyli zrobić ze mnie żywą przynętę. 
Nie zgodziłem się jeszcze na tego typu 
usługę.

Gay for pay to norma w świecie porno 
i męskiej prostytucji. Sprzedawanie się 
mężczyznom jest lepiej płatne, zwykle 
czterokrotnie. Zaczynając, nie zdawa-
łem sobie z tego sprawy i byłem w wiel-
kim szoku, gdy na moje ogłoszenie typu: 
młody, wysoki, zadbany, zdrowy szuka... 
odpowiadali głównie mężczyźni. Kilka 
kobiet, z którymi na początku się umówi-

łem, też okazały się mężczyznami. Starali 
się przekonać mnie (pieniędzmi i argu-
mentami) o braku różnicy w doznaniach, 
o tym, że podniecenie to podniecenie 
i nieważne, kto dotyka, tylko jak dotyka...

Nigdy nie dałem się przekonać do 
tego, aby pójść z facetem do łóżka, ale 
może nigdy nie byłem wystarczająco 
zdesperowany. Może gdybym nie miał 
wyjścia...

Kim są twoje klientki? Nie są to chyba 
wyłącznie kobiety sukcesu, ale zdarzają 
się także kobiety nieszczęśliwe…

– Moje klientki są bardzo różne, ale jeśli 
miałbym wskazać jedną cechę wspólną, 
to byłaby to świadomość. Wiele kobiet, 
z którymi się spotykam, nie musi pła-
cić za seks, ale wiedzą, że jeśli za niego 
nie zapłacą, w większości przypadków 
nie dostaną tego, czego im potrzeba. 
Żadna kobieta nie chce seksu, który nie 
przyniesie nic ponad frustrację.

Kilka moich klientek to kobiety 
potrzebujące bliskości, czasami samotne 
w związkach.

Którą z bohaterek swoich książek lubisz 
najbardziej? W jaki sposób są one 
wykreowane? Czy to postaci mające 
obrazować pewne typy kobiet? 

– Pisząc książkę, zawsze staram się poka-
zać odmienność kobiet, każda bohaterka 
ma swój pierwowzór w rzeczywistości. 
Czasami zmieniam kolor włosów, miej-
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sce zamieszkania, dodaję wadę wymo-
wy. Wielokrotnie mówiono mi, że mam 
bujną wyobraźnię, ale fakty są takie, że 
z wyobraźnią raczej u mnie słabo i chyba 
dlatego to, o czym piszę, jest dość mocno 
osadzone w tym, co dzieje się dookoła 
mnie. 

Klientki, które lubię najbardziej, nie 
nadają się na bohaterki powieści, są zbyt 
zwykłe, zbyt miłe, o nich nikt nie chciałby 
czytać. Jako książkowe postaci najbar-
dziej lubię te, z którymi mam problem 
w życiu realnym, które wytrącają z ryt-
mu, które nadwyrężają kontrolę.

Czy są jakieś rzeczy, na które się 
nie zgodzisz? Coś jest w stanie Cię 
jeszcze zaskoczyć? Mnie na przykład 
zaskoczyła Beata, której fetyszem było 
przeżywanie męskiego orgazmu. Twoim 
zdaniem wczuwała się wtedy w rolę 
mężczyzny..

– Tak, sam mam problem ze zrozumie-
niem zachcianek Beaty, nigdy nie doszło 
między nami do kompletnego zbliżenia, 
nie pozwala mi się dotykać. Staje za mną 
i doprowadza mnie do orgazmu. Tyle.

Na szczęście nadal zdarzają 
się klientki, które mnie zaskakują. Kie-
dyś zostałem poproszony, bym doko-
nał penetracji obcasem buta i wów-
czas mnie to zdumiało. Dziś pewnie 
nie byłbym już tak zdziwiony. Brałem 
też udział w sesji, w której cewka penisa 
mężczyzny była penetrowana medycz-
nymi narządami.

Mam swoje nieprzekraczalne grani-
ce. Pomimo że mam klientów i pozwa-
lam się dotykać mężczyznom, to na tym 
się kończy. Nie lubię też zabaw z udzia-
łem krwi.

Czy coś nie podobało Ci się bardziej niż 
oglądanie z klientką Miasta aniołów? 
Czego nie lubisz robić?

– Nadal pamiętam, jak się umęczy-
łem, oglądając ten film... Lista rzeczy, 
których nie lubię robić, jest zbyt długa, 
żeby ją tu przytoczyć.

Jedną z Twoich klientek była 
niepełnosprawna kobieta… Dlaczego 
seks niepełnosprawnych jest pewnym 
tabu? Czy może odnoszę złe wrażenie?

– Klientka to klientka i fakt, że któraś 
z nich jest niepełnosprawna, nie robi mi 
różnicy. Wiele pracujących w seksbizne-
sie dziewczyn ma niepełnosprawnych 
klientów i to zwykle oni są najlepszymi, 
bezproblemowymi partnerami.

Wielu niepełnosprawnych nie mia-
łoby życia erotycznego, ponieważ peł-
nosprawni ludzie często nawet nie 
mogą sobie wyobrazić, że osoba przykuta 
do wózka może mieć potrzeby seksualne. 
O tym się nie myśli i nie mówi.

Czy zawsze możesz stanąć na 
wysokości zadania? Nie mogłeś 
tego zrobić na przykład wtedy, kiedy 
u swojej partnerki zauważyłeś 
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kleszcze w skórze. W pamięci zapadł 
mi też przypadek, gdy klientka 
odmówiła Ci, mówiąc, że jesteś 
za stary. A Ty odmówiłeś jakiejś 
klientce? Wspomagasz się lekami 
na potencję?

– Zdarzyło mi się wspomóc viagrą, ale 
zwykle nie muszę.

Co do wyborów, to w seksbiznesie nie 
ma miejsca na wybrzydzanie i gryma-
szenie. Na szczęście nigdy nie miałem 
sytuacji, w której higiena klientki pozo-
stawała wiele do życzenia. Myślę, że 
gdyby tak się stało, to zwyczajnie zapro-
ponowałbym wspólny prysznic przed 
stosunkiem – i tyle.

Jak bardzo lubisz seks? Czy gdyby nie 
Twoja profesja, korzystałbyś z usług 
prostytutek?

– Seks lubię za bardzo. Korzystania 
z usług profesjonalistki nie wykluczam, 
jeśli stanie się tak, że moje powodzenie 
u kobiet dramatycznie zmaleje.

A jak odnajdujesz się w orgiach?

– Lubię obserwować ludzi w sytuacjach 
intymnych, lubię podglądać. Lubię seks 
zbiorowy, ale nigdy nie brałem udziału 
w wielkich orgiach, naraz byłem chyba 
najwięcej z pięcioma osobami i to już 
było dla mnie trochę za dużo. Zwłasz-
cza że była tam tylko jedna kobieta, 
co wprawiło mnie w zniecierpliwienie 

i poirytowanie. Uważam, że najlepsze 
konfiguracje to takie, w których na jed-
ną kobietę przypada maksimum trzech 
mężczyzn.

Liczysz na to, że kiedyś skończysz 
ze swoim zawodem i staniesz się 
przeciętnym Kowalskim? Wiesz dość 
dużo o związkach i ludzkiej psychice. 
Myślisz, że mógłbyś wykorzystać to 
w praktyce?

– Najstarszy mężczyzna trudniący się 
prostytucją ma ponad 80 lat, więc jeśli 
moje ciało się nie podda, to potencjal-
nie długa jeszcze przede mną kariera. 
(śmiech)

Tak naprawdę od 7 miesięcy nie byłem 
z kobietą, powoli zaczynam znowu o tym 
myśleć, ale może moja zawodowa prze-
rwa przeobrazi się w emeryturę. Ostat-
nio zacząłem uczyć się trochę o tantrze, 
w tym momencie jeszcze nie do końca 
ją czuję, ale może w przyszłości pójdę 
w tym kierunku.

Nie wiem, nie myślę o przyszłości, nie 
lubię planować.

Ale jednak z lektury twoich książek – 
moim zdaniem – wyziera tęsknota za 
monogamią. Podświadoma tęsknota, 
oczywiście.

– Nie trzeba nawet wspominać o pod-
świadomości. Wiem, że to dziwnie 
zabrzmi, ale z natury jestem monogami-
stą. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, 
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że wierność nie musi być nudna, a jeśli 
jest, to tylko dlatego, że ludzie przestali 
się starać.

Wydajesz się wrażliwym 
facetem (na blogu zachęcasz na 
przykład do wsparcia hospicjum) 
i jednocześnie takim, który lubi 
to, co robi. Piszesz, że prawda 
jest jedyną rzeczą, która może cię 
zniszczyć i że nigdy nie zostajesz 
na noc u rodziny, bo boisz się, że 
wygadasz się przez sen. Jakie to 
uczucie mieć podwójne życie? Kim 
jesteś dla rodziny?

– Lubię to, co robię. Życie, które nie spra-
wia przyjemności, jest stratą czasu, ale 
wiem, że gdybym przyznał się rodzinie 
do pewnych spraw, sprawiłbym jej ból. 
Czasami prawda jest zbędna, moja szcze-
rość nic pozytywnego by nie wniosła.

To, że lubię seks i nim zarabiam na 
życie, nie znaczy, że jestem kawałem 
bezdusznej gnidy. Jestem wrażliwy na 
niesprawiedliwość czy ból, a pisanie daje 
mi możliwość mówienia do wielu osób 
jednocześnie. Czasami mówię o tym, co 
nieistotne, czasami o tym, o czym trzeba 
mówić.

Zorganizowałeś akcję pomocy dla 
pewnej ubogiej rodziny. Powiem 
szczerze, że sposób, w jaki Twoi fani 
podeszli do sprawy, zaszokował mnie 
bardziej niż większość blogowych 
wpisów...

– Zbiórka rzeczy dla rodziny z Łodzi była 
dziwną akcją, większość czytelników 
chciała dać pieniądze, a ja odmawiałem. 
Apelowałem o fizyczną pomoc, rzeczy 
niepotrzebne, używane. Każdy z nas 
ma ich nadwyżkę w domu. Większość 
osób zareagowała na apel pozytyw-
nie – rodzina dostała mnóstwo ubrań, 
kilka par butów, garnków, koców… Ale 
część potraktowała to jako możliwość 
pozbycia się śmieci i przysłała na przy-
kład dziurawe skarpety czy przenoszone 
majtki.

Kilka pań powiedziało, że pomoże 
chętnie, ale muszę się im odwdzięczyć.

Kilka innych pań potraktowało możli-
wość bardziej bezpośredniego kontak-
tu ze mną jako okazję do obdarowania 
mnie samego. Jeszcze inne przysłały mi 
własną bieliznę – muszę przyznać, że 
gdy odkryłem zawartość paczki, poczu-
łem się trochę jak gwiazda rocka.

Masz poczucie humoru. 
Piszesz w pewnym momencie: 
Rzeczą, którą najbardziej lubię 
kolekcjonować, są niezrozumiałe, 
pozbawione logiki zachowania 
kobiet. W czasie ostatnich lat 
zebrałem ich setki. Czasami 
jestem zupełnie pewny, że kobiece 
myśli przechodzą przez jakiś filtr 
antylogiczny, który wprowadza 
negację i sprawia, że potwierdzają 
przez zaprzeczenie. Jakie przykłady 
takiej antylogiki byś wskazał? Co 
myślisz o stereotypach płciowych?
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– Nie lubię stereotypów, pokazują one 
tylko znikomą część prawdy o znikomej 
części populacji, ale faktycznie antylogi-
ka jest chyba naturalną cechą większo-
ści kobiet. Często obserwuję, jak kobieta 
bierze ślub i tuż po nocy poślubnej stara 
się przekształcić męża w wymyślony 
przez siebie ideał. To jest niedobre, tam-
to jest złe, coś wymaga przeróbki, gdzieś 
indziej potrzebna jest transformacja. 
Lata mijają, kolejne zmiany się realizują 
i nagle żona dochodzi do wniosku, że nie 
kocha już męża, bo nie jest on tym męż-
czyzną, za którego wyszła za mąż.

Z innej beczki: kobiety najpierw wyry-
wają sobie brwi, a potem rysują je sobie, 
by były bardziej widoczne. Gdzie w tym 
sens? 

Zawsze zastanawiałem się, skąd wziął 
się Twój pseudonim.

– Za moim pseudonimem nic nie stoi. 
Wiem, że czytelnicy dopowiadają sobie 
znaczenie, ale prawda wygląda tak, że 

zaczynając pisać, wybrałem pierwsze 
imię, o jakim pomyślałem. Do imienia 
chciałem dodać inicjał nazwiska i padło 
na G – tylko dlatego, że nie jest to litera, 
na którą zaczyna się moje prawdziwe 
nazwisko.

Potem, gdy książka była już napi-
sana, a projekt umowy opracowany, 
wydawca zadzwonił do mnie i zapytał 
o pseudonim, bo ten potrzebny był do 
wpisania w kontrakt. Powiedział mi, 
że mają zamiar tłumaczyć książkę na 
obce języki, więc brzmienie pseudoni-
mu powinno być łatwe dla zagraniczne-
go ucha. Wiedziałem, że nazwisko musi 
zaczynać się na literę G, otworzyłem 
książkę telefoniczną i wybrałem pierw-
sze najprostsze do zapamiętania.

rozmawiał Karol agatowski

a. J. gabryel – ur. 1978 r. w Łodzi. Pracuje w seksbiznesie, trudniąc się prostytucją. Prowadzi bloga i jest 
autorem trzech książek: Facet na telefon, Facet na telefon 2 – Grzesznik i Kusiciel. 



W zachodnich filmach duchowe zniewolenie 
prawie zawsze jest sprawką diabła. Również 
w koreańskim kinie grozy znalazło się miejsce 
dla katolickiego egzorcysty, choć w Azji rzadko 
mamy do czynienia z typowym opętaniem
 
Pełno tu raczej duchów nawiedzonych miejsc – złych lub tylko zagubio-
nych – upominających się z zaświatów o sprawiedliwość. Straszą więc 
pomordowani lokatorzy, zabite koleżanki, szkolne samobójczynie – ofia-
ry okrutnych, nastoletnich prześladowań, przemocy i niezrozumienia, 

egoizmu i chciwości. Odwiedzają dawne szkoły czy mieszkania 
i tkwią w nich uwięzione, czasem bezsilne i zależne od żywych, 
czasem jak oni okrutne i mściwe, dysponujące w dodatku nie-
ograniczonymi możliwościami straszenia dawnych prześladow-
ców i widzów. Czasem – i tu zbliżamy się do głównego tema-
tu – zaanektują sobie którąś z koleżanek, by dokonać zemsty 

na prześladowcach. Tak będzie choćby w  Ryeong (Dead Friend, 2004, 
reż. Tae-kyeong Kim), gdzie wybudzona ze śpiączki dziewczyna będzie 
obserwować, jak jedna po drugiej giną jej niezbyt sympatyczne koleżan-
ki, w międzyczasie zaś zorientuje się, że kogoś w jej otoczeniu brakuje. 

Krzysztof Karnkowski

źródłem 
demonicznego 

opętania okazują się 
być warsztaty jogi 

Egzorcysci 
i szamani
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Pisząc o koreańskich horrorach, często przywołuję też serię Whispering 
corridors. Wypada tu przywołać przede wszystkim Schody życzeń (2003, 
reż. Jae-yeon yun) – trzecią i najbardziej znaną poza granicami Korei część, 
w której jedna z dwóch przyjaciółek ginie w tragicznym, acz nie całkiem 
niezawinionym przez drugą wypadku, by powrócić z zaświatów z pomo-
cą klasowej ofiary, marzącej, by stać się kimś innym. Należy wspomnieć 
wreszcie o klasycznym wywoływaniu duchów, które potem niespecjalnie 
chcą opuścić świat żywych i odgrywają się za dawne krzywdy, wykorzy-
stując do tego nieświadomych ludzi (Bushinsaba, 2004, reż. Byeong-ki 
Ahn). To wciąż nie jest typowe opętanie demoniczne, choć do tego już 
całkiem niedaleko – dziewczyna, która padła przed laty ofiarą prześlado-
wań, posiadała bowiem parapsychiczne zdolności niewiadomego, lecz 
przecież nie dobrego, pochodzenia. Ciepło, coraz cieplej.

Rozpoczynając dwa lata temu pisanie dla Frondy Lux o koreańskim 
horrorze, wspomniałem o filmie Yoga (2009), będącym zresztą inspiracją 
do podjęcia tematu na tych łamach. W obrazie Jae-yeon yun (tej 
od Schodów życzeń) źródłem demonicznego opętania okazują się 
być warsztaty jogi prowadzone przez aktorkę, która sprzedała 
duszę za wieczną urodę. Pozornie mało oryginalny pomysł zyskał 
tu świeżość dzięki azjatyckim naleciałościom. To interesujący 
film ze świetnym zakończeniem, co ciekawe przesycony zarazem 
erotyzmem i ukrytym chrześcijańskim przekazem. Przestrzega 
bowiem przed praktykowaniem kultu obecnej w wielu wschodnich reli-
giach energii kundalini (moc duchowa opisywana jednocześnie pod postacią 
węża, bogini i „siły” – tłumaczy Wikipedia), lecz także przed dzisiejszą 
pogonią za wiecznym pięknem, młodością i idealnym ciałem.

W ostatnim czasie koreańscy twórcy pokazali nam opętanie z trzech 
perspektyw: rzymskokatolickiej (The Priests), szamańskiej (The Wailing), 
wreszcie paranaukowej (The Chosen: Forbidden Cave). Pierwszy z wymie-
nionych filmów okazał się wielkim przebojem kinowym, drugi – festi-
walowym, jedynie o trzecim nie było wiele słychać. Może dlatego, że 
choć spektakularny i dobrze zrobiony, to jednak tylko kolejny koreański 
horror. Trzymający poziom, zakorzeniony w historii, pełen nowoczesnych 
rozwiązań, chwilami wręcz zbyt mocno nasycony strachem – to wysokiej 
jakości produkt dla fanów gatunku. Tymczasem w ostatnich latach kore-
ańskie kino grozy ucieka od opowieści o duchach, mieszając się z innymi 
gatunkami lub przeciwnie, odwołując się do klasyki gatunku.

to film przesycony 
zarazem erotyzmem 
i ukrytym 
chrześcijańskim 
przekazem 
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Tak jest w przypadku Kapłanów (Geom-eun sa-je-deul, tytuł między-
narodowy The Priests) Jang Jae-hyeona – produkcji, która niespodziewa-
nie wdarła się przebojem na koreańską listę najchętniej oglądanych fil-
mów ostatnich lat. Tylko pierwsze dwa miesiące obecności Kapłanów na 
ekranach to pięć i pół miliona sprzedanych biletów. To klasyczna historia 
starego egzorcysty – zgorzkniałego i skonfliktowanego ze zbyt ulegającą 
współczesnemu światu kościelną hierarchią – jego młodego pomocnika 
i opętanej dziewczynki. Choć główny bohater sporadycznie asekuruje 
się elementami szamanizmu (nim przystąpi do egzorcyzmu, na miejscu 
odprawia szamański rytuał), tę egzotykę należy wybaczyć – najważniejsza 
jest tu bowiem żarliwa modlitwa do św. Michała Archanioła i Ewange-
lia według św. Mateusza. Spotkałem się nawet z opiniami, że pokazana 
w filmie bardzo długa scena egzorcyzmu jest jedną z lepszych w historii 
kina. Co ważne, cierpiąca dziewczyna nawet po przeistoczeniu w odraża-
jącego demona nie staje się komiksową karykaturą jak jej poprzedniczka 
z filmu Egzorcysta Williama Friedkina. Wspomniany konflikt z biskupem 
i innymi księżmi również dodaje historii autentyzmu. Wszyscy są takimi 
hipokrytami, świętują narodziny Jezusa w Boże Narodzenie, ale powiedzenie 

tego (przyznanie konieczności egzorcyzmu – K. K.) doprowadzi 
do debaty o racjonalności i irracjonalności. Nawet wśród wiernych 
duchownych – mówi rozżalony ojciec Kim. Jego młodego pomoc-
nika diabeł instruuje, wyczuwszy w nim chwilę słabości, by uciekł 
i powiedział światu, że nie dzieje się nic oprócz wyjątkowo cięż-

kiego przypadku psychiatrycznego. Przecież mamy nie wierzyć w istnie-
nie zła. Wielka szkoda, że pomimo wielkiej popularności horror Jang 
Jae-hyeona nie doczekał się wyświetlenia podczas żadnego z tegorocz-
nych warszawskich festiwali prezentujących koreańskie filmy.

Zobaczyć mogliśmy natomiast Lament (The Wailing, 2016, reż. Hong-jin 
Na), który opętanie pokazuje przez pryzmat tradycyjnego szamanizmu, 
tworząc w ten sposób swoistą antytezę Kapłanów. To film bardzo trudny, 
ponury, zrealizowany przez twórcę lubującego się dotąd w mrocznych, 
przytłaczających dreszczowcach, z których co najmniej dwa (W pogoni 
i Morze Żółte) są znane polskim widzom. Obraz najczęściej opisuje się 
jako thriller, choć element nadprzyrodzony każe zaliczyć go do horrorów. 
Z innymi dziełami Na łączy go gęsta, duszna atmosfera. W małej wiosce 
dochodzi do mordu, który okazuje się powiązany z kilkoma przypadkami 
opętania, jakie miały miejsce w okolicy. Sprawę bada lokalny policjant. 

scena egzorcyzmu 
jest jedną z lepszych 

w historii kina 
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Wkrótce wyjaśnienie zagadki okazuje się kwestią życia i śmierci – kolej-
ną ofiarą uroku pada jego córka. Los dziewczynki złożony zostanie w ręce 
szamana, który rozpocznie szaleńcze, bardzo widowiskowe rytuały – czy 
jednak wyniknie z nich cokolwiek dobrego? Ponieważ Na specjalizował się 
dotąd w historiach bezwzględnych bohaterów umieszczonych w ubogim, 
naturalistycznym otoczeniu, również jego najnowszy film, mimo elemen-
tów nadprzyrodzonych, zachowuje realizm i wyjątkową szczegółowość. 
W pogoni opowiada o byłym policjancie, obecnie alfonsie, ścigającym 
kogoś, kogo bierze za konkurenta podkradającego mu dziewczyny, a kto 
faktycznie okazuje się brutalnym mordercą. Morze Żółte to historia kore-
ańskiego taksówkarza, który, biedując w Chinach, decyduje się przyjąć 
pewne zlecenie w Korei Południowej, dokąd wcześniej udała się też jego 
zaginiona żona. Poznajemy w ten sposób półświatek biednych 
imigrantów i terroryzujących ich bandytów, zaś spektakularne 
sceny pościgów czy atrakcyjnie zorkiestrowanej grupowej prze-
mocy osadzone są w świecie brudnym, brzydkim i duszącym. 
Lament wpisuje się w tę konwencję. To nie kolejny wyidealizowany pla-
stycznie horror o dziewczętach z klasy średniej i wyższej, do jakich przez 
lata przyzwyczajali nas Koreańczycy. Mamy tu do czynienia z biednym 
policjantem wrzuconym w brud i błoto prowincji, który niczym inżynier 
Kotek z Alternatywy 4 nie może nawet pozwolić sobie na chwilę intym-
ności z żoną, mając na głowie rodzinę, nierozwikłane sprawy morderstw 
i czyhające na niewinnych zabłąkane duchy.

Zarówno Kapłani, jak i Lament to dla polskiego widza obrazy egzotycz-
ne, choć ten pierwszy, z racji mocnego osadzenia w katolicyzmie, pokazu-
je sferę obcą również niekatolickiej większości Koreańczyków. Oba filmy 
są interesujące nie tylko jako horrory, lecz także zapisy religio znawcze 
i etnograficzne podkreślające trwałość lokalnych wierzeń i tradycji we 
współczesnym świecie, w którym tylko pozornie trudno znaleźć dla nich 
miejsce. Przypominają też, nawet jeśli tylko z komercyjnych pobudek, 
że zło ma swoją postać, swoje sposoby uwodzenia i okłamywania ludzi; 
że nie da się go oswoić i sprowadzić do problemu, z którym poradzi sobie 
psycholog lub policjant. Ciekawe, że coraz częściej Wschód musi przypo-
minać o tym Zachodowi. Ω

zło ma swoją 
postać 
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dybuk, 
diabeł 
i choroba 
opętania

Judaizm nie zakładał pierwotnie personifikacji zła 
jako przeciwieństwa Boga. Dopiero rozwój doktryny 
chrześcijańskiej przyniósł jego jednoznaczne 
utożsamienie z Diabłem i Szatanem. Czy to realne 
zagrożenie, czy jedynie kulturowy syndrom? 

W 1973 roku na ekrany amerykańskich kin wszedł film Egzorcysta 
w reżyserii Williama Friedkina. Po dziś dzień to jeden z najbardziej 
sugestywnych, a zarazem ponadczasowych horrorów w historii kine-

Zbigniew Łagosz



ZB
IG

N
IE

W
 Ł

A
G

O
SZ

 / 
D

yB
U

K,
 D

IA
BE

Ł 
I C

H
O

R
O

BA
 O

Pę
TA

N
IA

 
28

6

matografii. Przedstawiony w nim obraz walki dwóch księży z księ-
ciem ciemności można nazwać archetypowym, a siłę jego narracji 
widać choćby na opublikowanych niedawno materiałach i wywiadach 
z premiery1. Po zakończonym seansie część publiczności udawała się 
natychmiast do kościoła, wiele osób mdlało, panowała histeria dopro-
wadzająca do tego, że przed seansami ksiądz błogosławił zebraną 
widownię. Kanwą scenariusza były wydarzenia z 1949 roku w sta-
nie Maryland, gdzie miało dojść do rzekomego opętania 13-letniego 
chłopca znanego pod pseudonimem Robbie Manheim. Jeden z księży 
uczestniczących w egzorcyzmie, Walter Hallora, przez wiele lat po 
owych wydarzeniach wyrażał jednak swój sceptycyzm co do fak-
tycznego opętania chłopca. Ciekawe, że główny – dziś już nieżyją-
cy – egzorcysta Rzymu, Gabriele Amorth, uważał film za wyjątkowo 
dobrze opisujący zarówno procedury przygotowawcze, jak i sam 
rytuał egzorcyzmowania.

Nie tak dawno swoją premierę miał film dokumentalny w reżyserii 
Konrada Szołajskiego, Walka z szatanem. Dokumentalista przyglą-
da się w nim polskim przypadkom opętania, ukazując kilka kobiet 
podczas rytuału egzorcyzmu oraz opisując ich dalsze zmagania tak 

z siłą demoniczną, jak i – a może przede wszystkim – z oto-
czeniem. Kwintesencją dokumentu jest scena, w której jeden 
z bohaterów, ksiądz dr Stanisław Radoń, rozmawia z jedną 
z opętanych. Pytany o to, czy opętanie faktycznie istnieje, 
odpowiada: Nie, a jeśli istnieje, to przerażająco rzadko. Skon-
sternowana dziewczyna, której wmawiano zawładnięcie 

duszy, wypytuje go: To po co ja tyle lat jeździłam po tych wszystkich 
egzorcystach, te lata leczenia, te lata terapii? Radonia na to: Za darmo 
to chociaż było? Odpowiedź dziewczyny: No nie. 

r ó ż n e  o b l i c z a  S z ata n a

Celowo zestawiłem ze sobą oba filmy jako punkt wyjścia dla tekstu 
traktującego o opętaniu w tradycjach religii księgi (judaizmu i chrze-
ścijaństwa). Mamy tu bowiem do czynienia zarówno z wizerunkiem 
opętania (Egzorcysta), jak i jego kontestacją (Walka z szatanem). Choć 
Egzorcysta to film fabularny, większość widzów właśnie tak wyobra-
ża sobie rytuał egzorcyzmowania oraz samo opętanie – o ile takowe 
rzeczywiście istnieje. 

ochronę przed 
mocami demonicznymi 

powierzano działaniom 
magicznym
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Demonologia dawnej (czyli przed zburzeniem Świątyni) religii 
żydowskiej nie zakładała jeszcze personifikacji zła jako przeciwień-
stwa Boga, lecz jako istoty (Szatan) celowo stworzonej przez Boga 
celem poddania człowieka próbie. Interpretacja biblijnego węża, 
przekonującego Ewę do niewiary w śmiertelne niebezpieczeństwo 
mające płynąć ze zjedzenia jabłka, nastręcza sporych trudności. 
Dopiero rozwój doktryny żydowskiej (i chrześcijańskiej) w później-
szym okresie przyniósł jednoznaczne jego utożsamienie z Diabłem 
i Szatanem. Szatan w tekstach kanonicznych nie występuje jeszcze 
w dualistycznym konflikcie z Bogiem. W Księdze Hioba jest on na 
służbie u Stwórcy, działając jako wróg, lecz tylko względem rodzaju 
ludzkiego. 

W wierzeniach żydowskich sprzed wygnania demonologia oparta 
była przede wszystkim na demonach i złych duchach odpowiadają-
cych starożytnym bóstwom kananejskim. Alfonso di Nola w swej 
książce Diabeł słusznie konstatuje: Tak więc demonologia 
żydowska, wywierająca zdecydowany wpływ na chrześcijańską, 
waha się między dwoma stanowiskami: z jednej strony uznaje 
istnienie mniej lub bardziej określonych postaci demonicznych, 
które wszakże zawsze podporządkowane są Bogu, z drugiej stro
ny wyjaśnia zło kosmicznie i historycznie nie poprzez odniesie
nie do owych postaci, lecz do rozstrzygającej woli samego Boga. 
W tym sensie Bóg zawiera w sobie ducha zła, ruachra’a, którego sam posy
ła pomiędzy Abimelecha i Sychemitów [...] Ogólna koncepcja teologiczna 
leżąca u podstaw tego rodzaju wyobrażeń odnosi się do jedynego źródła 
dobra i zła w Bogu, przy czym w wizji dawniejszej odrzuca się wszelki 
dualizm kosmologiczny i ontologiczny2. Autor wskazuje również, że 
koncepcja złego ducha ruachra’a może wywodzić się z Mezopota-
mii, gdzie miał on wymiar zła fizycznego. Podobna postać pojawiła 
się w judaizmie, gdzie ruinę duchową i fizyczną, śmierć oraz cho-
robę przedstawia się nieodmiennie jako opuszczenie przez Boga, 
który w ten sposób wystawia swojego wyznawcę na ataki duchów 
zdolnych go opętać i posiąść3. Ciekawe, że ochronę przed mocami 
demonicznymi powierzano działaniom magicznym, przede wszyst-
kim amuletom. Klasyczny tekst Miecz Mojżesza przywołuje wiele 
technik magicznych służących obronie przed złem czy kontroli nad 
demonicznymi mocami. Także teksty talmudyczne powierzają tę rolę 

kabaliści rozróżniali 
jawną i ukrytą 
rzeczywistość, 
wygnanie i zbawienie 
oraz ciało i duszę
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amuletom oraz magicznym formułom zawierającym imię boskie czy 
też szczególnie skuteczne wersety z Pisma. 

z b ł ą k a n e  d u S z e  b u n tow n i ków

Opętanie przez złego ducha (ale nie przez szatana, co dokładnie 
omówimy) pojawiło się w judaizmie za sprawą kabalistów około 
XVI wieku. Jedną z przyczyn zaistnienia tego zjawiska były zmiany 
kulturowe, społeczne i religijne u zarania nowożytności. Głównych 
źródeł pojawienia się dybuka badacze upatrują jednak w następstwie 
wygnania Żydów z Hiszpanii. Zaginięcie wielu ciał osób, które stra-
ciły życie podczas ucieczki, implikowało niezwykłe zainteresowanie 
losem duchów zmarłych oraz możliwością powtórnych narodzin 
duszy. Niezwykle spopularyzowała się wówczas myśl ezoteryczno- 
-kabalistyczna, zwłaszcza luriańska (od nazwiska jej inicjatora Izaaka 
Lurii). Jak pisał Gershom Scholem: Kabała luriańska była ostatnim 
w łonie judaizmu ruchem, który zdołał znaleźć zwolenników we wszyst
kich warstwach narodu i we wszystkich bez wyjątku krajach diaspory. 
Światu rzeczywistości religijnej raz jeszcze nadała ona wyraz zrozu
miały dla całego żydowskiego ludu i stało się to bodaj po raz ostatni 
w starym rabinicznym judaizmie4. Właśnie kabaliści rozróżniali jawną 
i ukrytą rzeczywistość, wygnanie i zbawienie oraz ciało i duszę. Ich 
podejście – na co wskazuje Rachel Elior – zwalniało z podległości 

ziemskim wartościom i pozwalało na odkrywanie całkowicie 
nowych dziedzin mistycznej iluminacji5. To właśnie w kon-
tekście kabalistycznej doktryny o transmigracji dusz okre-
ślanej mianem gilgul narodziło się pojęcie duszy zbłąkanej, 
zawieszonej pomiędzy światami żywych i umarłych. Stano-
wiło to poważny problem dla członków wspólnoty, bowiem 
dusza taka przejmowała ciało osoby żyjącej, sprawując nad 

nim całkowitą kontrolę i łamiąc istniejący porządek. Słowo dybuk 
czy też dibuk oznacza zespolenie, przylgniecie, a etymologicznie 
(co będzie niezwykle ważne) wywodzi się od fizycznego zespolenia 
seksualnego, jednakże w formie nieakceptowalnej, pociągającej za 
sobą gwałt lub też wniknięcie ducha osoby zmarłej w ciało żywej 
istoty. W wielu przypowieściach na temat dybuków owo przeniknię-
cie zachodzi poprzez genitalia. Innym określeniem tego zjawiska jest 
słowo ibbur oznaczające zapłodnienie, czyli związane bezpośrednio 

osoba opętana staje się 
zwolniona z roszczeń 

społeczeństwa, w którym 
w stanie normalnym 

funkcjonuje
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z pojęciami stosunku seksualnego i ciąży. Owe inklinacje będą tu 
niezwykle ważkie. 

Ciało zawładnięte przez dybuka przedstawiane jest jako byt pozo-
stający pod kontrolą świata umarłych, a osoba opętana staje się – co 
ma kolosalne znaczenie – zwolniona z roszczeń społeczeństwa, w któ-
rym w stanie normalnym funkcjonuje. Jak pisze E. Elior w książce 
Dybuki i kobiety żydowskie w historii myśli społecznej, myśli mistycznej 
i folklorze: Poprzez przełamanie kręgu zwyczajnych oczekiwań społecz
nych i uwolnienie od zwyczajnych zachowań dybuk mógł zaoferować tym, 
którzy nie chcieli lub nie byli wstanie zaakceptować nakazów związanych 
ze swataniem, małżeństwem, wymuszonymi stosunkami seksualnymi, 
koniecznością posiadania rodziny, usprawiedliwienie dla postępowa
nia niezgodnego z religijnymi, seksualnymi czy społecznymi normami. 
[...] Zawarte w żydowskich źródłach opowiadania o dybukach oraz o ich 
egzorcyzmowaniu wskazują, że choroba ta w większości dotykała ludzi 
odsuniętych przez społeczeństwo na jego margines. Opowieść ofiary dybu
ka dotyczy bowiem najczęściej przerażenia związanego z niechcianym 
narzeczeństwem, ze zmuszeniem do małżeństwa, lęku przed gwałtem, 
stosunkami kazirodczymi, fizyczną bądź psychiczną agresją stosowaną 
przez silniejszych wobec słabszych. Przemoc taka i wynikające z niej wie
lowarstwowe – fizyczne i symboliczne – odczucia, niemożność ich 
nazwania oraz związany z tym niepokój generują reakcje wyra
żalne poprzez utratę kontroli nad ciałem i duchem, powodując 
gwałtowną zmianę świadomości określaną jako „dybuk”6. Elior 
do kategorii anomalnej w tradycyjnej społeczności żydow-
skiej zalicza również kobiety pragnące za wszelką cenę uniknięcia 
zaaranżowanego przez rodziców małżeństwa (często z o wiele star-
szym mężczyzną) czy też stosunków seksualnych z zupełnie obcym 
i nieznanym sobie człowiekiem: Kobiety te świadomie lub podświa
domie – same siebie umieszczały na marginesie społeczności, popadając 
w obłęd lub zapadając na chorobę zwaną „dybukiem”. Pozwalało im to na 
uniknięcie kontaktów z wybranym przez rodziców bądź opiekunów męż
czyzną; jako opętane przez „zbłąkanego ducha” miały przecież kontakt 
z nieczystą sferą śmierci i same stawały się, poprzez śmierć i opętanie, 
zbrukane, co w konsekwencji uniemożliwiało realizację aktu seksualne
go7. Ten przedziwny i bardzo mroczny, ale jakże skuteczny mariaż – 
cierpiących po śmierci grzeszników i kobiet przekonanych o tym, 

to zatem pozbawiony 
ciała duch, który ani nie 
żyje, ani nie jest zmarłym
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że same winny decydować o swej seksualności – przynosił chorobę 
zwaną dybukiem. 

Jozef Karo (1488–1575), niezwykle uznany kabalista, stworzył 
nowe rozumienie doktryny transmigracji i na nowo skonstruował 
pojęcie Szechiny. Doktrynę tę rozwinęli później wspomniany już 
Izaak Luria (1534–1572) oraz Chaim Vital (1543–1572), wprowadza-
jąc również liczne innowacje do myśli kabalistycznej i kształtując 
intelektualne tło dla świata pojęć, na fundamentach którego leżą 
dewakut (zespolenie, więź) i dybuk. Według tej teorii, dzięki wznie-
sieniu się człowieka ku światom nadprzyrodzonym lub połączeniu 
z boskimi duchami może nastąpić unia z Bogiem w sferze świętości. 
Łączy ona ducha ludzkiego z duchem żyjącego Boga, określanego 
mianem Szechina, poprzez relację zwaną dewakut. Jest ona możliwa 
tylko dla niezwykle wąskiej grupy wybranych (przypisywana była 
między innymi Josefowi Karo, Izaakowi Lurii i Chaimowi Vitalowi), 
wystarczająco zasłużonych, by jej dostąpić. Po przeciwnej stronie 
ukształtowała się sfera nieczystości przedstawiona przez sitraachra, 
Anioła Śmierci, Szatana, Samaela, złe duchy i dybuki. Obłęd i cho-
roba psychiczna powodowane miały być właśnie przez te ostatnie. 
Dybuk to zatem pozbawiony ciała duch, który ani nie żyje, ani nie 
jest zmarłym. Nieustannie błąka się i ucieka przed dręczącymi go 

aniołami, które jako wielkiemu grzesznikowi zabraniają mu 
nawet wejścia do Gehenny. Analiza historii osób egzorcyzmo-
wanych po opętaniu przez dybuka wykazuje, że niemal we 
wszystkich przypadkach pojawiają się duchy osób, które za 

życia sprzeniewierzyły się wspólnocie poprzez naruszenie dogmatów 
religijnych i społecznych. Mamy tu zatem swoisty wachlarz zbójców, 
kazirodców, bałwochwalców, apostatów, donosicieli, czarnoksiężni-
ków, złodziei i cudzołożników. 

Najwięcej opętanych popełniło przewinienie polegające na odejściu 
od judaizmu poprzez grzech apostazji i konwersji lub też niemoralne 
prowadzenie się. Gdy nie było innego sposobu na przeciwstawienie 
się autorytarnemu systemowi społecznemu, pojawiał się dybuk, czyli 
swoista forma oporu i buntu. Osoba owładnięta przez niego ucho-
dziła za kogoś, kto utracił kontrolę nad swym ciałem i umysłem. 
Z jednej strony zewnętrzna moc skłaniała opętanego do zachowań 
dziwnych i strasznych, a z drugiej – uwalniała go od przestrzega-

do wypędzenia dybuka 
służył specjalny rytuał
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nia zwyczajowych norm. Rozpowszechnianie opowiadań na temat 
owładnięcia przez dybuka, jak też i innych dowodów na istnienie 
zjaw, duchów czy demonów, było – jak wykazuje J.H. Chajes – bronią 
w wielkiej siedemnastowiecznej batalii tradycjonalistów z racjonali-
stami, a przede wszystkim z dążeniem racjonalistów do porzucenia 
wiary w życie wieczne duszy oraz lęku przed karą, która może nas 
spotkać pośmiertnie8.

Do wypędzenia dybuka służył specjalny rytuał, który odprawiać 
mogli jedynie rabini, kabaliści, mistrzowie Imienia i cadykowie. Był on 
publiczny, a jego przeprowadzenie wymagało znajomości świętych 
Imion oraz wzajemnych relacji pomiędzy tym, co ukryte, a tym, co 
objawione. Konieczna była również umiejętność posługiwania się 
zaklęciami i formułami ekskomunikacyjnymi. Rytuał przeprowa-
dzano w synagodze przy quorum zgromadzenia modlitewnego, czy-
li dziesięciu mężczyznach przysposobionych wcześniej przez post 
i rytualną kąpiel. Ubrani w białe szaty, na które narzucali szale modli-
tewne i nakładali filakterię, przystępowali oni do otwierania Arki 
przy dźwiękach siedmiu rogów baranich. Zapalano siedem czarnych 
świec, przystrajając Arkę czarnym materiałem. Wszyscy powtarzali 
zaklęcia, klątwy i formuły ekskomunikacyjne, zwłaszcza posiada-
jący moc antydemoniczną Psalm 91. Następował również dialog 
głównego egzorcysty z dybukiem służący poznaniu imienia ducha – 
był to bowiem warunek konieczny, by uwolnić od niego opętanego. 
Ta zrytualizowana wymiana zdań nosi nazwę jichud (zjednoczenie). 
Zawiera w sobie recytację mistycznych intencji i Bożych imion oraz 
wspomniane wyjawienie imienia, tożsamości i biografii wypędzane-
go grzesznika. Nadrzędnym celem dialogu jest wywołanie w dybu
ku uczucia żalu i pragnienia odpokutowania grzechów. Końcowym 
etapem rozmowy jest przekonanie grzesznika do opuszczenia ciała, 
które miał opanować. 

Cytowana już wielokrotnie Elior zwraca uwagę, że duch 
mógł często stanowić wyraz dręczenia, zastraszania i wyko-
rzystywania seksualnego kobiet przez mężczyzn: Spośród 
siedemdziesięciu pięciu przypadków udokumentowanych w opo
wieściach o dybukach i ich egzorcyzmowaniu czterdzieści dzie
więć odnosi się do opętanych kobiet, a tylko dwadzieścia dwa 
opisy dotyczą dręczonych przez dybuka mężczyzn. Większość 

dybuk stanowił często 
wyraz dręczenia, 
zastraszania 
i wykorzystywania 
seksualnego kobiet 
przez mężczyzn
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chorych, niezależnie od płci, stanowili ludzie młodzi, pochodzący zazwy
czaj z niższych klas społecznych. Co jest zaskakujące, przeważająca grupa 
dziewcząt, które osiągnęły dojrzałość płciową, składała się z tych, które 
określamy jako „panny młode” oraz z kobiet, które niedawno miały wyjść 
za mąż lub wkrótce miały kogoś poślubić. Z kolei dziewięćdziesiąt procent 
duchów, które dążyły do tego, by zawładnąć swoimi ofiarami, stanowi
ły duchy „męskie”9. Znamienne jest, że wraz z zachodzącymi w spo-
łeczności żydowskiej zmianami kulturowymi liczba opętań spadła 
radykalnie. W wyniku osłabienia systemu patriarchalnego, zaniku 
małżeństw aranżowanych oraz otwarcia dyskusji wokół związków 
kazirodczych i wykorzystywania seksualnego doprowadzono do nie-
mal całkowitego wyeliminowania dybuka. 

Nim przejdziemy do zjawiska egzorcyzmów w religii chrześcijań-
skiej, przeanalizujmy to, co na temat opętania przez dybuka uważa-
ła medycyna. Szesnastowieczna tradycja medyczna klasyfikowała 
niejako w jednym rzędzie opętanie, histerię, chorobę umysłową 
i szaleństwo. Tobiasz Kohn w rozdziale swego dzieła Ma’ase Tuvia 
poświęconym chorobom kobiet opisuje związek pomiędzy macicą 
a dybukiem, diagnozując tę przypadłość jako duszność maciczną10. 
Jeszcze do niedawna świat medyczny klasyfikował tego typu zjawi-
sko bardzo autorytatywnie i negatywnie zarazem – jako zaburze-
nie psychiczne, postać histerii lub też chorobę psychiczną. Obecnie 
w ocenie takich przypadków zaczęto przyjmować również kontekst 
kulturowy, mówi się zatem często o odmiennych stanach świado-
mości lub o kulturowo zależnym syndromie. 

wa l k a  z e  z ł e m  wc i e lo n y m

 O ile w tradycji żydowskiej egzorcyzmowany dybuk jest duszą zbłąka
ną (oczywiście złą i napastliwą, ale jednak duszą zmarłego człowieka), 
o tyle w chrześcijaństwie walka egzorcysty toczy się z przeciwnikiem 

ciężkiego kalibru – samym Szatanem. Walka z Diabłem jest 
ideą prymarną Kościoła katolickiego, o czym dobitnie świad-
czy Nowy Testament. Na kartach Ewangelii grecki termin 
daimonion, odnoszący się wyłącznie do przypadków opęta-
nia diabelskiego, pojawia się aż 52 razy. Sam Jezus wiele razy 

egzorcyzmuje, a Jego ziemskie życie to niemal ciągła walka z księciem 
ciemności. Wyraźnie opisywane są sytuacje, gdy demon opanowu-

miecz inkwizycji 
wymierzony był przede 

wszystkim w kobiety
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je człowieka (epizod z synagogi w Kafarnaum) i mówi przez niego. 
Demony po wypędzeniu przybierają kształt widzialny (co stanowi 
ukazanie zła jak bytu realnego) i mogą przenieść się w zwierzęta 
(epizod z Gergezeńczykami). Opętany wykazuje symptomy epilep-
tyczne – upada na ziemię, zgrzyta zębami i toczy pianę z ust (jak 
w epizodzie z lunatykiem). Co ważne, moc wypędzania demonów 
w imię Jezusa zostaje przekazana uczniom, ustanawiając w ten spo-
sób jeden z atrybutów Kościoła. Ramy tego artykułu nie pozwalają 
nakreślić rozwoju chrześcijańskiej demonologii, która pączkowała już 
od pierwszych wieków istnienia tej religii, jednak doskonale zrobił to 
cytowany już A. M. di Nola. Polemiki na temat natury Diabła toczą 
się zresztą na łonie Kościoła po dziś dzień. 

Przejdźmy zatem do wielkiej epoki demonologii katolickiej, czyli 
czasów inkwizycji, kiedy to głęboka znajomość świata demonów była 
warunkiem koniecznym do diagnozowania przypadków zawierania 
paktów diabelskich oraz dostarczania wiernym środków do obrony. 

W 1487 roku opublikowane zostało pierwsze kompendium doty-
czące czarów, czarownic i  ich związków z szatanem pod 
tytułem Malleus Maleficarum (Młot na czarownice). Aż do 
XVIII wieku będzie ono, wraz z ponad 100 lat późniejszym 
dziełem Disquisitiones Magicaeor Disquisitionum Magicarum 
Libri Sex, wykładnią działań na polu duchowym i sądowym 
(demonologia chrześcijańska pozostawała w bezpośredniej zależ-
ności od sądowej działalności władz) związanych z opętaniami dia-
belskimi, paktami z diabłem, czarami i czarownicami. Działalność 
inkwizycji była niezwykle ciekawym i złożonym procesem. Wyprodu-
kowała fundamentalne rozróżnienie pomiędzy osobą będącą jedynie 
przedmiotem stałego nacisku ze strony diabelskiej (mógł być nią każ-
dy człowiek, nawet mnich czy święty) a osobą zawierającą ostateczny 
układ (pakt) z Diabłem, który przynosił opętanie nieprzypadkowe 
i dobrowolne. Wobec takich ludzi (czarownic lub czarowników) aż do 
końca średniowiecza nie obowiązywały zwyczajne sposoby egzorcy-
zmowania, należało ich bowiem traktować jak zło w czystej postaci 
i usunąć ze społeczeństwa. Drogą do tego był proces kończący się 
najczęściej wyrokiem śmierci. 

Mimo iż doktryna kościelna wspomina o osobach płci męskiej 
praktykujących czary, miecz inkwizycji wymierzony był przede 

figura diabła 
przeistoczyła się z dość 
posępnej w kusicielską
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wszystkim w kobiety. Prawdopodobny współautor Malleus Malefi
carum Jakob Sprenger podaje jasne przyczyny zdecydowanie więk-
szego rozpowszechnienia paktów diabelskich i czarownictwa wśród 
kobiet: Naprzód kobiety mają większą skłonność do wiary, więc demon, 
starając się głównie zepsuć wiarę, z większą łatwością znajduje do nich 
przystęp i atakuje. Po drugie, z racji samej natury swej kompleksji nerwo
wej, łatwiej przyjmują wpływy idące od oddzielnych duchów. Po trzecie, 
języki mają lubieżne i nie potrafią wobec innych, podobnych sobie kobiet, 
utrzymać w sekrecie wszeteczności, jakich się wyuczyły, a gdy nie mają 
dość sił, by się zemścić, próbują zemstę urzeczywistnić drogą czarów. 
Kobieta, istota zła z natury, szybko popada w wątpliwości co do wiary 
i wnet się jej odrzeka, w czym jest też fundament szkodliwych czarów. 
Co zaś się tyczy drugiej władzy duszy, tj. woli, kobieta ogarnięta niena
wiścią do kogoś, kogo pierwej kochała, płonie gniewem i niecierpliwością, 
miota się i pieni jak rozszalałe morze. Koniec końców wszystko zależy od 
pożądliwości cielesnej, która u kobiet jest nienasycona… stąd wdają się 
w konszachty z demonami, aby zaspokoić swoją chuć11. 

Na temat przyczyn walki Kościoła z kobietami i kobiecością 
ulokowaną pod pojęciem walki z czarownicami można by napisać 
wiele (tak jak wiele jest teorii na ten temat). Od tego jednak czasu 
nastąpiła dysputa teologiczna, której rdzeniem stały się kwestie 
seksualne, a sama figura diabła przeistoczyła się z dość posępnej 
w kusicielską, kipiącą wigorem, a przede wszystkim niezmiernie 
chutliwą. 

Oczywiście ze względu na fakt, iż charakter zjawiska opęta-
nia ma zawsze sens kulturowy, naturalnym jest, że chrześcijań-
stwo musiało za jego centrum obrać Diabła. Rozróżnijmy przy tej 
okazji dwa typy opętania: negatywne i pozytywne (nagradzające). 
W kontekście religii chrześcijańskiej mamy do czynienia z opęta-
niem negatywnym, w którym dochodzi do zawłaszczenia ducha 
i ciała człowieka przez byty obce (demony). Istnieją jednak kulty, 
na przykład voodoo, w których pojawia się opętanie pozytywne – 
nagradzające. Przywołanie Boga czy innego bytu do swego ciała 
podczas transu jest w nich elementem wysoce pożądanym, stano-
wiącym nagrodę dla wyznawcy. 

Rytuał egzorcyzmowania jako praktyka liturgii chrzcielnej poja-
wił się już w początkach III wieku. Stosowany początkowo podczas 
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chrztu dorosłych katechumenów, przeszedł następnie do chrztu nie-
mowląt. Równocześnie dar wypędzania demonów uważano w staro-
żytnym Kościele za charyzmat. Epoka patrystyczna nie zachowała 
niestety formuł egzorcyzmu, wiadomo jednak, że podstawą rytuału 
było przywoływanie imienia Jezusa. W latach późniejszych zaczę-
to rozszerzać formułę o imiona patriarchów Starego Testamentu 
(Jakuba, Abrahama) i imiona aniołów (Michaela, Gabriela), rozwi-
jając równolegle gestykulację (udzielanie tchnienia, znak krzyża). 
W średniowieczu rytuał został mocno rozbudowany, co miało zwią-
zek z szeroką gamą schorzeń przypisywanych rzekomemu opęta-
niu diabelskiemu. Adolph Franz przytacza z okresu między V a XII 
wiekiem obszerną liczbę formuł egzorcyzmów wywodzących się 
z różnych źródeł – czynności duszpasterskich, praktyk ascetycznych 
czy innych inicjatyw antydiabelskich12. Pełna systematyka rytuału 
znalazła się w rozporządzeniu władz kościelnych z 1614 roku, Rituale 
Romanum (Rytuał Rzymski), pod nagłówkiem XII – De exorcizandis 
obsessis a deamonio. Formuła przetrwała w niemal niezmienionym 
kształcie do czasów współczesnych. W 1997 roku Kongregacja Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dokument O egzorcyzmach 
większych i duszpasterstwie opętanych (De exorcismis maioribus et cura 
pastorali obsessorum) wraz z liturgiczną księgą egzorcyzmów 
De exorcis mis et supplicationibus quibusdam stanowiącą część 
Rytuału Rzymskiego i promulgowaną przez papieża Jana 
Pawła II. Tam to czytamy między innymi: Tajemnica Bożego 
miłosierdzia staje się jednak dla nas trudniejsza do pojęcia, kiedy 
za Bożym dopuszczeniem zdarzają się przypadki wyjątkowego 
udręczenia i opętania przez diabła jakiegoś człowieka należącego 
do Bożego Ludu i oświeconego przez Chrystusa po to, aby jako syn światło
ści doszedł do życia wiecznego. Jasno objawia się wówczas (por. Ef 6,12) 
tajemnica nieprawości, która działa w świecie (por. 2 Tes 2,7), chociaż dia
beł nie może przekroczyć granic wyznaczonych mu przez Boga. Ta forma 
władzy diabła nad człowiekiem różni się od wpływu, który przechodzi na 
człowieka z tytułu grzechu pierworodnego i który jest grzechem. W takich 
przypadkach Kościół błaga Chrystusa Pana i Zbawiciela oraz ufając Jego 
mocy spieszy z wieloraką pomocą człowiekowi dręczonemu pokusami, 
czyli opętanemu, aby został od tego opętania uwolniony. Wśród tych 
form pomocy wyróżnia się, będący obrzędem liturgicznym, egzorcyzm 

księża egzorcyści 
często zakazują 
osobom rzekomo 
opętanym konsultacji 
z lekarzem
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uroczysty zwany wielkim lub większym. Z tej racji egzorcyzm, mający 
na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego 
wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi, jest 
modlitwą błagalną należącą do dziedziny sakramentaliów; jest świętym 
znakiem oznaczającym przede wszystkim skutki duchowe osiągane przez 
modlitwę Kościoła13. Wyznacza się w tym dokumencie również kilka 
niezwykle istotnych zachowań, które w moim przekonaniu są celowo 
pomijane przez księży odprawiających ów rytuał: W przypadku jakiejś 
ingerencji uważanej za diabelską trzeba nade wszystko, aby egzorcysta 
zachował niezbędną oraz posuniętą do maksimum ostrożność i roztrop
ność. Przede wszystkim niech zbyt łatwo nie wierzy, że została opętana 
przez diabła osoba, która cierpi na jakąś chorobę, zwłaszcza psychiczną. 
Niech również nie daje wiary, iż zachodzi opętanie, gdy ktoś uskarża się, 
że doznaje szczególnych pokus diabelskich, że jest opuszczony i udręczony; 
może to być bowiem złudzenie wywołane własną wyobraźnią. Niech też 
egzorcysta nie daje się zwieść podstępnymi sztuczkami, jakimi posługu
je się diabeł, który pragnie oszukać człowieka i odciągnąć go od zamiaru 
poddania się egzorcyzmowi, gdyż jego choroba jest czysto naturalna albo 
też podlega kompetencji sztuki lekarskiej. Należy wszechstronnie zbadać 
sprawę, aby się przekonać, czy rzeczywiście jest dręczony przez szatana 
ktoś, kto się za takiego uważa. Egzorcysta winien prawidłowo odróżnić 
przypadek ataku diabła od postawy owej łatwowierności, wskutek której 
pewni ludzie, nawet wierni, sądzą, iż są przedmiotem złości, zrządzenia 
złego losu lub przekleństwa, jakie zostało sprowadzone na nich, na ich 
bliskich albo na ich mienie. Niech im nie odmawia duchowego wsparcia, 
w żadnym razie jednak niechaj nie stosuje egzorcyzmu. Może odmówić 
odpowiednie modlitwy razem z tymi osobami lub za nie, prosząc dla nich 
o Boży pokój. Duchowej pomocy nie należy również odmawiać wierzącym, 
których Zły nie dotyka (por. 1 J 5,18), ale którzy, doznając jego pokus, 
czują się źle, gdyż pragną dochować wierności Panu Jezusowi i Ewan
gelii. Może to uczynić także prezbiter nie będący egzorcystą, a nawet 
diakon, wypowiadając odpowiednie modlitwy błagalne. [...] Decyzję co 
do konieczności zastosowania obrzędu egzorcyzmu winien egzorcysta 
podjąć, zachowując zawsze tajemnicę spowiedzi, po wnikliwym zbadaniu 
sprawy i zasięgnięciu w miarę możności, opinii specjalistów w dziedzinie 
duchowej, a jeśli trzeba  lekarzy i psychiatrów wrażliwych na sprawy 
życia wewnętrznego14.
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Księża egzorcyści nie tylko często nie radzą się psychologów czy psy-
chiatrów w sprawie konieczności przeprowadzenia egzorcyzmu, ale 
również zakazują osobom rzekomo opętanym konsultacji z lekarzem. 
Jedna z najlepszych scen dokumentalnego filmu Walka z szatanem to 
rozmowa ks. dra Radonia z prof. Zbigniewem Paskiem, w której obaj 
podkreślają karkołomność takiego postępowania. Potwierdzeniem 
tego stanu rzeczy jest wywiad z jedną z opętanych, która stwierdza, 
że ksiądz egzorcysta zakazał jej udania się do psychologa, mówiąc, 
iż ten nafaszeruje ją tylko pigułkami. 

Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia spośród zaburzeń dysocjacyjnych 
(F44) specyficzną subkategorię F.44.3, zaburzenia transowe i opę
tanie. Diagnostyczne kryteria obejmują ogólną symptomatologię 
zaburzeń dysocjacyjnych, ale także objawy specyficzne dla zaburzeń 
transowych. Są to: utrata tożsamości osobowej, obniżona reakcja na 
bodźce zewnętrzne bądź selektywna koncentracja na jednym specy-
ficznym bodźcu, ograniczenie zdolności motorycznych do powtarzal-
nych czynności oraz przekonanie o przejęciu kontroli nad jednostką 
przez ducha, siłę, bóstwo lub inną postać w przypadku opętania15. 
Niezwykle ważne przy ocenie zaburzeń transowych i opętania jest 
założenie, iż powyższe objawy nie powinny współwystępować ze 
schizofrenią i podobnymi zaburzeniami (F20-29) oraz zaburzenia-
mi afektywnymi (F30-39), aby można było dokonać diagnozy F44.3. 

Istnieją różne rodzaje terapii zaburzenia, począwszy od psycho-
terapii i farmakoterapii aż do metod kulturowych: medycyny tra-
dycyjnej, rytuałów religijnych czy egzorcyzmów16. Rytuał 
egzorcyzmu sam w sobie – na co wskazuje Stephen Dia-
mond – może być rozumiany jako nowoczesna forma psy-
choterapii, w której następuje integracja nieświadomego 
materiału17. Nie ma tu jednak mowy o mocy tkwiącej w isto-
cie rytu, ale, jak to opisuje Radoń: [...] opętanie w swej sympto
matologii zawiera elementy dysocjacji, zasadniczym elementem 
powodzenia terapii jest zidentyfikowanie przez opętanego nieświadomego 
materiału (odczucie bycia pod wpływem niepoddającej się kontroli obcej 
siły, dominują obsesyjne myśli intruzywne, nieakceptowalne wyobrażenia 
i impulsy oraz destruktywne zachowania) i włączenie go w autonarra
cję. Wraz z postępem terapii klient nabiera przekonania, że jest opętany 

do przekonania 
o opętaniu doprowadza 
sama religia, która 
później staje się 
remedium zaradczym
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(był opętany) i zaczyna zauważać wydarzenia życiowe jako spowodowane 
przez działanie złego ducha, a nie jako karę za złe postępowanie (dez
identyfikacja). Podczas egzorcyzmu jednak – inaczej niż w standardowej 
terapii – pacjent doświadcza stanów hipnotycznych (wzrost podatności na 
sugestie), które mogą istotnie wzmocnić późniejsze zmiany. Dramatyczny 
charakter egzorcyzmu – w przeciwieństwie do konwencjonalnej terapii – 
odgrywa ponadto rolę katarktyczną, która wydaje się bardzo ważna dla 
osób głęboko religijnych (pokuta jako droga do oczyszczenia z win, uzy
skania przebaczenia oraz zmniejszenia poczucia winy)18. Chodzi o stan, 
w którym osoba wierząca jest całkowicie przekonana, iż zawładnął 
nią zły byt. W takich przypadkach egzorcyzm będzie odgrywał rolę 
lekarstwa kulturowego, niosącego pomoc poprzez odegranie pewnej 
sztuki. Takie właśnie rozumienie egzorcyzmu przyjmuje medycy-
na. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, w której do przekonania 
o opętaniu doprowadza sama religia, która później staje się remedium 
zaradczym. Radoń zwraca szczególną uwagę na fakt, iż: Powszech
nie wiadomą rzeczą jest, że warunkiem zastosowania egzorcyzmu jako 
strategii terapeutycznej jest wcześniejsza konsultacja psychiatryczna 
i psycho logiczna (absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie egzorcyzmu 
bez skontaktowania osoby podejrzanej o opętanie z doświadczonym klini
cystą). Wydaje się to oczywiste, ale istnieją udokumentowane przypadki, 
w których „aktywne otoczenie osoby opętanej” bardziej albo mniej świa
domie pomija konsultację psychiatryczno psychologiczną bądź świadomie 
i z premedytacją ją odrzuca19, przypominając, iż nieuprawnione prze-
prowadzanie rytuału egzorcyzmu może grozić sankcjami prawnymi 
i karnymi nawet w przypadkach, które nie skończyły się tragicznie. 

Poparcie tezy o absolutnej konieczności konsultowania pacjen-
ta opętanego z psychologiem powinien stanowić wyimek z książki 
egzorcysty ks. Michała Olszewskiego zatytułowanej Być jak Hiob. 
Doświadczenie Boga w kryzysie: Pytam: „Kim jesteście”, a one mówią, że 
są demonami wegetarianizmu. Rozkazałem im, żeby wyszły, a one na to, 
że nie wyjdą. Pytam: „Jakie są przeszkody do wyjścia?”, na to one: „Nie 
nakarmisz jej mięsem”. Mamy w nowicjacie, gdzie pracuję, dwadzieścia 
parę świnek, co jakiś czas bijemy jedną świnkę dla siebie na mięso i aku
rat była świeżo zrobiona kiełbasa. Więc mówię do księdza, który się ze 
mną modlił: „Mamy trochę swojskiej kiełbaski, przynieś i poczęstujemy 
te duszki”. Duchy zaczęły krzyczeć: „Nie, nie waż się przynosić kiełbasy” 
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i mówią do tego księdza: „Bądź człowiekiem, nie idź po tę kiełbasę”. Wte
dy mi przyszło do głowy, że jest coś lepszego niż kiełbasa i mówię: „Sal
ceson przynieś”. Przyniósł ten salceson. Trzymam figurkę Matki Bożej 
z Guadelupe i powiedziałem: „Pod rozkazami Matki Najświętszej macie 
jeść ten salceson”. Zaczęły jeść, w końcu rzekły: „Nie wytrzymamy tego” 
i wyszły20. Opisany powyżej egzorcyzm miał być odprawiony nad byłą 
satanistką, członkinią Hare Krishna, Amnesty International, Green-
peace’u i wegetarianką w jednym… Ω

przypisy:

1 The Exorcist | Audience Reactions [https://youtu.be/AkIqFK3KoZ4].
2 A. M. di Nola, Diabeł, Kraków 2000, s. 156. 
3 Ibidem.
4 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, Warszawa 2007, s. 316. 
5 R. Elior, Mistyczne źródła chasydysmu, Kraków-Budapeszt 2009, s. 17.
6 Idem, Dybuki i kobiety żydowskie w historii myśli społecznej, myśli mistycznej i folklorze, 

Poznań-Gniezno 2014, s. 62–63.
7 Ibidem, s. 12.
8 J. H. Chajes, Judgments Sweetened: Possession and Exorcism in Early Modern Jewish Culture, 

[w:] Journal of Early Modern History, 1(2):124–169 styczeń 1997, s. 124 inn. 
9 R. Elior, Dybuki…, s. 69–70. 
10 y. Bilu, The taming of the deviants and beyond. An analysis of Dybbuk Possession and exorcism 

in Judaism, [w:] M. Goldish (red.), Spirit Possession in Judaism. Cases and context from the 
middle ages to the present, Detroit 2003, s. 65 inn. 

11 Malleus Maleficarum, wydanie weneckie, 1574 r., s. 67. 
12 A. Franz, Die KirchlichenBenediktionenimMittelalter, Graz 1960, t. II, s. 514. 
13 Dokumenty Stolicy Apostolskiej. Nowy rytuał egzorcyzmów [http://www.kkbids.episkopat.

pl/uploaded/a18/I%20NOWy.pdf].
14 Ibidem.
15 During, Elahi, Taieb, Moro, & Baubet, A Critical Review of Dissociative Trance and Posses-

sion Disorders: Etiological, Diagnostic, Therapeutic, and Nosological Issues, Canadian Journal 
of Psychiatry, 56(4) 2011, s. 237.

16 A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, Granice szaleństwa – granice kultury, [w:] Granice 
szaleństwa – Granice kultury, (red.) A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, Katowice 2013, 
s. 15. 

17 S.A. Diamond, Anger, Madness, and the Daimonic: The Psychological Genesis of Violence, Evil 
and Creativity, New york 1996.

18 S. Radoń, Opętanie i egzorcyzm w świetle badań antropologicznych i neurologicznych, Studia 
Religiologica, 47 (2) 2014, s. 118–119. 

19 Ibidem, s. 119.
20 M. Olszewski, Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie, Kraków 2013, s. 20. 



Katolicki  Uniwersytet  Lubelski

Rządca się powstrzymał aż do końca września,
kiedy przyjechali po jego najlepszych
strzelców, bitników oraz kaligrafów, aby ich prowadzić
na prawach ajencji w smak białemu, niewielkiemu bratu.

A kiedy osiedli jak afty na brzegu, mieli prałatury
w końcach internetu. Ich pompony drżały, ich wiatr
brał na stronę, wychodziły za nich probabilistyczne żony.

Posiedli jeszcze browar na ruczaju sensu,
wywróciwszy śmieci „miast” „spadłszy”
ze skały, kiedy przyszedł papież, aby zrzucić szaty,

aby wziąć na rękę, wreszcie zwrócić datki.

Krzysztof szeremeta



Ofiar y

Rządca się powstrzymał: aż do końca września,
gdy zdobył Rivendell, Riverrun i gofry, siedział

na wakacjach. Tam poprawiał copy: miśki
z automatu, trofea z entropii. Co miał z nimi

począć? Mógłby choć się napić. Chciał wygrać
trofeum zrobione z agatu. Wówczas podszedł papież,

podarł swoją tiarę i wrzucił kamyczek na ołtarz

Krzysztof szeremeta



Grillowanie trupa

Żeńca się powstrzymał aż do końca września,
kiedy wykosiwszy przestrzenie pszenicy

jął się wywracać suknię baletnicy
na drugą stronę że tak powiem szwów.

W stodole wszechświata, której imię (Polska)
było przemilczane tak jak wszelkie imię,

stał się wielki turniej wściekłych Januszów.
Odwiedził go papież, cisnął – pierścień – w ogień,

poszedł – martwy – w tany, zahaczył
jedynie o krawędź sutanny. Aż puściły łzy.

Krzysztof szeremeta



Eurowpierdol
 
Rządca, powstrzymany przez Pazdana,
aż do końca września lizał swoje rany.
 
Kiedy już minęły ogony kolarzy
i rzesze pątników, chciał zaliczyć buka,
 
melko na placyku: bombę oraz betel.
Nie pomyślał jednak, że w pobliskim sklepie
 
nadal można kupić zestawy kibica,
paździerze z papieżem. Wtedy przyszedł koniec,
 
zdobył jego barwy i rozgniótł smartfona,
ukontentowany myślą, że to jednak o nas.

Krzysztof szeremeta



Czarne poszetki

Kim są – którzy cię wyciągają
z pachnącej pościeli i odsuwają dłonie
od narzeczonej? Którzy wiążą

z tobą plany jak windsorski węzeł?
Z którymi wozisz się przez miasto,
tęsknie patrząc na wiersze

fantomowych siedzeń i trzymając miejsce
dla drugiego siebie? Byłem jeszcze młody,

więc myślałem jak w filmie i widziałem
jak w filmie – kiedy zaś stałem się mężem

wiedziałem, że to cudze zdjęcia,
cudze pstrykające palce. Kim są,
którzy gmerają w brustaszy,

gdy tylko stajesz się starszy,
wykonując pięć punktów dłoni
rozsadzających serce? Którzy

czarną poszetkę wkładają w to miejsce?

Krzysztof szeremeta
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