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Instrukcja obsługi nr 82

Ciotka historia na przestrzeni poprzedniego stu-
lecia dobitnie uświadomiła nam różnice między 
katolikami i protestantami. Eugenika i czerpią-
cy z jej etyki niemiecki narodowy socjalizm czy 
wyemancypowany od religijnych zakazów komu-
nizm stanowią wystarczający dowód na to, że 
katolicyzm chroni od katastrof. Chrześcijaństwo 
zachodnie od pięciuset lat programuje etykę, 
kulturę, a nieuchronnie także i politykę regionu. 
Tworzą ją ludzie ukształtowani w określonym 
uniwersum. Stary Świat zbudowany na Plato-
nie i Arystotelesie został przetworzony najpierw 
przez Augustyna i Tomasza, a następnie Lutra 
i jego kontynuatorów. Katolicy, co widać współ-
cześnie, przegrywają z protestantami na polu 
organizacji nowoczesnego państwa, elastycznie 
zmieniającego formę polityczną pod wpływem 
wymogów chwili. Zarządzanie, kierowanie, koor-
dynowanie, wydajność – to nie są katolickie zaklę-
cia. I chwała Panu! Może i mamy mniej efektywne 
państwa, może i mamy mniej kasy po kieszeniach, 
ale nie mamy ani purytanizmu, ani prohibicji, 
ani komór gazowych. Nawet nasi narodowcy są, 
generalnie rzecz biorąc, konserwatystami w klasie 
modernizmu, z rzadka i raczej na skutek mło-
dzieńczości czepiającymi się bliźnich za to, kim są. 
Z protestantami bywa pod tym względem znacz-
nie gorzej. 

Dlatego kierujemy uwagę na USA, by poznać 
najdoskonalsze dziecko protestanckiego świa-
topoglądu. Przetrwało ono burzę XX-wiecznych 



szaleństw (w zasadniczych momentach kierowa-
li nim republikanie), wychodząc obronną ręką 
z doby politycznych ekstremizmów. Jednak to 
właśnie w Stanach Zjednoczonych leżą źródła 
wspomnianej eugeniki i również tam narodził się 
skrajnie rasistowski Ku Klux Klan. Ta straszna 
i jednocześnie groteskowa organizacja jest ściśle 
wkomponowana w amerykańską polityczność. 
150 lat trwania to przecież porządny wynik, tyle 
nie zdołała uciułać nawet Liga Polskich Rodzin. 
Klan powstał bezpośrednio po wojnie secesyjnej 
i wywarł wpływ na kształtowanie Amerykanów 
jako narodu politycznego. Był radykalny, brutal-
ny, aktywny w odmiennych momentach historii 
państwa, ale zawsze oddawał ducha białej, pro-
testanckiej Ameryki. Nawiązywał do cech, z któ-
rych protestanci nie powinni być dumni. Dziś, co 
cieszy, Ku Klux Klan jest jedynie szeregiem drob-
nych organizacji, pozbawionych dawnej akceptacji 
społecznej i wpływów politycznych. Jednak czy na 
pewno? Czy zwycięstwo wyborcze Donalda Trum-
pa, oparte na sympatiach białych protestantów, 
było wynikiem światowych tendencji? Czy lewi-
cowy establishment, którego uosobieniem jest 
Hilary Clinton, po latach rządów Obamy po pro-
stu zbrzydł Amerykanom? A może gdzieś w oddali 
płonie krzyż, a wokół niego gromadzą się postacie 
w białych kapturach?

Sługa uniżony
Jerzy Kopański
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Płonące 
magnolie

Na południe od Linii Masona-Dixona obficie rosną 
magnolie, ale pośród ich oszałamiającego piękna 
rozwinął się całkiem inny, czarny kwiat – Ku Klux Klan

Muszę przyznać się do pewnej ułomności – nie lubię podróżować. Obec-
nie, kiedy ludzie lekko jak ptaki przenoszą się na skrzydłach samolotów 
z miejsca na miejsce, moje nastawienie wydać się może skrajnym dzi-
wactwem. Przeraża mnie sama perspektywa pakowania, organizowa-
nia transportu i zasypiania w obcych łóżkach. Dlatego niewiele widzia-
łam świata – parę krajów Europy, więc nie wiem, czy to się w ogóle liczy. 
Jako świat. Może nie. Może trzeba być w Afryce, Azji, na Grenlandii, żeby 
móc powiedzieć, że podróżowało się dokądkolwiek, bo reszta to rodzi-
me podwórko i to, co za płotem. To nie jest tak, że nie jestem ciekawa 
odległych krain, jednak ani egzotyczne zapachy, ani uliczny gwar obcych 
miast, ani słodycz dojrzałego owocu nieokaleczonego długotrwałym 
transportem nie rekompensują mi dyskomfortu związanego z opusz-

Martyna Ochnik
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12 czeniem domu. Być może dlatego tak lubię oglądać mapy. Można z nich 
wyczytać naprawdę dużo. Paleta żółcieni, ochry, zielenie i błękity, sub-
telny rysunek poziomic, koraliki archipelagów, stanowczy bieg równika, 
lodowe czapki biegunów – opowiadają baśnie o ziemiach za horyzontem. 
Baśnie, bo niczym nieograniczona wyobraźnia maluje obrazy, tworzy 
wizje i budzi pragnienia.

Patrzę na mapę Półkuli Zachodniej, na obszar zawarty między Zwrot-
nikiem Raka a 50. stopniem szerokości geograficznej północnej. Widzę 
cieniutkie pasemko nizin nad Pacyfikiem, potem monumentalne wynie-
sienie Gór Skalistych, za którymi kryją się Wielkie Równiny, następnie 
teren obniża się, żeby w dolinie Missisipi zejść ku wodom Zatoki Meksy-
kańskiej. Jeszcze Appalachy próbują wznieść się ponad wilgotne niziny, 
ale wkrótce poddają się i wychodzą na spotkanie Atlantyku. Zorientowa-
na południkowo rzeźba terenu sprawia, że masy powietrza przemieszcza-
ją się swobodnie z południa na północ. Prąd Karaibski omywający Zatokę 
Meksykańską przynosi masy ciepłego wilgotnego powietrza, które zde-
rzają się nad kontynentem z wpływami arktycznymi, więc silne wichury 
przybierają tam nieraz katastrofalne rozmiary. Jeśli pojawi się tornado, 
to trąba powietrzna potrafi porwać dom razem z mieszkańcami – taka 

przygoda stała się przecież kiedyś udziałem Dorotki. Inne 
wiatry wieją na południu. Tam cyklony tropikalne uderzają 
w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, a wody zalewają Nowy 
Orlean. Poza tym większość kraju leży w strefie klimatów 
zwrotnikowych i podzwrotnikowych, zarówno kontynental-
nych, jak i morskich. Tylko północny obszar to klimaty umiar-
kowane. Warunki naturalne są zatem silnie zróżnicowane, co 
nie mogło pozostać bez wpływu na tryb życia ludzi zamieszku-
jących te ziemie. Suche płaskowyże pokrywają więc pastwiska, 

zboże woli bardziej zrównoważony klimat niższych partii, a górskie lasy 
dostarczą budulca i niewiele więcej. A jednak cały ten obszar to jedno 
państwo, organizm funkcjonujący na tyle efektywnie, że USA od dwustu 
lat utrzymują dominującą pozycję gospodarczą na świecie. Trudno nie 
zastanawiać się, co połączyło ludzi, którzy stworzyli ten kraj, a których 
dzieliło to, co istotne – pochodzenie, religia, rasa, obyczaje. 

Budowanie wspólnoty rozpoczął bunt trzynastu brytyjskich kolonii 
przeciwko uciążliwej zależności od macierzystego Imperium. W 1789 
roku, sześć lat od zakończenia wojny o niepodległość, weszła w życie Kon-

Trudno nie zastanawiać 
się, co połączyło ludzi, 

którzy stworzyli 
ten kraj, a których 

dzieliło to, co istotne – 
pochodzenie, religia, 

rasa, obyczaje
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13stytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Terytorium nowego państwa 

rozrastało się stopniowo o tereny zakupione od Francji, Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii oraz zdobyte na Meksyku w roku 1848. Popatrzmy na mapę. 
Ten olbrzymi i niezwykle zróżnicowany obszar podzielony jest arbitralnie 
na 50 stanów oddzielonych granicami jakby nakreślonymi przy linijce. 
W ramach federacji każdy stan posiada określoną niezależność prawną. 
Jego poczucie odrębności wyraża godło oraz charakterystyczny obiekt – 
zwierzę, roślina, minerał, budowla, nawet wzór tkaniny.

Na przykład symbolem Luizjany i Missisipi są magnolie. I znowu – po 
spojrzeniu na mapę widać, że rośliny te występują w wielkiej obfitości 
i w Teksasie, i w Oklahomie, i w Arkansas, i w Alabamie, Tennessee, Ken-
tucky, Missouri, Georgii, Karolinie Południowej i Północnej, Wirginii, na 
Florydzie. Jeżeli dodamy do tego Nowy Meksyk i Arizonę, otrzymamy 
Stany Skonfederowane, które podczas wojny secesyjnej przeciwstawiły 
się Unii w imię utrzymania własnych praw i niezgody na scentralizowa-
ne rządy. 

R a n a

Ta część Stanów Zjednoczonych jest wyraźnie odmienna od Północy, 
zarówno pod względem krajobrazu, czy klimatu, jak i gospodarki oraz 
stylu życia mieszkańców. Podział ten wyznacza Linia Masona-Dixona, 
historyczna granica kulturowa między Północą a Południem przebiega-
jąca między 39. a 40. równoleżnikiem. Nakreślili ją w latach 1763–1767 
angielscy astronomowie Charles Mason i Jeremiah Dixon, rozstrzygając 
w ten sposób spór terytorialny między Pensylwanią i Marylandem. Z pro-
roczą przenikliwością zaznaczyli miejsce, w którym za sto lat otworzy się 
głęboka i nigdy do końca niezabliźniona rana.

Na południe od tej linii obficie rosną magnolie, ale pośród ich oszała-
miającego piękna rozwinął się całkiem inny, czarny kwiat – Ku Klux Klan.

Maj 1865 roku przyniósł zakończenie wojny secesyjnej i klęskę Stanów 
Konfederacji. Prezydent Abraham Lincoln, któremu udało 
się utrzymać spójność organizmu państwowego, postanowił 
umocnić go, inicjując reformy polityczno-społeczne nazwane 
Rekonstrukcją. Po morderczej pięcioletniej kampanii, pełnej 
krwawych bitew i rzezi, stany Południa zmuszone zostały do 
akceptacji obcych praw, których przestrzegania pilnowały oku-
pacyjne wojska Unii. Weteranom Konfederacji konfiskowano 

Stany Południa 
zmuszone zostały do 
akceptacji obcych praw, 
których przestrzegania 
pilnowały okupacyjne 
wojska Unii
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14 majątki, pozbawiono ich możliwości piastowania urzędów i prawa wybor-
czego. Po zniesieniu w 1865 roku niewolnictwa prawo głosu przysługiwało 
natomiast Czarnym – w zdecydowanej większości analfabetom, którzy 
nie mieli najmniejszego pojęcia o rządzeniu, sądzeniu czy prowadzeniu 
biznesu. W regionie kwitła obrzydliwa, jawna korupcja. Przybywający 
z Północy carpetbaggers na potęgę kupowali głosy Murzynów, a w tym pro-
cederze wspierali ich scalawags, miejscowi kolaboranci. Wysokie podatki 
rujnowały plantacje, gospodarstwa i całe rodziny. Rosnąca nienawiść do 
okupantów miała mocne podstawy. Jeszcze długo po zakończeniu woj-
ny generał Sherman szczycił się za granicą swoim marszem z Atlanty do 
Savannah, podczas którego zostawiał za sobą jedynie spaloną ziemię. 
Stosowana przez Unionistów taktyka wojny totalnej nie oszczędziła ani 
infrastruktury kraju, ani dobytku mieszkańców, ani życia niewinnych. 
Południe, spustoszone i poddane bezlitosnej okupacji, pogrążyło się 
w zacofaniu gospodarczym względem reszty kraju i nie odrobiło tej straty 
praktycznie do dziś. W tej sytuacji stworzenie organizacji, która mogłaby 
materialnie i moralnie wspierać obywateli brutalnie wytrąconych z kolein 
życia, wydawało się pilną potrzebą i jak najbardziej racjonalnym pomy-

słem. W Wigilię Bożego Narodzenia 1865 roku, czyli około 
pół roku od zakończenia działań wojennych, w miasteczku 
Pulaski w stanie Tennessee spotkało się sześciu weteranów 
pokonanej Armii Południa – kpt. John C. Lester, mjr James 
R. Crowe, John B. Kennedy, J. Calvin Jones, Richard R. Reed 
i Frank O. McCord. Zawiązali organizację, której celem miało 
być niesienie pomocy i wsparcia weteranom wojennym oraz 
wdowom i sierotom po poległych żołnierzach. Nazwali ją Ku 
Klux Klan. Pochodzenie tego określenia nie jest jasne. Przyj-
muje się, że zaczerpnięto je od greckiego słowa kyklos, które 

oznacza zarówno cykl, jak i krąg wspólników czy kompanów. Niektórzy 
jednak twierdzą, że dźwięk nazwy przypomina odgłos przeładowywa-
nej broni, co zawiera już pewną sugestię co do charakteru grupy. Kapitan 
Lester w swoich wspomnieniach bagatelizuje tę inicjatywę, twierdząc, 
że wraz z kolegami założyli związek dla zabawy, a też trochę z nudów, 
bo jako uczestnicy walk nie mieli przecież prawa zajmować się żadną 
działalnością publiczną.

Na początku zabawa była przednia. Z nocnych ciemności wyłaniały 
się niespodzianie tajemnicze postaci ubrane w białe prześcieradła, z gło-

Stworzenie 
organizacji, która 

mogłaby materialnie 
i moralnie wspierać 

obywateli brutalnie 
wytrąconych z kolein 

życia, wydawało się 
pilną potrzebą
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ry na oczy. Postaci te budziły lęk, a szczególnie przerażały zabobonnych 
Murzynów, przekonanych, że przyszły zemścić się na nich duchy poległych 
żołnierzy Konfederacji. Bardzo to było ucieszne i inspirowało do kolejnych 
pomysłów. A to wytarzano w smole i pierzu jakiegoś Czarnego, dając mu 
nauczkę za mniej lub bardziej realne przewinienia, a to potraktowano tak 
Białego nazbyt sprzyjającego Murzynom, a to sturlano kogoś ze wzgórza 
w zamkniętej beczce. Mogło zdarzyć się, że ktoś nie przeżył tych figli – 
trudno, powojenna moralność jest zwykle kaleka.

I tak się wówczas bawiono, a przecież atmosfera panująca w Stanach 
Południa nie nastrajała do żartów. Obywatelom odebrano praktycznie 
możliwość decydowania o sprawach lokalnej społeczności i do życia 
w stylu, do jakiego nawykli. Kwestia niewolnictwa zaczynała jątrzyć. 
Nieprzygotowani do wolnego życia Murzyni często wybierali bezczyn-
ność, zatracali się w pijaństwie i dopuszczali się rozbojów. Jeżeli korzy-
stali z szansy, jaką dała im klęska ich dawnych panów, to przecież nie 
mieli żadnego przygotowania do pełnienia funkcji publicznych czy 
organizacji biznesu. Kraj pogrążał się w chaosie, korupcji i biedzie. 
Skazani na bezczynność Biali stawali się formalnie zależni od swoich 
niewolników. Trudno się dziwić, że narastał sprzeciw wobec tak nie-
zdrowej sytuacji. W ślad za nim szła wrogość – obustronna, karmiona 
z jednej strony niezgodą na narzucone przemocą prawa, 
a z drugiej strachem. W tej atmosferze emocje zaczynały 
wymykać się spod kontroli.

Wiosną 1867 roku nikt już nie mówił o zabawie. Jasno zade-
klarowano, że Ku Klux Klan będzie występował w obronie Kon-
stytucji, byłych żołnierzy Konfederacji oraz praw białej więk-
szości mieszkańców Południa.

Kiedy w 1884 roku kapitan Lester spisywał wspomnienia, otoczony złą 
sławą Ku Klux Klan już nie istniał. Może założyciel organizacji przedsta-
wiał inicjatywę w konwencji zabawy, bo nie wszystko chciał ujawniać? Od 
początku była ona czymś w rodzaju tajnego związku o zhierarchizowanej 
strukturze, z rytuałami przyjęcia i inicjacji wzorowanymi luźno na cere-
moniale masońskim oraz systemem znaków służących porozumiewaniu 
się. Na czele Invisible Empire of the South stał Grand Wizard, któremu pod-
legali niżsi rangą oficerowie różnych stopni: Grand Dragons, Black Hawks 
lub Grand Cyclops.

W ukryciu łatwiej 
dopuszczać się czynów 
niecnych, więc białe 
kaptury zakładali też 
rozmaici dewianci
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16 P o d  k a P T U R e m
W ukryciu łatwiej dopuszczać się czynów niecnych, więc białe kaptury 
zakładali też rozmaici dewianci i ludzie chcący załatwić osobiste pora-
chunki. Nie wiadomo było, kto kryje się pod przebraniem w ciemnościach 
nocy. Ku Klux Klan metodami terrorystycznymi zwalczał równouprawnio-
nych Czarnoskórych, a także sprzyjających im Białych. Z rasistowską butą 
głosił wyższość białego człowieka nad czarnym. Białego znaczyło WASP.

W styczniu 1869 roku, wobec niemożności sprawowania skutecznej 
kontroli nad organizacją ewoluującą ku działaniom terrorystycznym, jej 
przywódca, legendarny generał konfederatów Nathan Bedford Forrest, 
formalnie rozwiązał Ku Klux Klan i nakazał spalenie strojów oraz doku-
mentów. Część oddziałów lokalnych nie podporządkowała się jednak tej 
decyzji, a niektóre z nich działały jeszcze przez wiele lat, szerząc terror. 
Nieliczni gubernatorzy z Południa wystawili do walki z Ku Klux Klanem 

Milicje Stanowe – nie przyniosło to oczekiwanego skutku. 
W związku z tym Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął trzy 
ustawy o szczególnych uprawnieniach władz wykonawczych 
(1871–1872, Enforcement Acts i Ku Klux Klan Act), zakazujące 
przebierania się i spiskowania przeciwko obowiązującym pra-
wom. W dziewięciu hrabstwach Karoliny Południowej wpro-
wadzono stan wyjątkowy, a Rząd Federalny przeprowadził 

masową akcję przeciwko organizacji, unicestwiając jej struktury. Kiedy 
w 1876 roku prezydent Rutherford Hayes zakończył Rekonstrukcję, Ku 
Klux Klan już nie istniał.

Dlaczego sprawy tak szybko wymknęły się spod kontroli, a ludzie tak 
łatwo sięgnęli po przemoc? 

Nienawiść do okupanta terroryzującego mieszkańców Południa 
w majestacie narzuconego prawa jest zrozumiała. Przeciwstawienie 
się zagrożeniu, jakie często stwarzali dawni niewolnicy niezdolni do 
życia w nowych warunkach – także. Dlaczego jednak Południowcy nie 
potrafili za przykładem Unionistów uznać prawa każdego człowie-
ka do samostanowienia? Skąd ta uparta niezgoda, w mniejszym lub 
większym zakresie wciąż żywa? Po bolesnej przegranej Południowcy 
porzucili wprawdzie myśl o secesji, ale twardo upierali się przy przed-
wojennych wolnościach stanowych. Wierzyli też w wyjątkowość, nad-
rzędność i dominację cywilizacji białego człowieka, w czym utwierdzali 
ich protestanccy pastorzy.

dlaczego sprawy tak 
szybko wymknęły 

się spod kontroli, 
a ludzie tak łatwo 

sięgnęli po przemoc?
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Idea niewolnictwa wydaje się nam koncepcją szokującą – człowiek jako 
rzecz, którą można nabyć, sprzedać i dowolnie rozporządzać, łącznie z bez-
karnym pozbawieniem życia; zależny od właściciela w każdym aspekcie 
swojej egzystencji od narodzin po śmierć. Rewolucyjność i humanitaryzm 
nauki chrześcijańskiej polega między innymi na stwierdzeniu, że każdy 
człowiek jest istotą wolną. Jednak chociaż Europa zapomniała już nie-
mal o niewolnictwie, to poza jej granicami posiadanie człowieka przez 
człowieka wciąż było praktykowane, także przez Europejczyków, aż do 
XIX wieku. Wystarczy przypomnieć casus afrykańskiego Konga skoloni-
zowanego przez króla Leopolda.

A jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych? Już od 1565 roku ist-
niała na Florydzie hiszpańska osada St. Augustine, która przez następ-
ne 235 lat była stolicą hiszpańskiej Florydy. Założone przez kolonistów 
angielskich w 1607 roku Jamestown w Wirginii upadło wskutek ataków 
Indian i braku żywności – mieszkańcy przenieśli się wówczas w inne miej-
sca. W 1620 roku do wybrzeża późniejszego Massachusetts przybił statek 
pod nazwą Mayflower. Przypłynęły nim 102 osoby, protestanccy uchodźcy 
religijni, a dokładniej – purytanie, którzy nie mieli w Europie warunków 
do praktykowania swojej wiary. Osiedlili się w okolicach dzi-
siejszego Plymouth. Wszyscy mężczyźni podpisali Mayflower 
compact, umowę określającą zasady nowego ładu społecz-
nego w założonej przez siebie kolonii. Stopniowo zajmowali 
dalsze tereny – New Hampshire (1623), Maine (1623), Provi-
dence (1636), Rhode Island (1644) i Vermont (1724). Rodziła 
się Nowa Anglia.

Zagospodarowanie nowego terytorium stanowiło dla Europejczyków 
poważne wyzwanie, liczyła się każda para rąk – do karczowania lasów, 
do budowania osad, do obrony przed Indianami, do uprawy roli. Kiedy 
w 1619 roku holenderscy korsarze przywieźli do Jamestown w Wirginii 
dwudziestu czarnych niewolników porwanych ze statku wiozącego ich 
z Afryki do Hiszpanii, otworzyli nowy rozdział w historii stosunków 
społecznych na kontynencie. Sumienni i pobożni purytanie ochrzcili 
nieszczęśników i zaprzęgli do pracy, a Holendrzy odpłynęli ze złotem. 
Murzyni, świeżej daty chrześcijanie, zgodnie z prawem angielskim 
niewolnikami zostać nie mogli. Ale służącymi kontraktowymi – jak 
najbardziej.

Tam, gdzie gra toczy 
się o dobra materialne, 
zasady naginane są 
łatwiej, a moralność 
nie tak surowa
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18 Ta instytucja była już znana w Ameryce. Imigranci z Anglii, Szkocji, 
Irlandii, Niemiec i Holandii często nie mieli pieniędzy na opłacenie podró-
ży. W zamian za transport kapitan statku sprzedawał ich zatem osadni-
kom, u których musieli odpracować określoną liczbę lat. Po odsłużeniu 
kontraktu służący, biały czy czarny, otrzymywał własną ziemię, na której 
z kolei mógł sam zatrudniać służących kontraktowych dowolnej rasy. 
Tak było jeszcze na początku XVII wieku. Jednak tam, gdzie gra toczy 
się o dobra materialne, zasady naginane są łatwiej, a moralność nie tak 
surowa. W praktyce właściciel mógł swojego służącego przegrać w karty 
lub odsprzedać, nie pytając go o zgodę, a niezadowolonego ze swojego 
losu schwytanego uciekiniera karano przedłużeniem kontraktu. Insty-
tucja służby kontraktowej, choć w zamyśle mająca zapewnić nowemu 
krajowi siłę roboczą, a ludziom szukającym swojej szansy w Nowym 
Świecie umożliwić osiedlanie się, szybko uległa degeneracji. Handlarze 
dostarczający ludzi do Ameryki dobrze na tym zarabiali. Za Irlandczyka 
dostawali 5 funtów, a za Murzyna nawet 50. Ci ostatni byli bardziej pożą-
dani z powodu zdolności do ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Z Afryki 
do Ameryki szły więc regularne transporty czarnych jeńców wojen ple-
miennych. Zwycięscy kacykowie sprzedawali ich handlarzom – Biali nie 
musieli nawet brudzić sobie rąk.

Interes kwitł i trzeba było wykorzystać koniunkturę. Handlarze nie 
tylko oferowali przejażdżkę ludziom niezadowolonym z życia w Euro-
pie czy skazańcom, którym pozostawiono wybór między opuszczeniem 
kraju a grzywną, więzieniem lub szubienicą. Porywali też z ulic europej-
skich miast żebraków, włóczęgów i sieroty – nieszczęśników, o których 
nie upominał się nikt. Białych, jako mniej wartościowych, czekało na 
miejscu niezbyt ciepłe przyjęcie. Poza tym stosunek protestantów do 
ochrzczonych Murzynów był lepszy niż do katolików, znienawidzonych 
dawnych sąsiadów z wysp.

Jak doszło do tego, że w społeczeństwie tak wiernym Biblii jeden czło-
wiek mógł posiadać drugiego człowieka?

C z a R n e  z łoTo, B i a ł e  z łoTo

Gospodarka amerykańska rozwijała się dynamicznie dzięki wolności 
działania, jakiej nie doświadczali mieszkańcy Europy. Na sukces złoży-
ły się rozległe przestrzenie niczyje – bo przecież Indian nie traktowano 
jako właścicieli tych ziem, skoro nie mogli własności udokumentować na 
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19papierze; brak ograniczeń legislacyjnych, powszechne prawo wyborcze 

dla Białych i liczne wolności polityczne; nieustanny napływ osadników 
z Europy, którzy zdeterminowani, by odnieść sukces, zakładali gospodar-
stwa rolne, plantacje, przedsiębiorstwa, banki; i obowiązujący jako skład-
nik protestanckiego stylu życia etos pracy, wytrwałości i oszczędności. Jed-
nak podział na dwie strefy gospodarcze – przemysłową i zurbanizowaną 
Północ oraz rolnicze Południe – od początku wynikający z odmiennych 
warunków naturalnych, uwidaczniał się coraz bardziej w miarę upływu 
czasu. Choć ich początkowe poczucie wspólnoty wyrosło dzięki wspól-
nej walce z Indianami i Francuzami, oba obszary zaczynały różnić się 
wyraźnie pod względem wyznaniowym, kulturalnym i gospodarczym. 
Północ zaludniali osadnicy mieszczańscy (zwykle wyznawcy różnych 
sekt) tworzący podwaliny przemysłu i handlu, na południu przeważa-
ła zaś anglikańska szlachta rozwijająca wielkie gospodarstwa rolne. 
Uprawiano tytoń i ryż, ale podstawowym źródłem bogactwa Południa 
stała się bawełna. Sprzedawana głównie do Europy, stanowiła 57% 
całego eksportu USA.

Budująca nowoczesny przemysł Północ starała się chronić własne 
wyroby, ustanawiając zaporowe cła handlowe na produkty z Europy. 
W rewanżu państwa Starego Kontynentu ustanawiały wysokie cła na 
wszystkie towary zza oceanu, co uderzało przede wszystkim w planta-
cyjną gospodarkę Południa. Właśnie na tle barier celnych i podcinają-
cej wytwórczość Południa polityki handlowej Waszyngtonu ujawniało 
się jądro sprzeczności pomiędzy dwoma regionami Ameryki, których 
struktura społeczna też była całkiem odmienna. Przeważająca większość 
białych imigrantów przybywała na północ kraju, mogąc tam znaleźć 
zatrudnienie. Napływająca z Europy wykwalifikowana siła robocza była 
nieprzydatna na Południu, gdzie ciężar produkcji spoczywał na barkach 
niewolników. Anglikańscy plantatorzy odnosili się też wrogo do Irland-
czyków, Żydów i Niemców jako przedstawicieli znienawidzonej wiary.

Południe, zależne od dochodów z eksportu bawełny, potrzebowało 
za to wielu silnych robotników, a kiedy w XVIII wieku skonstruowano 
odziarniarkę do bawełny, która znacząco usprawniła proces pozyskiwa-
nia włókien, rąk do pracy nigdy nie było zbyt wiele. Murzyni, odporni na 
upał i wytrzymali fizycznie, nadawali się do tego celu znakomicie. Jak 
jednak zatrzymać na plantacji służącego kontraktowego, który odsłużył 
swoje i może odejść?
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20 Pierwszym niewolnikiem był podobno John Punch. W 1640 roku wraz 
z dwoma innymi służącymi kontraktowymi, Holendrem i Szkotem, uciekł 
od swojego pracodawcy. Schwytani Biali zostali ukarani wydłużeniem 
kontraktów, ale Czarny musiał pozostać na służbie dożywotnio. Epizod 
ten uznaje się za pierwszy dowiedziony przypadek dyskryminacji raso-
wej, choć zbyt mało wiemy o okolicznościach sprawy, żeby przyjmować 
to z niezachwianą pewnością. W latach 60. XVII wieku kolejne stany 
wprowadzały przepis mówiący, że ukończenie kontraktowego terminu, 
a nawet uzyskanie wolności nie zwalnia ze służby. Jako powód podawano 
konieczność szerzenia wiary wśród robotników. Na początku XVIII wie-
ku w Karolinie Południowej wydano ponadto szczegółowe zarządzenia 
dotyczące sposobu traktowania Murzynów. Stwierdzono, że są oni ze 
swej natury barbarzyńcami i dzikusami, a zatem muszą podlegać osob-
nym prawom.

Północ potępiła takie praktyki i nawet na Południu zaczęły powstawać 
organizacje abolicjonistyczne. Jednak Północ mogła w tej kwestii pozwo-
lić sobie na mało kosztowny, humanitarny gest, podczas gdy Południu 
pozbawionemu siły roboczej groziło załamanie gospodarcze. Potrzebo-
wało ono jednak również moralnego usprawiedliwienia swojej postawy. 
Wtedy narodziła się ideologia Nowego Rzymu. Wskazywano na Cesar-
stwo Rzymskie jako wzór dla południowej kultury, twierdząc, że niewol-
nictwo było i pozostało ceną wielkości. Tendencja ta wyrażała się nawet 
w architekturze posiadłości ziemskich z kolumnami naokoło ganków 
i werand czy charakterystycznymi zwieńczeniami, a także w nazwach 
miejscowości nawiązujących do antyku i Italii – Syracuse, Rome, Athens.

To jednak nie wystarczało. Uzasadnienia dla niewolnictwa szuka-
no, naginając interpretacje Biblii i przekonując społeczeństwo o jego 
cywilizacyjnej roli. Rachunek ekonomiczny zwyciężył z ideami. WASP 
budowali dobrobyt Południa na karykaturze wartości chrześcijańskich 
i ludzkiej krzywdzie.

U ś P i e n i  i   P R z e B U d z e n i

Pas Biblijny to obszar Stanów Zjednoczonych, w którym po dziś dzień 
mieszka największy odsetek chrześcijan. Podobnie jak magnolie, swoim 
zasięgiem obejmuje południowe stany. Tutaj wiara utrzymała się jako 
jeszcze jeden element identyfikacji w opozycji do stanów północnych, 
a duch spajający wiernych odradzał się cyklicznie mniej więcej co 100 lat, 
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21inspirując trzy pokolenia, wzmacniając wiarę i dając początek nowym 

wyznaniom. Jeszcze w dawnych koloniach zaczęły pojawiać się masowo 
ruchy odnowy religijnej kierowane przez charyzmatycznych kaznodzie-
jów. Ten niespotykany nigdzie indziej fenomen określa się jako Wielkie 
Przebudzenia. Było ich cztery – w latach 30. XVIII wieku, na początku 
i w drugiej połowie XIX wieku oraz w latach 60. XX wieku. Drugie prze-
budzenie wywołało kampanię przeciwko niewolnictwu i ruch na rzecz 
trzeźwości. Zaowocowało też walką z korupcją w stanach południowych. 
To wtedy rozwiązano Ku Klux Klan.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że zasiane ziarno obumarło. Było 
wciąż żywe w ludzkiej pamięci, w sentymentalnym przywiązaniu do wizji 
spokojnego i dostatniego Południa sprzed wojny secesyjnej, w zaurocze-
niu minionym stylem życia pełnym elegancji i galanterii, w legendach 
poległych bohaterów.

P ło n ą C y  k R z y ż

Mijały lata. Południowcy, nie akceptując przemian społecznych narzu-
conych im wbrew woli, w praktyce obchodzili abolicjonistyczne prze-
pisy na wszelkie możliwe sposoby. Skoro nie można już było 
Czarnego posiadać, to przynajmniej należało trzymać się od 
niego z daleka – w szkole, w autobusie, w restauracji. Equal 
but separate. Kiedy 18 maja 1896 roku Sąd Najwyższy uznał 
segregację za zgodną z prawem, w serca Południowców wstą-
piła nadzieja. O Ku Klux Klanie opowiadano wieczorami na 
werandach Południa i pisano książki, aż jedna z nich, The Clan-
sman autorstwa Thomasa Dixona, doczekała się w 1915 roku ekranizacji. 
Film Davida W. Griffitha Narodziny narodu nie tylko stał się wydarzeniem 
artystycznym i zapisał na stałe w historii kina. W tamtym czasie dotknął 
uśpionych pragnień powrotu do minionej chwały i zogniskował potrzebę 
narodowej identyfikacji.

Ku Klux Klan odrodził się 8 lutego 1915 roku w Atlancie. Wędrowny 
kramarz, kaznodzieja, fanatyk i hochsztapler William Joseph Simmons 
był pod tak silnym wrażeniem filmu, że w Święto Dziękczynienia udał 
się wraz z piętnastoma zwolennikami na Stone Mountain, gdzie rozpalili 
olbrzymi krzyż. Hasłami odrodzonej organizacji były hegemonia Białych, 
prawdziwy patriotyzm i czysty amerykanizm. Napęd dawała nostalgia za 
południowym stylem życia oraz reakcja na rosnącą falę imigracji z Europy 

WaSP budowali 
dobrobyt Południa na 
karykaturze wartości 
chrześcijańskich 
i ludzkiej krzywdzie
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22 ogarniętej wojną. W konsekwencji do głosu doszły postawy dyskrymina-
cyjne w stosunku do żydów, katolików i wyznawców innych religii. Nowy 
klan przejął ceremoniały i tytuły pierwszego; na czele Niewidzialnego 
Cesarstwa Ku Klux Klanu stanął ponownie Grand Wizard, a każdy stan 
ogłoszono odrębnym królestwem.

Organizowano marsze, członkowie przebierali się w białe, charakte-
rystyczne stroje i palili krzyże. W latach 20. XX wieku liczebność orga-
nizacji sięgnęła 5 milionów i aż do roku 1927 Ku Klux Klan stanowił real-
ną siłę, z którą musiał liczyć się nawet rząd. Gorszące niesnaski w łonie 
ruchu, korupcja przywódców i stosowanie przemocy przyczyniły się jed-
nak wkrótce do jego upadku. Przeciwnicy organizacji wysadzili w powie-
trze jej siedzibę w Fort Worth, a cierpiący na megalomanię Grand Wizard 
Edward y. Clarke, uważający się za wcielenie Juliusza Cezara i Dalajlamy, 
popadł w obłęd i w roku 1932 został zamknięty w nowojorskim szpi-
talu psychiatrycznym. Liczba członków Klanu stopniowo spadała, aż 
w 1944 roku został on czasowo rozwiązany.

T R z e C i

II wojna światowa mniej była odległa od Stanów Zjednoczonych, niż 
życzyliby sobie tego Amerykanie. Do domów wracali weterani z dale-
kiej Europy, a niektórzy pozostali tam na polach bitew. Poczucie nie-
stabilności świata, niepokój związany z nieuniknionymi przemiana-

mi społecznymi i napływ powojennej imigracji wzbudził 
na nowo potrzebę zaznaczenia narodowej odrębności oraz 
ochrony tego, co znajome i bliskie. W 1945 roku Ku Klux Klan 
wznowił działalność w stanie Georgia serią linczów, zabójstw 
i podpaleń, choć nie wytworzył już zwartej struktury i dzia-
łał w formie luźno powiązanych grupek. Szczególną aktyw-
nością zaznaczył się w latach 60. w reakcji na wdrożenie 
w życie Ustawy o Prawach Obywatelskich (Civil Rights Act). 

Połączył się później z innymi, mniejszymi organizacjami rasistowski-
mi, tworząc Zjednoczone Klany Ameryki, którymi dowodził William 
Simmons. Wrogami Klanu stali się między innymi Martin Luther King 
i prezydent Lyndon B. Johnson. Ku Klux Klan we współczesnej odsło-
nie zrezygnował w dużej mierze z działania w ukryciu i aby poszerzyć 
swój zasięg, zachęcał do wstępowania w swoje szeregi także katolików, 
kobiety i młodzież od 12. roku życia. Ulicami miast przechodziły parady 

ku klux klan wolał 
zabijać swoich 

przeciwników niż 
zawracać sobie głowę 

walką o prawo do 
segregacji rasowej
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wrogów opatrzonymi obraźliwymi tekstami. Członkowie ruchu dopusz-
czali się aktów przemocy z użyciem sznura i broni palnej. Mnożyły się 
przypadki powieszenia, pobicia, postrzelenia, zastrzelenia i rozma-
itych tortur. Na tym polu szczególnie zaznaczyli swoją aktywność Biali 
Rycerze z Missisipi i odłam Klanu z miasteczka Birmingham, od serii 
zamachów bombowych zwanego Bombingham. Teraz Ku Klux Klan 
wolał zabijać swoich przeciwników niż zawracać sobie głowę walką 
o prawo do segregacji rasowej. Jedną z tych zbrodni przedstawił Alan 
Parker w filmie z 1988 roku Missisipi Burning. To historia śledztwa pro-
wadzonego przez dwóch agentów FBI w sprawie morderstwa trzech 
obrońców praw człowieka w stanie Missisipi w 1964 roku. Agencja sta-
rała się rozpracować ruch i zapobiegać zbrodniom, co nie było łatwe 
mimo infiltracji w szeregach Ku Klux Klanu.

d e e P  S o U T h

Tłumaczy się to jako „Głębokie Południe”, ale też „Ciemne Południe”. 
Nazwa zawiera pierwiastek opisowy, bo to tutaj było najwięcej Czarnych. 
Ciemne Południe ma już jednak wydźwięk wartościujący – tu najdłużej 
utrzymywało się niewolnictwo, a pomimo jego zniesienia stosunek do 
czarnoskórych mieszkańców jest nadal nacechowany dystan-
sem. Do tego w liberalnym obyczajowo świecie konserwatyzm 
postrzegany jest często jako wyraz ciemnoty umysłowej. To 
schematycznie negatywne postrzeganie Południa przeważa 
w filmach i książkach, a także w opracowaniach pretendują-
cych do naukowości. W języku polskim nie ma tego wiele, a dostępna 
literatura powtarza znany schemat – Południe zamieszkują prostaccy 
ciemniacy, red necks, czyli po polsku „karki”; a co to oznacza, przecież wie-
my. Red necks także dlatego, że taką barwę przybiera pod wpływem słońca 
blada i delikatna skóra mieszkańców Południa, w większości pochodzenia 
skandynawskiego i niemieckiego. Autorka pewnego reportażu wyraża 
nawet protekcjonalną opinię, że nie zaszkodziłaby im kropla ciemniej-
szej krwi, przed czym obywatele ci tak się bronią.

Ponieważ człowiek ma naturalną tendencję do zauważania tego, co 
zawiera się w obszarze jego doświadczeń i przyjętych za własne sche-
matów myślowych, w opisach Południowców eksponuje się często te 
ich cechy, które można łatwo ośmieszyć w konfrontacji z najlepszymi 

Tworzy się obraz 
czarno-biały à rebours, 
a prawda wciąż umyka
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24 cechami czarnej rasy. Pięknie i zdrowiu czarnych ciał przeciwstawia się 
niezręczność i skłonność do otyłości białych; beztroskiemu stosunkowi do 
rzeczywistości – sztywność światopoglądową wyrażającą się w upartym 
trwaniu przy określonym stylu życia; lekkość i spontaniczność zabawy 
przy muzyce – pompatycznym imprezom i sąsiedzkim grillom. Podkreśla 
się fanatyzm światopoglądowy białych Południowców – w tym samym 
zdaniu wspominając o ich religijności i nie zawsze precyzując, o jaką 
religię chodzi – oraz przywołuje wizerunek zamaskowanych oprawców 
na tle płonących krzyży. W ten sposób tworzy się obraz czarno-biały 
à rebours, a prawda wciąż umyka. Może warto więc dostrzec to, co spra-
wia, że mieszkańcy Południa są tak przywiązani do swojego stylu życia. 
Konserwatyzm oznacza dla nich wierność – tradycji, pamięci przodków, 
trwałym zasadom współżycia społecznego, kulturze wyrażanej na co 
dzień w uprzejmości, dobrych manierach i elegancji. Nie ma nic złego 
w tym, że chcą dbać przede wszystkim o własny kraj i znając go najlepiej, 
wolą sami decydować o jego sprawach. Trudno też dziwić się, że w trosce 
o bezpieczeństwo swoich rodzin pragną mieszkać tam, gdzie nie grasują 
gangi, a wychodząc z domu, nie trzeba zamykać drzwi.

Współcześnie Ku Klux Klan to najwyżej sto działających niezależ-
nie od siebie niewielkich grup. Skupiają one ludzi wyznają-
cych podobne zasady, pragnących spokojnego i bezpieczne-
go życia w oparciu o tradycyjne wartości. Co prawda istnieją 
też ugrupowania radykalnie rasistowskie, ale obecnie często 
niezwiązane z Ku Klux Klanem, a jedynie wykorzystujące jego 
rekwizyty do budowania wizerunku. Dlatego sam fakt przyna-
leżności do tego ruchu nie powinien stygmatyzować. Członka-

mi organizacji byli liczni politycy amerykańscy, także w czasie sprawowa-
nia urzędu, i to zarówno Demokraci, jak i Republikanie – James Eli Watson 
(republikanin z Indiany), lider większości Senatu w latach 1925–1933; Bibb 
Graves (demokrata), gubernator Alabamy; Hugo Black (demokrata), 
senator z Alabamy i długoletni (1937–1971) sędzia Sądu Najwyższego; 
Edward D. White (republikanin), prezes Sądu Najwyższego w latach 1910–
1921; Ed Jackson (republikanin), gubernator Indiany w latach 1925–1929; 
Arthur Raymond Robinson (republikanin), senator z Indiany w latach 
1925–1935; Clifford Walker (demokrata), gubernator, a później senator 
Georgii w latach 1923–1927; Clarence Morley (republikanin), guberna-
tor Kolorado w latach 1925–1927; Rice W. Means (republikanin), senator 

Członkami organizacji 
byli liczni politycy 

amerykańscy, i to 
zarówno demokraci, 

jak i Republikanie
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25z Kolorado w latach 1924–1927; Robert Byrd (demokrata), senator z Wir-

ginii Zachodniej w latach 1959–2010.
Niedawno negatywne komentarze wywołało zamieszczone w inter-

necie zdjęcie, na którym widać rodziców prezydenta Donalda Trumpa 
w strojach klanowych. Czy na pewno powinno ono tak oburzać?

m a g n o l i e

Wiosna już blisko. Pąki uśpione przez zimę nabrzmiewają, aż któregoś 
dnia pękną, odsłaniając lśniącą zieleń listków. Jednak zanim to się stanie, 
z innych pąków, otulonych szarawymi łuskami, wystrzelą białe i różowe 
płatki we wszelkich możliwych odcieniach. Płatki podługowate, ostro 
zakończone, mięsiste. Magnolie.

Jest ich ponad dwieście gatunków; krzewy i drzewa o szarawej, gład-
kiej korze. Tam, gdzie to możliwe, uprawia się je jako rośliny ozdobne, 
ale ich naturalnym środowiskiem jest Azja Wschodnia oraz obie Ame-
ryki. Magnolie obejmują swoim zasięgiem południową część Stanów 
Zjednoczonych i są charakterystycznym elementem krajobrazu nie tylko 
Luizjany i Missisipi, którą określa się Stanem Magnolii; choćby Houston 
w Texasie, gdzie wzdłuż Buffalo Bayou rosną liczne magnolie drzewiaste, 
zawdzięcza im miano Miasta Magnolii. Deep South tonie w kwiatach.

Magnolia jest prawie tak stara, jak świat, o czym świadczy prymityw-
na budowa kwiatu – płatki nie różnią się wyglądem od działek kielicha, 
liczne pręciki rosną w układzie spiralnym, otaczając słupki, a wszystko 
wyniesione jest na palczastym dnie kwiatowym. Już w trzeciorzędzie, 
czyli około 1,8 miliona lat temu, kwitnącym magnoliom przyglądać się 
mogły dinozaury. Prawie równie stare na kontynencie amerykańskim 
są tylko miłorząb japoński i tulipanowiec. Magnolie wydają się delikat-
ne, ale potrafią przetrwać niesprzyjające warunki. Jak mieszkańcy Deep 
South. Są subtelne i mocne jak damy z Południa. Zachęcają do czystości 
i szczerości. Symbolizują wierność i niezmienne trwanie tego, co dobre 
i piękne. Nie dajmy im spłonąć. Ω

 



Zmierzch 
białego 
kaptura
o B R a z  k U  k l U x  k l a n U  W   k i n i e  a m e Ry k a ń S k i m

Maciej Woźniak
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Gwiaździsta flaga, Statua Wolności, futbol – 
symbole USA wydają się dość oczywiste. Ale czy 
nie należałoby dodać do nich jeszcze jednego 
elementu? Białe kaptury z niewielkimi otworami 
na oczy, najczęściej w towarzystwie pochodni 
lub sznura, to przecież gotowy zestaw do snucia 
filmowej opowieści o amerykańskiej historii

To jedna z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej kontro-
wersyjnych organizacji, jakie powstały w Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie nie może cieszyć się powszechną estymą, lecz kiedyś sprawa 
wyglądała zupełnie inaczej… Historia motywu Ku Klux Klanu w kinie 
amerykańskim stanowi odbicie zmian w świadomości społeczeństwa 
amerykańskiego, które w ciągu nieco ponad stu lat przeszło drogę 
od akceptacji niewolnictwa aż do statusu jednego z najbardziej róż-
norodnych rasowo i kulturowo państw świata. 
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28 S z C z y T n e  i d e e  i   S z y B k a  T R a n S f o R m a C j a

Geneza organizacji ma swój początek tam, gdzie skończyło się nie-
wolnictwo w Stanach Zjednoczonych, czyli u kresu wojny secesyjnej 
i w osobie prezydenta Abrahama Lincolna. To właśnie on w 1865 roku 
doprowadził do uchwalenia przez amerykański Kongres 13. popraw-
ki do Konstytucji USA znoszącej niewolnictwo. Weszła ona w życie 
w grudniu tego samego roku, po tym jak ratyfikowały ją trzy czwarte 
ówczesnych stanów. 

Również pod koniec grudnia 1865 roku w miejscowości Pułaski 
w stanie Tennessee formalnie zawiązała się pierwsza grupa Ku Klux 
Klanu. Założyło ją sześciu weteranów armii Południa, które wcze-
śniej walczyło o niepodległość. Od samego początku organizacja 
przyjęła strukturę klanową. Początkowo jej celem miało być niesienie 
pomocy wdowom i sierotom po żołnierzach Konfederacji, a według 
niektórych podań białe ubrania noszone przez jej członków miały 
symbolizować dusze poległych towarzyszy broni. Jednak już dwa lata 
później, na pierwszym zjeździe organizacji, Ku Klux Klan przeszedł 
znaczącą przemianę programowo-strukturalną. Odtąd miał stawać 
w obronie Konstytucji, praw byłych żołnierzy Konfederacji i białych 
mieszkańców południowych stanów. 

W niedługim czasie KKK przeistoczył się w organizację 
jawnie rasistowską, stawiającą na piedestale białego człowie-
ka, a dokładniej białego protestanta. Przemocą zwalczano 
czarnoskórych i przychylnych im białych. Ponieważ do ruchu 
należało kilkaset tysięcy ludzi, w praktyce był on nietykalny. 
Działań jego członków nie zahamowało nawet formalne roz-
wiązanie organizacji przez jej przywódcę Nathana Bedforda 

Forresta w 1869 roku. Dopiero kilka lat później służbom federalnym 
udało się osłabić KKK i doprowadzić do jego zaniku. 

k U  „C z y ST e m U  a m e Ry k a n i z m oW i ” 

Ku Klux Klan narodził się na nowo w 1915 roku w Georgii z inicjaty-
wy kaznodziei Williama Josepha Simmonsa zainspirowanego filmem 
Narodziny narodu Davida Warka Griffitha. Tym razem idee ruchu od 
początku przedstawiono jednoznacznie jako dążenie do hegemonii 
białych i „czystego amerykanizmu”. W latach 20. do organizacji nale-
żało około 5 milionów Amerykanów, jednak problemy wewnętrzne 

Białe ubrania 
członków miały 

symbolizować 
dusze poległych 

towarzyszy broni 
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29(między innymi korupcja) doprowadziły do jej upadku i ostatecznego 

rozwiązania w roku 1944. 
Niedługo potem KKK znów się reaktywował, ale tym razem w for-

mie luźno powiązanych ze sobą grup. Ich członkowie przez dziesięcio-
lecia z zapałem zwalczali czarnoskórych, nie stroniąc od zabójstw, 
aktów przemocy i terroru, a także protestując przeciw przyznaniu 
im pełni praw obywatelskich (co naturalne, jednym z największych 
wrogów KKK był Martin Luther King). W ciągu kolejnych dekad zna-
czenie ruchu systematycznie malało, a infiltrujące go FBI skutecznie 
rozbijało jego struktury od środka. Obecnie do organizacji należy 
zaledwie kilka tysięcy ludzi i funkcjonuje ona jedynie na ograniczo-
nym obszarze, w amerykańskiej kulturze pozostała jednak symbolem 
rasowej nienawiści i buntu przeciw zrównaniu czarnych i białych. 

N a r o d z i N y  N a r o d u

Nie może dziwić, że najbardziej znaczącym filmem, w którym poja-
wił się motyw Ku Klux Klanu, jest monumentalna produkcja Dawi-
da Warka Griffitha z 1915 roku. Wspomniany już obraz był jak na 
owe czasy przedsięwzięciem wręcz gigantycznym i stał się wielkim 
przebojem kasowym. Osadzona w czasach wojny secesyjnej historia 
dwóch zwaśnionych rodzin jednających się w obliczu zagrożenia ze 
strony agresywnych Afroamerykanów już w czasie premiery była 
oskarżana o szerzenie rasizmu i gloryfikację Ku Klux Klanu, do któ-
rego odrodzenia zresztą doprowadziła.

Porządek u Griffitha był jasny. Czarni, źli i nieokrzesani, stanowili 
zagrożenie dla amerykańskiej cywilizacji i państwowości. Walczący 
z tą wrogą nawałnicą biali zostali ukazani jako postaci niewątpliwie 
pozytywne, na czele z rycerzami Ku Klux Klanu, którzy w finałowej 
sekwencji filmu przybywają z odsieczą, by uratować cnotę głównej 
bohaterki przed niecnym Murzynem. Co ciekawe, grał go odpowied-
nio ucharakteryzowany biały aktor, bo czarnoskórych do produkcji 
nie dopuszczano (zresztą wątpliwe, by przesadnie garnęli 
się do pomocy). 

Niezależnie od wymowy film umieszczono po latach 
w National Film Registry – liście dzieł stanowiących kultu-
rowe dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony 
zauważono niewątpliwy, choć negatywny wpływ produkcji 

Czarni stanowili 
zagrożenie dla 
amerykańskiej 
cywilizacji 
i państwowości 
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30 Griffitha na rozwój postaw społecznych Amerykanów, a z drugiej 

dostrzeżono równie niewątpliwe zasługi Narodzin narodu dla roz-
woju sztuki filmowej. Reżyser wprowadził w swoim obrazie wiele 
rozwiązań, które stały się fundamentami kina – zrywał z zasadą 
trzech jedności, filmował akcję z różnych ustawień kamery, był także 
jednym z pionierów montażu równoległego (tak nakręcona została 
scena ratunku niesionego przez Ku Klux Klan). 

P R z e dWo j e n n y  S P R z e C i W

Warto wspomnieć o kilku innych starszych tytułach podejmujących 
tematykę Ku Klux Klanu, których twórcy prezentowali już zgoła 
odmienne podejście niż Griffith. 

The Mating Call z 1928 roku to film wyprodukowany przez słynne-
go Howarda Hughesa, opowiadający o weteranie I wojny światowej 
Lesliem Hattonie. Żołnierz przed wyjazdem na front bierze ślub, 
by po powrocie dowiedzieć się, że małżeństwo zostało anulowane 
przez rodziców wybranki ze względu na jej zbyt młody wiek. Wyda-
no ją następnie za bogatego Lona Hendersona, członka miejscowego 
Ku Klux Klanu. Przeciwstawienie pozytywnego bohatera w osobie 
Lesliego i czarnego charakteru, jakim niewątpliwie jest Lon, staje się 
jeszcze wyraźniejsze, gdy w wyniku splotu okoliczności Lon podej-
rzewa Lesliego o zamordowanie jego kochanki, z którą zdradzał 
żonę. Weteran wojenny wchodzi tym samym w zatarg z członkami 
Ku Klux Klanu. W tym niegdyś zaginionym filmie, odnalezionym 
po latach wśród pamiątek po Hughesie, można odczuć, jak ogrom-
na była siła i znaczenie organizacji w latach 20., czyli u szczytu jej 

potęgi po odrodzeniu. 
Czarny Legion to produkcja z 1937 roku z późniejszą gwiaz-

dą Casablanki Humphreyem Bogartem w roli głównej (co 
ciekawe, współreżyserem filmu był późniejszy reżyser Casa-
blanki Michael Curtiz). Bogart gra tu pracownika fabryki 
Franka, który według rozpuszczanych w zakładzie plotek 
ma dostać awans na kierownika. Ten sprząta mu jednak 

sprzed nosa polski imigrant Joe Dombrowski. Zrozpaczony bohater 
Bogarta musi zrezygnować z remontu domu i kupna samochodu, 
czym zasmuca żonę i dzieci, cieszących się już na lepszy los. Przybi-
ty mężczyzna spotyka wówczas członka organizacji o nazwie Czar-

można odczuć, 
jak ogromna była 

siła i znaczenie 
organizacji w latach 

dwudziestych 
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31ny Legion, który przedstawia mu „proamerykański plan odbudowy 

kraju”. Spokojny i uczciwy dotąd człowiek wsiąka w szeregi organi-
zacji stanowiącej północne skrzydło Ku Klux Klanu. Czarny Legion 
stara się „zaprowadzić porządek” w mieście, między innymi paląc 
dom Dombrowskiego i zmuszając go do wyprowadzki, co pozwala 
Frankowi uzyskać wymarzony awans. Z biegiem czasu coraz bardziej 
obezwładnia go jednak spirala przemocy, brutalności i kłamstwa, 
ostatecznie prowadząca do rozpadu rodziny i upadku bohatera. Film 
w wyraźny sposób krytykował działania podobnych organizacji, uka-
zując je jako destrukcyjne dla społeczeństwa i dewastujące moral-
ność ich członków. 

T e R R o R  P ło n ą C e g o  k R z y ż a

W nakręconym dziesięć lat później Płonącym krzyżu odnajdujemy 
podobny obraz. Henry Daniels wciela się tu w postać Johnny’ego – 
weterana II wojny światowej, który po powrocie do kraju nie potrafi 
ułożyć sobie życia. Trudna sytuacja materialna popycha go do zwią-
zania się z jedną z frakcji odradzającego się po raz kolejny Ku Klux 
Klanu. Początkowo zadowolony z przynależności do grupy, która 
wydobywa go z kłopotów, szybko odkrywa, jak zbrodniczym czynom 
się ona oddaje. Rabunki, podpalenia i morderstwa zaczynają prze-
rażać Johnny’ego, a gdy krzywda dotyka jego najbliższych, postana-
wia udać się do władz, by przyznać się do członkostwa w organizacji 
i dopomóc w  jej unicestwieniu. Film bardzo dosadnie ukazywał 
zbrodnie popełniane przez członków klanu. Mogliśmy tu zobaczyć 
nie tylko ataki na czarnoskórych, ale również przedstawicieli innych 
grup mniejszościowych, na przykład Żydów. Sytuacja, w jakiej zna-
lazł się Johnny, oddawała zaś klaustrofobię pułapki, jaką dla wielu 
osób było członkostwo w Ku Klux Klanie. 

Terror rozsiewany przez organizację ukazywał również 
naszpikowany gwiazdami film Storm Warning z 1951 roku. 
Można tu było zobaczyć takie nazwiska jak Ginger Rogers, 
Doris Day czy Lauren Bacall, a także późniejszego prezydenta 
Ronalda Reagana. Rogers gra kobietę przybywającą do połu-
dniowego miasteczka w Stanach, by odwiedzić siostrę, gdzie przypad-
kowo staje się świadkiem zabójstwa dokonanego przez członków Ku 
Klux Klanu. Niedługo potem dowiaduje się, że jednym ze sprawców 

klaustrofobia 
pułapki, jaką dla wielu 
było członkostwo 
w ku klux klanie 
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32 zbrodni był jej szwagier, a ofiarą – dziennikarz zbierający informa-

cje o organizacji. To kolejny film, który przedstawiał Ku Klux Klan 
jako formację zbrodniczą, tworzoną przez prostaków i brutalnych 
opryszków. Portret grupy nie jest wprawdzie zbyt szczegółowy – 
wiemy, że członkowie „Klanu” (jak określana jest tu organizacja) 
chcą przemocą zdobyć władzę nad miastem, lecz rasistowski aspekt 
ich działań nie zostaje dokładnie ukazany. Storm Warning był zatem 
produkcją typowo rozrywkową, a zarazem wpisywał się – choć nie 
dosłownie – w filmową krytykę białych kapturów. 

R e g R e S 

Przez kilka kolejnych lat nie pojawiały się znaczące tytuły wykorzy-
stujące motyw Ku Klux Klanu. Temat ten powrócił do amerykańskie-
go kina po tym, jak znów nasiliło się działanie grup sympatyzujących 
z ideałami organizacji – a więc w latach 60., gdy czarnoskórzy obywa-
tele walczyli o uzyskanie pełni praw. Wtedy to na ekranach pojawił się 
Człowiek klanu z Lee Marvinem i Richardem Burtonem, podejmujący 
temat nierówności rasowej, a zarazem obnażający poglądy zwolen-
ników KKK z południa. Marvin gra tu miejscowego szeryfa, a Bur-

ton jego przyjaciela o liberalnych poglądach. Obaj starają się 
utrzymać porządek w miasteczku i powstrzymywać konflikty 
rasowe, jednak gwałt dokonany na białej dziewczynie wywo-
łuje furię sympatyków miejscowego Ku Klux Klanu. Winą za 
zbrodnię zostaje obarczony miejscowy czarnoskóry chłopak 
grany przez O.J. Simpsona (o, ironio), a w ramach odwetu 
dzika tłuszcza dopuszcza się brutalnego gwałtu na czarnej 

dziewczynie. Film tym samym wyraźnie piętnował prześladowanie 
ludzi innej niż biała rasy, choć z punktu widzenia czysto filmowe-
go, jako prosty thriller, nie zapisał się w annałach kinematografii. 

Po tym epizodzie na jakiś czas ponownie przestały ukazywać się 
istotne filmy poruszające problem rasizmu i działalności Ku Klux 
Klanu. Motyw ten pojawił się co prawda w obrazie Miejsca w sercu 
Roberta Bentona z 1984 roku, lecz pełnił tam rolę drugorzędną. W tej 
historii, osadzonej w roku 1935, grana przez Sally Field wdowa po 
plantatorze bawełny najmuje do pracy czarnoskórego mężczyznę 
Moze’a (znany z serii Zabójcza broń Danny Glover), aby uratować 
farmę. Po pewnym czasie parę zaczyna łączyć uczucie, jednak nie 

organizacja 
zbrodnicza, tworzona 

przez prostaków 
i brutalnych 

opryszków 
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33spotyka się ono z akceptacją miejscowej społeczności. Ostatecznie 

Moze, dotkliwie pobity przez członków Ku Klux Klanu, zostaje zmu-
szony do opuszczenia miejscowości. Mamy tu więc kolejny przykład 
niechęci wobec czarnoskórych, jednak bez wyraźnego zarysowania 
specyfiki organizacji, pełniącej tu raczej rolę swoistej deus ex machina. 

C z a S  o g n i a

Najważniejszym filmem lat 80. podejmującym problematykę działań 
Ku Klux Klanu było bez wątpienia Missisipi w ogniu Alana Parkera 
z 1988 roku. Ten gęsty kryminał odznaczał się nie tylko przemy-
ślanym scenariuszem i dobrze zawiązaną intrygą, ale też dosko-
nałymi kreacjami aktorskimi Frances McDormand, Willema Dafoe 
i Gene’a Hackmana. Dwaj ostatni grali agentów FBI badających spra-
wę brutalnego zabójstwa dokonanego w tytułowym stanie na działa-
czach walczących o prawa człowieka. Rola twardego i nieustępliwego 
agenta Andersona przyniosła Hackmanowi zasłużoną nominację do 
Oscara, wpisując się w emploi artysty znanego z kreacji „zwy-
kłych facetów”. Co jednak bardziej istotne, Parker w swoim 
filmie szczegółowo odmalował atmosferę zmowy milczenia 
i zastraszenia panującą w południowym miasteczku. W zna-
komicie sfotografowanym przez Petera Biziou obrazie czuć 
wręcz duchotę Missisipi, tak tę dosłowną, jak i odnoszącą się 
do społecznych napięć, braku akceptacji dla czarnych i dyk-
tatu roztaczanego przez sympatyków Ku Klux Klanu wspieranych 
przez miejscowego szeryfa. To kolejny głos przeciwko rasizmowi, 
jednak w tym przypadku zrealizowany wręcz wyśmienicie. 

Kolejny ważny i sprawnie nakręcony film, w którym pojawia się Ku 
Klux Klan i tradycyjnie już związana z nim tematyka antyrasistow-
ska, to Czas zabijania Joela Schumachera z 1996 roku. W gwiazdor-
skiej obsadzie tej produkcji znalazły się same głośne (wtedy i obecnie) 
nazwiska – Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jack-
son i Kevin Spacey. Podobnie jak we wcześniej wymienianych filmach, 
tak i tu mamy zbrodnię, klimat południa i wydźwięk potępiający 
nietolerancję wszelkiej postaci. Oto dwóch białych zwyrodnialców 
brutalnie gwałci czarną dziewczynkę. Jej ojciec (Jackson) zabija 
sprawców na oczach mieszkańców. Ma zostać skazany na śmierć, 
lecz w jego obronie stają młodzi adwokaci (Bullock i McConaughey). 

Czuć wręcz duchotę 
missisipi, tak 
dosłowną, jak 
i odnoszącą się do 
społecznych napięć 
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34 Bohaterowie muszą zmierzyć się z szykanami i nienawiścią, a także 

atakami ze strony członków miejscowego, no właśnie, Ku Klux Kla-
nu. Ostatecznie wszystko kończy się dobrze, a bohater grany przez 
Jacksona zostaje uniewinniony po wzruszającej przemowie adwoka-
ta, który w finale sprawy (i zarazem filmu) opisuje gwałt dokonany 
na dziewczynce, wskazując na uprzedzenia rasowe wciąż żywe wśród 
miejscowej społeczności. Jednak o ile sama wymowa antyrasistowska 
obrazu jest słuszna, trudno nie poczuć, że reżyser przeciąga strunę, 
zbyt łagodnie i jednowymiarowo traktując historię człowieka, któ-
ry bądź co bądź zastrzelił dwóch ludzi, a został przedstawiony jako 
osoba właściwie niewinna. Niezależnie od zrozumiałych motywa-
cji bohatera Jacksona scenariuszowi filmu niewątpliwie brakowało 
właściwego wyważenia. 

z m i e R z C h  B i a ł e g o  k a P T U R a

W powyższych przykładach trudno nie dostrzec pewnej prawidłowo-
ści, a wręcz schematu – prawie zawsze mamy do czynienia z historią 
kryminalną, z zasady rzecz dzieje się na południu Stanów, Ku Klux 
Klan zawsze (naturalnie za wyjątkiem Narodzin narodu) przedstawio-
ny jest jednoznacznie negatywnie, a jego członkowie ukazani jako 
ludzie ograniczeni i zepsuci. Hollywood dołożyło przez lata swoją 
cegiełkę do kształtowania obrazu organizacji w świadomości społe-
czeństwa amerykańskiego, jednak trudno nie zauważyć, że motyw 
KKK został już w kinie doszczętnie wyeksploatowany i niełatwo zna-
leźć nowe interesujące sposoby na jego wykorzystanie. 

W XXI wieku temat ten przewijał się w filmach zaledwie parokrot-
nie, zawsze na drugim planie, a czasem wręcz epizodycznie. Quen-
tin Tarantino w swoim Django wykorzystał go w dość oryginalny, 
komediowy sposób, kreśląc scenkę ukazującą przygotowujących się 

do akcji członków Ku Klux Klanu jako zbieraninę ludzi cia-
majdowatych, nieporadnych, prostackich, a przez to zabaw-
nych. Organizacja pojawiła się też w komedii braci Coen 
Bracie, gdzie jesteś, gdzie co prawda ukazano ją jako walczącą 
z czarnymi, jednak nawet tak poważne sceny, jak egzekucja 

szykowana przez armię białych kapturów, miały tu wydźwięk kome-
diowy. Humorystyczny obraz ekranowego Ku Klux Klanu to kolej-
ny argument potwierdzający obecną marginalizację jego znaczenia 

Czy jeszcze kiedyś 
ujrzymy na ekranie 

białe kaptury? 
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35w USA. W końcu czy ktoś wyobraża sobie podobne żarty choćby 

w latach 20., gdy ruch był u szczytu potęgi? 
Tak oto historia motywu KKK w amerykańskim kinie zbiegła się 

z kresem organizacji, która co prawda wciąż działa, ale jej znacze-
nie jest już niewielkie. Czy jeszcze kiedyś ujrzymy na ekranie białe 
kaptury? Niewykluczone, ale najprawdopodobniej pojawią się one 
jedynie w charakterze reliktu dawnych czasów. Przeszło sto lat po 
Narodzinach narodu potęga Ku Klux Klanu została ostatecznie starta 
z filmowej taśmy. Ω



Świeckie 
religie

Krawiec mi powiedział, że cały wielki świat 
ubiera się tak na rano.
 Molier, Mieszczanin szlachcicem

Religia i polityka. Te dwa fenomeny, nieodłączne 
życiu każdego człowieka – choćby budziły w nim 
aprobatę lub sprzeciw, obojętność bądź grozę – 
przenikają do głębi jego doświadczenie

Arystoteles w Polityce stwierdza wprost, że człowiek stworzony jest 
do życia w państwie. Z kolei zdaniem Maxa Schelera istotą jednost-
ki jest wpisana w jej życie dyspozycja do religijności. Nie wdając się 
w szczegółowe rozważania na temat tego, jak poszczególni myśli-
ciele rozumieją pojęcie homo religiosus, należy przyjąć, że istotą 
tego stwierdzenia jest przekonanie o religijnej skłonności cechu-
jącej człowieka 1. 

1 Por. S. Sztajner, Pojęcie „homo religiosus” i jego filozoficzne interpetacje, „Przegląd Religio-
znawczy” 2013, nr 3 (249), s. 64.

Leonard 
Szatkowski

Wo kó ł  a k T U a l n o ś C i  T e o R i i 
R ay m o n d a   a R o n a  i   e R i C a  Vo e g e l i n a
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37W niniejszym tekście krótko naszkicuję drogę współistnienia 

sacrum i profanum w dziejach cywilizacji zachodniej. Wychodząc od 
Oświecenia i zjawiska sekularyzacji, odniosę się następnie do źródeł 
wzajemnego oddziaływania religii i polityki, by przejść do zasadniczej 
części rozważań – wyjaśnienia pojęcia „świeckiej (politycznej) reli-
gii” na przykładzie koncepcji Raymonda Arona oraz Erica Voegelina.

Przytoczone na początku motto tekstu jest cytatem z komedii 
Moliera zatytułowanej Mieszczanin szlachcicem. Niech jej główny 
bohater, Pan Jourdain, jako uosobienie arogancji i bezmyślności 
współczesnego Zachodu pozwoli sobie patronować polityzacji religii 
i sztuki, ersatzowi historycznego i duchowego dziedzictwa kontynen-
tu – jako przestroga i napomnienie. 

d z i e d z i C T Wo  i   R o z ł a m

Proces nawiązywania relacji między polityką a religią rozpoczął się, 
gdy ta druga zrobiła pierwszy krok ku instytucjonalizacji. Sposób, 
w jaki rozrastające się terytorialnie i liczebnie wyznanie podlega-
ło procesowi wtłaczania w administracyjne ramy ówczesnego ładu 
politycznego, widać wyraźnie na przykładzie chrześcijaństwa doby 
IV wieku. Edykt mediolański ogłoszony przez cesarza Konstantyna 
z jednej strony zapewnił chrześcijanom pewien obszar wolności, 
z drugiej zaś wymusił stworzenie dla nowego związku 
religijnego klarownej administracji i hierarchii oraz usta-
nowienie funkcji kapłańskich. W konsekwencji na duchow-
nych przeniesiono część obowiązków urzędniczych, na 
przykład umieszczając biskupów w roli sędziów.  

Z kolei w Europie po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego 
to właśnie na wzór zorganizowanej hierarchii kościelnej 
tworzono instytucje władzy. Chrześcijaństwo w owym 
czasie zakonserwowało znaczną część kulturowego i społecznego 
dorobku antyku, zaś duchowieństwo, posiadając umiejętność zarzą-
dzania, czytania i pisania, stało się elitą społeczeństwa. 

Dziś na określenie średniowiecznej Europy używamy pojęcia 
„Christianitas”, podkreślając, że podstawowym punktem odniesie-
nia dla opisania i zrozumienia świata było wówczas chrześcijaństwo 
ze wszystkim, co ze sobą niosło – wiarą, obyczajem, rytuałem. Jak 
wskazuje jednak ks. prof. Grzegorz Ryś, współcześnie brakuje nam 

W europie po 
rozpadzie Cesarstwa 
Rzymskiego to właśnie 
na wzór hierarchii 
kościelnej tworzono 
instytucje władzy
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38 pojęć na opisanie tej rzeczywistości [Christianitas – przyp. aut.], dla-

tego że żyjemy już w kompletnie innych strukturach myślowych. Dla nas 
wszystko jest uporządkowane, wyodrębnione: wiemy, co to jest państwo, 
co to jest Kościół, co to jest aktywność polityczna, a co to jest aktywność 
religijna. Wszystko to zostało przestudiowane, poopisywane w rozma-
itych konkordatach albo innych koncepcjach społecznych. Natomiast 
Christianitas generalnie charakteryzuje się tym, że jest jednym światem 2. 
Ścieżki religii i polityki w tamtym okresie przeplatały się ze sobą, 
tworząc przez długi czas niemal nierozwiązywalny – z perspektywy 
nowoczesnych pojęć – węzeł. Załamanie zachodniochrześcijańskiego 
sposobu życia oraz XVII-wieczną reakcję na jego dziedzictwo opisu-
je wyczerpująco Arnold Toynbee w swoim monumentalnym dziele 
A Study of History.

Za początek końca „starego świata” Toynbee uważa schyłkowy 
okres pontyfikatu papieża Innocentego III, kiedy to zachwianiu ule-
gła równowaga pomiędzy moralnym autorytetem Kościoła a poli-
tyczną wolnością parafialnych książąt i miast-państw 3. Dalsze etapy 
rozchodzenia się dróg religii i polityki badacz opisuje już jako kolejne 
„ciosy”. Cios pierwszy: konflikt między papieżem a cesarzem Fry-
derykiem II w XIII wieku; cios drugi: wydarzenia z XIV-wiecznego 
Awinionu, będące przejawem duchowej pychy papiestwa; cios trze-
ci: wielka schizma zachodnia z roku 1378; cios czwarty: XV-wieczny 
konflikt między papieżem a ruchem soborowym; cios piąty: reforma-
cja i rozbicie jedności Kościoła zachodniego. To wówczas nastąpiło 
odrodzenie hellenizmu, który uznany został za autorytet niezależny 
od magisterium Kościoła, a przez to z nim konkurujący 4. 

Zasadniczy grunt pod idee sekularyzacji położyła jednak dopie-
ro epoka Oświecenia. Wiek XVII i  XVIII to czas transformacji, 
dostrzeganej przede wszystkim w gwałtownych zmianach ideowo-
-politycznych i emancypacji stanu trzeciego, czyli wszystkich grup 
społecznych poza duchowieństwem i stanem szlacheckim. Jednocze-
śnie pod ostrzem krytyki ówczesnych instytucji społecznych znalazły 

2 G. Ryś (w rozmowie z T. Ponikło), Christianitas – o Europie średniowiecznej i wpływie na nią 
chrześcijaństwa, http://www.tolerancja.pl/?christianitas-wywiad-z-ks.-prof.-grzegorzem-
rysiem,243 [10.05.2017].

3 Por. A. Toynbee, O stosunku historyka do religii, Kęty 2007, s. 148.
4 Tamże, s. 149–150.
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39się instytucje religijne. Rewolucja przyjęła quasi-religijną retorykę 5, 

negując jednak potrzebę istnienia religii jako takiej i twierdząc, że 
po osiągnięciu przez społeczeństwa „dojrzałości”, czyli odpowiednio 
wysokiego poziomu rozwoju, stanie się ona jedynie niepotrzebnym 
anachronizmem. James Billington ujmuje dokonujące się w Oświece-
niu przemiany jako źródła nowej, świeckiej wiary, szczególnie uobec-
niającej się w dziejach XIX i XX wieku. Dementuje, jakoby miała się 
ona narodzić – jak powszechnie się dziś uważa – jedynie na gruncie 
oświeceniowego racjonalizmu francuskiego, podkreślając tu również 
rolę niemieckiego protoromantyzmu i okultyzmu 6. 

Również w Oświeceniu zaczął dominować antropocentryczny 
paradygmat postrzegania rzeczywistości, ujmujący człowieka jako 
byt samodzielny, rozumny i zdolny do samoistnego kreowania rze-
czywistości. Jan Baszkiewicz wskazuje w tym kontekście na swoistą 
„rewolucję intelektualną”, jaka dokonała się w ramach pojęć religij-
nych w związku z rozwojem techniki oraz zmianami ekonomiczny-
mi 7. Dominacja paradygmatu oświeceniowego wpłynęła na 
rozwój XVIII-wiecznego liberalizmu, a następnie wszelkich 
konstruktywistycznych koncepcji społeczeństwa oparte-
go na suwerenności ludu, prawie konstytucyjnym oraz 
współczesnej liberalnej demokracji. Tym samym wyparte 
zostało organicystyczne ujęcie proponowane przez Her-
berta Spencera, powiązane ściśle z nauką św. Tomasza, 
który czerpał z kolei z – rozumianej swoiście – koncepcji społeczeń-
stwa jako organizmu (corpus naturale et organicum) proponowanej 
już przez Ojców Kościoła i Arysotelesa 8. Christianitas pogrążone 
w mrokach dziejów ustąpiło zatem Oświeceniu z jego koncepcjami 
nominalizmu i atomizmu.

S e k U l a Ry z a C j a

Sekularyzacja jest pojęciem z zakresu socjologii religii, sformułowa-
nym w latach 50. XX wieku. Mimo jego wieloznaczności będziemy je 

5 Por. H.J. Billington, Płonące umysły. Źródła rewolucyjnej wiary, Wrocław 2012, s. 31–34.
6 Por. Tamże, s. 15.
7 Por. J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1979, 

s.166.
8 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983, t.1., s. 58.

idea kartezjańskiego 
Boga została 
przeniesiona na 
prawodawcę w osobie 
xViii-wiecznego władcy
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40 rozumieć przede wszystkim jako przeniesienie instytucji, terytorium, 

rzeczy, ludzi, funkcji, znaczeń itd. ze sfery religijnej do świeckiej 9.
Carl Schmitt twierdzi, że wszystkie nowoczesne pojęcia z zakresu 

nauki o państwie są niczym innym jak zsekularyzowanymi pojęcia-
mi teologicznymi 10. Jak dowodzi, właśnie w czasach XVII-wieczne-
go racjonalizmu ideałem prawodawstwa było naśladowanie praw 
boskich, co widać szczególnie w pisarstwie jednego z głównych 
przedstawicieli epoki, Jana Jakuba Rousseau. Idea kartezjańskiego 
Boga została przeniesiona na prawodawcę w osobie XVIII-wiecznego 
władcy, odbijając się echem w filozofii prawa opisanej w Lewiatanie 
Hobbesa. Zastąpienie wszechwładnego władcy-suwerena organicz-
ną jednością państwa narodowego usunęło natomiast deistycznego 
i teistycznego Boga z metafizyki polityki 11. 

Główne tezy Carla Schmitta moglibyśmy zawrzeć w następują-
cych twierdzeniach: XIX-wieczna teoria państwa charakteryzuje się 
usunięciem transcendencji z polityki i upowszechnieniem nowego 

pojęcia legitymizacji; oraz: „pozytywna” filozofia prawa 
doby XIX wieku jest w istocie wyrazem bezradności nauk 
prawnych wobec metafizyki 12. 

W tym miejscu nieodzowne wydaje się choćby naszkico-
wanie koncepcji „laickości”. Za Gayem Haarscherem rozu-
miem ją jako oddzielenie sprawiedliwości od Dobra, czyli sfery 

polityki służącej całemu „laos” od koncepcji egzystencji, należących wyłącz-
nie do sfery sumienia i w konsekwencji niemożliwych do narzucenia innym 13. 
Jak głosi filozof, większość religii jest lub była „polityczna” w tym sen-
sie, że w imię prawdy obejmującej całość ludzkiego życia i doświadcze-
nia próbowała przejąć władzę świecką, aby wykorzenić Zło 14.

Istotny głos w dyskusji dotyczącej sekularyzmu oraz roli religii 
w polityce zabrał współcześnie amerykański kapłan Richard John 
Neuhaus. Na pytanie o to, czy polityka potrzebuje religii, odpowia-

9 P. Burgoński, Sekularyzacja [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka, Warsza-
wa 2014, s. 444.

10 C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, s. 60.
11 Por. C. Schmitt ..., Kraków 2000, s. 69–70.
12 Tamże, s. 72.
13 G. Haarscher, Laickość, Warszawa 2004, s. 11.
14 Tamże, s. 12.

Większość religii 
próbowała przejąć 

władzę świecką, aby 
wykorzenić zło
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41da: Polityka to przedsięwzięcie moralne w sposób nieunikniony […]. 

Zgodnie z definicją pojęcia moralnego każda decyzja polityczna jest po 
prostu decyzją moralną. Słownictwo, jakiego używamy w polityce, to 
oczywiście terminologia zaczerpnięta z etyki […]. Tak więc ktokolwiek 
mówi, że musimy oddzielić etykę od polityki, nie rozumie, moim zdaniem, 
czym z definicji jest polityka, i gra w jakąś dziwną grę 15. W tym samym 
wywiadzie Neuhaus stwierdza, że sekularyzm wyklucza publiczną 
dyskusję nad dobrem i złem oraz dążeniami ludzkości. To w konse-
kwencji prowadzi do stworzenia „pustego forum”, czyli próżni, któ-
ra stanowi pole do rozwoju rozmaitych wierzeń (świeckich religii) 
dających ludziom poczucie udziału w procesie politycznym. Ideologia 
sekularyzmu eliminuje jednak rozważanie problemów centralnych 
właśnie dla polityki 16.

Spór toczy się więc o to, jakie aksjomaty moralne mają obowiązy-
wać w państwie – czy hołdować ma ono „religii humanizmu” i zako-
rzenionej w Oświeceniu koncepcji człowieka, czy też wspierać zasady 
wypływające ze źródeł transcendentnych. Jeżeli przyjmiemy za pozy-
tywną odpowiedź pierwszą, właściwym będzie odniesienie się do 
tego, co Raymond Aron nazwał „świecką religią”.

R e l i g i e  ś W i e C k i e

Z czego zrodziło się przekonanie o  istnieniu politycznej religii? 
W przypadku Erica Voegelina i Raymonda Arona wynikało ono 
z doświadczenia totalitaryzmu. Badacze zgodnie stwierdzili, że każda 
religia świecka uzurpuje sobie prawo do stanowienia o istocie 
prawdy, podporządkowując ją określonej ideologii i obowią-
zującemu systemowi. Ostatecznym celem religii politycznej 
jest zaś według nich stworzenie utopii społecznej obracają-
cej się w sferze mitu 17. Mimo tych podobieństw koncepcje 
Voegelina i Arona są jednak w wielu kwestiach odmienne. 

Dla Voegelina to odrzucenie transcendencji jest przyczyną stacza-
nia się państwa w kryzys, którego ostatni etap stanowi totalitaryzm. 

15 J.R. Neuhas (w rozmowie z D. Karłowiczem i M. Cichockim), Naród a religia, „Teologia 
Polityczna” 2006–2007, nr 4, s. 28.

16 Tamże, s. 29.
17 Por. O.H. Seitschek, Mesjanizm polityczny i religia polityczna – niemieckie interpretacje uni-

wersalnego zjawiska, „Teologia Polityczna” 2006-2007, nr 4, s. 98–99.

Celem religii politycznej 
jest stworzenie utopii 
społecznej obracającej 
się w sferze mitu
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42 W tym kontekście w 1938 roku formułuje on pojęcie politycznej reli-

gii. Filozof skłania się ku tezie, że już przed I wojną światową w Niem-
czech dało się zaobserwować zepsucie intelektualne społeczeństwa 
i Kościoła chrześcijańskiego, które w dłuższej perspektywie – swo-
ją słabością kulturową i polityczną – umożliwiło dojście do władzy 
Hitlerowi 18. Nazizm oraz marksizm stanowiły dla Voegelina swego 
rodzaju ucieleśnienie emocjonalnej religii plemiennej. W rolach, 
w jakich obsadzali się ideologowie totalitaryzmów, dostrzegał on 
ponadto nawiązania do gnostyków średniowiecza i starożytności, 
którzy postrzegali siebie jako strażników wiedzy tajemnej, zdolnych 
do wybawienia ludzi od niepewności egzystencjalnej 19. 

Jak wskazuje autor Świata polis, przed II wojną światową społe-
czeństwo niemieckie było niewierzące jedynie w małej części. Wycią-
ga z tego następujący wniosek: wspólnota wiernych i niemiecki lud 
są swoim lustrzanym odbiciem, lecz istota tej identyczności jest 
dla nich zakryta. Ten, kto mówi o państwie i Kościele, separując je 
od siebie na płaszczyźnie życia wspólnoty, jest ślepy na rzeczywi-
stość. Ich wspólna natura zorientowana jest na transcendencję, ale 
to Kościół ostatecznie reprezentuje duchowy wymiar człowieka. 
Naturalnym natomiast dla państwa powinno być trwanie i świado-
mość egzystencji w perspektywie niematerialnej. Zepsucie zarówno 
tych, którzy zajmują się sprawami doczesnymi, jak i „specjalistów” 
od duchowości – powiada Voegelin – spowodowało rozkład Republiki 
Weimarskiej. Parasol ochronny nad państwem szarganym konflik-
tami ideologicznymi powinien roztoczyć Kościół, będący w obliczu 
nazizmu jedynym przedstawicielem zdrowego rozsądku i człowie-
czeństwa. Ten jednak okazał się zbyt słaby – lub równie zagubiony 
egzystencjalnie jak reszta obywateli – by dostatecznie sprzeciwić się 
niszczeniu podstawowych praw 20. 

Jak wygląda wobec tego koncepcja świeckiej religii u Raymon-
da Arona? Po raz pierwszy użył on tego określenia w roku 1944 na 
łamach artykułu we francuskim „La France Libre” 21. Odniósł je wów-

18 Por. W. T. Heilke, Kto jest sługą Boga? [w:] Czarnecki J. M., Miętek A. (red.), Problem ładu 
politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, Warszawa 2010, s. 304.

19 Por. M. Burleigh, Święta racja: “świeckie religie” XX wieku, Warszawa 2011, s. 128.
20 Por. W. T. Heilike, Kto jest… dz. cyt., s. 314–317.
21 Por. R. Aron, Opium intelektualistów, Warszawa 2000, s. 295.
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43czas do komunizmu, socjalizmu i faszyzmu, stwierdzając, że ideologie 

totalitarne posiadają wszelkie właściwości tradycyjnie przypisywane 
religii – dostarczają swoim wyznawcom pełną interpretację wszech-
świata, rozbudzają emocje, narzucają hierarchię wartości, wprowa-
dzają własną aksjologię i wytyczają ramy dobra i zła. Po II wojnie 
światowej osłabła żywotność Kościołów splotła się z atrakcyjno-
ścią komunizmu dla wyniszczonych walkami społeczeństw, tworząc 
przestrzeń do zaistnienia nowej świeckiej religii. Ta nie tylko zapro-
ponowała gotowy mechanizm gospodarczo-polityczny, ale też zapo-
wiedziała rozwiązanie bolączek trapiących ludzkość od jej zarania. 
Ten marksistowski profetyzm, jak dostrzega Aron, kopiuje schemat 
profetyzmu judeochrześcijańskiego. Partia jawi się tu jako Kościół 
niosący „dobrą nowinę” dla pogan – w tym przypadku społeczeństwa 
burżuazyjnego – proletariat wzorem uciskanego ludu bożego czeka 
zaś na swojego mesjasza – przywódcę mającego poprowadzić ich do 
zwycięstwa, którym będzie ostateczna bezklasowość 22. 

Byłaby to prosta analogia, gdyby nie zdemaskowana przez Arona 
pseudoreligijność totalitarnych dogmatów. Na wzór tradycyjnych 
systemów religijnych komunizm głosi powszechną misję, obejmu-
jącą nie tylko proletariuszy, ale również klasę „wyzyskiwa-
czy” dostrzegających, ile zła potrafi wyrządzić kapitalizm. 
Stosuje jednocześnie odwrotne mechanizmy religii świec-
kiej – wzmocnienie Partii jako Kościoła poprzez uczynie-
nie jej awangardą zbawczego ruchu. Wstąpienie do Partii 
równoznaczne jest tu z przyjęciem chrztu, choćby się 
było „nie-proletariuszem”. Natomiast proletariusz, który widzi zło, 
ale nie popiera Partii, zbawienia nie dostąpi i nie będzie członkiem 
ludu wybranego 23. Dla Arona sprawa jest dość oczywista: wyznawca 
świeckiej religii programowo jest ateistą i wyznaje pogląd że człowiek 
realizuje się w pełni jedynie na ziemi i w społeczeństwie.

dWa  U j ę C i a

Marks nazwał religię opium dla ludzi. Kościół, czy tego chce, czy nie, 
umacnia istniejącą niesprawiedliwość. Pomaga on ludziom znosić ich cier-

22 Por. Tamże, s. 296–297.
23 Por. Tamże, s. 298.

marksistowski 
profetyzm kopiuje 
schemat profetyzmu 
judeochrześcijańskiego
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44 pienia czy o nich zapominać zamiast im zapobiegać. Człowiek wierzący, 

zapatrzony w zaświaty, jest obojętny na organizację społeczeństwa 24. 
Aron jawi się poprzez powyższy cytat jako agnostyk. Przez jego pra-
ce przebija sceptycyzm, a religię traktuje on – z pozycji oświecenio-
wych – jako coś negatywnego. Dostrzega jednak, że jedynym realnym 
zagrożeniem dla świeckiej religii jest restytucja pozycji religii trady-
cyjnych, na przykład chrześcijaństwa. Voegelinowi bliższa jest z kolei 
pozycja jednoznacznie afirmatywna względem tej wiary. 

Podstawowe różnice w koncepcjach Voegelina i Arona odnajduje-
my w samej metodologii badawczej i strukturze, w jakiej rozpatrują 
oni religie polityczne. Eric Voegelin reprezentuje podejście wertykal-
ne, ukazujące zjawisko religii politycznej jako wynik historycznego 

procesu trwającego od starożytności, poprzez średniowie-
cze, aż do czasów współczesnych. Jego zdaniem to właśnie 
nowoczesna religia polityczna stanowi próbę ponownego 
zatarcia różnic pomiędzy sacrum a profanum. Perspekty-
wa horyzontalna, której przedstawicielem jest Raymond 
Aron, skupia się z kolei na analizie duchowego charakteru 
zjawisk towarzyszących totalitaryzmom. Badacz zakłada, 
że w latach 30. XX wieku mieliśmy do czynienia z funk-

cjonalizacją religii i sekularyzacją sfery politycznej. Ideologia stała 
się substytutem wiary, jej założenia przedstawione zostały w formie 
nauki o zbawieniu, a wszelkie dążenia człowieka – również transcen-
dentne – realizowały się właśnie w niej 25.

W S P ó łC z e S n e  W n i o S k i

Jak zatem wyjaśnić pojęcie politycznej/świeckiej religii? Dosadnie 
uproszoną, ale dającą wgląd w istotę zjawiska definicją może być 
stwierdzenie, że jest to polityka na usługach religii – i na odwrót. Nie 
polega ono jednak na absolutyzacji elementów religii w celach poli-
tycznych – to cecha fundamentalizmu – lecz na wtłaczaniu w politykę 
odniesień religijnych niejako służebnych wobec niej. Religia świec-
ka zastępuje w ten sposób religię tradycyjną, tworząc jej surogaty 
z konglomeratu przekonań. Sakralizuje takie zjawiska polityczne 

24 R. Aron, Opium… dz. cyt., s. 322.
25 Por. O.H. Seitschek, Mesjanizm polityczny… dz. cyt., s. 98–99.

Religia świecka 
zastępuje religię 

tradycyjną, tworząc 
jej surogaty 

z konglomeratu 
przekonań
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45jak naród, rasa, doktryna ekonomiczna, a nawet stosunek do śro-

dowiska naturalnego. 
Współcześnie zaobserwować można renesans takiego oglądu rze-

czywistości. Wielu badaczy, między innymi Agnieszka Kołakowska, 
wskazuje na powrót totalitarnej mentalności w nowym wydaniu. 
Europa XXI wieku wydaje się dążyć do stworzenia i utrzymania uto-
pii społecznej zdominowanej poprawnością polityczną, w imię której 
odrzuca się nie tylko duchowe dziedzictwo i tradycyjny ład aksjolo-
giczny, ale wręcz racjonalne myślenie, zastępowane abstrakcją 26. Ω
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Jako jedna z niewielu osób zajmujących 
się w Polsce amerykańską sceną 
polityczną przewidział Pan zwycięstwo 
Donalda Trumpa. Czy wynik wyborów 
był dla Pana mimo wszystko 
zaskoczeniem?

– Nie, zupełnie nie. Podważając trochę 
swoją „zasługę”, podkreślę, że wynik ten 
nie ma jednoznacznego wydźwięku. 
Często ludzie, którzy uznają Trumpa za 
zapowiedź kolejnej epoki, pomijają fakt, 
że w liczbach bezwzględnych większość 
wyborców głosowała jednak na Hillary 
Clinton. Z kolei zwolennicy nowego pre-
zydenta twierdzą, że organizując swoją 
kampanię, uwzględnił on kwestię tych 
skomplikowanych rachunków wybor-
czych, myśląc kategoriami większości 
elektorów, a nie wyborców. Uczciwie pod-
chodząc do sprawy, trzeba stwierdzić, że 
obecnie w Stanach mamy sytuację rów-
nowagi politycznej. Żadna ze stron nie 
zdominowała zdecydowanie drugiej – 
nie udało się to ani Republikanom, ani 

Demokratom. Należy zadać sobie także 
pytanie, na ile Trump jest faktycznie pre-
zydentem Republikanów... 

A dlaczego wyczułem ostatecz-
ny wynik? Miałem wrażenie początku 
nowych czasów. W polityce czasami da 
się wyczuć takie znaki. To, co jeszcze 
wczoraj czy przedwczoraj się nie spraw-
dzało i „nie grało roli”, nagle zaczy-
na mieć ogromne znaczenie. W tym 
wypadku było to wyjście poza klasyczny 
podział: z jednej strony „socjalni”, bro-
niący etatystycznej polityki Demokraci, 
a z drugiej strony „wolnorynkowi” Repu-
blikanie, którzy kwestionują potrzebę 
istnienia państwa opiekuńczego. Trump 
zaoferował trzecią drogę, a chociaż tonę-
ła ona w bełkocie i demagogii, zawarł 
w niej elementy utożsamiane z obiema 
politycznymi wizjami. Z jednej strony 
zapowiadał likwidację Obamacare czy 
obniżenie podatków, z drugiej zaś mówił 
o inwestycjach w infrastrukturę i zablo-
kowaniu odpływu kapitału z Ameryki. 
To wyraźny zwrot, bowiem klasyczna 

Nie taki trump groźNy, jak go malują? politykę 
45. prezydeNta StaNów zjedNoczoNych aNalizuje 
PiOTR ZAREMbA, hiStoryk, zaStępca redaktora 
NaczelNego tygodNika „wSieci”, autor trzech 
tomów hiStorii ameryki półNocNej
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48 formuła republikanizmu, poczynając 
od Reagana, oznaczała brak ingerencji 
w rynek i uznanie globalizacji finanso-
wej za naturalną kolej rzeczy. Trump 
postanowił rzucić temu sposobowi 
myślenia wyzwanie, i to w interesie bied-
nych, opuszczonych przez Demokratów 
wyborców.

W jednym z wywiadów przed 
wyborami powiedział Pan, że taki 
kandydat jak Trump ma szansę wygrać, 
ponieważ polityka w Stanach stała się 
niepoważna. Czy mógłby Pan rozwinąć 
tę myśl?

– Trump jest produktem pewnego agre-
sywnego stylu uprawiania polityki, pole-
gającego w dużej mierze na wykorzysta-
niu mediów społecznościowych (Twitter, 
Facebook) do zasypywania wyborców 
„fake newsami” i nachalną demagogią. 
W Polsce wielu komentatorom wydaje 
się, że kampanie amerykańskie zawsze 

takie były, ale gdyby porównać język 
Trumpa chociażby z językiem Ronalda 
Reagana, to wypowiedzi tego drugiego – 
mimo że również nacechowane popu-
lizmem – okazują się o wiele bardziej 
spójne i elegancko sformułowane. Trzeba 
jasno powiedzieć, że pewien typ dżentel-
menerii zniknął z amerykańskiej polityki. 
Jednocześnie Trump wprowadził do niej 
wiele nowych tematów, co było ożywcze 
i interesujące. Czułem, że da mu to może 
nie totalną dominację, ale dobry start 
w kampanii prezydenckiej.

Zwycięstwo Trumpa większość 
konserwatystów w Polsce przyjęła 
z wyraźną ulgą. Być może ze względu na 
chłodną, polityczną kalkulację lepszym 
prezydentem byłaby dla nas Hillary 
Clinton?

– Nie wiem, czy byłaby lepsza. Rozma-
wiamy w tej chwili po kilku miesiącach 
od wygranej kandydata Republikanów 

TRUMP JEST 
PROdUKTEM PEWNEgO 
AgRESYWNEgO STYLU 
UPRAWiANiA POLiTYKi 
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inaczej, niż mogło to wynikać z wybor-
czych zapowiedzi. Choć wątek dziwnych 
rosyjskich koneksji ciąży na nowym 
prezydencie (chociażby w postaci jego 
rozmaitych powiązań biznesowych), 
to prowadzi on na razie dość konwen-
cjonalną politykę, typową dla Republi-
kanów. Rosja nie jest w istocie takim 
profitentem zwycięstwa Trumpa, jak 
mogło się to z początku wydawać. Stany 
nie zmieniły stanowiska w sprawie Kry-
mu i nie poszły na żadne poważniejsze 
ustępstwa względem Moskwy. Widać 
wyraźnie, że Trump nie jest człowiekiem 
Putina. To suwerenny prezydent, który 
podejmuje decyzje zgodne z amerykań-
skimi interesami.

Z kolei polscy komentatorzy konser-
watywni czy też prawicowi starali się 
w ogóle tych kontrowersyjnych wątków 
w jego kampanii nie zauważać. Sam 
jestem zdania, że nie należy pomijać 
takich kwestii w euforii odrzucenia stare-
go liberalnego establishmentu. Po trosze 
jednak rozumiem ten entuzjazm. Wyni-
ka on z tego, że Trump zaczął mocniej 
akcentować narodowy interes Amery-
ki i podobny argument stał się bardziej 
uprawomocniony także w mniejszych 
krajach. Chociażby Jarosław Kaczyński 
nie jest już osamotniony z tą retoryką 
i zyskuje poważny punkt odniesienia. 

Wielokrotny rozwodnik Trump, chcąc 
zaskarbić sobie serca konserwatywnej 
części Ameryki, zapowiedział 

zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Czy 
mu się to uda?

– Zrobił już wiele, ponieważ obciął fun-
dusze federalne dla proaborcyjnych 
organizacji…

Czy jest zatem możliwe, żeby w USA 
zaostrzono przepisy dotyczące aborcji?

– To leży w gestii stanów i wymagałoby 
w ostateczności także zgody Sądu Naj-
wyższego, bo przecież to wyrokiem tego 
sądu zalegalizowano aborcję w 1973 roku 
w sprawie Roe vs Wade. Poszczególne 
stany mogłyby zaostrzyć obowiązujące 
przepisy, ale żeby zrobić to w całym kra-
ju, należałoby uchwalić poprawkę kon-
stytucyjną, do czego potrzeba większości 
2/3 obu izb Kongresu. Tak licznego obozu 
antyaborcyjnego nigdy nie będzie. Przy-
kładowo Reagan też był przeciwnikiem 
aborcji (choć nie od zawsze) i niewiele 
z tego wynikło, ponieważ nie był w sta-
nie przeforsować swoich planów. Mimo 
wszystko odcięcie przez Trumpa fundu-
szy dla organizacji pro-choice pokaza-
ło, że amerykański prezydent w końcu 
odważył się stanąć po innej stronie. 

Prezydentura Trumpa okazuje się 
zatem bardziej konserwatywna, niż 
sugerowały zapowiedzi w czasie kampa-
nii, ponieważ na początku w ogóle tych 
wątków nie podnosił. Raczej chwalił się 
swoimi homoseksualnymi przyjaciółmi 
i otaczał kontrowersyjnymi postaciami 
z tak zwanej alt-prawicy, których stano-
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50 wisko w sprawach światopoglądowych 
jest dalekie od konserwatywnej wizji 
świata. Sama przeszłość Trumpa również 
jest bardzo burzliwa – zdarzyło mu się 
zagrać w filmie pornograficznym, był 
zwolennikiem Partii Demokratycznej. 
Nie jest to zatem człowiek o naturalnej 
wrażliwości konserwatywnej. To cynicz-
ny demagog, przynajmniej ja go tak 
postrzegam. Udało mu się wejść w rodzaj 
sojuszu ze światopoglądowymi konser-
watystami, jednak nie będzie to miało aż 
tak poważnych konsekwencji, jak chcie-
liby niektórzy obserwatorzy i komenta-
torzy w Europie. W toku kampanii Trump 
wyczuł, że musi pozyskać tradycyjny, 
religijny elektorat i z tego względu kon-
serwatyści zaczęli wiązać z nim pewne 
nadzieje. 

Wiele z obietnic Trumpa nie 
zostało zrealizowanych, na czele 
z kontrowersyjnym planem budowy 
muru na granicy z Meksykiem…

– Kwestia muru na granicy z Meksykiem 
to był to rodzaj awanturnictwa, które-
go ślady pojawiały się jeszcze w pierw-
szym okresie prezydentury – wtedy też 
prezydent Meksyku postanowił odwołać 
zaplanowaną wizytę w USA. Trumpowi 
zdarzały się również dziwne wypowie-
dzi wobec innych przywódców państwo-
wych. To dowód na to, że w jakiejś mierze 
próbuje nawiązywać do języka kampa-
nii, co z kolei podoba się amerykańskim 
wyborcom.

Niespełnione zapowiedzi wynikają za 
to z amerykańskiego modelu prezyden-
tury. Po pierwsze, politycy z natury rzeczy 
dążą tu do centrum, a po drugie, władza 
prezydenta jest jednak limitowana dzia-
łalnością Kongresu. Żaden amerykański 
prezydent nie jest w stanie zrealizować 
swoich postulatów wyborczych w stu 
procentach. 

Czy może to zatem oznaczać kłopoty dla 
Trumpa?

– Wyborcy rozliczą go dopiero po kilku 
latach. W perspektywie miesięcy Amery-
kanie są wyrozumiali – wiedzą, że prezy-
dent nie może wszystkiego, że jego pro-
jekty gubią się w korytarzach Kapitolu, że 
komisje senackie robią jedno, a komisje 
Izby Reprezentantów dokładają drugie. 
Ten mechanizm kongresowy polegają-
cy na nieustannym targowaniu się dość 
dobrze pokazuje serial House of Cards. 
Jednym słowem prezydent USA nie jest 
samowładcą. Tym bardziej przedstawia-
nie w mediach lewicowych Trumpa jako 
dyktatora jest kompletnym nonsensem.

W polskim systemie parlamentarnym 
panuje naiwne przekonanie, że rząd, 
który zaliczy jakąś porażkę, choć posiada 
sejmową większość, ponosi straszliwą 
klęskę. Natomiast w amerykańskim sys-
temie prezydenci oddzieleni od Kongre-
su, nawet z większością własnej partii, 
nigdy nie realizowali swojego progra-
mu w całości. John F. Kennedy, który był 
bardzo popularnym politykiem, w prze-
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w dramatyczny sposób przeforsował 
nieco ponad 30% swoich projektów. Lyn-
don Johnson, jego następca, zrealizował 
ich ponad 60%, co już było traktowane 
jako wielki sukces. Z polskiej perspekty-
wy nie jesteśmy w stanie do końca pojąć 
mechanizmów tego systemu. W naszym 
kraju lider partii coś wymyśla i to jest 
realizowane, a w USA to niewypełnianie 
zapowiedzi przedwyborczych jest regułą. 
W tym sensie nie osądzałbym Trumpa 
aż tak ostro, aczkolwiek w wystąpieniu 
inauguracyjnym kładł duży nacisk na 
to, że to właśnie on, jako nowo wybrany 
prezydent, ponad głowami elity będzie 
realizował interesy społeczeństwa. I to 
społeczeństwo może się o te obietnice 
upomnieć. Jeżeli Trump nie wymyśli na 
przykład skutecznych mechanizmów, 
żeby wyegzekwować kary od amerykań-
skich firm, które ekspediują swój kapitał 

i miejsca pracy za granicę, to może stać 
się to dla niego problemem. 

Największe kompetencje 
prezydenci amerykańscy posiadają 
w kwestii polityki zagranicznej. 
Trump zapowiadał nowe otwarcie 
w stosunkach z Moskwą, jednak jego 
działania na to nie wskazują. Nie 
zmienił zdania w sprawie Krymu, nie 
popiera również działań Baszszara 
al-Asada…

– To są elementy ciągłości amerykańskie-
go państwa. Instytucje typu Departa-
ment Stanu, Pentagon czy służby specjal-
ne mają pamięć instytucjonalną i stoją 
na straży interesu amerykańskiego nie-
zależnie od tego, kto jest prezydentem. 
Tak było też w przypadku walki z komu-
nizmem w czasach „zimnej wojny”. Wów-
czas kolejni prezydenci inaczej rozkładali 

WiARA W TO, żE AMERYKA 
TRUMPA będZiE CAłKiEM 

NiEPOPRAWNA POLiTYCZNiE, 
JEST NAiWNA 
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52 akcenty, ale pewien typ polityki był przez 
nich na ogół kontynuowany. Inną cie-
kawą kwestią w przypadku Trumpa jest 
to, na ile będzie podtrzymywał wojnę 
ekonomiczną z Chinami. Tutaj sygnały 
również są nieczytelne, a sytuacja może 
rozwinąć się we wszystkie możliwe stro-
ny. Wydawało się, że to będzie jeden 
z jego priorytetów, stąd wzięło się zresztą 
przekonanie, że Rosja mogłaby stanowić 
przeciwwagę i stać się partnerem dla Sta-
nów w rozgrywce z Chinami. To dla Ame-
rykanów bardzo poważny problem, bo 
kiedy Reagan w latach 80. ogłosił triumf 
globalnego kapitalizmu, Państwo Środ-
ka nie było jeszcze potęgą ekonomicz-
ną. W tej chwili amerykański prezydent 
nie może powiedzieć, że „kapitał nie ma 
narodowości”, Trump postanowił więc 
wrócić do języka protekcjonistyczne-
go, czyli retoryki Republikanów z lat 20. 
i wcześniejszych. To właśnie wtedy Ame-
ryka zbudowała wielką potęgę ekono-
miczną na ochronie własnej gospodarki, 
a później stopniowo z tego rezygnowała. 
Najpierw w imię walki z komunizmem, 
a później dlatego, że z perspektywy glo-
balnego rynku było to dla niej korzystne. 

Czy Polska straci na prezydenturze 
Donalda Trumpa? Początkowo 
pojawiało się wiele obaw dotyczących 
jego kontrowersyjnych wypowiedzi na 
temat NATO.

– Na razie nic na to nie wskazuje. W dal-
szym ciągu realizowane są zobowiązania 

z czasów prezydentury Obamy, któ-
ry – przypomnijmy – także miał kiepski 
początek z punktu widzenia naszego 
narodowego interesu. Był on odczyty-
wany jako prezydent mocno zaintereso-
wany Pacyfikiem, postawił też na reset 
w relacjach z Rosją, czego symbolem 
była dyplomacja pani Clinton. U Trumpa 
na razie nie widać jednak takich przeja-
wów. To w większym stopniu kontynu-
acja konwencjonalnej polityki zagra-
nicznej, a dotychczasowe stanowiska 
ambasadorów oraz dyplomatów dodat-
kowo sugerują tę ciągłość…

…ze wszystkimi tego konsekwencjami – 
przykładowo USA na forum Rady Praw 
Człowieka ONZ ostatnio krytykowały 
Polskę za ustawy ograniczające 
niezależność sądownictwa i wolność 
mediów.

– Wiara w to, że Ameryka Trumpa będzie 
całkiem niepoprawna politycznie, jest 
naiwna. Oczywiście w przypadku Clinton 
element zaangażowania w tego typu 
sprawy byłby nieporównywalnie większy. 
Nie oznacza to jednak, że Amerykanie 
kompletnie zmienili swoją optykę. Będą 
po prostu mniej zwracać na to uwagę, 
co jest korzystne dla Kaczyńskiego czy 
Orbána, którzy mają nieco inną wizję 
demokracji. Dla samego Trumpa to nie 
będzie z kolei duży problem, może bar-
dziej dla jego administracji, bo ci urzęd-
nicy pewne elementy polityki realizują 
niejako rutynowo, sami z siebie. To też 
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wszystkiego kontrolować i nawet jeżeli 
w korpusie dyplomatycznym znajdą się 
nowi ludzie, będą się kierować agendą 
zarysowaną przez swych poprzedników. 

Media liberalne w USA i na świecie 
nie mają hamulców. Pisząc o Trumpie, 
porównują go z takimi postaciami jak 
Hitler czy Mussolini. Czy w najnowszej 
historii USA było kiedykolwiek aż tyle 
kontrowersji związanych z urzędującym 
prezydentem?

– Nie, nie było aż takich kontrowersji. 
Bardzo silną awersję budził Nixon, ale 
nawet w jego przypadku nie pojawiały 
takie emocje. Przedstawiano go raczej 
jako troglodytę, prymitywnego kon-
serwatystę – co wynikało z faktu, że 
zbudował swoją karierę na antykomuni-
stycznych dochodzeniach u początków 
McCartyzmu – ale nie używano tak moc-
nych porównań. W przypadku Trumpa 
wynika to z tego, że jest on człowiekiem 
z zewnątrz, spoza establishmentu poli-
tycznego, któremu udało się zdomino-
wać najpierw partię, a później politykę 
krajową. W przeszłości amerykańscy 
prezydenci również używali antyesta-
blishmentowego języka – jak Carter po 
aferze Watergate czy Reagan w czasie 
swojej kampanii – ale jednocześnie sami 
byli przedstawicielami establishmentu. 
Trump to biznesmen, który podbił świat 

polityki i tym samym zirytował amery-
kańskie środowisko polityczne. Dodatko-
wo kwestionując globalizację i stosując 
retorykę antymeksykańską, podważył 
on pewien typ poprawności politycznej. 
Chociaż media znacznie to wyolbrzymi-
ły, niektóre z jego wypowiedzi faktycznie 
naciągały poprawność polityczną do gra-
nic wytrzymałości. 

Środowiska lewicowo-liberalne czują 
się w tym świecie zupełnie obco, jednak 
mają wyraźną tendencję do przesady, 
bo Trump nie różni się aż tak bardzo od 
swoich poprzedników. Nowy prezydent 
prowadzi dość konwencjonalną politykę, 
a im wydaje się, że dzieją się straszne rze-
czy i wkrótce rozpęta się – na przykład – 
wielka wojna rasowa. Jeżeli panuje takie 
powszechne przekonanie, to każdy incy-
dent, nawet drobny, zaczyna urastać do 
ogromnych rozmiarów. Ja boję się raczej 
o to, że prezydent utonie w doraźnej 
wojnie o swoje interesy z czasu kampanii 
(czego sygnałem jest dymisja szefa FBI) 
i stanie się mało skuteczny. Nie sądzę, 
żeby groziło mu odwołanie w trybie 
impeachmentu, bo to nie jest epoka afe-
ry Watergate. Ale obawiam się, że będzie 
tracił mnóstwo czasu na wojnę nie o kie-
runki polityki, ale o ratowanie własnej 
politycznej skóry. Ω

Rozmawiał 
Tomasz Krok



O KARDyNALNE J I  OCZyWISTE J RÓŻNIC y 
MIĘDZy ZACHODEM I  WSCHODEM

„Zaprawdę mógł cieszyć oczy widok,
gdy nasza lekka jazda szła stępem do wodopoju
w lśniących księżych ornatach,
gdy nasze konie jadły owies na ołtarzu,
my zaś sami piliśmy mszalne wino ze złotych kielichów,
nawracając najbardziej nawet zawzięte mniszki.
Aktem najzagorzalszej zacności
było strzelić z rusznicy do figury tej,
która tamtych przymuszała do zdjęcia czapki.
 Od dawna już nie odprawia się mszy
 w La Rochelle”.

„Czupryny z czubem, odzież szyta z dywanów,
zrabowane łańcuszki i aksamit na czapkach,
słowem, najbarwniejszy kostium dla gwałtów
podczas tej nie kończącej się stypy.
Kanapy i łona rozprute aż do sprężyn,
hekatomba drobiu:
gęsi ćwiartowane na desce szablą,
łapane przez sztabowe kanalie kury,
słowem, nielicha egzekutywa do spraw łupów.
 Idziemy jak wicher, jak syfilis. Rewolucja?
 Bóg z nią, tak właśnie trzeba”.

piotr starzak



REPSORP EMIREM – NAWARCZyK DOSKONAŁy

Chociaż lubił prawić o nieurodzaju na ludzi,
pokój, który nastał tak nagle, smucił go bardzo,
albowiem skończył się czas żniwa
dla szpad z dobrej stali
i czas próbowania serc
bez zbytku miłosierdzia.
Gdy w gazecie czytał o transylwańskich tumultach,
wzdychał: tam to się bawią.
Wyznawał wolność wszelkiego kultu,
mawiał: 
my, ludzie z Nawarry,
kiedy popisujemy się w grze w piłkę,
zapominamy o świecie,
biegli również w szermierce,
ripostujemy po zastawie ruchem machinalnym,
niemal bezwolnie nadziewamy na rożen
wroga czy nieostrożnie podnieconego amatora przygód,
nie trzeba być wybrednym.
W oberżach kosztujemy wszystkiego,
podczas pokoju – niech będzie przeklęty – płacimy rozrzucając
monety
(zbierający je na kolanach oberżysta przypomina nam dawne 

wiktorie).
I czekamy.
Czekamy.
Czekamy.

piotr starzak



W SEWILLI, W WALENC JI, W KORDOBIE

Podniecająca gotowość,
Ze szpadą u boku, wystrojona,
Paraduje po mieście:
Błazen w dźwięcznej zbroi,
Rajfur mocny w gębie,
Kuglarz, wystawca jasełek, 
Sprzedajny pieśniarz.
Gąbki na wino, szarańcza na chleb.
Psy na cnotę.
Przystojnie nieskromni,
Krętoduszni i w figlowaniu wymyślni.
Przyłapani,
Nie okazują poprawy innej niż
Teatr i głośne lamenty,
Przywołują tym
Kamratów,
Którzy rychło odwracają uwagę sędziów.
Potem umykają razem, z marnym respektem
Dla honoru,
Za to z wielką korzyścią
Dla członków.
I już w innym mieście popisują się pięknem
Swych pożądań.
Jest nietykalne jak prawo,
Mocą czynu posiłkującego się
Czynem.

piotr starzak



ODO BUJWID – WRZESIEŃ

Los rzucony.
Nikt, z wyjątkiem ludzi daleko myślących i pesymistów,
nie przypuszczał, że to nastąpi.
W Rynku pełno wojska.
Dorodni żołdacy wykupują po sklepach jubilerskich cenne rzeczy,
płacą nowiutkimi polskimi asygnatami.
W naszym schronie pokradziono konfitury,
a więc sami swoi.
Ach, gdyby teraz udało się zajść na tyły Niemcom,
gdyby który z naszych wodzów znalazł na to sposób,
gdyby tylko nasz żołnierz miał rezerwy i nie głodował.
Podobno rząd jest już gdzie indziej.
Dyplomaci gadają, podtrzymują na duchu, współczują i obiecują.
Ogłoszenia tylko po niemiecku,
polski niepotrzebny.
Sprzymierzeńcy działają powoli i niewiele o nich wiadomo.
Do Krakowa ma przybyć namiestnik z Drezna.
Za szybko nas ogarnięto,
a słaby nie ma przyjaciół w polityce.
Przemoc panuje nad wszystkim,
codziennie grozi utrata praw kulturalnego człowieka.
„Silni, zwarci, gotowi!” leżymy ładnie na obie łopatki.
Za łatwo przyszła niepodległość, mylne były rachunki – 
kto inny liczył lepiej. Los rzucony.
 – Tatusiu, czy będzie Polska?
 – Musi być i będzie.

piotr starzak



ODO BUJWID – OKUPAC JA. OSAMOTNIENIE. 
ODCHODZENIE.

Domagają się Land ohne Leute.
Trzech chłopców skazano na śmierć.
Nie pozwolono im widzieć się z księdzem, także więźniem.
Spotkali się przy wynoszeniu nieczystości,
wtedy udzielił im absolucji.
Czy Europie starczy nerwów na skuteczny opór?
Wiosna budzi pragnienia,
chciałbym jeszcze raz posłyszeć brzęczenie pszczół,
odczuć zapach świeżo zaoranego pola,
zapach trawy i pierwszych kwiatów.
Prasa codzienna szczuje na Polaków,
gazety do ręki wziąć nie można.
Obrabowano grób Oremusa, dwa tygodnie temu pożegnał 

się ze światem.
Zabrano ubranie, nawet sztuczną szczękę.
Lepiej niech służą żywemu, myślał ktoś realistycznie.
Jest to obecna filozofia życiowa, pewnie dlatego
czuję się dziwnie obco i coraz gorzej mi między żywymi.
Odwiedzam cmentarz – miłe miejsce,
tyle tam się widzi dawnych, dobrych znajomych.
Na ulicy pożółkłe twarze, bose dzieci.
Chłopiec wpatruje się w witrynę ze słodyczami.
– Chcesz cukierka? Masz, kup sobie.
Patrzy na monetę.

piotr starzak



– To ja wolę zanieść mamusi.
Zwożą rannych w wagonach towarowych.
Leżą na słomie zarośnięci, zawszeni,
mają odmrożone ręce, nogi, nawet brzuchy,
stopy owinięte w gazety,
wojenna rąbanka.
Dzieło wojny trwa i musi trwać do końca.
Z domu porodowego zabrano męskie noworodki,
matkom powiedziano, że zmarły,
zwłok nie pokazano.
Homo sapiens. Ironia.
Ratunek we wspomnieniach, słońce dyktuje obrazki z przeszłości.
Pisz, staruszku, pisz, tylko to ci jeszcze zostało.
A więc pamiętam żmudne polowanie na pardwy u pani 

Skarbek-Ważyńskiej w Taboryszkach pod Jaszunami.
Wyhodowałem pietruszkę w doniczce z figowym krzaczkiem.
Przyda się do dzisiejszej kartoflanki.
Z drugiej doniczki wychylają pyszczki pomidory.
A jaki ładny szczypiorek.
Raduj się, stary, czym możesz.
No więc używanie po długim czasie niewidzenia śledzi...
Wzrok słabnie, ubywa sił.
Niedługo nastąpi ciemność.
Ircia Dziubińska ustroiła dla mnie choinkę.





ZADZIWIENIE

Czemu wydano mi jeden bilet?
Do cyrku, nie do kina? I tylko na chwilę?
W porę, co jest grudniem? Nie w samo południe?
W tramwaju, czemu ja? Nie w maju, nie w raju?
W trampkach, nie w rumowym cieście? Z kotem, miast ze złotem?
Do tego w brudnym mieście, pod płotem z żywopłotem?
Osobiście, a nie mgliście?
Właśnie tu, nie zaś dokładnie tam?
No i czemu nie hipopotam?
Przy małej czarnej i dupnej blondynie,
Czy czas mi minie, czy też może upłynie?
Tylko grzecznie pytam.
Nie podoba się?
To ciach.
Ciach za wszystkie kreski i pinezki.
Za muchomory i tyrystory, ciach.
Za druty i gluty. Wymianę waluty.
Za co ja, sam ze sobą na sam, teraz, przy wygasłym kominku?
Czemu nie wspólnie, już jutro, w Courchevel?
Albo chociaż, dajmy na to, w Ciechocinku?
Siedzę i patrzę, i dumam, 
Marszczę także brew,
Z niej to komar
Dyskretnie
Podsysa moją
Krew.

piotr starzak



Pęd, cisza 
i mrok

Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego, 
czyli narodowa epopeja walki o ludzką 
codzienność w nieludzkich czasach 

Marek Nowakowski zapisał się na kartach historii literatury jako 
kronikarz warszawskich ulic, wnikliwy obserwator życia marginesu 
społecznego starannie dokumentujący ludzkie charaktery, sceny z ich 
życia, charakterystyczne sposoby wysławiania się czy twarde reguły 
kodeksu postępowania. Trudno o czytelnika, który nie znałby Ben-
ka Kwiaciarza czy Księcia Nocy – utworów trafiających zarówno do 
literackich środowisk, jak i masowych odbiorców; który nie znałby 
wykreowanego w nich specyficznego klimatu warszawskich przed-

Łukasz Kucharczyk
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63mieść, ich nocnego życia, pozornego niedziania się niczego szcze-

gólnego. Oto jak pisze o tym fundamentalnym aspekcie twórczości 
Marka Nowakowskiego Wojciech Kudyba:

Autor Gonitwy na zawsze pozostanie niedoścignionym 
pisarzem lewobrzeżnej części stolicy, genialnym 
kronikarzem mitotwórcą warszawskiego półświatka, 
sumiennym archeologiem ocalającym przed zapomnieniem 
intrygujące połacie praskiej Atlantydy. Nieistniejące 
restauracje, dawni ich bywalcy, specyficzny złodziejski 
etos, zapomniane bazary, mityczne skrzyżowania ulic, 
wraz z ich specyficznymi funkcjami – wszystko to trwa 
w opowiadaniach pisarza, przeciwstawiając barwną 
pamięć i kreowane przez nią mity jednowymiarowej 
ponowoczesności. Nowakowski człowiek być może 
opuszczał swoją dzielnicę. Ale Nowakowski pisarz, autor 
takich książek jak Ten stary złodziej, Benek Kwiaciarz czy 
Trampolina, nie opuścił jej nigdy 1.

Warto jednak pamiętać, że Marek Nowakowski to nie tylko piewca 
warszawskiego bruku, ale także pisarz niezwykle zaangażowany poli-
tycznie i historycznie. Wystarczy wspomnieć jego Powidoki, w któ-
rych autor odmalowuje ogromny pejzaż powojennej stolicy, Homo 
Polonicus krytycznie traktujący labiryntowe i chaotyczne lata trans-
formacji czy Mój słownik PRL-u będący ironicznym przedstawieniem 
absurdów życia w komunistycznym ustroju. Bardzo ważną pozycją 
w dorobku pisarza jest także Raport o stanie wojennym. Krzysztof 
Masłoń zauważa, że właśnie ta pozycja miała ze wszystkich książek 
Nowakowskiego najwięcej tłumaczeń i dodaje, iż nie ma w polskiej 
literaturze drugiego takiego świadectwa o tym gorzkim okresie histo-
rycznym 2. Książka ta stanowi doskonały przykład herbertowskiego 
dania świadectwa, zwłaszcza w świetle niezłomnej postawy pisarza 
w latach zamachu stanu, gdy jako pierwszy zaczął on publikować 

1 W. Kudyba, Gdyby Marek Nowakowski był noblistą [w:] Fronda LUX, nr 73, 2014 r., s. 242.
2 K. Masłoń, Jam złodziej, czarodziej, s. 166 [w:] tegoż, Nie uciec nam od losu, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2006.
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64 pod własnym nazwiskiem. Warto raz jeszcze powołać się na słowa 
Masłonia, który w ten sposób opisuje to zachowanie: 

Fakt ten dla wielu osób, zwłaszcza z naszego środowiska – 
twierdzi Kazimierz Orłoś – był niezrozumiały. Uważano to 
za niepotrzebne szarżowanie, prowokowanie czerwonych, 
podstawianie się itp. Było to, oczywiście, uproszczone 
i niesprawiedliwe myślenie. Zawsze ci, których nie stać 
na odważny gest, są wyrazicielami tak zwanego zdrowego 
rozsądku, poddają krytyce i pomniejszają znaczenie 
wydarzenia. Dla wielu ludzi jednak, zwłaszcza ze środowisk 
robotniczych, fakt, że jest pisarz, który nie bał się podpisać 
swego opowiadania imieniem i nazwiskiem, że w takich 
okolicznościach urąga czerwonym i ich prowokuje, miał 
ogromne znaczenie. Nikt nie powinien mieć wątpliwości 
co do tego. Rzeczywiście wiele osób później usiłowało 
umniejszyć ten fakt, obniżyć rangę twórczości Marka, 
sprowadzić Raport o stanie wojennym do wymiaru doraźnej, 
jednowymiarowej literatury, pisanej na zamówienie, 
bez niezbędnego dystansu. Jako poddanie się emocjom 
i naciskom chwili 3.

Warto zastanowić się więc, przy okazji rozważań nad Raportem 
o stanie wojennym, również nad przypisywaną Nowakowskiemu geno-
logiczną ścieżką małego realizmu. Należy rozpocząć od tego, czym 
w ogóle ten gatunek literacki jest:

Mały realizm był jednym z najważniejszych zjawisk okresu 
małej stabilizacji. Jego główny zamysł polegał na 
koncentracji fabuły wokół zagadnień codziennego 
życia zwyczajnych ludzi, często z nizin społecznych. 
Terenem akcji stawała się więc najczęściej prowincja, 
a fabuła dotyczyła szczegółowego przedstawienia realiów 
przeciętnej egzystencji szarego człowieka. Jednocześnie 
proza małego realizmu unikała stawiania jakichkolwiek 

3 Tamże, s 165.
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65diagnoz społecznych ze względu na cenzurę i niemożność 

przeprowadzenia uogólnionej krytyki wielu zjawisk 4.

Piotr Müldner-Nieckowski słusznie zauważa, że taka klasyfika-
cja zbytnio upraszcza prozę Nowakowskiego, pomijając zarówno 
rozległy pejzaż problemowy, który przedstawia pisarz, jak i cią-
głe poszerzanie się pola tematycznego jego prozy. Największa róż-
nica pomiędzy twórczością autora Psich głów a literaturą małego 
realizmu tkwi jednak w uniwersalizacji podmiotu, na co wskazuje 
Müldner-Nieckowski:

Ktoś, kto stara się w utwory Marka Nowakowskiego 
zagłębić, zrozumieć język narracji i występujących tam 
dialogów, wczuwać się w świetnie opisywany język ciała, 
mowę i wymowę przedmiotów, mentalność alkoholików, 
przestępców i całkiem zdrowych a uczciwych bohaterów 
Nowakowskiego, musi zrozumieć porównania ze światem, 
jak to przedstawiają krytycy, interesującym i ważnym, ich 
zdaniem ambitnym. Ambitnym, zdaje się przekonywać swoją 
prozą Nowakowski, tylko przez to, że zawiera wszystko, tyle 
że na inny sposób kryte, tajone, maskowane konwenansami, 
milczące co do prawdy o sobie, kreujące fałszowane maski. 
Nowakowski konsekwentnie wprowadzał na karty książek 
bogate dopełnienie wiedzy o człowieku, który w swej istocie 
zawsze jest ten sam: w Sidney, w Nowym Jorku, Warszawie, 
bez względu na to, do której kasty należy. Ludzie to ludzie, 
powiadał, wciąż mało o nich wiemy, a o sobie najmniej: ale się 
dowiemy 5.

Raport o stanie wojennym w sposób szczególny opiera się takiej 
klasyfikacji gatunkowej. Ciekawym zdaje się przede wszystkim okre-
ślenie narratora utworu. Każde z około dwustronicowych opowiadań 
skupia się na innym bohaterze. Raz jest to taksówkarz, innym razem 

4 http://eszkola.pl/jezyk-polski/maly-realizm-mala-stabilizacja-2478.html
5 P. Müldner – Nieckowski, Marek Nowakowski a problem „małego realizmu” [w:] Topos, nr 

4/2014.
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66 lekarz, handlarz, mąż, ojciec, sąsiadka, działacz Solidarności, a nawet 
żołnierz. Gdyby każdy tekst traktować odrębnie, bohaterów można 
by mnożyć. Nie wydaje się to jednak słuszną strategią. Narratorem 
Raportu o stanie wojennym staje się Naród, postawiony wobec trudne-
go i mrocznego doświadczenia historycznego. Nie można tworzonych 
przez Nowakowskiego krótkich opowieści traktować osobno, byłoby 
to nie tylko uchybienie wobec zamysłu twórczego pisarza, lecz także 
zwyczajne impertynenctwo. Zbiór opowiadań stanowi nierozerwalną 
całość, która doskonale odwzorowuje stan świadomości narodowej 
wobec aktu zamachu stanu. Nowakowskiemu bardzo często zarzuca 
się niepełne wykorzystanie talentu twórczego, kreacyjny minima-
lizm, przez który nigdy nie stworzył większej powieściowej całości. 
I znów nachodzi piszącego te słowa ochota na genologiczną reflek-
sję. Czym właściwie jest Raport o stanie wojennym? Określenie go 
jednoznacznie jako zbiór opowiadań wydaje się chybione i naiwne 
ze względu na niezwykłą spójność poszczególnych części. Nazwać tej 
pozycji powieścią też oczywiście nie można. Nasuwa się zatem na 
myśl teza tyle ciekawa, co kontrowersyjna i karkołomna. Czy mamy 
do czynienia z elementami epopei narodowej, czy słyszymy jej dale-
kie echa w utworze Nowakowskiego? Warto, jak zawsze przy takiej 
okazji, zajrzeć do Słownika terminów literackich:

[Epopeja] obejmuje rozbudowane utwory, zazwyczaj 
wierszowane, ukazujące dzieje legendarnych lub 
historycznych bohaterów rzucone na tło wydarzeń 
przełomowych dla danej społeczności narodowej 6.

Raport o stanie wojennym nie jest oczywiście pisany wierszem, 
wydarzenia w nim przedstawione trudno nazwać wydarzeniami 
o randze epickiej. Jednakże dwa elementy się zgadzają: stan wojen-
nym był wydarzeniem przełomowym, to właśnie w tych mrocznych 
czasach zahartowany został duch Narodu, który ostatecznie dopro-
wadził do wyzwolenia spod sowieckiej okupacji. Bohaterów takich jak 
babcia ukrywająca się przed milicyjnym patrolem w bramie kamie-

6 Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień- Sławińska, 
Ossolineum, Wrocław 2008, s. 138. 
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zaklasyfikować jako legendarnych czy historycznych, lecz bohaterem 
tej prozy jest przecież Naród w całym jego kształcie. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, iż pod realistyczną otoczką zdarzeń pozornie 
błahych, będących ledwie wycinkami z codziennego życia, kryje się 
metaforyczny sens tekstu, jakim jest heroiczna walka wspólnoty oby-
wateli z wrogim reżymem. I może właśnie w ten sposób należy czy-
tać utwór Nowakowskiego, słynącego przecież z dosłowności. Gest 
staruszka powstrzymującego milicjantów przed skatowaniem grupy 
protestujących to uniwersalny gest sprzeciwu. Doktor Mozolski ofe-
rujący działaczowi Solidarności własną salę chirurgiczną na wypadek 
kotła to metafora więzi konsolidujących Naród w tak trudnych cza-
sach. Nawet zachowaniu mężczyzny, który postanawia więcej nie 
korzystać z pralki nastawionej afirmatywnie do stanu wojennego 
wdowy po podoficerze, należy w tej prozie przypisać sens uniwersal-
ny. Warto wspomnieć zwłaszcza o otwierającym zbiór opowiadaniu 
Stan wojny, w którym przedstawione zostaje spotkanie żołnierza ze 
starą kobietą. Bezdomna staruszka, ogrzewając ręce przy koksowni-
ku, wypowiada następujące słowa:

– Żal… Żal wszystkich. […] Żal i ciebie… – wlepiła 
w żołnierza oczy starej matki. Były to zarazem oczy 
jastrzębia, wyjedzone i przenikliwe. – Krew na śniegu… 
Patrz, żołnierzyku 7!

Gdy staruszka znika w mroku nocy, żołnierz szepcze niepewnym 
głosem: Głupia jesteś… i sam ogrzewa ręce przy piecyku. Symbolicz-
ne ślady krwi na śniegu oraz postaci będące reprezentacją dwóch 
światów zdają się określać główny temat całego cyklu. Jednak nawet 
pisząc o zbiorowym doświadczeniu tak istotnego wydarzenia histo-
rycznego, Nowakowski nie wychodzi ze swej roli kronikarza ulic. 
Dobrym przykładem tego zabiegu jest uczynienie narratorem jed-
nego z opowiadań kierowcy taksówki. Poprzez tę postać pisarz nie 
tylko ukazuje atmosferę lęku i niepokoju (która w tej prozie, co oczy-

7 M. Nowakowski, Raport o stanie wojennym. Notatki z codzienności, Oficyna wydawnicza 
Volumen, Warszawa 2009, s. 10.
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68 wiste, łączy się z próbą podtrzymania zwykłego codziennego życia), 
lecz także odsłania bogaty pejzaż społecznych postaw:

Przeważnie jednak ludzie milczą. Nie mają humoru. 
Siedzą tak, łby zwieszone, i jak zderzy się taki z moim 
spojrzeniem w lusterku, to odwraca oczy. Przeżycia, 
kłopoty. Może ktoś z bliskich aresztowany, internowany. 
Wiozłem pewne starsze małżeństwo. Ona mówiła cały 
czas, że była internowana. Obóz, druty, baraki, apel. 
Starszy do niej: cicho, cicho kochanie… - i głaskał ją 
po ręce. A mnie na boku wyjaśnił, że nerwy jego żonie 
wysiadły. Wiózł ją do głupiejowa na Nowowiejską. 
Różnie ta wojna na ludzi podziałała. Taka starsza 
osoba. Pamięta okupację. Łapanki, egzekucje. Odbiło 
jej. Czemu nie? Paru takich wiozłem, co opaski czarne 
nosili na rękawach. Na znak żałoby z powodu tego stanu 
wojennego. Młodzi jeszcze najlepiej się trzymają. Taki 
jeden po amerykańsku ubrany, w kurtkę z napisem US 
Army, mówi na koniec kursu: zna pan to? Wrona orła 
nie pokona! – i w śmiech. Dobrze, że młodzi nie pękają. 
Nadzieja jakaś, przyszłość 8.

Nietrudno zauważyć, że na pierwszy plan wybijają się u Nowa-
kowskiego trzy kategorie: szybkość, milczenie i ciemność. 

Szybkość jest sztandarową kategorią twórczości pisarza. Krót-
kie zdania, czasami wręcz telegraficzne skróty, sprawiają, iż czytel-
nik doświadcza rzeczywistego pędu odbioru tekstu – pęd kreacyjny 
zostaje skorelowany z szybkością odbioru, treść jawi się w umyśle 
czytelnika jako historia opowiedziana przez spieszącego się prze-
chodnia. Do maksymalizacji szybkości dochodzi właśnie w Raporcie 
o stanie wojennym. Dwustronicowe opowiadania wrzucają czytelnika 
w sam środek historii, momentalnie prezentują sytuację i urywają 
się, nim odbiorca zdąży osadzić się w danej scenie. Ten zabieg lite-
racki dobrze charakteryzuje Italo Calvino:

8 Tamże, s. 15.
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zręczność, ruchliwość, swobodę; te właściwości dobrze 
harmonizują z tekstem, który lubi dywagacje, który lubi 
przeskakiwać od tematu do tematu i sto razy traci wątek 
po to, aby odnaleźć go po setnym zakręcie 9.

Taki właśnie jest Raport o stanie wojennym. Fabuła i bohaterowie 
zmieniają się błyskawicznie, co wzmaga podkreślany już wielokrotnie 
uniwersalizm utworu, a jednocześnie tworzy wrażenie symultanicz-
ności – czytelnik ma wrażenie, iż wiele z prezentowanych wydarzeń 
rozgrywa się jednocześnie. Nietrudno wyobrazić sobie, że w tym 
samym czasie kierowca autobusu gwałtowanie hamuje, by dać czas 
na ucieczkę młodemu buntownikowi, beneficjent systemu podsłu-
chuje rozmowy ludzi na recepcji, ojciec odciąga uwagę milicjantów 
od syna, a młody żołnierz udaje, że nie zauważa publikacji z wolnego 
wydawnictwa w torebce przechodzącej kobiety. Warto zacytować, jak 
Nowakowski opisuje moment wybuchu stanu wojennego we wspo-
mnieniach jedno z bohaterów:

Tej nocy, kiedy ogłoszono stan wojenny, wpadli do nas. 
Zrobili rewizję. Bebeszyli wszystko. Po tygodniu znów nas 
odwiedzili. Zabrali mnie na 48 10.

W tym krótkim opisie widać wyraźnie chaos i tempo zdarzeń, 
pomimo niezwykle skondensowanego komunikatu lęk i niepewność 
bohatera są niemal namacalne. Szybkość odgrywa szczególną rolę 
w opowiadaniu Jak to przeleciało!. Całość skonstruowana jest na zasa-
dzie monologu wewnętrznego (posiadającego znamiona strumienia 
świadomości), rwanego i chaotycznego, w którym narrator streszcza 
całe swoje życie na pięciu kartach tekstu. Stan wojenny pojawia się 
tu jedynie symbolicznie:

9 I. Calvino, Wykłady amerykańskie, tłum. Anna Wasilewska Czuły barbarzyńca, Warszawa 
2002, s. 56.

10 M. Nowakowski, op. cit., s. 115.
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70 Leżę. Słucham. Tej kolumny wojskowej oczekuję. Oni zawsze 
o tej samej godzinie. Po ścianach się rozglądam. Jadą. Huk. 
Trupie światła. Przejechali. Wstaję. Z pokoju do kuchni 
przechodzę. Dużo pamiątek po całym życiu 11.

To zatem tylko epizod, element życia, który wobec ogromu 
doświadczeń jednostki nie znaczy wiele, a ostatecznie i tak przeminie.

W prozie Nowakowskiego ważną rolę pełni także kategoria ciem-
ności. Mrok stanowi symbol władzy, która pragnie nieustannie kon-
trolować bohaterów. To właśnie noc jest przestrzenią najbardziej 
dramatycznych wydarzeń, w której obywatele czujnie wypatrują 
patroli przemierzających ulice po godzinie milicyjnej. Lecz ten sam 
mrok, który budzi w nich lęk, daje im również schronienie, jak w opo-
wiadaniu o grupie wyczekującej przedwcześnie w sklepowej kolej-
ce. Ciemność nie pojawia się jednak we wszystkich opowiadaniach. 
Inną kategorią, istotną dla konstrukcji całego zbioru, jest cisza. Nie 
chodzi o ciszę rozumianą jako stan, gdy milkną wszystkie dźwięki, 
lecz jako składnik fabularny tekstu, moment wyczekiwania i nie-
pewności bohaterów. W Raporcie o stanie wojennym cisza odgrywa 
kluczową rolę kompozycyjną, na co wpływ ma oczywiście rozmiar 
tworzonych przez Nowakowskiego historii. Bardzo często wydają się 
one pozbawione wyraźnej puenty, raptownie urwane. Dobrym tego 
przykładem jest opowiadanie Babilon upada, w którym mężczyzna, 
karnie zamalowujący napisy na ścianach, przekonuje milicjantów, iż 
tytułowa fraza nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją polityczną. 
Cała scena kończy się zupełnie niepozornym zauważeniem przez 
mężczyznę plamki farby na półkożuszku. Innym przykładem jest 
opowiadanie, które w całości wypełnia opis lasu i jego wymierania 
pod wpływem ingerencji człowieka. Ale oto ostatni akapit utworu: 

Młodzieniec, który w tym lesie od lat miał swoje miejsce 
marzeń i rozmyślań, stał na piaszczystym wzniesieniu 
będącym niegdyś uroczyskiem wśród bagien. Stał i patrzył 
na łysą, zdewastowaną ziemię. Twarz mu stężała, a oczy 
zaświeciły się zimnym blaskiem. Nic już nie łączyło go z tą 

11 Tamże, s. 147.
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71ziemią. Pozostała tylko pamięć. Ruszył przed siebie i nie 

obejrzał się ani razu 12.

Wyraźna jest metaforyczna wymowa tekstu, choć on sam jakby 
nie mówi nic. Co ciekawe, można pokusić się o refleksję, że kolejne 
opowiadania Raportu o stanie wojennym stają się coraz krótsze – ostat-
nie utwory to miniaturowe, niemal poetyckie komunikaty. Zdaje się, 
że w ten sposób autor wyraża niemoc języka wobec pogardy i bru-
talności komunistycznej władzy. Przykład takiej bezsilności opisu 
stanowi Widmo, które kończy cały cykl:

Iwan się złości. Dla Iwana Solidarność to kontrrewolucja. 
Błękitne niebo też podejrzane. Powinno być czerwone. 
Wysłać tam czekistów! Niech juchy gwiazdom upuszczą! 
Brednie komunizmu. Zbrodnia wobec życia. Już płód 
w łonie matki jest zatruty. Jej piersi trucizną i nędzą 
wzbierają. Rodzi się mały niewolnik. Ssie to mleko. Wyrasta 
duży niewolnik. Piwem się żywi i kartoflaną gorzałką. 
Człowiek z pustą głową. Żadna tam myśl się nie wylęgnie. 
Tylko mąt. Mąt jak czad. Oto model człowieka. Z posad 
ruszymy bryłę świata! Szyderstwem szatana brzmi ta pieśń. 
Przyszłe pokolenia należy tą wizją straszyć. Niech uważają 
na każdą gorączkę idei. Chyba, że nie będzie przyszłości. 
Pustynia niewoli 13.

Niezwykłej ostrości nabierają w tym ostatnim fragmencie roz-
pacz i bezsilna złość podmiotu. Rezygnacja z fabuły, z bohaterów, 
ze świata przedstawionego na rzecz wymownych opisów jest tego 
najlepszym dowodem. 

Przy okazji rozważań o Raporcie o stanie wojennym nie można 
pominąć moralnej wymowy utworu. Ryszard Legutko pisze, że 
ustrój komunistyczny był przyczyną znijaczenia przeciętnego Pola-
ka XXI wieku. Autor Eseju o duszy polskiej zauważa, że to człowiek 
pospolity, oderwany od historii i żyjący w przeświadczeniu, że nie 

12 Tamże, s. 174.
13 Tamże, s. 225.
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72 ma nic wyjątkowego w byciu obywatelem swojego kraju. Takiemu 
stanowi rzeczy winny jest PRL, który systematycznie wymywał 
z Polaków polskość – prawda historyczna zastąpiona została nową 
prawdą, podobnie jak narodowi bohaterowie czy ważne dla polskiej 
tożsamości dzieła 14. Tego typu bohaterów również ilustruje Nowa-
kowski na kartach swego zbioru. Są to beneficjenci reżymu, którzy 
czerpią zyski z obecnego stanu rzeczy w postaci dodatkowych kartek 
na żywność, zagranicznych papierosów czy butelek ekskluzywnego 
alkoholu. Ciekawego przykładu takiej postawy dostarcza opowiada-
nie Róg obfitości, w którym członek partii zatrudniony jako portier 
donosi na hotelowych gości:

W pierwszym rzędzie należy uważać na tych Polaków, 
którzy odwiedzają cudzoziemców. Przepytać takiego. 
Dowiedzieć się, co za jeden i komu składa wizytę. Uprzejmie 
oczywiście. Dane osobowe zapamiętać. Notuję to wszystko 
sobie w specjalnie do tego przeznaczonym zeszyciku i drogą 
służbową mam obowiązek raz w tygodniu raport przekazać. 
Powinność swoją rozumiem i oka nawet nie zmrużę, choć 
ciepło tam i nieraz głowa sama opada na piersi 15.

Z drugiej jednak strony karty opowiadań Nowakowskiego zasie-
dlają ludzie pielęgnujący polską duszę, dzielnie stawiający opór reży-

14 R. Legutko. Esej o duszy polskiej, Ośrodek myśli politycznej, Kraków 2008.
15 M. Nowakowski, op. cit., s. 38.
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często porównywany do lat okupacji hitlerowskiej. Tak dzieje się na 
przykład w opowiadaniu Boże, zmiłuj się nad Wilnem!, którego boha-
terem jest starzec rodem z przedwojennego Wilna. Próbuje odgonić 
katujących młodzież milicjantów:

– Boże, zmiłuj się nad Wilnem! – powiedziałem. I to dosyć 
głośno, bo ci obok popatrzyli na mnie ze zdziwieniem. Nie 
wiem, czemu mi się to powiedziało. Te słowa! Skąd one 
się wzięły. Jestem rodem z Wilna. Wilniuk, jak to mówią. 
Kiedy Hitler rozpoczął wojnę i było też wiadomo, że 
z drugiej strony rusza na nas wschodni sąsiad, to w jednej 
z wileńskich gazet ukazał się artykuł wstępny, który kończył 
się tymi właśnie słowy: Boże, zmiłuj się nad Wilnem! 16.

Wyraźnie czuć w tym fragmencie paralelę pomiędzy atmosferą 
czasów okupacji a atmosferą stanu wojennego, jaką ustami narratora 
odmalowuje autor Benka Kwiaciarza. Niepewność i lęk przed jutrem, 
konspiracja i nieustanne poczucie zagrożenia. Właśnie dlatego warto 
sięgnąć po ten zbiór, zagłębić się w jego formalne rozwiązania i mno-
gość ludzkich historii – historii będących kronikarskim zapisem nie-
zwykle trudnego momentu w dziejach Polski. Ω

16 Tamże, s. 12.
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Ulokowano mnie na wysokim piętrze budynku, w dwuosobowym 
pokoju wyposażonym w łazienkę. Moim towarzyszem okazał się star-
szy ode mnie mężczyzna, emerytowany wojskowy. Z pokoju rozciągał 
się widok na szpitalne budynki, z których sterczały blaszane kominy 
i dysze systemów wentylacyjnych. Co pewien czas wydostawały się 
z nich ciemne bądź jasne wyziewy przy akompaniamencie szumów, 
stukotów i rzężeń, zazwyczaj jednostajnych i długotrwałych. 

Wkrótce pogoda się zepsuła i z okien widać było jedynie zamglo-
ne zarysy budynków tonące w szarości postępującej jesieni. Na dole 

LEKARZ
Jarosław 
Jakubowski

Pewnego słonecznego dnia znalazłem się 
w szpitalu. Jak to zwykle bywa, trafiłem tam wbrew 
własnej woli. Był to czas, kiedy przestałem już 
wierzyć we wpływ mojej woli na moje życie 
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76 panował zwykły ruch – widziałem ludzi, samochody osobowe oraz 

furgony. Niektóre z nich zatrzymywały się przed niewysokim budyn-
kiem usytuowanym prostopadle do naszego skrzydła. Dość szybko 
zorientowałem się, że to szpitalne prosektorium. Nieboszczyków 
dostarczano tam niewątpliwie jakąś wewnętrzną drogą (przywio-
dło mi to na myśl organizm, w którym odbywa się swoista podróż 
od życia ku śmierci), jednak opuszczali oni budynek już tradycyjnie. 
Pojazdy zakładów pogrzebowych podjeżdżały powoli pod rampę, 
z której pracownicy zdejmowali wystawione przez personel prosek-
torium nosze ze zwłokami. 

Obserwowanie otoczenia zajmowało mi godziny pomiędzy zaję-
ciami, jakie serwowano nam w szpitalu. Nikt nie wiedział, co mi 
dolega, jednak zapewniano mnie z niezmiennym zapałem, że wkrót-
ce wszystko będzie wiadomo. Na razie dni toczyły się jednostajnym 
rytmem. Przed szóstą rano do naszego pokoju wpadała z impetem 
pielęgniarka, która bezceremonialnie zapalała światło, mierzyła nam 
temperaturę i pytała, czy był kał, na co odpowiadaliśmy niemal jedno-
cześnie, że był. Poddani temu samemu rygorowi dziennemu, wypróż-
nialiśmy się również z podobną częstotliwością. 

Później w pokoju panował względny spokój, co wykorzystywali-
śmy na rozmowy i sen. Wkrótce jednak następowała pora pobierania 
krwi i moczu oraz aplikacji różnorakich kroplówek. Patrzyliśmy na 
pojemniki, z których miarowo kapały płyny wędrujące elastycznymi 
rurkami do naszych żył. To również nas usypiało, ale zwykle uma-
wialiśmy się, że jeden z nas będzie czuwał na wypadek, gdyby trzeba 

było przywołać pielęgniarkę w celu wyłączenia opróżnio-
nej kroplówki. 

Mój towarzysz, poza tym, że był emerytowanym woj-
skowym, okazał się człowiekiem daleko bardziej konser-
watywnym, niż mógłbym przypuszczać. Na większość 
kwestii posiadał poglądy zbliżone do moich, z  tym 
zastrzeżeniem, że jeszcze bardziej radykalne. Zazdro-
ściłem mu tego, podobnie jak prostej wiary. Codzien-

nie przyjmował księdza z komunią i uczestniczył we mszy świętej 
w szpitalnej kaplicy. Ja raz po raz uchylałem się od tych obowiąz-
ków, na ogół tłumacząc się zmęczeniem bądź chęcią pracy literac-
kiej (to akurat było prawdą).

nikt nie wiedział, 
co mi dolega, jednak 

zapewniano mnie 
z niezmiennym zapałem, 

że wkrótce wszystko 
będzie wiadomo
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wiem, co robiono z kolegą, mnie natomiast podłączano do różnora-
kich urządzeń i umieszczano w rozmaitych tunelach czy też tubach, 
które miały dać odpowiedź na zasadnicze pytanie: co mi jest. 

Mój lekarz prowadzący, niezwykle sympatyczny młody człowiek 
z rachitycznym zarostem i delikatnymi dłońmi, dokonywał też oso-
biście badań – opukiwał mnie metalowym młoteczkiem, pytając 
jednocześnie, czy boli. Wszystkim tym zabiegom poddawałem się 
z pokorą człowieka, który chce opuścić szpital z nowymi siłami, 
jasno patrząc w przyszłość. Wkłuwać, prześwietlać i podłączać do 
prądu dawałem się, nie grymasząc, nawet jeśli wywoływało to ból, 
a z czasem również – nudę. 

Im dłużej trwał mój pobyt w tym rozległym przybytku, tym bar-
dziej zaprzątałem sobie jednak głowę pytaniem, co rzeczywiście mi 
dolega. Coraz bardziej pochłaniało mnie życie na tym odseparowa-
nym skrawku ziemskiego padołu. Zauważyłem jednocześnie pewne 
zniecierpliwienie personelu. 

Lubowałem się za to w obserwowaniu, czułem się dzięki temu jak 
odkrywca nieznanego lądu. Gdy wracaliśmy z serii kolejnych badań, 
ja i emerytowany wojskowy kładliśmy się na łóżkach, zakładaliśmy 
ręce pod głowy i oddawaliśmy się niespiesznym pogawędkom. 

– Powiedzieli, że niedługo wychodzę – rzekł pewnego dnia mój 
towarzysz. 

– To znaczy? – zainteresowałem się, a mówiąc szczerze 
– zaniepokoiłem.

– Nie podali terminu, ale na oddziale ma się pojawić 
ten słynny lekarz, o którym mówią, że nawet umarłego 
potrafi postawić na nogi.

– Słynny lekarz? – powtórzyłem jak echo i zasypałem 
kompana dodatkowymi pytaniami. 

W miarę jak odpowiadał, zaczęło do mnie docierać, że ów słynny 
lekarz musi być tym samym, o którym słyszałem od wielu innych 
pacjentów. Jak przyjdzie ten doktor, będę w końcu wiedział, na czym 
stoję, słyszałem. Albo: Niech się tylko lekarz pojawi, to mnie zobaczy 
i powie, co dalej. Albo też: Niech pan poczeka na lekarza, ja nie mogę za 
niego wyrokować. 

Coraz bardziej 
pochłaniało mnie życie 
na tym odseparowanym 
skrawku ziemskiego 
padołu
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mój znajomy przerwał, bo zapadł w drzemkę. Środki przeciwbó-
lowe, jakimi codziennie był faszerowany, sprawiały, że przesypiał 
większość dnia. 

Spojrzałem w okno ponad jego ostrym profilem. Za przybrudzo-
ną szybą widać było niebo koloru mydlin, które słoneczne światło 
zmieniało w matowo nudną płaszczyznę. Do pokoju weszła kobie-
ta w błękitnym fartuchu i postawiła na stoliku obiad. Na pierwsze 
była jakaś zupa, chyba krupnik, sądząc po kaszy pływającej wśród 
zielonkawych i brunatnych cząstek w wodnistej cieczy. Jadłem 
ze smakiem, bo od śniadania nie miałem niczego w ustach. Na 
drugie spałaszowałem schabowego z ziemniakami i marchewką 
z groszkiem. 

W tym czasie spostrzegłem, że z prosektorium wyprowadzają 
wózek, na którym spoczywa połyskujący metalicznie pojemnik na 
zwłoki. Dwaj mężczyźni wprawnie umieścili podłużne pudło w kara-
wanie. Kim jesteś?, pomyślałem, przełykając ze smakiem ostatni kęs 
schabu. Nagle przeraziła mnie myśl, że równie dobrze to ja mógłbym 
spoczywać w pojemniku, a ktoś inny, na przykład mój współlokator, 
obserwowałby mój wyjazd ze szpitala nogami do przodu. 

Zza uchylonego okna dobiegł gwizd lokomotywy. 
– Wie pan – odezwał się mój towarzysz, chowając umyte sztućce do 

metalowej szafki. – Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy stąd wyjdę.
Zupełnie jakby czytał w moich myślach. Nie było to zresztą wca-

le takie trudne. Niekiedy miałem wrażenie, że nad szpitalem unosi 
się ciężka, szara chmura wypełniona tym jednym pytaniem, zwie-
lokrotnionym przez liczbę pacjentów rozrzuconych po wszystkich 
oddziałach. 

– Ustawią mi tu leczenie, dawki i tak dalej. Pewnie będę musiał 
to brać do końca życia – ciągnął mój sąsiad, a jego słowa zabrzmiały 
żałośnie jak wyrok powtórzony ustami skazańca. 

– Dożywotnie leczenie to jeszcze nic takiego – starałem się go 
pocieszyć. – Gorzej, gdyby do końca życia nie wiedział pan, co panu 
dolega. 

– Myśli pan, że kiedy się dowiem, będę spokojniejszy? – zapy-
tał, nachylając się do mnie ze swego łóżka. Jego oczy emanowały 
łagodnością. Oczekiwał wsparcia, pocieszenia. Czyżby częsty udział 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
79w praktykach religijnych nie wystarczał?, pomyślałem z nieprzyjem-

nym poczuciem Schadenfreude. 
– Myślę, że jesteśmy w dobrych rękach. I kiedyś z uśmiechem 

będziemy wspominać nasz pobyt w tym miejscu – odparłem, siląc 
się na pogodny ton. 

Na korytarzu rozległ się gwar rozmów. Zaczęła się pora odwiedzin. 
Wzbudzało to zwykle mój niepokój i nie inaczej było tym razem. 
Przez wpół uchylone drzwi dobiegały szczątki rozmów, w których 
jak uparty refren powtarzały się frazy dotyczące diagnozy lekarskiej 
oraz perspektyw ozdrowienia. Starałem się zająć czymś myśli, żeby 
nie słyszeć tego jazgotu. Chwyciłem książkę, ale nie byłem w stanie 
przeczytać nawet zdania. Zerwałem się z łóżka i stanąłem przy oknie. 
Nad rozległą połacią zastawioną budynkami szpitalnymi unosiła 
się sinoszara chmura. Jakiś mężczyzna w białym kitlu wyprowadził 
wózek na rampę prosektorium. Na pustym blacie leżało jedynie 
niewielkie zawiniątko. Po chwili podjechał pojazd akumulatorowy 
i mężczyzna wrzucił pakunek na przyczepkę. Wózek odjechał w nie-
znanym kierunku.

W tej samej chwili na parkingu zatrzymało się auto, z którego 
wysiadły dwie kobiety. Jedna z nich wyciągnęła z wnętrza inwalidzki 
wózek, na którym siedział chłopiec, może dwunastoletni. Był całko-
wicie sparaliżowany, ręce miał rozpostarte jakby w geście poddania 
się, a nogi nienaturalnie przekrzywione w bok. Uśmie-
chał się przy tym i żartował nieustannie. Na ten widok 
zaszkliły mi się oczy i po raz kolejny poczułem silne pra-
gnienie opuszczenia szpitala. Wtedy rozległo się pukanie 
i do pokoju weszła kobieta niezwykłej urody. Mój sąsiad, 
drzemiący dotąd w łóżku, otworzył oczy i czule się z nią 
przywitał. Przedstawił mi ją jako swoją żonę. Nie mogła mieć więcej 
niż trzydzieści pięć lat. Na jej regularnej, pięknej twarzy dostrze-
głem delikatną siatkę zmarszczek, przydającą temu obliczu szlachet-
nej głębi. Ponieważ oboje rozpoczęli ściszoną rozmowę, dyskretnie 
wymknąłem się z pokoju. 

Korytarzem dreptał wysoki mężczyzna w szlafroku. Obok szła 
rehabilitantka instruująca go, jak ma stawiać nogi. Mężczyzna zda-
wał się jej nie słyszeć, jego wzrok błądził w nieznanych rejonach. 
W poczekalni przy automacie z kawą siedział młody człowiek z gło-

Czułem się jak ktoś, 
kogo naznaczono, i co 
gorsza – godziłem się 
z tym stanem rzeczy
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80 wą owiniętą bandażem. Płakał, patrząc w podłogę, a siedząca obok 

dziewczyna niezręcznie położyła rękę na jego włosach wystających 
spod białej tkaniny.

Zjechałem windą na niższe piętro, ale nie mogłem wprost znieść 
ludzkich spojrzeń, przyprawiających mnie o szaleństwo. Czułem się 
jak ktoś napiętnowany, a co gorsza – godziłem się z tym stanem rze-
czy. To paradoksalnie tym bardziej wyprowadzało mnie z równowagi. 
Kupiłem w kiosku pierwszą z brzegu gazetę i udałem się z powrotem 
do pokoju. Po drodze spotkałem mężczyznę z rozbitym nosem, które-
go pielęgniarki na próżno próbowały przekonać, żeby położył się do 
łóżka. Gdy wszedłem do sali, zastałem mojego towarzysza z twarzą 
całą we łzach. Kobiety już nie było, choć pozostał po niej słodkawy 
zapach perfum. Emerytowany wojskowy, gdy tylko nieco doszedł do 
siebie, poinformował mnie, że żona postanowiła od niego odejść. 

– Nie chodzi o to, że nie mogła znieść mojej przedłużającej się 
choroby. Najbardziej nie mogła mi wybaczyć tego, że się z nią pogo-
dziłem. Słyszy pan? Ja – pogodziłem się z chorobą. A przecież…

Przerwał, bo znowu wstrząsnął nim płacz. Po chwili spał snem 
sprawiedliwego, wysapując nosem powietrze. Również się położyłem 
i czas pozostały do zmroku przeleżałem, patrząc w sufit bądź drze-
miąc. Wciąż jednak nasłuchiwałem głosów z korytarza. 

Wczesną kolację spożyliśmy w milczeniu. Przełykaliśmy kęsy 
chleba z białym serem, popijając brunatną, gorzką herbatą. Odkąd 

znalazłem się w szpitalu, miałem wilczy apetyt. Głodnym 
wzrokiem wodziłem za pielęgniarkami, które należały do 
najurodziwszych kobiet, jakie w życiu spotkałem. Jed-
na z nich, blondwłosa osóbka o jaskrawo pomalowanych 
usteczkach, weszła do pokoju z wózkiem pełnym medy-

kamentów, by zaaplikować nam wieczorną dawkę leków. Już nawet 
nie pytaliśmy, na co te specyfiki. Dawaliśmy się dokraplać pokornie 
jak baranki ofiarne. 

– Słyszała pani o obchodzie? – zapytałem, gdy dziewczyna pochy-
liła się nade mną. 

Spojrzała na mnie bławatkami wielkich oczu. 
– Może słyszałam, może nie – odparła filuternie. 
Miałem ochotę chwycić jej jędrne pośladki, rysujące się pod napię-

tym płótnem białego fartuszka. Ledwiem się powstrzymał. 

Poczułem nagle 
bezdenny absurd 

własnego położenia



– Więc jednak to prawda, co mówią – ciągnąłem, 
patrząc na jej ładną buzię, na której malował się wyraz 
zawodowego skupienia. Jej ręce bezbłędnie umiesz-
czały rurki w wenflonach i ustawiały szybkość prze-
pływu płynów. 

– Różnie mówią – powiedziała, po czym westchnę-
ła. – Ja tam nic nie wiem, ale po cichu panu powiem, 
że tak. Doktor ma się wkrótce pojawić. 

Zrobiła taką minę, jakby wyjawiła mi swój najwięk-
szy sekret. 

– Mówiłem już pani, że przypomina mi pani tę pio-
senkarkę… – próbowałem sobie przypomnieć pseudo-
nim wokalistki. Na próżno. 

– Jak pan sobie przypomni, to mi pan powie – rzekła 
z sympatycznym przekąsem i wyszła, pchając wózek. 

Zdałem sobie sprawę z tego, że nie znam żadnej 
piosenkarki podobnej do ślicznej siostrzyczki. Poczu-
łem nagle bezdenny absurd własnego położenia. 
Potem jednak przypomniałem sobie niejasną obiet-
nicę pojawienia się lekarza i coś jakby nadzieja zago-
ściło w moim sercu. 

W nocy obudził mnie hałas. Otworzyłem szero-
ko oczy i nadstawiłem uszu. Po korytarzu niósł się 
stukot drewnianych chodaków. Od razu pomyślałem 
o lekarzu. Nareszcie się zjawił. Z sercem bijącym jak 
szalone czekałem dalszych wypadków. Czyżby to już? 
Lekarz-cudotwórca pojawił się na naszym oddziale? 
Mistrz, spod którego rąk wstają ozdrowieńcy, któ-
ry pewnością swych sądów i czynów daje nadzieję 
ludziom na dnie rozpaczy? Może w końcu powie, co 
mi dolega? Może postawi precyzyjną diagnozę i zaor-
dynuje leczenie, a wtedy… mój Boże, wtedy będę mógł 
góry przenosić, wtedy będę innym, z pewnością lep-
szym człowiekiem. 

Kroki drewnianych chodaków zbliżyły się do drzwi 
naszego pokoju i ucichły. Wstrzymałem oddech. Ktoś 
nacisnął klamkę. Zamknąłem oczy, drżąc z podnie-
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przerażoną twarzyczkę ślicznej pielęgniarki.
– Niech się pan obudzi! Pana kolega wyskoczył z okna! – wrza-

snęła histerycznie.
Po chwili została usunięta z pokoju przez lekarza dyżurnego. 

Wysoki, szpakowaty mężczyzna wychylił się przez okno i spojrzał 
w dół. Gdy zwrócił się ku mnie, jego twarz była biała. W pokoju 
zapalono wszystkie światła, a na korytarzu panowało ogromne 
zamieszanie. Przez chwilę zostałem w pomieszczeniu sam, a że okno 
pozostawiono otwarte, więc i ja spojrzałem. Na stalowych prętach 
przykrywających wylot piwnicznych wentylatorów leżało zwinięte 
embrionalnie ciało w pasiastej piżamie. Pierwsze promienie świtu 
kładły się na zmoczony nocnym deszczem asfalt. 

Zaczął się dla mnie nowy etap pobytu w szpitalu. Zrozumia-
łem, że wizyta lekarza na oddziale mi się przyśniła, nie przestawałem 
jednak wyczekiwać prawdziwego ratunku. Wkrótce dokooptowa-
no mi mrukliwego chłopaka, który buntował się przeciwko swemu 
położeniu i kontestował szpitalny ustrój. Za każdym razem, gdy 

widział pielęgniarkę czy lekarza, twierdził, że jest zdrowy 
i żądał, by go wypisano. W odpowiedzi łagodnie dawano 
mu do zrozumienia, że im skrupulatniej będzie się pod-
dawał poleceniom personelu, tym większe są jego szanse 
na pozytywne rozwiązanie. Traktował mnie z niechęcią, by 
nie powiedzieć – pogardą. Byłem dla niego kimś w rodzaju 
zdrajcy, który sprzedał się za szpitalny wikt i opierunek. 

– Czy pan chociaż wie, co panu dolega? – zapytał mnie 
z wyrzutem. Sam był jeszcze na etapie, kiedy bezskutecznie pró-
bował wyciągnąć te informacje od białego personelu. Nie wiedział 
jeszcze, że to pytanie z gatunku niestosownych. Postanowiłem być 
dla niego łagodny. Sam też tego doświadczyłem, kiedy zaczynałem 
mój pobyt w szpitalu.

– Młody człowieku, jesteśmy tu po to, żeby posiąść wiedzę. Gdy-
byśmy wiedzieli od razu, nasz pobyt w szpitalu byłby zupełnie pozba-
wiony sensu. Oczywiście, może pan pomyśleć, że tak zwane wypadki 
nagłe, oczywiste, są w lepszym położeniu niż my, przypadki wymaga-
jące długiej, żmudnej diagnostyki. Wkrótce jednak się pan przekona, 

ich celem jest 
przerobienie nas 

z żywych, ciekawych 
świata ludzi na ludzkie 

rośliny, obojętne 
na wszystko
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zanurzanie się, krok po kroku, w ciemnej, tajemniczej, pełnej fascy-
nujących przygód rzece. 

– Niech pan już przestanie pieprzyć – przerwał mi oschle mło-
dy współtowarzysz. – Im nie zależy na tym, żeby się czegokolwiek 
dowiedzieć. Przejrzałem ich na wylot. Ich celem jest przerobienie 
nas z żywych, ciekawych świata ludzi na ludzkie rośliny, obojętne 
na wszystko, a najbardziej na własny los. Biorą nas na przetrzyma-
nie, czekają, aż przestaniemy się dopytywać, dociekać i domagać się. 
A kiedy zobaczą, że nasze oczy zgasły, zrobią z nami, co tylko będą 
chcieli. Bo wtedy nie będzie już nikogo, kto ich powstrzyma. 

Mój kolega opadł zmęczony na łóżko i zamilkł, wpatrzony w sufit. 
Słuchałem tej tyrady z wyrozumiałością, pomny na czas, kiedy i we 
mnie tliła się iskra buntu. 

– Podobno wszystko może się zmienić, kiedy na oddziale poja-
wi się ten lekarz – dodał po chwili milczenia młody człowiek. I już 
wiedziałem, że jest na dobrej drodze do tego, by stać się taki jak 
wszyscy. 

Mój towarzysz na pewien czas stał się ulubieńcem pielęgniarek 
i salowych. Widocznie coś je przyciągało do młodego buntownika. 
Którejś nocy doszło nawet do zbliżenia erotycznego między nim 
a pielęgniarką o twarzy nieznanej piosenkarki. Słuchałem pojękiwań, 
wpatrzony w przeciwległą ścianę. Gdy wszystko ucichło, a dziewczy-
na wymknęła się z sali, chłopak zaczął cicho płakać. Nie zamierzałem 
uczestniczyć w jego życiu wewnętrznym, wystarczająco już pogrąża-
łem się we własnych wydzielinach psychicznych. 

Nazajutrz chłopak pożegnał się ze mną. Powiedział, że zdecydo-
wał się opuścić szpital na własną prośbę. Podpisał już dokument, 
w którym brał na siebie odpowiedzialność za ewentualną śmierć 
z tego powodu. Czułem wobec niego mieszaninę odrazy i podziwu. 
Nie chciałem, by mnie zostawiał, a jednocześnie nienawidziłem go 
za to, że porzuca perspektywę ozdrowienia, a wraz z nią wszystko, 
co czyniło nasz pobyt w szpitalu sensownym. 

Wkrótce zobaczyłem go z okna – szedł niedbałym, powolnym 
krokiem, z marynarskim workiem przewieszonym przez ramię, aż 
zniknął za zakrętem asfaltowej szpitalnej alei. Więcej go już nie 
zobaczyłem.
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się odbyć duży obchód z udziałem TEGO lekarza. Podobno wrócił 
z jakichś zagranicznych wojaży, podczas których ugruntował swo-
ją sławę, i podobno (dużo coś tego podobno) ma znaleźć czas, żeby 
pochylić się nad każdym z nas, nieszczęśników tkwiących w odrętwia-
łym oczekiwaniu na jakiekolwiek rozwiązanie. Jednak wyczekiwany 
obchód okazał się kolejną rutynową wizytacją z udziałem ordynato-
ra naszego oddziału oraz towarzyszących mu lekarzy, pielęgniarek 
i rehabilitantów. Ordynator był łaskaw wziąć do ręki historię mojej 
choroby i zadumać się nad nią. Poczułem nadzieję, a on zmarszczył 
brwi i powiedział:

– Pan wie, że nie wygląda to dobrze? 
Cóż miałem odpowiedzieć? Że nie wygląda to dobrze mniej więcej 

od czasu, kiedy nabrałem zdolności do krytycznego rozumowania? 
Zamiast tego przybrałem uprzejmie zainteresowany wyraz twarzy, 
starając się, by ordynator nie zauważył mojego znudzenia. On jed-
nak był już zajęty kolejnym przypadkiem. 

Jako pacjent o długim stażu poznałem doskonale nie tylko per-
sonel wszelkiego szczebla, lecz również tajemnice znane wybrań-
com. Tak doskonale wrosłem w otoczenie, że niemal przestałem 
być traktowany jak pacjent. Byłem raczej kimś w rodzaju rezydenta. 
Odbywałem długie spacery korytarzami gmaszyska, zaglądając do 
pokojów pielęgniarek czy też gawędząc z pacjentami. 

U schyłku jesieni nastrój oczekiwania na TEGO lekarza zdawał 
się osiągać apogeum, o czym świadczyły treści rozmów, jakie sły-
szałem bądź sam odbywałem. Rozwiązanie mojej sytuacji nadeszło 
z nieoczekiwanej strony, jak to zwykle bywa w przypadku rozwiązań 
ostatecznych. Którejś nocy ponownie usłyszałem stukot drewnia-

nych chodaków dobiegający z korytarza. Tym razem nie 
spałem. Upewniłem się co do tego, szczypiąc się mocno 
w rękę. Zabolało. Przejściowo przebywałem w moim dwu-
osobowym pokoju sam, nowy pacjent miał się pojawić 
z początkiem następnego tygodnia. Tymczasem była cicha, 
niedzielno-poniedziałkowa noc, kiedy zwykle nie dzieje 
się nic, a oddechy pacjentów płyną ku szarościom sufitu. 

Rozwiązanie mojej 
sytuacji nadeszło 
z nieoczekiwanej 

strony, jak to zwykle 
bywa w przypadku 

rozwiązań ostatecznych
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otwarły się i do środka wszedł zwalisty mężczyzna w białym lekar-
skim uniformie. Powiedzieć o nim, że był potężny, to nic nie powie-
dzieć. Wypełniał sobą cały pokój, zdawało mi się, że jego rozłożyste 
bary sięgają od drzwi aż do okna, choć rzecz jasna było to złudzenie, 
spotęgowane półmrokiem i ogólnym pobudzeniem nerwów. Leża-
łem sztywno, a on zbliżył się do mnie. Zapalił małą lampkę u mego 
wezgłowia, pochylił się nade mną i wtedy zobaczyłem jego pociągłą, 
pooraną zmarszczkami, tajemniczo uśmiechniętą twarz. Położył mi 
wielką, ciężką dłoń na czole, a potem nieco frywolnym gestem splótł 
dłonie na piersi.

– No, młody człowieku, myślę, że możesz z czystym sumieniem 
opuścić szpital.

– Jak to? – zdziwiłem się niepomiernie.
– Jesteś, jak to się mówi, gotowy – odparł spokojnie 

i na jego twarzy ponownie zagościł zamyślony uśmieszek.
– Tak po prostu? – nie dowierzałem.
– Nic nie dzieje się po prostu. Wszystko wymaga czasu 

i pracy. Dopiero suma czasu i pracy daje efekt. 
Usiadł na moim łóżku, aż musiałem uskoczyć w bok, 

żeby nie zmiażdżył mnie potężnym biodrem. 
– Nie opieraj się. Za chwilę ujrzysz całą wieczność – powiedział 

poważnie i położył mi dłoń na twarzy, zamykając powieki. 
A wtedy ją ujrzałem. Przeszył mnie na wylot jej lodowato-gorący 

strumień, widziałem każdą jej cząsteczkę, tak jak widzi się liście drze-
wa w pogodny październikowy dzień. Chciałem krzyczeć z przeraże-
nia i zachwytu, ale usta zatykała mi potężna dłoń lekarza. Wiedział, 
że kiedy zacznę krzyczeć, mogę już nie przestać. Więc trzymał dłoń 
na mych ustach, aż poczuł, że zwiotczały. Po chwili na korytarzu 
znowu rozniósł się stukot drewnianych chodaków. 

Możecie twierdzić, że umarłem bądź zwariowałem, ale to wierut-
na bzdura. Zobaczyłem wieczność i widzę ją nadal. Krzyczę swobod-
nie, osiwiały z przerażenia i zachwytu, a mój krzyk ginie w chórze 
podobnych do mnie ozdrowieńców.

KONIEC

Chciałem krzyczeć 
z przerażenia 
i zachwytu, ale usta 
zatykała mi potężna 
dłoń lekarza



PiSARZ NiE MA PRAWA 
TWORZYć LAUREK 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
87

Ma Pan ogromny wkład w przywracanie 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 
Ale ostatni etap Pańskiej twórczości – 
mówię przede wszystkim o powieściach 
Opowiem Ci o wolności i Honor mi nie 
pozwala – wydaje się już nie tyle 
przywracaniem pamięci, ile próbą 
walki z pewnymi negatywnymi 
stereotypami, narosłymi przez wiele 
lat wokół narracji o polskim podziemiu 
niepodległościowym. W Opowiem ci 
o wolności głównymi bohaterkami 
są kobiety, Maria Nachtman oraz 
Walentyna Stempkowska, bohaterem 
Honor mi nie pozwala – major 
Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław 
Ostwind, z pochodzenia Żyd. 

– Szczerze mówiąc, nie potrafię tego roz-
dzielić. Gdy zaczynałem pisać o Żołnie-
rzach Wyklętych, temat ten był bardzo 
zakłamany. Nie jest moją strategią udo-
wadnianie, że Żyd mógł być członkiem 
NSZ, bo Żydów w NSZ było co najmniej 
stu pięćdziesięciu. Należy to oczywiście 

wyjaśniać i przybliżać, choć nie myślałem 
w takich kategoriach w trakcie pisania 
Honor mi nie pozwala. Wiem rzecz jasna, 
że ze schematem, według którego człon-
kowie NSZ byli antysemitami i faszysta-
mi – co próbowano narzucić w czasach 
PRL-u i co do dziś podtrzymują niektóre 
środowiska lewicowe – należy walczyć. 
Interesują mnie natomiast konkretne 
zjawiska, na przykład rola kobiet w pod-
ziemiu. Niestety niewiele książek opisuje 
ich rolę w konspiracji, a w moim odczu-
ciu była ona nie do przecenienia. Bardziej 
jednak od przywracania samej pamięci 
o ich udziale zależy mi na ukazaniu tego, 
co robiono z takimi osobami, zwłaszcza 
walczącymi w konspiracji narodowej, po 
wojnie. Ci ludzie przez wiele lat, a często 
nawet przez całe życie byli prześladowa-
ni. Proces ten trwał w gruncie rzeczy do 
roku 1989, a w niektórych środowiskach 
nadal ma miejsce. Pamięć o bohate-
rach i bohaterkach jest wciąż szargana, 
a stereo typy – powielane. To smutne, 
że nawet dziś musimy z tym walczyć 

z WACłAWEM HOLEWińSKiM – piSarzem, prawNikiem, 
wydawcą, redaktorem, radiowcem, działaczem opozycji 
demokratyczNej w prl-u, trzykrotNym laureatem 
warSzawSkiej premiery literackiej oraz Nagrody literackiej 
im. józefa mackiewicza – rozmawiamy o jego warSztacie 
piSarSkim, literackich miStrzach, dziSiejSzym poStrzegaNiu 
ŻołNierzy wyklętych oraz Sytuacji Nagród literackich 
w polSce
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wą w sprawach, które – zdawałoby się – 
powinny już być oczywiste. 

Warto tu przypomnieć Walentynę 
Stempkowską, bohaterkę Opowiem 
ci o wolności, która najpierw 
przeżyła śledztwo niemieckie i obóz 
w Ravensbrück, potem śledztwo w UB, 
a po latach odmówiono jej wypłaty 
należnego z tytułu ustawy dodatku 
do emerytury za pobyt w obozie 
koncentracyjnym. III RP w żaden 
sposób jej tego nie zadośćuczyniła… 

– Moim zdaniem III RP w ogóle zapo-
mniała o swoich bohaterach. Przywołam 
tu przykład bardziej współczesny i histo-
rię mnie osobiście bliską. Proszę zauwa-
żyć, że zarówno III, jak i IV Rzeczypospo-
lita zapomniały o działaczach opozycji 
lat 70. i 80., z których wielu umarło albo 
do dziś żyje w nędzy. Znam mnóstwo 
ludzi, którzy faktycznie przyczynili się 
do odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, a Polska w żaden sposób im się 
nie odwdzięczyła. Tym bardziej problem 
ten dotyczy więc Żołnierzy Wyklętych. 
Mam wrażenie, że świadomość społecz-
na dopiero teraz ulega zmianie, chociaż 

to zjawisko jest wciąż dość naskórko-
we. Dziś czci się uczestników powstania 
antykomunistycznego, od sześciu lat ist-
nieje Święto Żołnierzy Wyklętych, odby-
wają się jakieś uroczystości, honorowe 
pochówki. Ale tego również się obawiam. 
Najpierw traktowano ich jak bandytów, 
teraz są pomnikowymi bohaterami… 
A przecież to nie były postaci jednowy-
miarowe! Miały swoje wady, dokonywały 
złych wyborów, nie zawsze postępowały 
właściwie. Moją idée fixe jest przedsta-
wienie Żołnierzy Wyklętych jako heroicz-
nych, ale też ludzkich, zmagających się 
z problemami dnia codziennego. Przed-
stawienie ich jako bohaterów bez skazy 
jest bez sensu, nikt w to nie uwierzy. Jak 
mówił Józef Mackiewicz, tylko prawda jest 
ciekawa.

Wyraźnie widać to w postaci 
majora Ostwinda z Honor mi nie 
pozwala. To człowiek pełen honoru, 
ale też naznaczony trudnymi 
doświadczeniami: Legionami, 
wojną polsko-sowiecką, całym 
brudem pracy w policji, rozwodem 
i założeniem nowej rodziny, kampanią 
wrześniową, działalnością w podziemiu 
niepodległościowym…

TRZEbA ZASZCZEPić W śWiAdOMOśCi 
MłOdYCH LUdZi SPOSób MYśLENiA, JAKiM 
KiEROWALi Się żOłNiERZE WYKLęCi, 
i WARTOśCi, O KTóRE WALCZYLi 
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cja postaci wynika z tego, że nie wierzę 
w pomniki. Za przykład niech posłuży 
główny bohater mojej pierwszej powie-
ści o Żołnierzach Wyklętych, Lamentu nad 
Babilonem, pułkownik Tadeusz Danile-
wicz, który był moim stryjecznym dziad-
kiem. Wiedziałem o nim na tyle dużo, że 
mogłem pisać nie tylko o jego dobrych 
cechach, ale również o słabościach, nie-
doskonałościach, porażkach. Pisarz nie 
ma prawa tworzyć laurek. Tylko złożone 
osobowości mają rację bytu, inaczej two-
rzymy jedynie atrapę literatury.

Chciałbym wrócić jeszcze do tematu 
rodzącego się kultu Żołnierzy 
Wyklętych. Nie stoi za tym przecież 
jedynie polityka obecnego rządu. 
Przez lata był to ruch oddolny, 
inicjatywa pojedynczych osób, 
propagatorów…

– Ma Pan oczywiście rację. W moim 
odczuciu najważniejszy proces, który 
powinien się rozpocząć już lata temu, to 
edukacja. Trzeba zaszczepić w świado-
mości młodych ludzi sposób myślenia, 
jakim kierowali się Żołnierze Wyklę-
ci, wartości, o które walczyli. Ale też wie-
dzę o determinantach historycznych – 
oni często nie mieli gdzie iść, musieli 
wybierać pomiędzy śmiercią a kom-
pletnym pohańbieniem, determinacją 
i walką do końca albo życiem w kagańcu. 
Proszę zauważyć, że polskie podziemie 
niepodległościowe – po II wojnie walczy-

ło w nim mniej więcej 150 tysięcy osób – 
to ogromna rzesza młodych ludzi, którzy 
w innych realiach mogli mieć piękne 
życie, jednak skoro uznali, że Polska jest 
okupowana przez drugiego najeźdźcę, 
musieli w podziemiu pozostać. Dzię-
ki wąskiej grupie ludzi, którzy chcieli 
odkłamać prawdę, ten temat jest dzisiaj 
obecny w życiu społecznym, a Żołnie-
rze Wyklęci stali się nawet bohaterami 
popkultury. Proces ten rozpoczął się już 
na początku lat 90. Wśród tych, którzy 
mają na tym polu olbrzymie zasługi, 
mógłbym wymienić na przykład mece-
nasa Grzegorza Wąsowskiego, Adama 
Borowskiego czy Leszka Żebrowskie-
go. To także ogromna praca Instytutu 
Pamięci Narodowej. Dzięki Bogu, mamy 
jednostkę naukową, w której tego typu 
badania mogą być prowadzone. Jed-
nak gdyby nie ci, którzy odważyli się 
mówić o bohaterach zapomnianych 
w PRL-u i przemilczanych także w III RP, 
nic by się dziś nie działo. Ktoś musiał 
dać ten zaczyn, poruszyć serca i urucho-
mić lawinę. Zewnętrzne przejawy kultu 
Żołnierzy Wyklętych nie mogą być jed-
nak końcowym etapem tych starań. Ich 
Święto powinno stać się przede wszyst-
kim lekcją dla kolejnych pokoleń. Mamy 
w końcu setki bohaterów, którzy mogą 
stanowić wzór dla najmłodszych. 

Jakie miał Pan doświadczenia 
z publikacją pierwszej powieści 
dotyczącej Żołnierzy Wyklętych, 
napotkał Pan jakieś trudność? 
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90 – W roku 2003, kiedy wydawałem Lament 

nad Babilonem, nie miałem z tym żadne-
go problemu. Publikacją zainteresowały 
się dwa ogromne wydawnictwa. Kom-
plikacje wystąpiły na przykład podczas 
organizacji wystaw – nie było wtedy 
IPN-u działającego tak jak dzisiaj. Istot-
ną przeszkodę stanowił również słaby 
dostęp do archiwów, choć byłem przecież 
doktorantem Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Trudności pojawiły się więc raczej 
na gruncie pracy historycznej, dokumen-
tacyjnej, niż samej publikacji.

Wracając jeszcze do edukacji – od 
kilku lat powstają poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym komiksy, filmy, 
seriale, utwory pop i rap. Sam jestem 
zwolennikiem edukowania poprzez 
popkulturę, ale czy z drugiej strony nie 
stwarza to obaw, że pojawią się (lub 
już się pojawili) ludzie identyfikujący 
się z samą symboliką Żołnierzy 
Wyklętych, a nie z wartościami, o które 
oni walczyli?

– Chyba nie potrafię jeszcze odpo-
wiedzieć na to pytanie. To zbyt krótki 
dystans czasowy. Samo Święto Żołnie-
rzy Wyklętych istnieje ledwie sześć lat. 
Podobnie jak Pan nie widzę niczego 
zdrożnego w otoczce popkulturowej, 
ponieważ na całym świecie bohaterom, 
także tym wojennym, kultura maso-
wa buduje pewien zewnętrzny anturaż. 
Robię swoje, inni też powinni robić swoje 
i przekonamy się, co z tego wyjdzie.

Wychodząc od socjologicznego 
aspektu Pańskiej twórczości 
i działalności, chciałbym przejść 
do kwestii czysto literackich. Jeśli 
zapomnimy o historii, próbie 
odtworzenia przeszłości i dotarcia 
do prawdy, Pańska literatura wciąż 
broni się swoją formą. W Honor mi 
nie pozwala stosuje Pan osobliwy 
rodzaj monologu wewnętrznego, 
który polega na zapisywanych 
w świadomości bohatera 
„listach do żony”. W Lamencie nad 
Babilonem bohater, oprócz drogi 
uporządkowanej chronologicznie, 
przeżywa też tę drugą, chaotyczną, 
naznaczoną asocjacyjnymi 
skojarzeniami i wspomnieniami. 
Kim są Pańscy mistrzowie literaccy? 
Oczywiście podejrzewam, że mógłby 
Pan wymieniać bez końca, więc może 
skupmy się na tych najważniejszych. 

– Kiedyś już zadano mi to pytanie, wów-
czas był to wywiad pisany, więc przyto-
czyłem nazwiska chyba stu pisarzy. Nie 
potrafię odpowiedzieć na to pytanie 
jednoznacznie. W młodości uwielbiałem 
Hermanna Hessego, byłem zafascynowa-
ny jego twórczością. Po kilkudziesięciu 
latach sięgnąłem po jego mniej zna-
ne prace, wydawane wtedy przez PIW, 
i przekonałem się, jak dalekie mi już były. 
Pomyślałem, że nie powinienem wracać 
do dawnych idoli, żeby się nimi nie roz-
czarować. Przez całe życie czytałem bar-
dzo dużo, nieporównanie więcej niż moi 
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stosześciolatek w dziesięć dni przeczy-
tałem całego Prousta – inna sprawa, że 
miałem mnóstwo czasu, bo „wyciągnię-
to” mnie wtedy z więzienia w Białołęce, 
gdzie byłem internowany, do szpitala. 
Powieść, która w ostatnich latach zro-
biła na mnie największe wrażenie, to 
Nadberezyńcy Czarnyszewicza. Bardzo 
lubię twórczość Herlinga-Grudzińskiego, 
Józefa Mackiewicza, Canettiego, przed 
laty kochałem Kafkę i Dostojewskiego, 
ale nigdy nie utożsamiałem się z jakimś 
pisarzem i nie chciałem naśladować jego 
stylu. Literatura ma być dobra, pisarz ma 
opowiadać ciekawe historie i to powinien 
być jedyny wyznacznik jakości.

Czy uważa Pan, że nastąpił powrót 
powieści historycznej? Mamy Pana, 
Jacka Komudę, Elżbietę Cherezińską…

– Na pewno wzrost zainteresowania tego 
typu literaturą jest widoczny. Ale proszę 
się zastanowić – jakie są dziś nakłady 
takich książek? Komuda sprzedaje się 
w większej liczbie egzemplarzy, ale to 
inny typ powieściopisarstwa niż mój, bo 
połączony z gatunkiem fantasy. Prze-
ciętny nakład powieści w PRL-u to było 
dziesięć tysięcy egzemplarzy, a bywały 
i nakłady siedemdziesięciotysięczne! 

Te książki, przy ich oczywistych wadach 
i cenzurze – zarówno wewnętrznej, jak 
i instytucjonalnej – zawsze znajdowa-
ły czytelników. Dzisiaj sukcesem jest 
sprzedaż trzech tysięcy egzemplarzy. 
Prawie każdą książkę można po jakimś 
czasie kupić w promocyjnej cenie. Muszę 
powrócić do tego, o czym mówiłem na 
początku: ludzi należy edukować, muszą 
zrozumieć, że książki są ważne, rozwijają 
wyobraźnię, a bez nich jesteśmy ubożsi 
w każdym wymiarze…

…oraz że książki się kupuje, a nie ściąga 
z „Chomika”.

– Wie Pan, ja jestem trochę zapóźniony 
technicznie (śmiech), nie bardzo wiem, 
jak się książki ściąga, ale wiem, że taki 
problem istnieje. Wracając do Pańskiego 
pytania, czy następuje renesans książki 
historycznej… Zawsze byłem pasjonatem 
historii i znajdowałem interesujące mnie 
pozycje. Dzisiaj również ogromna rzesza 
ludzi chce wiedzieć więcej o dziejach 
swojego kraju. W jakiejś mierze zawdzię-
czamy to grupom rekonstrukcyjnym, 
które napędzają czytanie literatury o tej 
tematyce. Ale bez dobrej nauki historii 
w szkołach nie będziemy mogli mówić 
o sukcesie książki jako takiej, a historycz-
nej zwłaszcza.

CHCiAłbYM, bY OdCZUCiEM ZWiĄZANYM 
Z POJęCiEM OJCZYZNY NiE bYł WSTYd, 
KTóRY Od TYLU LAT NAM Się WMAWiA 



W
yW

IA
D

 / 
W

A
CŁ

A
W

 H
O

LE
W

IŃ
SK

I 
92 A czy można mówić o powrocie potrzeby 

wspólnoty narodowej? Tematyka 
narodowa bardzo mocno wchodzi 
ostatnio do kultury popularnej.

– Daj Boże, żeby tak się stało, i to jak naj-
szybciej! Chciałbym, by Polacy byli dum-
ni z Polski. Brzmi to bardzo górnolotnie, 
ale dla mnie mój kraj jest najważniej-
szy. Czas najwyższy, abyśmy podobnie 
jak inne narody, które szczycą się swoją 
historią i tożsamością, nauczyli się być 
dumni ze swojej ojczyzny. Chciałbym, by 
moi rodacy mieli poczucie, że Polska to 
fantastyczny kraj i warto dla niego wiele 
zrobić. By odczuciem związanym z poję-
ciem ojczyzny nie był wstyd, który od tylu 
lat nam się wmawia. 

Od niedawna zasiada Pan w kapitule 
Nagrody im. Józefa Mackiewicza. 
Dotychczas najbardziej medialną 
nagrodą, nazywaną niekiedy 
„polskim Noblem”, była związana ze 
środowiskiem „Gazety Wyborczej” 
Nagroda Nike, a stawiana przez 
wielu w opozycji do niej Nagroda im. 
Mackiewicza była marginalizowana. Jak 
Pan postrzega jej rozwój?

– Przede wszystkim uważam, że nie-
słuszne było przeciwstawianie przez lata 
Nagrody im. Mackiewicza Nagrodzie 
Nike. Niech istnieje jak najwięcej nagród 
literackich, by ludzie mogli zauważać 
wartościowe książki – a te honorowa-
ne przecież dostrzec najłatwiej. Jesie-

nią ubiegłego roku nowym członkiem 
kapituły Nagrody został prócz mnie 
także profesor Krzysztof Dybciak. Mam 
nadzieję, że w nowym składzie uda nam 
się wyłowić najważniejsze pozycje na 
literackim rynku. Problemem nie jest 
to, że Nagroda Nike była i jest szero-
ko promowana w mediach, ani to, że 
wydawcy książek potrafią to wykorzy-
stać. Problemem jest to, że Nagroda im. 
Mackiewicza nie generuje podobnego 
uznania. Kiedy w 2013 roku sam otrzy-
małem to wyróżnienie, mój wydawca, 
którego cenię i szanuję, w żaden sposób 
tego nie nagłośnił, nie zrobił nawet opa-
sek na książkę z informacja, że zosta-
ła ona uhonorowana. W zeszłym roku 
miałem ogromny problem choćby ze 
sprawdzeniem, które książki zostały do 
Nagrody nominowane. A przecież one na 
długo przed rozstrzygnięciem powinny 
być omawiane i recenzowane, to powi-
nien być potężny zastrzyk marketingo-
wy! Mam nadzieję, że teraz będziemy 
potrafili to zmienić. Marek Nowakowski, 
dopóki żył i był w dobrej kondycji, starał 
się wykonywać tę pracę informacyjną, ale 
ona nie może opierać się wyłącznie na 
jednej osobie – kluczem są tu przychyl-
ne media. Uczciwie dodam, że Polskie 
Radio, w którym od pół roku pracuję, 
robi relację z wręczania Nagrody już od 
pierwszej jej edycji. Skoro jednak przez 
lata organizowano telewizyjną trans-
misję z gali wręczenia nagrody „Gazety 
Wyborczej”, to dlaczego z Nagrodą im. 
Mackiewicza nie może być podobnie? 
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dą objął Prezydent, ale to niemożliwe, 
ponieważ jest ona fundowana przez 
prywatnych darczyńców. Moim zdaniem 
Prezydent powinien zatem powołać wła-
sną nagrodę, która byłaby najważniej-
szym wyróżnieniem literackim w Polsce 
i trwałaby niezależnie od zmieniających 
się mód czy sił politycznych. 

Wiem, że pisze Pan kolejną powieść. 
Kiedy możemy się jej spodziewać i jaki 
będzie jej temat?

– Mam nadzieję, że ukaże się w przy-
szłym roku. Akcja powieści będzie 
rozgrywała się w roku 1905 i dotyczyła 
tematu, o którym mało kto słyszał, nawet 
wśród znawców tematyki żydowskiej. 
W 1905 roku warszawscy Żydzi zaczę-
li palić swoje domy publiczne i zabijać 
pracujące tam kobiety, a kilka dni później 
dokładnie to samo zaczęli robić Polacy. 

Moja powieść koncentrować się będzie 
na najsłynniejszym lupanarze tamtego 
czasu… To nie był przybytek w dzisiej-
szym rozumieniu, ale salon z najlepszy-
mi alkoholami, gdzie grały dwie orkie-
stry, dobijało się rozmaitych interesów 
i tańczono. Wychodząc od spalenia 
domu publicznego pani Szlimakow-
skiej, chcę opisać niezwykle ciekawy rok 
w historii Polski, sportretować Warszawę 
tamtych lat, która w dużej mierze była 
już wówczas zrusyfikowanym miastem – 
czyż to nie fenomen – a trzynaście lat 
później stała się stolicą niepodległego 
państwa. Dla mnie, pasjonata historii, 
to niezwykle ważne, by wiedzieć, skąd 
wyszliśmy i jaki etap mamy już za sobą.

Czekamy zatem na kolejną książkę! 
Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Ω

Rozmawiał: 
Łukasz Kucharczyk



Czułość i bunt 
w Zachrystii

Sławomir Matusz

o   P o e z j i  Wo j C i e C h a  k a S S a



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
95

By zrozumieć tytuł wyboru wierszy Wojciecha 
Kassa Pocałuj światło, warto wejść nie tylko w świat 
jego twórczości, ale i w świat samego poety 

Wojciech Kass kilkanaście lat temu przeniósł się z ruchliwego i gło-
śnego Sopotu w środek Puszczy Piskiej, do Prania, gdzie został kusto-
szem Muzeum K. I. Gałczyńskiego. Zmiana była radykalna. 

Klimat tego miejsca buduje klimat jego poezji. Wyobraźmy sobie 
półmrok lasu, puszczę latem, długie, mroźne i śnieżne zimy. Jedy-
ne źródło światła to blask gwiazd i księżyca, rzucających refleksy na 
taflę Jeziora Piskiego, jeśli niebo nie jest zachmurzone. Do najbliż-
szej latarni ulicznej trzeba iść lub jechać przez puszczę kilka albo 
kilkanaście kilometrów. Do sklepu czy kościoła podobnie. Kościół. 
Kościołem na co dzień jest tu puszcza. Dlatego Kass może w jednym 
z wczesnych wierszy napisać:

[…]
Stoisz bez korony
i bez korzeni
chcesz wrosnąć

w grudę nieba
w gwiazdę ziemi
lecz nie wrastasz.

Pniem, żywicą 
w pniu, tym jesteś
na ogień, popiół
z tego wyrośniesz.

[Piosenka pnia]
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96 W słowach tych stwierdza, że los człowieka jest podobny do losu 

drzewa powalonego przez wiatr czy strawionego przez ogień. Wyraża 
solidarność ze wszystkimi drzewami w puszczy, równie samotnymi 
i równie bliskimi. Drzewa całe swoje życie wznoszą konary, jak poeta 
ręce, by pocałować światło. Rainer Maria Rilke, jeden z poetyckich 
patronów Kassa, kondycję artysty przyrównał właśnie do drzewa: Być 
artystą znaczy; nie rachować, nie liczyć, a wzrastać jak drzewo, które nie 
ponagla swoich soków i stoi ufnie wśród wiosennych burz, bez obawy, że 
mogłoby nie nadejść lato. Przyjdzie przecież. Ale przychodzi tylko do cier-
pliwych, którzy istnieją tak, jakby mieli przed sobą wieczność, tak spokoj-
nie i otwarcie. O świetle poeta rozmawia z kolei z synem, Brunonem:

[…]
czy światło ma oczy
– ma ciemność

a jezioro 
– topielca

ma oczy
– nie ma ale widzi.

[Z zapatrzenia]

Światło nie ma oczu, ale wszystko rozświetla, więc widzi. Fizyczna 
natura światła spotyka się tu z metafizyczną. Pocałuj światło to poca-
łuj oczy – nawet jeśli ich nie ma. Ta jedna z najdelikatniejszych, ale 
i najbardziej intensywnych wzajemnych pieszczot zyskuje tu wymiar 
religijny. To swoista Technologia Ewangelii, jak nazywał ją ks. Włodzi-
mierz Sedlak (sosnowiczanin z urodzenia), pisząc: Jestem detektorem 
Boga i przyrody, wspominając o teologii światła i głosząc, że życie jest 
światłem. Sadzę, że Wojciechowi Kassowi takie słowa mogłyby być 
szczególnie bliskie. Świadomie pomijam tu tytułowy wiersz z tomu 
Wiry i sny. To utwór niezwykle osobisty, dedykowany żonie. Zosta-
wiam ten klucz innym, może jedynie z takim zaleceniem od poety, 
by częściej całować wyschnięte albo zapłakane oczy ukochanej. To 
bowiem również pocałunek światła.

los człowieka jest 
podobny do losu 
drzewa powalonego 
przez wiatr czy 
strawionego 
przez ogień



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
97***

Sopot, z którego pochodził Kass, to głośne miasto. W kościele, kate-
drze czy puszczy nie wypada zaś krzyczeć ani głośno rozmawiać. Te 
miejsca uczą pokory. Tak poeta opisuje przemianę, jaka się w nim 
dokonała:

Wznosiłem na krzyku
i zebrałem gruz
Wznosiłem na drwinie
i zobaczyłem pustkę
[…]
Teraz polegam na szepcie
i patrzę jak unoszą się
stropy mojego domu

[Wyżej podnieście strop, cieśle]

Cieśla to jeden z częściej spotykanych zawodów w puszczańskich 
wsiach i miasteczkach. Jeśli rodzina ma się powiększyć, a domu nie 
można rozbudować, to należy przynajmniej podnieść strop, aby 
w izbie było więcej powietrza dla tego, który ma przyjść. Stąd napo-
mnienie dla cieśli. Kass nie jest poetą drwiny, bo ta nie ma do zapro-
ponowania nic w zamian. Nawet jeśli mówi mocnym głosem, jest 
poetą troski. O gwiazdach tak pisze:

Kiedy liście
straciły drzewa
zrywaliśmy gwiazdy
na klęczkach
[…]

[Gwiazda Głóg]

Kass jest także poetą modlitwy. Zwraca uwagę zamiana w związku 
frazeologicznym: Kiedy liście/ straciły drzewa – bo strata jest wzajem-
na, obustronna. Światło gwiazd, całe światło zebrane przez liście, 
zamknięte jest teraz w usychających skorupach. To nie liście szelesz-

kass nie jest 
poetą drwiny, 

bo ta nie ma do 
zaproponowania 

nic w zamian
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98 czą pod stopami i kolanami, to szeleści samo światło. A pomiędzy 

nimi świecą czerwone owoce głogu jak czerwone karły odbijające 
żywe jeszcze światło dalekich gwiazd:

[…]
Gwiazda Głóg
co krwawi 
i świeci.

Gwiazda Głóg
co wysycha 
i ciemnieje.

Poeta teolog, poeta fizyk i metafizyk, astrofizyk i astrolog, jest 
również poetą zielarzem:

Tylko w nas
na dnie serca
obraca się
gwiazda 
i dnieje

Wszak ziele głogu ma właściwości przeciwmiażdżycowe, jest 
lekiem nasercowym, a także afrodyzjakiem. Dzikie owoce mają cierp-
ki smak, tak jak zimne jest światło prawdziwych gwiazd w odróżnie-
niu od tych lukrowanych z sopockiej Alei.

Czym jest zaś tytułowa utracona ziemia z wiersza Pasterze płaczą 
nad utraconą ziemią? Ziemią jałową Eliota czy ziemią, przez którą 
biegną aleje popkultury, kiczu, fałszu? Czym pasterz ma karmić na 
tej ziemi, która nic nie rodzi, jedynie puste kalorie sztucznych świa-
teł i blasków? Wszak poeta jest pasterzem bytu. Kultura i historia, 
jeśli nie pamiętają o tym, zatracają się w nicości. Stąd troska. Stąd 
bunt, a nawet złość poety z mazurskiej Zachrystii. Bo Pranie jest 
jak maleńkie Betlejem. A pasterz ma prawo do złości, jeśli niszczeje 
ziemia, choruje i marnieje stado.
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w Radiu Olsztyn z 23 listopada 2015 roku, poeta tak określił zadania 
współczesnej literatury, a poezji w szczególności: Dla mnie literatura 
przestała być formą ekspozycji, demonstracji „ja”. To „ja” musi zniknąć po 
to, żeby zrobić przestrzeń wierszowi. A dla mnie wiersz to dawanie głosu 
innym stworzeniom. Najlepiej, żeby te głosy przez poetę się ujawniały. 
Ale wtedy musi być stworzona ta przestrzeń poprzez to, że znika nasze 
ja [...]. Nie wystarczy ćwiczyć w słowie. Trzeba ćwiczyć w bycie. Trzeba 
też pracować nad sobą. A zatem należy zbliżyć się do Bytu, karmić 
Byt, a nie własne ego. Słuchać nie tylko ludzi, ale i stworzeń, których 
imiona i nazwy poeta w swoich wierszach zapisuje. Słuchać puszczy, 
światła, cieni, igły świerkowej i słuchać Pisma.

Trudno mi się zgodzić z zarzutami zapożyczeń Wojciecha Kassa od 
Miłosza. Nawet jeśli w jakimś wywiadzie wspomina on Miłosza jako 
mistrza, a dokładniej podkreśla, że bliżej mu do Miłosza niż do Gał-
czyńskiego, to nie jest to do końca prawdą. Wszak poetycka fraza obu 
wywodzi się z Biblii. To może czynić wczesne wiersze Kassa podob-
nymi Miłoszowi, jednak różni je doświadczenie, historia i stosunek 
do niej. Kass nie dał się oszukać Historii, która jest nicością, która 
wieszczy własny koniec. Nie pozwolił się uwikłać w bajkę o końcu, bo 
patrząc w Pismo, miał i ma do Historii dystans. Stąd bunt. Ale to nie 
jest bunt ego, a bunt w obronie drugiego, kruchego, ginącego głosu.

***

Jest jakiś związek pomiędzy Poetą a matematykiem polskiego pocho-
dzenia, który parę lat temu porzucił karierę na uczelni i zerwał związ-
ki z cywilizacją, by zaszyć się w puszczy, skąd słał manifesty, listy 
i bomby. Piszę o Tedzie Kaczyńskim, Unabomberze, który został ska-
zany w USA na dożywocie. Wiem, że to bardzo ryzykowne porówna-
nie. Jednak poloniści i krytycy zbyt są dziś uwikłani w pokoleniowe 
układanki i zależności, zamknięci w dość małym – w gruncie rzeczy – 
świecie literatury, w salonach i salonkach poetyckich czy uczelnia-
nych. Dzieli się w nich poetów na klasycyzujących, romantycznych 
i awangardowych, wyznacza liderów, a nie zwraca uwagi na to, co 
faktycznie wnoszą do literatury. W ten sposób sztuka zjada samą 
siebie. A co wydala? Kicz, fałsz i powtórzenia zamiast przeżyć – 

 nie wystarczy 
ćwiczyć w słowie. 

Trzeba ćwiczyć 
w bycie
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podpowiada Kass. O tym też pisze Kaczyński. Literatura i krytyka 
zapatrzone są we własne ego, zwielokrotnione przez liczbę uczest-
niczących w nim krytyków i pisarzy. Dlatego giną wartości i pytania, 
które nie są uznane za literaturę – a to przejaw ignorancji.

Czas zacytować Teda Kaczyńskiego. W jednym z paragrafów swo-
jego manifestu pisze: Każdy wynalazek techniczny wydaje się zrazu 
pożyteczny, lecz ten postęp ciągle ogranicza ludzką wolność. Fizyczny 
przymus ustępuje naciskowi oświaty, propagandy czy programów zdrowia 
psychicznego. Ciągle musimy naginać się do technicznych potrzeb syste-
mu. Zostaliśmy zakładnikami technologii. A tak Kass mówi o zagroże-
niach współczesności w przywołanej wyżej rozmowie: Technologie 
wypracowane przez cywilizacje i stojący za nimi ludzie nieustająco napie-
rają na świat. I najprawdopodobniej będzie tak, że wydrążymy tę ziemię 
łyżką do ostatniego korzonka. Co dalej będzie, nie wiem. Taka jest struk-
tura naszej cywilizacji: napór, napór, eksploatacja.

W innym miejscu Ted Kaczyński diagnozuje sytuację współcze-
snego człowieka, wskazując na rolę rozrywki: Rozrywka zapewnia 
współczesnemu człowiekowi podstawowy środek ucieczki. Podczas oglą-
dania telewizji, wideo, może on zapomnieć o stresie, niepokoju, frustracji, 
niespełnieniu. Wielu ludzi prymitywnych, gdy nie ma żadnej pracy do 
wykonania, zadowala się siedzeniem całymi godzinami i nie robieniem 
niczego, ponieważ pozostaje w pokoju ze sobą i ze swoim światem. Więk-
szość współczesnych ludzi musi być ciągle zajętych bądź zabawianych, 
inaczej „nudzą się” – stają się niespokojni, nerwowi, nadpobudliwi. To 
opis nowego wspaniałego świata – ale nie kreacja literacka ani naśla-
downictwo powieści Aldousa Huxleya z 1932 roku, tylko obraz rze-
czywistej sytuacji, w jakiej znajduje się XXI-wieczny człowiek.

Wojciech Kass pisze dokładnie o tym samym z polskiej perspek-
tywy w wierszach Tak się schowałeś, że nie potrafisz siebie znaleźć 
i Modlitwa o łagodność rosiczki z tomu Wiry i sny (2008). O obu wier-
szach obszernie pisałem w książce Licznik Geigera. 20 najważniej-
szych współczesnych wierszy polskich w interpretacjach (2013). To głos 
sprzeciwu wobec zniewolenia współczesnego człowieka – zniewole-

Sztuka zjada 
samą siebie. a co 
wydala? kicz, fałsz 
i powtórzenia
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nia przez technologię i zniewolenia Osoby przez Ego, którym zbyt 
łatwo można sterować.

Diagnozy obu autorów, poety i matematyka, są podobne. Ich 
decyzje również – wybrali życie w Rezerwacie na obrzeżach Nowego 
Świata, z dala od technologicznej i cywilizacyjnej karuzeli.

Jednak czynami Teda Kaczyńskiego kierowała najprawdopodob-
niej choroba wynikająca z samotności. Nieuważnie czytał Pismo 
i w jego obrazie świata zabrakło bliskości drugiego człowieka, któ-
remu mógłby okazać czułość. Zabrakło światła – tego naturalnego 
i metafizycznego. Sprzeniewierzył się przykazaniom, bo nie zauwa-
żył, że Chrystus oddał życie, a nie odebrał go nikomu. Kassowi to 
nie grozi. Jako uważny czytelnik jego dzieł mogę poręczyć za niego. 
Dla poety podróż do Prania była podróżą poślubną. Kass światła 
nieustannie poszukuje i znajduje je dzięki noszonej w sercu czułości:

[…]
Taką czułość płoszy dotyk
świetlika, spojrzenie oczu dziecka,
sen jemiołuszki, taką czułość płoszy
otwierająca się powieka i rzęsa, gdy z niej spada.

[Tryptyk godziny pełni, cz. 2 Czułość]
Ω
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Dawid Gospodarek: Sztuce 
współczesnej raczej nie po drodze 
z konserwatyzmem. Częstym tego 
przejawem jest ostra krytyka 
religii ze strony artystów, nosząca 
nawet znamiona bluźnierstwa.
Czy rzeczywiście konserwatysta 
nie znajdzie dla siebie niczego 
w dzisiejszych muzeach 
i galeriach? 

Daniel Rycharski: Na pytanie o to, 
czy konserwatysta odnajdzie się w sztuce 
współczesnej, mogę odpowiedzieć moją 
twórczością. Dla mnie to oczywiste, że 
tak. Od dziesięciu lat pracuję w niewiel-
kiej wsi Kurówko na Mazowszu, w bardzo 
konserwatywnym środowisku. Wieś ma 
to do siebie, że z reguły jest mocno przy-
wiązana do religii i tradycji. Od począt-
ku artystycznej działalności chciałem 
znaleźć swoich odbiorców niekoniecz-
nie wśród widowni Bunkra Sztuki czy 
Mocaku, ale właśnie w rodzinnej wiosce. 
Chciałem, żeby moje projekty dotyczyły 
problemów, marzeń i obaw tych ludzi. 
Dzięki temu oni sami zainteresowali się 

sztuką współczesną. Zobaczyli w niej sie-
bie i naprawdę im się to spodobało. 

Przedstawiłeś swoich konserwatywnych 
odbiorców. Nie przeszkadza im częste 
granie symbolami religijnymi?

– To bardzo ciekawe zagadnienie. Mój 
pierwszy kontakt ze sztuką współczesną 
miał miejsce w szkole średniej w Cen-
trum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 
To były czasy sztuki krytycznej, można 
było tam zobaczyć Katarzynę Kozyrę, 
Artura Żmijewskiego, Jacka Markie-
wicza… Ta sztuka mi się podobała, ale 
też rozumiałem, dlaczego może się nie 
podobać mojej babce czy matce. Ona 
dotykała tabu, kwestii bardzo delikat-
nych, często związanych z religią i poglą-
dami politycznymi. Zastanawiałem 
się, jaki jest tego cel. Kiedy poszedłem 
na studia, wydawało mi się oczywiste, 
że sztuka Katarzyny Kozyry czy Artura 
Żmijewskiego to klasyka, do tego zaje-
bista. Jednak ta jedna kwestia zawsze 
mnie uwierała. Byłem przekonany, że 
nie musimy tworzyć prac, które obrażają 

Są dwa pSy. jedeN z Nich zaczyNa Się bawić: podgryza 
drugiego, Skacze, drapie, warczy, ale teN drugi doSkoNale 
wie, Że to tylko gra. iNStytucja Sztuki jeSt właśNie takim 
NawiaSem. to, co tam wkładamy, Nie jeSt dokładNym 
odwzorowaNiem rzeczywiStości, a jedyNie metaforą. Sztuka 
jeSt Narzędziem do przeSuwaNia graNic. dopiero wtedy 
wyzwala – mówi dANiEL RYCHARSKi, artySta tworzący Sztukę 
NowoczeSNą i laureat paSzportu „polityki”
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ludzi i wywołują w nich sprzeczne emo-
cje. Pomyślałem wtedy, że w Polsce za 
szybko wzięliśmy się za sztukę krytyczną, 
zupełnie pomijając konieczny czas ani-
macji kultury. Bo to było niemodne, bo 
nikomu się nie chciało jechać na prowin-
cję… W efekcie po prostu nie przygotowa-
no publiczności do odbioru tego rodzaju 
dzieł. A potem nagle ta sama publicz-
ność, która nigdy nie była w galerii sztuki 
współczesnej, dostała twórczość trudną 
i uwierającą. I wcale się nie dziwię, że jej 
nie zrozumiała. 

Czyli intencją artystów, o których 
wspomniałeś, nie była prowokacja 
i uderzenie w uczucia religijne?

– Nie sądzę, żeby ci artyści, na przykład 
Jacek Markiewicz, chcieli urazić czyjeś 
uczucia religijne. Po prostu nie wzięli 
pod uwagę, że odbiorcą ich sztuki będzie 
nieprzygotowana publiczność. Moim 
zdaniem tu tkwił problem. Dziś twórcy 
tacy jak ja, Łukasz Surowiec, Franciszek 
Orłowski czy Ada Karczmarczyk – a więc 
już kolejne pokolenie po sztuce krytycz-
nej – odrabiają tę pracę domową. Nam 
zależy na szerokiej publiczności, również 
tej wykluczonej z odbioru sztuki, i pró-
bujemy ją do siebie przekonać. Chcemy 
ją poznać. Katarzyna Kozyra czy Artur 
Żmijewski nie robili takich rzeczy. My 
spotykamy się ze swoim środowiskiem – 
ja na przykład z rolnikami czy z dawną 
„Solidarnością”. W ten sposób poznaje-
my się, nabieramy do siebie zaufania, 

zaprzyjaźniamy. W końcu moi odbiorcy 
sami wychodzą z propozycjami, na przy-
kład żebym zrobił sztandar św. Ekspe-
dyta. Jest między nami relacja, a nie 
anonimowość i pośrednictwo instytucji 
jak w czasach sztuki krytycznej. Tam był 
artysta, potem kurator i dopiero widz. 
Twórca w ogóle nie miał bezpośredniego 
kontaktu z publicznością. 

Wydaje mi się, że duże niezrozumie-
nie sztuki współczesnej, z którym mamy 
teraz do czynienia – na przykład gdy opo-
wiadam w grupie Wiara i Tęcza o swo-
im Krzyżu, a ludzie nie chcą słuchać już 
z założenia – wynika z tego, że właśnie 
w latach 90. pewne rzeczy zostały źle 
zrobione. Nie chcę krytykować Katarzy-
ny Kozyry czy Artura Żmijewskiego, bo 
gdyby nie oni, nie wiem, czy sam zaj-
mowałbym się tym, czym się zajmuję. 
Ale odbiór sztuki w kontekście bluźnier-
stwa i prowokacji wynika właśnie z tych 
początków.

Czyli gdyby tacy artyści, jak na 
przykład Jacek Markiewicz [który 
zbulwersował opinię publiczną 
filmem wideo Adoracja Chrystusa, na 
którym nago przytulał średniowieczny 
krucyfiks – przyp. red.], zrobili 
jakieś wprowadzenie, „katechezę 
mistagogiczną” dla odbiorcy, to ich 
sztuka nie byłaby już odbierana jako 
bluźnierstwo? 

– Dokładnie tak. Markiewicz mógłby 
spotkać się z różnymi grupami religijny-
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mi, dla których symbol krzyża jest ważny 
i spróbować z nimi na ten temat poroz-
mawiać. Mógłby podzielić się pomysłem 
i wysłuchać informacji zwrotnych.

Czy mógłby teraz, po przeprowadzeniu 
takich spotkań, w jakiś sposób 
zrekonstruować swoje dzieło?

– Myślę, że taka rekonstrukcja byłaby 
bardzo ciekawa. Można by nawet zesta-
wić ze sobą te dwie wersje.

Wiele osób zwraca uwagę na rozejście 
się w Polsce po 1989 roku dróg 
Kościoła i sztuki. Kościół, w którym za 
PRL-u dostrzegano przestrzeń wolności 
i otwartość na dialog, kojarzony jest 
teraz z zamkniętą twierdzą i cenzurą. 
W jego relacji z artystami daje się 
dostrzec obustronny brak zaufania, 
lęk i niechęć. Również widzisz 
taką prawidłowość? Domyślasz 
się przyczyn? Czy Kościół i świat 
sztuki mają sobie wzajemnie coś do 
zaoferowania? 

– To bardzo trudne pytania, a ja nie 
jestem specjalistą w tej dziedzinie. Przy-
znam jednak, że od jakiegoś czasu robię 
research w tym kierunku, na przykład 
czytając książkę Pawła Rojka Awangar-
dowy konserwatyzm. To ważne kwestie 
i dobrze je znać, żeby zrozumieć współ-
czesne tendencje. Po 1989 roku wszyscy 
faktycznie zachłysnęli się Zachodem, 
modernizacją i jej paradygmatem. Jed-

nocześnie Kościół z wielu powodów 
stracił autorytet, czemu w dużej części 
sam jest sobie winien. W tym samym 
momencie zaczęły też powstawać 
w Polsce różne instytucje sztuki i arty-
ści wykształcili własne obiegi artystycz-
ne – tak zwany obieg instytucjonalny czy 
komercyjny. Kościół artystom przestał 
być w pewnym sensie potrzebny, chociaż 
w czasach komunizmu intensywnie ich 
wspierał. 

Mówisz, że nie było potrzeby 
współpracy z Kościołem. To znaczy, 
że artyści wykorzystali Kościół, 
gdy był im potrzebny, a potem bez 
wdzięczności uciekli? 

– A nie wydaje ci się, że można sytuację 
odwrócić i to samo zarzucić Kościołowi? 
Że to Kościół wykorzystał artystów? Albo 
że to oni uciekli, bo bali się wykorzysta-
nia? Trudno mi diagnozować tę sytuację, 
bo po pierwsze nie znam tych czasów, 
a po drugie to nie jest mój temat. Wydaje 
mi się, że twórcy po prostu znaleźli miej-
sce, gdzie czuli się wolni, i tam właśnie 
odeszli. Należy też pamiętać, że artyści 
są jedną z ofiar transformacji. Zbigniew 
Libera poświęcił temu pracę Wolny 
strzelec, w której nago, wyglądając jak 
bezdomny, chodził po osiedlu domków 
i nagle został zatrzymany przez policję 
czy straż miejską. W wystawie Chleb i róże 
kuratorzy Natalia Sielewicz i Łukasz Ron-
duda w podobny sposób opisali sytuację 
artystów jako elitarnych prekariuszy.
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Nawet Zbigniew Libera, który jest 
wielką gwiazdą, tak naprawdę nie zara-
bia na swojej sztuce. Dopiero po strajku 
artystów w 2012 roku zaczęto mówić 
o tym, że nawet jeśli mamy wysoki 
kapitał symboliczny i jesteśmy doce-
niani różnymi nagrodami, nie przekła-
da się to na nasze finanse. Dziś możesz 
mieć dyplom Akademii Sztuk Pięknych, 
ale nie będziesz miał szansy nawet na 
ubezpieczenie. 

Czas, w którym tak naprawdę kształ-
tuje się w Polsce społeczeństwo obywa-
telskie, nastąpił dopiero teraz. Wcześniej 
wszyscy byli jeszcze skołowani. Wzmoc-
niła się gospodarka neoliberalna i te 
grupy, które nie miały własnego bizne-
su i kapitału, stały się jej ofiarami. Ja 
bym w ogóle nie winił artystów za to, że 
odwrócili się od Kościoła, bo po trans-
formacji byli oni, obok rolników, jedną 
z najbardziej przegranych grup. Kościół 
po 1989 roku sam zaczął się z kolei napy-
chać wspomnianym kapitałem, co było 
ogromnym błędem. To wtedy powsta-
ły fortuny Kościoła i towarzyszące im 
skandale.

Mimo rozdziału Kościoła i artystów 
daje się dostrzec między nimi 
wzajemną niechęć, której rezultatem 
stają się często rozmaite artystyczne 
prowokacje. Jeśli to nie jest uderzanie 
w Kościół, to jak to nazwać?

– Rzeczywiście, główny nurt artystyczny 
jest bardzo mocno związany ze środo-

wiskami lewicowymi, które przecież od 
zawsze nie chciały mieć z Kościołem do 
czynienia. I mają do tego prawo. Z dru-
giej strony od lat 90. do chwili obecnej 
pojawiło się wiele prac budzących liczne 
kontrowersje – na przykład Pasja Doroty 
Nieznalskiej przedstawiająca genitalia 
rozpięte na krzyżu. Dla mnie to genial-
na praca, jeśli odczytać ją jako diagnozę 
problemu pedofilii w Kościele. Naprawdę 
wszystko tu zależy od interpretacji. 

Według mnie oskarżanie środowisk 
artystycznych o ataki na Kościół to spo-
re nadużycie. Artyści nie mają interesu, 
żeby to robić, ponieważ sami znajdują się 
w bardzo niepewnej sytuacji. Nigdy nie 
mieli i nie mają żadnej władzy. Władza, 
kiedyś w rękach komunistów, teraz nale-
ży do Kościoła. 

Czyli Kościół teraz rządzi Polską? W jaki 
sposób?

– „Rządzi Polską” to duże uproszczenie. 
Po prostu jest autorytetem, ma duży 
wpływ na rząd i społeczeństwo.

A na sztukę? Co tutaj ma do 
zaproponowania Kościół?

– Nie interesuję się tym zbytnio, ale 
wiem, że z ramienia Kościoła powsta-
je bardzo dużo prac źle wykonanych 
plastycznie i formalnie. Nawet dobrzy 
artyści, widząc rozdział świata sztuki 
i Kościoła, boją się podejmowania na tym 
polu ambitnych tematów albo po prostu 
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nie mają w tym interesu. Bardzo nad 
tym ubolewam. Gdyby Kościół zawarł 
sojusz ze środowiskiem artystycznym, 
efekty mogłyby być niesamowite. Otrzy-
małby prace wysokiej jakości, w zamian 
dając pracę wielu świetnym twórcom. 
W Kościele widzę ogromną szansę dla 
artystów. Przecież tak było przez wieki. 

Czy widzisz w takim razie przestrzeń 
do dialogu między Kościołem a sztuką 
współczesną? 

– Tak, ale musimy postawić sprawy jasno. 
Do tego sojuszu nigdy nie dojdzie, jeśli 
Kościół przemilczy pewne kwestie i nie 

zrobi rachunku sumienia. Mam tu na 
myśli chociażby homofobię… Dyskrymi-
nacja człowieka ze względu na orientację 
seksualną jest dla mnie rzeczą niedo-
puszczalną. Mimo wszystko widzę tu 
możliwość dialogu z Kościołem, a jedno-
cześnie rozumiem, że nie można liczyć na 
żadną rewolucję, to nie jest takie proste. 

Ale przecież w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego jest wyraźny nakaz 
okazywania szacunku osobom 
homoseksualnym. Papież Franciszek 
zdaje się przedstawiać jeszcze bardziej 
liberalne stanowisko. Może to problem 
nie tyle Kościoła jako instytucji, co 

W KOśCiELE WidZę 
OgROMNĄ SZANSę dLA 

ARTYSTóW. PRZECiEż TAK 
bYłO PRZEZ WiEKi

D. Rycharski, Tablica, fot. Patrycja Wojtas
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wiernych, którzy nie wiedzą, czym jest 
tolerancja i akceptacja?

– Zgoda, ale powszechnie wiadomo, 
że wielu księży, zakonników, a nawet 
biskupów nie okazuje szacunku osobom 
LGBT czy wręcz namawia do ich prześla-
dowania. Owszem, Kościół jest bardzo 
zróżnicowany. Wielu księży nas wspiera, 
lecz oni są niestety w mniejszości. Poza 
tym Kościół w Polsce nie tylko nie potrafi 
stanowczo sprzeciwić się radykalnym 
narodowcom, ale jeszcze wpuszcza ich 
do katedr i kościołów. 

Zareagowano na to. Konferencja 
Episkopatu Polski wydała dokument 
Chrześcijański kształt patriotyzmu, 
w którym biskupi potępiają 
nacjonalizm...

– Ale mimo tego dla ONR-u odprawiono 
Mszę w kościele św. Krzyża w Warszawie, 
a potem ci narodowcy szli, niosąc krzyż 
i wznosząc nienawistne okrzyki.

Czy Kościół rzeczywiście uderza 
w wolność wyrazu artysty? Czy ta 
swoboda w sztuce ma w ogóle jakieś 
granice? Mówi się, że moją wolność 
mogę realizować do czasu, kiedy 
nie naruszam granic i nie krzywdzę 
drugiego. 

– Kościół nie jest monolitem. Wielu 
ludzi traktuje go jako zło wcielone i nie 
dostrzega tej różnorodności. Różni są 

biskupi, księża i wierni. Na pewno nie 
posiadają oni żadnych narzędzi cenzury. 

Na pytanie odpowiem więc trochę 
inaczej. Jak ja rozumiem sztukę? Są dwa 
psy. Jeden z nich zaczyna się bawić: pod-
gryza drugiego, skacze, drapie, warczy, 
ale ten drugi doskonale wie, że to tylko 
gra. Instytucja sztuki jest właśnie takim 
nawiasem. To, co tam wkładamy, nie jest 
dokładnym odwzorowaniem rzeczywi-
stością, a jedynie metaforą. To prawda, 
że istnieją granice, ale sztuka jest narzę-
dziem do ich przesuwania – szczególnie 
jeśli zostały ustanowione przez opresyj-
ne ideologie czy politykę. Właśnie wtedy 
wyzwala. Oczywiście z tego powodu ktoś 
może czasem poczuć się urażony. A nie-
przekraczalną granicą jest na przykład 
krzywda drugiego człowieka. 

A jakie są twoje granice? Do czego Ty 
byś się nie posunął? 

– Często się nad tym zastanawiam. 
Z pewnością nie chciałbym, żeby moja 
sztuka raniła drugiego człowieka. Chciał-
bym, żeby prowokowała do myślenia, 
zmieniała perspektywy, żeby coś się 
w niej podobało albo nie podobało. 

Byłbyś w stanie urazić czyjeś uczucia 
religijne?

– Tak, ale w obronie kogoś słabszego, 
w ramach walki o sprawiedliwość. Gdy-
bym wiedział, że osoba o pewnej wrażli-
wości religijnej popiera coś, co krzywdzi 
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innego, to byłbym w stanie zrobić pracę, 
która mogłaby tę osobę urazić, mając 
nadzieję, że zobaczy siebie w innym 
świetle i się zreflektuje.

Czyli artysta jest jak prorok. Skojarzyło 
mi się to z biblijną historią Natana 
i Dawida (2Sm 12)…

– Artysta-prorok ma bardzo trudne zada-
nie. Z jednej strony musi wsłuchiwać 
się w głos społeczeństwa, a z drugiej go 
przekraczać. Czasem musi być kontro-
wersyjny, żeby pokazać głębię, otworzyć 
ludzi na coś nowego. Myślę, że najważ-
niejszymi cechami artysty- proroka 
powinny być autentyzm i empatia. 

Ostatnio głośno było o spektaklu 
Klątwa w Teatrze Powszechnym. Jak 
patrzysz na taką sztukę? 

– Nie znam tego tematu, nie intereso-
wałem się nim zbytnio. Akurat w czasie, 
kiedy Klątwa pojawiła się na tapecie, 
robiłem mój Krzyż [krzyż zrobiony z drze-
wa, na którym samobójstwo popełni-
ła osoba homoseksualna – przyp. red.]. 
Chciałbym, żeby powstawało więcej 
takich prac, jak moja – to swego rodzaju 
odpowiedź na Klątwę. Symbolika reli-
gijna została tu wykorzystana w dobrej 
sprawie, nie obrażając nikogo. A raczej 
prawie nikogo, bo dwie osoby zgłosiły, że 
poczuły się urażone. Całościowy odbiór 
jest jednak pozytywny. Ktoś na przykład 
napisał, że dla niego ten Krzyż jest formą 

modlitwy. Dla innego będzie to z kolei 
forma odzyskania tego symbolu dla osób 
LGBT. Moje projekty poruszają czasem 
ekstremalnie trudne tematy, ale w taki 
sposób, by druga strona również mogła 
ukazywane treści przeżyć, a nie tylko się 
za nie obrażać. Bardzo mi się podobało, 
że gdy w grupie Wiara i Tęcza pojawiły 
się krytyczne głosy pod adresem Krzy-
ża, najlepsi w Polsce kuratorzy i krytycy 
sztuki zaczęli pisać teksty w jego obronie 
i sytuacja się odwróciła. Nagle po stronie 
mojej pracy wystąpiły środowiska lewi-
cowe. To jest niesamowite w tym dziele, 
że całkowicie zmieniło ono strony sporu.

Głosy krytyczne wobec Krzyża w grupie 
Wiara i Tęcza? 

– U niektórych osób pojawiło niezrozu-
mienie i niechęć, przez co zablokowana 
została inicjatywa zorganizowania nabo-
żeństwa drogi krzyżowej z wykorzysta-
niem mojej pracy. To dla mnie druzgo-
cące doświadczenie. Najbardziej boli to, 
że nie padły żadne argumenty, a jedynie 
epitety takie jak „obrzydliwość”. Wydaje 
mi się, że to forma dyskryminacji mnie 
jako artysty, bo jestem pewny, że gdyby 
inicjatywa wyszła od księdza, dzienni-
karza czy prawnika, nie byłoby żadnego 
problemu. 

Wracając do Klątwy… 

– Nie widziałem spektaklu, więc nie chcę 
się wypowiadać. Musimy jednak pamię-
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tać, że teatr gra metaforą. Nie rozumiem 
do końca tej drażliwości, bo wystarczy 
włączyć jakiś horror, by zobaczyć znacz-
nie ostrzejsze obrazy. 

Ale jednak w horrorach nie widzimy 
figury papieża, której robi się fellatio...

– Zdaję sobie sprawę, że taki obraz mógł 
wiele osób, na przykład w mojej rodzinie, 
urazić. Według mnie to jednak kwestia 
interpretacji. Mnie ten wątek nie szokuje, 
bo odczytuję go przede wszystkim jako 
krytykę celibatu będącego źródłem cier-
pienia większości duchownych, czymś 

dZiś MOżESZ MiEć dYPLOM 
AKAdEMii SZTUK PięKNYCH, 
ALE NiE będZiESZ MiAł SZANSY 
NAWET NA UbEZPiECZENiE 

D. Rycharski, Krzyż, fot. Tomasz Rakowski
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niezdrowym i nienaturalnym, prowa-
dzącym do patologii. Dostrzegam tu 
także polemikę z popularnym katolickim 
podejściem do seksualności, pewnym 
purytanizmem, umartwianiem ciała.

Co więc robić, żeby unikać takich 
napięć, protestów i niezrozumienia 
sztuki? Jak wyczuć wrażliwość 
odbiorców?

– Moim zdaniem w Polsce potrzeba 
ogromnej pracy edukacyjnej i animacyj-
nej wśród instytucji i artystów. Przydało-
by się więcej inicjatyw, w ramach których 
proponują oni współpracę tej drugiej 
stronie. Świetnie zrobił to Kuba Woyna-
rowski, zapraszając Pawła Rojka i Ciebie 
do pomocy przy stworzeniu ekspozycji 
Epoka błękitu na wystawę Późna polskość. 
Formy narodowej tożsamości po 1989 r. 
w CSW Zamek Ujazdowski. Gdyby takich 
inicjatyw było więcej, nagle środowiska 
zaczęłyby się przenikać, oswajać ze sobą, 
wyzbywać wzajemnych lęków, twórczo 
ścierać. 

Istotną rolę odgrywają tu osoby opi-
niotwórcze. Po otrzymaniu Paszpor-
tu „Polityki” poczułem na sobie dużą 
odpowiedzialność z tym związaną. We 
wszystkich najnowszych projektach cho-
dzi mi przede wszystkim o pojednanie. 
Uważam, że właśnie tego nam w Polsce 
brakuje, i to nie tylko w świecie sztuki. 
Mam w planie na przykład pokutną dro-
gę krzyżową – projekt, nad którym wła-
śnie zacząłem pracować. 

W Twojej twórczości nie brakuje 
odniesień do sacrum. Nie bałeś się 
oskarżeń o bluźnierstwo, profanację czy 
prowokację? 

– Nie bałem się, bo kiedy zacząłem pracę 
nad tymi projektami, już byłem związa-
ny z grupą Wiara i Tęcza, z którą mogłem 
je konsultować. Żadna z moich prac 
nigdy nie była zaplanowana na wywo-
łanie skandalu, a raczej na zwrócenie 
uwagi na niesprawiedliwość i wyklucze-
nie. Na przykład Tablica została wyko-
nana z przetopionych figurek Jezu-
sa znalezionych na przycmentarnym 
śmietniku, żeby wskazać na konkretnych 
wykluczonych. 

Najbardziej kontrowersyjny może 
się wydawać mój projekt z łóżkiem 
przebitym nagrobnym krzyżem. Ale tu 
chodzi właśnie o wezwanie do pojed-
nania: zobaczcie, tak się czuje osoba, 
która została wykluczona przez was ze 
wspólnoty. Ciekawie się złożyło, bo nikt 
z mieszkańców Kurówka nie pozwolił mi 
budować u siebie tego obiektu. Wyrzu-
cili mnie z tym na bagno w Smużewie, 
w które kiedyś zapadł się kościół. Bar-
dzo mi się to spodobało i dodało mocy 
symbolice. Praca jest właśnie o człowie-
ku zranionym, przytłoczonym krzyżem, 
wyrzuconym gdzieś na bagno, z daleka 
od wszystkiego. Nazywa się Bez spra-
wiedliwości nie ma solidarności. Chcia-
łem pokazać, jak ważne jest wyrażenie 
skruchy i chęci pojednania ze strony 
Kościoła. 
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Czy odbiór Twoich dzieł czegoś Cię 
nauczył? 

– Cały czas się uczę. Wszystkie swoje 
ostatnie projekty od samego początku 
szeroko konsultuję z różnymi grupami – 
naukowcami, antropologami i kulturo-
znawcami. Dla mnie bardzo ważne jest 
to, co widzą i czują inni. Wyjątkowość 
mojej sztuki polega na tym, że staram się 
budować wspólnotę; a czasami ją dekon-
struować, wskazywać jej słabości. 

Dlatego też moje ostatnie projekty są 
wzięte prosto z życia. W pracy z łóżkiem 
krzyż pochodzi z prawdziwego grobu. 
Ostatni Krzyż wykonałem z drzewa, na 
którym naprawdę ktoś popełnił samo-
bójstwo. Sztandar św. Ekspedyta jest 
zrobiony ku czci człowieka, który dokonał 
samospalenia. Za każdym razem wracam 
do tych wszystkich wydarzeń. To mnie 
bardzo dużo kosztuje. 

Jak na sakralne wątki w Twojej 
twórczości reagują środowiska 
lewicowe i artystyczne? 

– Bardzo pozytywnie. Dostrzegają cel, 
który stoi za moją sztuką, czyli pojedna-
nie. Widzą w tym wartość. Dzięki temu 
otwierają się również na „prawą stronę”, 
na jakieś formy współpracy czy chociaż-
by wymiany myśli. Ja jestem mediatorem 
między tymi dwoma środowiskami. 

Czy środowiska konserwatywne 
i lewicowe współpracują ze sobą, 

podejmując ważne tematy z punktu 
widzenia wspólnoty? Czy raczej uznają 
swój monopol na pewne rodzaje 
narracji?

– Zauważam zbliżenie niektórych 
środowisk artystycznych do obszaru 
zagospodarowanego przez środowi-
ska konserwatywne czy prawicowe. 
W 2012 roku odbyła się – moim zdaniem 
genialna – wystawa Nowa sztuka naro-
dowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 
Opowiadała o sytuacji naszego kraju 
po 2010 roku. O tym, że Polska rozbiła 
się na dwie części, a nasze poglądy się 
spolaryzowały. Wystawa wskazywała, że 
punk ciężkości dyskursu wokół tożsamo-
ści narodowej znajduje się bardziej po 
prawej stronie, a środowiska lewicowe 
rzadko zajmują się tą kwestią. Kuratorzy 
zaprosili do niej artystów, którzy poka-
zali działania z pogranicza sztuki i życia 
społecznego. Bardzo podobała mi się na 
przykład praca pod tytułem Boże, chroń 
fanatyków, ukazująca oprawę meczu pił-
karskiego. Jej autorami byli kibice Legii 
Warszawa. Pojawiła się też ciekawa praca 
przygotowana w ramach konkursu na 
projekt pomnika ku czci ofiar katastro-
fy smoleńskiej. Przedstawiała hiper-
realistyczną dziewczynkę siedząca na 
obelisku i trzymającą rozbity samolot. To 
opowieść o tym, że wnuki ofiar już nigdy 
ich nie zobaczą.

A czy w bieżących sporach społecznych 
i politycznych można wykorzystać 
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elementy sztuki współczesnej 
i wzmocnić dzięki temu swój przekaz?

– Od lutego do czerwca 2015 roku uczest-
niczyłem w proteście rolników pod 
kancelarią premiera, organizowanym 
głównie przez Zieloną Solidarność Rol-
niczą. Mieli kilka postulatów dotyczą-
cych przetwarzania żywności i zakazu 
sprzedaży polskiej ziemi obcokrajow-
com. Miałem tam do czynienia również 
z bardziej radykalnymi aktywistami 
rolniczymi, których „przywódcą ducho-
wym” był Gabriel Janowski. On nie boi 
się wykorzystywać sztuki i dzieł plastycz-
nych w swoich happeningach. Rolnicy 
zrobili wtedy świetną rzecz. Na budynku 
Kancelarii Premiera znajduje się tablica 
„Honor i Ojczyzna”, a oni przygotowali 
inną z napisem „Bóg Honor Ojczyzna”. 
Ta sama czcionka, podobny format. 
Zaproponowali, żebym umieścił ją na 
moim Pomniku chłopa. Bardzo mi się to 
spodobało. Twórczość środowisk ludo-
wych powinna znaleźć swoje miejsce na 
wystawach. Należy oddać im głos. 

Rolnicy zauważyli, że wymachiwanie 
transparentami czy przywiązywanie się 
łańcuchami do drzew nie robi już wraże-

nia na warszawiakach. Zaczęli więc uży-
wać sztuki do wyrażania swoich postu-
latów. W pewnym momencie stworzyli 
teatr, a w zasadzie parateatr ludowy. Był 
tam też pewien poeta z okolic Torunia, 
który cały czas mówił wierszem, układa-
jąc patriotyczną poezję dotyczącą sytu-
acji rolników w Polsce i opresji polityki 
neoliberalniej. Byłem pod ogromnym 
wrażeniem całej ich twórczości. 

Zaskoczyło mnie z kolei to, że żad-
ne grupy aktywistów lewicowych nie 
wspierały rolników w tym proteście, bo 
sam widziałem w nim ogromny sens. 
Później zauważyłem, że powodem tej 
bierności mogła być aktywność prawi-
cowych radykałów, na przykład ONR-u, 
odstraszająca inne środowiska. Po tym 
proteście, najdłuższym chyba w historii 
III RP, rolnicy ufundowali na jego miejscu 
tablicę pamiątkową. Miasto oczywiście ją 
usunęło, co było bardzo niesprawiedliwe. 
Mimo różnicy poglądów politycznych ich 
wytrwałość i zaangażowanie zasługiwały 
przecież na upamiętnienie. Ω 

Rozmawiał 
Dawid Gospodarek

Daniel Rycharski (ur. 1986) – artysta wizualny, aktywista. Mieszka w Sierpcu, Krakowie i Kurówku. Zajmu-
je się działaniami artystycznymi w przestrzeni wsi. Jego najsłynniejsze prace to Pomnik chłopa, Krzyż i Galeria 
kapliczka. Laureat Paszportu „Polityki”.
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Od kilkudziesięciu lat Korea Północna jest 
największym na świecie planem filmowym, 
ambitną, krwawą i bezkompromisową 
wizją kolejnych reżyserów-szaleńców

TVP pokazała niedawno jeden z nowszych dokumentów poświęconych 
Korei Północnej pod wdzięcznym tytułem Kim Dzong Un, ostatni czerwo-
ny książę. To film o tyle ciekawy, że nieoczywisty w ocenie aktualnego 
koreańskiego dyktatora, w którym poszczególni eksperci i świadkowie 
wydarzeń widzą zarówno okrutnego, nieprzewidywalnego despotę, jak 
i potencjalnego reformatora, który próbuje wprowadzać po cichu drobne 
koncesje na rzecz wolnego rynku i wysyła za granicę ludzi mających pod-
patrywać, jak działa kapitalistyczna gospodarka. Gdzieś w tle życzenio-

Krzysztof Karnkowski
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wego myślenia pozostają jednak partyjne czystki, w tym brutalny, choć 
prawdopodobnie mocno podkoloryzowany przez zachodnie media mord 
na wuju młodego wodza. Gdy piszę ten tekst, dociera do mnie wiadomość 
o zamordowaniu Kim Dzong Nama, starszego przyrodniego brata Dzong 
Una, który stracił szansę na objęcie władzy po tym, jak pod fałszywym 
nazwiskiem próbował dostać się do Japonii, by zwiedzić Disney land. 
Tyle że w historii Korei Północnej władca, który zaczyna rzą dy od rzezi 
swoich bliskich i konkurentów, a później przeprowadza korzystne dla 
obywateli reformy, nie byłby niczym nowym. Co ciekawe, twórcy filmu, 
znajdując kilka pozytywów w wizerunku najmłodszego Kima i przypo-
minając autentyczną według nich charyzmę jego dziadka, równocześnie 
o wiele krytyczniej odnoszą się do zmarłego w 2011 roku Kim Dzong Ila. 
Przywódca rządzący krajem od 1993 roku miał być człowiekiem zamknię-
tym w sobie, unikającym kontaktów z ludźmi i z własnym narodem, a z 
racji odpowiedzialności za klęskę głodu – cieszącym się też mniejszym 
od ojca uwielbieniem. 

Film Anthony’ego Dufoura kończy scena z dzisiejszej granicy obu Korei, 
gdzie tuż przy ciągnącej się kilometrami tak zwanej Strefie Zdemilita-
ryzowanej (de facto jednym z bardziej uzbrojonych i niebezpiecznych 
obszarów na świecie) ludzie z Południa obserwują Północ przez potęż-
ne lunety. To sytuacja bardzo symboliczna. Korea Północna jest wiel-
kim teatrem dla świata, władz i mieszkańców. Inscenizacją dla turystów 
i mas wyznających idee kolejnych Wielkich Wodzów. Przez kilkadziesiąt 
lat – znacznie dłużej niż trwała formalna władza Kim Dzong Ila – była 
też największym na świecie planem filmowym, ambitną, krwawą, bez-
kompromisową wizją reżysera-szaleńca. Ojciec Dzong Una był bowiem 
fanatykiem, znawcą i praktykiem kina. 

Mało kto wie, że nim wykosił konkurencję i ostatecznie przekonał 
swojego ojca, by uczynił go sukcesorem – co początkowo wcale nie było 

oczywiste – młody Dzong Il zajmował się kinem, kierując 
Departamentem Propagandy i Agitacji. Północ tworzyła więc 
siermiężne, lecz bardzo popularne w sytuacji braku wyboru fil-
my fabularne o odpowiedniej wymowie. Syn wielkiego wodza 
zdawał sobie sprawę z bolesnych różnic między produkcjami 
krajowymi i zagranicznymi – jako jedyny człowiek na Półno-

cy był bowiem na bieżąco ze wszystkim, co oglądało się na świecie. Do 
tworzenia swojej kolekcji zaprzągł dyplomatów, którzy – mając zresztą 

 korea Północna 
jest wielkim teatrem 

dla świata, władz 
i mieszkańców 
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surowy zakaz oglądania zdobycznych dzieł – w różny sposób wchodzili 
w posiadanie kopii światowych przebojów, które przekazywali do Phe-
nianu. Znajomość światowego kina musiała jednak powodować nara-
stającą frustrację – następca tronu potrafił zorganizować dla wybrańców 
wystawne imprezy z alkoholem i dziewczętami do towarzystwa w stylu 
tych podpatrzonych w filmach o zepsutych burżujach; mógł podsycać 
zorganizowaną przestępczość i porywać ludzi na wzór serii o Jamesie 
Bondzie; do dyspozycji miał służby, zależne od jego łaski elity państwo-
we i legiony dziewcząt z wyselekcjonowanych grup artystek i nałożnic, 
nie posiadał jednak twórców zdolnych zaspokoić jego własne filmowe 
ambicje. Miejscowi reżyserzy czy scenarzyści nie mogli tworzyć kina na 
światowym poziomie, znając w najlepszym razie dzieła z demoludów 
i dysponując miejscową techniką, przy której cudów zdziałać nie mogły 
nawet nieskończone możliwości finansowe. Kim Dzong Il marzył z kolei 
o produkcjach, które porwą nie tylko miejscową biedotę spragnioną 
jakiejkolwiek rozrywki, ale też publiczność międzynarodowych festiwali. 
To było zaś praktycznie niewykonalne. 

Korea Południowa w tym czasie nie była rajem na ziemi – bieda, rozwój 
gospodarczy na poziomie chwilami niższym (!) niż na Północy, wreszcie 
dość kapryśne, autorytarne władze. Jednak Shin Sang-ok, najpopularniej-
szy wówczas reżyser i producent, do pewnego momentu mógł patrzeć 
w przyszłość z dużym optymizmem. Kilka filmów rocznie, nagrody i popu-
larność w kraju, wreszcie małżeństwo z najpiękniejszą i najpopular-
niejszą aktorką tamtego okresu Choi Eun-hee. Najwięcej sławy przy-
niósł mu film Gość w domu mojej matki (który można legalnie obejrzeć na 
youTube dzięki działalności konta KoreanFilm, zawierającego dziesiątki 
klasycznych filmów z tego kraju z angielskimi napisami). Sukces dzieła 
wprowadził Shina na salony, na chwilę stał się on ulubieńcem nie tylko 
publiczności, ale i polityków. Później jednak bywało różnie – niektóre 
filmy odnosiły sukcesy, inne nie, w relacjach z żoną nie pomagał romans 
z młodszą od niej aktorką, a w dodatku reżyser zaczął mieć problemy 
z hołubiącym go jeszcze niedawno południowokoreańskim reżimem. 
W efekcie jego firma upadła, nie licząc jednego oddziału zagraniczne-
go, małżeństwo zaś zakończyło się rozwodem. Losy Shina i Choi opisuje 
książka Paula Fishera Kim Dzong Il. Przemysł propagandy, wydana również 
w Polsce. Nie wiem, czy nie najlepsza ze wszystkich pozycji poświęconych 
Korei Północnej, których na naszym rynku w ostatnich latach nie brakuje. 
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Choi została porwana w 1977 roku. Zniknęła z jednej z wysp należących 
do Hong Kongu, uprowadzona przez grupę agentów Korei Północnej. Na 
miejscu trafiła pod opiekę Kim Dzong Ila, który początkowo traktował ją 
jak królową. W rzeczywistości została uwięziona w złotej klatce i poddana 
nieustannemu, choć nieskutecznemu praniu mózgu. Krótkie spotkanie 
ze znajdującą się w tej samej sytuacji kobietą zaowocowało za to wielką 
przyjaźnią i nawróceniem aktorki na katolicyzm. Brak postępów w komu-
nistycznej reedukacji spowodowało częściową utratę sympatii syna wiel-
kiego wodza, jednak po jakimś czasie Choi powróciła do łask i zyskała 
zaproszenia na wspomniane już szalone imprezy jedynego playboya 
ówczesnej Północy. Tymczasem rok później jej były mąż, coraz bardziej 
zapędzony w kozi róg przez południowe władze, został uprowadzony 
według bardzo podobnego scenariusza. Odrzucił jednak ofertę pracy 
dla komunistycznego reżimu i trafił do obozu. Dopiero lata ciężkiego 
więzienia i tortur sprawiły, że uległ. Równocześnie został zmuszony do 
ponownego poślubienia Choi Eun-hee, co jednak wyszło parze na dobre – 
od tej pory wspólnie żyli, pracowali, wspierali się i planowali ucieczkę.

W niewoli pozostali jednak jeszcze 8 lat. Shin pomagał Kimowi zreor-
ganizować przemysł filmowy i sam kręcił filmy, z których jeden, Pulgasari 
(występuje również jako Bulgasari), zapisał się w historii kina, choć nie 

całkiem zgodnie z intencjami jego pomysłodawcy. To dziś 
mało znany obraz cieszący się kultem pośród fanów najgor-
szych filmów w dziejach. Pulgasari jest bowiem nasyconym 
antyfeudalną propagandą… monster movie, w którym naro-
dzony z klątwy biednego kowala potwór żywiący się żelazem 
pomaga wieśniakom zwyciężyć z niesprawiedliwą władzą. 
Do pracy nad stworem zaangażowano współtwórców Godzil-

li, co miało pomóc w zawojowaniu kin znienawidzonej Japonii. Trudno 
powiedzieć, czy się to udało, jednak jest pewną ironią losu, że najnow-
sza wersja filmowej Godzilli wygląda jak Pulgasari właśnie. Tymczasem 
w rodzimym kraju wyprodukowany potężnym nakładem środków film 
w ogóle nie trafił na ekrany, gdyż jego zakończenie okazało się dalekie od 
sielanki: po obaleniu władzy żarłoczny potwór nadal potrzebował żela-
stwa, zwrócił się więc przeciw oswobodzonym przez siebie biedakom. 
Metafora była aż nazbyt czytelna… W końcu Shin i Choi uciekli, wypusz-
czeni na międzynarodowy festiwal do Wiednia – uciekli filmowo, tak, jak 
filmowa jest cała ich historia.

kolorowa 
widokówka z obozu 

koncentracyjnego – 
widzimy tylko to, co 

chcą nam pokazać 
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Kim Dzong Il objął władzę, którą faktycznie sprawował już wcześniej, 
w kraju zapanował głód, zagraniczny sojusznicy zdradzili i nikt nie miał 
już głowy do filmów – powstawały wówczas nieliczne produkcje, których 
praktycznie nie sposób dziś obejrzeć. Niedawno w Warszawie znakomicie 
bawiąca się publiczność zobaczyła za to Towarzyszkę Kim w przestworzach, 
koprodukcję koreańsko-brytyjsko-belgijską, będącą socrealistyczną pocz-
tówką przeniesioną do kina lat dziesiątych XXI wieku. O dwuznaczności 
komediowej narracji czy postawy samego zachodniego reżysera, który 
przeżył zapewne przygodę życia, nikt specjalnie nie myślał. Kolorowa 
widokówka z obozu koncentracyjnego – widzimy tylko to, co chcą nam 
pokazać, niczym turyści podczas szczegółowo zaplanowanych, ściśle 
nadzorowanych wycieczek. Skalę inscenizacji widać również w innym, 
w miarę świeżym filmie Pod opieką wiecznego słońca – obrazku z życia 
rodzin i fabryk, z reżyserem, scenarzystą i scenografem. 

Kończę pisać, a Twitter mówi, że Kim Dzong Un uwięził właśnie siostrę. 
Kolejny wielki wódz reżyseruje swój film.  Ω



Babcia w drzwiach

Weź dziecko ze sobą
weź go na rękę
z dzieckiem cię nie ruszą.

Idziemy, jedziemy Rokossowskiego
do Zamku na Armii Czerwonej.
Siedzimy, czekamy
Godzina, dwie
Cisza, CISZA, C I S Z A! 
Wielki korytarz
ludzie na ławkach ściśnięci jak 

w tramwaju.

Skrzypią drzwi sal
stukot maszyn do pisania
– Nazwisko…
dowód… zaświadczenie…

remigiusz Włast-Matuszak

Cisza i szelesty
– Nazwisko panieńskie matki?
– Konopacka
– Imię jej ojca?
– Ignacy
– Miejsce urodzenia?
– Pniewy

Proszę podpisać!
To wszystko.
Kroki i echo na korytarzu.
Do widzenia na wezwanie
do widzenia – za miesiąc, za dwa.

Weź dziecko ze sobą
weź go na rękę
z dzieckiem cię nie ruszą. 

Poznań, listopad 2015



Milczenie ławeczek cmentarnych

Odchodzą ostatnie 
nawet te najtrwalsze, z kutego żelaza, dębiny
solidne jak wdowy fundatorki
latami w nieutulonym żalu po notariuszach
adwokatach, kuśnierzach i złotnikach.
„ …stal i drewno dębowe, Droga Pani Doktorowo
…na lata… nas zbraknie, a stać będzie…”

Czas i klimat robią swoje
drewno butwieje, pęka, odpada
potem rdza zżera szkielet.
Sterczy to dalej, już bez oparcia 
z łańcuchem zakotwiczonym w cemencie.
Ławeczka memento, dowód wdowiego oddania.

Teraz po latach opuszczenia
ławeczki umierają
służba cmentarna skopuje groby
i gromadzi szkielety w kącie pod murem
albo na stosie pod drzewami
– cmentarzu ławeczek cmentarnych.

Powązki, grudzień 2014

remigiusz Włast-Matuszak



Kornelin – resztki  z  resztek

Daleko w polu
stoją
trzy stare jabłonie – kajzerywilhelmy
Oczywiście w szeregu
jedna za drugą.
Resztka sadu sprzed wojny.

Idę polem i staję przy nich.
Słyszę jak wielkie cesarskie spadają w trawę.
Opadłe wcześniej leżą w zapachu octu
parującego w słońcu.

Zbieram pół kosza.
Wracam na skróty przez sąsiednią zarosłą parcelę
TyCH wywiezionych w ’41 na roboty do Niemiec.
Na cembrowinie wyschniętej studni
kładę największe z jabłek.
Odruch plemienny, ofiara słowiańska
ochrzczonego pogaństwa.

październik 2014

remigiusz Włast-Matuszak



Urodzaj

Wyczekiwany
po latach dwudziestu albo i więcej
wymodlony – bo z siedem było takich
że zebrało się jedną siatkę jabłek
a i to co drugie kwaśnizna.
 
A tu pod koniec lipca nagle
gałęzie się gną
grube konary przy pniach 
pękają, odpadają
– zresztą niedaleko jabłoni –
obwieszone setką owocu.

Ostatni raz stary sad szaleje urodzajem
jabłko przy jabłku
od szczytu do ziemi. 
Młodsze drzewa w porę pokładły

remigiusz Włast-Matuszak

ciężar owocu na trawie.
Podparły się o ziemię i czekają
aż wrzesień je zbierze. 

Grube konary wielkich drzew
mogły się tylko załamać pod ciężarem
na ostatek tak obrodzonych 
antonówek, koszteli, malinówek 
złotych i szarych renet.
Nie odrosną.
Czarne pnie sterczeć będą. Klęska.
 
Stary sad odchodzi, smak minionych 

odmian
ich kolor, zapach 
już tylko wspomnieniem Kresów.

Kornelin 2014



Popioły

Dziewanna Panna
nierozważnie
popiołami z zeszłorocznych ognisk 
zwabiona, znęcona
zakwitła opodal zamaszyście
rozłożyście.

Dorodnie wyniosła
prawie zamszowa, szarozielona
żyznością łąki uśpiona
żółcią płonąca – zazdrosna
stos wysoki przerosła,
a chrusty czyhają, szczapy, gałęzie 
milczkiem na noc Świętojańską czekają.

Dziewanna cicho syknie
gorącem ognia zważona 
pól piaszczystych Królowa
przez gawiedź gości
zdeptana, spopielona.
 

 czerwiec 2014

remigiusz Włast-Matuszak



Matka Boska Podróżna

Matka Boska Zakurzona
ze szczytu szafy
nad chaosem półek
strzeże mnie pośród książek.

Matka Boska Milcząca
składa ręce
a jej welon spłowiały
suknie niebieskie
jeszcze ciągle rozwiewa przeciąg 
między oknem wagonu III klasy
a zapchanym korytarzem
pociągu Częstochowa – Poznań Główny.

Matka Boska Łazarska
przywieziona dawno temu przez małą dziewczynkę.
Matka Boska Niezastąpiona
w zgiełku przeprowadzek
wojennych, powojennych, powszednich.

Matka Boska Orędująca za nas wszystkich
będących w Podróży. 

czerwiec 2014

remigiusz Włast-Matuszak



Brama Niebieska

W lutym, zawsze w Matki Boskiej Gromnicznej
o czwartej, trochę po
słońce jak wielki reflektor 
zapadając, omiata na przestrzał całą Elektoralną
płynąc nisko nad jezdnią, dotykając jej niemal.

Kopy śniegu, kapiące sople, drzewa, latarnie
punkciki ludzi na krańcu ulicy, rzeczy niewidzialne.

Cała dzielnica, z obu stron, tonie już w cieniu
zanika w gęstniejącym mroku
a tu lazur i Brama Niebieska
NIEZMIENNIE
tak już od trzystu lat.

2 lutego 2017

remigiusz Włast-Matuszak



Szatan z  Senatorskiej

Senatorska, niedzielne południe.
O kilka metrów od bramy Św. Antoniego
chodnikiem od Ogrodu Saskiego 
nadchodzi rozgadana, szczęśliwa Rodzina.
Z tyłu dziadkowie, w środku ojciec z synkami
przodem matka z córką – aniołkiem.

Ludzie uśmiechają się do nich.
Szatan przyczajony pod murkiem budzi się
otwiera ślepia, wzbiera złością, syczy
wyciąga palec i dotyka głowy dziewczynki.

Dziecko, szczebiocząc, wyrywa rączkę z dłoni matki
wbiega na pasy przejścia. Zamieramy.
Przeraźliwy krzyk kobiet zatrzymuje dziecko.

Samochody długo trąbią.
Szatan wyszczerza zęby, oblizuje się
i bezgłośnie śmieje. A było tak blisko.

wrzesień 2016

remigiusz Włast-Matuszak



BERSeRK
Piotr 
Bolc

Berserk dobrze oddaje cechy 
charakterystyczne dla współczesnej 
popkultury. Ciała przewijających 
się przez komiks postaci są 
rozczłonkowywane mieczami 
i rozrywane szponami potworów, 
a to zaledwie jeden z odcieni 
brutalności, jakie serwuje nam ze 
swojej bogatej palety Kentarō Miura
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Nie jest łatwo opisać słowami sztukę wizualną – to jak-
by spróbować określić odległość za pomocą miar ciężaru 
lub pojemności. Zadanie takie wziąłem na siebie sam, za 
pocieszenie mając jedynie fakt, że komiks – bo o takiej 
właśnie historii rysunkowej będę pisał – zawiera przecież śladowe 
ilości tekstu, co tworzy jakiś rodzaj pomostu pomiędzy nim a moją 
próbą ubrania go w słowa.

W Polsce ukazał się właśnie kolejny, dziesiąty tom serii komik-
sowej Berserk autorstwa Kentarō Miury. Skupia ona w sobie wiele 
cech charakterystycznych dla współczesnej globalnej popkultury. 
Najbardziej rzucającym się w oczy elementem składowym opowieści 
jest niezwykła brutalność, miejscami granicząca z sadyzmem. Ciała 
przewijających się przez komiks postaci są rozczłonkowywane mie-
czami i rozrywane szponami potworów. Na twarzach ludzi dominu-
ją strach, przerażenie, ból i cierpienie. Bohaterowie poddawani są 

autor celowo roztacza 
obrazy rodem 
z przedsionka piekła 



PI
O

TR
 B

O
LC

 / 
BE

R
SE

R
K

 
13

0

okrutnym torturom, a nawet gwałceni. Zdaje się, że autor celowo 
roztacza przed nami obrazy rodem z przedsionka piekła.

Brutalizmowi przedstawianych obrazów towarzyszy brutalizm 
językowy. W wypowiedziach ludzi, zajętych wyrzynaniem się lub 
unikaniem śmierci z rąk innych, roi się od wulgaryzmów. Język jest 
przecież wyrazicielem myśli, a w umysłach bohaterów Berserka mało 
jest miejsca na te piękne i wzniosłe. W tym świecie przyjaźń, miłość 
i inne bardziej podniosłe uczucia nie mają racji bytu. Toczy się tu 
jedynie nieustanna, beznadziejna walka, której celem jest uniknięcie 
dołączenia do stosu trupów.

Pytanie: po co to wszystko? Po co ta drastyczność świata przedsta-
wionego? Od twórcy – niezależnie, czy jest rysownikiem, pisarzem, 

dziś szokować ma 
wszystko – filmy, 

przedstawienia 
teatralne, muzyka 
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czy muzykiem – należy wymagać, by wszystkie jego decyzje artystycz-
ne były przemyślane i celowe. Na podstawie lektury dotychczasowych 
tomów komiksu mogę jedynie stwierdzić, że intencją autora jest bru-
talność sama w sobie. Berserk celowo epatuje sadyzmem, przemocą 
i seksem, tym samym wpisując się w główny trend współczesnej 
kultury, zwłaszcza popularnej. Dziś szokować ma wszystko – filmy, 
przedstawienia teatralne, muzyka. Celem kolejnych dzieł artystycz-
nych jest przede wszystkim wywołanie skandalu i komiks to w sobie 
kondensuje: słownictwo znane z hip-hopowych piosenek, seks z fil-
mów pornograficznych i przemoc z filmów akcji.

A może nasz świat taki po prostu jest? Może sceny rozcinania mie-
czem lub rozrywania przez piekielne monstra trzeba odebrać jako 
metaforę walki, którą współczesny człowiek musi stoczyć na kolej-
nych etapach swojego życia? Może sceny sadyzmu ukazane w komik-
sie nie odbiegają zbytnio od tego, czego możemy dziś doświadczyć 
w ciemnych zaułkach największych metropolii? A może tworzenie 
takiego świata na kartach komiksu wynika z przekonania autora, 
że ten realny również nie jest bezpiecznym miejscem? 
Może to współczesność, z zamachami terrorystycznymi, 
wojnami oraz wszechobecnością niezawinionego cierpie-
nia wylewającego się z telewizorów i radioodbiorników, 
odpowiada za to, że Kentarō Miura (ale nie tylko on) stworzył taką 
rzeczywistość? Świat Berserka jest światem baśniowym, ale jego 
twórca nie żyje przecież w baśni, lecz inspiruje się tym, co widzi 
i czego doświadcza.

Co zatem skłoniło mnie do przebrnięcia aż przez dziesięć tomów 
komiksu? Po pierwsze chęć wyjaśnienia, dlaczego świat przedstawio-
ny w Berserku jest taki, jaki jest. A po drugie – poczucie, że obcuję 
z dziełem sztuki. Z dziełem sztuki brutalnej i surowej, ale jednocze-
śnie pięknej w swoim okrucieństwie, tak jak okrutnie piękny był 
pierwotny świat, w którym człowiekowi przyszło stanąć z gołymi 
rękoma do walki z przyrodą i drapieżnikami. I tak jak okrutnie pięk-
ny jest świat obecny, w którym człowieka nie rozerwie wprawdzie 
tygrys szablozębny, ale zrobi to chętnie doradca kredytowy albo team 
leader w korporacji. Ω

a może nasz świat 
taki po prostu jest? 



Nie ma drugiego żyjącego polskiego pisarza, eseisty 
i poety, który tak jak Jarosław Marek Rymkiewicz 
wadziłby się z polskością i wymyślał ją na nowo. 
Możemy się zżymać na radykalizm wizji wolnych, 
szalonych i dzikich Polaków, którą projektuje 
na kartach swoich książek – nie sposób jednak 
zaprzeczyć, że to obraz niezwykle ciekawy. Ale czy nie 
grzeszy przypadkiem anachronizmem? Choć może 
właśnie ta nieprzystawalność do współczesności 
jest jej największym walorem? Punktem wyjścia 
do analizy ekstrawaganckiej rymkiewiczowskiej 
historiozofii są cztery głośne książki – Wieszanie, 
Kinderszenen, Samuel Zborowski i Reytan

z a B i ć  k R ó l a

Eseistyka historyczna Rymkiewicza z książki na książkę coraz kla-
rowniej używa kostiumu przeszłości, by zabrać głos w sprawach 
bieżących. Otwierające ten swoisty cykl Wieszanie, będące zbiorem 
trzydziestu trzech esejów, do współczesnych pytań o polską historię 
odnosi się w dość zawoalowany i alegoryczny sposób. W warstwie 

Jest to cos, 
co dostrzega 
wylacznie 
poeta...

Mikołaj 
Mirowski

j a R o S ł aWa  m a R k a  Ry m k i e W i C z a 
i n n a  W i z j a  P o l S k i e j  h i STo R i i
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dosłownej to dzieło historyczne, ale i historiozoficzne. Istota pracy 
dotyczy dramatycznych warszawskich wydarzeń z okresu insurek-
cji kościuszkowskiej 1794 roku, kiedy to tłum dokonał spontanicz-
nej egzekucji kilku dostojników, w tym biskupów, których uznał za 
zdrajców ojczyny. Obraz ówczesnego życia stolicy nie zatrzymuje 
się zresztą tylko na opisie rewolucyjnego wrzenia. Autor maluje 
wielowątkową panoramę, w której porusza najróżniejsze sprawy, 
począwszy od pierwszych lotów balonem, moralnego rozprężenia 
i korupcji, przez tak prozaiczne kwestie jak proceder wywożenia 
ekskrementów czy cyrk na rogu Brackiej i Chmielnej, skończyw-
szy na zmaganiach militarnych. Na tym barwnym tle Rymkiewicz 
proponuje coś na kształt alternatywnej historii podlanej podsta-
wowym aksjomatem słusznej zemsty na zdrajcach. Jego dywagacje 
nieuchronnie orbitują wokół pytania o to, co w polskiej umysłowo-
ści mogłaby zmienić wpisana w realne wydarzenia egzekucja króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, konkluzja stanowi zaś typową 
dla Rymkiewicza prowokację myślową. Naród – głosi – ufundowany 
na tym morderstwie – stałby się przez ten czyn groźnym i dzikim naro-
dem królobójców – i ten czyn dziki i straszny uczyniłby Polaków (może 
przedwcześnie, a może w samą porę) narodem nowoczesnym. Poeta każe 
zatem widzieć w tym konstytuującym akcie swoisty „nowy 
chrzest Polski”. Co może szczególnie zaskoczyć – również 
niektórych prawicowych piewców twórczości Rymkiewi-
cza – to namacalna tęsknota autora za terrorem na wzór 
czasów Rewolucji Francuskiej. Nieodwracalne i dalekosięż-
ne skutki przelanej krwi niewątpliwe naznaczyły Francję, 
ale też wprowadziły ją w nowoczesność. Sprawiły, że nawet po upad-
ku Napoleona i restauracji Burbonów nie było już powrotu do sta-
tus quo ante; że nie można było wiele zmienić, by wszystko zostało po 
staremu. Właśnie tej nieodwracalności i radykalizmu chciałby także 
dla swojej ojczyzny Rymkiewicz. Poeta w tym pragnieniu staje się 
nieokiełznanym rewolucjonistą i myśl tę twórczo rozwija. Tak oto 
pisze w wydanym później Samuelu Zborowskim: Porządek nie mógł więc 
sprostać życiu, załamywał się później, nie mogąc go uporządkować i nie-
pohamowane planetarne życie – czyli wieszanie, ścinanie, ćwiartowanie, 
palenie na stosie i tak dalej – triumfowało – w swoim wspaniałym cha-
osie, zachwycającym nieporządku, cudnym bałaganie. Teza z Wieszania 

Polacy po dokonanym 
mordzie mogliby stać się 
wreszcie niezlęknionym, 
dumnym narodem 
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to też niedwuznaczna aluzja do przełomowych wydarzeń 1989 roku 
i obrad Okrągłego Stołu, gdy większość elit solidarnościowej opozycji 
postanowiła doprowadzić do rozmów z peerelowską władzą. Popu-
larne w tamtym czasie hasło A na drzewach zamiast liści będą wisieć 
komuniści skupia w sobie niewypowiedziane marzenie Rymkiewicza. 
Tylko zjednoczeni, dopowiedzmy za autorem, świadomością winy, ale 
i czynu „w szale” tworzonego, Polacy po dokonanym mordzie mogliby 
stać się wreszcie niezlęknionym, dumnym narodem. Wspólnotowo 
przelana krew zdrajców byłaby najskuteczniejszą kuracją historycz-
nego imposybilizmu. Czy tę mitotwórczą wizję, mimo jej ewidentnej 
brutalności, da się zbyć tylko wzruszeniem ramion? W tym samym 
czasie, gdy ukazuje się Wieszanie, Rymkiewicz udziela słynnego – 
i być może profetycznego – wywiadu, w którym jasno stwierdza: 
Historia Polski w latach 90. dałaby się porównać do rzeki, która, owszem, 
gdzieś płynie, ale powoli, niechętnie, a jej meandryczny nurt wciąż tworzy 
jakieś zatoki, rozlewiska, martwe wody – i nie może popłynąć do przodu, 
nie może wśród rozlewisk znaleźć swojej drogi, doliny, którą popłynie 
w przyszłość. Jarosław Kaczyński obudził Polskę i pchnął ją do przodu. 
Zrobił coś takiego, że Polska wstała na nogi i poszła naprzód. Czyż tą 
siłą, która według Rymkiewicza ma pchnąć Polskę naprzód, nie jest 
resentymentalna chęć wymiany elit, która naznacza dziś działania 
zyskującego drugie polityczne życie Kaczyńskiego?

S z a l e ń ST Wo  o f i a Ry

Wizja alternatywnej historii Polski kreowana przez Jarosława 
Marka Rymkiewicza jest złożona, ale i pełna sprzeczności. Ide-
alny tego przykład stanowi kolejna książka z serii Tetralogii pol-
skiej, czyli Kinderszenen. Tytuł odczytywany z języka niemieckiego 
to „sceny z  dzieciństwa”, nawiązujące w  specyficzny sposób do 
miniatur fortepianowych Roberta Schumanna albo Children’s Cor-
ner Claude’a Debussy’ego. Wspomnienie dzieciństwa u Rymkiewicza 

zostaje jednak pozbawione muzycznej łagodności i deli-
katności, zamiast tego naznacza je bowiem traumatyczne 
doświadczenie II wojny światowej – zwłaszcza hekatomba 
Powstania Warszawskiego. Romantyczny mit dziecięcej 
arkadii w zetknięciu z koszmarem okrutnej okupacji musi 
ulec zniszczeniu, stając się dla poety wielką dziurą wypeł-

Sierpniowy 
zryw 1944 roku 

to założycielski 
fundament tożsamości 

narodowej Polaków 
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nioną czarną krwią. Rymkiewicz wyciąga z jakże osobistego i intym-
nego wspomnienia (między innymi opisując przejmującą historię 
o zdychających kotach, dzięki którym jako dziecko odkrył, czym jest 
śmierć) także i głębszą myśl historiozoficzną. Podstawą przekazu 
twórcy jest opowieść o masakrze, która miała miejsce 13 sierpnia 
1944 roku na ulicy Kilińskiego w Warszawie. Zdobyty przez powstań-
ców specjalny pojazd pancerny Borgward okazał się naszpikowaną 
materiałami wybuchowymi śmiercionośną pułapką. Wśród tysięcy 
wiwatujących mieszkańców doszło do opóźnionego wybuchu, który 
pochłonął około trzystu ofiar. Ten przerażający widok hiperreali-
stycznie oddał choćby Jan Komasa w filmie Miasto 44. Podobnych 
scen, ociekających krwią i okrucieństwem, jest zresztą w Kinder-
szenen więcej. Czemu mają służyć? Rymkiewicz daje jednoznacznie 
do zrozumienia, że to punkt wyjścia do szerszej refleksji nad sen-
sem symbolu, jakim winno być Powstanie Warszawskie. W kolejnej 
projekcji poety z Milanówka sierpniowy zryw 1944 roku 
to założycielski fundament tożsamości narodowej Pola-
ków. Polityczna i militarna klęska Powstania, okupiona 
tak niewyobrażalnymi ofiarami i cierpieniami, stanowi 
niekwestionowane duchowe zwycięstwo, które (w inny 
sposób niż w Wieszaniu) nie pozwala zapomnieć rodakom o swojej 
polskości. Rymkiewicz twierdzi, że na niemieckie szaleństwo mordowa-
nia Polacy musieli odpowiedzieć swoim szaleństwem – szaleństwem ofia-
ry i daniną krwi. Symbol Powstania urasta do miana para- religijnego 
naznaczenia, poprzez które Rymkiewicz powraca do nurtującego go 
pytania o tożsamość. Dla niego Polska i Polacy muszą umieć uzasad-
nić samym sobie, ale i innym narodom, że „po coś są”, że posiadają 
odwieczny archetyp, który uczyni ich wyjątkowymi i pozwoli prze-
trwać. Powstanie Warszawskie ma być takim wzorcem. Widzę tu bar-
dzo ryzykowne porównanie do Holocaustu, ale i pewną sprzeczność 
względem Wieszania, w którym to dzicy i wolni Polacy wymierzają 
sprawiedliwość swoim ofiarom. 

n i e C h  ż y j e  a n a R C h i a ! 

Ogląd ten komplikuje w  jeszcze inny sposób Samuel Zborowski. 
Kostium historyczny stanowi tu historia tytułowego szlachcica, het-
mana kozackiego i rotmistrza królewskiego. W 1574 roku, w czasie 

Czy naprawdę polskość 
wyraża się najpełniej 
w anarchii? 
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uroczystości koronacyjnych pierwszego króla elekcyjnego Henryka 
Walezego, na Wawelu doszło do starcia między Zborowskim a nieja-
kim Karwatem, sługą kasztelana Jana Tęczyńskiego. Próbę rozdzie-
lenia walczących podjął Andrzej Wapowski, kasztelan przemyski, 
jednak rozgorączkowany Zborowski uderzył go czekanem w głowę 
i zabił na miejscu. Za morderstwo dokonane w afekcie król skazał 
Zborowskiego na wygnanie. Samuel schronił się na dworze Stefa-
na Batorego w Siedmiogrodzie i choć pomógł mu objąć tron Polski, 
później jako banita został zatrzymany i ścięty. Powodem była ponoć 
niesubordynacja i chęć odgrywania większej roli przy nowym królu, 
na co nie mógł się zgodzić wszechpotężny kanclerz Jan Zamoyski. 
Wyrok wywołał ogromne wzburzenie szlachty, która wyrok na Zbo-
rowskim uznała za przejaw królewskiej tyranii. Rymkiewicz, podob-
nie jak autor dramatu o Zborowskim Juliusz Słowacki, uważa, że to 
właśnie wtedy narodziła się polska wolność rozumiana jako życie 
w sporze z losem historycznym i metafizycznym. Casus Zborow-
skiego daje Rymkiewiczowi pretekst do zadania kolejnego trudnego 
pytania o naturę swojego narodu. Czym różnią się Polacy współcześni 
od tych z XVI wieku? Czy brak nam anarchistycznej idei wolności, 
równie mitycznej, co legendarnej? Czy nie mamy odwagi, by żyć tak 
dzielnie, jak nasi przodkowie? Polacy szesnastowieczni – głosi poeta 

z Milanówka – kochali wolność i umieli o nią zabiegać. Być 
może przekazali nam to w genach, choć dziś wolność mylimy 
często z dzikością. Dzikość jest słowem zabarwionym emocjo-
nalnie i oznacza brak cywilizacyjnego poloru. A przecież nie ma 
zwierząt dzikich, są tylko wolno żyjące, a wolność stanowi naj-
wyższą wartość i gwarancję ludzkiego rozwoju oraz ciągłości 

historii. To najbardziej niespójna wizja w historiozoficznym dorobku 
Jarosława Marka Rymkiewicza. Apoteoza postaci Zborowskiego jest 
w zasadzie apoteozą fantazmatu niczym nieograniczonej wolności, 
która musi koniec końców stanąć w sprzeczności z każdą logiką 
władzy państwowej. Czy naprawdę polskość wyraża się najpełniej 
w anarchii? Mogę jedynie odnieść intuicyjne wrażenie, że właśnie 
ta niekonsekwencja zrodziła u Rymkiewicza potrzebę dopełnienia 
historiozoficznej serii czwartą książką, osnutą wokół znacznie bar-
dziej czytelnego symbolu w osobie Tadeusza Reytana.

Czasem szalone pytanie 
jest ważniejsze niż 

najbardziej racjonalna 
odpowiedź 
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Nic dziwnego, że Jarosława Marka Rymkiewicza zaintrygowała wzor-
cowa pod każdym względem postawa nowogródzkiego posła. Bohater 
słynnego obrazu Jana Matejki współgra ze wszystkimi historio-
zoficznymi postulatami poety z Milanówka. Przypomnijmy sobie 
ten widok – Reytan z rozerwaną na piersiach koszulą leży przed 
progiem izby sejmowej, torując drogę zdrajcom wychodzącym wła-
śnie z sali po uchwaleniu pierwszego rozbioru Polski. Bohater jest 
szalony, radykalny i wolny. Ale już nie anarchiczny, bo jego gest broni 
honoru sprzedawanego na jego oczach państwa. Jest samotny w swo-
im uporze – to więc zarazem ofiara złożona na ołtarzu bezwzględ-
nej i nieludzkiej polityki. Co prawda nie oblewa nas w bohaterskim 
akcie desperacji tak potrzebną do oczyszczenia krwią, niemniej finał 
jego tragicznego losu i tak dopełnia dzieła. Nowogródzki poseł, nie 
mogąc być wolnym, z rozpaczy popada w obłęd i popełnia samobój-
stwo. Połknął szkło, a może jednak rozciął sobie nim brzuch, wywleka-
jąc wnętrzności? – pyta zafascynowany śmiercią autor. Rymkiewicz 
nie po raz pierwszy z upodobaniem przypatruje się krwawiącym na 
szarym kamieniu jelitom i cytuje niepotwierdzone w źródłach (ale 
czy to ważne?) ostatnie zdanie swego bohatera: Tak jak te jelita moje 
wloką się po ziemi, tak teraz będzie się wlókł los naszego kraju. Reytan, 
tak jak Samuel Zborowski, to pyszałek wolności, dziki i szalony Sar-
mata. To także nieopłakana ofiara lądująca na dnie, lecz później, 
niczym mit zbiorowy powstańczej Warszawy, wznosząca się w trum-
fie swej tragicznej historii. Bohater tym samym konstytuuje polskość. 
Dowodzi, że dla tego fantazmatu, ale i przecież wzniosłości, warto 
żyć i umrzeć. Rymkiewicz, będąc najbardziej radykalnym spadko-
biercą romantycznego kodu kulturowego, mówi nam, małostkowo-  
-zachowawczym: Musimy zmusić te nasze Wielkie Duchy do uznania, 
że – choć Wielkie – to jednak są podobne do nas. Tylko wówczas zdołamy 
się skomunikować, porozumieć, pojąć. Tylko wówczas znajdziemy wspólny 
język i będziemy mogli rozmawiać. Poeta taki jak on ma do tego peł-
ne prawo. Czasem szalone pytanie jest ważniejsze niż najbardziej 
racjonalna odpowiedź. Ω 

Tekst pierwotnie ukazał się w 24. numerze 
Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”.



Rycerski Zakon Krzyża i Miecza został powołany 
w 1936 roku z inicjatywy Władysława Polesińskiego – 
kapitana lotnictwa ze skłonnościami do mistycyzmu. 
Zadaniem organizacji miało być odrodzenie szlachetnych 
postaw moralnych w narodzie w oparciu o nauki Kościoła 
katolickiego. Jej członkowie za cel stawiali sobie 
przypomnienie rycerskiego etosu i próbę odbudowy 
dawnego autorytetu zakonnika- żołnierza, który łączy 
swoje działania z głęboką wiarą

W   d o k U m e n Ta C j i  m i n i S T e R ST Wa 
B e z P i e C z e ń ST Wa  P U B l i C z n e g o

Tomasz 
Krok

Okupacyjne 
losy 
Rycerskiego 
Zakonu 
Krzyża 
i Miecza
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Władysław Polesiński urodził się 8 września 1906 roku Żelecho-
wie. Swoją karierę wojskową rozpoczął w Korpusie Kadetów Nr 2 
w Modlinie, następnie przeniesiono go do Oficerskiej Szkoły Lotni-
czej w Dęblinie, którą ukończył w 1925 roku. Dwa lata później został 
mianowany sierżantem podchorążym i przydzielony do 23. eskadry 
2. pułku lotniczego w Krakowie. 

Już od dziecka odznaczał się głęboką wiarą, jednak momentem 
przełomowym w jego życiu religijnym był wypadek lotniczy, któ-
remu uległ w 1931 roku. Omal nie zginął wówczas w płomieniach, 
a swoje ocalenie przypisał Bożej Opatrzności. Opisał swoje przeżycia 
w wierszu W płonącym samolocie opublikowanym w 1936 roku: […] 
Nie śmiałem spojrzeć na stosy żeliwa na zgliszcza, co się czarnym dymem 
w niebo darły. Usiadłem nad swym niedoszłym śmiertelnym zwęgliskiem 
i ocierałem krew z twarzy, co się lała żywa… Nie śmiałem spojrzeć… 
Czułem, że ktoś się z tych płomieni zbliża… Schyliłem kornie głowę, bo 
szedł do mnie On, Wielki, Miłujący, Pan z Krzyża – Jezus, Bóg – do mnie, 
człowieka…1 Jak pisał o stosunku Polesińskiego do wiary jego bio-
graf, przyjaciel oraz członek Zakonu Saturnin Jarmulski: Codziennie 
przystępował do Komunii św. […] Religijność jego nie należała do rzę-
du religijności tradycyjnej, odziedziczonej po ojcach i dziadach. To była 
religijność z wiary, rozumu i woli, a zarazem z nadziei i miłości. Była to 
wiara prawdziwie głęboka i apostolska2. 

z a ko n  m o R a l n yC h  P R z o d oW n i kóW

Polesiński założył Ruch Krzyża i Miecza w 1937 roku jako świeżo 
upieczony absolwent Wyższej Szkoły Wojennej. Świadczą o tym zapi-
ski z dziennika biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawli-
ny z 29 marca 1937 roku, który zanotował: Po południu przybył kpt. 
dypl. Polesiński, który chce założyć zakon „Krzyża i Miecza”. Uzyskał 
pozwolenie założenia sekcji moralnej przy WINO [Wojskowy Instytut 
Naukowo-Oświatowy – przyp. aut.]. Miał rozmowę z gen. Sawickim 
[Kazimierzem], nie wiedząc, że to rozwodnik, i wyjaśniał mu swoje sta-
nowisko. Generał godził się na religijny punkt widzenia, „ale po co to musi 
być katolicyzm?” – „Dlatego, Panie Generale, że inne religie nie wymagają 
poświęcenia. Wszystko tam tonie we mgle, z małżeństw robią kontrakty 
rozwiązalne, nie ma tam hartu”. Kpt. przedłoży jutro wniosek ministro-
wi i chce zaraz prowadzić propagandą religijną, za co go pochwalam3. 



Okładka „Merkuryusza polskiego ordynaryjnego” 
z podobizną Władysława Polesińskiego z 1939 roku
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Założenia ideowe zakonu, inspirowane między innymi żywota-
mi i twórczością Romualda Traugutta i św. Andrzeja Boboli, Pole-
siński przedstawiał w artykułach publikowanych na łamach „Polski 
Zbrojnej”, wznowionego od 1933 roku „Merkuriusza Polskiego Ordy-
naryjnego” czy pism Zakonu: „Polski Zbrojnej Moralnie” i „Polski 
Chrystusowej”4. Według założyciela wspólnoty Polska miała być 
mocarstwem oraz moralnym przewodnikiem dla innych narodów 
katolickich5. Propagował on ideę „mocnego człowieka” – herosa będą-
cego przodownikiem duchowym, który swoją […] mocą duchową pro-
mieniował na innych i wytwarzał zdrową, moralną atmosferę oraz kult 
mocnych nieugiętych charakterów6. Polesiński pisał między innymi, 
że [d]la budowy mocnego człowieka trzeba wykorzystać wszelkie dobre 
siły. Naród polski przeżywa […] renesans religijny, trzeba więc ten żywioł 
wykorzystać dla dobra Ojczyzny. Połączenie bowiem religii z patrioty-
zmem daje najpotężniejszą siłę, jaką zna ludzkość. Wytwórzmy podobnych 
dawnym bohaterom naszym ludzi. Rozpalmy w sobie pragnienie mocy 
duchowej, pragnienie dążenia do doskonałości jako ludzie i rozpocznijmy 
życie prawdziwie rycerskie – surowe i moralne. Nawróćmy do naszych 
władnych, polskich tradycji, do tradycji „Krzyża i Miecza”7.

Działalność Zakonu spotkała się z życzliwym poparciem Kościo-
ła katolickiego oraz niektórych środowisk nacjonalistycznych (ONR 
„Falanga”8), jednak idee głoszone przez Polesińskiego negatywnie 
przyjęły sanacyjne władze, które odczytały je jako kryty-
kę pod własnym adresem (wskazywał on na degenerację 
i zepsucie elit wojskowych oraz cywilnych rządzących kra-
jem). Niektóre tytuły prasy katolickiej atakowały Zakon 
za nadmierną konspirację, w działaniu przywodzącą na 
myśl masonerię. W obronie „Krzyża i Miecza” stanął wów-
czas między innymi superior Księży Jezuitów ks. Jan 
Rostworowski, który przesłał do Katolickiej Agencji Pra-
sowej następującą notę: […] Na najlepszych źródłach oparci możemy 
stwierdzić, że zakon „Krzyża i Miecza” nie tylko nie ma w sobie nic, co 
mogłoby budzić jakiekolwiek podejrzenia, ale że trzyma się kryształowo 
czystych katolickich zasad i służy najszlachetniejszym celom wyrobienia 
w społeczeństwie dzielnych, ofiarnych, oddanych do głębi sprawie Chry-
stusowej sług Bożych. Zrzeszenie to zresztą cieszy się życzliwością tych 
Księży Biskupów, z którymi się zetknęło, i wielu wybitnych kapłanów9”

Polska miała 
być mocarstwem 
oraz moralnym 
przewodnikiem dla 
innych narodów 
katolickich
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Polesiński mocno krytykował działania polityczne polskich władz 
utrzymujących wzmożone stosunki dyplomatyczne z państwem nie-
mieckim. Nie krył się ze swoimi poglądami, o czym świadczy jego 
przemówienie z uroczystości wręczenia sztandaru Oficerskiej Szko-
le Lotniczej w Dęblinie 14 sierpnia 1937 roku, które miało miejsce 
w obecności wysokich oficjeli, w tym Stefana Starzyńskiego i Mar-
szałka Edwarda Rydza-Śmigłego: Naczelny Wodzu, składając przysięgę 
na sztandar nasz lotniczy, obrońców polskiego nieba, czuję obowiązek 
w imieniu nas, młodych lotników, Orląt Dęblina, ostrzec władze naj-
wyższe Ojczyzny w obliczu polskiego narodu: wróg nasz śmiertelny – 
teutonowie  – hitlerowskie Niemcy, po zęby uzbrojony, stoi u  granic 
Rzeczypospolitej Polski, a nasze władze najwyższe zapraszają Niemców, 
na czele z Goeringiem, na polowanie do puszczy Białowieskiej, tych, którzy 
niechybnie urządzają polowanie na nasz naród polski! Proszę zwrócić uwa-
gę na nasze uzbrojenie: przestarzałe maszyny, brak nowoczesnego sprzętu 
bojowego i od wieków poróżnione przez Niemców, przez ich „V kolumnę”, 
bratnie narody słowiańskie. Jesteśmy osamotnieni, niemalże bezbronni, 
a już należy przygotować schrony przeciwlotnicze10. 

Śmiałe poczynania Polesińskiego doprowadziły w  końcu do 
wszczę cia śledztwa, którego rezultatem był wydany w maju 1938 roku 
przez władze wojskowe zakaz prowadzenia dalszej działalności przez 
Zakon na odcinku wojskowym11. Wydarzenie to przyczyniło się do 
zmiany stanowiska części duchowieństwa względem działalności 
Polesińskiego. Jak podaje Stanisław Podlewski, autor monografii 
Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce o niepodle-
głość Polski w II wojnie światowej: Przy końcu roku 1938 Komisja Prawna 
Episkopatu Polski orzeka, że „Zakon Krzyża i Miecza” nie stoi w żadnym 
związku z hierarchią kościelną, która też za działalność tej organiza-
cji nie bierze odpowiedzialności. Co znamienne: ks. Jan Rostworow-
ski TJ składa w prasie oświadczenie, że księża Jezuici nie mają patronatu 
nad Zakonem i nie biorą zań odpowiedzialności12. W przywołanym już 
dzienniku biskupa Gawliny z zapisków datowanych na 6 grudnia 
1938 roku możemy się dowiedzieć, że również nie aprobował on kie-
runku, w którym szedł Polesiński: Z „Krzyża i Miecza” wycofałem się. 
Kpt. Polesiński zmienił statut i werbuje na terenie cywilnym. Odmówiłem 
mu aprobaty regulaminu”13.
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Z powodu tajności działania do Krzyża i Miecza nie można było 
się zapisać, a jedynie zostać przyjętym. Jego członkami mogli być 
w dodatku tylko Polacy wyznania katolickiego. Upatrzonych kan-
dydatów prezentujących właściwą postawę moralną zapraszano 
na specjalne rozmowy przedstawiające cele i zadania organizacji, 
a następnie wypełniali oni kwestionariusze rozpatrywane przez kie-
rownictwo. Nie ograniczano się do wojskowych, werbowano również 
nauczycieli, literatów czy dziennikarzy. Przyjęci kandydaci przybie-
rali sobie imiona i tylko pod nimi byli znani w Zakonie. To właśnie 
sposób rekrutacji przypominał niektórym procedury wykorzystywa-
ne w lożach masońskich. Jak zauważył w jednym z artykułów sam 
Polesiński: Pisano, że Zakon pod względem organizacji wzoruje się na 
metodach (nie zasadach) masońskich, a pod względem ideologicznym 
przypomina teozofię14. Sama teozofia była światopoglądem, który 
inspirował się gnozą, kabałą, hinduizmem oraz buddyzmem. Jego 
celem miało być zgłębianie i poznanie „praw i tajemnic rządzących 
wszechświatem”. Do swoich badań członkowie tego ruchu używali 
doświadczeń spirytystycznych oraz elementów wiedzy tajemnej. 
W 1875 roku powstało nawet Towarzystwo Teozoficzne, którego 
twórcami byli medium i okultystka rosyjskiego pochodzenia Helena 
Bławatska oraz amerykanie: prawnik William Quan Judge i pułkow-
nik Henry Steel Olcott15.

Wo j n a  i  „ ko m ó R k a  a n T y m a S o ń S k a”

Polesiński w czasie kampanii wrześniowej udał się do Warszawy, by 
z resztek samolotów na Okęciu stworzyć ochotniczą eskadrę bro-
niącą miasta. W stolicy podjął się także funkcji spikera radiowego, 
wraz z prezydentem Stefanem Starzyńskim podtrzymując na duchu 
ludność cywilną Warszawy żarliwymi przemówieniami. Asystował 
ponadto amerykańskim korespondentom, którzy na taśmach filmo-
wych utrwalali walkę oblężonego miasta. Zginął bohatersko, zestrze-
lony 16 września w rejonie Brześcia nad Bugiem16. 

Członkowie Zakonu, którzy nie dostali się do niewoli 
i pozostali w kraju, podjęli w 1940 roku pracę konspira-
cyjną pod nazwą Krzyż i Miecz. Jak wspominał major Jan 
Herbich, przyjaciel Polesińskiego, a zarazem członek Zako-
nu: Klęska wrześniowa rozproszyła żołnierzy Krzyża i Miecza. 

z powodu tajności 
działania do krzyża 
i miecza nie można było 
się zapisać, a jedynie 
zostać przyjętym
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Jednak wiosną 1940 r. nasza „piątka” odnalazła się w Warszawie, a nawet 
dokooptowała kilku kolegów, stając się już „dziesiątką”. Chcieliśmy kon-
tynuować działalność Zakonu, dostosowując ją do zmienionych warun-
ków […]17. Z informacji podanych przez literaturoznawcę Stefana 
Jończyka, autora edycji pism Zofii Kossak z lat 1939–1944, wynika, że 
do grona osób tworzących środowisko okupacyjnego Zakonu należe-
li, oprócz samej Kossakowej: Jerzy Braun [filozof, mesjanista], Artur 
Górski [krytyk literacki i publicysta], Walenty Majdański [publicysta 
katolicki], Stanisław Popiel [publicysta i działacz katolicki], Jan Her-
bich, Eustachy Stebelski, Julian Chrościechowski [marianin, publicysta 
katolicki], Ignacy Barski [adwokat, działacz Tymczasowego Komitetu 
Pomocy Żydom], Mieczysław Kurzyna [członek Konfederacji Narodu, 
członek stowarzyszenia PAX], Władysław Domaradzki [działacz Soda-
licji Mariańskiej Akademików], Ludwik Tyborowski, Michał Sobański 
[publicysta katolicki]. W środowisku tym działali również księża: Jan 
Rostworowski, Edward Kosibowicz, Jan Zieja18.

Działalnością tej efemerycznej formacji zainteresowała się po 
wojnie, rzucając na jej aktywność nowe światło, grupa polskich 
działaczy katolickich scharakteryzowana roboczo jako „Antyma-
sońska Komórka Episkopatu Polski”19, kompletująca informacje na 
temat domniemanych wolnomularzy oraz okultystów działających 
w Polsce w latach 1945–1952. Zespół ten, nieformalnie finansowa-
ny przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz biskupa łódzkiego 
Michała Klepacza, prowadzony był przez Jerzego Krasnowolskie-
go, aktywistę katolickiego pełniącego w czasie okupacji stanowi-
sko prezesa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie”. Krasnowolski był uczestnikiem powstania warszaw-
skiego, a po wojnie prominentnym działaczem stowarzyszenia PAX 
i późniejszym wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej „Dialog” 
w Warszawie. Drugim co do rangi członkiem komórki był Ludwik 

Frag. „Wniosku o zezwo-
lenie na aresztowanie” 

z maja 1952 r. podpisany 
przez płk. J. Różańskiego 

i płk. J. Brystygierową.  
IPN BU 01251/22/Jacket, 

k. 76.
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Tyborowski, również aktywista katolicki związany ze środowiskiem 
KIK-u, okupacyjny członek Krzyża i Miecza i działacz „Odrodzenia” 
oraz późniejszy publicysta miesięcznika „Więź”. Innym znaczącym 
współpracownikiem grupy był Witold Sawicki – organizator Har-
cerstwa Polskiego, po wojnie pracownik naukowy Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i autor pamfletu Organizacje tajne w walce 
z Kościołem. Antykościół tajny – zarys20, który wydany został w latach 
60. jako tekst anonimowy. Sawicki postawił na jego łamach tezę, 
jakoby Zakon Krzyża i Miecza powstał z  inspiracji masońskich, 
twierdząc, że wydelegowany do tego oficer lotnik stworzył rzekomo 
na pół konspiracyjną organizację „katolicką” („Miecz i Krzyż”), która 
wciągnęła młodzież do akcji przeciwstawiającej się powoli dotychczaso-
wym organizacjom katolickim. Konspirowała zaś nie przed masońskim 
rządem, lecz przed duszpasterzami21.

W marcu 1952 roku Krasnowolski, Tyborowski oraz Sawicki wraz 
z trzema innymi osobami zostali aresztowani przez funkcjonariuszy 
UB jako podejrzani o kierownictwo grupą osób zbierającą wiadomości 
o masonerii22. Sprawę umorzono w sierpniu 1952 roku, a jej materiały 
wskazują, że Krasnowolski był tajnym współpracownikiem 
Departamentu V o pseudonimie „Stanisław Pielewski”, 
przekazującym materiały swojej komórce już od 1949 roku. 
Z protokołów przesłuchań, a także z archiwów komórki 
przechwyconych przez funkcjonariuszy bezpieki wyni-
ka, że jej członkowie zajmowali się zbieraniem i opraco-
wywaniem, a później przekazywaniem w ręce prymasa 
Stefana Wyszyńskiego informacji dotyczących masonerii 
w Polsce i osób z nią związanych, m.in. tkwiących w instytu-
cjach katolickich23. Zarchiwizowane materiały składały się 
głównie z notatek dotyczących życiorysów osobistości z dwudziesto-
lecia międzywojennego bądź osób przebywających w Polsce po roku 
1945 roku, a zaangażowanych w jakikolwiek sposób w szeroko pojęty 
ruch wolnomularski lub podejrzewanych o to przez Krasnowolskie-
go. W notatkach znalazły się również informacje dotyczące Zakonu 
Krzyża i Miecza. Z zeznań złożonych przez Tyborowskiego oficerowi 
Departamentu V Tadeuszowi Ciborowi wynika, że wstąpił on do orga-
nizacji w 1937 roku i miał być jednym z ważniejszych jej członków, 
odgrywającym rolę kierownika wychowania: Działalność moja pole-

działalnością formacji 
zainteresowała 
się po wojnie grupa 
scharakteryzowana 
roboczo jako 
„antymasońska 
komórka episkopatu 
Polski”
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gała na wygłaszaniu referatów ideowych, układaniu projektów szkolenia 
ideowego w ścisłym porozumieniu z kpt. Polesińskim24.

M o r a l n e  a s p e k t y  w o j n y  i   o k u pa c j i

Według Tyborowskiego przedwojenna organizacja dzieliła się na 
osobne grupy cywilów i wojskowych, a ówczesna liczba jej członków 
wynosić miała około 500 osób. Według przytaczanej wcześniej książ-
ki Saturnina Jarmulskiego dane dotyczące działaczy Krzyża i Miecza 
zostały zniszczone przez Jana Herbicha w 1939 roku z powodu ryzy-
ka przechwycenia ich przez gestapo. Jak wspominał sam Herbich: 
Trzeba było rozwiązać problem, jakim stała się przechowywana u mnie 
kartoteka żołnierzy Krzyża i Miecza. Zbyt wielkim ryzykiem było pozosta-
wienie jej w domu. Nie miałem zaś żadnej możności bezpiecznego ukrycia 
tak dużej paczki poza domem. Nie widziałem też żadnej możliwości prze-
kazania jej w jakieś bezpieczniejsze ręce niż moje. Przed opuszczeniem 
zatem domu spaliłem kartotekę25.

Bliższe dane dotyczące samej organizacji i jej powojennych losów, 
zebrane docelowo w ramach komórki antymasońskiej, pochodzą 
z notatek Tyborowskiego: Przed r. 1939 do Kapituły Krzyża i Miecza 
wchodził Stanisław Popiel, który był jednym z najczynniejszych działaczy 
Krzyża i Miecza. Stanisław Popiel był członkiem Kapituły także w okre-
sie okupacji. Do Kapituły Krzyża i Miecza w okresie okupacji wchodzi-
li poza tym: Wacław Kwiatkowski (obecnie związany z „Dziś i jutro”), 
Herbich, Eustachy Stebelski, Ludwik Tyborowski. Po za tym z Krzyżem 
i Mieczem była związana Zofia Kossak-Szczucka26. W międzywojniu 

działaczami Krzyża i Miecza, zgodnie z informacjami pozy-
skanymi przez komórkę, mieli być także ks. Józef Jarzę-
bowski, kustosz Muzeum w Gdyni Ludwik Stach, socjolog 
Andrzej Niesiołowski, członek Juventus Christiana Kazi-
mierz Goszczyński, działacz Sodalicji Mariańskiej Jerzy 
Beredyński, bracia Bernard i Antoni Kowalscy (Bernard 

redagował w okresie okupacji pismo zakonu „Polska Chrystuso-
wa”, przed wojną zaś utrzymywał kontakty z filozofem Lucjanem 
Freytagiem), Zygmunt Ważyński (po roku 1945 przez pewien czas 
był redaktorem katolickiego czasopisma „Znak”), Alfred Leszkow-
ski – dziennikarz i członek Zadrugi (środowiska polskich faszystów 
i antykatolickich słowianofilów), rzeźbiarz Stanisław Balicki oraz 

Stebelski zarzucał 
Rządowi londyńskiemu 

bezideowość, brak 
realizmu politycznego
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Jan Dobraczyński (późniejszy członek stowarzyszenia PAX, który 
według Tyborowskiego około 1939 roku miał wystąpić z Zakonu na 
polecenie władz Stronnictwa Narodowego)27.

Jak wspominał w notatkach spisywanych przez Krasnowolskie-
go Tyborowski, stanowisko okupacyjnych władz zakonu miało być 
zdecydowane negatywne względem rządu londyńskiego: Ówczesny 
kierownik – Stebelski zarzucał Rządowi Londyńskiemu bezideowość, opie-
ranie się wyłącznie na Anglosasach, na których, jak twierdził, nie może 
Polska liczyć, gdyż dbają tylko o własny interes, brak realizmu politycz-
nego, który się przejawiał według niego w utopijnej wierze w niezmien-
ność granic Polski na wschodzie itd.28. Eustachy Stebelski, o którym tu 
mowa, był porucznikiem Armii Krajowej o pseudonimie „Buława”. 
Jak wynika z dalszej części wspomnień Tyborowskiego, miał on na 
przełomie 1942 i 1943 roku wymówić posłuszeństwo AK i jednocze-
śnie głosić koncepcję utworzenia niezależnej, katolickiej organizacji 
wojskowej: Nie udało się mu stworzyć jakieś szerszej organizacji przeciw-
stawiającej się Armii Krajowej. Napotkał on w łonie własnej organizacji 
na opozycję, o którą rozbiły się jego plany29. 

Wspominając o opozycji, Tyborowski miał tu na myśli 
znanego później działacza demokratycznego ks. Jana Zie-
ję, który przeciwstawiając się planom Stebelskiego, miał 
być – jak ujęte zostało to w materiałach komórki antyma-
sońskiej – nieświadomie inspirowany przez czynniki zwią-
zane z Delegaturą AK: Wydaje się nam, że ksiądz Zieja był 
inspirowany w okresie okupacji przez wyżej wspomniane koła 
i że działał nieświadomie w pewnej mierze i w dobrej woli30. Związki Zieji 
z Krzyżem i Mieczem potwierdzają wspomnienia Władysława Bar-
toszewskiego: Na spotkaniach Zakonu – którego nie byłem członkiem – 
dyskutowali ludzie starsi ode mnie o pół pokolenia: Jan Herbich, Ludwik 
Tyborowski, Wacław Kwiatkowski […]. O czym? O moralnych aspektach 
wojny i okupacji. O winie i karze. Zieja mówił o przyszłej Polsce31.

e g z oT yC z n e  S P oT k a n i a  n a  S z C z yC i e

W innych fragmentach opracowań Tyborowski wspomniał, że anty-
londyńskie stanowisko Krzyża i Miecza doprowadziło do dość egzo-
tycznych spotkań jego członków z przedstawicielami PPS i PPR. Miał 
się ich podjąć, oprócz Stebelskiego, także wymieniony wcześniej 

antylondyńskie 
stanowisko krzyża 
i miecza doprowadziło 
do spotkań 
z przedstawicielami 
PPS i PPR
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przez Bartoszewskiego dziennikarz Wacław Kwiatkowski, później-
szy członek PAX-owskiego tygodnika „Dziś i Jutro”. To właśnie on 
doprowadził do rozmów z pomocą swojej dalekiej krewnej Krystyny 
Strusińskiej, działaczki PPS Lewicy. Jak zapisał Tyborowski: Stru-
sińska była dobrą znajomą Osóbki-Morawskiego. Poprzez nią doszło do 
skontaktowania przedstawicieli konspiracyjnego Krzyża i Miecza z przed-
stawicielami lewicy PPS i PPR32. Dialog trwał w latach 1943–1944, jego 
uczestnikami ze strony PPS i PPR byli Edward Osóbka-Morawski 
oraz Bolesław Bierut. Przedstawiciele komunistów rzekomo nawią-
zali kontakty z Krzyżem i Mieczem jako organizacją mającą przy-
ciągnąć do współpracy z nimi środowiska katolickie. Jak przeczytać 
można w notatkach Tyborowskiego: O ile wiadomo, sprawa była posta-
wiona następująco: marksiści po zakończeniu II wojny światowej obej-
mą w Polsce władzę. Już teraz katolicy powinni nawiązać współpracę 
z marksistami, aby po zakończeniu wojny mogli się stać się jedną z grup 
współrządzących. Była to po prostu propozycja włączenia się do wspólnego 
frontu. Ze strony marksistowskiej podkreślane było wspólne stanowisko 
antykapitalistyczne. Ten moment ideologiczny stanowić miał płaszczy-
znę porozumienia. Nie wiadomo, czy ze strony marksistowskiej wysu-
nięta została propozycja wejścia katolików do KRN. Jest to jednak mało 
prawdopodobne33. Z materiałów wynika, że pertraktacje zakończyły 
się fiaskiem, jednak nie ze względu na negatywny stosunek władz 
Zakonu do marksizmu. Tyborowski napisał, że komuniści po prostu 
przeszacowali możliwości wpływu Krzyża i Miecza na katolików. Kon-
tynuacją tego dialogu miały być rozmowy prowadzone przez Wacła-

wa Kwiatkowskiego już po zakończeniu wojny z samym 
Osóbką-Morawskim: Kwiatkowski szereg rozmów odbył po 
r. 1945 z Osóbką-Morawskim. Osóbka-Morawski chciał, aby 
Kwiatkowski stworzył grupę katolicką, która znajdowałaby się 
w orbicie jego wpływów i na której mógłby się między innymi 

oprzeć. Osóbka proponował ponowne powołanie do życia Krzyża i Miecza. 
Rozmowy te do niczego nie doprowadziły przede wszystkim dlatego, że 
Kwiatkowski nie miał wpływów na terenie katolickim, nie reprezentował 
żadnej grupy. Poza tym po r. 1944 przejawia się u niego zanik zdolności 
realizacyjnych34.

Niestety nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pertraktacje, 
o których wspominał po latach Tyborowski, rzeczywiście się odbyły. 

Polska w przyszłości 
będzie krajem 

całkowicie katolickim,
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Pomimo że Osóbka-Morawski w swoich wspomnieniach zatytułowa-
nych Dziennik polityczny 1943–1948 przywołuje nazwisko Krystyny 
Strusińskiej, z którą rzeczywiście utrzymywał relacje35, to nie wspo-
mina o żadnych spotkaniach z organizacjami katolickimi w czasie 
okupacji i w pierwszych latach po 1945 roku.

Jakkolwiek niewyjaśniona, sprawa tych kontaktów może służyć za 
punkt odniesienia do casusu Bolesława Piaseckiego i Stowarzyszenia 
PAX, wskazując, że podobne próby zbudowania koncesjonowanych 
środowisk katolickich były czynione już przed 1945 rokiem. Byłaby 
to zresztą logiczna kontynuacja tradycji operacyjnej niesławnego 
„Trustu”36, która polegała w dużym uproszczeniu na kontroli, kon-
solidowaniu , a następnie rozbijaniu nieprzychylnego komunistom 
elementu poprzez organizowanie fikcyjnych grup konspiratorów. 
W tym przypadku za czynnik kanalizujący środowiska katolickie 
mogła posłużyć wciąż jeszcze żywa legenda Zakonu Krzyża i Miecza. 

k R a j  z a S a d  C h Ry ST U S oW yC h

Ostatnie materiały komórki antymasońskiej dotyczące Krzyża i Mie-
cza pochodzą z przełomu lat 1950–1951. Notatki powstałe dzięki 
informacjom zdobytym przez Tyborowskiego skupiają się na postaci 
czołowego działacza tej organizacji, wspomnianego już Stebelskie-
go, który po wojnie pracował jako inspektor terenowy w lubelskim 
Caritasie. W latach 1947–1948 miał on włączyć się w powstanie pol-
skiej delegatury Legionu Maryi i we współpracy z porucznikiem 
Anatolem Kaszczukiem kierować tą organizacją w okręgu lubelskim, 
a później warszawskim37. Antoni Kaszczuk (Brat Anatol) był z kolei 
oficerem Wojska Polskiego, który w czasie II wojny światowej tra-
fił do Irlandii, a po powrocie do Polski założył w 1948 roku lokal-
ny oddział wspomnianego Legionu38. Była to świecka organizacja 
powstała w 1921 roku w Dublinie, mająca pomagać duchownym 
w misji ewangelizacyjnej w porozumieniu z oficjalnymi organami 
Kościoła rzymskokatolickiego. W 1949 roku Legion Maryi oficjalne 
zawiesił swoją działalność39.

Jak wynika z notatek Tyborowskiego, Stebelski miał w dalszym 
ciągu […] bardzo negatywny stosunek do anglosasów i do sanacji. Jest 
zdecydowanym przeciwnikiem tzw. „podziemia” i konspiracji40. Jednocze-
śnie bardzo silnie zaznacza, iż uważa się za przeciwnika ideologicznego 
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marksizmu. Daje temu niejednokrotnie wyraz w sposób dość otwarty. 
Tyborowski opisał Stebelskiego jako osobę skłonną do mistycyzmu 
oraz irracjonalnych zachowań: Znamienne jest na przykład dla Ste-
belskiego przekonanie, iż Polska w przyszłości będzie krajem całkowicie 
katolickim, państwem, które oprze się na zasadach Chrystusowych, że 
w przyszłości katolicy w Polsce będą mieć głos decydujący. Przekonanie 
to ma u niego jednakże charakter irracjonalny. Nie myśli on bowiem i nie 
chce myśleć, jak ten porządek ma być zrealizowany. Nie oczekuje wpro-
wadzenia jego ani od anglosasów, ani od ustroju demokracji ludowej. 
Twierdzi po prostu, że sprawi to Opatrzność41. W 1951 roku Stebelski 
otrzymał posadę nauczyciela historii w szkole prowadzonej przez 
ojców Marianów na warszawskich Bielanach, przeznaczonej dla kan-
dydatów do seminariów duchownych42. Ω
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7 W. Polesiński, Nawróćmy do rycerskiej tradycji Krzyża i Miecza [w:] „Polska Zbrojna”, nr 68 

(1938), cyt. za: S. Jarmulski, op. cit., s. 81–82. 
8 P. Stawecki, Następcy komendanta wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej 

w latach 1935–1939, Warszawa 1969, s. 100.
9 Cyt. za: S. Tworkowski, op. cit., s. 120.
10 Cyt. za: S. Jarmulski, op. cit., s. 46.
11 P. Stawecki, op. cit., s. 100.
12 Cyt. za: S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie duchowieństwo katolickie w walce o niepodle-

głość Polski w II wojnie światowej, Warszawa 1986, s. 33.
13 J. Gawlina, op. cit., s. 425.
14 W. Polesiński, Tak będzie, jak chce Bóg, “Krzyż i Miecz”, nr 1 (1939) [w:] S. Jarmulski, op. cit., 

s. 110.
15 J. A. Santucci, Theosophical Society [w:] Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, red. 

W. J. Hanegraaff, Leiden-Boston 2006, s. 1115–1120; Towarzystwo Teozoficzne [w:] N. Wój-
towicz, Masoneria. Mały słownik, s. 384–385.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
15

1

16 R. Kuliński, Pilot przed mikrofonem [w:] S. Tworkowski, op. cit., s. 115–119.
17 J. Herbich, Świadectwo przyjaciela [w:] S. Jarmulski, op. cit., s. 20–21.
18 S. Jończyk, Zofia Kossak, konspiracyjna „Weronika” [w:] Z. Kossak, W Polsce podziemnej, 

Warszawa 1999, s. 11.
19 Zob. szerz. T. Krok, Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów 

(1946–1952), Kraków-Gdańsk 2015, s. 330. 
20 Książka Witolda Sawickiego po raz pierwszy ukazała się w 2000 roku nakładem Wydaw-

nictwa Wers. Publikacja Domu Wydawniczego Ostoja z 2011 roku jest kolejnym przedru-
kiem bazującym na udostępnionym przez Wers tym samym składzie, choć ze zmienioną 
stroną tytułową i danymi o wydawcy. Zob. Z archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej. 
Materiały z działalności w okresie 1960–1990, https://socjocybernetyka.wordpress.com/
archiwum/ [20.02.2015]; W. Sawicki, Organizacje tajne w walce z Kościołem. Antykościół 
tajny – zarys, Krzeszowice 2011, s. 153

21 Ibidem, s. 82.
22 Notatka informacyjna z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i archi-

walnym akt sprawy kontrolno-śledczej nr archiwalny 4508/III z 5 lipca 1972 r. IPN BU 
01251/22/Jacket, k. 2. 

23 Protokół przesłuchania J. Krasnowolskiego z dn. 7 lipca 1952 r. IPN BU 01251/22/Jacket, 
k. 65.

24 Protokół przesłuchania L. Tyborowskiego z dn. 9 maja 1952 r. IPN BU 01251/21/D, k. 15–16.
25 J. Herbich, op. cit., s. 20.
26 „Krzyż i Miecz” z 26 kwietnia 1951 r. IPN BU 00231/95 t. 1, k. 95.
27 Ibidem, k. 96.
28 Ibidem.
29 „Krzyż i Miecz” z dn. 5 sierpnia 1951 r. IPN BU 00231/95 t. 1, k. 98.
30 Ibidem, k. 99.
31 W. Bartoszewski, M. Komar, Środowisko naturalne, korzenie, Warszawa 2010, s. 73.
32 „Krzyż i Miecz w okresie II wojny światowej” z dn. 5 sierpnia 1951 r. IPN BU 00231/95 t. 1, 

k. 101.
33 Ibidem.
34 Ibidem, k. 103.
35 E. Osóbka-Morawski, Dziennik polityczny 1943–1948, Warszawa 1981, s. 180, 190.
36 „Trust” – kryptonim największej operacji dezinformacyjno-wywiadowczej przeprowa-

dzanej w latach 20. XX w. przez sowiecki wywiad wymierzonej przeciwko białej emigra-
cji rosyjskiej. Polegała ona na osłabianiu wszelkich przejawów kontrrewolucji poprzez 
stworzenie jednego zinfiltrowanego oraz sterowalnego ośrodka i kontrolowanie go. 
Zob. K. Paduszek, Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna 
Rosja, Łomianki, 2016, s. 365–366.

37 „Stebelski Eustachy” z dn. 22 września 1950 r. IPN BU 00231/125 t. 3, k. 124.
38 A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000, 

s. 23–24.
39 Ibidem.
40 „Stebelski Eustachy” z dn. 22 września 1950 r. IPN BU 00231/125 t. 3, k. 124.
41 „Stebelski Eustachy” z dn. 5 sierpnia 1951 r. IPN BU 00231/125 t. 3, k. 127–128.
42 „Stebelski Eustachy” z dn. 18 czerwca 1951 r. IPN BU 00231/125 t. 3, k. 130.



Masoneria w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej od zawsze 
była mocno zainteresowana wprowadzeniem w państwie świeckiego 
stylu nauczania. Postulat ten łączono często z głoszonym przez ową orga-
nizację hasłem rozdziału państwa od Kościoła. Czy amerykańskiej maso-
nerii chodziło zatem o to, by w państwowej edukacji panowała neutral-
ność światopoglądowa? Zdecydowanie nie. Choć szkolnictwo miało być 
rzekomo wolne od wpływów religijnych, masoni zadbali o to, by nie było 
jednocześnie wolne od wpływów masońskich. W jaki sposób? Poprzez 
tworzenie studenckich organizacji brackich, które posiadały silne związki 
z masonerią. Formacji tego typu jest w Stanach Zjednoczonych ponad 
sto dwadzieścia, a na każdą z wyższych uczelni w kraju przypada co naj-
mniej kilka. Studentom często trudno uniknąć przynależności do takiego 
stowarzyszeniach, a i same bractwa prowadzą programy „odławiania” 
co ciekawszych kandydatów. Nie trzeba wyjaśniać, jak silne w rezulta-
cie mają one oddziaływanie na życie społeczne. Przez największe z tych 
organizacji przeszło już nawet po kilkaset tysięcy absolwentów. 

Jakub 
Szymański

Paramasońskie 
organizacje
studenckie w USA 
na przykładzie 
Sigma Phi Epsilon
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3z e W n ę T R z n e  d z i a ł a n i a 
A jak to wygląda w praktyce i jakie są podobieństwa owych studenc-
kich bractw do masonerii, zostanie przedstawione na przykładzie jed-
nej z większych organizacji tego typu – Sigma Phi Epsilon (wszystkie 
te stowarzyszenia są zwane bractwami „greckich liter”) działającej przy 
Uniwersytecie w Richmond. 

Organizacja prowadzi dla swoich członków program tak zwanego 
„zbalansowanego człowieka”, nawiązujący do masońskiej koncepcji 
dualizmu, zgodnie z którą człowiek składa się ze sprzeczności i powinien 
dążyć do ich zrównoważenia. Jednak nie tylko terminologia i kryjąca się 
za nią ideologia czerpią z masonerii. Również działalność bractwa ma na 
celu przede wszystkim wyszkolenie przyszłych liderów życia społecznego, 
którzy po ukończeniu studiów wstępują najczęściej do loży masońskiej 
i stamtąd wprowadzają nabyte wcześniej umiejętności w życie.

W S T ę P  d o  Ry T U a ł U 

Warto zatem przyjrzeć się wewnętrznemu procesowi inicjacyjno-  
-edukacyjnemu w organizacji Sigma Phi Epsilon. O pretensjach bractwa 
świadczą już wskazówki dla przewodniczącego, który ma nadzorować 
jego działalność w najdrobniejszych szczegółach, łącznie z określeniem 
odpowiedniego stroju uczestników – przy czym użyte jest tu ciekawe 
porównanie: ubranie powinno być zgodne z tym, jakie brat musiałby założyć 
do kościoła. Pantofle, szorty, drelichy, swetry, itd., są niewłaściwe. Proszę bar-
dzo, nie jest to nawet masoneria, ale jedynie tajna organizacja studenc-
ka, z której pobierany jest jej narybek, a już stara się swoim spotkaniom 
nadawać standard porównywalny z uczestnictwem w kulcie liturgicz-
nym. Tym przykładem można by przymówić tym, którzy oburzają się, 
gdy Kościół zwraca uwagę na właściwy ubiór podczas Mszy – w maso-
nerii i związkach pokrewnych nie jest to bowiem zalecenie, ale wymóg 
podczas zebrań. Zresztą dalsze punkty regulaminu bractwa Sigma Phi 
Epsilon wyraźnie mówią, że na formalny strój jego członków składają się 
marynarka i krawat, obowiązujące również na spotkaniach 
lożowych w masonerii. 

P R aW i e  j a k  W   lo ż y

Są i inne podobieństwa. Miejsce spotkań jest pilnowane przez 
strażnika, a rytuał towarzyszący zebraniom w znacznej mierze 

działalność bractwa 
ma na celu przede 
wszystkim wyszkolenie 
przyszłych liderów 
życia społecznego
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przypomina masoński. Na początku uczestnicy wymieniają się znakami 
i hasłami, by sprawdzić, czy wszyscy obecni należą do bractwa. Następnie 
ma miejsce krótka modlitwa, ale tak jak w masonerii jest ona pozbawiona 
określeń sugerujących związek z jakąkolwiek religią. To jakby zewnętrzna 
forma ogołocona z treści wiary, „sterylna”, choć w istocie należałoby użyć 
określenia – bezreligijna. Najlepiej widać to zresztą podczas przyjmowa-
nia kandydatów, kiedy w czasie składania przysięgi na Biblię słyszą oni 
formułę: obligacja tego bractwa, zapewniam cię, że w żaden sposób nie będzie 
wymagała wierności dla żadnego poszczególnego wyznania, ani nie będzie 
w żaden sposób w konflikcie z twoim obowiązkiem do twego Boga. Zresztą 
nawet sama Biblia może zostać usunięta z procedury, jeżeli tego zażyczy 
sobie kandydat, w regulaminie jest bowiem zapisane: Ona [tj. Biblia kapi-
tuły – przyp. aut.] będzie użyta, chyba, że wolisz użyć swej własnej Biblii, którą 
dostarczysz – lub możesz potwierdzić swą przysięgę poprzez złożenie jej przed 
zgromadzeniem braci. W taki sposób przyzwyczaja się młodych ludzi wstę-
pujących na drogę bracką, iż organizacja, przed którą składają przysięgę, 
jest ważniejsza od Pisma Świętego. W późniejszych naukach podkreśla 
to stwierdzenie, iż: my nie wymagamy wierności do jakiegoś poszczególnego 
wyznania, ale wymagamy wierności do filozofii fraternalizmu [tj. brackiej – 
przyp. aut.]. Co prawda oczekuje się od kandydata wiary w „najwyższą 
istotę”, ale dodaje się, że jest ona znana pod wieloma imionami (dopusz-
cza się zatem synkretyzm religijny). 

P R z yg oToWa n i e 

Na początku kandydat zostaje zabrany do pokoju przygotowań, który 
przypomina odosobnione pomieszczenie w siedzibie masonerii, gdzie 
aspirujący członek ma napisać swój duchowy testament uzasadniają-
cy jego chęć wstąpienia do ruchu. W bractwie studenckim rolę takie-
go „sumienia” spełnia egzaminator, który zadaje kandydatowi – mają-
cemu zakryte oczy – pytania dotyczące motywów jego przystąpienia 
do organizacji. Następnie student zostaje przygotowany do ceremonii 
(niemal dokładnie tak, jak kandydat wstępujący do masonerii), to zna-

czy rozebrany do pasa i skrępowany przez umieszczenie nad 
jego lewym ramieniem łańcucha, którego koniec jest trzyma-
ny przez wprowadzającego go w inicjację członka bractwa. 
Na młodzieńca zarzuca się początkowo czarną szatę, która 
zostaje następnie zdjęta, tak iż odbywa on inicjację praktycz-

Czy nie jest to również 
przygotowanie do 

podobnych procedur 
w masonerii?
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nie półnagi. Egzaminator mówi mu, że jego oczy zostały zasłonięte, by 
symbolizować ciemności, poprzez które idziesz po omacku w swojej wyprawie 
po światło, które ujawni dla ciebie piękność i prawdę Sigmy Phi Epsilon (ana-
logicznie w masonerii kandydatom mówi się, że cały zewnętrzny świat 
leży w ciemnościach, a tylko masoneria zna światło i cała droga masona 
jest jego poszukiwaniem). Również stąd wywodzi się zapewne zwyczaj 
ubierania wprowadzanego kandydata w czarną szatę, która ma symbo-
lizować jego dotychczasowe przebywanie w ciemnościach. 

W S T ę P  n i e ko n i e C z n i e  Wo l n y 

Egzaminator następnie doprowadza studenta pod drzwi kapituły i każe 
mu pukać w odpowiedni sposób (tak jak w masonerii, gdzie wstęp odby-
wa się za wystukaniem odpowiedniego kodu w drzwi loży). W odpowiedzi 
pada pytanie, czy kandydat został odpowiednio przygotowany. Nazywany 
jest on przy tym neofitą, co oznacza osobę przyjmującą nowe wyznanie.

Jako że Sigma Phi Epsilon jest organizacją „grecką”, jej ceremonie 
nawiązują w jakiś sposób do greckiej mitologii – kandydat musi przykła-
dowo wypić kielich wody, która zapewni mu oczyszczenie z wad i niedo-
skonałości. Jednak czy nie jest to również przygotowanie do podobnych 
procedur w masonerii? W rycie york masoni wypijają przecież kielich 
wina z ludzkiej czaszki, a i samo nadanie czynności picia wody otoczki 
„liturgicznej” wydaje się być przygotowaniem do wielu podobnych pseu-
dosakramentalnych czynności masońskich. Jeżeli zaś jest to jedynie sto-
warzyszenie studenckie, dlaczego zawierane tam przysięgi są nazwane 
uroczystymi, świętymi i zobowiązującymi? Tak jak w masonerii przysięga 
składana jest tu na kolanach, a kandydat musi przede wszystkim zapew-
nić, że nigdy nie ujawni nikomu z zewnątrz sekretów organizacji. Dekla-
ruje również, że powstrzyma każdego, kto będzie chciał zhańbić jego 
bractwo, i pomagał wszystkim członkom grupy będącym w potrzebie. 
To obligacje są z kolei uproszczonymi i złagodzonymi wersjami przysiąg 
stosowanych w masonerii. 

C h o d z e n i e  d o o ko ł a  i   P o g R ó ż k i 

Kandydat bractwa studenckiego odbywa „podróż inicjacyjną”, czyli jest 
oprowadzany przez przewodnika po określonych miejscach pomiesz-
czenia (procedura podobna do tej z loży masońskiej). Kończy się ona 
rytuałem, podczas którego jeden z prowadzących uderza kandydata 
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w klatkę piersiową płazem miecza, rozwiązując jednocześnie pętają-
cy go dotąd łańcuch, tak jakby został on tym samym wyzwolony z wię-
zów – według tamtejszych zasad chodzi o więzy egoizmu. Zdaje się to 
przypominać lożowe rytuały masońskie, podczas których kandydatowi 
przykłada się do piersi ostre narzędzie – miecz lub sztylet – ostrzegając 
go, że jeżeli nie będzie postępował zgodnie z regułami ruchu, zostanie 
zasztyletowany. Również podczas tak zwanego „oświecenia”, kiedy to 
masońskiemu kandydatowi zostają zdjęte osłony na oczy, wszyscy „bra-
cia” celują w niego mieczami, przekazując mu „światło”. Nawiązanie do 
masońskich rytuałów na tym się oczywiście nie kończy. Podczas inicjacji 
studenta pada formuła, że gdyby brat upadł przy drodze – jednocześnie 
schyla się kandydata do poziomu podłogi i przytrzymuje chwilę – wów-
czas niech to będzie brat w Sigma Phi Epsilon, który pierwszy przybędzie, aby 
mu pomóc – wtedy kandydat może ponownie stanąć na nogi. Analogicznie 
w loży masońskiej kandydat otrzymuje cios, po którym pada na podłogę, 
a następnie zostaje podniesiony przez innych braci, co jest równoznaczne 
z jego „zmartwychwstaniem”, już w roli mistrza masońskiego. Wspomnia-
ny cios ma swój delikatniejszy odpowiednik w organizacji studenckiej, 
gdzie wypowiadana jest aluzyjna przestroga: więzy braterskiej miłości są 
wiążące i święte. Niech nasz brat nigdy nie pogwałci lub nadużyje ich, żeby nie 
ukłuło go sumienie, a jego serce przestało bić, po czym kandydat zostaje trzy 
razy lekko uderzony w okolice serca. 

P R aW i e  m a S o n 

Następna czynność rytualna bractwa już niemal zupełnie przypomina tę 
stosowaną w masonerii. Student zostaje złapany przez „wrogów” i ponow-
nie położony na podłodze. Mówi się wtedy: gdyby brat wpadł w ręce wro-
gów… jego bracia pośpieszą mu na pomoc i na znak i dowód Sigmy Phi Epsilon 

wyratują go od tych, którzy mogliby mu zrobić krzywdę. Wówczas 
prowadzący klęka przy leżącym kandydacie i przekazuje mu po 
cichu tajne hasło bractwa oraz tajny uchwyt dłoni, po czym na 
znak jego przynależności wypisuje na jego ciele szminką trzy 
litery stanowiące nazwę organizacji – Sigma na prawej pier-
si, Phi na sercu, Epsilon na lewej piersi. Nowy członek zostaje 

wówczas podniesiony, a z jego twarzy zostaje zdjęta zasłona zakrywająca 
oczy. Pierwszym, co widzi, jest prezentowana mu odznaka stowarzysze-
nia przedstawiająca owe trzy litery i czaszkę z piszczelami umieszczoną 

nie jest to organizacja 
prowadząca do 

„światła”, ale po prostu 
w mroki śmierci
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w sercu (śmierć w sercu – ciekawe!). Złoty amulet zostaje mu następ-
nie przekazany ze wskazaniem, iż serce jest źródłem życia… dlatego zostało 
wybrane jako odpowiedni emblemat dla Sigmy Phi Epsilon. Z kolei czaszka 
i piszczele wskazują karę za pogwałcenie naszej przysięgi zobowiązania. Inni 
członkowie w tym czasie oczekują nowego brata, ustawieni w półkręgu. 
Po jego przyjęciu krąg się zamyka. Jest już ich. 

Cała procedura jest dokładnym odwzorowaniem inicjacji masońskiej. 
W masonerii kandydat zostaje złapany przez trzech „złoczyńców”, z któ-
rych każdy zadaje mu cios (jeden również w serce). Następnie masoński 
kandydat odgrywa swą „śmierć”, z której zostaje „podniesiony” przez 
uchwyt „lwiej łapy” (tajny uścisk masoński). Wówczas też z jego oczu 
zostają zdjęte przysłony i po przekazaniu mu tajnego słowa-hasła staje 
się on pełnoprawnym mistrzem masońskim. Tu również podczas przy-
sięgi wspomina się o rozcinaniu klatki piersiowej w przypadku zdrady 
organizacji, zatem analogiczne operacje wokół serca podczas inicjacji 
w bractwie studenckim wskazują na ostatecznie masońską proweniencję 
tych działań. Także emblematy czaszek i piszczeli pojawiają się licznie 
w loży masońskiej i towarzyszą masonowi przez całą jego drogę. Dowo-
dzi to jednoznacznie, że w istocie nie jest to organizacja prowadząca do 
„światła”, ale po prostu w mroki śmierci.

na koniec można zatem zadać pytanie: jak Stany Zjednoczone mają 
być do końca normalne, jeżeli studenci, z których rekrutować się będzie 
przyszła elita kraju, są poddawani tego rodzaju „edukacji”? Ω



Kino jako 
przepo-
wiednia

Ponure realia społeczno-polityczne Korei 
Południowej krytykowane są zarówno w ambitnych 
filmach, jak i serialach skierowanych do masowej 
publiczności. Czy produkcje z ostatnich lat 
przewidziały zachodzące dziś w tym kraju zmiany?

O Korei Południowej w Polsce nie mówiło się nigdy zbyt wiele, a moja 
fascynacja tamtejszym kinem i serialami była (i pozostaje) zjawi-
skiem niszowym na naszym gruncie. W ostatnich latach zaczęło to 
wprawdzie ulegać zmianie – wciąż jednak zbyt wolno, o czym świad-
czy fakt, że wielki międzynarodowy przebój Train to Busan, choć dość 
szumnie zapowiadany, nie doczekał się u nas normalnej dystrybucji, 
zaś TVP po wyemitowaniu popularnej Cesarzowej Ki nie poszła za 
ciosem. Korea Południowa zaczęła pojawiać się za to w serwisach 
informacyjnych za sprawą korupcyjnego skandalu, który doprowa-
dził do odwołania prezydent Park Geun-hye (przypominam: w Korei 
najpierw nazwisko, potem imię) i w konsekwencji wymusił przed-

Krzysztof 
Karnkowski
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wczesne wybory. W międzyczasie Koreańczycy z Północy zamordo-
wali typowanego przez Chińczyków na ewentualnego następcę tronu, 
skłóconego z Kim Dzong Unem Kim Dzong Nama (o czym szerzej 
piszę w tekście Kraj wielkiego reżysera w tym samym numerze Frondy 
Lux). Wokół Korei Północnej w ostatnim czasie robi się coraz goręcej, 
w związku z tym stanowisko Południa jest znaczącym elementem 
w międzynarodowej układance. Konserwatywna administracja Park 
nastawiona była mocno proamerykańsko, prowadząc restrykcyjną 
politykę wobec reżimu Kima. Amerykanie musieli jednak spieszyć 
się z budową tarczy antyrakietowej, było bowiem jasne, że następ-
cy skompromitowanej prezydent będą znacznie bardziej sceptyczni 
wobec współpracy z USA. Dopiero przed samymi wyborami najpo-
ważniejszy kandydat, demokrata Moon Jae-in, nieco złagodził swoją 
retorykę w tej sprawie, ponieważ w obliczu narastającego zagrożenia 
jego wyborcy zaczęli myśleć o tarczy nieco cieplej.

Park Geun-hye wywodzi się z rodziny o prawicowej tradycji i tra-
gicznej historii. Jej ojciec Park Chung-hee, polityk i wojskowy, sprawo-
wał funkcję prezydenta w latach 1963–1979. W 1974 roku w zamachu 
zginęła jego żona Yonug-soo, w związku z czym Geun-hye przejęła 
po matce obowiązki pierwszej damy. Pięć lat później, w niewyjaśnio-
nych do dziś okolicznościach, zastrzelony został sam Park Chung-
hee. Córka zajęła się wówczas karierą naukową, by do polityki wrócić 
dopiero po kryzysie, jaki pod koniec lat 90. nawiedził Azję. Tymcza-
sem po zamordowaniu jej ojca kraj dość szybko pogrążył się w fali 
chaosu i represji, która przyniosła kolejny przewrót wojskowy, masa-

krę w robotniczym Kwangju, a wreszcie tak zwaną „spra-
wę Burim”. W głośnym, brutalnym śledztwie grupa około 
20 osób – studentów i wykładowców – została oskarżona na 
podstawie sfabrykowanych dowodów i wymuszonych tor-
turami zeznań o udział w prokomunistycznym spisku. To 

właśnie wtedy po raz pierwszy, jako obrońca, lecz także jako prześla-
dowany, w koreańskiej historii pojawił się Roh Moo-hyun, późniejszy 
pierwszy demokratyczny prezydent kraju. W czasie swoich Rządów 
Roh prowadził tak zwaną „słoneczną politykę” zmierzającą do zbli-
żenia i ekonomicznego obłaskawiania Północy, wówczas uznaną za 
porażkę. Karierę zakończył w atmosferze oskarżeń o korupcję, które 
w końcu doprowadziły go, mimo wyznawanego przezeń katolicyzmu, 

w koreańskim życiu 
politycznym zaznacza 

się nuta tęsknoty 
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do samobójstwa. Dziś w koreańskim życiu politycznym zaznacza się 
jednak nuta tęsknoty za tym niewątpliwie ciekawym człowiekiem. 
Moon, jako dawny współpracownik Roha odwołujący się do jego dzie-
dzictwa, w jakimś stopniu na pewno zawdzięcza temu swoje wyborcze 
zwycięstwo.

W 2014 roku w kinach pojawił się niezależny film The Attorney, 
luźno nawiązujący do początków społecznego zaangażowania Roh 
Moo-hyuna. Opowieść o przemianie naiwnego, poczciwego praw-
nika w bohaterskiego obrońcę prześladowanych i torturowanych 
niespodziewanie – również dla reżysera Yang Woo-seoka – obejrzało 
ponad 11 milionów widzów. Przez kilka miesięcy była ona również 
najchętniej wybieraną filmową pozycją w kraju. Właśnie od Attorney 
można rozpocząć tę specyficzną oś czasu, na której umiejscowimy 
najbardziej znane produkcje ostatnich lat stanowiące zapowiedź 
politycznej zmiany. Być może w którymś z filmowych prawników 
reżyser widział już Moona, kolejną głowę państwa – następca prezy-
dent Park współpracował wszak z Rohem na początku lat 80., a więc 
w czasach zobrazowanych przez Yanga.

16 kwietnia tego samego, 2014 roku doszło do ogromnej trage-
dii – zatonięcia u wybrzeży Korei Południowej płynącego w kierunku 
wyspy Czedżu promu Sewol. W katastrofie zginęło 295 osób, w tym 
wielu uczniów, którzy udawali się na szkolną wycieczkę na wyspę, 
będącą popularnym kierunkiem wypraw turystycznych Koreańczy-
ków. Skala akcji ratunkowej wydała się imponująca, jednak opinią 
publiczną bardzo szybko wstrząsnęły wątpliwości doty-
czące zarówno zachowania załogi, jak i odpowiedzialno-
ści właścicieli statku. Rok po tym wydarzeniu odbyła się 
potężna demonstracja dopominających się prawdy krew-
nych i przyjaciół ofiar, która została brutalnie spacyfiko-
wana przez policję. Świadkowie mówią, że z podobną brutalnością 
służb porządkowych nie spotkano się tam od czasów dyktatury. 
Równo legle doszło też do innego skandalu – władze zablokowa-
ły wyświetlanie dokumentalnego filmu The Truth Shall Not Sink 
with Sewol na najważniejszym w tym regionie festiwalu filmowym 
w Pusan, co poskutkowało bojkotem imprezy ze strony wielu zna-
nych miejscowych twórców, między innymi autora Trylogii zemsty 
Park Chan-wooka.

korupcja jest 
w koreańskim kinie 
czymś powszechnym 
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Korupcja, zwłaszcza ta rozumiana jako niejasne powiązania na 
styku władzy (każdej, a więc politycznej, sądowniczej, mediów i apa-
ratu represji) i posługującego się mafijnymi metodami biznesu, jest 
w koreańskim kinie czymś powszechnym. Polityka w najlepszym 
razie ukazana zostaje jako show i działalność usługowa wobec biz-
nesu, a policja i sądy ulegają wszelkiego rodzaju naciskom, chętnie 
znajdując kozły ofiarne i bratając się z przedstawicielami świata prze-
stępczego. Postacie niezłomne i sprawiedliwe są zaś z reguły osamot-
nione… W 2015 roku rekordy w koreańskich kinach bił ponury Inside 
men, w którym – co może zainteresować polskiego widza – jedną 
z paskudniejszych postaci okazuje się być autorytet moralny w oso-
bie redaktora naczelnego wpływowej gazety. Film wyreżyserowany 
przez Woo Min-ho pomimo najostrzejszego ograniczenia wiekowego 
obejrzało w kinach 9 milionów widzów, co skłoniło dystrybutorów 
do wypuszczenia w obieg rozszerzonej, reżyserskiej wersji. 

Ponury obraz koreańskiej rzeczywistości społeczno-politycznej to 
nie tylko ambitne filmy, lecz również seriale, nawet te pozornie nasta-
wione przede wszystkim na rozrywkę. W ostatnich latach jednym 
z ostrzejszych oskarżeń systemu okazał się częściowo komediowy 
serial Angry Mom, którego bohaterka zostaje zderzona z rzeczy-

wistością szkolnej przemocy, za którą kryją się interesy 
nieuczciwych sponsorów sztandarowego liceum, polity-
ków i ryzykujących ludzkim życiem budowlańców. Na dole 
mamy więc to samo, co na górze – szkolną falę, wyścig 
szczurów, czyścicieli kamienic, bandytów-windykatorów 

i wszystko, co znamy przecież z naszej rzeczywistości. Hell Joseon – 
mówią wszak o swojej ojczyźnie młodzi Koreańczycy, nawiązując 
do najdłużej rządzącej krajem dynastii. Polityka w serialach na ogół 
pojawia się zaś wtedy, gdy negatywny bohater – aferzysta i po ludz-
ku najgorsza menda – zaczyna robić karierę i z łatwością zachodzi 
wysoko, najczęściej zostając merem Seulu bądź innego dużego mia-
sta. W jednej z moich ulubionych koreańskich produkcji, Queen of 
ambition, bohaterka Joo Da-hae, wymieniając kolejnych partnerów 
na coraz bardziej wpływowych graczy, zostaje w końcu szefową kam-
panii prezydenckiej, a następnie pierwszą damą. Po drodze możemy 
zaś zobaczyć, jak słaby i szemrany kandydat wygrywa wybory za 
pomocą prostej, oszukańczej sztuczki.

Hell Joseon – mówią 
o swojej ojczyźnie 

młodzi koreańczycy 
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Ostatnie miesiące przyniosły cztery popularne filmy – z których 
każdy okazał się być dużym hitem frekwencyjnym – na różne spo-
soby dotykające opisanych problemów i zapowiadające nieuchronną 
zmianę. Tunel (reż. Kim Seong-hun, nie mylić z o dwa lata starszym 
horrorem i tegorocznym serialem pod tym samym tytułem) i Pan-
dora (reż. Park Yeong-woo) to filmy katastroficzne, w których ludzie 
przegrywają z chciwością i chęcią oszczędzenia na bezpieczeństwie, 
czy to podczas budowy wiodącej przez góry drogi, czy konstrukcji 
potężnej elektrowni atomowej. W jednym przypadku obserwujemy 
dramat kilku osób, w drugim – całego miasta. Oskarżenia wybrzmie-
wają jednak podobne – to właśnie echa dramatu promu Sewol. Od 
innej strony atakuje Master (reż. Jo Eui-Seok), typowy film z gatunku 
heist-movie opowiadający o czymś w rodzaju koreańskiej wersji afery 
Amber Gold, zaopatrzonej jednak w bardziej dramatyczne i spekta-
kularne zakończenie. Mamy wreszcie, być może najważniejszy z tej 
czwórki, dramat Król (The King , reż. Han Jae-Rim) – historię chłopa-
ka z biednego, przestępczego otoczenia, który widząc, jak jego ojcie-
c-zakapior dosłownie pada na kolana przed przeciętnym i nijakim 
prokuratorem, odkrywa, gdzie znajduje się prawdziwa siła. Rozpoczy-
na, a następnie kończy studia prawnicze, znajduje atrakcyjną żonę, 
wreszcie staje się członkiem wpływowej kliki kierowanej przez naj-
popularniejszego prokuratora w kraju. To oskarżenie „nadzwyczajnej 
kasty ludzi”, chciwej, cynicznej i zblatowanej z przestępcami, wpły-
wającej równocześnie na media i politykę. Co istotne w filmie, w któ-
rym historia bohatera łączy się z kolejnymi wydarzeniami w historii 
Korei Południowej (w czołówce widzimy nawet zdjęcia z pielgrzymki 
Jana Pawła II do tego kraju), jedynym momentem dającym nadzie-
ję na zmianę patologicznej sytuacji jest okres prezydentury Roha. 
Pojawia się też dość mocna sugestia, że znienawidzony przez elity 
prezydent został zwyczajnie wrobiony w aferę korupcyjną. Główny 
bohater po tym, jak koledzy próbują zrobić z niego kozła ofiarnego, 
sam staje do walki z systemem. I rusza do przodu.

10 maja 2017 roku Moon Jae-in został zaprzysiężony na stanowi-
sko prezydenta Korei Południowej. Czy problemy znikną, czy tylko 
przestaną być dostrzegane przez lewicujących artystów, przekonamy 
się zapewne bardzo szybko. Ω
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Film jako 
epifania

Ewangelia według św. Mateusza Piera Paolo 
Pasoliniego to film narracyjny bez właściwej 
narracji i obraz, który przekracza swoje medium. 
Czy jest on równocześnie dziełem antyreligijnym, 
czy też formą współczesnej liturgii?

Mówiąc wprost: ja nie wierzę, że Chrystus jest Synem Boga, ponieważ 
nie jestem wierzący, przynajmniej świadomie 1 – pisał Pasolini w liś-
cie do stowarzyszenia Pro Civitate Christiana, prosząc jednocześnie 
o wsparcie produkcji jego filmu Ewangelia według św. Mateusza. Pomi-
mo tej ateistycznej deklaracji katolicka organizacja zdecydowała się 
włączyć w realizację filmu, który 50 lat później zostanie określo-
ny przez „L’Osservatore Romano” jako najwierniejszy film o Jezusie, 

1 P. P. Pasolini, Lettere 1955–1975, red. N. Naldini, Milano 1988, s. 509. Ten i kolejne cytaty 
obcojęzyczne w moim tłumaczeniu.

e wa n G e l i a  w e D Ł u G  Ś w. M at e u s Z a  Pa S o l i n i e g o

Karol Jóźwiak
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jaki kiedykolwiek nakręcono 2. Sam Pasolini z kilkuletniego dystansu 
czasowego przyzna, że nic, co dotąd zrobiłem, nie wyraża tak dobrze 
mnie, jak właśnie „Ewangelia” […] cały film jest pełny moich osobistych 
motywów – jak choćby drugoplanowe postaci chłopów z Południa Włoch 
są całkowicie moje, i uświadomiłem to sobie dopiero teraz, gdy obejrza-
łem film ponownie, uświadomiłem sobie również, że postać Chrystusa 
jest całkiem moja poprzez swoją straszliwą, wewnętrzną ambiwalencję 3. 
W tym kontekście warto baczniej przyjrzeć się deklarowanemu ate-
izmowi twórcy, jego motywacjom i intencjom związanym z ekrani-
zacją Ewangelii Mateusza oraz wymowie teologicznej samego filmu.

e wa n G e l i a  Pa S o l i n i e g o  j a ko 
P R z e d STaW i e n i e  d e Wo C y j n e

Analizując Ewangelię Pasoliniego, często mylnie interpretowano tytuł 
filmu, w którym we włoskim oryginale (Il vangelo secondo Matteo) 
brakuje słowa san (święty). Padały stwierdzenia, że film został zde-
wastowany, gdy dystrybutorzy dodawali słowo święty przed imieniem 
ewangelisty 4. Tymczasem tytuł jest zgodny z obowiązującą formą 

wykorzystywaną w języku włoskim. La Bibbia di Gerusa-
lemme, czyli kanoniczne włoskie wydanie Pisma Świętego, 
podaje tę samą nazwę – Il vangelo secondo Matteo; podobnie 
podczas lektury mszalnej pada formuła Dal vangeo secondo 
Matteo. Sam Pasolini pośrednio odnosił się do tego typu 
analizy: nie interesuje mnie desakralizacja, to jest drobno-
mieszczańska moda, której nie cierpię. Ja chcę raczej uświę-

cać rzeczy najbardziej, jak to możliwe, chcę je ponownie mitologizować 5. 
Co miał na myśli Pasolini, sięgając po słowo z takim ciężarem 

semantycznym? Uświęcanie rzeczy to wyprowadzanie ich z porządku 
świeckiego i przenoszenie w porządek liturgiczny. O takim przenie-
sieniu z poziomu twórczości artystycznej na poziom mistyki myślał 
również reżyser. W tym samym liście, w którym zwierzał się ze swo-

2 Za: „Repubblica” online: http://www.repubblica.it/cultura/2014/07/22/news/ha_50_
anni_il_vangelo_secondo_matteo_di_pasolini_e_la_chiesa_lo_riabilita-92136077/ 
[10.05.2017].

3 Pasolini on Pasolini. Interwievs with Oswald Stack, London 1969, s. 77–78.
4 P. Grace, The Religious Film. Christianity and the Hagiopic, Willey-Blackwell 2007, s. 105.
5 Pasolini on Pasolini…, op.cit., s. 83.

Pasolini zwierzył się 
z nostalgii za sakralną 

mocą obrazów, 
które przekraczają 

wymiar sztuki
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jego ateizmu, pisał kilka linijek niżej: chciałbym, aby mój film mógł być 
wyświetlony w samą niedzielę wielkanocną we wszystkich przykościel-
nych kinach we Włoszech i na świecie 6. Poprzez tę naiwnie bezpośrednią 
propozycję Pasolini zwierzył się z nostalgii za sakralną mocą obrazów, 
które przekraczają wymiar sztuki. To właśnie ta tęsknota skłoniła 
go do sięgnięcia po Ewangelię. W tym geście reżysera dopatrywał-
bym się próby przyswojenia dla filmu potencjału, który mają obrazy 
sprzed epoki sztuki – nawiązując do pojęcia Hansa Beltinga 7 – a więc 
obrazy związane z kultem religijnym, dla których poziom estetyczny 
jest tylko wtórny wobec sensu teologicznego. 

Warto w tym miejscu sięgnąć do pojęcia „przedstawienia dewocyj-
nego”. Erwin Panofsky zauważył ciekawy fenomen, który doprowa-
dził do wyodrębnienia się tej formy w sztuce malarskiej XIV wieku. 
Wskazał tu na dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony narra-
cyjne, sceniczne przedstawienia historyczne, z drugiej – malarskie 
przedstawienia reprezentacyjne, hieratyczne lub kultowe. Z ich połą-
czenia narodziła się ambicja stworzenia widzowi możliwości kontem-
placyjnego pogrążenia się w treści przedstawienia, będącej przedmiotem 
jego rozważań, inaczej mówiąc, do spowodowania duchowego połączenia 

6 P. P. Pasolini, Lettere…, op.cit., 509.
7 H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010. 
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się przedmiotu z podmiotem 8. Istotą przedstawienia dewocyjnego było 
zatem wyzwolenie się z uwarunkowań czasowo-narracyjnych przed-
stawienia scenicznego, a jednocześnie przekroczenie symbolicznej 
bariery między obrazem a widzem, będącej istotą hieratycznych 
przedstawień reprezentacyjnych. Te same parametry dostrzec można 
w Ewangelii Pasoliniego, która jest filmem narracyjnym bez właściwej 
narracji (to przede wszystkim dwugodzinna ilustracja mów Jezusa) 
i obrazem, który przekracza swoje medium. Postaram się to wykazać 
na przykładzie analizy jednego z epizodów filmu – Kazania na Górze.

k a z a n i e  n a  g ó R z e

Ten konkretny fragment Ewangelii Mateusza przykuł uwagę Pasoli-
niego od samego początku prac nad filmem. W pierwszym, koncep-
cyjnym szkicu scenariusza wspomniał on wspaniałe, niekończące się 
kazanie na górze, które zdaje się wpływać na zawieszenie chronologii 
czasu 9. I tak rzeczywiście się stało – epizod Kazania na Górze jest 
swoistym zatrzymaniem biegu narracyjnego filmu. Umieszczony 
w środku pierwszej części Ewangelii, trwa przeszło pięć minut i skła-
da się z 17 scen przewidzianych w scenariuszu, zredukowanych do 11 

w ostatecznej wersji filmu. W swojej strukturze sekwencja 
stanowi zaprzeczenie wszelkich reguł narracyjnych – skła-
da się z jednego kadru powtórzonego czternastokrotnie 
w  zmiennym oświetleniu i  otoczeniu: sportretowanej 
w zbliżeniu twarzy mówiącego Jezusa. Fragment prze-
ciąga się do granic możliwości percepcyjnych, a jedno-
cześnie uwodzi widza swoją absurdalną powtarzalnością. 
Przestając być filmem, zbliża się do porządku liturgicz-

nego, do litanii. Sam Pasolini już kilka lat wcześniej zauważył, że 
figury stylistyczne, które kino może współdzielić z literaturą, to takie, 
które z jednej strony są typowe dla literatury archaicznej, infantylno-
religijnej, z drugiej są wspólne dla trzeciej sztuki: muzyki. Mam na myśli 
anaforę i iterację [czyli właśnie litanię – przyp. aut.]. Wedle twórcy 
wskazują one na podekscytowany stan ducha, ocierający się o irracjo-

8 E. Panofsky, Imago pietatis [w:] Ibidem, Studia z historii sztuki, wyb. J. Białostocki, War-
szawa 1971, s. 95.

9 P. P. Pasolini, Per il cinema, red. W. Siti, Milano 2001, s. 672.

fragment przeciąga się 
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nalność, o jakąś pierwotną, archaiczną pasję: anafora i iteracja zatem 
rzadko pojawiają się u poważnych pisarzy. Kino natomiast może czerpać 
garściami z tych figur 10.

O takiej właśnie archaiczności reżyser pisał dwa lata później 
w odniesieniu do biblijnego tekstu Ewangelii według św. Mateusza, 
dostrzegając jego cechy romantyczno-barbarzyńskie: św. Mateusz jest 
pełen tych przyspieszeń stylistycznych, elips i dysproporcji, jednocześnie 
elementów przyspieszających i retardacyjnych 11. W tym kontekście Paso-
lini odwołał się do pojęcia „zintensyfikowanego życia” [life enhance-
ment, aumento di vitalità] Bernarda Berensona. Nie jest tajemnicą, 
że Berenson, który wcześniej nawrócił się na katolicyzm, w koncep-
cji tej wyraził pewne mistyczne założenia sztuki: idea Boga jest tak 
silnie intensyfikująca życie [life-enhancing – przyp. aut.], że niektórzy 
Chrześcijanie za największy przywilej uznają poświęcenie życia ziemskie-
go wychwalaniu i wielbieniu Go 12. Ta obserwacja następuje po poda-
niu ogólnej definicji „intensyfikacji życia”, która według niego jest 
wyidealizowaną identyfikacją widza z postacią [z dzieła sztuki – przyp. 
aut.], wyidealizowanym uczestnictwem w działaniu, wyidealizowanym 
zanurzeniem się w byciu lub w stanie świadomości, które wypełnia widza 
ufnością, sprawia, że jego egzystencja jest przeżywana z pasją, intensyw-
niej, promienniej, nie tylko fizycznie, ale również moralnie i duchowo, 
osiągając szczyt swojej możliwości, dążąc tylko do najwyższej satysfak-
cji. Każdy z nas posiada impuls do takiej wyidealizowanej identyfikacji. 13 

Pasolini właśnie w tym pragnieniu widział źródło swojej decyzji 
o ekranizacji Ewangelii: poczułem nagle potrzebę „zrobienia czegoś”: 
potworna energia, niemal fizyczna, cielesna. To było właśnie „zinten-
syfikowane życie”, o którym mówił Berenson […], które zazwyczaj kon-
kretyzuje się w wysiłku krytycznego zrozumienia dzieła, jego egzegezy: 
w pracę, która zilustrowałaby ją i przemieniła pierwszy przedgramatycz-
ny poryw entuzjazmu i poruszenia w coś logicznego 14. Irracjonalność 
i przedgramatyczność najlepiej ilustruje z kolei scena Kazania na 
Górze, która wymyka się narracyjnej logice. Analiza kolejnych ujęć 

10 Ibidem, s. 147.
11 Ibidem, s. 672–673.
12 B. Berenson, Aesthetics and History, Pantheon Books, 1948, s. 151.
13 Ibidem, s. 150.
14 P. P. Pasolini, Per il cinema, op.cit., s. 672.
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wskazuje tu na pewną zmienność czasowo-przestrzenną. Każde jest 
nakręcone innym obiektywem, z innej perspektywy czasem wręcz 
na innym tle – początkowo górzystego krajobrazu Izraela lub Jorda-
nii 15, później jeziora Galilejskiego, nad którym wznoszą się wzgórza 
Siedmiu Błogosławieństw. Zróżnicowane oświetlenie sugeruje upływ 
czasu – trzy ujęcia w oświetleniu dziennym przedzielone są dwoma 
nocnymi, co odpowiada trzem dniom i dwóm nocom, podczas któ-
rych Jezus przemawia bez chwili wytchnienia. Pasolini zdecydował 
się całkowicie porzucić, jak nakazywałaby konwencja klasycznej nar-
racji filmowej, kontr-plany ludzi słuchających kazania. Przez pięć 
minut widać tę samą twarz, która zwraca się bezpośrednio do widza 
siedzącego w kinie. Choć twórca przewidział w scenariuszu ujęcia 
rozległych tłumów ludzi 16, które otwierałyby i zamykały sekwencję, 
ostatecznie z nich zrezygnował. Wydaje mi się to niezwykle wymow-
ne w kontekście interpretacji epizodu Kazania na Górze.

f i l m  j a ko  P R z e m i e n i e n i e

Kluczem dla mojego odczytania tej sekwencji jest teoria „rozszerzo-
nego kina” Gene’a Youngblooda 17. Amerykański teoretyk mediów 
w latach 60. zaobserwował zmianę społecznej świadomości zwią-
zaną z pojawieniem się nowych mediów. System socjoekonomiczny 
zdeterminował wówczas oddzielenie twórczości od życia, zastępu-
jąc prawdziwe relacje estetyczne komercyjną rozrywką, w wyniku 
czego dominujące przekazy tak zwanych popularnych mediów straciły 
swoją wartość 18. Odpowiedzią na ten deficyt wartości było właśnie 
„rozszerzone kino” (expanded cinema) tożsame z „rozszerzoną świa-
domością”. Rozszerzone kino – tłumaczył Youngblood – nie oznacza 
wcale filmów komputerowych, iluminującego wideo, atomowego światła 
lub jakiejś specjalnej projekcji. Rozszerzone kino nie jest nawet kinem: tak 
jak życie, jest procesem stawania się, ciągłej potrzeby człowieka do uze-
wnętrzniania swojej świadomości poza umysłem, przed oczami 19. Young-

15 Ibidem, s. 507–519.
16 Ibidem, s. 508, 519.
17 G. youngblood, Expanded Cinema, Clarke, Irwin & Company Limited, Toronto and Van-

couver 1970.
18 Ibidem, s. 42.
19 Ibidem, s. 41.
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blood określał tym pojęciem fenomen powrotu sztuki do wartości 
metafizycznych poprzez nową technologię: Wraz z doskonaleniem się 
holograficznego kina w najbliższych dwóch dekadach dotrzemy do takiego 
momentu ewolucji inteligencji, że pojęcie rzeczywistości przestanie funk-
cjonować. Przekroczywszy ten moment, kino połączy się w jedno z życiem 
umysłu, a ludzka komunikacja stanie się nadzwyczaj metafizyczna 20. 
Nie chodzi tu o same kwestie technologiczne, które pełnią jedynie 
funkcję drugoplanową, ale o kierunek zmian, który prowadzi do 
ustanowienia nowego rodzaju komunikacji w twórczości artystycz-
nej. Kino w tej perspektywie odnosi się raczej do sfery świadomości 
niż do uwarunkowań technologicznych. „Kino rozszerzone” istnieje 
poza właściwym filmem, na styku świadomości twórcy i odbiorcy. 
Wychodzi ono poza dotychczasowe komponenty techniczne (ekran, 
projektor, nośnik filmu) i ustanawia nową relację komunikacyjną.

Sekwencja Kazania na Górze z filmu Pasoliniego uzy-
skuje w tym kontekście wyjątkowy teologiczny sens. Reży-
ser zrezygnował z ukazania rozległych tłumów ludzi, gdyż te 
tłumy są hipotetycznie obecne na każdym pokazie w kinie. 
Film w tym konkretnym momencie wychodzi poza ekran 
i obejmuje cały kontekst projekcyjny, włączając go w nar-
rację. Ujęcie twarzy Jezusa, przemawiającego wprost do 

20 Ibidem, s. 43.

Sala kinowa staje 
się na moment górą 
Błogosławieństw, 
a widzowie – 
protagonistami 
historii biblijnej
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widza siedzącego na sali kinowej, samo w sobie jest odtworzeniem 
sytuacji ewangelicznej. Sala kinowa staje się na ten moment Górą 
Błogosławieństw, a widzowie – protagonistami historii biblijnej, 
tłumami ludzi, którzy teraz siedzą w ciszy, wzdłuż zboczy gór, i słucha-
ją 21, jak zamierzone było w scenariuszu. Film znosi podział na życie 
i sztukę, wyznaczany symbolicznie przez ekran projekcyjny. Meta-
forycznie znosi również podział na mityczną przeszłość i teraźniej-
szość, wskazując na uniwersalność i ponadczasowość ewangelicznej 
historii. Pasolini zbliża się ostatecznie w tych założeniach do liturgii 
chrześcijańskiej, w którą pierwotnie chciał wpisać swój film. Teolog 
Jean Corbon w misterium przemienienia dostrzega paradygmat 
liturgii sakramentalnej: Ciało Jezusa nie jest już tylko znakiem obec-
ności Boga, jak krzew na Synaju […]. Ciało Jezusa jest „sakramentem”, 
jest „namaszczone” Boską naturą, a zatem jego przebóstwiająca moc 
ogarnia cały nasz byt, całe nasze ciało 22. Właśnie przez liturgiczny kon-
takt z ciałem Chrystusa uczestnik liturgii sam doznaje przemienie-
nia, przebóstwienia. Paradoks czasów ostatecznych jest zogniskowany 
w stałym i dynamicznym wydarzeniu przemienienia Chrystusa – tam 
właśnie realizuje się liturgia sakramentalna 23.

21 P. P. Pasolini, Per il cinema, op.cit., s. 508, 519.
22 J. Corbon, Liturgia. Źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 89.
23 Ibidem, s. 90.
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W tym miejscu należy wreszcie poruszyć ostatni poziom egzege-
zy sekwencji Kazania na Górze, a mianowicie jej funkcję wobec całej 
struktury filmu. Założeniem Pasoliniego było przemierzać punkt za 
punktem „Ewangelię według św. Mateusza”, bez przerabiania jej w sce-
nariusz ani ograniczania jej. Wiernie ją przełożyć w obrazy, podążając 
za narracją bez żadnego pominięcia ani dodania czegokolwiek. Również 
dialogi powinny wyłącznie pochodzić ze św. Mateusza bez najmniejszego 
zdania wprowadzającego lub wytłumaczenia: gdyż żaden obraz ani żadne 
słowo dodane nie osiągnie nigdy poetyckiej wzniosłości tekstu 24. W tym 
kontekście może dziwić brak jednego z najważniejszych epizodów 
Ewangelii, który stanowi kluczowy element narracji Mateusza i sym-
boliczną przeciwwagę dla wątku śmierci i zmartwychwstania. Mowa 
o Przemienieniu Jezusa [Mt 17:1-8]. Scena rozpoczyna się słowami: 
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana 
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 
Epizod kończy natomiast stwierdzenie: Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego Jezusa. W środku pojawiają się Mojżesz i Eliasz, 
Piotr mówi o namiotach, wydobywa się głos z nieba, uczniowie zlęk-
nieni padają na twarz. Te wszystkie wątki są jednak drugoplanowe 
wobec centralnego fenomenu: postaci Jezusa. Z ciałem 
Chrystusa dzieje się to, co z obrazem człowieka wyświe-
tlanym na ekranie – jego forma materializuje się poprzez 
projektowane światło. Scena ta nie bez przyczyny pełni 
szczególną funkcję w tradycji ikonopisania, o czym pisał 
Paul Evdokimov: dawniej każdy ikonograf-mnich zaczynał 
swoją „boską sztukę” od namalowania ikony Przemienienia. 
Ta żywa i bezpośrednia inicjacja uczyła przede wszystkim, że 
ikonę maluje się nie tyle kolorami, co przede wszystkim światłem Tabo-
ru 25. Biorąc pod uwagę szczególną rolę światła w produkcji i projekcji 
filmu, owa metaforyka tym bardziej pasuje do kina, które z samej 
swojej istoty jest przemienieniem w światło. 

Myślę, że właśnie ten wątek został wydobyty przez Pasoliniego 
w sekwencji Kazania na Górze. Wskazywałby na to motyw „miejsca 

24 Pasolini, Per il cinema, op.cit., s. 673.
25 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2003, s. 248.

Przemienienie jest 
stanem permanentnym, 
które wraz ze 
zmartwychwstaniem 
Chrystusa objęło 
całość rzeczywistości
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osobnego”, w którym wydarzyło się przemienienie, a które otwie-
ra i zamyka sekwencję Kazania na Górze. Zestawienie scenariusza 
z filmem pokazuje, że epizod ten został wyraźnie przesunięty – pier-
wotnie zaplanowany jako sceny 26–43, został przeniesiony w sam 
środek sceny 60. zatytułowanej Prowincja Galilei. Za odczytaniem 
tej sekwencji jako zakamuflowanej sceny przemienienia przema-
wia zaś przede wszystkim jej irracjonalny charakter, hipnotyczna 
i monotonna seria ujęć skłaniająca do medytacyjnej kontemplacji. 
Dlaczego jednak Pasolini miałby kamuflować wątek Przemienienia, 
a nie wprowadzić go explicité do narracji filmowej, czyniąc z niego 
czytelną i efektowną alegorię medium kina? W tym miejscu ponow-
nie przychodzi z pomocą autorytet teologii Corbon: Powinniśmy nie-
ustannie odkrywać ów cud, że ten sam Pan, który pozwolił trzem swoim 
uczniom mieć udział w swoim przebóstwiającym świetle, gdy Jego ciało 
znajdowało się jeszcze w śmiertelnej kondycji, nie przestaje teraz znacz-
nie potężniej przebóstwiać ludzi w tym samym swoim Ciele, którym jest 
Kościół 26. Przemienienie jest zatem stanem permanentnym, który 
wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa objął całość rzeczywisto-
ści. Świadome pominięcie tego epizodu Ewangelii może być z tej 
perspektywy odczytane jako odniesienie do kondycji ludzkiej już 
przemienionej ofiarą Zbawiciela. 

26 J. Corbon, op.cit., s. 90.
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Pasolini, racjonalnie 
odrzucający 
boskość jezusa, tym 
bardziej daje mu się 
irracjonalnie uwieść

Sekwencję Kazania na Górze zamyka wymowne zdanie pocho-
dzące z innego fragmentu Ewangelii (w scenariuszu umieszczone 
w scenie 60), a dotyczące właśnie objawienia tajemnicy: Wysławiam 
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom 27. „Te rzeczy” objawione zosta-
ły prostaczkom, czyli ludziom korzystającym z popularnej, ogól-
nie dostępnej rozrywki kinowej. Nie w żadnym elitarnym medium, 
jak poezja czy obieg galeryjny, ale właśnie w kinie. Tu wybrzmie-
wa sformułowana przez Pasoliniego idea „kina ludowego” (cinema 
popolare) 28, które czerpie z wrażliwości włoskiej kultury tradycyj-
nej przynależnej najniższym warstwom społecznym, a pogardliwie 
odrzucanej jako zaściankowa przez kulturę mieszczańską. 

a n T y R e l i g i j n a  e wa n G e l i a ?

Zygmunt Barański, wybitny badacz twórczości Dantego i Pasolinie-
go, w swojej śmiałej analizie Ewangelii według św. Mateusza również 
zwrócił uwagę na ów explicytny brak wątku Przemienienia. Wyciągnął 
jednak z tego faktu odwrotne wnioski do moich, uznając, 
że Chrystus Pasoliniego zwiódł publiczność katolicką 29, która 
tak entuzjastycznie przyjęła film. Wymowa dzieła stanowi 
jego zdaniem całkowite zaprzeczenie boskości Chrystu-
sa, czego wyrazem jest właśnie brak wspomnianej sceny. 
W swojej wnikliwej analizie dowiódł również, że reżyser 
konsekwentnie pominął najważniejsze mowy eschatolo-
giczne Jezusa, kładąc nacisk na jego oddziaływanie społeczne. Czy 
Pasolini z diabelską przebiegłością stworzył zatem dzieło antyre-
ligijne, celujące w samą istotę chrześcijaństwa? W którym zdaniu 
twórca był bardziej szczery – czy afiszując się ze swoim ateizmem, 
czy zwierzając się z ambicji stworzenia filmu nie tylko religijnego, 
ale wręcz liturgicznego? A może między tymi tendencjami nie musi 
być sprzeczności? Być może Pasolini, racjonalnie odrzucający boskość 
Jezusa, tym bardziej daje mu się irracjonalnie uwieść? Ostatecznie 
wiara jest z porządku irracjonalnego, credo quiam absurdum. Ω

27 P. P. Pasolini, Per il cinema, op.cit., s. 543.
28 Patrz: P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini – twórczość filmowa, Warszawa 2013, s. 294–5
29 Z. Barański, The Texts of „Il Vangelo secondo Matteo” [w:] Pasolini Old and New, red. Z. Barań-

ski, Dublin 1999, s. 309.



Nietrudno zauważyć, że w Polsce od wielu lat 
funkcjonuje swoista moda na szlachetczyznę 

Nowo stawiane domy lepiej lub gorzej nawiązują do architektury zie-
miańskiego dworku. Sam motyw dworku, szlachty czy ziemiaństwa 
jest stałym elementem znacznej części filmowych produkcji histo-
rycznych, a nawet seriali traktujących o czasach nam współczesnych, 
jak bijące rekordy popularności Ranczo. Na rynku wydawniczym 
sporym powodzeniem cieszą różnego rodzaju herbarze, sagi rodo-
we i wspomnienia członków szlacheckich familii. Nic zatem dziwne-
go, że wiele osób nawet na siłę szuka dziś wśród swoich przodków 
jakiegoś herbowego.

Pozornie taki stan rzeczy może dziwić. Polacy przecież w większo-
ści pochodzą nie ze szlachty, a z chłopów, i ich fascynacje dawnymi 
ciemiężycielami wydają się co najmniej nienaturalne. Pojawiają się 
nawet inicjatywy, które dążą do przełamania przeświadczenia o szla-

Jakub 
Wojas

Szlacheckie 
korzenie 
chłopskiego 
narodu
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checkim rodowodzie Polaków. Jest to jednak zadanie karkołomne, 
gdyż stoi w opozycji do wielowiekowych, złożonych procesów, któ-
rych konsekwencje odczuwamy do dziś.

P o l S k i  n a R ó d  S z l a C h e C k i

W czasach I Rzeczypospolitej polska szlachta co prawda należała do 
najliczniejszych w Europie, ale i tak stanowiła wyraźną mniejszość 
mniejszość na tle całego społeczeństwa. Szacunki są tutaj różne. 
Szlachetnie urodzonych miało być, w różnym okresie, od 6 do nawet 
15%. Najmniej liczne było mieszczaństwo, zdominowane przeważ-
nie przez Żydów oraz Niemców – ok. 10% Reszta – ok. 75% – to wła-
śnie chłopi. Nie była to oczywiście warstwa jednolita. W tej grupie 
mieściła się zarówno pozbawiona jakiegokolwiek majątku wiejska 
biedota, jak i bogaci gospodarze, często bogatsi od niejednego 
herbowego. Niemniej to proste zestawienie pozornie potwier-
dza tezę o chłopskim pochodzeniu przytłaczającej większości 
współczesnych Polaków. Tyle tylko, że nie w genetycznym 
pochodzeniu tkwi cały fenomen długowieczności 
szlacheckiej spuścizny.

Szlachta posiadająca w Polsce przez 
wieki pozycję dominującą de facto 
stworzyła Polaków. W  odróżnie-
niu od państw Europy Zachodniej 
tutejsi „dobrze urodzeni” pozba-
wili wpływu na politykę państwa 
pozostałe warstwy społeczne. 
Tym samym obywatelem mógł 
zostać jedynie szlachcic. To on 
decydował o  wyborze króla, 
wybierał posłów na sejm bądź 
sam mógł nim zostać – w skró-
cie, tylko on mógł oddziaływać 
na sprawy publiczne. 

Na tej podstawie kształtowa-
ło się pojęcie Polaka. Co ważne, 
Polaka nie w sensie etnicznym, 

Polacy przecież 
w większości pochodzą 
nie ze szlachty, 
a z chłopów 
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a politycznym. Można było oczywiście być Polakiem etnicznym 
z Korony, nazywanym wówczas Koroniarzem, ale Polakiem – w zna-
czeniu obywatela Rzeczypospolitej Obojga Narodów – mógł być też 
Litwin oraz Rusin (dziś powiedzielibyśmy Ukrainiec). Musiał spełniać 
tylko jeden warunek – przynależeć do stanu szlacheckiego. 

m i e S z C z a n i n  S z l a C h C i C e m

W takim układzie wydawać by się mogło, że reszta ludności zamiesz-
kującej I RP była jedynie biernym obserwatorem poczynań szlachty. 
O ile na Zachodzie pozostałe warstwy społeczne dążyły do wywiera-
nia jak największego wpływu na życie publiczne, w Polsce ukształto-
wany w średniowieczu stan szlachecki aż do rozbiorów nie dopuścił 
pozostałych stanów do rządów. Tym samym przez cały okres trwania 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wykształcił się model polsko-
ści niezwiązany ze szlacheckością.

Nie powinno to jednak dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że 
do schyłku XVIII wieku nie podejmowano większych prób tworzenia 
pozaszlacheckiej konkurencji. Mieszczaństwo, a tym bardziej chłopi, 
doskonale zdawali sobie sprawę, że walka o pozycję i wpływy w pań-
stwie będzie niezwykle trudna i kosztowna. Dlatego o wiele bardziej 
racjonalne było wejście do stanu szlacheckiego, niż konkurowanie 

z nim. Wprawdzie stara szlachta przez wieki zazdrośnie 
broniła swoich przywilejów, panicznie bojąc się rozrostu 
swojej warstwy, lecz ostatecznie nie była w stanie zaha-
mować tego procesu. 

Najbardziej znaną drogą do uzyskania szlachectwa była 
nobilitacja królewska. Ta jednak już od XVII wieku musia-
ła uzyskać potwierdzenie sejmu, który z kolei nie zawsze 
był do tego skory. Do 1633 roku popularnym sposobem 
uszlachcenia była również adopcja herbowa. W takim 

wypadku szlachcic, nierzadko za gratyfikacją finansową, urzędowo 
potwierdzał, że dana osoba z niższej warstwy należy do jego rodu 
i herbu. Gdy szlachta zorientowała się, że skala zjawiska jest bardzo 
duża, natychmiast zakazała tych praktyk. Wykorzystywano wtedy 
inną metodę – tak zwaną naganę szlachectwa, czyli postępowanie 
sądowe, w którym pozwany musiał udowodnić, że przynależy do 
stanu szlacheckiego. Z założenia proces ten miał zabezpieczać stan 

Przez cały 
okres trwania 

Rzeczypospolitej 
obojga narodów nie 

wykształcił się model 
polskości niezwiązany 

ze szlacheckością
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szlachecki przed uzurpatorami, a w praktyce otworzył przed nimi 
szerokie pole do popisu. Zgłoszeni przez pozwanego świadkowie 
znów za drobnym wynagrodzeniem chętnie stwierdzali bowiem 
o starożytnym pochodzeniu delikwenta. 

W 1626 roku Walerian Nekanda Trepka, średniozamożny szlachcic, 
sfrustrowany tym, że karierę w Polsce robią ludzie z gminu, stworzył 
listę osób o dość wątpliwym szlachectwie. Jego Liber Generationis 
Plebeanorum (Księga Rodów Plebejskich), lepiej znana jako Liber 
Chamorum (Księga Chamów), zawierała ponad 2,5 tysiąca nazwisk 
i po raz pierwszy opisała skalę zjawiska nielegalnego wchodzenia do 
warstwy szlacheckiej. W ówczesnej Polsce był to co prawda skandal, 
ale jego ujawnienie na dłuższą metę nic nie zmieniło. 

Koniec XVIII wieku to już czas wielkiego rozrostu warstwy szla-
checkiej. Król Stanisław August śmiało prowadził własną politykę 
nobilitacyjną, nie licząc się z sejmem. Niejako wychodząc naprzeciw 
temu procesowi, Konstytucja 3 Maja otworzyła dla mieszczaństwa 
dość szerokie możliwości legalnego uzyskania szlachectwa. Co waż-
ne, to rodowity szlachcic nadal posiadał pełnie praw, a mieszcza-
nom ułatwiono jedynie zmianę stanu. Polskość ciągle była tylko dla 
herbowych. 

W konsekwencji przez cały okres I RP niższe warstwy nie tworzyły 
odrębnej formy polskości, tylko wpisywały się w tę stworzoną wcze-
śniej przez szlachtę. Z drugiej strony szlachta, podobnie 
jak współcześni Polacy, była już wówczas warstwą, której 
przedstawiciele w dużej części mieli genetycznie nieszla-
checkie pochodzenie.

 Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa 
szlachty – winien zatem po pewnym czasie dopuścić do 
głosu zamieszkującą te ziemie, acz milczącą dotychczas chłopską 
większość. To przecież ona mogła teraz tworzyć własny model pol-
skości. Tak się jednak nie stało.

Wa l k a  o   R z ą d  d U S z

Pod koniec XVIII wieku na ziemiach polskich dokonał się poważny 
społeczny przewrót. Do tej pory ton w Rzeczypospolitej nadawa-
ła magnateria, która wygrała w II połowie XVI wieku rywalizację 
o wpływy ze średnią szlachtą skupioną wokół ruchu egzekucyjnego. 

magnaci stworzyli 
Targowicę, ale 
też napisali 
konstytucję 3 maja
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W kolejnym stuleciu władza magnatów przyjęła już formę najbardziej 
patologicznej oligarchii, choć nie należy zapominać, że propozycje 
reform i poprawy stanu państwa wychodziły przeważnie właśnie 
z tych kręgów. Magnaci stworzyli Targowicę, ale też napisali Kon-
stytucję 3 Maja.

Na przełomie XVIII i XIX wieku ten magnacki rząd dusz zaczął 
jednak się kończyć. W powstaniu kościuszkowskim najbogatsi szlach-
cice byli już tylko tłem, a upadek państwa większość z nich przyjęła 
dość łagodnie. Spokrewnieni ze wszystkim rodami panującymi Euro-
py, zaczęli wiernie służyć absolutystycznym władcom. Stan wielu 
ówczesnych magnackich umysłów obrazuje doskonale list autora 
Rękopisu znalezionego w Saragossie, hrabiego Jana Potockiego, któ-
ry pisał do Stanisława Augusta Poniatowskiego: Na szczęście udało 
uratować się to, co najważniejsze, czyli dobra prywatne. Dobrze zilu-
strował to również Stefan Żeromski w swoich Popiołach, w których 
jeden z bohaterów, książę Gintułt, po powrocie z zagranicznych 
wojaży z radością odkrył, że pod władzą zaborcy w jego majątkach 
nigdy lepiej się nie działo.

Tym samym wpływ na sprawy narodowe, a w konsekwencji rząd 
dusz nad Polakami, zaczął przejmować już ktoś inny. Nie byli to 
jednak nadal ani chłopi, ani mieszczanie, lecz wciąż szlachta, tyle że 
średnia oraz drobna. To ona zasilała pułki armii Napoleona, działa-
ła w konspiracji i wzniecała powstania. To w znacznej części z niej 
wyrosła później inteligencja, która przejęła sporo ze szlacheckiego 
etosu, narzucając następnie społeczeństwu tak dobrze się dziś mające 
szlacheckie imaginarium – wizję Polski dworków, husarii, kresowych 
rycerzy, państwa od morza do morza. Chłopi w znacznej części pod-
dali się temu przewodnictwu, choć mogli przecież postąpić inaczej.

B ę D Z i e  s e  D Z i e D Z i c e M

W XIX wieku we wszystkich trzech zaborach następował proces znie-
sienia pańszczyzny. Najwcześniej, bo już w 1808 roku, rozpoczął się 
on w Prusach. Jednak forma uwłaszczenia polegająca na zawiera-
niu dobrowolnych umów między chłopem i dziedzicem, w ramach 
których za utracone korzyści wobec pana chłop był zobowiązany do 
wypłacenia odszkodowania (w formie gotówkowej, w gruntach lub 
zbożu), powodowała, że w praktyce proces ten zakończył się dopie-
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ro w połowie wieku. W tym samym czasie, w roku 1848, uwłasz-
czono chłopów w zaborze austriackim, zaś dopiero w 1864 roku 
w rosyjskim.

Zaborcy sądzili, że w ten sposób uda im się przeciwstawić chłopów 
szlachcie. Chłop za wolność, ziemię i możliwość awansu społeczne-
go miał stać się wiernym poddanym króla Prus, cesarza Austrii lub 
cara Rosji. Założenie z pozoru wydawało się słuszne. Do tej pory 
chłop za Polaka się nie uważał. Był tutejszy, katolik, ale Polakiem 
w jego mniemaniu – co było zgodne ze stanem faktycznym – był pan 
we dworze. Ku zdziwieniu pomysłodawców plan okazał się jednak 
porażką. Wielu chłopów przyjęło uwłaszczenie z niedowierzaniem, 
gdyż to nie właściciel gruntów ich uwalniał, lecz jakiś nakaz z daleka. 
Brak opieki ze strony dworu był ponadto dla wielu rodzin powodem 
do zmartwień. Gwałtownie wzrosła liczba ludzi bez stałego zatrud-
nienia, nieprzystosowanych do samodzielnego życia. Byli również 
i tacy, którzy w nowej sytuacji dostrzegli swoją szansę, lecz zupełnie 
nie po myśli zaborców.

Po klęsce powstania styczniowego konfiskata majątków szlachec-
kich, zsyłki i inne represje spowodowały, że znaczna cześć rodzin 
ziemiańskich zaczęła podupadać. Ich rodowe majątki były najzwy-
czajniej wystawiane na sprzedaż. Tyle tylko, że ich nabywcami była 
już nie tylko szlachta. Rozpoczął się nowy proces wchodzenia do sta-
nu szlacheckiego, a może raczej ziemiańskiego. Obywatelem ziem-
skim, właścicielem historycznego, rycerskiego majątku, 
w tym dworu – gniazda polskości – mógł teraz zostać każ-
dy, kto miał pieniądze. W Ziemi Obiecanej Władysława Rey-
monta oraz jej znakomitej ekranizacji w reżyserii Andrzeja 
Wajdy jest scena, w której do Kurowa, rodzinnego majątku 
Karola Borowieckiego, przybywa jego potencjalny nabyw-
ca, bogaty chłop Kaczmarek. Ma pieniądze, robi interesy 
w Łodzi i wyraźnie zaczyna mu się powodzić. Chce kupić majątek nie 
dla siebie, ale dla syna, który jego zdaniem nie ma głowy do intere-
sów, dlatego będzie se dziedzicem. Maniery i zachowanie Kaczmarka 
budzą co prawda niesmak gości i mieszkańców dworu, ale jego syn 
rzeczywiście będzie se dziedzicem. Przyjmie, jak wielu jemu podob-
nych, ziemiański styl życia. Być może początkowo doświadczy szorst-
kości ze strony utytułowanych sąsiadów, ale z czasem granice między 

Chłop za Polaka się nie 
uważał. Był tutejszy, 
katolik, ale Polakiem 
w jego mniemaniu 
był pan we dworze
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starym a nowym ziemiaństwem, podobnie jak w I Rzeczypospolitej 
między starą a nową szlachtą, zaczną się zacierać.

Takich sytuacji w  II połowie XIX wieku było całkiem sporo. 
W raportach rosyjskiego naczelnika żandarmerii w Siedlcach z tego 
okresu możemy przeczytać, że wśród kupujących [szlacheckie mająt-
ki – przyp. aut.] przeważają chłopi oraz Żydzi. W ten sposób chłopstwo 
stawało się szlachtą. Teraz nie potrzebowało urzędniczego glejtu, 
wystarczał mu dwór, majątek i ziemiański styl życia. Pozostaje jed-
nak pytanie, dlaczego chłopi, którzy osiągali sukces, nie pozostawali 
sobą? Dlaczego decydując się na polskość, nie starali się budować jej 
nowej wersji – własnej, chłopskiej? We wspomnianej scenie Ziemi 
Obiecanej Kaczmarek mówi z dumą, że jest gospodarskim synem, tyle 
że u łódzkich Buchholzów i Müllerów nie wzbudza to szacunku. Dla-
tego w Łodzi z pańska przezwa się Kaczmarski i zamiast: Karczma-
rek! Chłopie, chodź no tutaj! słyszy: Panie Karczmarski, może pan będzie 
łaskaw!. Tutaj pośrednio zasygnalizowana została również fascyna-
cja cudzoziemców szlachecką polskością. W innej scenie ekranizacji 
Wajdy fabrykant Müller mówi o tym Borowieckiemu już wprost: Ja 
lubię mieć taki salon jak wasz. Lubię tak witać gości jak wy. Nie było to 
żadne artystyczne wyobrażenie. Przybywający wówczas z innych 
krajów żołnierze, urzędnicy, kupcy czy rzemieślnicy zadziwiająco 
szybko się polonizowali. I to działo się na ziemiach podbitych, gdzie 

naród upokorzony przez sąsiadów – wydawałoby się – nie 
mógł mieć prawa do takiej siły przyciągania.

Prof. Andrzej Zoll, którego wybitna prawnicza rodzina 
doświadczyła takiego procesu polonizacji w XIX wieku, 
wskazuje w swojej książce, że był to przede wszystkim 
wynik małżeństw cudzoziemców z patriotycznie nastwio-
nymi Polkami. Niewątpliwie miało to znaczenie, jednakże 

podobny proces dotyczył również chłopstwa, dla którego nie było 
przecież szans na małżeństwo z kimś ze stanu szlacheckiego. Tutaj 
główną rolę grała kultura szlachecka, której powab został szczegól-
nie wyraźnie uchwycony w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Ubogie 
chłopstwo, którego przodkowie dostawali od szlachty srogie baty, 
nagle na swoich idoli wybrało Skrzetuskiego, Kmicica i Wołodyjow-
skiego. Zafascynowano się szlachecką tradycją, kulturą, husarią, 
bitwami i zwycięstwami. Dla cudzoziemca i dla coraz światlejszego 

Polski szlachcic ze 
swoim rycerskim 

etosem był najlepszym 
odzwierciedleniem 

narodu
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chłopa polski szlachcic ze swoim rycerskim etosem był najlepszym 
odzwierciedleniem narodu. 

Kolejnym elementem polonizacji była fascynacja typowo szla-
checkim stylem życia. W Przedwiośniu Stefana Żeromskiego Cezary 
Baryka dziwi się, dlaczego Polacy idą na wojnę z powszechnym entu-
zjazmem, jak na bal, jak na zamiejską wycieczkę. W Nawłoci zdaję sobie 
sprawę, że chodziło tu właśnie o sielskie i anielskie życie polskiego 
dworu – atmosferę niekończącej się niedzieli, posiłków, wzajem-
nych odwiedzin, dyskusji. Taki dwór, pełen wielowiekowych pamią-
tek, wśród których kultywowano rycerskie tradycje walki o Polskę, 
oczarowywał cudzoziemców i imponował ukąszonym Sienkiewiczem 
chłopom.

Polonizacja wsi nie nastąpiła oczywiście od razu. Jeszcze przed 
I wojną światową w Małopolsce istniało całkiem sporo miejscowo-
ści, w których za powiedzenie mieszkańcom, że są Polakami, można 
było poczuć smak pieści. Ale już po II wojnie światowej wiele z tych 
wiosek stało się bastionami partyzantki antykomunistycznej, której 
dowódcy z chłopskimi korzeniami, lecz sienkiewiczowskimi pseudo-
nimami, uważali się za nowych obrońców Rzeczypospolitej. Po pro-
stu przejęli etos rycerski i weszli tym samym w kulturę szlachecką 
(polską), przez co rzeczywiście szlachtą się stali.

R e P U B l i k a  i n T e l i g e n C j i

U progu II RP nastąpiła kolejna gwałtowna zmiana społeczna. Już 
w II połowie XIX wieku szlachta jako taka zaczęła tracić wpływy. Jej 
potomkowie, najczęściej pozbawieni ziemi, przenosili się do miast. 
Tu jednak, jak pisze Czesław Miłosz w Rodzinnej Europie, nie zanikały 
dawne przyzwyczajenia i obyczaje. Wprost przeciwnie – odciskały one 
swe piętno na innych klasach społecznych. Tak było choćby z prole-
tariatem, który często zasilała drobna szlachta, tworząc grunt, na 
którym wyrósł później PPS i jednocześnie nie miał szans wyrosnąć 
komunizm. Najsilniej jednak etos szlachecki odcisnął się na inteli-
gencji. Teraz to ona, po drobnej i średniej szlachcie, prze-
jęła rządu dusz nad Polakami. 

Konkurencję w tej dziedzinie wyeliminowały przede 
wszystkim zmiany lat 1917–1921. Rewolucja bolszewic-
ka, wojna oraz nowa, okrojona wschodnia granica Polski 

inteligencja stworzyła 
z niepodległej Polski 
swoją republikę, w której 
była hegemonem
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pozbawiły wielkie litewskie i ukraińskie ziemiaństwo majątków, 
a przez to wpływów na losy kraju. Zamknięcie rynków na wscho-
dzie spowodowało również upadek kolebki polskiego kapitalizmu, 
czyli Łodzi, a skrzydła wielkich biznesów II Rzeczypospolitej zostały 
dodatkowo podcięte w późniejszych latach podczas Wielkiego Kry-
zysu. W ten sposób pozostała na placu boju inteligencja, jak twierdzi 
socjolog prof. Tomasz Zarycki, stworzyła z niepodległej Polski swoją 
republikę, w której była hegemonem. Odwołania do kultury szlachec-
kiej miały legitymizować jej dominującą pozycję. O ile ideałem obywa-
tela był wcześniej szlachcic-Sarmata, a następnie szlachcic-ziemianin, 
to teraz miał nim być inteligent o szlacheckich korzeniach. Dlatego, 
choć przedwojenna Polska była państwem biednym, ze znacznym stop-
niem analfabetyzmu i ciągle przeważającą liczbą ludności chłopskiej, 
w zbiorowej pamięci utrwalił się zupełnie inny jej obraz. Patrzymy 
na II Rzeczpospolitą właśnie z perspektywy warstwy inteligencko-
szlacheckiej. Taki wizerunek nie jest jednak tylko formą sprzeciwu 
wobec propagandy PRL-u. Ten obraz siebie samej kształtowała już II 
Rzeczypospolita. Wystarczy choćby spojrzeć na ówczesne produkcje 
filmowe czy popularne powieści, na przykład Tadeusza Dołęgi-Mosto-
wicza. Bardzo często pojawia się tam dwór i środowisko inteligenckie, 
z którego perspektywy oglądamy cały kraj.

Inteligencja, w której najsilniej odcisnęli swoje piętno potom-
kowie szlachty, umacniała w Polsce szlachecką narrację i była jej 
strażnikiem. Tym samym przynależność do polskości była nadal 
równoznaczna z przyjęciem całego sienkiewiczowsko- dworkowego 
dziedzictwa. Bardzo dobrze było to widoczne w kręgach wojskowych. 
Obrońcy ojczyzny z miejsca zostawali przypisani do tego świata. 
Znamiennym jest, że w tamtym okresie w kręgach zawodowych 
żołnierzy panowała moda na zmianę nazwiska na bardziej szlachec-
kie, z końcówkami -ski bądź -icz. Przynależność kadry oficerskiej 
do elity potwierdzały także resztki ziemiaństwa, które stanowiły 
swoisty łącznik między I Rzeczpospolitą i ponad stuletnią tradycją 
walki o niepodległość a lepszą przyszłością Polski, którą budowali 
ich inteligenccy krewni w mieście. Taki obraz utrwalił Jacek Dehnel 
w swojej znakomitej powieści Lala, w której zaznaczył, że w dworze 
w Lisowie należącym do jego przodków przyjmowani byli oficerowie 
chłopskiego pochodzenia, których traktowano już jako „swoich”. 
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Ciekawą obserwację zawarł też Wojciech Smarzowski w swoim naj-
nowszym filmie Wołyń. Polacy, nawet jeśli byli chłopami, utożsamiani 
byli przez Ukraińców ze szlachtą – panami. Może to być oczywiście 
prostą konsekwencją wyższego statusu materialnego polskich sąsia-
dów i protekcjonalnego traktowania ludności ukraińskiej przez pol-
skie władze. Warto jednak zwrócić uwagę, że Polacy w filmie często 
posługują się pojęciem honoru, zaś jeden z bohaterów, objaśniając 
to pojęcie dziecku, czyta następnie wraz z nim Sienkiewicza. W innej 
scenie widzimy polskiego oficera, który na rozmowy z banderowca-
mi udaje się nieuzbrojony mówiąc, że to honor jest jego największą 
bronią. Reżyser pokazał tu zatem zarówno proces zaszczepiania 
szlacheckiego etosu wśród ludu, jak i jego ucieleśnienie w postaci 
oficera, który swoim rycersko-szlacheckim zachowaniem wyraźnie 
wyróżnia się na tle ukraińskich nacjonalistów.

P oW S z e C h n e  U S z l a C h C e n i e

Wydawać by się mogło, że II wojna światowa zmiotła z powierzchni 
ziemi ten ziemiańsko-inteligencki świat. Poniekąd to prawda. Andrzej 
Leder w swojej Prześnionej rewolucji trafnie zaobserwował szerokie 
zmiany społeczne, jakie się wówczas dokonały. W większości znik-
nęło żydowskie mieszczaństwo, ziemiaństwo wskutek reformy rolnej 
całkowicie przestało istnieć, a inteligencja została poważnie przetrze-
biona. Na takiej podstawie komuniści mogli budować nową Polskę.

Szlachetczyznę wyrugowano z przestrzeni publicznej i starano się 
zohydzić. Chłopi otrzymali ziemię, wielu z nich przeniosło się rów-
nież do miast, gdzie zaczęło współtworzyć klasę robotniczą. Z kolei 
chłopscy synowie i córki, dzięki punktom za pochodzenie w rekru-
tacji na studia, mogli budować nową, podległą władzy 
ludowej inteligencję. Komuniści liczyli, podobnie jak nie-
gdyś zaborcy, że dzięki takim działaniom zaskarbią sobie 
przychylność ludu i to on będzie fundamentem nowej Pol-
ski. Ten misterny plan jednak ponownie się posypał. Po 
odwilży 1956 roku inteligencja – częściowo ta, która woj-
nę przeżyła lub jej nowi przedstawiciele, którzy mieli z tą 
przedwojenną związki rodzinne – musiała odreagować stalinizm, co 
realizowało się przede wszystkim w kulturze. Polska szkoła filmowa 
zaczęła rozprawiać się z polskim losem. Po okresie socrealizmu, gdy 

iii Rzeczpospolita nie 
tylko nie wyzbyła się 
narracji szlachecko-
-inteligenckiej, lecz 
dodatkowo ją umocniła
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na bohaterów kreowano chłopów i robotników, na ekranach zago-
ściły opowieści o przedstawicielach „upadłej klasy” – ziemiaństwa 
i inteligencji. Filmy takie jak Kanał, Popiół i diament, Pożegnania czy 
Pociąg są tego doskonałymi przykładami. Polskim bohaterem – ide-
ałem Polaka – stawał się znów inteligent o szlacheckich korzeniach. 
I to wszystko działo się w teoretycznie chłopsko-robotniczej Polsce.

Awans społeczny znów zaczął wiązać się z przyjęciem szlachecko-
inteligenckiej spuścizny. Niemałe zasługi miał tu kolejny raz Sienkie-
wicz. Podobnie jak na przełomie XIX i XX wieku, gdy w chłopskich 
chatach czytano Trylogię, w PRL-u potomkowie chłopów, tym razem 
mieszkający w blokach z wielkiej płyty, oglądali nakręcone przez 
Jerzego Hoffmana filmowe wersje Pana Wołodyjowskiego, Potopu, 
a potem, już w III Rzeczypospolitej, również Ogniem i Mieczem. Proces 
przekonywania Polaków, że my wszyscy szlachta, zwieńczył Andrzej 
Wajda ekranizacją Pana Tadeusza, która okazała się, podobnie jak 
Ogniem i Mieczem, jednym z największych frekwencyjnych sukcesów 
kinowych po 1989 roku. W kolejnej dekadzie Wajda dopełnił tę misję, 
tworząc Katyń – film o zbrodni na inteligentach i w inteligenckich 

realiach się toczący. Pozornie twórczość mistrza Wajdy 
może dziwić. Jego rodzina, czego sam reżyser nigdy nie 
krył, ma korzenie chłopskie. Tyle tylko, że świat chłop-
stwa był dla niego obcy. Dziadek reżysera, wójt mało-
polskiego Szarowa, posłał synów do szkół, dzięki czemu 
jego ojciec, Jakub, zawodowy oficer, funkcjonował już 
w innym świecie. Wajda zatem genetycznie wywodził się 

z chłopstwa, lecz kulturowo wsiąkł w świat inteligencko-szlachecki 
II Rzeczypospolitej.

III Rzeczpospolita nie tylko nie wyzbyła się narracji szlachecko-
inteligenckiej, lecz dodatkowo ją umocniła. Ideał polskość nadal 
kształtowano w odwołaniu do kultury szlacheckiej. Było to także 
widoczne na szczytach władzy. O ile wychowany w szlacheckim 
dworku Tadeusz Mazowiecki do tego modelu pasował, to pocho-
dzący z ludu prezydent Lech Wałęsa już pozornie nie. Sam zain-
teresowany jednak twierdzi, że jego przodek Mateusz Wałęsa był 
w XIX wieku właścicielem folwarku i dopiero roztrwoniony po 
szlachecku majątek miał spowodować daleko posuniętą paupery-
zację jego rodziny. 

Poczuwanie się do 
chłopskiej tradycji 

interesuje tylko 
garstkę inteligenckich 

mieszczuchów
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W takich warunkach następował proces powszechnego uszlachce-
nia. Pisali o nim już Mickiewicz i Mochnacki. W 1999 roku temat ten 
na łamach tygodnika „Polityka” podjął zaś Krzysztof Zanussi, który 
słusznie stwierdził, że Wajdowska ekranizacja Pana Tadeusza doko-
na magicznego aktu uszlachcenia całej Polski na dorobku, a więc przede 
wszystkim tych, którzy budują sobie dworki w polskim stylu i potrzebują 
jakiegoś zakorzenienia w tradycji. I rzeczywiście, obserwując dzisiej-
szą modę na szlachetczyznę, nietrudno stwierdzić, że bardzo wielu 
w szlacheckiej tradycji swoje zakorzenienie znalazło.

B o S y  Ry d e l , C z y l i  n oWa  C h ło P o m a n i a

Równolegle pojawił się jednak nurt, który mocno kontestuje fascyna-
cję szlacheckością. Powstają artykuły, książki, artystyczne wydarze-
nia, a nawet stowarzyszenia, które mają na celu uświadomienie, że 
Polacy wcale nie pochodzą ze szlachty, lecz w większości z chłopstwa. 
Zdaniem inicjatorów tych projektów obecna klasa średnia powinna 
zdać sobie sprawę ze swojego prawdziwego pochodzenia, gdyż dopie-
ro wtedy będzie czuła się pewnie w nowej roli. Trudno jednak nie 
odnieść wrażenia, że działania te trafiają w próżnię. Poczuwanie się 
do chłopskiej tradycji interesuje tylko garstkę inteligenckich miesz-
czuchów, nie docierając do szerokich mas klasy średniej. Z kolei na 
wsi ta fascynacja jest niezrozumiała. Częste przywoływanie pańsz-
czyzny, w znacznej części wypartej już krzywdy chłopskiej oraz nie 
zawsze chwalebnych czynów z okresu powojennego jako podstawy 
nowej tożsamości odbierane jest jako dziwactwo. Przy-
pomina to trochę zachowanie Lucjana Rydla – pierwo-
wzoru Pana Młodego z Wesela Wyspiańskiego – który na 
zaręczyny do Jadwigi Mikołajczykównej pospieszył boso, 
sądząc, że w ten sposób będzie bliżej ludu. Mieszkańcy 
Bronowic z pobłażaniem odczytali to jako pańską fana-
berię i „zabawę w chłopów”, gdyż nawet najbiedniejszy parobek 
bronowicki wiedział, że na tak ważne wydarzenie trzeba założyć to, 
co się ma najlepszego. 

Tak jest i tym razem. Dyskurs o chłopskich korzeniach jest dys-
kursem inteligenckim. Oberki i mazurki tańczone są przez mieszczu-
chów. Sztuki gloryfikujące Jakuba Szelę i rabację galicyjską grane są 
w mieście i zrozumiałe tylko dla elit. Tymczasem wieś, która dokonu-

głównym mankamentem 
nowej chłopomani jest 
brak pozytywnego 
przekazu
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je cywilizacyjnego skoku, chce zapomnieć o biedzie. Ten, kto doko-
nuje społecznego awansu, wchodzi w te same tory, co inni chłopscy 
synowie wieki wcześniej – przyjmuje szlachecki etos. Nawet młodo-
polska chłopomania była niczym innym, jak kolejnym etapem wcho-
dzenia chłopów do narodu szlacheckiego. Narodziła się wówczas co 
prawda fascynacja folklorem i szeroko pojętą kulturą ludową, jednak 
wszelki awans z wiejskiej chaty kończył się w dworku lub inteligenc-
kim domu. Warto przypomnieć, że Mikołajczykówny, które wyszyły 
za mąż za panów z Krakowa, nie mieszkały już w chacie, lecz w szla-
checkiej posiadłości.

Głównym mankamentem nowej chłopomani jest brak pozytyw-
nego przekazu. Obecnie najsilniejsza narracja tego nurtu oparta 
jest na negacji przekonania o szlacheckim pochodzeniu Polaków. 
Jeśli zatem nie szlachta, to co w zamian? Duma czy fascynacja bie-
dą, wielowiekowym upokorzeniem i wstydliwymi grzechami nie 
jest podstawą, na której da się budować kontrę wobec szlachetczy-
zny. Wyparcie szlacheckiego czy szlachecko-inteligenckiego etosu 
wymagałoby stworzenia oddzielnej narracji – z własnymi bohaterami 
i mitami. W Polsce jest to jednak niemożliwe.

S z l a C h e C k a  P o l S k a  l U d oWa

Bronisław Trentowski w Wizerunkach duszy narodowej z 1847 roku 
pisał: Kiedy i co wielkiego uczynił chłop polski, ażeby na cześć jego skła-
dać całopalenie z własnego, wyżej stojącego jestestwa? Bardzo niewiele. 
I choć wcale nie jest to jego winą, z tego powodu nie ma on szans 
stać się ucieleśnieniem polskości.

Chłopską odpowiedzą na rycerzy Sienkiewicza może być jedynie 
ktoś w rodzaju Macieja Boryny z Chłopów Reymonta – bogaty, dobry 
gospodarz. To jednak za mało. Tym bardziej, że – jak wskazał sam 
Reymont w przywoływanej już scenie z Ziemi Obiecanej – gospodar-
ski syn stawał się już dziedzicem. Na tym tle wyłamał się Wincenty 
Witos, który nawet będąc premierem w II Rzeczypospolitej, pozo-
stał jednocześnie zwykłym chłopskim gospodarzem. W ostatecznym 
rozrachunku PSL został jednak ugrupowaniem niszowym i bynaj-
mniej nie kontestował obowiązującej narracji. Największe szanse na 
zniszczenie szlacheckiego imaginarium miała za to Polska Ludowa. 
Posiadała podległy aparat państwowy, oświatę, kulturę – i cóż? Klę-
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ska. Narzucenie swojej narracji przez inteligencję wynikało również 
z ubogiej alternatywy konkurencji. Chłopską ikoną nie mógł zostać 
Wojciech Bartos Głowacki – bohater spod Racławic. Jego problem 
polegał na tym, że w nagrodę za swoje bohaterstwo, przynajmniej 
symbolicznie, przez zmianę nazwiska, został podniesiony do sta-
nu szlacheckiego. W latach 50. starano się wykreować na bohatera 
Aleksandra Kostkę- Napierskiego – przywódcę buntu chłopskiego 
na Podhalu z 1651 roku. Pomijając jego rzeczywiste motywacje, nie-
związane wcale ze współczuciem wobec ucisku ludu, to nawet on był 
pochodzenia szlacheckiego. 

Trop jednak wydawał się słuszny. Naturalnymi bohaterami ludu 
powinni być przywódcy chłopskich buntów, tyle tylko, że I Rzeczpo-
spolita praktycznie ich nie znała. W porównaniu choćby z krajami 
niemieckimi, gdzie miały miejsce regularne wojny chłopskie, w Polsce 
zdarzały się co najwyżej drobne ruchawki. Poważniejsze wystąpienia 
pojawiały się na Ukrainie, lecz tutaj dochodził wątek religijny i spra-
wa kozacka, w której też chodziło o wejście do stanu szlacheckiego. 
Władza ludowa próbowała zatem postawić na piedestale Jakuba Sze-
lę – przywódcę inspirowanej przez austriackiego zaborcę rabacji gali-
cyjskiej z 1846 roku. Również dziś niektórzy widzą w nim głównego 
bohatera chłopskiego imaginarium. W 2012 roku Monika Strzępka 
i Paweł Demirski stworzyli nawet sztukę W imię Jakuba S., w któ-
rej to Szela przypomina o chłopskim pochodzeniu dzisiejszej klasy 
średniej. Jednak już w czasach PRL-u Szela nie mógł zostać bohate-
rem, był bowiem przede wszystkim niezwykle okrutnym mordercą. 
Mając dziś pretensje do Ukraińców za nazywanie bohaterami osób 
odpowiedzialnych za bestialskie mordy na Polakach w czasie II wojny 
światowej, moglibyśmy zaakceptować stawianie pomników osobie, 
która dokonywała takich samych czynów wobec swoich rodaków?

Po pewnym czasie PRL, zamiast walczyć z szlacheckim imagi-
narium, zaczął je dodatkowo umacniać. W sztuce Niech żyje wojna 
wspomnianego duetu Strzępka-Demirski słusznie zwrócono uwa-
gę, że w kultowym serialu Czterej pancerni i pies dowódcami czołgu 
Rudy 102 zostają osoby pochodzenia inteligencko-szlacheckiego. 
Zupełnie jak przed wojną. Pierwszym dowódcą jest Olgierd Jarosz – 
wnuk dowódcy partii w powstaniu styczniowym, w cywilu nauczy-
ciel, z kolei słynny Janek Kos to syn sanacyjnego oficera. Co ciekawe, 
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zarówno nazwisko Jarosz, jak i Kos odnotowują herbarze. W tym 
drugim przypadku chodzi o ród wywodzący się z Kaszub, a przecież 
serialowy Janek pochodził z Gdańska. Przypadek Czterech pancernych 
nie był wyjątkiem. Inny popkulturowy bohater PRL-u, porucznik 
Borewicz z serialu 07 zgłoś się, pochodził z rodziny przedwojennych, 
lewicowych inteligentów. Natomiast jego służbowi partnerzy, porucz-
nicy Zubek i Jaszczuk, którzy ze względu na chłopskie pochodzenie 
powinni przecież znajdować się na miejscu Borewicza, są przedsta-
wieni w serialu w sposób prześmiewczy. Bardzo ważną obserwację 
społecznego awansu w Polsce Ludowej zawarł także Jerzy Gruza 
w serialu Czterdziestolatek. Inżynier Stefan Karwowski po objęciu 
funkcji dyrektora przedsiębiorstwa kupuje portret szlacheckiego 
przodka – mężczyzny z orderem, powstańca. I choć serial opowiada 
o latach gierkowskiej propagandy sukcesu, trudno nie odnieść wraże-
nia, że ta sytuacja doskonale odpowiada również dzisiejszym czasom.

R e g i o n a l n e  W y j ąT k i

Skuteczne przeciwstawienie się szlacheckiej narracji z jej kulturą, 
tradycją, historią i bohaterami może zaistnieć jedynie tam, gdzie 
istnieje silny regionalizm, który wykształcił własną kulturę, miał 
odrębną historię i własnych bohaterów. Modelowym tego przykła-
dem jest Góralszczyzna. Tamtejsze poczucie wolności wytworzyło 
odmienną od szlacheckiej wersję polskości. Górale mają własnych 
bohaterów, zbójników, i kulturę fascynującą do dziś. Rody góral-

skie, choć chłopskie, cieszą się szacunkiem społecznym 
porównywalnym z zasłużonymi rodzinami szlacheckimi 
w innych regionach. Górale mają nawet tradycję własnych 
powstań narodowych, jak na przykład powstania chocho-
łowskiego. Podobnym wyjątkiem jest także Górny Śląsk, 
gdzie wykształciła się z kolei bardzo silna kultura plebej-
ska, rozwijającą się niegdyś w opozycji do niemieckich 

warstw wyższych. To jednak nieliczne przypadki. W pozostałych 
regionach Polski konfrontacja chłopi-szlachta przeważnie wypada 
zdecydowanie mniej korzystnie dla tych pierwszych. 

Ciekawym przykładem w tym kontekście są tak zwane Ziemie 
Odzyskane. Znaczna część mieszkańców tych obszarów to potom-
kowie ludzi przybyłych ze wschodnich województw II Rzeczypospo-

Szlacheckość jest 
rodzajem lustra, 

w którym mogą 
przejrzeć się 

wszyscy Polacy
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litej. Chociaż nie zawsze pochodzą oni ze szlacheckich rodzin, to 
istniejący w polskiej świadomości obraz Kresów i pozostawionych 
na wschodzie majątków działa w ich przypadku nobilitująco. Naj-
częściej patrzą oni na swoje korzenie według klisz znanych z Pana 
Tadeusza i Trylogii. W ten sposób niejedna chatka pradziadka urasta 
do rangi ziemiańskiego dworku. 

d o  T Wa R z y  n a m  W   ko n T U S z U

Na korzyść szlacheckiej narracji przemawia także jej pojemność – 
w niej bowiem odnaleźć się mogą zarówno inteligenci, jak i przed-
stawiciele warstw niższych. W 1997 roku Izabela Cywińska nakręciła 
serial Boża podszewka, którego akcja toczy się w I połowie XX wieku 
w biednym dworku na Wileńszczyźnie. Ojciec głównej bohaterki 
Andrzej Jurewicz, grany przez Andrzeja Grabowskiego, to typowy 
szlagon – niewykształcony szlachcic z wąsem, bez manier, ale dumny 
ze swego pochodzenia. Niedługo po tym serialu Andrzej Grabowski 
wcielił się w rolę Ferdynanda Kiepskiego w sitcomie Świat według 
Kiepskich i, o dziwo, bezrobotny Kiepski z wrocławskiej kamienicy 
w wielu momentach łudząco wręcz przypominał Jurewicza. Co cie-
kawe, na ścianie mieszkania serialowej rodziny również wisi portret 
przodka, który bynajmniej nie wygląda na chłopa. 

Szlacheckość jest pewnym rodzajem lustra, w którym mogą przej-
rzeć się wszyscy Polacy. Nasze wady i zalety narodowe – jak kłótliwość 
i lekkomyślność, ale też gościnność, przywiązanie do rodziny, odwaga 
i honor – zostały doskonale uchwycone już przez Adama Mickiewicza 
w Panu Tadeuszu, a następnie przypomniane w ekranizacji Andrzeja 
Wajdy. Przypisywane chłopskim korzeniom zaradność czy przed-
siębiorczość wcale nie były tylko domeną ludu. Warto pamiętać, że 
przedwojenne biznesowe fortuny tworzyli bardzo często potomko-
wie drobnej szlachty, którzy statusem materialnym nierzadko stali 
niżej od swoich chłopskich sąsiadów. Mieli oni jednak poczucie przy-
należności do warstwy wyższej, a przez to ambicje i upór pchające 
ich do wyjścia z sytuacji niegodnej ich urodzeniu. Odwołanie się do 
herbowych przodków leczyło z kolei kompleksy synów lokajów i stan-
gretów, którzy wchodzili do elit inteligenckiej II Rzeczypospolitej. 

Trudno przejść obojętnie obok podnoszonego przez nowych chło-
pomanów faktu nieszlacheckiego pochodzenia większości współ-
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czesnych Polaków. Warto jednak zwrócić uwagę, że przenikanie do 
szlachty przedstawicieli innych warstw społecznych oraz jednoczesne 
schłopienie wielu herbowych spowodowały, że nawet jeżeli większość 
Polaków nie pochodzi wprost ze szlachty, to badając swoją genealo-
gię, prawdopodobnie odnajdzie wśród dalszych przodków jakiegoś 
szlachetnie urodzonego właściciela folwarku czy przedwojennego 
inteligenta. A jeśli nie, to w którymś pokoleniu już na pewno trafi się 
jakiś chłopski syn, którego można by określić mianem „zasłużone-
go obrońcy ojczyzny” i przez to nosiciela rycerskiego etosu polskiej 
szlachty. Ten chłopski przodek wszak pod względem materialnym 
niczym nie różnił się od wielu swoich szlacheckich sąsiadów, a swo-
im poświęceniem ojczyzny zrównał się z tymi, którzy przed wie-
kami otrzymywali herby. Współczesnym daje to zaś wystarczającą 
legitymację do zanurzenia w czarującym świecie dworków, ziemiań-
stwa, rycerzy i husarii. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
odrzucenie tej wizji byłoby czymś nienaturalnym, powodując dopiero 
wtedy wskazywaną przez nowych chłopomanów niepewność wypeł-
nianej roli społecznej. Inteligent czy przedstawiciel klasy średniej 
na siłę powołujący się na chłopskie korzenie będzie wszak jedynie 
Rydlem biegającym boso po Bronowicach – panem udającym chłopa.

Nie da się też ukryć, że znaczna część Polaków zaadaptowała już 
wiele cech szlacheckiego stylu życia. Czymże jest bowiem słynne 
grillowanie czy celebracja długich weekendów, jak nie nawiązaniem 

do atmosfery „niekończącej się niedzieli” ziemiańskich 
dworów? Wpisuje się w to doskonale zauważalna od kil-
ku lat tendencja do przenoszenia się mieszkańców miast 
na wieś. Utrwalony (i nadal utrwalany) w naszej kulturze 
obraz życia na sielskiej anielskiej wsi, we własnym dwor-
ku z kolumienkami, jest dla wielu bardzo kuszący. W ten 
sposób powszechne uszlachcenie pośrednio niszczy rów-
nież wstydliwość wiejskiego pochodzenia. W Syzyfowych 

pracach Żeromskiego pogardzany w szkole za swoje chłopskie korze-
nie Andrzej Radek żali się głównemu bohaterowi Marcinowi Boro-
wiczowi, który próbując go pocieszyć, oświadcza, że też jest ze wsi. 
Ten jednak tłumaczy mu, że jest różnica między wsią a wsią – wsią 
szlachcica a wsią chłopa. Obecnie to, do której z nich się należy, sta-
je powoli kwestią wyboru. Wieś jako taka nie musi być synonimem 

znaczna część 
Polaków 

zaadaptowała 
już wiele cech 
szlacheckiego 

stylu życia
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ciemnoty i zacofania, ponieważ staje się dziś odzwierciedleniem 
współczesnej wersji ziemiańskiego życia.

P o l S k a  W y B RU koWa n a  h e R B a m i

Szeroko zakrojona próba stworzenia narodu chłopskiego miała 
z kolei miejsce na Litwie. Tak zwany ruch nowolitewski na prze-
łomie XIX i XX wieku uznał spolonizowane elity za odciętą gałąź, 
a czasy I Rzeczypospolitej za zabór Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
i na bazie ludu litewskiego zaczął tworzyć nowy naród. Dziś można 
stwierdzić, że ten projekt się nie powiódł. Atrakcyjności spuścizny 
szlachty litewskiej nie można było zanegować i współczesna Litwa 
coraz odważniej przyznaje się do dziedzictwa Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. W ostatnich latach rekordy popularności bije tam choć-
by powieść Silva rerum Kristiny Sabaliauskaitė – saga o żmudzkiej 
szlachcie.

W Polsce już sama próba negacji przynależności elit szlacheckich 
do całości społeczeństwa byłaby trudna do wyobrażenia. Wyrugo-
wanie szlachecko-inteligenckiej narracji z polskiej kultury jest po 
prostu niemożliwe. Czy możemy bowiem wyobrazić sobie litera-
turę bez dzieł Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, 
Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Gombrowicza czy Miłosza? Cóż 
otrzymamy w zamian? Maurycy Mochnacki w swojej pracy O rewo-
lucji społecznej w Polsce postulował, aby Polska w poprzek i na podłuż 
była wybrukowana herbami. Jego zdaniem rewolucja miałaby dokonać 
się poprzez włączenie wszystkich obywateli do stanu szlacheckiego. 
Autor wskazał przy tym na realizację testamentu Konstytucji 3 Maja, 
która ułatwiała nobilitację mieszczan. W rzeczywistości proces wcho-
dzenia niższych warstw do stanu szlacheckiego trwa poniekąd do 
dziś. Dominująca pozycja szlachty, a następnie wykorzystującej jej 
etos inteligencji, doprowadziła do sytuacji, o której marzył Moch-
nacki. Współcześni Polacy żywo czerpią ze szlacheckich tradycji – 
i to nie tylko ze względu na atrakcyjność tej spuścizny, ale też z racji 
braku realnej alternatywy. Ω



Fukot. 
Eda na 
ostro

Wiele ostatnio prawi się o konieczności 
redefinicji pojęcia prywatności. Podglądactwo 
służb, media społecznościowe, widowiska 
typu reality show, ekshibicjonizm celebrytów... 
A co jeśli nie uchroniły się przed tym nawet 
przybytki wiedzy? Adiós, sfero prywatna!

Trafiła mi niedawno do rąk książka Katarzyny Niesporek o poetce 
Edzie Ostrowskiej podana jako Eda. Szkice o wyobraźni i poezji. Autorka 
tej książki jest, jak informuje notka biograficzna, doktorantką Instytutu 
Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, można by się przeto 

Kazimierz Bolesław 
Malinowski
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spodziewać, że ma do dyspozycji cały porządny sprzęt intelektualny do 
krytycznej analizy twórczości poetki z Lublina. I gdybyż na tej analizie 
poprzestała! Podkorciło jednak panią Niesporek do wzięcia na maglow-
nicę delikatnej materii spraw osobistych Ostrowskiej i nadania rozpraw-
ce waloru traktatu moralnego. Śliska ta ścieżka zaprowadziła żarliwą 
doktorantkę na woniejące oparami mydlin ploteczki wprost do magla. 
Co pani nie powie? Wszystko, kochana, wszystko. Pozycja nr 3380, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wiele się ostatnimi czasy prawi o konieczności redefinicji pojęcia pry-
watności. Tak zwane służby już sobie nie robią obiekcji przy skrupulatnym 
podglądactwie na masową skalę. Coś tam dodały od siebie w szerzeniu 
nowych trendów portale społecznościowe i widowiska w rodzaju reality 
show. Ekshibicjonistyczna gotowość nie tylko „celebrytesów”, ale i sza-
rych ludzi, którzy przez chwilę znajdą się w polu uwagi mediów, jest już 
normą. Patrzcie, to moja micha, to gacie, a to nowy partner! Adiós, sfero 
prywatna! Jeśli ktoś godzi się na taką grę, w porządku, chcącemu nie 
dzieje się krzywda. Inaczej sprawy się mają, kiedy się nie godzi. Magle 
jako miejsce uprawiania babsztylskich plot zniknęły, ale ich niespokojny 
duch transmigruje. Azaliż znalazł schronienie nie tylko na plotkarskich 
portalach, ale i u akademików?

Na podstawie tomu prozy poetyckiej i kilkunastu tomików wierszy 
pani Niesporek odtworzyła życiorys Ostrowskiej. Zrazu trochę się czai 
o(b)mawiając niedole podmiotu lirycznego utworów: Wizje podmiotu 
utworów Edy Ostrowskiej są przepełnione krzykiem albo – Podmiot okre-
śla siebie jako „zamuloną dziewczynę”. Dystansuje się sama do 
siebie, sugerując, że twórczość E.O. jest podejrzanej jakości: 
Mówiąc o grafomanii w odniesieniu do twórczości Edy Ostrowskiej, 
ma się na myśli (podkreślenie moje) przede wszystkim chorobli-
wą manię pisania, związaną z jej stanem psychicznym. Rozpędza 
się jednak szybko i odrzucając zasłonę „podmiotu lirycznego”, 
dobiera się do osoby poetki wprost: Chociaż Eda Ostrowska jest 
literacką outsiderką, dewiantką, również wariatką, na pewno nie należy do 
autorek, które nie mają własnego języka. Ustaliwszy, że mimo wszystko 
warto się nad nieszczęsną pochylić, układa swój moralny traktacik, 
rozpisując go na wyraźne fazy, tak żeby każdy czytelnik wyniósł z nich 
topornie wycyzelowane morały. Miłe złego początki – narkutyki: Często 
nie odróżnia rzeczywistości od „narkotycznych” objawień, zaś [h]alucynacje, 

Patrzcie, to 
moja micha, 
to gacie, a to 
nowy partner! 
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jakich doznaje po zażyciu różnych substancji, utrwala w wierszach. Skutkiem 
tego dom waryatów: Pomysł uśmiercenia w sobie resztek normalności już 
świadczy o postradaniu przez nią zmysłów. Eda za wszelką cenę pragnie wyklu-
czyć siebie ze społeczeństwa, „z tego świata”, porzucić wszystko, co związane 
z rzeczywistością spoza domu wariatów.

Słowo wyjaśnienia. Jako dziewiętnastolatka E.O. zapragnęła przygo-
dy. Zafascynowana mroczną magią szpitala psychiatrycznego nafasze-
rowała się prochami, żeby tam trafić. Powstał wówczas pisany poetycką 
prozą dziennik, wydany po raz pierwszy ponad trzydzieści lat temu pod 
tytułem Oto stoję przed tobą w deszczu ciała. I Niesporek wie dobrze, jakim 
sposobem E.O. się tam znalazła. Zachwyt nad zaobserwowaną przeciętno-
ścią, rutyną i szaleństwem na terenie szpitala psychiatrycznego sprawia, że dwu-
dziestolatka chce zostać wariatką. Dokonuje świadomego wyboru. Ale jednak 
ciągnie K.N. do własnych chałupniczych diagnoz: Chora na psychozę poet-
ka z Włodawy doznaje silnych zakłóceń związanych z percepcją rzeczywistości. 
Albo: Utwór ten potwierdza jeszcze raz chorobę psychiczną autorki „Małmazji” 
czy: Autorka „Smug pieprzu”, szczera do bólu w opisywaniu własnego życia, nie 
wstydzi się także przebytej choroby psychicznej, schizofrenii.

Lecz E.O. brnie w swój bezwstyd (istotna kategoria rozbioru twórczości 
literackiej u magla) bezwstydnie. Zdiagnozowana przez Niesporek cho-
roba psychiczna pcha E.O. ku występkom natury moralno-obyczajowej. 
Ostrowska bowiem, jako autorka wierszy epatujących nimfomanią i schizofre-

nią, momentami mocno obscenicznych […] daje wyraz swym wła-
snym nieokiełznanym chuciom. W ten sposób prowokuje, zachęca 
do miłosnego obcowania. Eda intensyfikuje sytuację liryczną w zależno-
ści od rzeczywistych pragnień, jakie odczuwa. Przy czym niewiasta 
owa, zintoksykowana i obłąkana, bluźni, a jej [w]izja świeckiego 
Stwórcy rozmiłowanego w nagich i rozkosznych niewiastach nie przy-
staje oczywiście do rzeczywistości. Rzecz jasna K.N. wie, jaka przy-
staje. Traktaty moralne piszą zazwyczaj ci, co wiedzą lepiej. Idąc 

dalej tropem blasfemii: Oprócz rośliny pojawia się „umiłowany znak krzyża”, 
który w zestawieniu z „narkotycznym kwiatem” ulega profanacji.

zafascynowana 
mroczną 

magią szpitala 
psychiatrycznego 

nafaszerowała 
się prochami 
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W maglownicę drobnomieszczańskich przerażeń i osądów wkręca 
K.N. również życie rodzinne obmawianej: Eda jako matka, chociaż w spo-
sób naturalny uczestniczy w życiu syna, porażona innymi doświadczeniami nie 
potrafi przeniknąć do jego rzeczywistości. Pozostaje zatem po stronie ciemności. 
Głębiej: Poetka […] dokonuje bolesnego, a zarazem dosadnego samouświa-
domienia: „wychowała/ matka syna/ skurwysyna”. Eda w ten sposób jakby 
przerzuca winę za niefrasobliwość dziecka na siebie. Co też pani nie powie?! 
Wszystko, kochana, wszystko. Oto kilkuwersowy utwór pomieścił w sobie 
całą codzienność Edy Ostrowskiej. Posługuje się stylistyką raportów funk-
cjonariuszki opieki społecznej: Mąż w ten sposób definiuje naturę żony jako 
negatywną, wskazuje ujemne cechy charakteru Edy. Słowem: To, co ujęte kiedyś 
w poezję, stało się więc dramatyczną rzeczywistością, bowiem [b]ól duszy jest 
konsekwencją niezrozumienia rzeczywistości przez poetkę […].

A to wszystko w takt mamrotliwej mantry mającej dodać traktaciko-
wi powagi – Bachtin Bachtin Misza Fukot Bauman Bereza – lecz podkre-
ślającej tylko profesjonalną bezradność autorki, która podążyła 
ślepo świetlistym szlakiem Antona Siemionowicza Makarenki 
wytyczonym jego Poematem pedagogicznym. Praca K.N. znalazła 
aprobatę uniwersyteckiej starszyzny (traktacik K. Niesporek jest 
promowany przez dra hab. prof. ADJ Artura Żywiołka), trudno się 
przeto dziwić, że jej lektura nie pozostawiła mnie obojętnym. 
Czasem jedno kostropate zdanie wystarczy, żeby nie żałować czasu spę-
dzonego nad kiepską książką. Wytypowałem to: Poetka jako cel życia upa-
trzyła sobie wybranie. Ω

Katarzyna Niesporek, Eda. Szkice o wyobraźni i poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2015.

a to wszystko 
w takt 
mamrotliwej 
mantry 
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2 i  T RU d n e  d z i e d z i C T Wo
W grudniu 2050 roku minie sto dwudziesta rocznica wydania przez 
Piusa XI encykliki Casti Connubii. Dla większości katolików na świecie to 
okazja do głębszego namysłu nad bioetycznymi konsekwencjami życia 
ewangelicznego, a także rodzaj święta, wesołego i jednocześnie smut-
nego. Kościół od zawsze stał w obronie porządku naturalnego, zarówno 
w aspekcie ochrony samego życia, jak i jego godności, nietykalności oraz 
wyjątkowości. Jednak rozwój wiedzy i technologii, zwłaszcza w naukach 
biologicznych, sprawił, że w ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej ludzi 
dobrej woli widzi napięcie między jednym a drugim zadaniem katolic-
kiego nauczania.

Encyklika Casti Connubii Piusa XI (z 1930 roku) wskazuje wyraźnie, że: 
Państwu nie przysługuje żadna bezpośrednia władza nad ciałem podwład-
nych. Jeśli nie ma winy i tem samem powodu do kary cielesnej, nie wolno mu 
naruszyć całości ciała albo go kaleczyć, ani ze względów eugeniki, ani z innych 
jakichkolwiek powodów. Jest to zarówno konsekwentne rozumowanie 
wywiedzione z Dekalogu, jak i wcielenie w życie jeszcze pogańskiej, ale 
już natchnionej zasady Prawa Rzymskiego: Nulla poena sine culpa, czyli 
(tłumaczę tym wszystkim leniwcom, którzy wyłączyli słowniki w kom-
puterach osobistych) „żadnej kary bez winy”.

Nie jest winą dziecka, że poczęło się wbrew wyrażonej wprost woli 
rodziców. Takoż: nie jest jego winą, że poczęło się chore, słabe lub po 
prostu nieposiadające przymiotów, których rodzice od niego oczekują. 
Jednak zakaz eugeniki odnosi się nie tylko do dzieci, ale też dorosłych. 
Programy sterylizacyjne pierwszej połowy XX wieku, popularne w Sta-

nach Zjednoczonych, Szwecji, Finlandii oraz Niemczech (przed 
przyjęciem jeszcze radykalniejszej, bo ludobójczej formy za 
czasów Trzeciej Rzeszy), były uznawane za bardziej humani-
tarną wersję eugeniki. Zamiast zabijać poczęte (albo już naro-
dzone) dzieci, racjonalny ustawodawca i lekarz, reprezentując 
państwo-ogrodnika, oceniali, czy dany byt ludzki jest godzien 

życia, czy też „zachwaszcza” wspólnotę. Niezgoda na to barbarzyństwo 
była jedną z przyczyn wydania Casti Connubii.

Sprzeciw Kościoła, wielu grup chrześcijan odłączonych, innowierców 
dobrej woli, a także szlachetnych pogan był przez dekady (a wręcz ponad 
stulecie) oczywisty, jasny i prosty. Jednak w czasach, gdy wszystko się wali, 
nic środka nie wspiera, anarchia i chaos na świat wciąż wyziera, pewne linie 

nie jest winą dziecka, 
że poczęło się wbrew 

wyrażonej wprost 
woli rodziców
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zostały zatarte. W dodatku w najstraszliwszy z możliwych sposobów, bo 
przeciwstawiając w tragicznym wyborze dwa niewątpliwe dobra.

Współczesna technika medyczna nakładem znacznych środków 
pozwala na czasową regulację płodności tak kobiety, jak mężczyzny. 
Jest to już daleko idący kompromis z tradycyjnym nauczaniem Kościoła, 
ale warto pamiętać, że dotyczy on w znacznej części obywateli nieprak-
tykujących. Niemal we wszystkich społeczeństwach, które mogły sobie 
pozwolić na wysokie nakłady na refundacje leków, powstały ciche, acz 
przez pewien czas wiążące ugody: katolickie (i inne proliferskie) siły poli-
tyczne zgadzały się na państwowe finansowanie LTC (Long Term Contra-
ceptives – środków antykoncepcyjnych o długim działaniu) w zamian za 
choćby częściową ochronę praw nienarodzonych, co w wymierny sposób 
zmniejszyło ilość aborcji. Był to jednak zgniły kompromis – nie dotyczył 
zasad, bo te pozostały niezmienne. Obrońcy życia nadal utrzymywali tra-
dycyjne nauki bioetyczne, a zwolennicy eugeniki i absolutnego 
prawa matki do władzy nad życiem płodowym dziecka wciąż 
szukali dróg do liberalizacji przepisów ochronnych.

Dla obu stron był to ruch taktyczny. Obóz życia musiał 
uznać brak jednoznacznego sukcesu na polu edukacji (wskaź-
niki poparcia dla aborcji nieznacznie spadły w krajach zachod-
nich i znacznie zmniejszyły się w państwach dawnego bloku 
wschodniego, wyrównując niemal poziom akceptacji aborcyjnej w świe-
cie zachodnim) oraz ograniczone możliwości finansowe katolickich pla-
cówek medycznych (coraz częściej subsydiujących niewydolne systemy 
leczenia państwowego). Eugenicy i promotorzy matczynej ius vitae ac necis 
(niech Państwo jednak włączą te translatory) wobec dziecka przyznawali 
z kolei, że opinia publiczna nawet zlaicyzowanych społeczeństw odrzu-
ca aborcję jako środek regulacji narodzin i wyraz niezbywalnych praw 
matki ponad dzieckiem.

Kryzysy demograficzne oraz napięcia etniczne związane z migracją 
tradycyjnych (pod względem bioetycznym) mniejszości ze Wschodu 
i Południa dodatkowo wzmocniły presję społeczną na zawarcie jakiejś 
formy kompromisu. W dodatku publiczne debaty o prawach sztucz-
nych inteligencji odnowiły filozoficzny namysł nad świadomością i poję-
ciem osoby, generalnie przychylając opinię państw europejskich i ame-
rykańskich do stanowisk neotradycyjnych. Z drugiej strony problemy 
finansowe systemów opieki medycznej oraz znaczne zwiększenie ilości 

opinia publiczna 
nawet zlaicyzowanych 
społeczeństw odrzuca 
aborcję jako środek 
regulacji narodzin
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wad wrodzonych wśród dzieci świata zachodniego stworzyło niszę dla 
podziemia eugenicznego, z którego usług korzystali przeciwnicy pełnej 
ochrony życia i zdesperowani rodzice, którzy nie byliby w stanie utrzy-
mać chorych dzieci.

Przez trzecią i czwartą dekadę obecnego stulecia kruchy kompromis 
był krytykowany z obu stron, ale, prócz kilku prób, nie został jednoznacz-
nie podważony. Zmieniły to lata 2042–2047, w których to, po serii wybo-
rów w krajach europejskich, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii, 
do władzy doszły nowe siły polityczne.

i i  n oWa  S i ł a

Alt-right, Alternatywna bądź Nowa Prawica, powstała znacznie wcze-
śniej jako nurt teorii i praktyki politycznej, ale przede wszystkim forma-
cja kulturowa i popkulturowa. Już w drugiej dekadzie wieku, przy okazji 
kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku, serii referendów dotyczących 
wyjścia kolejnych państw europejskich z Unii, a także zwykłych wyborów 
parlamentarnych, nowa siła zaczęła wyrażać poglądy ważnego kom-
ponentu prawicowego, centrowego, a nawet tradycyjnie lewicującego 
elektoratu. Rozczarowani brakiem sukcesów konserwatyści, przerażeni 
ograniczeniami politycznej poprawności centryści, a nawet umiarkowani 
lewicowcy, widzący w dotychczasowych programach partii głównonur-
towych zdradę ideałów, obrócili się ku amorficznej, kolorowej, ale rady-
kalnej w retoryce koalicji krytyków postnowoczesnej polityki.

Nowa Prawica zaczynała różnie: w Stanach i Wielkiej Brytanii od walki 
o wolność słowa, we Francji i Włoszech od spraw imigracyjnych, w Polsce 
i na Węgrzech od ekonomicznego przewartościowania wśród dotychczas 
wolnorynkowych konserwatystów. Istniała jednak cecha łącząca wiele 
nurtów Alt-right – była nią laickość ruchu.

Wśród nowych prawicowców pozostało wielu ludzi głęboko wie-
rzących, ale ich polityczne praxis coraz bardziej oddalało się od zale-
ceń autorytetów duchowych. Memy, flashmoby i inne formy aktywności 
propagandowej prawicy laickiej nie były polem głębokich rozważań teo-
logicznych. W dodatku hierarchowie Kościoła, zwłaszcza ci dobrze żyjący 
z liberalnych światem mediów oraz polityki, zostali bezgłośnie uznani 
za zdrajców sprawy tradycji. Ten prawicowy antyklerykalizm (znajdu-
jący, choćby na polskim gruncie, prekursorów już w ruchu narodowo-  
-demokratycznym sprzed II Wojny Światowej, ale i w dyskursie publicz-
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nym początku wieku, na przykład w osobie pisarza Jacka Piekary czy 
konserwatystów pochodzenia tatarskiego) był szeroko komentowany 
w latach 30. naszego wieku; ostatecznie okrzepł jako tak zwana „zimna 
przyjaźń” między modernistycznymi episkopatami a tradycjonalistycz-
nymi, ale i niepokornymi katolikami (określenie „zimna przyjaźń” przy-
pisuje się internetowemu komentatorowi o pseudonimie H0lyFl4m3, 
który mógł być nie osobą ludzką, ale eksperymentalnym botem mediów 
społecznościowych). Dlatego też lata 40., gdy Nowa Prawica zaczęła 
dochodzić do władzy w kolejnych krajach, przyniosły zaskakujący kon-
flikt dwóch rodzajów tradycjonalizmu.

Alt-Right nigdy nie była monolitem. Jej skrajne, rasistowskie obrzeża 
(zwane czasem Alt-White) dość szybko odłączyły się i stworzyły nową, 
choć marginalną siłę polityczną i kulturową. W głównym nurcie Nowej 
Prawicy właściwie do dnia dzisiejszego trwa spór o rozumienie tradycji 
i stosunek do prawicy klasycznej, w tym tej instytucjonalnie kościelnej. 
Umowna Frakcja Rewolucyjna (co interesujące, silniejsza z zasady w pań-
stwach protestanckich bądź postprotestanckich, takich jak 
USA, Finlandia czy Węgry) pozwala sobie na znacznie dalej 
idącą krytykę Kościoła i niekatolickich organizacji religijnych 
niż działacze umiarkowani. Przez to jest ona bardziej skłon-
na do odrzucenia litery zasad chrześcijańskich w imię samo-
dzielnie interpretowanego ducha chrześcijaństwa i Zachodu.

Proces ten dojrzewał już od dłuższego czasu. Popularność 
internetowych autorytetów Nowej Prawicy (takich jak Carl 
Benjamin, znany jako Sargon of Akkad), którzy nigdy nie kryli 
swoich lewicowych korzeni, rozproszyło „doktrynalną dyscyplinę” nowych 
konserwatystów. Przy okazji Stara Prawica do dziś określa Alt-Right mia-
nem „wilków w owczej skórze” i „agentów wpływu lewicy”. Neotradycjo-
naliści zbytnio nie przejmują się tymi etykietami, gdyż, wedle znanego 
bon motu Theodora Beale’a (Voxa Daya), the Alt Right doesn’t care what 
you think of it.

i i i  P R z e C i W  ś W i aT U, z a  ż yC i e m

Równoległe zgłoszenie rewolucyjnych projektów bioetycznych w Finlan-
dii i na Węgrzech oraz otwarta dyskusja o podobnym prawodawstwie 
w kilku stanach USA była szokiem dla Kościoła i tradycyjnych obrońców 
życia. Tak zwany „Kompromis Wyboru” był bowiem próbą systemowego 

tragedia naszych 
czasów polega 
na tym, że metody 
kontrowersyjne czy 
wręcz niegodziwe 
przynoszą 
wymierny sukces
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wyeliminowania horroru aborcji za pomocą radykalnych, niezgodnych 
z bioetycznym nauczaniem katolickim metod: przymusową ingerencją 
państwa w ciało obywatela.

Prócz poparcia ze strony środowisk politycznych i działaczy społecz-
nych, inicjatywa spotkała się z niespodziewanym odzewem promotorów 
i teoretyków transhumanizmu, którzy w znacznej części entuzjastycznie 
powitali pomysł systemowych modyfikacji ludzkiej fizjologii. Wedle słów 
profesora Rajmunda Krótkosza, dopiero zaawansowana technologia pozwo-
liła odkryć nasz tradycjonalizm.

Wedle pierwotnej wersji projektu (złagodzonej tak na Węgrzech, jak 
i w Finlandii, ale w okrojonej formie przyjętej w obu krajach) każdy ubez-
pieczony państwowo obywatel powyżej lat piętnastu miałby deklarować 
swój stosunek wobec ochrony życia. W przypadku wyboru stanowiska 
eugenicznego musiałby dopłacić do składki, aby pokryć koszt kuracji 
LTC (obligatoryjnej, o ile nie zadeklarował chęć natychmiastowego uro-
dzenia/poczęcia dziecka). Jeśli nie mógłby lub nie chciał tego zrobić, 
państwowe placówki zdrowia poddawałyby takiego pacjenta darmowej, 
ale i przymusowej kuracji za pomocą trwałych środków sterylizujących. 
Słowem: ci, którzy dopuszczają możliwość zabicia chorego lub niechcia-
nego dziecka, są pozbawiani możliwości zajścia w ciążę/płodzenia. Takie 
środki sterylizujące, choć w teorii można odwrócić efekty ich działania 
(nieporównywalnie drożej od pierwotnego zabiegu), naruszają w sposób 
stały jedność, nietykalność i godność ludzkiego ciała. Jak wynika z badań 
Fińskiego Instytutu Farmaceutycznego, stosowany w programie pilotażo-
wym Katharmex posiada 99,8% skuteczności (licząc kumulacyjny efekt 
zażycia przez kobietę i mężczyznę) w przeciągu pięciu lat (po tym okre-
sie należy powtórzyć dawkę) oraz dalszą skuteczność około 92% przez 
następne dwie dekady, nawet bez powtarzania dawki. Po piętnastu latach 
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę nadal utrzymuje się poniżej 20% 
rocznie, co oznacza faktyczną sterylizację pacjentów, którzy nie podpisali 
Deklaracji Praw Dziecka. Na tak daleko idące (bo przymusowe) narusze-
nie integralności ciała Kościół nie może się zgodzić. Oficjalnie.

i V  W S z y ST ko  S i ę  Wa l i, n i C  ś R o d k a  n i e  W S P i e R a

Ale co innego, prócz oficjalnego potępienia, a faktycznego przyzwolenia, 
może zrobić? Programy pilotażowe na Węgrzech i w Finlandii, a potem 
częściowo w Polsce i na Malcie, pokazały skokowy spadek aborcji lokal-
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nych i turystyki aborcyjnej. Sukces praktyczny, znacznie mniejszy niż 
zakładano opór społeczny oraz pochwały neotradycjonalistów wobec 
wdrażających ustawy polityków zmuszają papieża i krajowe episkopaty 
do bardzo ostrożnego potępiania rozwiązań popieranych przez katolic-
ką opinię publiczną. Bunt, czyli faktyczna „pełzająca herezja” w Kościele, 
wybuchł nie w kręgach postępowych, ale tradycyjnych, a przynajmniej 
za takie się uważających. A tragedia naszych czasów polega na tym, że 
metody kontrowersyjne czy wręcz niegodziwe przynoszą wymierny suk-
ces, w kontraście do nieugiętej obrony bioetyki w rozumieniu Piusa XI.

Jak Kościół poradzi sobie z tym kryzysem? Wiele zależy od dalszej sku-
teczności Kompromisu Wyboru i całego Ruchu Natalistycznego (jak nazy-
wają siebie nowi przeciwnicy aborcji), ale także zdolności Ojca Świętego 
oraz hierarchów do wyraźnego przedstawienia niezmiennego Magiste-
rium oraz porzucenia politycznych niuansów w przekazie publicznym. Ω
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Loty kosmiczne – 
tryumf inteligencji 
nad przypadkiem

Agnieszka Gralewicz
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Już starożytni Grecy zachwycali się harmonią 
wszechświata, co znalazło odzwierciedlenie w samym 
pojęciu „kosmos”. κὸσμος (z gr. ład, porządek 1) to 
wyraz podziwu dla demiurga, który ujarzmił ogrom 
odwiecznej materii na podobieństwo ładu, jaki 
Greczynki zaprowadzały w chaos niesfornych kosmyków
 
Wszechświat to szczególny, unikatowy przedmiot badawczy. Nie jest 
możliwe przeprowadzenie analizy kilku tego typu obiektów. Nie można 
również zbadać go z zewnątrz, ponieważ badacz zawsze stanowić będzie 
jego część. Podobnie jak w fizyce kwantowej, gdzie stan rzeczy jest nie-
uchronnie naruszany z uwagi na mikroskalę zachodzących zjawisk. 

Problem puryzmu metodologicznego nie przesądził o istocie rozwoju 
kosmonautyki – odwieczna pokusa badania przestrzeni kosmicznej była 
silniejsza. Naiwna nadzieja, a innym razem pycha, prowadziły naukow-
ców do przeświadczenia, że znajdują się o krok od zapanowania nad 
wszechświatem. Tym bardziej, że w kosmiczny wyścig zaangażowały 
się potęgi polityczne – w poprzednim stuleciu USA oraz ZSRR, obecnie 
zaś Chiny. 2 Stan wiedzy mimo wszystko nadal nie zbliża się do rozwiąza-
nia tajemnicy wszelkiego istnienia. Naukowcy o scjentystycznym rodo-
wodzie zmuszeni są do nieustannego ćwiczenia pokory wobec ogromu 
wszechświata. 

1 Por. J. Turek, HASŁO: KOSMOS, s. 891–895, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. V, red. 
A. Maryniarczyk, Lublin 2004.

2 Chińczyk yang Liwei w 2003 roku był dowódcą lotu „Shenzhou 5”. http://www.china.org.
cn/china/shenzhouVII_spacewalk/2008-09/12/content_16440252.htm [24.02.2016].
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0 ko lo n i z a C j a  – n oWa  ST R aT e g i a  P R z e T RWa n i a
Pokusę eksplorowania kosmosu wzmacniały dwa czynniki: poznawczy 
i pragmatyczny. Zwyczajny głód wiedzy napędzał rozwój technologii, 
przeradzając się stopniowo w wizję transgresji człowieka, aż do auto-
soteriologii. Ziszczalna stała się idea ostatecznego wyzwolenia z nędz-
nej kondycji istoty drżącej przed wielkością Boga, Pascalowskiej trzciny 
uniżającej się przed ogromem kosmosu, niepewnej wobec przyszłości. 
Nauki przyrodnicze wespół z technologią systematycznie zyskiwały sta-
tus nowej religii, zapewniającej nieśmiertelność i oddalającej strach. 
Człowiek poczuł w sobie moc. Mimo traumy II wojny światowej – kom-
promitującej marzenia o wiecznym postępie i zaświadczającej o dra-
matycznych konsekwencjach zawierzenia antyhumanistycznej techno-
logii – oddalenie poczucia kruchości egzystencji i perspektywa rzucenia 
wyzwania niebiosom zaświadczyć miały na nowo o potędze ludzkiego 
rozumu. 3 Zadziwiająca zdolność do ponownych narodzin za życia i tym 
razem dała o sobie znać. 4

Badania miały także aspekt pragmatyczny. Opanowanie nowych prze-
strzeni poddane zostało rachunkowi ekonomicznemu. Ogromne inwe-
stycje w loty kosmiczne wiązały się z ryzykiem strat, ale także z szan-
są niewyobrażalnego dotąd zysku. Wykorzystane w nich rozwiązania 
aplikowano później do produkcji masowej, co racjonalizowało wielki 
koszt ekspedycji ponoszony przez społeczeństwa poszczególnych krajów. 
Ponadto wizja kolonizacji wszechświata przypominała dobrze znaną 
z dziejów Europy kolonizację nowych lądów – uboższą o problem tubyl-
ców, jednak bogatszą o kwestie trudów podróży i skrajnie niekorzystnego 
środowiska życia. Nie bez znaczenia było również nikłe, ale mimo wszyst-
ko rozważane prawdopodobieństwo osiedlenia się na innych planetach 

3 Por. Preambułę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku: ZWAŻYWSZY, 
że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyń-
stwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy 
cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności 
słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy. Ludzkość jest terminem obciążonym 
filozoficzną, Comte’owską tradycją. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf. [24.02.2016].

4 Filozoficzne rozważania nad możliwością ponownych narodzin jako stałej dyspozycji 
woli człowieka do rozpoczynania na nowo, wydobycia się ze stanu wegetatywnego dzię-
ki zdolności do myślenia, mówienia i działania czyniła Hannah Arendt. Por. J. Kristeva, 
Hannah Arendt, Warszawa 2007.
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w sytuacji krytycznej. Nowoczesne technologie wojskowe, potencjalne 
konflikty nuklearne oraz zauważalna eksploatacja środowiska natural-
nego stwarzały ryzyko zagłady Ziemi. 5 W takiej sytuacji poszukiwanie 
wyjścia awaryjnego nie wydawało się jedynie futurystyczną zachcianką, 
ale jedną z koniecznych do rozpatrzenia strategii przetrwania. 

P o z n a j  S a m e g o  S i e B i e … W   ko S m o S i e

Ogromną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywał człowiek – jako sprawca 
lotu, ale także jego uczestnik. Okazało się, że nawet w XX wieku istota 
ludzka stanowiła zagadkę wobec nowych możliwości technologicznych. 
Wezwanie Poznaj samego siebie (gr. γνῶθι σεαυτό) – jedna z najstarszych 
mądrości starożytnej delfickiej wyroczni – zyskało na aktualności. Czy 
intelekt jest zdolny wynieść człowieka w przestrzeń kosmiczną? Ile jest 
w stanie wytrzymać ciało w tak skrajnie trudnych warunkach? A psychika? 
Konieczne były eksperymenty. Nie było przecież jasne, czy taka wyprawa 
w ogóle jest możliwa.

Fazy rozwoju kosmonautyki można podzielić na trzy etapy: techniczny, 
biologiczny i psychologiczny. W pierwszym poszukiwano odpowiedzi na 
problem technicznej możliwości lotu. W drugim rozważano możliwość 
pobytu istoty żywej w warunkach pozaziemskich. Wierzono wówczas, że 
organizmy funkcjonują sprawnie jedynie poddane działaniu 
ciążenia grawitacyjnego, a stan nieważkości mógłby spowo-
dować katastrofalne konsekwencje dla zdrowia. W tym celu 
realizowano wyprawy statków wyposażonych w zwierzęcą 
załogę, jak choćby lot okołoorbitalny z 1957 roku SPUTNIK2, na 
pokładzie którego umieszczono psa Łajkę. 6 Po wielu próbach 
dowiedziono biologicznej możliwości przebywania organi-
zmów żywych w przestrzeni kosmicznej, jednak pod warunkiem odpo-
wiedniego wyposażenia statku w urządzenia stabilizujące i zabezpiecza-
jące procesy życiowe. Kolejnym etapem były badania nakierowane ściśle 
na obecność w kosmosie załogi ludzkiej. Wiązało się to z koniecznością 

5 Por. zegizm („zero growth”) jako alternatywny kierunek ideologiczny prowadzący do 
ograniczenia aktywności człowieka w zakresie rozrodczości oraz aktywności wytwórczej 
w celu ochrony Ziemi przed zagładą. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5277E06
541747D8FC12565B500672F7C.php [24.02.2016]. 

6 Zob. K. Kwarecki, J. Terelak, Medycyna i psychologia kosmiczna, wstęp M. Herma-
szewski, Warszawa 1980, s. 19–29.

nauki przyrodnicze 
wespół z technologią 
systematycznie 
zyskiwały status 
nowej religii 
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poznania rezerw psychologicznych człowieka, określenia jego zdolności 
poznawczych, woli, emocji i działań twórczych w sytuacji pozaziemskiej. 
Współdziałanie człowieka z maszyną oraz efektywne wykonywanie zadań 
stanowiło warunek podboju kosmosu. 7

P oT ę g a  W e W n ę T R z n e g o  S P o ko j U

Skomplikowana, wieloetapowa procedura rekrutacji załogi statku 
kosmicznego miała na celu wyłonienie najlepszych z najlepszych. Oka-
zało się, że doskonała kondycja fizyczna była koniecznym, ale nie jedy-
nym warunkiem powodzenia misji. Istotne były tu również parametry 
psychiczne, których zbadanie stanowiło ostatni, decydujący etap kom-
pletowania załogi. 

Komitet NASA do Spraw Biomedycznych, odpowiedzialny za program 
MERKURy (pierwszy amerykański program załogowych lotów kosmicz-
nych realizowany w latach 1958 – 1963), ustalił kryteria selekcji w oparciu 
o odporność na stres środowiskowy, wytrzymałość fizyczną, sprawność 
ruchu i percepcji, pamięć oraz inteligencję techniczną. Kandydaci musie-
li mieć maksymalnie 35 lat (co następnie skorygowano do 39 lat), nie 
przekraczać 177,5 cm wzrostu oraz spełniać wymagania dotyczące pilota 
I klasy. Preferowani byli mężczyźni, którzy posiadali już doświadczenie 
w skrajnych warunkach środowiska ziemskiego – alpiniści, nurkowie głę-
binowi lub piloci wojskowi. Wstępna selekcja na podstawie akt wyłoniła 

510 kandydatów. Etap ambulatoryjny, czyli badania lekarskie 
prowadzące do wykrycia oczywistych przeciwwskazań, prze-
szło pomyślnie jedynie 110 kandydatów. Na etapie dalszej 
selekcji, czyli szczegółowych badań dotyczących astronau-
tów, liczba spadła do 35. Kluczowe testy psychologiczne, psy-
chiatryczne, osobowości oraz inteligencji wyłoniły najlepszą 

szóstkę. 8 Personel załogowy co do zasady podzielono na personel lotni-
czy, od którego wymagano doskonałego zdrowia, oraz personel naukowy, 
wobec którego rezygnowano z niektórych prób selekcyjnych. Szkolenie 
po zakwalifikowaniu trwało dwa lata. Obejmowało trening fizyczny oraz 
trening kosmiczny, który szkolił do określonych funkcji, doskonalił umie-

7 Zob. B.F. Łomow, K. K. Płatonow, Eksperymentalna psychologia lotnicza, tłum. J. Terelak, 
Warszawa 1984, s. 82–84.

8 Zob. K. Kwarecki, J. Terelak, Medycyna…dz. cyt., s. 178–187.

Współdziałanie 
człowieka z maszyną 

stanowiło warunek 
podboju kosmosu 
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jętności do granic automatyzmu oraz przewidywał strategie radzenia 
sobie z czynnikami stresowymi. Mimo drobiazgowych badań w czasie 
lotów zdarzały się schorzenia medyczne. 9 Inżynierowie nie byli przecież 
zdolni przewidzieć wszystkiego.

Kierowanie i dowodzenie pojazdem kosmicznym jest podstawowym 
działaniem operatora, automat jedynie pomaga sterować maszyną. Kon-
trolę nas statkiem zapewnia jednakowa zgodność fizjologii i psychologii 
człowieka z urządzeniami – mistrzostwo zawodowe bez zrównoważenia 
emocjonalnego nie gwarantuje bowiem powodzenia misji. Kosmonauci 
wykonują specyficzny rodzaj pracy w warunkach złożonych i zupełnie 
nowych. Wymagają one zdolności pokonywania barier psychologicz-
nych, prawidłowego reagowania na zaskoczenie, gromadzenia wzorców 
funkcjonujących w niestandardowych okolicznościach oraz myślenia 
operacyjnego. Sytuacje awaryjne zmuszają do obrania strategii działa-
nia opartej zarówno na wrodzonych, jak i wyuczonych mechanizmach 
obronnych. 10 Opracowanie systemu psychologicznego umożliwiającego 
człowiekowi podbój kosmosu wiąże się przede wszystkim z modelowa-
niem wpływu stresu na załogę. 11 Każda faza lotu – wprowadzenie stat-
ku na orbitę, etap lotu orbitalnego, lądowanie – niesie ze sobą innego 
rodzaju napięcia. 

W P R oWa d z e n i e  STaT k U  n a  o R B i T ę  – 
n i e z n a n a  P R z y S z ło ś ć

Wprowadzenie statku na orbitę wiąże się przede wszystkim z oczekiwa-
niem na start. Obciążenie psychiczne na tym etapie powinno być minimal-
ne z uwagi na przewidywalność wszystkich czynności, jednak głównym 
stresorem staje się wówczas paradoksalnie nieokreśloność przyszłości. 

Pobudzenie przedstartowe wywołuje reakcje wegetatyw-
ne, między innymi zwiększenie częstotliwości skurczów ser-
ca o 70% w porównaniu do stanu wyjściowego. Odliczanie 
do wystrzelenia stanowi moment maksymalnego napięcia 
nerwowego. Może mieć ono konsekwencje pozytywne, jak 
obniżenie progu wrażliwości i nastawienie na działanie, albo 

9 Tamże.
10 Zob. B.F. Łomow, K.K. Płatonow, Eksperymentalna… dz. cyt., s. 157–158.
11 Zob. K. Kwarecki, J. Terelak, Medycyna…dz. cyt., s. 117.

mistrzostwo zawodowe 
bez zrównoważenia 

emocjonalnego 
nie gwarantuje 

powodzenia misji 
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negatywne – nerwowość, demobilizację, obniżenie odporności na proble-
my. Zaobserwowano, że kontakt ze sztabem naziemnym pomaga astro-
nautom w rozładowaniu tego napięcia. Oddala poczucie osamotnienia, 
ponieważ przypomina o wspólnym celu. 12

fa z a  loT U  – S a m oT n o ś ć 
W   n a S z e j  m a ł e j  STa B i l i z a C j i  

W fazie lotu orbitalnego program przewiduje szczegółowo czynności 
załogi. Należą do nich pilotowanie statku, kontrola przyrządów, bada-
nia naukowe, selekcja obiektów kosmicznych, obserwacja ziemi. Zespół 
wykonuje złożone zadania sensoryczne i umysłowe. Monitoruje bezpie-
czeństwo lotu, wykonuje działania motoryczne, ocenia dane płynące 
z sygnalizatora, przekazuje informacje do centrum kierowania lotem. 
Sterowanie statkiem podczas programu APOLLO, realizowanego w latach 
1966–1972, wymagało kontroli licznych przełączników (326), wskaźników 
i sygnalizatorów (514) oraz paneli komputera pokładowego (18). W tej 
fazie lotu największym problemem jest stan nieważkości. Negatywnie 
wpływa on na precyzję wykonywanych ruchów, czas wykonywania zadań 
oraz funkcje psychiczne.

Pilotowanie statkiem to zadanie kompleksowe. Wymaga sprawno-
ści intelektualno-percepcyjnej umożliwiającej rozpoznanie obiektów 
kosmicznych i ocenę szeregu parametrów, między innymi prędkości 
zbliżania się i odległości od celu oraz wskaźników położenia, 
systemu napędowego i systemu nawigacyjnego. Zaburze-
nia widzenia czy upośledzenie koordynacji ruchowej są więc 
szczególnie groźne na tym etapie lotu. Ponadto wady ekwi-
punku, stanowiska roboczego i urządzeń sterowniczych mogą dodatkowo 
zmniejszać bezpieczeństwo oraz powodzenie badawcze misji. Nieprze-
widziane w warunkach ziemskich zachodzenie parą szkieł skafandra, 
nieergonomiczne rękawice wywołujące ból palców oraz efekt zmęczenia 
oczu utrudniają obserwację i dezorganizują wykonywane czynności, co 
łączy się z niebezpieczeństwem. ćwiczenia na symulatorach w sytuacji 
roboczej przewidują wprawdzie wprowadzanie zakłóceń, aby modelo-
wać działania w realnych, czyli nieidealnych okolicznościach. 13 Najwięk-

12 Zob. B.F. Łomow, K.K. Płatonow, Eksperymentalna… dz. cyt., s. 82–111.
13 Tamże, s. 82–111.

Człowieka zabija nie 
głód, ale samotność 
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szym problemem załogi nie jest jednak ryzyko awarii, lecz odosobnienie, 
zerwanie dotychczasowych więzi. W dziennikach opisujących doświad-
czenie eksperymentalnej izolacji wyraźnie wskazywano, że człowieka 
zabija nie głód, ale samotność. 14

l ą d oWa n i e  – o B aWa  ś m i e R C i

Lądowanie wywołuje ponownie wzrost napięcia emocjonalnego. Przyczy-
na tkwi przede wszystkim w presji czasu oraz świadomości poważnego 
niebezpieczeństwa – w przeszłości podczas lądowań często występowa-
ły bowiem sytuacje niestandardowe oraz dramatyczne. Wymagana jest 
wówczas ogromna mobilizacja. Pilot powinien śledzić wskaźniki poło-
żenia statku, włączyć w odpowiednim czasie urządzenia hamujące oraz 
określić czas początkowy lądowania. Najbardziej niebezpieczne na tym 
etapie lotu są konsekwencje przeciążeń po stanie nieważkości: osłabienie 
mięśni, zaburzenia oddychania, wzroku oraz systemu sercowo-naczynio-
wego. Zmiana tempa zdarzeń wymaga precyzji działań, a nawet podjęcia 
samodzielnej decyzji o ręcznym lądowaniu. Mimo wszystko okazuje się, 
że człowiek – na przykład Gordon Cooper podczas ręcznego lądowania 
sputnika Mercury MA-9 – w sytuacji awaryjnej może być w stanie nakie-
rować pojazd kosmiczny na kurs lądowania dokładniej niż urządzenia 
elektroniczne. 15 

P R z y Pa d koW y  loT  ko S m i C z n y ?

To nie przypadek wystrzelił w  kosmos pierwszego człowieka. Loty 
kosmiczne od zawsze cechowała niezwykła drobiazgowość 
oraz przezorność na poziomie organizacji. Nad programami 
realizującymi misje załogowe pracowała rzesza najlepszych 
specjalistów z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych, 
zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, jak i psychologii. 
Koncentracja inteligencji wokół tego typu projektów była nie-
wyobrażalna. Drobne uchybienia bądź przeoczenia mogły 

przecież kosztować ludzkie życie oraz powodzenie misji. 
Załogowe loty międzyplanetarne i kolonizacja kosmosu na razie 

stanowią pieśń przyszłości. Misje uświadomiły jednak ludziom, jak 

14 J. Terelak, Człowiek w sytuacjach ekstremalnych… dz. cyt., s. 42.
15 Tamże, s. 108.

Człowiek nie jest 
w stanie wytworzyć 

w laboratorium 
alternatywnego 

uniwersum 
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przyjazną planetą jest Ziemia, skoro dla zapewnienia sobie zdolności 
przeżycia i komfortu bytowania w przestworzach muszą oni stworzyć 
namiastkę środowiska rodzimej planety. Statek kosmiczny staje się 
zatem „małą Ziemią”, a naukowcy – jej mozolnymi, niedoskonałymi 
stwórcami. W laboratoriach powtarzają nieudolnie akt stworzenia 
świata, trudząc się nad absolutnym wyeliminowaniem niszczącego 
ich starania przypadku.

P oT ę g a  i   k RU C h o ś ć

W jednym aspekcie misje kosmiczne potwierdziły scjentystyczne narra-
cje. Mały krok człowieka, wielki krok ludzkości – głosi popkulturowe już dziś 
hasło. Statki kosmiczne są bez wątpienia przepięknym cackiem i efektem 
skoncentrowanej inteligencji najlepszych inżynierów na Ziemi. Z drugiej 
strony jednak loty w przestworza obnażają nieporadność człowieka, kru-
chość jego tkanek, niszczące skutki izolacji społecznej. Całe sztaby najlep-
szych naukowców są w stanie wynieść załogę co najwyżej na odległość 
400 171 kilometrów od Ziemi 16. Astronauta może wytrzymać samotnie 
na orbicie jedynie 438 dni 17, na Księżycu zaś 74 godziny 59 minut i 40 
sekund od chwili wylądowania 18. Czyżby wszechświat, pozostający nadal 
poza intelektualnym i fizycznym zasięgiem ludzkości, mógł być zatem 
dziełem ślepych sił, a nie inteligentnym projektem? 

Człowiek nie jest w stanie skopiować i wytworzyć w laboratorium 
alternatywnego uniwersum. Inteligencja projektów kosmicznych nie jest 
nawet namiastką ogromu tej Inteligencji, która zaprojektowała wszech-
świat. Kosmos trwa i nie rozpada się dzięki zadziwiającym prawom regu-
lującym jego istnienie. Albert Einstein twierdził: 

Gdybyś spróbował przy użyciu ograniczonych środków, jakie 
mamy do dyspozycji, zgłębić tajemnice przyrody, przekonałbyś 
się, że poza wszelkimi dostrzegalnymi powiązaniami jest 
jeszcze coś finezyjnego, nieuchwytnego i niewytłumaczalnego. 

16 APOLLO 13 The Seventh Mission: The Third Lunar Landing Attempt 11 April–17 April 1970, 
http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_13a_Summary.html [24.02.2016].

17 M. Schwirtz, Staying Put on Earth, Taking a Step to Mars [w:] “The New york Times”, http://
www.nytimes.com/2009/03/31/science/space/31mars.html?_r=0 [24.02.2016].

18 Mission report. APOLLO 17 – The most productive lunar expedition, http://history.msfc.nasa.
gov/saturn_apollo/documents/apollo17_overview.pdf [24.02.2016].
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Rewerencja dla tej siły, przekraczającej wszystko, co jesteśmy 
w stanie pojąć rozumem, stanowi moją religię. Pod tym 
względem jestem faktycznie człowiekiem religijnym. 19 

Tego typu refleksje postrzegane są jako nienaukowe, choć paradok-
salnie zostały poczynione przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
oraz znaczących naukowców w historii. Wyrażają szczere zadziwienie i 
zachwyt nad doskonałą strukturą wszechświata.

W n i o S k i  W B R e W  i d e o lo g i i 

Programy kosmiczne mają przede wszystkim wzmacniać technicystyczny 
pogląd na świat, więc tego typu konfesyjne rozważania zakrywa zasłona 
milczenia. Warto zaznaczyć, że loty realizowane były do tej pory przez pro-
gramowo ateistyczne ZSRR, dziedziczące oświeceniową tradycję Ojców 
Założycieli USA, a obecnie Chińską Republikę Ludową. Nie badano więc 
potrzeb religijnych członków załóg, podczas gdy ich życie w zakresie 
pozostałych potrzeb – fizjologicznych i psychicznych – było modelowa-
ne w najdrobniejszym wymiarze. Zaobserwowany u kosmonautów lęk 
wobec nieokreślonej przyszłości, śmierci, samotności czy uwięzienia na 
pokładzie statku kosmicznego w istotny sposób wpływał jednak na ich 
napięcie nerwowe.

Co sprawia, że zaprogramowani niczym automaty, przekonani o potę-
dze nauki i własnej wyjątkowości kosmonauci odczuwają jednak strach, 
zamknięci w  ścianach statku kosmicznego, świadomi zależności od 
ogromnej, nieoswojonej przestrzeni? Paradoksalnie – ludzie żyjący na 
Ziemi, zawieszeni w analogicznej „klatce”, wypierają problem swojej 
kruchości, osamotnienia oraz śmierci. Istnienie własne odbierają jako 
przypadkowe, wymienialne i bezwartościowe. Tego typu nihilistyczną 
kondycję diagnozuje jako dominującą wśród społeczeństw państw wyso-
korozwiniętych Michel Houellebecq. Przed nią przestrzegają już nie tyl-
ko kaznodzieje, ale też zachodni intelektualiści formatu Julii Kristevy, 
ateistycznej mistyczki. 20 

19 Cyt. za: A. Calaprice, Einstein w cytatach, tłum. M. Krośniak, Warszawa 2014, s. 312.
20 Zob. A. Kobyliński, O  możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Ganniego 

Vattima, Warszawa 2014, s. 271–273.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
2 

/ W
IO

SN
A

 2
01

7 
21

9z m i a n a  o P T y k i
Nie da się zaprzeczyć, że badania nad kosmosem prowokują rozważania 
z zakresu metafizyki, antropologii i psychologii. Loty kosmiczne doma-
gają się innej niż dotąd optyki. Z tropem „pustej przestrzeni zrodzo-
nej z przypadku” warto skonfrontować trop „inteligentnego projektu”, 
skoro wyniesienie mikroskopijnego statku w niezmierzoną przestrzeń 
kosmiczną jest efektem skoncentrowania największej technicznej inte-
ligencji ludzkości. Ω
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