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Instrukcja obsługi nr 83

O tym, że śmierć jest najpowszechniejszym 
na świecie zjawiskiem, nie ma sensu mówić. 
Truizm. O tym, że powinniśmy mieć jej 
świadomość – już prędzej. Natomiast o tym, 
że warto pamiętać o jej znaczeniu, nadawać 
jej to znaczenie i żyć z myślą o niej – mówić 
trzeba. 

Ludzie średniowiecza, dążąc do śmierci, 
często zaniedbywali doczesność (ducho
wość tej epoki była zdumiewająca). Barok 
w swojej skłonności do przesady wydał na 
świat takie ekscesy jak ksiądz Józef Baka. 
Dziś okazuje się, że poezja po Oświęcimiu 
jest możliwa, ale czy jest ona mądrzejsza 
niż wcześniej, to kwestia sporna. O śmier
ci myśleć chcemy jak najmniej, odrzucając 
eschatologię i tanatologię niemal zupeł
nie. Trup jest przecież rzeczą powszechną. 
Stosy umarłych wysypują się z telewizorów 
zarówno podczas seansów filmowych, jak 
i serwisów informacyjnych. Nie robią na 
nas wrażenia, pisał o tym Herbert, ale mało 
kogo dzisiaj to obchodzi.

Traktujemy śmierć poważnie tylko na 
rodzinnych pogrzebach, ale po uroczystości 
wracamy do normy. Był, nie ma go, nic się 
nie zmieniło, świat jest taki, jak do tej pory, 
idziemy dalej. Gubimy istotę, źle to o nas 
świadczy. 



Wyrok wydany na Sokratesa przygotował 
Europę na przyjście Chrystusa. Jego śmierć 
otworzyła nam zaś drogę do zbawienia. 
Traktujmy ją poważnie, żyjąc tak, byśmy nie 
marnowali Boskiej ofiary. 

Nikt nie mógłby oddać napięcia między 
różem i plastikiem współczesności a świę
tością i powagą ostateczności lepiej niż Ada 
Karczmarczyk.

Sługa uniżony
Jerzy Kopański

#takbyło
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Czy dzisiejsze kino zupełnie poddało się 
wszechogarniającemu pesymizmowi egzystencjalizmu 
i nie dostrzega żadnej nadziei w obliczu śmierci?

Niezależnie od tego, jak bardzo odmienne mamy poglądy na kwestie 
polityczne czy religijne, w jednym zgadzamy się wszyscy – umrzemy. 
Temu faktowi nikt nie zaprzeczy, co nie oznacza, że nie pojawiają 
się rozmaite spojrzenia na to, co czeka ludzi i całą naszą cywilizację 
u kresu. Wielkie religie rozwinęły w tym względzie własne eschato
logie, czyli doktryny dotyczące ostatecznego przeznaczenia świata, 
ludzkości i człowieka. Eschatologia katolicka naturalnie uznaje, że 
po zakończeniu ziemskiego życia nasza nieśmiertelna dusza przej
dzie do innego świata, zaś po końcu czasów nastanie Sąd Ostateczny.

Jednak jak na te problemy reaguje współczesne kino? Czy śmierć 
to według dzisiejszych twórców nieuchronny i ostateczny koniec? Czy 
w dziełach sztuki filmowej XXI wieku możemy znaleźć nadzieję na 
wieczne trwanie naszej duszy i przyszły żywot w Bożym Królestwie? 

W s p ó łc z e s n e  f i l m y  Wo b e c 
p r o b l e m at y k i  e s c h ato lo g i c z n e j

Śmierć 
w kinowym 
fotelu

Maciej Woźniak



M
A

Ci
EJ

 W
O

źN
iA

K
 / 

ŚM
iE

R
ć 

W
 K

iN
O

W
yM

 F
O

TE
LU

 
12 A może kino nie próbuje już nawet włączyć się w dyskurs na temat 

życia wiecznego? By odpowiedzieć na te pytania, warto prześledzić 
założenia eschatologii i zastanowić się, w jaki sposób filmy powstałe 
w ostatnich latach podejmują temat śmierci i końca czasów. 

W eschatologii katolickiej możemy wyróżnić dwa podstawowe 
aspekty – eschatologię ogólną i indywidualną. Eschatologia ogólna 
dotyczy końca dziejów całej ludzkości, czyli apokalipsy i Sądu Osta
tecznego, eschatologia indywidualna obejmuje zaś koniec życia jed
nostki i opiera się na pytaniu, gdzie po śmierci uda się nasza dusza, 
czy zasłuży na zbawienie, czy też na wieczne potępienie. Pochylmy 
się więc nad dwiema grupami wybranych dzieł filmowych powsta
łych w XXI wieku (ta cezura czasowa pozwoli wychwycić najbardziej 
aktualne tendencje) – tymi podejmującymi temat sytuacji człowie
ka w obliczu śmierci i tymi koncentrującymi się na tak czy inaczej 
rozumianym końcu ludzkości. 

k u r c z oWo  t r z y m a j ą c  s i ę  ż yc i a 

Śmierć. Nadejdzie. Wszyscy to wiemy. A jednak wiadomość o nie
uniknionym i rychłym końcu naszego ziemskiego istnienia zawsze 
jest szokiem. Może jednak skłonić do przemyśleń, a nawet podjęcia 
ważnych decyzji dotyczących zabezpieczenia losu bliskich i wykona
nia ostatnich kluczowych działań. Taka też sytuacja staje się udziałem 
bohaterki filmu Moje życie beze mnie Isabel Coixet. Młoda dziewczyna 
Ann, wiodąca nieprzesadnie wygodne życie w przyczepie kempin
gowej wraz z mężem i dwójką dzieci, dowiaduje się nieoczekiwanie, 
że ma raka i nie pozostało jej już wiele czasu. Sporządza zatem listę 

rzeczy, które koniecznie chciałaby zrobić przed śmiercią. 
Zalicza się do nich zapewnienie dzieciom jak najlepszej 
przyszłości, ale również poznanie mężczyzny, który by się 
w niej zakochał. Film Coixet, powstały na początku wieku, 
przez jednych jest uwielbiany za poetycką i romantyczną 
fabułę, przez innych wyszydzany za przesadne przesło

dzenie tematu umierania. Jednak czy rzeczywiście możemy uznać 
tę opowieść za przepojoną naiwnym infantylizmem? W postawie 
bohaterki, która nie potrafi dostrzec nadziei w umieraniu, można 
odnaleźć przede wszystkim gorycz. Czy potrzeba odnalezienia męż
czyzny, który obdarzyłby ją miłością, nie stanowi bowiem o naiwnym 

eros ma przesłonić 
tanatosa, by choć na 

moment osłodzić gorycz 
nieuniknionego zgonu
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13przeświadczeniu, że tylko w uczuciach możemy znaleźć spełnie
nie? To ujęcie przywodzi na myśl przesłanie, jakim za Jarosławem 
Iwaszkiewiczem podzielił się z widzami Andrzej Wajda, adaptując 
w 1970 roku opowiadanie pod tytułem Brzezina. W postaci Stasia 
granego przez Olgierda Łukaszewicza i Ann odgrywanej przez Sarę 
Polley możemy odnaleźć punkt wspólny – potrzebę zagłuszenia nie
uchronności śmierci przez miłość. Eros ma przesłonić Tanatosa, by 
choć na moment osłodzić gorycz nieuniknionego zgonu i domnie
manej pustki, która po nim nastąpi. 

Wizja Coixet pozostaje jednak liryczna i pełna wrażliwości, zupeł
nie inaczej niż ta, jaką roztoczył w swoim I Twoją matkę też Alfon
so Cuaron. W tym przesyconym seksem i upałem meksykańskich 
pustyń dramacie dwaj młodzi, przepojeni hormonami chłopcy (gra
ni przez Gabriela Garcię Bernata i Diego Lunę) udają się w podróż 
z poznaną przez nich dojrzałą kobietą. Przygoda staje się dla nich 
brutalną inicjacją, wrzucającą ich w dorosłość z całym towarzyszą
cym jej brudem. Z kolei dla towarzyszącej im Luisy podróż stanowi 
pożegnanie – dotknięta śmiertelną chorobą kobieta stara się spędzić 
pozostałe jej chwile jak najlepiej, między innymi w ramionach młod
szych mężczyzn. Cuaron w swoim filmie nad wyraz jasno stwierdza, 
że w obliczu końca pozostaje jedynie rzucić się w morze żądz i bez 
skrupułów realizować własne popędy. 

k r e s  c z łoW i e k a , k r e s  k u lt u ry

Inne aspekty śmierci prezentuje w  filmie Inwazja barbarzyńców 
z 2003 roku Denys Arcand. Znajdziemy tu zarówno obraz śmierci 
indywidualnej, jak i metaforyczną tragifarsę przeradzającą się w sym
bol konania współczesnej cywilizacji i kultury. Fabuła koncentruje 
się na profesorze historii umierającym na raka, lecz by zrozumieć 
w pełni przekaz Arcanda, należy wiedzieć, że Inwazja barbarzyńców 
stanowi kontynuację Upadku Cesarstwa Amerykańskiego tego same
go reżysera z 1986 roku. Tam młody wówczas intelektualista Remy 
toczył wraz z grupą przyjaciół – historyków i inteligentów – spory na 
temat filozofii, religii czy historii, wieszcząc nieuchronny kres domi
nacji Stanów Zjednoczonych i tytułowy upadek mocarstwa władają
cego światem w drugiej połowie XX wieku. Ów domniemany koniec 
obserwujemy następnie w sequelu w fazie dokonywania się. Oto 
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14 Remy, teraz podstarzały hedonista, który przez ostatnie dekady nie 

stronił od uciech życia, leży w szpitalnym łóżku, wyczekując końca. 
Otacza go galeria najrozmaitszych postaci – od dawnych kochanek 
aż po syna, współczesnego japiszona. Remy zastanawia się, czy oto 
dokonało się? Czy oto nastał kres cesarstwa? Co się stało z wyznawa
nymi przezeń niegdyś wartościami? Czy intelektualne poszukiwania 
miałyby spełznąć na niczym? Arcand łatwych odpowiedzi nam nie 
serwuje, ale jedno jest pewne – koniec się zbliża. 

Co ciekawe, w polskim kinie po 2000 roku możemy znaleźć kil
ka przykładów doskonałych filmów pochylających się nad tematem 
śmierci i konieczności zmierzenia się jej perspektywą. Pierwszym 
godnym uwagi tytułem jest tu dzieło samego Krzysztofa Zanus
siego, czyli Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową 
z wybitną rolą Zbigniewa Zapasiewicza. Jak przyznał twórca, tytuł 
filmu powstał nieco przypadkiem, zauważony jako napis na jednym 
z murów, jednak doskonale oddaje on sytuację głównego bohatera 
tego pozbawionego realizacyjnych fajerwerków, ale pełnego tre
ściowej głębi dramatu (jak to u Zanussiego). Tomasz Berg jest leka
rzem, lecz tym razem to nie on wydaje wyrok – zostaje on wydany 
na niego. Ma raka. Cóż w tej sytuacji może począć? Walczyć o życie? 
Przygotować się na śmierć? Wykupić luksusową wycieczkę dookoła 
świata? U Zanussiego wszystkie odpowiedzi jawią się jako jednakowo 
trafne i jałowe zarazem, nad wszystkim góruje bowiem śmierć jako 
najbardziej nieunikniona część życia. Czy to oznacza, że tragiczna? 
Na pewno. Czy to oznacza, że banalna? Na to widz Zanussiego musi 
odpowiedzieć sobie sam, przeglądając się w postaci Berga. 

Podobną wizję nieuchronności śmierci i brutalności upływającego 
czasu dostrzec możemy w Ostatniej rodzinie Jana P. Matuszyńskie
go, która podbiła serca krytyków i widzów w 2016 roku. Historia 
rodziny Beksińskich, skadrowana w ciasnych wnętrzach ich pieczo
łowicie odtworzonego mieszkania, to nie tylko interesujący portret 
biograficzny okraszony wybitnymi rolami Andrzeja Seweryna i Aga

ty Koniecznej, ale również – a może przede wszystkim – 
zderzenie z przerażającym, acz nieubłaganym końcem. 
W domu Beksińskich śmierć wydaje się być równopraw
nym domownikiem, zabierając kolejno jedną i drugą bab
cię, matkę, syna popełniającego samobójstwo, a w cichym, 

beznadzieja śmierci 
to jedno, ale 

beznadzieja życia po 
śmierci to drugie
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15wstrząsającym finale również samego Zdzisława Beksińskiego, ofiarę 
okrutnego morderstwa. Obrazy, sztuka, rodzina, miłość… Matuszyń
ski nie sugeruje, że to wszystko jest nieważne, a problemy bohate
rów portretuje bez moralizatorstwa czy fałszywie brzmiącej filozofii. 
Jednocześnie w jego do bólu realistycznej i przejmującej prostotą 
konstrukcji świata przedstawionego cały czas zawieszone jest wid
mo śmierci. Widmo, które pochłonie rodzinę, kulturę, wszystko. 

ż yc i e  p o  ś m i e r c i

Jednoznacznie pesymistyczne spojrzenie na nieuchronność śmierci 
prezentuje Małgorzata Szumowska w swoich 33 scenach z życia. Tu 
jednak optyka zostaje odwrócona – to nie protagonistka umiera, 
lecz musi poradzić sobie z traumą dotyczącą śmiertelnej choroby 
jej matki. Okazuje się, że to doświadczenie równie dewastujące, co 
własna choroba – wpływa na życie wszystkich wokół, bezpowrotnie 
zmieniając jego dynamikę. Beznadzieja śmierci to jedno, ale bezna
dzieja życia po śmierci to drugie – wynika z filmu Szumowskiej. Nie 
chodzi przy tym o żywot wieczny, lecz o żywot doczesny, żywot tych, 
którzy pozostali, którym przyszło jeszcze chwilę pożyć i czekać na 
własne odejście. 

To zresztą temat nie nowy i dość często obecny w kinie. Na począt
ku lat 90., na długo przed Szumowską, problem radzenia sobie ze 
śmiercią bliskich i wpływu żałoby na nasz los podjął Krzysztof Kie
ślowski w Niebieskim, gdzie Juliette Binoche znakomicie oddaje egzy
stencjalną rozpacz po stracie rodziny. W sukurs poszedł mu Peter 
Weir, który w swoim Bez lęku zaprezentował dwie skrajne postawy 
wobec śmierci. Bohater Jeffa Bridgesa po przeżyciu katastrofy lot
niczej, która pochłonęła wiele ofiar, czuje się wyzwolony, niejako 
pogodzony ze śmiercią i jej nieuchronnością, podczas gdy inna pasa
żerka feralnego samolotu, grana przez Rosie Perez, żyje pogrążona 
w traumie. Weir wskazuje, że świadomość śmierci może nas zarówno 
wyzwolić, jak i zniewolić. Jednocześnie nie mówi, która postawa jest 
słuszna – zaznacza jedynie, że obie są ludzkie i naturalne. 

Inną reakcją na świadomość śmierci może być chęć stworzenia 
spuścizny w myśl Horacjańskiego nie wszystek umrę. Czyniła to już 
Binoche u Kieślowskiego, starając się o ukończenie symfonii rozpo
czętej przez jej zmarłego męża. Taka postawa staje się też udziałem 
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16 bohatera powstałej w 2009 roku Mojej krwi Marcina Wrony (twórcy, 

który niecałe dwa lata temu odebrał sobie życie podczas festiwalu 
filmowego w Gdyni). Bokser, odgrywany bardzo przekonująco przez 
Eryka Lubosa, dowiedziawszy się o śmiertelnej chorobie, postana
wia za wszelką cenę pozostawić coś po sobie. Dochodzi do wniosku, 
że będzie to „jego krew”, czyli mówiąc wprost – potomek. W tym 
celu bohater opłaca młodą Wietnamkę, która ma zostać matką jego 
dziecka. Wrona w ten sposób ukazuje instynktowną ludzką potrzebę 
przedłużenia swojego istnienia w obliczu strachu przed odejściem. 

o k ru c i e ń st Wo  ż yc i a  i   p r a g n i e n i e  ś m i e r c i

Ta potrzeba jednak nie zawsze jest wyrażana i realizowana. Bardzo 
często odpowiedzią na cierpienie może być nie tyle zgoda na śmierć, 
co wręcz pragnienie ukrócenia bólu. Tu dotykamy innego rodzaju fil
mów podejmujących temat umierania. Pojawiający się w nich motyw 
eutanazji stanowi przedłużenie tendencji ujmujących ludzki żywot 
jako ciąg dni zmierzających do nieuchronnego końca, po którym 
kolejne, te w lepszym świecie, z pewnością nie nadejdą. Po cóż tym 
samym cierpienie? Po cóż wyrzeczenie? Czy nie prościej skończyć 
to, co i tak z gruntu jest skończone? Do realizacji tego właśnie pra
gnienia za wszelką cenę dąży bohater Javiera Bardema we W stronę 
morza Alejandro Amenabara, starając się bezskutecznie o legalizację 
eutanazji, a ostatecznie w akcie rozpaczy popełniając samobójstwo. 
Równie mocny proeutanazyjny przekaz odnajdziemy w Zanim się 
pojawiłeś z 2016 roku, pozornie miłej i sympatycznej komedii roman
tycznej wyreżyserowanej przez Theę Sharrock. W niej to dotknięty 
inwalidztwem bohater odtrąca miłość oferowaną przez zakochaną 
w nim opiekunkę, ulegając fatalistycznemu przekonaniu o bezsen
sie własnego cierpienia. A skoro cierpienie nie ma sensu i lepiej jest 
umrzeć, trudno nie dostrzec w tej historii przesłania całkowicie 
sprzecznego z chrześcijańską wizją wiecznego życia i wiążącej się 
z nim nadziei. 

Podobne wątki eutanazyjne, choć może pozbawione tak silnego 
przekazu ideowego, dostrzegamy w Za wszelką cenę Clinta East
wooda, który z dramatu sportowego niespodziewanie przeradza się 
dramat egzystencjalny, gdy trener musi podjąć decyzję o zakończeniu 
życia swojej sparaliżowanej podopiecznej. Podobne refleksje mogą 
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17nas dopaść przy Motylu i skafandrze, gdzie pytanie o sens cierpienia 
przebija przez miejscami poetycką, a miejscami wręcz heroiczną 
walkę całkowicie sparaliżowanego bohatera o życie. Miłość Michaela 
Hanekego opisuje z kolei tragedię mężczyzny zmuszonego do opie
kowania się żoną, która po wylewie w niczym nie przypomina już 
kobiety, z którą spędził kilkadziesiąt lat. Udręka, jaką odczuwa boha
ter grany przez JeanaLouis Trintignanta, ostatecznie kończy się 
wraz z decyzją o zabiciu żony i zakończeniu jej cierpienia. Widać, jak 
daleko jest przywoływanym wizjom do chrześcijańskiego podejścia 
do istoty cierpienia. Te filmy nie pozostawiają złudzeń – cierpienie 
nie uświęca, nie uszlachetnia, jest jedynie niepotrzebnym, pozbawio
nym sensu bólem. A skoro tak, trzeba się go jak najszybciej pozbyć. 

z a g ł u s z yć  ś m i e r ć 

W jaki sposób zatem choć połowicznie poradzić sobie z cierpieniem? 
Skoro nie ma ono żadnego sensu i celu, a zarazem jest nieuniknione, 
można spróbować na przekór podejść do niego z humorem. Tę meto
dę dostrzegamy w filmach dotykających problemów umierania i cho
roby w sposób lżejszy, z pewną dozą optymizmu. Za przykład może 
tu posłużyć Choć goni nas czas Roba Rainera z Morganem Freema
nem i Jackiem Nicholsonem, gdzie dwóch umierających mężczyzn 
przeżywa szalone przygody dzięki pieniądzom bohatera Nicholsona, 
a także francuski przebój Nietykalni, gdzie Omar Sy i Fran
cois Cluzot przeżywają wiele przygód dzięki pieniądzom 
bohatera Cluzota. Oba tytuły mają zastanawiającą cechę 
wspólną – przedstawione w nich postaci mogą cieszyć się 
życiem mimo choroby, ale pod warunkiem posiadania peł
nego portfela. Nawet jeżeli taki przekaz nie był zamierzony 
przez twórców jednego i drugiego obrazu, trudno, by uszedł naszej 
uwadze i nie kazał zapytać – jak to? Czy współczesną odpowiedzią 
na cierpienie może być jedynie hedonizm? 

A śmiech? Co Państwo powiedzą na zwyczajne wyśmianie śmier
ci? Skoro nie można z nią wygrać, to może chociaż można ją nieco 
oswoić? Właśnie w ten sposób możemy odczytać pełne groteski 
komedie Tima Burtona, takie jak dawniejszy Sok z żuka czy bardziej 
współczesna animowana Gnijąca Panna Młoda. W tych filmach, jak 
we wszystkich opowieściach o duchach, śmierć jawi się raczej jako 

czy współczesną 
odpowiedzią na 
cierpienie może być 
jedynie hedonizm? 
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18 konstrukcja rodem z fantasy, nie zaś prawdziwa kostucha czyha

jąca na naszą egzystencję. Życie pozagrobowe wcale nie jest takie 
złe, a w każdym razie nie jest końcem, choć na pewno nie ma nic 
wspólnego z chrześcijańską wizją zaświatów. Można tu pogrywać 
z nieuniknionym losem (z pomocą Michaela Keatona), a w krainie 
kościotrupów odnaleźć szczęście i upragnioną miłość. Burton i inni 
jemu podobni, z zamiłowaniem operujący turpistyczną poetyką, 
tworzą funeralne wizje tyleż atrakcyjne, zabawne i przemyślane arty
stycznie, co jednocześnie w warstwie intelektualnej uciekające od 
zagadnień eschatologicznych. Ktoś powie, że trudno czynić z tego 
zarzut wobec tytułów z gruntu nastawionych na rozrywkę. Jednak 
fakt występowania w kinie owej zabawy śmiercią, czy to w poważ
nej, czy ludycznej formie, wskazuje wyraźnie na przewartościowanie 
podejścia współczesnego świata do tematyki czasu ostatecznego. 

a p o k a l i p s a  i… c o  d a l e j ? 

Podobne procesy możemy dostrzec w filmowym ujęciu eschatologii 
ogólnej, czyli związanej z końcem świata i Apokalipsą. Kino współ
czesne wyjątkowo chętnie ucieka się do tej tematyki, prawie zawsze 
jednak wykorzystując ją zaledwie jako punkt wyjścia do zbudowa
nia atrakcyjnych fabuł pełnych akcji. Możemy więc zaobserwować 
całą masę „apokalips z popcornu”, czyli wizji końca świata będące

go jedynie pretekstem do nakreślenia obrazu efektownej 
rozwałki. Znacznie gorzej z bywa już z głębszymi reflek
sjami. Możemy się łudzić, że takowe przyniosły kinu roz
rywkowemu takie tytuły jak Terminator czy Matrix, ale 
pamiętajmy, że choć zdiagnozowane w nich zagrożenia 
wynikające z rozwoju technologii przedstawiały się cieka
wie i przekonująco w poprzednim stuleciu, w XXI wieku 

dostaliśmy jedynie Terminatora 3: Bunt maszyn, Terminatora: Ocalenie 
i dwa koślawe konstrukcyjnie sequele hitu Wachowskich. 

Z drugiej strony Roland Emmerich raczy nas co kilka lat kolejnymi 
wersjami Dnia Niepodległości. A to zamiast kosmitów zagrożeniem 
dla rasy ludzkiej jest nowa epoka lodowcowa (Pojutrze), a to koniec 
świata przyniesie nam wywróżone przez Majów załamanie natury 
(2012), a to znów przylecą kosmici (niedawny Dzień Niepodległo-
ści 2). I tak dalej, i tak dalej. Filmy wykorzystujące motyw apokalipsy 

próżno szukać filmu, 
w którym śmierć nie 

byłaby jednocześnie 
niezaprzeczalnym 

końcem
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19można wymieniać bez końca, ale ze świecą szukać takich, które na 
poważnie podejmują temat końca naszego istnienia na tej plane
cie. Wśród produkcji z XXI wieku tą, która zaproponowała widzom 
dobrze wykonaną, plastycznie wysmakowaną i nie urągającą inteli
gencji opowieść, pozostaje Melancholia Larsa von Triera. Założenie 
niby znane – zbliża się wielkie kosmiczne zderzenie, które zmiecie 
nasz gatunek z powierzchni Ziemi. Von Trier odziera jednak ten 
motyw z efektownego sztafażu wybuchów i wystrzałów, nadając 
mu zupełnie inny wymiar. Wychodząc od historii pewnego wesela, 
reżyser pozwala widzowi poczuć niezaprzeczalną grozę apokalipsy 
i wyobrazić sobie, jakie reakcje mogłyby towarzyszyć w podobnej 
sytuacji jemu samemu. Stanowisko duńskiego reżysera jest przy 
tym jasne – nasze decyzje są bez znaczenia, bo kosmiczna katastrofa 
i tak zakończy wszystko. 

Widzimy, jak wiele tu pesymizmu, jak wiele braku nadziei. Nie tyl
ko u von Triera, ale u wszystkich przywoływanych twórców. Koniec 
jest końcem i kropka – tak można podsumować współczesne ten
dencje towarzyszące śmierci w kinie. Czy istnieje dla nich jakaś prze
ciwwaga? Na przeciwnym biegunie musiałyby się znaleźć siłą rzeczy 
filmy religijne, wyrażające wiarę w istnienie życia wiecznego, którego 
obietnicę przyniosły światu męka i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Odpowiedzią na brak wiary w sens śmierci może być przecież jedynie 
wiara. Kino religijne jednak od lat poważnie kuleje, co jest zresztą 
tematem na oddzielne rozważania. Gdy zaś mowa o kinie niereligij
nym, próżno szukać filmu, w którym śmierć nie byłaby jednocześnie 
niezaprzeczalnym końcem istnienia człowieka. 

To prowadzi nas do smutnego skądinąd wniosku – dziś eschato
logii w kinie nie ma. Jakikolwiek dyskurs na ten temat nomen omen 
dogorywa. Nie odnajdziemy dziś w fabułach czy to filmowych hitów, 
czy festiwalowych faworytów, obrazu rycerza grającego w szachy ze 
śmiercią. Dziś nikt już nie pochyla się nad egzystencjalizmem tak, 
jak niegdyś czynił to Bergman. Pytanie – czy tak będzie wiecznie? 
Cóż, skoro ma to być puenta do tekstu o śmierci w kinie, aż chciałoby 
się napisać – wszystko ma swój początek i kres. Ω 
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Sceniczny 
grób 
TadeuSza 
KanTora

Marcin Darmas
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Kto wie, czy życie to nie śmierć, 
a śmierć czy nie jest życiem
   Eurypides

Brak i nieobecność leżą u podstaw dzieła Kantora – pisze Frąckowiak. 
I dodaje: Można spojrzeć na spektakle Kantora jak na próbę aktualizacji 
zatartych śladów, dążenie zmierzające do przekształcenia ich w teatralne 
znaki poprzez walkę z procesem zatarcia. Orężem twórcy w tej walce 
jest powtórzenie, które odnawia i odtwarza przeszłość, nie repro
dukując jej jednak. W „Wielopolu Wielopolu” Kantor usiłuje wprawić 
w ruch te usztywnione na zawsze, zamarłe gesty i postawy: podejmuje 
zadanie wskrzeszenia swojego dziecięcego pokoju, przywołania relacji 
między przedmiotami i ludźmi przeszłości. 

Nigdy się nie wraca, jak powiadał krakowski reżyser, lecz ucieka 
się w stronę nieubłagalnego. 

Kantor pragnie, aby zmarli weszli w sferę symboliczną, stąd u nie
go taki nacisk na ryty; te szkolne w Umarłej Klasie albo weselne w Wie-
lopolu Wielopolu. W tym drugim spektaklu wszyscy aktorzy ustawiani 
są do zdjęcia; utrwala się ich marność, zakurzone mundury żołnierzy, 
bladość panny młodej, pusty wzrok rodziny… Frąckowiak 
charakteryzuje stare fotografie jako zniszczone reprezenta-
cje, ślady pamięci, szeroki zakres materialnych obiektów. Arty
styczne eksperymenty krakowskiego reżysera podejmują 
się wskrzeszenia umarłych poprzez teatralną materiali
zację, by znów zginąć, zapominane, w rekwizytorni. Ale 
Kantor ów heroiczny trud ponosi, aby wznieść się ponad rzeczywi
stość. Ja uduchowienie określam jako przekroczenie progu widzialności 
albo jeszcze inaczej, jeszcze bardziej poetycko, że chodzi mi o to, co się 
dzieje poza płaszczyzną płótna, nie przed, tylko poza. Co się dzieje poza 
sceną, a nie na scenie. To jest najważniejsze. „Wielopole, Wielopole” jest 
o wiele ważniejsze poza sceną. Na scenie jest tylko to, co z tego pozostało, 
co zostało tam wypchnięte spoza niej. 

kantor ponosi 
heroiczny trud, aby 
wznieść się ponad 
rzeczywistość
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22 Dostojewski we Wspomnieniach z  domu umarłych dużo uwagi 

poświęca katorżnikom skazanym na dożywocie i ich rozpaczliwym 
próbom ucieczki. Kantor wydaje się do nich w pewnym stopniu 
podobny. Wie, że jak każdy człowiek jest skazany na śmierć. Ale przez 
chwilę chce jej płatać figle, wymknąć się „wszystkości” życia. Chce 
pobyć „tam”, wrócić i znaleźć „język niewysłowionego”. 

Kto dobrze wie, czym jest życie, czym jest śmierć, ten jest człowie-
kiem – pisał Szestow. Kto tego nie wie, kto choćby raz na jakiś czas, na 
jeden moment, traci z oczu granicę oddzielającą życie od śmierci, ten już 
przestał być człowiekiem i przeobraził się… w co się przeobraził?. Odpo
wiedź: w Kantora, który posiadł wiedzę, nieuznaną, nieusprawiedli
wioną, przez nikogo nieusprawiedliwioną… Kantor uznaje bowiem, 
że wiarygodność wcale nie jest predykatem prawdy; albo raczej, że 
wiarygodność nie ma żadnego związku z prawdą. 

Podobno w Argentynie był pan traktowany jak Bóg – zagaduje Kan
tora na lotnisku dziennikarz. Tak, tak właśnie byłem traktowany – 
z filuternym uśmiechem odpowiada reżyser.

b u d z e n i e  z m a r łyc h

Prawdę mówią ci, którzy powrócili z tamtej strony. Odys wraca nie 
tylko z wojny, spod Troi. Również i przede wszystkim „zza grobu”, z kra-
iny śmierci, „z tamtego świata”, w sferę życia, w kraj żywych ludzi, nas 
samych – pisze Kantor. Podobnej sztuki, sztuki animowania śmierci, 
dokonuje Bergman w Tam, gdzie rosną poziomki. Nie przez przypadek 
Profesor Isaak Borg zaczyna swoją opowieść od niewinnego snu, bo 
sen to przecież także śmierć lub też nauczyciel śmierci, jak nazywał 
go Kochanowski. Bergmanowski bohater przechadza się po pustym 
mieście, jego zegarek nie ma wskazówek, nagle zza rogu wyłania się 
kondukt żałobny, dorożka zahacza o chodnik, trumna spada pod 
nogi mężczyzny, w niej zaś – on sam. Śmierć ma moc demaskator
ską, obnaża dramat szanowanego doktora, jego zatuszowany egoizm 
i samotność. W miarę upływu czasu odnosimy coraz silniejsze wraże
nie, że nie ma już w filmie żadnego żywego. Rozmowy dalekie są od 
błahości codziennej egzystencji. Albowiem trup – po życiu – już wie.

U Kantora człowiek staje się ożywionym martwym przedmiotem 
między śmietnikiem a wiecznością. Kuglarskimi sztuczkami reżyser 
prowadzi nas do budy jarmarcznej, u jej wejścia stoi zgrzybiały Pierrot 
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23z rozmazaną łzami szminką na twarzy, nadaremnie szukający Kolombiny, 
która dawno już odeszła do swego nędznego hoteliku. Kilka wspomnień 
potrafi trupa animować, dostrzega je, niewyraźne, za odrapaną szy
bą, tam, w Wielopolu, gdzie nadal stoi Umarła klasa. Zapytany przez 
dziennikarza, o czym jest właściwie ta sztuka, Kantor odpowiada: 
O tym, jak dorośli uśmiercają w sobie dziecko. Każdy z nas, jak aktorzy 
na scenie, nosi na swoich barkach siebie, dziecięcego trupa sprzed lat. 

Najprostsze codzienne czynności są naznaczone piętnem zagłady, 
skazane na „zamazywanie”. Kantor pragnie zajrzeć na drugą stronę, 
niechże ci zmarliżywi przyjdą na chwilę, na czas przedstawienia, 
i opowiedzą kilka słów. W Wielopolu Wielopolu żołnierza krzyżu
ją „inni”, ten następnie ożywa, a w kolejnej scenie ksiądz udziela 
martwym rodzicom Kantora ślubu. Później żołnierz znów umiera 
w korowodzie kłapiących ustami i wydających pośmiertne pomru
ki postaci. Ukrzyżowany na wojnie i ukrzyżowany po wojnie; jestże 
lepszy sposób na przedstawienie polskiej tragedii? W Wielopolu Wie-
lopolu splatają się trzy motywy muzyczne nierozerwalnie związane 
z polskością: pierwsza ballada Chopina z sugestywną reminiscen
cją kolędy Lulajże, Jezuniu, pieśń legionistów i kościelne inwokacje. 
Na scenie występują wszyscy aktorzy polskiej tragedii narodowej: 
ksiądz, żołnierz, wzdychająca za nim kobieta, w końcu umęczony 
trudami wojny weteran.

Wróćmy jednak jeszcze do języka śmierci. W partyturze Kantorow
skich przedstawień najpełniej wyraża ten sztuczny i nieludzki dźwięk 
przymiotnik „drewniany”. I tu problem, żołnierz przemawia do nas 
swoim pośmiertnym językiem. Człowiek dławi bolesne uczucie nieby-
tu – pisał Szestow – uczucie, które nie posiada w ludzkim języku żadnej 
osobnej nazwy. Mamy tu do czynienia z czymś, co zwykło się nazwać nie-
wysłowionym, w rzeczywistości jednak chodzi nie tyle o niewysłowione, 
co o jeszcze nieurzeczywistnione. Stąd u Kantora taka wielość bełkotu, 
zwierzęcego skomlenia, wyrwane z kontekstu zdania bądź 
dziecięce wyliczanki.

Kantor niepokoi, jego przedstawienia wydają się nie
kończącym koszmarem, bezładnymi scenami zrodzonymi 
w chorej psychice, mającymi jednak spójny corpus wyobraź
ni. Świat tworzy się w obłędzie, gdyż poza nim wszystko jest 
wyobrażeniem – poucza Cioran. Dobitnie świadczy o tym 

ukrzyżowany na 
wojnie i ukrzyżowany 
po wojnie; jestże 
lepszy sposób na 
przedstawienie 
polskiej tragedii?
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24 jedna z wędrówek Nowowiejskiego do Ermitażu, gdy artysta jest 

przekonany, że ludzie przechadzający się razem z nim po muzeum 
to wyzute z życia kukły i jedynie na obrazach Caravaggia widać praw
dziwego człowieka. 

Kantora śmierć fascynuje, stając się głównym przedmiotem jego 
teatralnych obsesji. Widz w pewnym momencie przyłapuje się na 
osobliwej dezorientacji – nie wierzy oczom, już nie może odróżnić, 
czy na scenie widzi lalkę, czyli zwłoki, czy żywego aktora – nieba
wem zwłoki. Różnica w tym kontekście jest znikoma. Aktor w teatrze 
Kantora znajduje się w stanie agonalnym, jest prawie trupem, na 
domiar złego majaczącym. W Idiocie Dostojewskiego pojawia się 
myśl wyrażona przez Hipolita: na wsi będzie mi „lżej umierać wśród 
ludzi i drzew”, jak się wyraża [książę Myszkin  przyp. aut.]. Ale dzi-
siaj nie powiedział „umrzeć”, tylko powiedział „łatwiej będzie przeżyć”, 
co przecież na jedno wychodzi.

Spektakle Kantora można potraktować jako egzegezy do doświad
czeń wieku XX, tak mocno przesiąkniętego śmiercią i duchową pust

ką. Przypomnijmy: jego ojciec nigdy nie wraca z I wojny 
światowej. Podczas okupacji reżyser montuje zakonspi
rowane przedstawienia na podstawie Witkacego, póź
niej jest świadkiem stalinowskich represji, choć system 
komunistyczny nie obchodzi go prawie w ogóle: Słyszy się 
od ludzi, którzy przez te wszystkie lata byli bardzo aktywni, 
a dzisiaj mówią, że mieli knebel na ustach i że dopiero teraz 
mogą wszystko powiedzieć. Otóż dla mnie jest to dosyć podej-
rzane, dlatego że ktoś, kto sobie pozwolił założyć knebel, był 
prawdopodobnie do tego predestynowany. On nie miał w sobie 

poczucia wolności. On sobie dał to zrobić, a jak dał to zrobić, to właściwie 
teraz nie powinien na ten temat mówić.

z b u d oWa ć  g r ó b

Kantor pokazuje przyjacielowi grób, który sam zaprojektował dla 
siebie i dla matki. Monument przedstawia siedzącego w ławce chłop
czyka z Umarłej klasy. Podszedł do mnie i obchodząc, usiłował… prze-
świetlić. Jeszcze nic nie mówił, ale moje uporczywe patrzenie musiało 
go zaniepokoić. Długo nie wytrzymał i szepnął: „W czym rzecz? Co pana 
niepokoi?”. Pytając, przerzucał wzrok ze mnie na grobowiec, z grobowca 

spektakle kantora 
można potraktować 

jako egzegezy 
do doświadczeń 

wieku XX, tak mocno 
przesiąkniętego 

śmiercią i duchową 
pustką
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25na mnie […]. „Czy to ma być grobowiec również dla pana?”. Musiał być 
zdziwiony, kiedy odwróciłem głowę, a samo pytanie musiało zawierać 
potężną dozę powątpiewania co do celu tej przyszłej inwestycji, bo Kan-
tor ryknął: „Oczywiście, że dla mnie!”. I dodał: „A dla kogo? […] Co pana 
zaniepokoiło?”. „Wielkość” – wykrztusiłem […]. Kantor popatrzył na 
mnie najpierw z nienawistnym obrzydzeniem, ale kiedy podniósł wzrok 
na mogiłę, pokiwał głową. W kiwnięciu tym, trwającym zaledwie kilka 
sekund (specjalnością Kantora była zmiana nastroju po każdej reakcji), 
było trochę dezaprobaty dla „głupiej kwestii”, ale już po chwili zwrot 
głowy oznaczał uznanie dla mojej spostrzegawczości. Kantor, kiwając 
głową, wykrzyknął: „A wie pan, że może mieć pan rację!”. I przyjrzawszy 
się grobowcowi z tej perspektywy, syknął: „A to skurwysyny!”. Miał to być 
komplement dla budowniczych grobu. „Jeszcze mogę się nie zmieścić”. Ta 
uwaga popędziła go ku świeżo założonej płycie. Mrucząc coś, zapewne 
ciąg dalszy uznania dla budowniczych, nie zważając na nic 
i na nikogo, zaczął odmierzać grób… stopami. Stałem cały 
czas, kiedy Kantor demonstrował „tip-topy” nad rodzinnym 
grobem. „Oni to muszą natychmiast poprawić. Tak nie może 
być” – te gniewne okrzyki znamionowały „dobry dzień”, jak 
określano w Cricocie „przedczyśćcową atmosferę” codziennego 
obcowania z Mistrzem (Miklaszewski). 

Grób, tak się tylko mówi – zaczyna swoją opowieść Szymon Pie
truszka z Kamienia na kamień Myśliwskiego. A kto grobu nigdy nie 
budował, ten nie wie, ile taki grób kosztuje. Na poczet rodzinnego gro
bowca Pietruszka sprzedaje srebrny zegarek i kawałek pola, prze
znacza również część odszkodowania za utracone zdrowie. Nie ma 
innego wyjścia, odnalazł się niemy brat, kto wie, ile wszyscy pożyją, 
a stary Chmiel tylko solidnie chce „robić”. 

Grób budują żywi. Swój Kantor budował całe życie inscenizacjami, 
bricolował go ze swoich wspomnień i lęków. Sztuka okazała się dlań 
koniecznością znalezienia „przejścia” ze świata „tamtego” do naszego 
„tutaj”. Z kondycji śmierci w kondycję życia. Było to sedno moich długich 
rozmyślań i trudnych decyzji. Rozmyślań nad koncepcją teatru. Mojego 
teatru. A te skurwysyny i tak źle wymierzyły. Ω

grób budują żywi. swój 
kantor budował całe 
życie inscenizacjami, 
bricolował go ze swoich 
wspomnień i lęków
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Mam duży stół. Opisałem go w opowiadaniu Trująca 
królewna, opowiadaniu o śmierci. Na stole leżą 
teraz Thema regium Rymkiewicza, Mapa pogody 
Iwaszkiewicza i płyta Maseckiego Nokturny. Stół 
patrzy przez okno na ogród. Ogrodu pilnuje stara 
jabłoń. Drzewo dogląda, co wschodzi, a co znika

Druga połowa lat 70. wydała dwa przejmujące tomy wierszy: 
w 1977 Mapę pogody Iwaszkiewicza, a w 1978 Thema regium Rym
kiewicza. Oba dość różnie mówiące o śmierci. Gdy Mapa pogody 
próbuje zachować twarz i sens czasu, chce ocalić promień między 
liśćmi dębu, ocean w Skagen i chłopskie wesele, pragnie zapomnieć 
o dwóch martwych muchach na parapecie albo o psie Tropku – tak 
Thema regium, czyli Tematy królewskie, pozbawione czasu, zostają 

Krzysztof 
Bielecki

o   T H E M A  R E G I U M  n i e c h y b n e g o 
ry m k i e W i c z a
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27wobec śmierci same samiuteńkie. Owszem, jest tam poczciwy Baka 
i parę rezolutnych zwierzątek – ale to majątek nad wyraz skromny. 

Thema regium – to brzmi wzniośle i pysznie, lecz w świetle lektury 
wierszy tym dobitniej niesprawiedliwie. Tytuł niby ma władzę, ale 
wstąpiwszy do królestwa, zaczynamy wątpić, czym tu w ogóle wła
dać. Jakby królewskość tematu śmierci miała zadać kłam istocie tego 
tematu. Jakby chude królestwo tym bardziej miało rozczarować; tym 
chętniej oddawać się temu, co ułomne, nikłe, niskie. Takie tuż nad 
ziemią lub tuż pod ziemią. Jakby temat, z natury słowa zwarty, nie 
mógł taki być – a musiał się rozpraszać, wędrować, gubić; wciąż nie 
być jednym. Wciąż... żyć. Odżywać. W kolejnych obrazach, wciele
niach, głosach, muzyce. W harmonii i dysharmonii. 

Tytuł tomu wziął Rymkiewicz z Jana Sebastiana Bacha. Thema 
regium to część Musikalisches Opfer, Muzycznej ofiary powstałej na 
cześć króla Fryderyka II pod koniec życia kompozytora. Rymkiewicz 
lubi i ceni muzykę. W tomiku na stronach 30. i 32. znajdziemy wiersze 
Schubert i Schumann, a na przedostatniej, 46. – Mozart. 

Już okładka książki usiłuje zdjąć z tematu śmierci kostium kró
lewski. Tytuł jest podany małymi literami. Zgniłozielona, twarda 
jak deska okładka i szczupłość tych czterdziestu paru stron spra
wiają przygnębiające wrażenie. Książkę bierze się do ręki z pew
nym zafrasowaniem. Bo powinna być znacznie grubsza. A nie jest. 
Całość, począwszy od samych graficznych rozwiązań, ma w sobie coś 
z goryczy i klęski, ale też coś z przekory. Jeśli w środku przeczyta
my kilka utworów w stylu księdza Baki, ogarną nas uczu
cia nie dość jasne. Będzie w nich coś może nie zgasłego, 
lecz zapewne żałosnego, kulejącego, litościwego, coś może 
leśmianowskiego, chybotliwego, niepewnego. I właśnie 
w tej niejasności niechybnego. Rozumiecie, o co mi chodzi. 
Nie wierzę w pewność śmierci obłaskawianej przez Bakę 
czy Rymkiewicza. Wiódł ślepy kulawego – by pozostać w poetyce, 
a Mistrza nie urazić. Nie, nie doszukuję się w ich opisach czegoś 
z intermedium; czegoś niepoważnego; czegoś w nadmiarze ludycz
nego. Jednak pełno w Thema regium krzątaniny wokół szczątek, 
kości, skór. Dużo tu ślepoty, głuchoty, ucieczki, nie ucieczki. Śmierć 
to nieporadność chwili, ułomek życia, odprysk czegoś większego. To 
większe jest – tak, tak. Ale niedosiężne. Nie dla nas. W końcu, równe 

śmierć to nieporadność 
chwili, ułomek 
życia, odprysk 
czegoś większego
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28 życiu kosa czy ślimaka, czym może być więcej? No niczym. Ta nasza 
swojska, żadna, droga śmierć... Ale, ale – nie ma tajemnic? Oczywi
ście, że są. Nie ma Rymkiewicza bez tajemnic. Tylko że one nie muszą 
tyczyć się śmierci jako takiej, śmierci jako końca. Od tego są inni 
smutni „Houellebecqowie”, grabieżcy śmierci, barbarzyńcy pogrą
żeni we współczesności, ukrywający śmierć jakby miała być wsty
dem. Mówiący, że najpierw jest życie, nawet jakaś pustka, a potem 
pustka dojmująca i brak. Ale to nie to samo, co śmierć. Pustka doj
mująca obędzie się bez słów, bez rytuału, bez kultury, podczas gdy 
śmierć – absolutnie nie. Śmierć Rymkiewiczowska trwa w najlepsze, 
żyje, świętuje, jest jednym od starożytnych po współczesnych. Czy 
mitem, czy fraszką – jest. Bez śmierci nie byłoby istnienia. Byłoby coś 
innego; na pewno mniej tajemniczego, uboższego. Lubię wywracać 
Heideggera do góry nogami, wtedy jest zabawniej. W sukurs idzie 
Rymkiewicz z wierszem Heidegger: Sein zum Tode, w którym między 
innymi niebyt nie bytuje. Utwór zajmuje stronę 24. Słowa „niebyt”, 
„byt”, „błądzi” błądzą, szaleją, uwijają się jak w ukropie. Są? Są – ale 
jakby ich nie było. Z każdym wersem tracą powagę. A z nimi Heide
gger. Jakby w ogóle tego całego Heideggera nie było. I jego bytu ku 
śmierci. Jakby było nic. 

Opowiedzmy sobie o tym „nic” więcej. Opowiedzmy o Thema 
regium.

Tomik otwiera Nekrolog. Znamy nekrologi z gazet. Na tych stro
nach dzieje się wszystko i nic, taki ich urok. Rymkiewicz sięga po ten 
gazetowy obrzęd. Przytacza rytualne słowa i sytuacje, nic niewarte 
nazwiska; zdaje się podważać sensy: 

Gołębiowski Sadowski Kowalski i jak tam 
Jeszcze się nazywałeś uczestnik kampanii

Szlachetny człowiek były długoletni
W zmarłym tracimy cześć jego pamięci

I tak postępuje dystych jeden za drugim. Aż w środku wiersza ni 
stąd, ni zowąd pojawiają się chłopiec i dziewczyna, którzy odżywają 
w tym samym czasie, gdy umierają inni:
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29Będą szli z plecakami do Morskiego Oka
Na szosie biorąc w usta pierwszy deszcz wiosenny

Po czym wracamy do utartych sformułowań, by w ostatnim dys
tychu jednak pochylić się nad sprawą. Nad nieobojętnością. Nad 
wspólnotą. Nad czymś, co w całym wierszu zdawało się niemożliwe:

Ten wiersz ci daję jak szarfę i werble
Mój bracie ziemia niech ci lekką będzie

Oto braterska strona życia i śmierci. Ot tak, sama z siebie, staje się 
poetycką niemożliwością, będąc jednocześnie niemożliwością speł
nioną. Zaraz obok, na 7. stronie, znajdziemy tych spełnień więcej. 
Wiersz bez tytułu niemal grzęźnie we wspólnocie żywych i umarłych. 
A ci przecież, żywi i umarli, są:

Zapytaj o to zmarłych pokąd twój chleb jedzą
Zapytaj o to zmarłych oni ci powiedzą

I z nimi jest poeta. Ten od szarfy, werbla, wiersza. Ten od materii 
i niematerii. Poeta Rymkiewicz i poeta w ogóle. Jako ten, który nie
sie więcej. Nie mówię, że dźwiga; że cierpi. Mówię, że niesie więcej. 
Pamiętamy z pierwszego utworu: ten wiersz ci daję. A w drugim, tym 
z 7. strony, przeczytamy także:

Pokąd przy twoim stole jeszcze z tobą siedzą 
Zapytaj o to zmarłych pokąd jeszcze wiedzą

Pokąd jeszcze za ciebie twoje wiersze piszą

Zaczynają się Rymkiewiczowskie zagadki. W wywiadach poeta mówi 
o sobie samym wobec śmierci; o tym, jak Rilke go do niej zbliżył, jak 
więcej zaczął pojmować i odczuwać; jak poezja pozwala uzyskać wgląd 
w inne sposoby istnienia. To w niej można czegoś dostąpić, w coś się 
wsłuchać. Śmierć jest swoistym oknem. Opowiada o niej, że to nasze 
codzienne widoki, tylko rozumnie zasłonięte przez naszą rozumną 
cywilizację. Jednak poeci są szaleni, nierozsądni. Są od odsłaniania. 
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30 Rymkiewicz nie szuka daleko. To nie są ciężkie kurtyny horyzon
tów, słońc, chmur. Rymkiewicz dzieje się „tuż”. Tak jest w jego liryce 
i tak jest w jego eseistyce. Lubię nazywać Rymkiewicza, ku chwale 
jego osobności, „TużRymkiewiczem”. „Tuż” jest u niego – tak rzecz 
widzę – pojęciem kategorycznym. Rodzajem widzenia spraw, swo
istym genesis. Choć prawie wcale słowa „tuż” nie używa. Gdybym 
miał się posunąć za daleko, powiedziałbym, że bez „tuż” Rymkiewicz 
by żył inaczej. Inne cierpienia by znajdował; inne przyjemności. 
Wystarczy wziąć do ręki cokolwiek Rymkiewicza, by zobaczyć wagę 
„tuż”. Poeta żyje bowiem tuż obok, tuż przed, tuż za. Tuż obok kosa; 
tuż przed końcem świata; tuż za horyzontem. Jego poetyckie spra
wy i sprawki dzieją się tuż nad ziemią i tuż pod ziemią. Rymkiewicz, 
osobliwy Zapaśnik, schodzi do parteru i bierze się za bary z tajem
nicą życia i śmierci. Chodzi za nią jak cień. Dotyka żywego i myśli, 
co dalej. Dotyka do żywego. 

Tę bliskość i powszedniość śmierci uświadamia poeta, równając 
śmierć ptaka, mrówki, drzewa ze śmiercią człowieka. Punktem wyj
ścia jest teza, że zwierzęta, drzewa – jak ludzie – mają swoje istnie
niowe cierpienia i istnieniowe przyjemności. A skoro tak, to każda 
śmierć jest podobnie straszna. To nie zgadza się – jak zauważa Rym

kiewicz – z chrześcijaństwem, które wyznaczyło granicę 
między światem człowieka a resztą stworzenia. Poeta te 
granice łamie. Nie myśli o aniołach człowieka, aniołach 
zwierzęcia, aniołach drzewa. Podkreśla w wywiadach, że 
cierpienie to jest coś konkretnego: zwierzę krzyczy z bólu 
i to ono cierpi, nie coś w nim. Jeśli anioły są, to pewnie 
przyglądają się temu obojętnie. Rymkiewicz nazywa to 

heretyckim gadaniem, ale zauważa, że Kościół nie uznaje choćby 
w ptaku osoby i duszy; że los zwierząt i drzew jest dla ludzi nieszcze
gólny, tym bardziej ich los pośmiertny. 

Rymkiewicz naturalnie, w różnym czasie i na różny sposób, doty
kał kwestii teologicznych. W połowie lat 90. poeta przypuszczał, że 
być może Bóg istnieje, lecz losem ludzi i świata nie jest zbyt przejęty. 
Że Jego odległość duchowa od człowieka, od zwierzęcia i od drzewa 
jest taka sama. Że jeśli Bóg widzi nas i resztę z tej samej odległości, 
to człowiek, ptak, drzewo są tyle samo warci. Ani lepsi, ani gorsi 
jeden od drugiego. 

rymkiewicz, osobliwy 
zapaśnik, schodzi do 

parteru i bierze się 
za bary z tajemnicą 

życia i śmierci
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31I tyle samo istnienia jest w poetyckim słowie. Tyle samo fizyczno
ści i konkretu – chce powiedzieć Rymkiewicz w wierszu bez tytułu 
z 8. strony Thema regium:

Moje słowa są cielesne Mają łokcie usta
Są porośnięte skórą Płynie przez nie krew

Pod koniec tekstu słowa ulegają rozkładowi. Ludzka materialność 
zdaje się być bezdyskusyjna. A zatem jeśli słowa umierają, to wcze
śniej żyją? Oddychają? Są? Jak inne stworzenia cierpią lub odczuwają 
przyjemność? Trudno orzec. Frapuje Rymkiewiczowska perspekty
wa. Jej na wskroś (czy na przekór?) poszerzanie. Oto – gdybym miał 
znów przywołać „pustkowicza” Houellebecqa – poszerzenie pola 
walki? Oto ekstrawagancja? 

Choroba słów poety – jak choroba świata – wielka i nieubłagana:

Gruczoły produkują białą słodką pleśń
Rak składa czarne jaja w kręgosłupie słów

Jak więc się odnaleźć? Jak odnaleźć miejsce poety? Czym je ozna
czyć? Gdzie wyznaczyć upragnione terytorium? Gdzie wbić słupy 
graniczne? Bacha porządkowały kanony, żelazna dyscyplina fugi. 
A Rymkiewicza?

Na kolejnych stronach Thema regium gości ksiądz Baka. Wyobra
żam sobie, jak by to było: barokowy Józef Baka gramoli się z książki 
Rymkiewicza i siada przy moim stole; ze smakiem zajada włoskie 
paluszki grissini; pyta, co to jest; śmieje się; potem patrzy przez 
okno na ogród. Co tu robi? W tym 2017 roku? Nic, to ledwie uroje
nia; w końcu Baka leży złożony w Thema regium jak w grobie. Rym
kiewicz zakłada maskę i pisze wiersze: Ksiądz Baka do trupa, Lament 
księdza Baki, Ksiądz Baka rozmawia z Jezusem, Męczeństwo księdza 
Baki, Nagrobek księdza Baki. Tyle. 

To nie jest skok w otchłań. Ksiądz Baka i Rymkiewicz żyją ze sobą 
za pan brat. Ta sama potęga pytań udających infantylizm, a dotkliwie 
bolesnych i cierpkich. Cykl zaczyna Rymkiewicz pytaniem: 

I jakże ci tam trupie Czymże cię tam poją
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32 A kończy dobitnie:

Jako kadź gnoju A śmierć jest kloaka
Tym był za życia i po śmierci Baka

Gdyby był Gołębiowskim, Sadowskim, Kowalskim z Nekrologu, 
może byłoby łatwiej, ale poeta Baka ze swoją poezją i ksiądz Baka ze 
swoją wiarą to bokser wagi ciężkiej. Więc czemu przychodzi z zaświa
tów, wypchanych późnym barokiem jak gęba dziecka watą cukrową, 
i słodzi niesłodkie? Słodzi, z pomocą Rymkiewicza, lekkością stylu 
śmierć. Ubiera kanon człowieczej myśli i wiary w całe bogactwo 
dawnego, ale przecież i współczesnego instrumentarium. Krzyż, 
rózga, Ojciec nasz, żebra, rany współistnieją u Rymkiewicza z wódką, 
śniadaniem, burczeniem brzucha, czkawką, muchą, skowronkiem, 
liściem i całą zgrają czy chuliganerią zjawisk Bożych i nieBożych. 
Które doskwierają, bawią, znaczą w swych jestestwach jakieś jeste
stwo większe, jakiego tylko możemy się domyślać.

No bo tak: przypomnijmy Bakę oryginalnego. Żył sobie ksiądz 
Józef Baka, raczej nie na pośmiewisko Boga i raczej nie na pośmiewi
sko ludzi, pod koniec baroku w latach 1707–1780. Oczywiście Polska 
o tym nie wiedziała, że to późny barok i że Baka to ho ho, w każdym 
razie nieśmiertelny. W 1766 roku w Wilnie, gdzie żył jezuita, wydane 
zostały jego poetyckie Uwagi o rzeczach ostatecznych. Część pierwsza 
Uwag... nie była później wznawiana, natomiast druga, ukazująca się 
potem jako samodzielny tom pod tytułem Uwagi o śmierci niechyb-
nej, przyniosła Bace ogromną popularność. Ale spójrzmy na część 
pierwszą:

Człek, póki żyje, na świecie, - prawdziwy
Bied jest i nędzy wszelkiej wizerunek.
Głos, gdy się rodzi, wypuszcza płaczliwy,
Jakoby swój przyszły przeczuwał frasunek

Zgoła poważne myśli lubi zamykać w niej choćby takimi słowami:

Odtąd: świat – psubrat, grzech – kanalija!
Jedna ma miłość: Jezus Maryja
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33Zastanawia u Baki porzucenie w części drugiej cyklu owych 
poważnych tonów na rzecz obrazków wręcz roztańczonych, piesz
czotliwych, fikuśnych, drwiących, przyśpiewkowych, ludowych, 
naiwnych:

Śliczny Jasiu
Mowny szpasiu,
Mój słowiku,
Będzie: zyku!
Szpaczkujesz,
Nie czujesz,
Śmierć jak kot
Wpadnie w lot

To obrazowanie, tak często potem parodiowane czy wykpiwa
ne, jest tu w swej naturze interesujące, bo cząsteczkowe. Nie tyle 
strojne, co wybierane wciąż z życia we fragmentach; z życia jako 
żywiołu pędzącego dokądś. I spytać należy: dokąd? W jakimś celu 
czy w pustkę?

Nie dopędzisz wczora cugiem,
Nie wyorzesz jutra pługiem.
Minęło.
Zniknęło.

Ta kropka Baki boli. Jaki by nie był naprawdę, mądry czy głu
pi – to boli. 

Rymkiewicz nie boi się kropek, aczkolwiek ani w cyklu z Baką, ani 
w pozostałych wierszach Thema regium nie uświadczysz nawet jednej.

Nie znaki przestankowe porządkują wypowiedź, a muzyka tek
stów. One brzmią, czasem z wielką literą w środku wersu, niczym 
pieśni opowiadające o czymś nie do końca pewnym; stąpające po 
kruchym lodzie, czasem lekko, czasem dosadnie; może dokądś zmie
rzające, lecz niekoniecznie chętnie; może przed czymś się wzbra
niające – jak snują się nokturny Chopina. Rymkiewicz cieszył się 
w latach 90. nokturnami Pobłockiej z 1991 roku, ja dziś – Maseckiego 
z 2016, ale wiadomo, o jakie opowieści chodzi. Jakie słowa wiersza, 
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34 jakie dźwięki, jakie harmonie, tu i tu, posuwają rzecz naprzód. Nie
uchronnie wiodą.

20 marca 1999 roku Małgorzata Bojanowska i Bohdan Pociej 
wybrali się z Podkowy Leśnej do Milanówka do Jarosława Marka 
Rymkiewicza. To jest niedługa droga i znacząca. Z Podkowy Leśnej 
wyjeżdżamy na ruchliwą szosę prowadzącą albo do Warszawy, albo do 
Milanówka. Skręcając w lewo do Milanówka, widzimy zaraz wysokie 
drzewa, a w głębi dom Iwaszkiewicza; to Stawisko. Po prawej stronie 
w oddali majaczy Brwinów. I tam, na brwinowskim cmentarzu, są 
pochowani Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Wspomniana szosa 
wiedzie wprost do Milanówka. A Jarosław Marek Rymkiewicz miesz
ka niemal w jego centrum, w domu z ogrodem. 

Rozmowa Bojanowskiej i Pocieja z Rymkiewiczem toczyła się 
wokół muzyki. Muzyki muzyki i muzyki poezji. Została opublikowa
na w roku 1999 w numerze 1. „Podkowiańskiego Magazynu Kultu
ralnego”. Jest z wielu względów unikatowa. Bo dotyka tego mojego, 
założonego na początku, „tuż”. Oto jesteśmy w światach „tuż tuż”. 
Po omacku szukamy nienamacalnego. 

Wspomnianą dyskusję otwiera kwestia trzech aspektów liryki: 
muzyczności, wyobraźni i metafizyki. Rymkiewicz zżyma się na 
zdemuzykalnienie świata. Że odejście poezji w czasach awangar
dy od muzyki w poezji, nazwanie muzyczności kłamstwem poezji, 

a także w pierwszej połowie XX wieku porzucenie przez 
muzykę poważną muzyczności  – jest karkołomne. Bo 
poezja i muzyka, wypływając z jednego źródła, znakomi
cie opowiadają o świecie i doświadczaniu świata. Muzyka 
wyprowadza poezję ze sfery rozumienia – mówi w pewnym 
momencie Rymkiewicz. A w innym miejscu: Muzyka scho-
dzi głębiej w ciemność istnienia. Od tego już krok do roz

ważań o transcendencji; o doświadczeniu i przeczuciu, i tęsknocie. 
Bohdan Pociej przypomina słowa Hoelderlina: Poetycko człowiek 
zamieszkuje tę Ziemię. Po czym rozmowa schodzi na nienaoczne 
odczuwanie istnienia. 

My, ludzie, mamy małe rozumki – mówi Pociej.
Rymkiewicz odpowiada: Tropek jest zwierzątkiem, jak w tym smut-

nym wierszu Iwaszkiewicza, i mało rozumie. 

poezja i muzyka, 
wypływając z jednego 

źródła, znakomicie 
opowiadają o świecie 

i doświadczaniu świata
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35No właśnie, ten Tropek, tak – dodaje Pociej.
My też nie rozumiemy, tak mówi tam Iwaszkiewicz potem – uzupeł

nia Rymkiewicz. 
A za chwilę powie poeta, że władza poezji polega na mówieniu: 

Nie myślcie sobie, że jest tak, jak wam się zdaje. Jest inaczej. 
Oczywiście to Rymkiewiczowskie „inaczej” jest – w nim całym, 

w całości jego tutejszego istnienia, z nami, nie z nami – fundamen
talne. To „inaczej” żyje w Rymkiewicza poezji i eseizującej historio
zofii. Jest czymś, co z gruntu się nie kończy. To „inaczej” ma swój 
los. Tani poeta powiedziałby, że ten los zapisany jest w gwiazdach, 
a poeta bezcenny, poeta Rymkiewicz, nie wie gdzie i czy w ogóle. To 
jest ten, powiedziałbym, nerw jego poezji. I jego pytanie o doświad
czenie i sens. 

Wracając do słynnej rozmowy, bohaterowie zgadzają się dalej na 
wybitność Herderowskiego terminu Lied syntetyzującego muzykę 
z poezją, po czym Rymkiewicz przypomina Leśmianowskie pytanie: 
Czemuż innego nie ma świata?. Następnie dyskusja nabiera kolejnych 
barw, bo oto z realności i nierealności Leśmianowskich łąk wycho
dząc, docieramy do kolejnej prawdy Rymkiewiczowskiej, którą poeta 
przedstawia rozmówcom w następujący sposób:

Nie ma u mnie żadnych przeczuć. […] Moja działalność poetycka pole-
ga raczej na niweczeniu przeczuć, na jakiejś totalnej anihilacji złudzeń – 
i coś, co można nazwać nihilizmem moich wierszy, ale co jest 
chrześcijańskim nihilizmem (bo istnieje coś takiego jak chrze-
ścijański nihilizm), polega właśnie na tym, że ja mówię – nie 
myślcie, moi drodzy, że dowiecie się czegokolwiek więcej. Wie-
cie tyle, ile wiecie. Więcej wiedzieć nie będziecie. […] I na tym 
polega wasze straszliwe nieszczęście istnieniowe. Wiecie tyle, 
ile wiedzą koty, jeże, żaby, sosny, trawa, a reszta jest waszym 
trochę dziecinnym, a trochę bezczelnym złudzeniem.

A od naszych złudzeń tylko krok do nicości. Do tego, że wspól
ne ze zwierzętami i roślinami mamy doświadczenie śmiertelności. 
I do tego, że można się zastanawiać, co na ten temat wiedzą koty 
czy trawy. I jak bezradne jest nasze widzenie, chwytające się często 
czegokolwiek, by s i ę  b y ł o . Złudzenia przypominają, że dopiero 
przyszłość zaprowadza porządek, a my, zanurzeni w teraźniejszo
ści, czerpiemy z życia fragmentarycznie, urwanie, choć to przecież 

dopiero przyszłość 
zaprowadza porządek, 
a my, zanurzeni 
w teraźniejszości, 
czerpiemy z życia 
fragmentarycznie
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36 też jakiś prawzór – jak Pietruszka Strawińskiego czy muzyka Luto
sławskiego. Dopiero z perspektywy czasu widzimy głębszy porządek 
Beethovena czy Chopina, którzy dla współczesnych byli niespójni. 
I dostrzegamy, że całość ich istnienia – a Rymkiewicz mówi też przy 
tym o swoim istnieniu – może zamykać się w jednym preludium, 
jednym nokturnie, jednym wierszu. Że na przykład w każdym nok
turnie miałoby być życie, przyjemność, cierpienie, umieranie. Poeta 
opowiada o inspiracji totalnej; inspiracji kotem, trawą, lecz także 
Schubertem lub Leśmianem. 

Ta kapitalna rozmowa, której poświęcam tu tyle miejsca, z 20 mar
ca 1999 roku; która się zdarzyła w domu poety w Milanówku, gdzie 
w ogrodzie paradowały kosy, koty, jeże (co było widać przez duże 
okno), jest o wszystkim tym, co nazywam „tuż tuż”; co nie musi 
być nazwane ani naznaczone. Ale co jest. I ten nieporządek, potem 
ogarniany, i ta wielość, potem liczona; i ten człowiek, wciąż niepo

liczony, i sam... I to wreszcie, co wieńczy tę rozmowę, gdy 
rozmówcy wspominają przedwcześnie zmarłych Schuman
na i Jacqueline du Pre. I nazywają kompozytora i wiolon
czelistkę... instrumentami nicości. 

Jest być może tak – mówi Rymkiewicz – że nicość wysyła 
takie swoje światła. I stąd geniusz niektórych kompozyto
rów czy wykonawców. Z przeczucia śmierci. Z tego – o czym 
przypomina Pociej – co Niemcy nazywają Todesahnung i co 

jest czymś więcej niż tylko przeczuciem śmierci. 
A jedna z ostatnich myśli tej rozmowy, sprowadzonej dość bole

śnie na tory śmierci, brzmi tak:
Czy twoje doświadczenie upoważnia cię – pyta Pociej – do wiary 

w nicość po śmierci?
Rymkiewicz odpowiada: 
Moje doświadczenie mówi mi tylko, że wszystko, co jest obecne, staje 

się nieobecne.
I z tego „stawania się”, i z tego ruchu u Baki, i z tego ruchu u Rym

kiewicza bierze się swoista żałość świata. Ludzi, kotów, drzew, Boga. 
Barokowa, pełna pychy, a zarazem pełna zwątpienia w pychę dyna
mika. Ten świat wiecznych poruszeń i trwogi. Tych bezkrwawych 
mechanizmów i krwawego podziemia. Tego gnijącego lustra czło
wieka. Tej straszliwej zapowiedzi. 

napotykamy boga 
wyzbytego atrybutów 

boskości, a w poezji 
pozbawionego 

jakiejkolwiek 
przyzwoitej konwencji
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37Ten wiersz Panie Boże
Tobie przypisuję
Popatrz Panie Boże
Jak ja ci się psuję 

Tak rozpoczyna się utwór ze strony 16. Thema regium, ten bez tytu
łu, zaraz po cyklu z księdzem Baką. Opis psucia człowieka, poety, 
podmiotu mówiącego wiedzie do strofy 6.:

Mógłbyś się zlitować
Lecz się nie zlitujesz
Bo jak słowa w krtani
Tak ty mi się psujesz

Dwie kolejne strofy to nieprawdopodobny, zupełnie materialny, 
arcyludzki upadek Boga, w którym gniciu ulegają święte (owszem) 
palce, łokcie, żebra, czaszka. A wiersz kończy strofa 9.:

Psujemy się obaj
Mój ty Panie Boże
Nie ma tego słowa
Nic już nie pomoże

Zatem w niecałej połowie tomu napotykamy Boga wyzbytego atry
butów boskości, a w poezji pozbawionego jakiejkolwiek przyzwoitej 
konwencji czy choćby ornamentu. Nie, oto jestestwo Boga zrównane 
z jestestwem człowieka odziera poeta ze złudzeń. We współistnieniu 
(lub nie) człowieka z Bogiem poezja staje wobec sprawy życia i śmierci 
bezradna. Nie ma opisu, nie ma słowa. Jest naga Boga obraza, czło
wieka obraza, poezji obraza. 

Na stronach od 18. do 23. są wiersze zamknięte utworem Na tru-
pa (VI). Przywołanie barokowego Jana Andrzeja Morsztyna i jego 
sonetowego trupa jako zakochanego byłoby tu nie na miejscu. W The-
ma regium wiersz Na trupa poprzedza kilka innych tekstów, rozbie
rających człowieka (który to już raz w tym zbiorze?) na pięty, język, 
żebra, gardło, krtań, palce, wargi, płuca, źrenice i tak dalej. I tak dalej 
w głąb. W głąb tego, co tuż nad ziemią, i tego, co tuż pod ziemią. 
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38 W głąb tego, co ledwie żywe, i tego, co ledwie martwe. Z tą granicą 
niechybną, ale chybotliwą, rozkołysaną, niejasną; z motywem, że 
człowiek jeszcze żywy, a jakby umarły – i odwrotnie. Te odwrotno
ści igrają z losem. Będą mi się zmarli rodzić – czytamy. Igrają z losem 
w pragnieniu wysłowienia czegoś nieprawdopodobnego. Jakby tylko 
wysłowienie ocalało. Jakby tylko słowo umiało zmartwychwstawać. 
Lub żyć wiecznie w swoistym Exegi monumentum, Rymkiewicza Exegi 
monumentum ze strony 38., po które będziemy musieli później natu
ralnie sięgnąć. Tymczasem na 20. stronie przeczytamy: 

Kto pozbiera kto zawiąże
Co tak mi się rozsypało
Kto do kości doda słowa
I do słów kto doda ciało

I tak powoli docieramy do wspomnianego Na trupa (VI) z ekspo
nowanym w randze strofy refrenem:

To jest właśnie ten nasz trup

Jakby dzieci mówiły: Oto miś. Anafora „ani”, tak umiłowana przez 
barok, wiedzie nas przez kości, skórę, kolana, łzy, dalej przez noce, 
dymy, sny, groby – aż do sfery elementarnych uświadomień: Ani 
odkąd ani dokąd albo Ani nie wie ani wie, albo Ani nie jest ani jest. 

Jeśli po tym następuje wiersz Heidegger: Sein zum Tode, to jesteśmy 
w domu. Ile czegoś jest, a ile nie jest? Co jest bytem, a co nie? Czy 
niebyt jest pokraczną lub cudaczną formą istnienia? Dziwolągiem? 
Czy może czegoś takiego w ogóle nie ma? 

Ten tekst zdaje się osobliwą opoką. Dzięki niej w następnych 
wierszach jest nam wolno swawolić niczym Baka w Uwagach o śmierci 
niechybnej; swawolić z Rymkiewiczem na temat... niechybnego życia. 

Dlaczego sroka jest sroką a  nie kosem – zaczyna poeta. Po 
czym w kolejnych utworach prowadzi nas przez postaci, terminy, zna
ki, losy – Piętaszka, róży, drozda – by uszczknąć cokolwiek z sekretu 
istnienia. By wesprzeć się przy tym literaturą, muzyką czy estetyką. 
Jakby róża w funkcji róży tyle samo miała ważyć, co życie w funkcji 
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39życia, a prośba o pióro żywego drozda miała być przepustką, nie 
wiem, do nieba. Które zresztą zamyka chorał chmur. 

Aż strona 30., 31. i 32. mają przynieść ucieczkę, ukojenie. Oto 
muzyka. Czy opisana w wierszach Schubert i Schumann jest muzy
ką? Jest sednem? Czy gdzieś porzucona w kącie martwieje? Gdzie 
Schubert, a gdzie dźwięk? Gdzie próchno, a gdzie pieśń? Gdy pieśń 
w połowie przerwana i wiersz wpół się smuci. 

I to „wpół” próbuje rozjaśnić tajemnice następnych wierszy, pro
wadzących nas do przedostatniego pod tytułem Mozart. Zatem 
trzeci z przedwczesnych, po Schubercie i Schumannie, kompozyto
rów. Tenże Mozart cóż sobie robi ze śmierci, skoro gwiżdże w tra
wie i jest kosem? Skoro gładko przechodzi w czarnym fraku koło 
strojów śmierci, dekorowanych przez Rymkiewicza kośćmi, próch
nem, gromnicami, błyskawicami, trumnami – tym siedliskiem, tym 
miejscem upstrzonym, tym ogrodem, tym z kosem i ze skoszoną 
trawą... Słowo „jeszcze” otwiera sześć z dziesięciu strofdystychów. 
„Jeszcze” nie do końca radzi sobie z muzyką; trochę za dużo w nim 
szumu; trochę za bardzo jest spłaszczone. Jakby było słowem wpół, 
połową słowa, słowem skoszonym, zawieszonym „tuż tuż” nad zie
mią, obok tajemnicy. Jakby powstrzymującym świat od zupełności 
wszelkich odejść. Jakby zatrzymującym nas w wąskim przejściu, 
w którym potrącamy niechcący Mozarta. 

Ale wróćmy do 33. strony i kolejnych, po których śmierć chodzi. 
Sprząta i zamiata. Zabiera najbliższych Rymkiewicza; zabiera Słowac
kiego, który na modłę księdza Baki jest wyfiołkowany, jest gołąbkiem, 
słowiczkiem wycałowanym przez Muzę; jest w lakierkach. Dopiero 
potem, powtórzę, dopiero potem są świece, powietrze, brudne prze
ścieradło, trumna. Choć Prześliczny zostaje. I Anioł z nim. I pytanie 
w puencie o kogoś jeszcze większego. 

Na stronach 38–41 są, chciałoby się powiedzieć, rzeczy wielkie, bo 
sięgające po to, z czego Rymkiewicz wyrasta i co pielęgnuje. Mamy 
więc zapowiadane już Exegi monumentum, mamy Ewangelię i mamy 
wreszcie Rzym. Tenże pomnik Horacjański nie bardzo tu Horacjański; 
raczej przedrzeźniony, a może z obowiązku zwolniony. No bo zbudo
wany z gadulstwa, jąkania się, z jakiegoś świecenia, lecz nie światła, 
z jakiejś śpiewki, lecz nie pieśni. Exegi munimentum – pisze poeta 
w 4. strofie w nawiązaniu do Mickiewiczowskiego Exegi munimentum 
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40 aere perennius. Z Horacjusza napisanego w Paryżu 12 marca 1833 roku. 
I pisze, by przypomnieć o swym Mickiewiczowskim munimentum 
(wsparciu). Ale też o rodowodzie – i, w tym rodowodzie, pośpiechu:

Ten czyjkolwiek czyj bądź by czym prędzej czymże to

Bo na poetę „iście istego” (póki co zagubionego) czeka powie
trze, krew, płuca, słowik, słownik, a na koniec trumna. I te trzyna
ście zgłosek wprawnie policzonych. Kiedyś przez Mickiewicza, teraz 
przez Rymkiewicza. By w polskiej mowie ustać. I dać radę ochoczym 
słowom, i unieść pomniejszy pomny po mnie pomnik. 

Pomnikowe słowa z biblijnej historii Łazarza są kanwą Wiersza na 
te słowa Ewangelii św. Jana: Choroba ta nie jest na śmierć. Bo przecież, 
Boże, gdyby było zmartwychwstanie, na wszystko można by na tym 
biednym, pięknym świecie przystać. I na poezję jako taką, na tę pieśń 
odwieczną na chwałę zwycięzców śmierci, piekła i szatana. I na to, 
by mylić – jak chce Rymkiewicz – życie ze śmiercią, a dzień z nocą. 

Po czym jest Rzym – w najszlachetniejszej ze szlachetnych form 
sonetu. By tym bardziej treść była przeciw formie; by tym bardziej 
złamana kolumna i cisza wokół – bolały; by tym bardziej doskwierał 
upadek z antyku wziętych wartości. Tylko poeta próbuje cokolwiek 
ratować – jakby bywał tam gdzie nikt nie bywa. Rymkiewicz, mistrz 
klasycyzmu, w nim widzi ocalenie. Gdzieś, nie wiadomo gdzie, i kie
dyś, nie wiadomo kiedy, skończyła się – możliwe – jego epoka, choć 
on sam tkwi w niej cierpliwie i ją podtrzymuje. W jakimś żalu, któ
ry roztacza choćby nad nagą, złamaną kolumną, że gdyby choć robak 
pełzał w strzępach ciała / Gdyby leżało coś gdzie ona leży – to już moż
na by mieć nadzieję. I wierzyć w moc poezji, w moc człowieka i siłę 
wszelkich wskrzeszeń, trwania i wytrwania. 

I śmieszne byłyby dywagacje, w jakiej epoce żyje Rymkiewicz. 
A  przecież ile już razy zadawałem sobie, sięgając po cokolwiek 
Mistrza, to idiotyczne pytanie? Wyobrażałem sobie, jak Rymkiewicz 
spaceruje z Mickiewiczem i Leśmianem po milanowskim targowisku 
i kupuje jakieś przysmaki dla kota. A z góry patrzy na niego (i się nie 
odwraca) Bóg. I widzi te stragany, te wąskie alejki, to ogrodzenie, ten 
ruch na ulicy obok. Słyszy te pogaduszki poety z przypadkowymi 
(ale nieprzypadkowymi) ludźmi. I słyszy te wiersze, które dopiero 
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41rodzą się w głowie Rymkiewicza i albo zostaną przelane na papier, 
albo porzucone. Albo staną się – w domu lub ogrodzie, przy jednej 
z sąsiednich ulic – czymś, albo staną się niczym. I Rymkiewicz po raz 
tysiąc któryś stanie się sam dla siebie zagadką, sam pytaniem. Sam. 

Zatem śmierć wpół żywa, niedogadana, nieskończona, zatrzy
mana w biegu, dominuje w trzech wierszach zamykających Thema 
regium. Na 44. stronie padają słowa, z którymi Rymkiewicz żyje 
od lat, przypominając w wielu rozmowach, że nawet kiedy był sie
demnastolatkiem, to wyobrażał sobie, że może umrzeć za tydzień 
lub dwa: 

Już tam jestem a tu jeszcze bywam

To wiersz bez tytułu. A ten ostatni, ze strony 47., zatytułowany 
jest Jakby życie było łzą. To ciekawe, że utwór zamykający tomik jako 
jedyny w książce ma tytuł taki, jak pierwsze słowa samego wiersza:

Jakby życie było łzą która spływa
Po tej twarzy co już nieżywa

Jak w tajemniczych nokturnach Chopina coś się niby zaczyna (ale 
skądś przychodzi, bo trwało gdzieś wcześniej) i coś się niby kończy 
(ale tylko dokądś odchodzi, bo będzie trwać gdzieś dalej), tak tytuł 
i pierwsze słowa wiersza są ostatecznie tym samym. I tym samym 
niepewnym. Z wszechwładnym w wierszu słowem „jakby” otwierają
cym aż dziesięć wersów utworu. Otwierającym perspektywę niesta
łą; perspektywę zachwianą; perspektywę domysłu, supozycji. Owo 
„jakby” łączy się najczęściej ze słowem „łza”, a dwa razy ze słowem 
„życie”. Ale w tekście nie wszystko jest jakby, nie wszystko jest płyn
ne i przypuszczalne. Sferę pewności dokumentuje użyte trzykrotnie, 
bezsporne jak gwóźdź do trumny słowo „jak”. Tu nie ma dyskusji:

Jak umarły w trumnach zasiada

albo:

Jak kościoły wiatr nam otwiera
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42 albo:

Jak nas w kościół niosą z kostnicy

„Jak” jest dosiężne, jasne, określone. Które słowo ostatecznie 
bardziej boli: „jak” czy „jakby”? Wolicie być łzą czy wiatrem? Niedo
powiedzeniem czy kropką? Boże, to „jak” mrozi”, a „jakby” zdaje się 
nas chronić. Nie zatrzaskuje drzwi. 

Rymkiewicz niejako stoi w drzwiach. Albo patrzy przez okno; 
albo – lepiej – chodzi. Poezja nie zastyga w miejscu; wciąż się poru
sza. Słowa chodzą tam i sam; nie kończą się. Podobnie jak nie koń
czy się i mówi cały tom (i nokturny Chopina): nie znaczymy jasno 
swego początku i swego końca. Wiersz żyje. Życie żyje. Śmierć żyje. 
„Tu i teraz” pożera czasy przeszły i przyszły. Nic się nie dokonuje. 
Śmierci nie obowiązują czas i przestrzeń. Śmierć nie jest w ogóle do 
niczego zobowiązana. Opatrzność to nie ostateczność; amen jest 
despektem. Jeśli coś obowiązuje, to powrót. Zmienność, wielość, 
gabinet luster bez granic. Rymkiewicz opowiada jedną historię, bo 
świat opowiada jedną historię. Żywi i umarli są sobie współcześni. 

Wciąż żyją, wciąż umierają. I są sobie wspólni. Są sobie 
zaklęci. Wciąż skłóceni z własnym istnieniem; wciąż się 
w nim nie do końca mieszczący – wiercą się w swych przy
ciasnych garniturach i znoszonych rozumach. W swych 
formach i treściach. 

Powiedziałbym, że Thema regium to paradoksalnie nie 
trzydzieści jeden wierszy, ale wiele więcej. Jak Rymkiewi

cza jest znacznie więcej niż tych słów tu, w Thema regium, zapisanych. 
Zanurzony po uszy w poezji, jest zanurzony po uszy w tajemnicy. 
Odliczył się w słowach, wersach, strofach, wierszach, ale nie odliczył 
się w liryce. I wcześniejsze, i późniejsze jego tomy będą nade wszystko 
nieprzerwanym mówieniem. Bo Rymkiewicz to ileś mówień o tajem
nicy, rozmów z nią samą; mówień nieskończonych o nieskończoności; 
mówień o tym, co skończyć się nie umie i... nie może. Jakby mówił, co 
słyszy. A słyszeć przecież nie przestaje. Jakby żył Rymkiewicz jedną, 
wspólną dla życia i śmierci tajemnicą żywiołu, który istnieje nieza
leżnie od niego; który nawet cieniem się nie kładzie, bo po prostu 
j e s t . To Rymkiewiczowskie istnienie. Jedyne. Tylko – i aż – takie. 

rymkiewicz opowiada 
jedną historię, bo 

świat opowiada jedną 
historię. żywi i umarli 

są sobie współcześni
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43Wśród robactwa innych pytań, wyłącznie pobocznych. Oto Thema 
regium. Oto królewskie rymy. Oto niewidzialne berło Poety. I jego 
brnąca przez trawy z kosami, pająkami, błotem, rozpadem, w kurzu, 
jedna i ta sama, od lat nadchodząca, najeżona epoka. 

Jest maj 2017 roku. Całkiem inny od tego maja z roku 1978, kiedy 
Thema regium znalazły się w moich kilkunastoletnich rękach. Tamte 
ręce inaczej sięgały i po Thema regium, i po Mapę pogody, i po nok
turny Chopina. To były inne utwory. Mimo że i wtedy poruszały, to 
były daleko. Dalej niż przenikliwsze spojrzenie; niż zasłuchanie się, 
ot choćby takie głupkowate, niewinne, takie na próbę. 

Jest, powtórzę, maj 2017 roku. Na moim stole, który przez okno 
wygląda na ogród, leżą teraz Thema regium, Mapa pogody i nokturny 
Chopina według Maseckiego. Biorę do ręki barwne pudełko z płytą. 
Puszczam. Z głośników płyną pojedyncze tony pierwszego noktur
nu bmoll op. 9 albo czwartego Desdur op. 27, albo piątego Gdur 
op. 37. Wymieniam akurat te w szczegółach, by powiedzieć cokolwiek 
o tej muzycznej nieskończoności Maseckiego. O tym, że Masecki 
otwiera powyższe utwory nie tonami Chopina, ale własnymi. Które 
skądś przychodzą (jak słowa wierszy Rymkiewicza), wracają i są. Coś 
mówi pianino Maseckiego (nie fortepian). Coś drży między jedną 
ciszą a drugą, drugą a trzecią. Jakby z Heideggerowskimi prześwi
tami „między”. Jakby Marcin Masecki zawieszał je ze swobodą pod 
zachodzącym niebem; jakby w mroku zawieszał latarnie, które coś by 
rozświetlały. Ale co? I kto by to czynił? Chopin? Masecki? Bóg? Nikt?

Czytajcie, słuchajcie, niedowierzajcie. Ω



Choć żyjemy dla innyCh, 
to umieramy dla siebie 

NawróceNie się Na łożu śmierci byłoby dla 
mNie koszmarem. miałbym w swojej ostatNiej 
godziNie zaprzeczyć wszystkiemu, co uważałem 
przez całe życie za słuszNe? miałbym zmazać te 
kilkadziesiąt lat bezbożNictwa Nagłym przyjęciem 
sakrameNtów? Nie chciałbym zostać zapamiętaNy 
jako ktoś, kto w obliczu śmierci Nagle spękał. 
chcę umrzeć jak twardy facet, jak wojowNik – 
mówi Łukasz orbitowski, powieściopisarz i ateista

Mateusz K. Dziób: Jakiś czas temu na 
naszych łamach Arkady Saulski określił 
Cię mianem „bezkrwawego rzeźnika”…

Łukasz Orbitowski: To chyba nie jest 
komplement, bo bezkrwawy rzeźnik jest 
rzeźnikiem nieskutecznym. Brzmi to jak 
sugestia nieudolności.

Ale mimo wszystko śmierć dość często 
pojawia się w Twojej twórczości.

– Tak, tak. Trochę tego żałuję, bo im dłu-
żej żyję i nabieram doświadczenia, tym 
bardziej uświadamiam sobie, jak poważ-
ny jest to temat, jakim skandalem i nie-
szczęściem jest śmierć. Nie mogę powie-
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45dzieć, że żałuję, że zabijałem tylu swoich 
bohaterów – bo rozumiem, że właśnie to 
Arkady Saulski miał na myśli. Dojrzałem 
jednak do myśli, że należy już przestać. 
W mojej najnowszej książce [premie-
ra jesienią – przyp. red.] trupów będzie 
mało. Już w Innej duszy były tylko dwa.

Ale za to jakie.

– Być może o to właśnie chodzi? idę 
w jakość (śmiech). Wydaje mi się, że 
w swoim okrucieństwie wobec bohate-
rów byłem nieco dziecinny. Ale jednocze-
śnie uważam, że trzeba tak pisać, kiedy 
jest się młodym.

Czyli zabijanie swoich 
bohaterów było rodzajem 
młodzieńczej pasji?

– Nie powiem, że pasjonowałem się 
śmiercią, bo to mogłoby dziwnie 
zabrzmieć. Śmierć wydawała mi się wte-
dy czymś bardzo błahym. Nie straciłem 
zbyt wielu bliskich osób, a moje myślenie 
o tym zjawisku było wywiedzione z róż-
nych lektur, filmów… Może dlatego sobie 
folgowałem. Zresztą uprawiałem litera-
turę grozy, a tam śmierć leży w dobrym 
tonie. Teraz już od tego odszedłem, ale 
jednocześnie nie wypieram się swoich 
starszych książek. Wręcz przeciwnie – 
wszystkie są aktualne.

To jak będą ginąć bohaterowie 
w nadchodzącej powieści?

– Może przeciwnie, nie będą ginąć, tylko 
wyświadczę im tę przykrość i będą żyć? 
Ze wszystkimi konsekwencjami swoich 
uczynków. Widzisz, ledwie zaczęliśmy 
rozmawiać, a już pytasz mnie o trupy. 
Nie chcę, żeby moja literatura była tak 
postrzegana.

Nie jest to oczywiście moje pierwsze 
skojarzenie. Ale ten wątek mimo 
wszystko stanowi istotny element 
Twojego dorobku.

– Kiedy zaczynałem tworzyć, towarzyszy-
ło mi przekonanie, że nie będę żył długo. 
Myślałem, że będę należał do pisarzy 
przeklętych w stylu Marka Hłaski albo 
Mirka Nahacza. Żeby uściślić – nie chcia-
łem tego, ale spodziewałem się, że tak 
się właśnie stanie. Nie przypuszczałem, 
że dożyję tego skandalu, który teraz ma 
miejsce, czyli że mam 40 lat i nadal żyję. 
Być może to przekonanie, że niedługo 
zgasnę, oraz wysiłek, który poczyniłem 
ku temu – mowa o moim trybie życia – 
przełożyły się na śmierć w moich książ-
kach. A teraz i ja chcę żyć, i chcę, żeby moi 
bohaterowie żyli. Nie chcę być autorem 
od umierania. Naprawdę!

W swoich książkach, mimo 
przygnębiającej i depresyjnej aury, 
zawsze puszczasz oko do czytelnika…

– Oczywiście, że tak. Moje książki w swo-
im rdzeniu są lekturami poważnymi, 
humor zbiera się więc na akcydensach, 
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46 drobiazgach i akcentach... Żeby Ci jesz-

cze bardziej zaprzeczyć – zawsze uwa-
żałem, że głównym tematem mojej 
twórczości jest życie. Mimo wszystko jest 
ono tragiczne, bo przecież umieramy, ale 
to tragedia bardzo komiczna w swojej 
codzienności i w splotach wypadków. Tak 
samo moje książki – są bardzo poważne 
i smutne, ale jednocześnie niepozba-
wione poczucia humoru. Myślę, że tak 
właśnie powinno się pisać, nie utrzymu-
jąc wszystkiego w jednej tonacji. Dlatego 
puszczam oko do czytelnika. Nie chciał-
bym, żeby szukał on na siłę śmieszności 
tam, gdzie jej nie ma, a jednocześnie 
dążę do tego, żeby nie tylko płakał nad 
lekturą, ale i kilka razy się uśmiechnął.
 
Chyba najpoważniejszą Twoją 
powieścią jest Inna dusza. To opowieść 
oparta na głośnej sprawie zabójstwa 
dokonanego w latach 90. ubiegłego 
wieku w Bydgoszczy. Czy kiedy ją 
pisałeś, próbowałeś wczuć się w rolę 
mordercy?

– Inna dusza pisana jest z innej perspekty-
wy – perspektywy przyjaciela. Do głowy 
mordercy nie mamy dostępu, obserwu-
jemy go wyłącznie poprzez jego zacho-
wania. Mówiąc szczerze, kiedy szukałem 
pomysłu na Jędrka, to zrozumiałem, że 
go nie rozumiem… Że porządek jego 
myślenia jest dla mnie niedostępny i nie 
potrafię go pojąć. Dlatego opisałem go 
zewnętrznie i postanowiłem pozostawić 
go nierozwiązaną tajemnicą. Oczywiście 

to tajemnica niezbyt kunsztowna – nie 
kryje wielkich prawd jak w Zbrodni i karze 
Dostojewskiego. Tu jest tylko prosta, ale 
bardzo gęsta ciemność.

Czyli nie możesz pojąć, dlaczego ludzie 
zabijają innych ludzi?

– Nie, tego nie powiedziałem. Ja nie 
rozumiem, dlaczego zabijał mój boha-
ter, Jędrek. W większości przypadków 
sprawa jest jasna: pijany facet wraca 
do domu, żona robi mu wymówki, więc 
ją zabija. Nie popieram takiego zacho-
wania, ale w pewnym sensie mogę je 
pojąć. Są różne zabójstwa – ze złości, 
z zazdrości, z żądzy, z chciwości… Jestem 
w stanie zrozumieć nawet mechaniczną 
likwidację, która była domeną systemów 
totalitarnych. Podkreślę raz jeszcze – 
rozumiem to, ale nie popieram. Dla mnie 
fascynująca jest zwłaszcza praca wielu 
pokoleń, która sprawiła, że teraz na co 
dzień raczej się nie zabija.
 
Chodzi o pewien bagaż etyczny, 
cywilizacyjny, kulturowy?

– Tak.
 
Ale przecież już w oryginalnym 
dekalogu piąte przykazanie brzmi: nie 
morduj. Nie tyle nie zabijaj, ale właśnie 
nie morduj.

– Dekalog to inna sprawa. Wszystko 
rozbija się o antropologię i rozumienie 
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47terminu „człowiek”. Kiedy Mojżesz ogła-
szał dziesięć przykazań, to nie odnosi-
ły się one do Amalekitów, Fenicjan czy 
Filistynów, tylko do Żydów – bo tylko oni 
byli „ludźmi”, byli podmiotem prawa. 
Dopiero później ta podmiotowość zaczę-
ła obejmować inne grupy. Cała historia 
ludzkości zmierza w kierunku poszerza-
nia znaczenia terminu „człowiek”. Jeszcze 
blisko 200 lat temu w kulturze Zachodu 
Czarni nie byli ludźmi. To zmieniło się 
dopiero po amerykańskiej wojnie sece-
syjnej, choć w praktyce jeszcze w latach 
50. ubiegłego wieku czarnoskórzy nie 
mogli brać udziału w wyborach. Podobne 
procesy nadal mają miejsce. W ramach 
debaty o aborcję prawica rozszerza poję-
cie „człowiek” na zygotę, z kolei lewica 
próbuje nadać zwierzętom prawa, które 
przysługują ludziom. Człowieczeństwo 
jest terminem ruchomym, powiększanie 
tego zbioru postępuje. Ale to już rozmo-
wa na inny temat.

Przypuszczałeś, że nie dożyjesz wieku, 
w którym jesteś teraz. To wynikało 
z twojej filozofii życia? Kiedy na Ciebie 
patrzę, widzę przede wszystkim metala 
i mimo woli przychodzi mi na myśl 
dewiza sex, drugs and rock’n’roll.

– Nie, nie. W żadnym razie. To wynika-
ło z głębokich stanów depresyjnych, 
potęgowanych w dodatku przez różnego 
rodzaju używki. Z dzisiejszego punktu 
widzenia to było kretyństwo, ale wtedy 
bardzo chciałem umrzeć młodo.

To dość romantyczne.

– Tak, idiotycznie romantyczne. Przecież 
mówię, że byłem bardzo głupi. Chociaż 
ta głupota miała wiele uroku i doprowa-
dziła do wielu przygód… Wchodziłem 
w każdą, nawet najbardziej idiotycz-
ną sytuację z pieśnią na ustach, bo mi 
nie zależało. Wiodłem radosne życie na 
krawędzi, które musiało jednak dobiec 
końca. Byłem zmęczony tymi próbami 
dotarcia do kresu. Takie hedonistyczne 
dionizyjskie życie nie kończy się wypale-
niem, ale nudą, żalem i goryczą.
 
A metal? Jaką rolę pełnił w tych stanach 
depresyjnych, w tym dionizyjskim 
stylu życia? Co takiego pociąga Cię w tej 
muzyce?

– Baśniowość metalu, czyli to, co więk-
szość ludzi od niego odrzuca! Metal był 
ważną częścią mojej formacji, on mnie 
współtworzył. Później zacząłem od niego 
uciekać, ale uświadomiłem sobie, że nic 
lepszego mi się w życiu nie zdarzyło. Te 
dźwięki są w pewien cudowny sposób 
odklejone od rzeczywistości. Zespo-
ły metalowe śpiewają o diable, żywych 
trupach, smokach albo innych pierdo-
łach. Przecież to fantazja dla czternasto-
latków! Ale ja potrzebuję tej baśniowo-
ści. Na co dzień jestem głęboko wbity 
w życie, a do metalu wracam jak do 
dziecinnego pokoju. Kolejna rzecz to 
wspólnota, która tworzy się za sprawą 
tej muzyki. Tak się złożyło, że większość 
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48 moich przyjaciół to metalowcy, choć 

oczywiście nie tylko dlatego się przyjaź-
nimy. Niektórzy umawiają się na brydża, 
golfa albo na piwo, a my umawiamy się 
na koncerty.
 
Skąd zatem ta otoczka 
śmierci i depresyjnych 
klimatów, skoro mówisz, że 
to nie na poważnie?

– Nie do końca. istnieją przecież poważ-
ne metalowe zespoły, jak choćby Mgła. 
Z drugiej strony mamy Slayera czy iron 
Maiden – to groza jak z filmów Tima 
Burtona, straszna tylko dla nastolat-
ków. A skąd się to bierze? Popatrz, ile lat 
mieli iron Maiden, Rotting Christ i inni, 
kiedy zaczynali. Varg Vikernes poszedł 
do więzienia, zanim ukończył 20 lat. Oni 
wszyscy czerpią z nastoletniej fanta-
zji, a młodzi ludzie wolą to od ziomu-
sia nawijającego, jak to ciężko jest na 
dzielni. Chociaż zaznaczę, że kiedy byłem 
młodszy, to uważałem, że metal jest 
najpoważniejszą muzyką na ziemi. Teraz 
mam 40 lat już i inaczej na to patrzę. 
Głupota metalu jest moim zdaniem 
piękniejsza niż mądrość innych gatun-
ków muzycznych.

A w jaki sposób jako 40-latek patrzysz 
na śmierć? Boisz się jej?

– Z tym mam kłopot. Sama śmierć mnie 
nie dotyczy. Kiedy umrę, to mnie po 
prostu nie będzie – taki mam pogląd na 

życie pozagrobowe. Słyszałem, że proces 
umierania jest nieprzyjemny i tego się 
obawiam. Chciałbym tylko należycie się 
do tego przygotować.
 
Jak ateista, którym jesteś, może 
przygotować się do śmierci?

– Wydaje mi się, że składają się na to 
dwie istotne kwestie. Po pierwsze, nie 
można zostawić po sobie bałaganu. 
Mówię tu o bardzo przyziemnych rze-
czach, które dotyczą także ludzi wie-
rzących. Chodzi o to, żeby pożegnać się 
z bliskimi, rozwiązać kwestie majątko-
we, pospłacać długi i powiedzieć to, co 
się należy, tym, którzy na to zasługują. 
W skrócie – posprzątać z kuwety całe to 
gówno. To nie jest łatwe, bo muszę sobie 
na przykład uświadomić, kogo skrzyw-
dziłem, i go za to przeprosić. Muszę też 
uporządkować choćby kwestie praw 
autorskich. Jest straszny karambol z tym 
umieraniem. i jakby tego było mało, 
wszystko to będzie robione w otoczce 
jakiegoś ogromnego lęku. 

Po drugie, niezwykle ważna jest dla 
mnie śmierć godna i pozbawiona stra-
chu, przynajmniej z zewnątrz. Chciałbym 
umrzeć jak niektórzy cesarze rzymscy – 
stojąc. Żeby ani nie skamleć, ani się nie 
trząść, ani nie błagać o jeszcze jedną 
chwilę jak Maria Antonina. Żeby nie 
nawrócić się na łożu śmierci… 

Wykluczasz możliwość nawrócenia na 
łożu śmierci?
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49– Nie. Ja tego nie wykluczam, ale chciał-
bym tego uniknąć.
 
Dlaczego?

– Bo to jest niskie! To byłby koszmar. 
Miałbym w ostatniej godzinie życia 
zaprzeczyć wszystkiemu, co uważałem 
przez całe życie za słuszne? Miałbym 
zmazać te kilkadziesiąt lat bezbożnictwa 
nagłym przyjęciem sakramentów? Nie. 
Tak się nie powinno robić.

Ale przecież byłoby Ci łatwiej.

– Nie chcę, żeby było łatwo. Chcę, żeby 
było pięknie. Ja chcę umrzeć jak twardy 
facet, jak wojownik. Żeby nawet powieka 
mi nie zadrżała. O ile moje nawrócenie 
za życia byłoby efektem jakiejś przemia-
ny duchowej, o tyle nawrócenie na łożu 
śmierci byłoby spowodowane strachem. 
Nie chciałbym zostać zapamiętany jako 
ktoś, kto w godzinie śmierci nagle spękał.
 
Czyli nie masz dobrego mniemania 
o ludziach, którzy nawracają się na łożu 
śmierci?

– Nie, to za dużo powiedziane. Nie 
powinniśmy przykładać tego samego 

kryterium do siebie i do innych. Każdy 
ma swoją historię i każdy w inny sposób 
dociera do śmierci. Umieranie jest dość 
trudnym i nieprzyjemnym doświadcze-
niem, więc nie mnie oceniać, kto i jak 
zachowuje się w tym momencie. Myślę, 
że żyjemy dla innych, ale umieramy dla 
siebie. Każdy w tej ostatniej chwili będzie 
sobie radził, jak tylko potrafi. Może ja też 
zawołam po księdza, będę się trząsł ze 
strachu i robił pod siebie? A tak poważ-
nie, to chciałbym umrzeć znienacka. Żeby 
mi żyłka pękła i po sprawie.
 
Nie przeraża Cię to, że zgodnie z Twoimi 
przekonaniami śmierć to koniec 
i nicość?

– Ale mnie to przecież nie dotyczy. Jeśli 
moja świadomość zniknie, to nie będę 
mógł kontemplować tej chwili. Myślę, że 
nasz niebyt w czasie snu może stanowić 
swoisty przedsmak śmierci. Ja przede 
wszystkim kocham życie i chciałbym żyć. 
Może nie wiecznie, bo to byłaby męka, 
ale pożyć jeszcze trochę – tak.
 
Rozmawiał 
Mateusz K. Dziób

Łukasz Orbitowski (ur. 1977) – filozof, pisarz i felietonista. Laureat Paszportu „Polityki” 2016 za powieść 
Inna dusza. Dwukrotnie nominowany do nagrody Nike, raz do nagrody Miasta Gdynia. Na antenie TVP Kultura 
prowadzi program Dezerterzy. 



Głos

na świerkach świeży leży śnieg
i chłodne nad lasami niebo.
i wielka cisza, stawy modre,
w nich ryby; jest jak trzeba.

A nie wiadomo skąd idzie ten szept
i te szelesty słabe, nigdy nie milknące.
Nie wiemy skąd. Lecz słyszymy przecież
co mówi nam ów głos:

że nigdy się nie godzić
z tym, co oślepia, co uwodzi –
– jest dobrze dla człowieka.
i dobrze jest cierpliwie czekać.

Zawiercie/Kraków, 5 marca 2015 roku – 8 czerwca 2015 roku

Ks. Jerzy szymik



W schronisku na Błatniej

duży, bardzo beskidzki, pręgowany,
o dzikim zielonym oku jakby był
Rapsodią, radiem mojego starzika
sprzed pół wieku.
Łasił się z rozmysłem,
mrugając dzikim zielonym okiem,
dając poufnie znak,
że wie, kim jestem
(a jest to wiedza przede mną zakryta).
Co jeszcze o mnie wiesz,
stary i mądry kocie?
Schronisko było zupełnie puste
a jemu głód zaglądał w dzikie zielone oko.
Skoczył mi na kolana,
przytuliliśmy się do siebie
i mruczeliśmy obaj dłuższą chwilę.

Błatnia, 5 września 2016 roku

Ks. Jerzy szymik



Po sumie. ćwiczenia 
z   ichtiologii  i  poetyki

jestem sum afrykański.
Clarias gariepinus.
W tej wodnej głębinie
połykam małe rybki
i cieszę się nimi.
Jutro się mną ucieszy
ten chudy Somalijczyk
nad mętną taflą
widziany z półmroku
wyłupiastym mym okiem.
Jego dzida wciąż chybia
i to mnie też cieszy.
Bo jutra nie rozumiem
a teraz się cieszę.
Dno czarnej rzeki głaszczę

Ks. Jerzy szymik

sumiastym wąsem gibkim
i łykam ucieszony
małe czarniutkie rybki.
W sumie wszyscy się cieszą:
ja – sum, mną – sumem,
kuzyni w Gangesie –
– monsunem.
Zaskwierczę dopiero jutro,
teraz jestem sumem.
Przyniesie mnie kelnerka 

z uśmiechem
jak błysk dzidy w czarnej rzece.
Zjesz mnie.
i po sumie.
Nie(ch) wszyscy się cieszą.

Olsztyn, 7 listopada 2017 roku





Słuchając radia w K rakowie, wczesną nocą

stale o tym samym:
że dobry jogging, zły Jobbik, fajny Jorik,
potem
songi seksoholików niedojrzałych do ojcostwa,
potem
że fokstroty i czacze,
i że babcia jest śmieszna,
i że koszule z długimi rękawami.
A w głowach jak w bębnie perkusji –
– rozkosznie pusto.
i miasto, koniecznie miasto:
Liverpool, Brisbane, Bordeaux, Berlin
(zwłaszcza Berlin), Kraków. Żyć krótko,
poliamorycznie, wynajmować lofty
i miejskie przewodniczki.
i wszyscy na bikach, i na Warsaw Marathon,
z mnóstwem hajsu i bębnem perkusji
na karku,
do którego
zbliża się
rzeczywistość
z toporem
w dłoni

Kraków, 10 czerwca 2015 roku

Ks. Jerzy szymik



Słuchając radia w Olsztynie, późną nocą

anglosaskie łomoty
i bluesy, i skecze

aż tu ten telefon
o trzeciej czterdzieści
na długo przed brzaskiem
kiedy to jasne słowa i ciemność umysłu
wędrują między nami

loucura, mówię,
loucura. Magnificat,
mówisz, Magnificat.

To słynne drganie krtani.
i inne cierpienia. Ocean zwątpienia.
i ta największa, potężna, jedyna.
i ziarenko wiary, jak tamto gorczyczne,
z którego wielkie drzewo. i w jego gałęziach
powietrznym ptakom jak w ptasim niebie –
– bezpiecznie

Olsztyn, 7 listopada 2016 roku

Ks. Jerzy szymik



Gapciuś

Leżał w kartoniku po butach,
z niebieską obrożą 
przeciw pchłom na szyi,
wyglądał jak zawsze.

Ale pyszczek miał już ściągnięty śmiercią
od szesnastu godzin.

Był już nieobecny,
choć wzywał nas w jakiś inny świat,
do nowego siebie.

Pozostał po nim spodek na mleko,
które czasem wypijały mu okoliczne
stare koty, chachary,
i straszna pustka,
i kilku ludzi z rozdartymi sercami.

i znaki w ogrodzie,
na pniu młodej brzozy,
pod zdartą korą,
na której ostrzył pazurki.

i nadwątlone wstążki mojego brewiarza,
które gryzł i drapał,
bo ich przerzucanie podczas modlitwy
traktował jako zachętę do szalonej zabawy.

Ks. Jerzy szymik

Została też po nim
książeczka zdrowia kota,
w której Pan Weterynarz
zapisał pod datą 7 września 2016 roku:
„skrajne odwodnienie i osłabienie,
temperatura 33,2 stopnie Celsjusza”.

Nigdy tego nie zapomnieć:
szaroróżowe letnie świty,
siedzę na stopniu altany,
wołam go. Wyskakuje z któregoś
ze swoich legowisk i biegnie do
mnie szybkim, nieco chwiejnym truchtem,
z podniesionym ogonem i jakby się 

uśmiecha.
Prawie jeszcze śpi. Mruczy. i zaczyna się:
wyginanie grzbietu, przytulanie się, dąsanie,
atakowanie własnego ogona, chodzenie
na palcach, drapanie, prężenie,
poranne łapanie much,
granie wielkiego drapieżnika,
pocieranie noskiem.
Potem czas na mleczko.

Rozumiałeś niewiele, czarny kotku
w białych skarpetkach, wiem. 
Ale czułeś znacznie więcej.



Miauczałeś tylko wtedy, kiedy
się już nie dało dłużej milczeć.

Nie było mnie wtedy, ale słyszałem,
że ciemnozielone wybroczyny, 
że kaszlanie krwią i że bardzo
było mu zimno.

Patrzy na mnie z sierpniowej fotografii
bystrymi oczami, w których widzę ufność,
że go ustrzeżemy przed śmiercią.

Ale kim my jesteśmy, Gapciusiu?
Gapciusiu: tego się nie robi ludziom.

*
A były to jednak dni tak jasne,
że nawet śmierć nas zbliżała do Boga

Pszów, 7–25 września 2016 roku

jerzy szymik – ur. 1953 r. w Pszowie 
na Górnym Śląsku, kapłan Archidiece-
zji Katowickiej, teolog i poeta. Jest pro-
fesorem nauk teologicznych, wykłada 
teologię dogmatyczną. 
W latach 1986–2008 związany z Kato-
lickim Uniwersytetem Lubelskim, 
gdzie był m.in. kierownikiem Katedry 
Chrystologii (97–05). Od 2005 r. pra-
cownik Zakładu Teologii Dogma-
tycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teo-
logii Dogmatycznej i Duchowości WTL 
UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. 
W latach 2004–2014 członek waty-
kańskiej Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej. Od 2015 r. członek Komi-
tetu Nauk Teologicznych PAN. Od 
1991 r. stały współpracownik „Gościa 
Niedzielnego”.
Autor 60 książek naukowych, poetyc-
kich, eseistycznych (ostatnio m.in.: 
Teologia na usługach wiary, bliższa 
życiu... w 30 lat później, Lublin 2011; 
Chodzi o Boga, Katowice 2012; Hilaste
rion, Katowice 2014; Teologia i my, Kato-
wice 2014; Theologia benedicta, t. i–iii, 
Katowice 2010–2015; „Poezja i teolo-
gia”, t. i–iii, Katowice 2009–2016). Pro-
motor 21 doktoratów, 195 magisteriów. 
Specjalizuje się w chrystologii, meto-
dologii teologii, teologii kultury, teolo-
gii J. Ratzingera/Benedykta xVi.
Laureat nagród naukowych (m.in. 
Rektora Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – 2001, Rektora Uniwersy-
tetu Śląskiego – 2013, 2016), nomino-
wany do nagrody „Totus” w dziedzinie 
kultury chrześcijańskiej (2010). Lau-
reat nagrody dziennikarskiej „Ślad” 
(2005), srebrnego medalu „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), 
nagrody „Feniks” w kategorii nauk 
kościelnych za trylogię Theologia bene
dicta (2016). 
Mieszka w Pszowie i Katowicach.
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W swojej wizji zbiorowej zgłady 
Albert Camus przestrzegał: 
nadejdzie, być może, dzień, kiedy 
na nieszczęście ludzi i dla ich nauki 
dżuma obudzi swe szczury i pośle 
je, by umierały w szczęśliwym 
mieście. Czy żyjemy zatem 
w przededniu kolejnej katastrofy?

Artur Kołodziejczyk

Bakcyl 
dzumy 
nie umiera 
nigdy

.Bakcyl 
dzumy 
nie umiera 
nigdy
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60 Rok temu „Dziennik Łódzki” poinformował, że w centrum Łodzi 

na ulicach pojawiły się szczury. Tej wiosny jest ich wyjątkowo dużo 1. 
Czy w tej informacji znajduje się coś szczególnie nadzwyczajnego? 
Przecież w każdym mieście występuje jakaś populacja tych gryzo
ni, a ich liczebność rokrocznie może ulegać pewnym wahaniom. 
Takie wytłumaczenie jest wystarczające, jeżeli informacje z łódzkiej 
gazety potraktować dosłownie. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, 
że przytoczony fragment do złudzenia przypomina inny: Rankiem 
16 kwietnia doktor Bernard Rieux wyszedł ze swego gabinetu i pośrodku 
podestu zawadził nogą o martwego szczura. Na razie odsunął zwierzę, nie 
zwracając na nie uwagi, i zeszedł ze schodów. […] W każdym razie mniej 
więcej w tym właśnie czasie nasi współobywatele zaczęli się niepokoić. […] 
od peryferii aż do centrum miasta, wszędzie, którędy tylko przejeżdżał 
doktor Rieux, wszędzie, gdzie gromadzili się […] współobywatele, szczury 
leżały stosami w kubłach na śmiecie albo długimi szeregami w rynszto-

kach. […] Jednakże w następnych dniach sytuacja się pogor-
szyła 2. To prawda, zestawienie jest mocno prowokacyjne. 

Akcja powieści Dżuma Alberta Camusa rozgrywa 
się w mieście Oran w latach 40. poprzedniego stulecia 
(dokładnego roku autor nie ujawnia). Miasto pada ofia
rą epidemii dżumy. Jej bakcyl rozprowadzany jest przez 

szczury, które pewnej wiosny stają się niespodziewaną plagą w tym 
algierskim mieście, będącym wówczas terytorium zależnym od Fran
cji. Epidemia przychodzi nagle i równie gwałtownie zaczyna odbie
rać życie kolejnym mieszkańcom. To oczywiste, że Camus posłużył 
się w powieści bardzo wymownymi symbolami. Szczury roznoszące 
zarazę są metaforą szybko rozprzestrzeniającego się zła, zaś epide
mia dżumy – wyrazem zbiorowej katastrofy. Samo miasto Oran do 

1 „Dziennik Łódzki”, 14 kwietnia 2016 r. 
2 A. Camus, Dżuma, tłum. J. Guze, Warszawa 1967, s. 13, 22–23.

czy i współczesność nie 
zaczyna przypominać 

camusowskiej 
wizji zagłady?
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61złudzenia przypomina dwudziestowieczne społeczeństwa oświeconej 
Europy, w których w zawrotnym tempie rozpowszechniły się prze
rażające idee totalitarne, odmawiające prawa do istnienia milionom 
ludzkich istnień. Coraz bardziej niepokojące staje się zatem pytanie: 
czy i współczesność nie zaczyna przypominać Camusowskiej wizji 
zagłady?

Ź r ó d ł a  k ata st r o f y  W e d ł u g  h a n n a h  a r e n dt

W opublikowanych sześćdziesiąt sześć lat temu Korzeniach totalita-
ryzmu Hannah Arendt poddała analizie okoliczności, które doprowa
dziły do wykształcenia na europejskim gruncie dwudziestowiecznych 
reżimów i stojących za nimi idei. Zdaniem żydowskiej myślicielki 
ich niszczycielski charakter wynikał przede wszystkim z odcięcia 
poszczególnych narodów od ich wcześniejszych tradycji (w dużym 
stopniu za pomocą narodowych mitologii wykreowanych przez poli
tycznych decydentów), apoteozy mas kosztem deprecjacji klas spo
łecznych oraz całkowitej kontroli rządzących nad społeczeństwem. 
Jak pisała Arendt: Totalitarne ruchy są możliwe wszędzie tam, gdzie 
masy, z tego lub innego powodu, nabrały apetytu na stworzenie organi-
zacji politycznej. Mas nie spaja świadomość wspólnoty interesów. Brakuje 
im też tej szczególnej wyrazistości klasowej, której przejawem są konkret-
ne, ograniczone i osiągalne cele. Termin „masy” znajduje zastosowanie 
tylko tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, z których, ze względu na 
samą ich liczbę bądź bierność albo połączenie obu tych czynników, nie 
można stworzyć żadnej organizacji opierającej się na wspólnocie intere-
sów, żadnej partii politycznej […]. Potencjalne masy istnieją w każdym 
kraju, stanowiąc większość pośród rzesz neutralnych, biernych politycznie 
ludzi, którzy nigdy nie wstąpili do żadnej partii i rzadko idą do urn wybor-
czych 3. Arendt doszukiwała się zatem źródeł dwudziesto wiecznych 

3 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2014, s. 392.
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62 totalitaryzmów w trzech podstawowych zjawiskach, będących pod

łożem dla masowych ciągot imperialistycznych oraz wzrostu euro
pejskich nastrojów nacjonalistycznych. W konsekwencji stały się one 
również przyczyną katastrofy na kontynencie, na którym – o, iro
nio – narodziła się demokracja, ukształtowało prawo rzymskie oraz 
judeochrześcijańska tradycja. 

p i e rW s z a  p o łoWa  X X  st u l e c i a

Pierwszym podstawowym zjawiskiem było wyłonienie się masy 
bezpaństwowców, czyli rzeszy osób, które po I wojnie światowej 
straciły przynależność do jakiejkolwiek ojczyzny lub zostały pozba
wione obywatelstwa przez rząd. Ludzie ci znaleźli się w sytuacji praw
nie nieokreślonej i zdani byli jedynie na działanie sił porządkowych, 
czyli policji oraz wojska. W tym kontekście warto przypomnieć, że 
to właśnie epoka nowożytności (pozostając pod silnym wpływem 

oświecenia) dokonała uniwersalizacji praw człowieka. 
Upowszechnienie idei równościowych wpisało się jednak 
w ówczesny paradoks – równolegle bowiem okoliczności 
historyczne sprzyjały wykluczeniu poszczególnych grup 
społecznych, takich jak imigranci ekonomiczni, bezpań

stwowcy czy uchodźcy. Według Arendt wykluczenia stanowią zaś 
immanentną cechę państw totalitarnych, bazujących na założeniach 
nacjonalistycznych (między innymi także z tego powodu krytyko
wała ona syjonizm). Wyłonienie się w Europie po 1918 roku mas 
bezpaństwowców stało się zapowiedzią utworzenia dla nich w nie
odległej przyszłości obozów internowania, koncentracyjnych oraz 
obozów zagłady. Wszystkie te twory były konkretnym wyrazem 
rządów totalnych. 

Drugim zjawiskiem podstawowym, dogłębnie przeanalizowanym 
przez Arendt w Korzeniach totalitaryzmu, był rozpad społeczeństwa 
klasowego i  lansowanie idei mas: Ruchy totalitarne zrealizowały 

Wykluczenia stanowią 
immanentną cechę 

państw totalitarnych
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63wytknięty sobie cel mobilizacji mas, a nie klas, jak to czyniły partie poli-
tyczne w państwach narodowych na kontynencie, ani obywateli, jak partie 
w krajach anglosaskich, reprezentujące ich interesy i poglądy w sprawach 
politycznych […]. Załamanie się systemu klasowego automatycznie ozna-
czało rozpad systemu partyjnego, głównie dlatego, że partie tworzące 
ten system, jako grupy wpływów, nie mogły już reprezentować interesów 
klasowych […]. Gdy rozpadły się ochronne mury klasowe, uśpiona więk-
szość pozostająca poza partiami przeobraziła się w jedną wielką, niezor-
ganizowaną, bezkształtną masę rozjuszonych jednostek, których nic ze 
sobą nie łączyło poza uświadamianym sobie niejasno faktem, że nadzieje 
członków partii zostały przekreślone i że wobec tego najbardziej szano-
wani, wymowni i reprezentacyjni przedstawiciele społeczeństwa okażą 
się głupcami, a każda konstytucyjna władza nie tyle zła, ile głupia i oszu-
kańcza. […] W tej atmosferze załamania się społeczeństwa klasowego 
ukształtowała się psychika Europejczyka będącego członkiem społeczeń-
stwa masowego 4. Hannah Arendt nie była osamotniona w swoim prze
konaniu. Podobnie uważał hiszpański filozof José Ortega y Gasset, 
który zanotował: Jesteśmy obecnie świadkami pewnego zjawiska, któ-
re, czy tego chcemy, czy nie, stało się najważniejszym faktem 
współczesnego życia publicznego w Europie. Zjawiskiem tym 
jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej 5. Upadek 
podziału klasowego w społeczeństwach Europy był skut
kiem politycznej mobilizacji mas dokonanej przez polityków o totali
tarnych zapędach. Zapaść klas społecznych sprawiła, że motłoch stał 
się siłą napędową dla totalitarnych decydentów, którzy z kolei zaczęli 
go wykorzystywać do atomizacji społeczeństwa i urzeczywistniania 
swojego politycznego konceptu. 

4 Tamże, s. 390–397.
5 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Poznań 2016, s. 7.

XX wiek jest początkiem 
kryzysu autorytetu
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64 Trzecim zjawiskiem podstawowym było uwiedzenie elit ide-

ami imperialistycznymi. Hannah Arendt postawiła jasną diagno
zę: XX wiek jest początkiem kryzysu autorytetu. Moment zwrotny 
nastąpił, gdy elity intelektualne posiadające rangę autorytetu dały 
się zwieść ideom politycznych projektów totalnych. Jako przykład 
można podać choćby niemieckiego filozofa Martina Heide ggera, 
który wierzył, że nastanie nazizmu w Niemczech będzie sposob
nością do urzeczywistnienia „niemieckiego ducha” i  sprawi, że 
filozofię będzie można zastąpić metapolityką. Również politolog 
Carl Schmitt, podobnie jak Heidegger członek partii narodowo  
socjalistycznej, lansował geopolitykę „otwartych przestrzeni”, któ

ra miała usprawiedliwiać nazistowskie podboje wojenne 
na wschodzie Europy 6. Arendt stwierdziła, iż [ó]w kryzys 
[inteligencji i jej autorytetu – przyp. aut.], widoczny już od 
zarania XX stulecia, pod względem źródeł i natury jest kry-
zysem politycznym. Powstawanie ruchów politycznych pra-
gnących zająć miejsce systemu partyjnego oraz rozwój nowej, 
totalitarnej formy władzy – wszystko to pojawiło się na tle 

mniej lub bardziej ogólnego i dramatycznego załamania się wszelkich 
tradycyjnych autorytetów 7.

p i e rW s z a  p o łoWa  X X i  st u l e c i a

Przywołane powyżej diagnozy Hannah Arendt dotyczą pierwszej 
połowy XX wieku, można jednak odnieść nieodparte wrażenie, 
że podobne tendencje uwidaczniają się również w odniesieniu do 
początku XXI stulecia. Współczesna Europa mierzy się z poważnym 
kryzysem migracyjnym, największym od czasów II wojny świato

6 Zob. E. Faye, Non un philosophe mais un propagandiste subliminal [w:] „Le Magazine litté-
raire” nr 575 [2017], s. 69.

7 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 
2011, s. 109.

migracje przyczyniły 
się do obudzenia 

w europejczykach 
na nowo strachu 

przed innym
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65wej. Masy ludzi z ogarniętego konfliktem Bliskiego Wschodu oraz 
północy Afryki migrują na Stary Kontynent w poszukiwaniu bezpie
czeństwa i lepszych warunków do życia. Wielu z nich ginie po drodze 
lub pada ofiarą przemocy ze strony osób organizujących przerzuty 
migrantów. Rzesze Syryjczyków opuściły swoją ojczyznę w uciecz
ce przed trwającą od 2011 roku krwawą wojną domową. Nie ulega 
wątpliwości, że wśród grona uchodźców znajduje się również grupa 
imigrantów ekonomicznych. Wprawdzie przybywający do Europy 
ludzie posiadają własne obywatelstwo, ale ich sytuacja ekonomiczna 
i socjalna często przypomina sytuację wspomnianych bezpaństwow
ców z pierwszej połowy XX wieku. Stosunkowo niedawno pojawiły się 
nawet informacje, jakoby polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji planowało budowę otoczonych drutem kolczastym 
obozów kontenerowych przeznaczonych dla uchodźców. Teza Arendt 
o izolacji wykluczonych mniejszości jest zatem współcześnie w pełni 
zasadna. Co więcej, migracje przyczyniły się do obudze
nia w Europejczykach na nowo strachu przed „innym”. 
Owym innym w dwudziestowiecznej Europie (zwłaszcza 
sfrustrowanych po I wojnie światowej Niemczech) był 
SemitaŻyd, wobec którego zastosowano wówczas mecha
nizm kozła ofiarnego. Wydaje się, że współcześnie obcymi 
wzbudzającymi irracjonalny strach są uchodźcy, których 
w powszechnym odbiorze często utożsamia się z zagrożeniem ter
rorystycznym oraz potencjalnym niebezpieczeństwem dla dotych
czasowego ładu etnicznokulturowego Europy. Oczywiście nie należy 
naiwnie odrzucać ryzyka związanego z obecnością wśród rzeszy 
uchodźców wojennych potencjalnych elementów niebezpiecznych, 
które należy skutecznie wykrywać. Sprawa wymaga zatem głębokiej 
uwagi oraz roztropności. 

Upadek społeczeństwa klasowego we współczesnej Euro-
pie wydaje się być faktem. Dostęp do kultury wysokiej i edukacji 

można się zastanowić, 
czy współcześnie 
istnieją w ogóle 
jakiekolwiek elity 
intelektualne
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66 nie jest już zarezerwowany jedynie dla „wyższych sfer”. To zjawi

sko z gruntu pozytywne, jednak niektóre jego konsekwencje wyda
ją się niepokojące. Szkolnictwo zostało umasowione i w rezultacie 
przestało tworzyć odpowiedzialne społeczne elity. Uczelnie wyższe 
stały się wyższymi szkołami zawodowymi. Pojawienie się tak zwa
nej „kultury masowej” (choć w określeniu tym pobrzmiewa pewien 
paradoks) sprawiło, że wytwory kultury zostały podporządkowane 
wyznacznikom rozrywki oraz efekciarstwa. Jak stwierdziła Arendt: 
[…] społeczeństwo masowe nie pragnie kultury, lecz rozrywki, a towary 
oferowane przez przemysł rozrywkowy są przez to społeczeństwo konsu-
mowane, dosłownie, tak jak wszelkie inne dobra spożywcze 8. Wyraźny 
podział społeczny może być obecnie związany jedynie z paradygma
tem ekonomicznym. Czy współczesne elity intelektualne zosta
ły uwiedzione ideami totalności politycznej? Trudno odpowiedzieć na 
to pytanie. W dobie deprecjacji nauk humanistycznych – jako rzeko
mo niepraktycznych, bo słabo podatnych komercjalizacji – i fetyszy

zacji naukowego paradygmatu biologiczno technicznego 
można się zastanowić, czy współcześnie istnieją w ogóle 
jakiekolwiek elity intelektualne, które dałoby się utożsa
mić z autorytetem w klasycznym rozumieniu.

Zaprezentowane powyżej streszczenie poglądów Hannah Arendt 
i zestawienie ich ze współczesnymi realiami ma oczywiście charakter 
ogólny i z pewnością nie jest wyczerpujące. Może stać się jednak przy
czynkiem do dalszych refleksji i działań w duchu przekornej zachęty 
samej Arendt: chodzi jedynie o to, byśmy pomyśleli nad tym, co robimy 9.

8 Tamże, s. 246–247.
9 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010, s. 23.

czy dziś nastaje epoka 
nowego katastrofizmu?
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67n oW y  k ata st r o f i z m ?
Na początku XX stulecia zaczęły pojawiać się – zarówno w sztuce, 
jak i filozofii – nurty katastroficzne wieszczące schyłkowość ówcze
snych czasów oraz bliskość tragedii. W Polsce prym w tym wzglę
dzie wiodła wileńska grupa Żagary. Z perspektywy historii można 
uznać, że ich proroctwa wcale nie okazały się bezzasadne. Zagłada 
związana z II wojną światową przyniosła światu niespotykane dotąd 
okrucieństwo, określone przez Jeana Naberta tym, co nieusprawie-
dliwialne. Znane jest stwierdzenie Theodora Adorno, według któ
rego napisać wiersz po Auschwitz to jest barbarzyństwo. Szoah stało 
się impulsem do rewizji filozoficznych i teologicznych pytań o Boga 
i człowieka, wstrząsem w nowoczesnej filozofii kontynentalnej. Czy 
dziś nastaje epoka nowego katastrofizmu? Odpowiedź znajduje się 
być może w zakończeniu Dżumy Alberta Camusa: Słuchając okrzyków 
radości dochodzących z miasta, Rieux pamiętał, że ta radość jest zawsze 
zagrożona. Wiedział bowiem to, czego nie wiedział ten radosny tłum i co 
można przeczytać w książkach, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie 
zanika, że może przez dziesiątki lat pozostać uśpiony w meblach i bieliź-
nie, że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w chustkach 
i w papierach i że nadejdzie, być może, dzień, kiedy na nieszczęście ludzi 
i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczę-
śliwym mieście 10. Właśnie ta nieznośna bliskość bakcyla wydaje się 
być słusznie niepokojąca. Ω

10 A. Camus, dz. cyt., s. 258.

artur kołodziejczyk – filozof, teolog; doktorant w instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Łódzkiego, od 2013 roku członek Collegium invisibile.



W poniedziałek spal Ednę Milway, we 
wtorek Whitmana, w środę Faulknera 1. 

Powieści dystopijne często traktują o miejscu 
humanisty w świecie przyszłości, w którym zostaje on 
skonfrontowany ze skrajnie egalitarnym i pozbawionym 
wartości wyższych społeczeństwem. Dlatego odczytywać 
je można nie tyle jako złowieszcze wizje przyszłości, 
ale jako metafory czasów współczesnych

n a  c o  ko m u  h u m a n i ś c i ?

Gdyby zapytać o liczbę definicji pojęcia „humanizm”, odpowiedź 
brzmiałaby najpewniej: imię jego jest milion. Posłużmy się więc tą naj
bardziej klasyczną i ogólną, jaką przytacza Słownik Języka Polskie
go PWN – według niej humanizm to postawa moralna i intelektualna 
zakładająca, że człowiek jest najwyższą wartością i źródłem wszelkich 
innych wartości 2. Kim w takim razie jest humanista? Zgodnie z defi
nicją słownikową to osoba kierująca się zasadami humanizmu 3. Podob

1 R. Brandbury, 451° Fahrenheita, tłum. A. Kaska, Czytelnik, Warszawa 1960, s. 12.
2 „humanizm” [w:] http://sjp.pwn.pl/slowniki/humanizm.html.
3 „humanista” [w:] http://sjp.pwn.pl/sjp/humanista;2560877.

Łukasz 
Kucharczyk

zmierzch 
humanizmu 
w powieści 451° 
Fahrenheita raya 
bradbury’ego
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69nie odpowiada na to pytanie również Zbigniew Herbert w jednym 
z wywiadów: Podstawową funkcją kultury jest budowanie wartości, dla 
których żyć warto. Istnieje także stare pojęcie – humanista – dla mnie 
drogie i znaczące, dla innych ośmieszone i niemodne. Dla tych ostatnich 
jest to starszy pan czytający klasyków, ale zagubiony we współczesnym 
świecie, nieporadny relikt przeszłości. A przecież humanista to ten, który 
stara się asymilować, przyswajać i oswajać jak najszersze obszary rzeczy-
wistości. Tworzyć świat, a przynajmniej obraz świata, na miarę człowie-
ka – jego zdolności rozumienia i wrażliwości 4. W rzeczy samej, pojęcie to 
jest dziś czymś abstrakcyjnym, na kształt dalekiego echa ze świata, 
który już przeminął. W ten sposób akademicki stan humanistyki 
komentuje, jak najbardziej słusznie, Dariusz Skórczewski: Dlaczego 
humanistyka ustawicznie musi uzasadniać swe istnienie i przekonywać 
o swej niezbędności dla współczesnego społeczeństwa? Z nakładów na 
dziedziny nauki, których końcowym efektem mają być „digitalizacja” 
i „społeczeństwo informacyjne”, nikt tłumaczyć się nie musi. Natomiast 
refleksja nad człowiekiem i światem jego kulturowych wytworów, nad 
historycznością jego istnienia i perspektywicznością jego poznania, tak 
bardzo potrzebna ludzkości na każdym kolejnym etapie cywilizacyjnego 
rozwoju, spotyka się z niezrozumieniem czy wręcz administracyjnymi 
obostrzeniami i ograniczeniami 5.

Warto przypomnieć o ostatnim badaniu stanu czytelnictwa w Pol
sce wykonanym przez Bibliotekę Narodową. Otóż w 2016 roku 37% 
obywateli przeczytało jakąkolwiek książkę, 10% przeczytało siedem 
lub więcej pozycji, natomiast aż 16% badanych nie przypomina sobie, 
by sięgnęło po jakikolwiek tekst przekraczający trzy strony 6. Nie 
wydaje się jednak, by był to dylemat wyłącznie polski – nieczytanie 
jest problemem globalnym, spowodowanym znacznymi przekształ
ceniami na gruncie tak kulturowym, jak technologicznym. Żyje
my w epoce obrazkowej, w której najchętniej wybieranym źródłem 
informacji są grafiki zawierające krótki, treściwy komunikat. Pod 

4 http://www.fundacjaherberta.com/krotki-rys-biograficzny/herbert-o-sobie/rozmowa 
-o-pisaniu-wierszy.

5 D. Skórczewski, Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo 
sua, s. 136 [w:] „Ethos”, nr 1(109)/2015.

6 Zob. http://www.bn.org.pl/dla-prasy; http://www.bn.org.pl/download/document/ 
1492689764.pdf.
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70 zdjęciami na portalach społecznościowych królują obecnie hasztagi, 
które służyć mają za jednowyrazową informację o naszym miejscu 
pobytu, nastroju czy aktualnej pogodzie. Warto również zwrócić 
uwagę na sposób przekazywania informacji na portalach o tematy
ce politycznej – wszystko jest „mocne”, wzbudza „szok”, ktoś kogoś 
„masakruje”. Takie wyrażenia służą emocjonalnemu stymulowaniu 
odbiorcy, co jest charakterystyczną cechą wytworów kultury komer
cyjnej. Należy jednak zdecydowanie odróżnić ją od kultury popular
nej. To, że coś określane jest jako „popularne”, nie oznacza bowiem, 
że jest jednocześnie pozbawione wartości. Wytwory popkultury 
bazują zazwyczaj na mitach i archetypach (wystarczy wspomnieć 
chociażby Gwiezdne Wojny George’a Lucasa lub Wiedźmina Andrzeja 
Sapkowskiego), poruszają problemy natury społecznej, historycznej 
i politycznej (w tym wypadku można sięgnąć na przykład po powie
ści Jacka Komudy czy komiksy Alana Moore’a – Watchmen i V jak 
Vendetta). Kultura komercyjna wytwarza natomiast produkty, któ
re dezaktualizują się niemalże natychmiast po premierze i jedynie 
powierzchownie dotykają problemów natury obyczajowej. Ważna jest 
w nich przede wszystkim karykaturalna emocjonalność – rozwody, 
rozstania, kłótnie i zdrady tworzą fundament, na którym osadzają 
się kiepskie produkcje telewizyjne i książkowe, będące odpowiedzią 
na potrzeby czasów szybkiego komunikatu. Na tym tle człowiek 
czytający literaturę w tradycyjnym kształcie coraz bardziej przypo
mina ucieleśnienie anachronizmu, niezdolne do funkcjonowania we 
współczesnym świecie światłowodu i cyberprzestrzeni. Nie chciał
bym oczywiście, by czytelnik tego tekstu pomyślał, że ma do czy
nienia z odrealnionym samozwańczym pseudoarystokratą – warto 
czasem zrelaksować się, obejrzeć telewizję czy wdać się w fejsbukową 
dyskusję. Należy jednak zachować proporcje i pamiętać, że edukacja 
nie jest procesem, który kończy się wraz z ostatnim dniem szkoły 
średniej lub wyższej (choć czasu na samokształcenie, co naturalne, 
jest też coraz mniej). 

ś W i at  b e z  k s i ą ż e k

Powieści dystopijne świetnie ukazują wizję świata pozbawionego 
humanistów. Choć zazwyczaj ich prymarnym tematem są skutki 
totalitarnej władzy i braku swobód obywatelskich, zaskakują one 
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71również trafnością prognostycznych rozważań nad intelektualną 
i moralną kondycją ludzkości. Często choćby pobocznie traktują 
o miejscu humanisty w świecie przyszłości, w którym zostaje on 
skonfrontowany ze skrajnie egalitarnym i pozbawionym wartości 
wyższych społeczeństwem. Dlatego też klasyczne dystopie traktować 
można nie tyle jako złowieszcze wizje przyszłości, co metafory epi
stemologiczne opisujące czasy współczesne 7. W Internecie zasłynęło 
zdjęcie fragmentu Powrotu z gwiazd Stanisława Lema odtwarzanego 
na czytniku ebooków. Fragment powieści zawiera opis książek przy
szłości: Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie było w niej książek. 
Nie drukowano ich już od pół wieku bez mała. A tak się na nie cieszyłem, 
po mikrofilmach, z których składała się biblioteka „Prometeusza”. Nic 
z tego. Nie można już było szperać po półkach, ważyć w ręce tomów, czuć 
ich ciężaru, zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia przypominała 
raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną 
treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny 
do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. 
Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu 8. 
Widziane na ekranie cyfrowego odtwarzacza, słowa te 
stają się dziwnie niepokojące. To, co Lem przewidział na 
początku lat 70. ubiegłego wieku, staje się przecież faktem 
na naszych oczach. Podobnie rzecz ma się z powieścią 451° 
Fahrenheita Raya Bradbury’ego – wydana w 1953 roku, oka
zała się niezwykle trafną prognozą obecnych czasów, a jednocześnie 
przestrogą wobec zachodzących już dziś zjawisk. To pozycja tym bar
dziej istotna dla omawianego zagadnienia, że jej osią tematyczną jest 
właśnie kres humanistyki. Perspektywa ta jest najmocniejszą stroną 
powieści, samą w sobie wartą odnotowania. Poza tym utwór skon
struowany jest jednak nazbyt prosto, postacie wydają się papierowe, 
a ich motywacje, delikatnie mówiąc, naiwne.

Bradbury tworzy świat przyszłości, w którym czytanie, a nawet 
posiadanie książek jest zakazane. Funkcjonuje w tym celu specjalna 
straż, której zadaniem nie jest gaszenie pożarów, a ich wzniecanie 

7 Zob. U. Eco, Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, „Czytelnik”, 
Warszawa 1994.

8 S. Lem, Powrót z gwiazd, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 87.

bradbury tworzy 
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73w mieszkaniach, w których zlokalizowano ukryte biblioteki – tytuło
we 451° Fahrenheita to właśnie temperatura, w jakiej pali się papier. 
Głównym bohaterem powieści jest jeden ze strażaków, Guy Montag, 
którego życie zmienia się za sprawą spotkania z Klarysą – osobliwą 
dziewczyną lubiącą patrzeć w niebo, spacerować, podziwiać naturę 
i, co najdziwniejsze, myśleć. W ten sposób opisuje ona swoje postrze
ganie świata: Czasem myślę, że kierowcy nie wiedzą, co to jest trawa czy 
kwiaty, bo nigdy nie widzą ich spokojnie – rzekła. – Gdyby pokazać kie-
rowcy zieloną mazaninę, powiedziałby: O tak! To trawa. Różowa maza-
nina? To ogród różany! Białe zamazane plamy to domy. Brązowe plamy 
to krowy. Raz mój wujek jechał wolno autostradą. Robił czterdzieści mil 
na godzinę i wsadzili go do aresztu na dwa dni. To śmieszne i smutne, 
prawda? 9 Dziewczyna jest inna niż otaczająca ją rzeczywistość. Chce 
zadawać pytania zamiast biernie przyswajać fakty przedstawiane 
w szkole; chce poznawać świat, nie tylko oglądać jego obraz znie
kształcony telewizyjnym szkłem. Jak mówi o naturze mechanizmów, 
które prowadzą do dehumanizacji młodych ludzi i wypaczenia ich 
relacji społecznych: Oni po prostu wbijają w człowieka odpowiedzi, bim, 
bam, bim. A potem trzeba siedzieć dalsze cztery godziny na wykładach 
nauczyciela filmu. To dla mnie w ogóle nie jest społeczne. […] Tak nas 
wymaglują do końca dnia, że nie potrafimy już nic innego, tylko iść do 
łóżka albo do lunaparku, by potrącać ludzi, wybijać szyby w wybijalni 
okien czy rozbijać samochody wielką stalową kulą w rozbijalni samo-
chodów. […] Przypuszczam, że wszystko, co o mnie mówią, to prawda. 
Nie mam przyjaciół. To podobno dowodzi, że jestem nienormalna. Lecz 
każdy, kogo znam, albo wrzeszczy i tańczy dookoła jak dziki, albo tłu-
cze innych. Zauważył pan, jak ludzie teraz kaleczą się nawzajem 10. Pod 
wpływem Klarysy Montag zadaje sobie pytanie, od którego najpew
niej rozpoczęła się historia gatunku ludzkiego: „dlaczego?”. Boha
ter pragnie wiedzieć, jednak realia, w których żyje, są mu wyraźnie 
nieprzyjazne. Kontrapunktem dla Klarysy staje się żona Montaga, 
Mildred. To typowy produkt świata przedstawionego powieści – 
kobieta całymi dniami oglądająca przygody serialowych bohaterów 
i nadużywająca środków nasennych. Jej rzeczywistość ograniczona 

9 R. Bradbury, dz. cyt., s.13.
10 Tamże, s. 36.
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74 jest ekranami pokrywającymi ściany mieszkania: Na jednej ścianie 
jakaś kobieta uśmiechała się i równocześnie piła sok pomarańczowy. Jak 
ona to robi naraz, myślał z wściekłością Montag. Na pozostałych ścianach 
rentgenowskie prześwietlenie tej samej kobiety ukazujące skomplikowa-
ną podróż odświeżającego napoju do zachwyconego żołądka! Nagle cały 
pokój podskoczył rakietowym lotem do chmur, plusnął w cytrynowozielo-
ne morze, gdzie niebieskie ryby pożerały czerwone i żółte ryby. W minutę 
później trzej biali klauni z rysunkowego filmu odrąbywali sobie nawzajem 
ręce i nogi przy akompaniamencie potężnych wybuchów śmiechu. Minęły 
jeszcze dwie minuty i pokój wyskoczył z miasta wśród odrzutowych samo-
chodów pędzących dziko jakąś areną, wpadających z trzaskiem na siebie, 
stających dęba i zderzających się znowu. Montag ujrzał pewną ilość ciał 
wylatujących w powietrze 11. 

Najbardziej przerażająca w powieści Bradbury’ego jest świado
mość, że za tak urządzonym światem nie stoi wcale totalitarny rząd, 
lecz sami obywatele. Jak mówi kapitan straży Beatty: Czasopisma 
stały się przyjemną mieszanką waniliowej tapioki. Książki, jak mówili ci 
cholernie snobistyczni krytycy, były jak brudne mydliny. Nic dziwnego, 

że nikt nie chce kupować książek […]. Publiczność, wiedząc, 
czego jej potrzeba, wybierając szczęśliwie, pozwoliła przeżyć 
tylko książkom z komiksami. I trójwymiarowym czasopismom 
pornograficznym, oczywiście. I to byłoby wszystko, Montag. 
To nie przyszło od rządu. Początkowo nie było żadnego naka-
zu, deklaracji, cenzury. Nie! Technologia, eksploatacja maso-

wa i nacisk mniejszości załatwiły całą sprawę. Bogu dzięki. Dziś dzięki 
nim możemy być szczęśliwi przez cały czas, wolno człowiekowi czytać 
komiksy czy pisma fachowe 12. Dowódca oddziału podpalaczy książek 
wspomina także o potrzebie jak najkrótszego przekazu informacyj
nego: Puść teraz nasz film, Montag, jeszcze szybciej. Trzask prask, pif 
paf, buch, bach, szach mach, wyjdź, wejdź, czego, jak, gdzie, co, ech? Uch! 
Buch! Bij! Pierz! Bierz! Wiej! Lej! Bim, bam, bum! Streszczenia streszczeń, 
streszczenia streszczeń streszczeń. Polityka? Jedna szpalta, dwa zdania, 
tytuł! Nagle wszystko znika! Obracaj umysł człowieka tak szybko wśród 
wirujących rąk redaktorów, eksploatatorów, radiowców, że centryfuga 

11 Tamże, s. 105.
12 Tamże, s 66.
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75odrzuca wszelką niepotrzebną, zajmującą czas myśl! 13 Szczęście równa 
się w świecie Montaga z niewiedzą, zanik myślenia i powierzchowna 
przyjemność stają się życiowymi wyznacznikami. Oglądanie popu
larnej serialowej „rodzinki” wzbogacone jest o aspekt interaktyw
ny, dzięki czemu Mildred może uczestniczyć w banalnych dialogach 
swoich ulubionych bohaterów, wspólnie z nimi wypowiadać całymi 
dniami nic nieznaczące słowa. Kolejnym przełomem w życiu Mon
taga staje się spalenie księgozbioru kobiety, która nie godzi się na 
to i płonie wraz ze swymi zbiorami. Bohater uświadamia sobie wów
czas amoralność wykonywanego zawodu i postanawia go porzucić. 

l u d z i e  s i ę  b aW i ą

Figura humanisty pojawia się w powieści za sprawą poznanego przez 
Montaga profesora Fabera. Funkcjonuje on tu jako postać starego 
mędrca, zaczerpnięta z klasycznego baśniowego schematu. Podczas 
rozmowy z głównym bohaterem profesor opisuje świadomość religij
ną dekadenckiego społeczeństwa, dotykając ze wzruszeniem urato
wanego egzemplarza Biblii: Tyle już lat…Nie jestem religijny. Tyle już 
lat… – Faber przewracał stronice, zatrzymując się tu i ówdzie, by poczy-
tać. – Jest nadal tak dobra, jak zapamiętałem. Boże, jak oni to zmienili 
obecnie w naszych „salonach”. Chrystus jest teraz jednym z „rodzinki”. 
Często zastanawiam się, czy Bóg poznaje swego Syna w tym przebraniu? 
Jest teraz miętowym cukierkiem, całym z kryształowego cukru i sachary-
ny, jeśli nie robi zamaskowanych aluzji do pewnych produktów przemy-
słowych, które są absolutnie niezbędne każdemu wierzącemu 14. W ten 
sposób Faber przedstawia natomiast koniec humanistyki: Znam 
pewnego człowieka, który przed pół wiekiem drukował nasze pismo uni-
wersyteckie. To było w tym roku, kiedy wszedłem do sali, by zacząć nowy 
semestr, i odkryłem, że tylko jeden student zapisał się na wykłady o dra-
macie od Ajsychlosa do O’Neilla. Rozumie pan? Jakie to było podobne 
do pięknego posągu z lodu, topiącego się w słońcu! Pamiętam, jak gazety 
konały niby wielkie motyle. Nikt ich nie chciał. Nikomu ich nie brako-
wało. A potem rząd, widząc, jak korzystne jest, gdy ludzie czytają tylko 
o namiętnych wargach i ciosach w żołądek, otoczył plac waszymi poże-

13 Tamże, s. 63.
14 Tamże, s. 90.
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76 raczami ognia 15. Najbardziej niepokojąca jest jednak diagnoza, jaką 
profesor stawia kondycji współczesnej kultury: Cała kultura została 
zabita. Jej szkielet należy stopić i ukształtować na nowo. Mój Boże, to nie 
jest tak proste jak wzięcie do ręki książki, którą człowiek odłożył przed pół 
wiekiem. Niech pan pamięta, że strażacy rzadko są potrzebni. Ludzie sami 
przestali czytać, z własnej chęci. Wy, strażacy, urządzacie teraz od czasu 
do czasu cyrk: podpala się budynek i gromadzą się tłumy, by podziwiać 
piękny ogieniek, ale to tylko małe marginesowe przedstawienie i nawet 
niezbyt potrzebne, by wszystko utrzymać w porządku. Bardzo nieliczni 
chcą teraz być buntownikami. A z tych nielicznych większość, podobnie jak 
mnie, łatwo zastraszyć. Czy potrafi pan tańczyć szybciej niż Biały Klaun, 
krzyczeć głośniej niż pan Iluzjonista i telewizyjne „rodzinki”? Jeśli pan 
potrafi, to przeprowadzi pan wszystko, na co ma pan ochotę. W każdym 
przypadku jest pan głupcem. Ludzie się bawią 16.

Jedynie praca u podstaw i edukacja są w stanie zmienić bieg dziejów. 
Na przeszkodzie stoi jednak dekadencka natura człowieka przyszło
ści, wobec której jedyną drogą okazuje się metoda kamyka zdolnego 
wzniecić górską lawinę. Montag i Faber decydują się na wydawanie 
podziemnej gazety, która samym swym istnieniem ma zasiać lęk 
w sercach rządzących. Profesor wyznacza trzy czynniki niezbędne 
ludzkiej samoświadomości humanistycznej. Pierwszym jest jakość 
w sensie epistemologicznym – literatura ma bowiem ukazać człowie
kowi życie w samej jego istocie. Drugi to odpoczynek pojmowany jako 
czas, w którym można wyswobodzić się z rozrywek oferowanych przez 

konsumpcyjny świat i pogrążyć w zadumie. Trzeci warunek jest 
najtrudniej osiągalny – to prawo do postępowania w sposób 
wykształcony za pomocą dwóch pierwszych czynników.

Warto wspomnieć o wydarzeniu, które rozgrywa się po 
powrocie już uświadomionego bohatera do domu. Zastaje on 

żonę oglądającą wraz z koleżankami kolejne odcinki „rodzinki”. Ziry
towany mężczyzna zaczyna czytać kobietom Wybrzeże Dover Matthew 
Arnolda, co doprowadza je do płaczu i sprawia, że choć na moment 
zapominają o plastikowym świecie serialu. Skutkuje to jednak również 
donosem na Montaga i wkroczeniem do jego domu straży pożarnej 

15 Tamże, s. 99.
16 Tamże, s.97.
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77z kapitanem Beattym na czele. Bohater, broniąc się, podpala dowód
cę, po czym ucieka z miasta. Okazuje się, że na jego obrzeżach, głębo
ko w lasach żyją „uchodźcy” – byli profesorowie, kierownicy katedr, 
redaktorzy, wydawcy i pisarze, którzy podobnie jak Montag zbuntowali 
się i zrezygnowali z życia w zepsutym społeczeństwie. Bradbury nie
zwykle ciekawie pokazuje proces zachodzący za sprawą społecznego 
otępienia i ucisku władzy. Kultura odradza się, ale jako coś pierwot
nego – wygnańcy są tutaj symbolem pierwszej z literatur, czyli lite
ratury oralnej. W ten sposób opisuje Montagowi specyfikę grupy jej 
lider, Granger: Chciałbym panu przedstawić Jonathana Swifta, autora 
tej złośliwej książki politycznej pod tytułem „Podróże Guliwera”! A ten tu 
kolega to Karol Darwin, ten to Schopenhauer, a tamten jest Einsteinem, 
a ten tu obok mnie to pan Albert Schweitzer, naprawdę bardzo miły filozof. 
My jesteśmy wszystkimi, Montag. Arystofanesem i Mahatmą Gandhim, 
i Buddą, Konfucjuszem, Thomasem Love Peacockiem, Thomasem Jeffer-
sonem i Lincolnem do wyboru. Jesteśmy również Mateuszem, Markiem, 
Łukaszem i Janem. […] Czytamy książki i palimy je, bojąc się, by ich nie 
znaleziono. Mikrofilmy nie opłacają się: zawsze podróżujemy, nie chcemy 
zakopywać filmów i potem wracać w tamto miejsce. Zawsze istnieje moż-
liwość wykrycia. Lepiej trzymać to wszystko w naszych starych głowach, 
gdzie nikt nie może tego widzieć ani podejrzewać. Jesteśmy mieszanką 
historii, literatury i prawa międzynarodowego […] 17.

s p ó j r z m y  W   n i e b o

Finalny moment powieści jest niezwykle symboliczny. Wybucha woj
na nuklearna i miasto zostaje spopielone pod gradem bomb. Okazuje 
się, że odbudowa kultury należy teraz do Montaga i grupy wędrow
ców przechowujących w umysłach dzieła światowej humanistyki. 
451° Fahrenheita doskonale diagnozuje społeczeństwo oderwane od 
kultury i tradycji, pogrążone w zapomnieniu i hedonistycznej roz
rywce. Rzeczywistość przedstawiona przez autora zostaje oczywiście 
poddana hiperbolizacji, nie oznacza to jednak, by nie traktować jej 
jak metafory epistemologicznej świata, w którym żyjemy. Wzorem 
Guya Montaga i my powinniśmy zatem spojrzeć w niebo, skupić się 
na krajobrazie, spróbować kropel deszczu… I zapytać „dlaczego?”, 
nim będzie za późno. Ω

17 Tamże, s. 166.
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Młot na 
czaro
wnice 
i śmierć

Niezależnie od tego, czy Młot na czarownice rzeczywiście 
odegrał kluczową rolę w prześladowaniu osób 
posądzonych o magiczne zdolności, niewątpliwie 
oddawał ducha swej epoki: niespokojnych 
czasów przepełnionych wojnami i epidemiami, 
rodzącymi uprzedzenia, przemoc oraz śmierć

 
Malleus Maleficarum, czyli Młot na czarownice, wydany po raz pierwszy 
w 1486 roku, pozostaje do dnia dzisiejszego najbardziej znaną księgą 
dotyczącą polowań na czarownice. Ten niezwykły twór autorstwa 

Tomasz Krok
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80 dominikańskiego inkwizytora Henryka Kramera oraz zakonnika 

i dziekana katedry teologii w Kolonii Jakuba Sprengera w przeciągu 
kilkudziesięciu lat od pierwszego wydania doczekał się aż trzydziestu 
pięciu wznowień w różnych językach. Stał się tym samym pozycją 
popularną nie tylko wśród miłośników wąskiej dziedziny pograni
cza magii i demonologii, ale wręcz podręcznikiem inkwizytorskim, 
który można było bez problemu znaleźć w bibliotekach ówczesnych 
elit intelektualnych. Młot na czarownice uważany jest dzisiaj przez 
niektórych badaczy za dowód ograniczonych horyzontów kleru, 
nacechowanych wieloma uprzedzeniami na czele z głębokim lękiem 
przed kobietami i ich seksualnością. Zdaniem Lary Apps i Andrew 
Gowa, autorów monografii Male Witches in Early Modern Europe, 
już sam tytuł księgi Kramera, a dokładnie jej drugi człon, mallefica-
rum – w łacinie będący żeńskim rzeczownikiem w liczbie mnogiej 
określającym osoby uprawiające magię lub czary, czyli czarowni
ce – oznaczał, że inkwizytor uznawał proceder uprawiania czarów 
za domenę kobiet. 

s a m o z Wa ń c z y  pa p i e ż  
d e m o n o lo g i i

Głównym autorem Malleusa był dominikanin Henryk Kramer, nie
cieszący się poważaniem wśród dostojników kościelnych. Zakonni
kowi przypisywano wybitnie negatywny stosunek do kobiet oraz 

infantylność w tematyce seksualności, a jego niepochleb
nego obrazu dopełnił epizod z 1482 roku, kiedy to został 
skazany za kradzież sreber i pieniędzy. Wyraźnie nadwy
rężoną reputację Kramera ratował jedynie fakt, iż był on 
zagorzałym zwolennikiem władzy papieskiej – i to w cza
sie, gdy w łonie Kościoła narastały sympatie dla idei kon

cyliaryzmu. To właśnie poparcie ówczesnego papieża Sykstusa IV, 
który namaścił go na czołowego inkwizytora na obszarze Górnych 
Niemiec, uczyniło dominikanina samozwańczym ekspertem w dzie
dzinie polowań na czarownice. Jego kariera w charakterze łowcy 
czarownic zakończyła się jednak totalną klęską, czego dowodem 
było zagrożenie wybuchem powstań ludowych w miejscach, w któ
rych działał. W 1486 roku, po utracie resztek autorytetu, Kramer 
udał się na wygnanie do Salzburga. To właśnie tam rozpoczął pracę 

Młot na czarownice 
uważany jest dzisiaj za 
dowód ograniczonych 

horyzontów kleru
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81nad swoim opus magnum, które – jak twierdzi amerykański historyk 
Robert W. Thurston, autor monografii Polowania na czarownice – mia
ło być zemstą za gorycz porażki. Kramer kontynuował w późniejszych 
latach karierę samozwańczego demonologa, fałszując w międzyczasie 
listy wydziału teologii Uniwersytetu w Kolonii, które miały popierać 
jego metody. W 1490 roku kwalifikacje inkwizytora podważył jego 
własny zakon, choć rok później koordynował on jeszcze procesy 
czarownic w Norymberdze. Ostatnie lata życia spędził w Czechach, 
gdzie zmarł w 1505 roku.

n a j b a r d z i e j  p r z e r a ż a j ą c a  
k s i ę g a  e u r o p y

Wpływ omawianej księgi na proceder polowań na czarownice, trwa
jący w niektórych obszarach aż do połowy XVIII wieku, jest dys
kusyjny. Wielu dawnych badaczy przypisywało jej wręcz wiodącą 
rolę w zaostrzeniu kursu przeciwko domniemanym użytkowni
kom czarnej magii. Za ilustrację mogą tu posłużyć słowa history
ka i dyplomaty, pierwszego rektora amerykańskiego Uniwersytetu 
Cornell Andrew Dicksona White’a, które skierował do studentów 
w 1878 roku: „Malleus” […] spowodował więcej cierpień niż jaka kolwiek 
inna książka na świecie. Kolejny przykład, tym razem rodzimy, to 
fragment popularnej w dwudziestoleciu międzywojennym, silnie 
nacechowanej antyklerykalizmem książki działacza PSLWyzwo
lenie Józefa Putka z 1935 roku zatytułowanej Mroki Średniowiecza, 
w której autor pisał o […] bezgranicznym morzu ubóstwa umysłowego, 
fanatyzmu i okrucieństwa, które odżyły Polsce w XVII wieku pod wpły-
wem „Młota”, tego dokumentu „cywilizacji zakonnej” dorównującego 
przykładom barbarzyństw Dalekiego Wschodu. W książce zatytuło
wanej Czarownice – dzieje procesów o czary z 1963 roku holender
ski profesor dziennikarstwa Kurt Baschwitz również stwierdził, że 
„Młot” to […] najbardziej przerażająca książka w dziejach piśmiennic-
twa europejskiego. Psychiatra Thomas S. Szasz w The Manufacture 
of Madness z 1970 roku opisywał Malleus Maleficarum jako księgę 
prezentującą rodzaj religijno naukowej teorii o męskiej supremacji 
nad kobietami – reprezentantkami gorszej, przepełnionej grzechem 
i niebezpiecznej płci. Z kolei znana radykalna działaczka feministycz
na Andrea Dworkin, posługując się Młotem jako głównym źródłem 
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82 wiedzy w tej kwestii, określiła zwalczanie czarownic ludobójstwem 

kobiet zastosowanym jako strategia kontroli społecznej.
Badacze, a w szczególności historycy, którzy zajmują się dziś 

tematyką polowań na czarownice, nie stawiają już tak radykal
nych tez, ponieważ nie mają one odbicia w rzeczywistych danych. 
Świadczą o tym między innymi ustalenia amerykańskiego bada
cza Briana P. Levacka, który zauważył, że publikacja Malleusa we 
Włoszech […] zbiegła się z dostrzegalnym zmniejszeniem liczby roz-
praw, zaś wspomniany już Thurston dostrzegł podobną tendencję 
w Szwajcarii. Wiemy ponadto, że pierwsze reakcje na tezy Krame
ra były w znacznej mierze negatywne, a Malleusa nie wznawiano 
w okresach intensyfikacji polowań na czarownice.

Nie oznacza to jednak, że Młot był dziełem mało znaczącym. 
Okazał się istotny z kilku oczywistych powodów. Przede wszyst
kim odbił się szerokim echem nie tylko w  kręgach rzymsko
katolickich, ale również wśród protestanckich łowców czarownic 
zajmujących się demonologią. Wpłynął znacząco na metody pro
wadzenia śledztw, stał się inspiracją dla wielu późniejszych publi
kacji o tematyce czarostwa, a także obnażył tendencje panujące 
w II połowie XV wieku zarówno w środowisku kościelnym, jak 
i świeckim. 

d e m o n i c z n e  Ź r ó d ło  z ł a

Analiza Młota pod kątem opisanych w nim domniemanych zbrodni 
popełnionych przez czarownice jest procesem niezwykle interesu
jącym. W tym swoistym katalogu oskarżeń odbijają się psychozy, 
stereotypy i fobie składające się na mentalność społeczeństwa sta
nowego późnośredniowiecznej Europy.

Zacznijmy jednak od pobieżnego omówienia konstrukcji dzieła 
Kramera, składającego się z trzech części. Pierwsza z nich to zbiór 

świadectw mających uświadomić odbiorcy istnienie czarów 
i czarownic. Druga opisuje praktyki osób uprawiających 
czary i sposoby przeciwstawiania się im. Część trzecia 
zawiera zasady postępowania prawnego przeciwko cza
rownicom. Polski przekład autorstwa Stanisława Ząbko
wica z 1614 roku zawiera dwie części księgi z wyłączeniem 
ostatniej – jej analiza wydaje się jednak zbędna. Istotą 

W katalogu oskarżeń 
odbijają się psychozy, 

stereotypy i fobie 
społeczeństwa 

późnośredniowiecznej 
europy
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83naszych rozważań jest bowiem sposób postrzegania domniemanych 
czarownic przez duchowieństwo, które posiadało z kolei ogromną 
siłę oddziaływania na ówczesne społeczeństwa.

Praktyki magiczne wyrządzające szkodę znano pod łacińską nazwą 
maleficia. Jak pisał wspomniany już B. P. Levack: Ten typ magii tworzy-
ły zabójstwa […], zadawanie dzieciom choroby przez recytowanie zaklęć, 
ściąganie gradu na plony […], wywoływanie pożaru […] czy też wywo-
łanie impotencji u nowożeńca […]. Czary były – jak dowodzi francuski 
historyk Christophe Regina specjalizujący się w badaniu kobiecej 
przemocy w aspekcie historycznym i społecznym – jednym z naj-
mniej uchwytnych rodzajów przemocy, których dawniej najbardziej się 
obawiano. Zdaniem klasyka antropologii Bronisław Malinowskiego, 
cytowanego przez autora monografii poświęconej postaci Diabła 
Alfonso M. Di Nolę, czary mogły stanowić uzasadnienie zła i kryzy
sów egzystencjalnych wraz z ich skutkami. Jeśli tę hipotezę Malinow-
skiego odniesiemy do ogólniejszej teorii religii i mitu – rozpoczął swój 
wywód Di Nola – to zobaczymy w czarownictwie swoisty wybieg, dzięki 
któremu liczne kultury sprowadzają do akceptowalności to, co zasadniczo 
jest przypadkowe i nie do zaakceptowania (śmierć choroby itd.), genezę 
zła przypisując źródłu demonicznemu […].

Lista magicznych występków umieszczona na kartach Młota na 
czarownice obejmowała kolejno zabójstwa mężczyzn, zwierząt i dzie
ci. Podane przez Kramera przykłady nie uwzględniają zaś kobiet jako 
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84 niewinnych ofiar czarostwa, co prawdopoodbnie wynikało ze wspo

mnianej już nienawiści autora do płci przeciwnej. Mógł on uznać, iż 
jako główne sprawczynie całego zła niewiasty nie zasługują na uwagę. 

p i o ru n y, z a r a z y  i   k a n i b a l i z m

Przejdźmy zatem do analizy przypadków śmierci spowodowanej 
przez czary opisanych na łamach księgi. Wśród metod morderstw 
dorosłych mężczyzn Kramer wymienił wykorzystanie zjawisk mete
orologicznych w postaci wyładowań elektrycznych. Jak pisał zakon
nik: […] trzech towarzyszów w drodze będących, dwaj piorunem są 
zabici, a trzeci przestraszony: gdy głosy na powietrzu wołające usłyszał: 
Zabijmy i onego. Drugi głos odpowiedział: Nie możemy, bo dziś Słowo 
ciałem stało się jest, słyszał, zrozumiał iż dla tej przyczyny, że Mszej ś. 
słuchał, a na końcu jej Ewangeliej Jana świętego: Na początku było słowo, 
zachowany był. Taka interpretacja powyższego zjawiska, które ówcze
sny człowiek mógł sobie wyjaśnić jedynie jako działanie Szatana czy 
Boskiej opatrzności, była zresztą dosyć powszechna, o czym świadczy 
osobny rozdział Młota zatytułowany O sposobie którym grady i wiel-
kie niepogody pobudzać także piorunami z błyskawicami bić na ludzie 
i bydło zwykli. Autor stwierdził w nim: Co się zaś tknie piorunu, który 
częstokroć ludzie i bydło zabija, zboża i gumna pali, aczkolwiek jest rzecz 

nie tak dalece jasna, dla tego, że bez czarownice często się to 
przytrafia za Bożym dopuszczeniem […].

Kolejnym skutecznym sposobem przenoszenia na 
tamten świat było zsyłanie chorób. Tym razem przykład 
dotyczył kata, który szykował drewno na stos do spale
nia czarownic: […] gdy czarownice siepacz, abo kacik na stos 
drew dla spalenia od ziemie podnosił, rzekła mu czarownica: 

dam ci zapłatę, i tak chuchnąwszy na jego twarz, zaraz go sprośny trąd 
po wszystkim ciele opanował, dla którego prędko po tym umarł. Takie 
tłumaczenie występowania rozmaitych schorzeń można wyjaśnić 
wciąż jeszcze żywą pamięcią o epidemii dżumy z XIV wieku. Istotny 
problem w tamtym czasie stanowił zwłaszcza wspomniany w powyż
szym przykładzie trąd, który uważany był za Boską karę za grzechy. 
Rozprzestrzenianie się wszelkich chorób tłumaczono z kolei jako 
skutek klątwy czy, jak twierdził Brian P. Levack, […] ingerencję sza-
tańską w sprawy świata.

idealnym kozłem 
ofiarnym uśmierzającym 

lęki i niepokoje 
społeczne okazały 

się czarownice
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85Henryk Kramer sporo miejsca w swojej księdze poświęcił rów
nież czarownikom utożsamianym z łucznikami wykorzystującymi 
strzały noszone przez szatana. Łuk był bronią szczególnie zniena
widzoną przez Niemców, pamiętali oni bowiem sromotną porażkę 
z 1477 roku zadaną przez armię szwajcarską posługującą się tą wła
śnie bronią. Użyty w polskim wydaniu Młota termin „strzelec” mógł 
dotyczyć również od dawna cieszących się złą opinią kuszników, 
a także użytkowników broni palnej, która zaczęła zyskiwać na zna
czeniu u schyłku średniowiecza. Kramer spośród złego postępowa
nia „strzelcówczarowników” wyróżnił przykłady […] występku […] 
którzy w dzień uroczysty obchodzenia męki Zbawiciela naszego, to jest 
w wielki Piątek, pod ten czas gdy się msza odprawuje, mają obraz męki 
Pańskiej, do którego jako do celu jakiego strzelają; […] jako uczynkiem, 
tak i słowy wiary odstępują, i do szatana przystają; Po trzecie iż trzy albo 
cztery postrzały w obrazie męki Pańskiej czynią, żeby także wiele ludzi na 
każdy dzień mogli zabić; Czwarta, iż w tej swojej sprawie upewnieni są 
od szatana, takim wszakże sposobem, że wprzód potrzeba, żeby widzieli 
tego, którego zabić chcą, a po tym, żeby umysł swój i wolą do zabicia jego 
zupełnie przyłożyli […]; Piąta, tak nieomylnie strzałę z łuku wypuszczają, 
że i grosz z głowy zjąć mogą, głowy namniej nie obraziwszy, toż uczynić 
mogą z ruśnice by najwiętszej. Szósta, iż przysięgę czynią szatanowi, 
oddając mu się z duszą i z ciałem, żeby takowe rzeczy sprawować mogli. 

Domniemanymi ofiarami czarownic miały być także zwierzęta. 
Podobnie jak w przypadku śmiertelnych chorób u ludzi, trzeba było 
wytłumaczyć przyczyny pomoru również wśród przedstawicieli 
braci mniejszej. Kramer wyszedł z założenia, że skoro czarownice 
[…] szkodzą ludziom. Zatem zwierzętom, które są własnością ludzi, 
także mogą szkodzić. W XIV rozdziale I części księgi zatytułowanym 
O sposobie, którym w bydle wielką szkodę czynią została przedstawio
na historia czarownic z Rawensburga, które – chociaż Kramer nie 
podał w tym miejscu żadnego motywu ich działania – przyczyni
ły się do śmierci zwierząt hodowlanych: Tak abowiem czarownice 
w Rawenspurgu spalone za powodem szatańskim, gdzie nalepsze konie 
abo bydło było, czarami zabijały. I gdy były pytane, którymby sposo-
bem takowe rzeczy sprawowały? odpowiedziała z nich jedna, imieniem 
Agnieszka, iż pod prog obory, abo Stajnie, pewne rzeczy zakopywamy. 
A gdy spytano coby za rzeczy, odpowiedziała, że rozmaitych zwierząt 
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86 kości. Dalej pytana, czyjemby to imieniem czyniły, odpowiedziała w imię 

diabła i wszystkich inszych szatanów. Ale i druga imieniem Anna, która 
gdy jednemu z mieszczan dwadzieścia koni, i trzy, jednego po drugim 
czarami swymi umorzyła. Epidemie wśród zwierząt, czyli epizootie, 
występowały wówczas z wielką częstotliwością i prowadziły bezpo
średnio do klęsk głodowych – w tym przypadku idealnym kozłem 
ofiarnym uśmierzającym lęki i niepokoje społeczne okazały się 
zatem czarownice.

Wymieniając śmiertelne ofiary sług szatana w Malleus Maleficia-
rum, Kramer najwięcej miejsca poświęcił dzieciom, które miały być 
atakowane z największą zaciętością. Na początku przywołał dwie 
historie napadów na nienarodzonych jeszcze potomków. Pierwsza 
dotyczyła czarownika imieniem Stadlin […] przezwiskiem w Biskup-
stwie Lauzaneńskim pojmanym, który przyznał się, że w pewnym domu, 
gdzie mąż z żoną współ mieszkali, swymi czarami w żywocie żony sied-
mioro dziatek jedno po drugim zabił, także zawsze przez wiele lat poronić 
niewiasta musiała. Druga skupiała się na czarownicy z Rychschofen, 
która miała wywołać poronienie u żony pewnego zamożnego pana: 
[…] czarownica nadeszła i panią witając, żywota się jej obiema rękoma 
dotknęła i natychmiast pani poczuła dziecię z boleścią w żywocie obra-
cające się. Strwożona tedy do domu się wróciła i wszytko jako się działo 
babie opowiedziała, która z narzekaniem zawołała, mówiąc: Ach, biedaż 
mnie, jużeście dziecię stracili. Co się tak przy porodzeniu pokazało. Abo-
wiem ani zupełnie poroniła, jedno z lekka sztuki głowy, rąk, nóg z siebie 
wypuszczała. 

Inny fragment Młota przekonywał z kolei o procederze składania 
ofiar z noworodków przez czarownice służące jako akuszerki: Z jed-
nego miasteczka do drugiego, dla babienia przy połogu jednej białejgłowy 
wezwana była, gdzie odprawiwszy posługę, do domu się wracała: wyszedł-
szy tedy za bramę, z trafunku z ręcznika abo tuwalnie, którą opasana 
była, ramiączko dziecięcia swieżo urodzonego wypadło. Co obaczywszy 
którzy przy bramie siedzieli, rozumiejąc, że śrocik mięsa leżał, skoro ona 
przeminęła, podnieśli, ale pilnie się przypatrując, z członków poznali rękę 
albo ramiączko dziecięce. Dawszy tedy o tym znać urzędnowi i znalaz-
szy, że dziecię nie chrzczone umarło, które ramiączka nie miało, pojmano 
czarownicę na próbę dano, gdzie występek swój przyznała, przydawszy, 
że działeczek prawie bez liczby wytraciła. Proceder ten miała zresztą 
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87potwierdzić jedna z kobiet oskarżonych o czarostwo: […] łatwo się 
domyślić może, co za przyczynę ta baba czarownica miała, domagać się 
do posług przy połogu jeno, żeby dzieciątko abo zabiła, abo szatanowi 
oddała. Położne często posądzano o bycie czarownicami i składa
nie dzieci w ofierze diabłu, czym tłumaczono wzrost przypadków 
dzieciobójstwa i aborcji. Kobiety miały dokonywać swych zbrodni 
między innymi za pomocą igły wbijanej w czaszkę noworodka. Jak 
pisał Kramer: […] w Biskupstwie Bazylijskim w miasteczku Dann cza-
rownica spalona zeznała, że więcej niż czterdzieści dziatek zabiła tym 
sposobem, że gdy z żywota wychodziły, igłę w główki ich przez ciemię aż 
do mózgu wpychała.

Czarownice miały również dokonywać na dzieciach aktów kani
balizmu. Autor wspomina tu wręcz o zwierzęcych skłonnościach: 
Tak między szkodzącymi są jedne najgorsze, wszystkie insze czary, któ-
re w inszych potrosze się znajdują spawujące, a są te, które nad skłon-
ność natury ludzkiej, abo raczej wszystkich bydląt: niemowiątka, to 
jest maluchne dziateczki, jeść i pożywać zwykły. Kramer przytoczył tu 
odkrycia niejakiego Jana Nidera, inkwizytora, który zeznał, iż cza
rownice zjadały często swoje własne potomstwo. Innym przykładem 
wymienionym w Malleusie było przesłuchanie jednej z domniema
nych czarownic przez sędziego Piotra z Botylgen: Głośna 
rzecz była między ludźmi z powieści Piotra sędziego w Botyl-
gen, że w  Berneńskiej ziemi trzynaście niemowiątek cza-
rownice zjadły, za czym rząd srodze karał takowych krwie 
rozlewców. Gdy tedy Piotr pytał niektórej pojmanej czarowni-
ce ktorymby sposobem dziateczki małe jadły, odpowiedziała, 
że takim sposobem: Na niemowiątka nie krzczone osobliwie 
czyhamy (abo też i krzczone), zwłaszcza krzyżem ś. nie prze-
żegnane i modlitwami nie obwarowane (uważ to czytelniku, iż za pod-
uszczeniem szatańskim nawięcej czyhają na niekrzczone dziatki, żeby 
do krztu nie przychodziły). Te tedy w kolebkach abo przy boku matek 
ich leżące obrzędami naszemi zabijamy: które […] z grobów potajemnie 
kradniemy i w kotle warzymy, aż gdy kości odpadną, wszytko ciało się 
rozpłynie, z gęstszej materie czyniemy maść, naszej nauce potrzebną 
i pojazdom służącą: resztą zaś napełniamy flaszki abo bukłaczek, z któ-
rego gdy się kto napije, przydawszy nieco ceremoniy, zaraz stawa się 
uczestnikiem i uczonym w naszej sekcie.

Młot doprowadził 
do tego, przed czym 
miał pierwotnie 
przestrzegać – 
uprawiania przez 
lud zabobonów
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88 Pojawia się tu kolejnego zagadnienie – morderstwo z zamiarem 

wykorzystania martwego ciała w celach magicznych. Idea ta zosta
ła zaczerpnięta przez Kramera z księgi zatytułowanej Formicarius 
z 1435 roku autorstwa wspomnianego już dominikanina Johanne
sa Nidera. Pisał on o sektach, których członkowie gotowali mięso 
zamordowanych dzieci, by przygotować z niego napój podawany 
neofitom i maść służącą do smarowania twarzy i ciała, dzięki której 
czarownice unosiły się potem w powietrze. Nie wiadomo, na ile był 
to wymysł inkwizytorów, którzy sugerowali rzekomym czarownicom 
zeznania, a na ile pozostałości legend i tradycji znanych ówczesne
mu społeczeństwu. Giuseppe Cocchiara, autor Dziejów folklorystyki 
w Europie, uważał wręcz, iż twórca Malleus Maleficarum […] opanowa-
ny był właściwie przez jedno tylko uczucie, a mianowicie pasję folklorysty, 
zajętego gromadzeniem współczesnych sobie zabobonów, by wreszcie, 
w oparciu o pisma kanonistów i komentatorów, uznać je za zjawiska 
heretyckie i na nie wyrok nieodwołalnie potępiający.

Ostatnim sposobem uśmiercania dzieci wymienionym przez Kra
mera było podstępne wysysanie im krwi przez czarownice pod posta
cią kotów: […] przed trzema laty, w łożnicy swojej dobrze zamknionej, 
nocy jednej dwa wielcy kotowie pokazali się, czyhając na jedno ich dzie-
cię, których oni, ponieważ spali, nie postrzegli, aż skoro dziecię krzyczeć 
poczęło. Już abowiem prawie wyssali byli krew z dziecięcia onego, gdy 
sie rodzicy ocknęli, z której przyczyny w krótkim czasie dziecię wysech-
szy, umarło. Paweł Rutkowski, szczegółowo zajmujący się powszech
ną wiarą w istnienie i działanie demonicznych zwierząt w okresie 
polowań na czarownice (XVI–XVIII wiek), w swojej książce Kot cza-
rownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej stwierdził, iż 
[w]szechobecność zwierząt w otoczeniu ludzi, z którymi w nieuchronny 
sposób nieustannie wchodziły w jakąś interakcję, miała najprawdopo-
dobniej przemożny wpływ na ugruntowanie się i utrzymywanie wierzeń 
o demonicznych zwierzętach.

k s i ę g a  n a  n i e s p o ko j n e  c z a s y

Młot na czarownice, używany przez wiele lat w charakterze podstawo
wego podręcznika dla inkwizytorów i sędziów mających rozstrzygać 
w sprawach uprawiania magii, bez wątpienia stanowi dziś bezcenne 
źródło dla różnej maści badaczy, poczynając od historyków i antro
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89pologów, przez socjologów oraz filozofów, na psychologach kończąc. 
Niezależnie od tego, czy odegrał on kluczową rolę w prześladowaniu 
grupy określanej mianem maleficarum, czy też – ku czemu skłania
ją się niektórzy badacze – wagę nadano mu dopiero na przełomie 
XIX i XX wieku, niewątpliwie oddawał on ducha swej epoki: niespo
kojnych czasów przepełnionych wojnami i epidemiami, rodzącymi 
uprzedzenia, przemoc oraz śmierć. Można uznać, że Młot doprowa
dził do tego, przed czym miał pierwotnie przestrzegać – uprawia
nia przez lud zabobonów, zazwyczaj bardzo odległych od tradycji 
chrześcijańskiej... Ω 

Bibliografia:

Apps L., Gow A., Male witches in early modern Europe, Manchester 2003.
Baschwitz K., Czarownice – dzieje procesów o czary, Warszawa 1999.
Brody S.N., The disease of the soul: leprosy in medieval literature, ithaca 1974.
Broedel H. P., The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft, Manchester 2003.
Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971.
Deschner K., Krzyż pański z Kościołem, Gdynia 1994.
Di Nola A. M., Diabeł, Kraków 2013.
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003.
Griffon T. W., Historia okultyzmu, Kraków 1992.
Harris M., Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, Warszawa 1985.
Kieckhefer R., Średniowieczna herezja i inkwizycja od jurysdykcji indywidualnej do 

zinstytucjonalizowanej [w:] Inkwizycja papieska w Europie ŚrodkowoWschodniej, 
red. P. Kras, Kraków 2010.

Komar M., Czarownice i inni, Kraków 1980. 
Kramer H., Sprenger J., Młot na czarownice, red. R. Lewandowski, Wrocław 1992.
Krzyżaniakowa J., Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy: W państwie pierwszych Jagiellonów, 

Kraków 1989.
Levack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 2009.
Paner A., Jan Žižka z Trocnova, Gdańsk 2002.
Putek J., Mroki Średniowiecza, Warszawa 1985.
Regina Ch., Przemoc kobiet. Historia społecznego tabu, Warszawa 2013.
Rutkowski P., Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej, Kraków 2012.
Szasz T. S., The manufacture of madness: a comparative study of the inquisition and the mental 

health movement, Syracuse 1997.
Thurston R, Polowania na czarownice. Dzieje prześladowań czarownic w Europie i Ameryce 

Północnej, Warszawa 2008.



WSZYSTKO,
CO ZAWSZE
CHCIAlEs
WIEDZIEc
O BALSAMISTACH
i_LABORANTACH,
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Poniedziałek, 8 rano. Jak co tydzień otwierasz oczy i klnąc cały świat, 
szykujesz się na kolejny tydzień zasuwania w imię korpo czy innego 
obozu pracy. Poranna kawa, szybka fajka w drodze na autobus pełen 
zatłoczonych i śmierdzących rodaków spieszących w każdą możliwą 
stronę miasta. Wpadasz piętnaście minut wcześniej, odpalasz kom
pa i stawiasz przed monitorem wiadro pełne kawy. Pamiętasz faceta 
w bluzie z twarzą zasłoniętą kapturem? Na pewno nie. Czułeś jakiś 
dziwny zapach? Gorszy od mixu niemytych ciał spryskanych tani
mi dezodorantami w stylu koko szambonel? Nie. Gorzej śmierdział 
menel ozdobiony tęczowymi plamami rzygowin.

Tacy jak ja nie wyróżniają się z tłumu. Może mijasz mnie codzien
nie w drodze do pracy, może kupujemy w tym samym sklepie czy 
klniemy na tych samych polityków? Mam tak jak ty rodzinę, plany 
i cele. Nie muszę jak kaci w średniowieczu oznaczać się, żeby „czysty” 
człowiek nie poczuł się zbrukany. Nie należę do pariasów społeczeń
stwa, chyba że w zaczadziałych głowach pełnych zabobonów. Tak jak 
każdy mam ulubioną muzykę, przy której czas szybciej płynie. Jest 
jednak między nami pewna różnica. Nie każdy zawita do 
wizażystki, kowala czy programisty C++. Do balsamisty lub 
laboranta przyjdziesz na pewno. Jako klient lub pacjent, 
ale na pewno. Nie zapominaj o tym, śmiejąc się z zimnego 
chirurga czy pociskając balsamiście od nekrofili. Nic tak nie 
uspokaja, jak wyobrażanie sobie, co też ci zrobię na sekcji. 

Teraz zajmijmy się moim dniem. Jestem balsamistą i laborantem 
sekcyjnym. Nie tym gościem od Nivea czy L’oreal. Moje zabiegi fak
tycznie upiększają, ale z własnej woli na pewno nie chcesz być moim 
klientem. Czemu? Musisz najpierw pokazać mi akt zgonu. Przycho
dzę rano do prosektorium, odpalam światła, parzę kawę. Zupełnie jak 
ty. Potem niczym ordynator na oddziale szykuję plan dnia i zabiegów. 
Owszem, mamy niczym na SORze nagłe przypadki, ale porządek 
musi być. Następnie zakładam specjalny stój. Nie jest to skórzany 

z własnej woli na 
pewno nie chcesz być 
moim klientem. czemu? 
musisz najpierw 
pokazać mi akt zgonu
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92 fartuch jak w Hostelu i maska z ludzkiej skóry jak u Leatherface’a, 

tylko jednorazówki z folii i bawełny, które w zupełności wystarczą. 
Uwierz mi, nawet w tym przeraziłbym cię o każdej porze dnia czy 
nocy. Zwłaszcza jeśli spłyną po tym uniformie jakieś dwa litry krwi. 
Skąd się to wzięło, dopowiem w odpowiedniej chwili. Maska jest 
obowiązkowa, ale nie różni się niczym od tych, które noszą lekarze 
w szpitalu. Chyba że mamy pacjenta z listy 24h (to lista zawierają
ca spis chorób, po których zmarły w maksymalnie 24h musi zostać 
pochowany w specjalnej metalowej trumnie). Wtedy dostajemy maski 
z węglem aktywnym. I uprzedzając pytania schizoli, którzy oglądali 
za dużo horrorów: ta maska nie ma nam uniemożliwiać oblizywania 
skalpela. To przyziemne BHP wymusza. 

Następnie idę szykować miejsce pracy. Obszerna sala wyłożona bia
łymi, nijakimi kafelkami. Pośrodku stół. Metalowy, wyprofilowany 
z odpływem pośrodku – tędy krew spływa do specjalnych zbiorników, 
w których zostanie uzdatniona i zdezynfekowana na tyle, by móc ją 
odprowadzić do ścieków miejskich. Pod ścianami szafki pełne pró
bek, dokumentów. Odpalam lampę przypominającą tę u dentysty. 
Wyciągam metalową wanienkę, w której pływały moje „zabawki”. 
Na specjalnym podeście układam noże i skalpele, sprawdzam, czy 
na pewno ostrza jednorazowe są zdjęte. Obok kładę piłę, wiadomo, 
czasem muszę przeciąć kość, a to jest sprawdzony i skuteczny odpo
wiednik pił elektrycznych. Muszę tam zmieścić również nóż narzą
dowy, służący rozcinaniu narządów wewnętrznych. Potem wyciągam 
specjalne noże do rozcinania żeber, bez nich nie usunę mostka. To 
jest mój zestaw do sekcji.

Potem przechodzę do specjalnego wózka, błyszczącego czystością 
i metalicznym blaskiem. Tam układam kaniule, haczyki, skalpel, 
separatory, igły i nici. Na niższej półce zbiorniki, jeden na płyn, któ
ry podam zmarłemu, a drugi na krew. Swoje miejsce ma też pompka 
ręczna i pompa z silnikiem elektrycznym. Sprawdzam, czy w swojej 
walizce mam płyny, które zamieniają zwłoki z bomby bakteriologicz
nej w neutralne, poddające się powolnej kremacji ciało ukochanego 
wujka, ojca czy córki. Szykuję również maszynkę do golenia, szczotki, 
suszarkę do włosów, cążki i mnóstwo kosmetyków, którymi robię 
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93odwrotną robotę do tej, jaką wykonuje makijażysta na planie The 
Walking Dead. Muszę w końcu zamaskować procesy gnilne upodab
niające Adama, Irka czy Annę do zombie. Jestem ostatnim fryzje
rem, wizażystą i stylistą, jakiego ujrzysz przed złożeniem w trumnie. 
W międzyczasie przyjeżdżają i odjeżdżają karawany. Jedni przywożą 
zmarłych z całego miasta, inni zabierają przygotowanego zmarłego 
w ostatnią drogę.

Zabieram łóżko do przewozu zwłok i jadę do miejsca, w którym nie 
wytrzymałbyś długo w swym pięknym garniturze. Chłodnia. Mnó
stwo metalowych drzwiczek, a za każdymi z nich przerwana ludzka 
historia. Przedział wiekowy waha się od kilku minut do stu kilku lat 
życia. Leżą w workach, czekając cierpliwie i w śmiertelnej ciszy na 
swoją kolej. Każdy z nich przejdzie drogę od chłodni na stół sekcyj
ny. Jeśli rodzina sobie zażyczy, wykonam też balsamację, czasową 
konserwację czy rekonstrukcję. 

Sprawdzam listę. Namierzam odpowiednie ciało. Zakładam jed
norazowe rękawiczki i podstawiam wózek. Wyciągam zmarłego 
i zatrzaskuję lodówkę. Rozpinam worek. Nigdy nie wiadomo, co 
zobaczę w środku. Czy chłopaka z roztrzaskaną czaszką, 
który postanowił skończyć z sobą, bo ukochana zostawi
ła go dla innego? Babcię wracającą od ukochanych wnu
ków, którą potrącił pijany kierowca? Dziewczynę, która 
nie wytrzymała i postanowiła się powiesić? Bezdomne
go, który spłonął żywcem, bo chciał się ogrzać? A może 
koszmar laboranta, niewinnego noworodka, na którego 
kochający rodzice czekali dziewięć miesięcy, a który zmarł w wyni
ku błędu lekarza? Czasem trafiają się ofiary wypadków z pociągami. 
Wtedy nie wiadomo, kto to jest, a często pojawiają się nawet proble
my z ustaleniem płci. 

Zmarły już jedzie na swoje ostatnie spotkanie z lekarzem. Dziś trafił 
mi się młody chłopak, ofiara pobicia. Twarz pełna zadrapań, siniaków 
oraz zaschniętej krwi. W takich sytuacjach muszę czekać na proku
ratora. Rozsuwam zamek błyskawiczny i ściągam worek ze zwłok. 
Potem ubranie. Powinno się je zdejmować tak, by zostało jak najmniej 

Wyciągam zmarłego 
i zatrzaskuję lodówkę. 
rozpinam worek. 
nigdy nie wiadomo, co 
zobaczę w środku
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94 uszkodzone, ale czasem trzeba je po prostu rozciąć. Sprawdzam kie

szenie. Jeśli znajdę klucz, dokumenty lub cokolwiek, co przeoczo
no przed zabraniem zmarłego z miejsca zdarzenia, muszę to oddać 
policji. Tak przygotowanego zmarłego przerzucam na stół sekcyjny. 
Lekarz robi wstępne oględziny. Sprawdza stan kości, zębów, opisuje 
uszkodzenia, które widzi, na specjalnym druku. Nadal czekamy na 
prokuratora. Choć studenci prawa powinni w trakcie studiów uczest
niczyć w sekcji zwłok, nie daje im to odporności na kolejne wizyty. 
Często zdarza się, że poważny i ponury pan, przy którym boisz się 
zrobić lub powiedzieć cokolwiek, rzyga dalej, niż widzi. I wiecie co? 
Prokurator na kolanach, z cieknącymi strużkami śliny i wymiocin, 
nie jest już taki straszny. W końcu dociera. Dziś towarzyszy nam 
Żelazna Dama. Kobieta, która spokojnie mogłaby mnie zastąpić przy 
stole. Nigdy nie widziałem, żeby choć odwróciła wzrok, zawsze bije 
od niej pewien specyficzny rodzaj charyzmy.

Przystępujemy do sekcji. Zakładam na trzonek ostrze numer czte
ry, takie samo, jakiego używa bardziej szanowany chirurg. Pierwsze 
cięcie nie wygląda jak w pewnym serialu zza oceanu o doktor G. Nie 
ma cięcia od obojczyka do obojczyka. My tniemy wzdłuż ciała, od 
miejsca, gdzie szyja łączy się z resztą ciała, aż do spojenia łonowego, 
omijając przy tym pępęk. Za jednym cięciem otwieram dwie z trzech 
jam ciała obowiązkowych do sprawdzenia na sekcji. Do tego potrze
ba trochę siły, ponieważ ludzka skóra jest twarda i trudna do cięcia, 
ale jednak najgorsza do zszywania. W tym momencie mniej wrażliwi 
często opuszczają salę sekcyjną. Uwalniają się gazy, wszędzie uno
si się zapach śmierci, który my nazywamy kadaweryną czy innym 
produktem procesów dekarboksylacji lub gnilnych. Usuwam skórę 
z klatki piersiowej. Nie zrywam pasów jak trzysta lat temu, tylko 
podcinam ją, żeby mieć lepszy dostęp do żeber. Następnie muszę 

usunąć mostek. Przecinam odpowiednio wyprofilowa
nym nożem żebra, najlepiej za jednym zamachem. W tym 
momencie jako jeden z nielicznych na świecie mogę ujrzeć, 
jak dokładnie wygląda człowiek od środka. I wierz mi, 
nie chcesz wejrzeć w niczyje wnętrze. Ten tekst wymyślił 
ktoś, kto nigdy nie widział rozciętego człowieka. Następnie 
usuwam dla lekarza narządy wewnętrzne. Zaczynam od 

Wierz mi, nie chcesz 
wejrzeć w niczyje 

wnętrze. ten tekst 
wymyślił ktoś, kto 

nigdy nie widział 
rozciętego człowieka
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96 jedynej kości, która nie jest trwale połączona z resztą kośćca, czyli 

os hyoigdum – kości gnykowej. Koniecznie trzeba sprawdzić krtań. 
Cały układ oddechowy będzie dokładnie zbadany. Płuca porozcina 
lekarz, by sprawdzić, czy nie kryje się tam ewentualna przyczyna 
zgonu. To samo czeka schowane w worku osierdziowym serce. Serce 
wyjmowane ze zwłok nie przypomina tego, które czasem pokazuje 
się w filmach o Aztekach, a już na pewno nie tego, którego jest peł
no na Walentynki. Zaufaj mi, nie ma nic mniej romantycznego od 
autentycznego ludzkiego serca. 

Jedziemy w dół. Stan przepony można ocenić od razu po rozcięciu, 
reszta narządów zostanie usunięta z wnętrza zmarłego. Trzustka, 
żołądek, wątroba. Wszystko. Każdy narząd czeka dokładne pocię
cie. Nie czekam bezczynnie na koniec pracy lekarza. W tym czasie 
otwieram ostatnią z jam. Czaszkę. Biorę skalpel do ręki, by przeciąć 
skórę i uzewnętrznić kości. Jedno cięcie od ucha do ucha, mniej więcej 
pośrodku głowy. Trzeba ją oskórować, żeby wykonać kolejną czyn
ność. Odpalam piłę, która znacznie skraca czas sekcji. Muszę usunąć 
czerep. Wiesz, co przypomina mi się w tym momencie? Borowanie 
u dentysty. Ten specyficzny kościany posmak i zapach. Gdy kończę 
cięcie, usuwam opony mózgowe, a następnie sam mózg. Przekazuję 
szarawy organ lekarzowi i szykuję dwie strzykawki. Trzeba pobrać 
dwa płyny od zmarłego do badań toksykologicznych. Najczęściej jest 
to krew i mocz, lecz czasem pobiera się również ciałko szkliste z oka. 
Po optycznej ocenie uszkodzeń ciała (złamania, rany kłute, cięte bądź 
szarpane), dokładnym sprawdzeniu stanu organów wewnętrznych 
i pobraniu wszystkich próbek do dalszych badań, kończy się praca 
lekarza przy zwłokach. Zostaję sam i zaczynam sprzątanie. Wszystkie 
wycięte części ciała chowam w brzuchu i zaczynam najtrudniejszą 
część pracy – zaszywanie. Na specjalnie wyprofilowaną igłę nawlekam 
mocną nić konopną. Trzeba ciasno szyć i pilnować, by z miejsca szycia 
nie wystawała choćby warstewka jasnożółtego tłuszczu. Gdy skoń
czę szyć tułów, zajmuję się głową. Układam czerep, po czym staram 
się tak zszyć i zamaskować cięcie, by jak najmniej rzucało się w oczy. 
Oczywiście najtrudniej zrobić to w przypadku łysych. Obmywam cia
ło wodą i specjalnym mydłem, przekładam na wózek. Przykrytego 
białym całunem odwożę do chłodni. Wywalam poplamiony krwią 
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97fartuch i rękawiczki. Na dziś koniec zabiegów na tym panu, proku
ratura jeszcze nie zgodziła się na wydanie zwłok ani na żadne dalsze 
czynności, takie jak choćby ubranie czy złożenie w trumnie. Zmarły 
ułożony jest twarzą do drzwiczek, dziś jeszcze ma przyjść rodzina na 
identyfikację. Słyszę dzwonek do tylnych drzwi, przez które przyj
muję i wydaję ciała, i sprawdzam godzinę. Są o dobre czterdzieści 
pięć minut wcześniej. Wołam Żelazną Damę, która wydaje decyzje 
o okazaniu. Ona już zajmuje miejsce koło wejścia, ja zamykam inne 
pomieszczenia, żeby dodatkowo nie stresować cierpiących ludzi. 
Do środka wchodzi najpierw matka w asyście policjanta, który ją 
przywiózł, na zewnątrz zostaje jej maż i pali papierosa. Ręce mu się 
trzęsą, sprawia wrażenie gorzej przeżywającego tę śmierć. Kobieta 
ma na oko czterdzieści lat i idzie zdecydowanie do przodu, funk
cjonariusz zatrzymuje się po kilku krokach. Przed skręceniem do 
jedynego otwartego pomieszczenia, nagle przystaje i mdleje. Stres 
okazał się dla niej za silny. Policjant wzywa pogotowie. Docierają po 
kilku minutach i decydują, że zabiorą ją na dokładniejsze badania 
do szpitala. Mąż chce jechać z nią, ale prokuratorka przekonuje go, 
żeby najpierw dokonał rozpoznania, a potem policjant odwiezie go 
do żony. Czekam przy lodówce ze zwłokami, a mężczyzna sprawie 
wrażenie, jakby miał za chwilę upaść. Ledwo powłóczy nogami, ciężko 
oddycha. Nikt go nie pośpiesza, każdy z zebranych rozumie, że są to 
najtrudniejsze chwile jego życia. Pada pytanie, czy jest gotowy. Ledwo 
dostrzegalnie kiwa głową. Żelazna Dama daje mi znak i wysuwam 
ciało. Zazwyczaj maksymalnie do piersi. Odkrywam twarz. Słyszę 
przeraźliwy jęk, paraliżujący serce i ruchy. Ojciec poznaje syna. Pada 
obowiązkowe pytanie, czy potwierdza tożsamość. Wydusza „tak”, 
policjant zabiera go przed budynek wraz z panią prokurator. Zamy
kam zmarłego. To są najgorsze strony tej pracy. Czasami widzisz 
w oczach tych ludzi nadzieję. Nadzieję, że to może nie ich dziecko 
czy ktokolwiek z rodziny. Czasem ta nadzieja przeradza się w wybuch 
radości, ale najczęściej – w najczarniejszą rozpacz. 

Powoli kończę dzień pracy. Myję narzędzia i umieszczam je w pły
nie dezynfekującym. Sprzątam całą salę i obmywam dokładnie, by 
nigdzie nie rozwinęły się jakieś kolonie bakterii. To był w miarę 
spokojny dzień, tylko jedna sekcja, czasem zdarzają się trzy. Wte



Wiem, co łączy 
nazistę z żydem, 

prawicowca z lewakiem 
i fundamentalistę 

z ateistą. śmierć 
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99dy naprawdę wracam zmęczony. Zwłaszcza zaszywaniem zmarłego 
w niewygodnej pozycji, z plecami wygiętymi w łuk. Idę pod prysznic, 
zmieniam ubrania i zamykam miejsce, w którym przebywa więcej 
zmarłych niż żywych. Wkładam słuchawki w uszy, odpalam muzykę 
i idę do domu. Zaciągam się głęboko dymem z papierosa. W tej pracy 
używam mocnej chemii i w moim subiektywnym odczuciu pomaga 
mi to czasem zabić ten smród.

Wtapiam się w ludzką ciżbę na ulicy i znowu staję się anonimowym 
mieszkańcem, który na pierwszy rzut oka odróżnia się tylko łysiną 
i stoma kilogramami wagi. Płynę w anonimowym tłumie i może 
znowu mijam cię w drodze?

c o  c i ę  c z e k a  p o  ś m i e r c i ?

Ty jeździsz nowym mercedesem, dawny kolega z klasy wózkiem po 
złom. Możesz pracować w korpo, mcdonaldzie bądź w NASA. Dla 
ciebie Prada to taniocha i bezguście, dla niektórych second hand to 
szczyt marzeń. Możesz kochać Elvisa, inna kocha Biebera. Wierzysz 
w Jezusa, ktoś wierzy w Allaha i czeka na hurysy w raju. Może jesteś 
lepszego sortu, a ja gorszego. Może kochasz uchodźców, a może 
ostrzysz na nich siekiery. 

Wszyscy się różnimy. Każdy z nas ma marzenia, plany, cele i poglą
dy. Nie znam wielu ludzi i pewnie nie znam ciebie. Nie wiem, co 
powoduje, że płaczesz, ani co wywołuje twój śmiech. Jednak wiem, 
co łączy nazistę z Żydem, prawicowca z lewakiem i fundamentali
stę z ateistą. Śmierć. Od momentu narodzin jedno jest pewne: nić 
twego żywota pęknie. 

Moje życie i praca skupia się wokół tego tabu. Memento mori towa
rzyszy mi od lat. Dziś chcę ci uświadomić, co będzie się działo, gdy 
Kostucha postanowi cię spotkać.

Mimo wielu pięknych słów i teorii wielu mądrych czy nawiedzo
nych ludzi człowiek jest zwierzęciem i jego ciało podlega tożsamym 
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procesom. Czemu to piszę? Żebyśmy mogli wspólnie przeprowa
dzić pewien eksperyment. Idź do swojego ulubionego mięsnego 
(wersja dla wegetarian: wyślij mamę/kochankę/teściową) i wybierz 
najpiękniejszy kawałek, przykładowo, wołowiny. Teraz, gdy już jeste
ście razem w domu, wybierz szczelny pojemnik, ale nie próżniowy. 
Zamknij nasz obiekt i odstaw w ciepłe miejsce. Najlepiej takie, które 
rzadko odwiedzasz. Po dwóch tygodniach wróć do pojemnika i go 
otwórz. Ten sam zapach czuję, gdy otwieram worek ze zwłokami 
osoby, która leżała w domu dwa tygodnie, bo nie miała bliskich, 
którzy by się nią zainteresowali. Ten specyficzny zapach (dla wielu 
to najokropniejszy smród, jednak wierzcie mi, można się na niego 
uodpornić) to efekt dekarboksylacji białek. Dokładniej omówimy 
to później. 

Powód zgonu niewiele zmienia w samym procesie gnicia zwłok. Wię
cej do powiedzenia ma natura, czego dowodem jest trupia farma 
w Knoxville, założona przez dr Williama Bassa pod egidą Uniwer
sytetu Tennessee. Prowadzone tam badania mają pomóc antropo
logom sądowym określić czas zgonu po uwzględnieniu czynników 
atmosferycznych i naturalnych. Przykładem takiego oddziaływania 
jest choćby ciepło przyspieszające rozkład czy zimno, które może go 
znacząco spowolnić. 

Po twojej śmierci (właściwie po śmierci mózgowej, którą najłatwiej 
udowodnić, podpinając pacjenta pod encefalograf) najważniejszy 
jest czas. Procesy gnilne zaczynają się od razu i będą trwały, póki 
nie zostaną same kości. Na co dzień ważnym elementem naszego 
bytu jest jedzenie. Bądźmy szczerzy, bez niego byśmy nie przeżyli, 
a dzięki Kuchennym Rewolucjom dowiedzieliśmy się, że może to być 
również sens życia. W naszym przewodzie pokarmowym przebywają 
ciągle całe watahy bakterii. Za życia pomagają nam strawić pokarm. 
Po naszej śmierci bakterie te, zwane saprofitycznymi bakteriami 
gnilnymi, obrócą się przeciwko nam i zaczną trawić nasz organizm. 
W wyniku ich działań, a raczej enzymów przez nie wydzielanych, 
dojdzie do rozpadu białek znajdującym się w naszym ciele na siar
kowodór, wodę, amoniak, azot, wodór i azot. Proces ten zaczyna się 
w kątnicy i charakteryzuje się zielonym odcieniem skóry znajdują
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cej się nad nią. Jednocześnie uwalniają się gazy takie jak skatol czy 
indol, wytwarzające wyjątkowy zapach. W kątnicy następuje rów
nież przemiana hemoglobiny na sulfhemoglobinę pod wpływem 
siarkowodoru.

Po około piętnastu minutach – lub więcej, jeśli jesteś wybitnie cięż
kim człowiekiem – twoje ciało osiągnie temperaturą równą tej z oto
czenia. Tu warto rzec słowo o stężeniu pośmiertnym. Po krótkim 
okresie zwiotczenia następuje skrzepnięcie miozyny występującej 
w naszych mięśniach. Na skutek tego ciało sztywnieje Tężenie mię
śni może zależeć od przyczyn zgonu – bardzo spowalnia reakcję 
śmierć wynikająca ze skrajnego wyczerpania. Stężenie utrzymu
je się średnio od doby do trzech, na czas ten bardzo duży wpływ 
ma temperatura otoczenia. W międzyczasie, po kilku godzinach 
od śmierci, występuje opad grawitacyjny krwi. Polega on na tym, iż 
krew, której nie ma już co pompować (serce nie pracuje, więc nie ma 
ciśnienia), opada w najniżej położoną część ciała. Barwy plam opa
dowych mogą podpowiadać przyczynę zgonu i powszechnie stosuje 
się tę metodę. Musimy omówić tu jeszcze temat gazów. Roznoszą 
je bakterie gnilne, co sprawia, że ciało może nawet podwoić swoją 
objętość. Deformację zwłok wywołaną gazami gnilnymi nazywamy 
gigantyzmem gnilnym Caspra. 

Gdy już wiesz, jakie ogólne zasady i prawa sterują rozkła
dem ciała, przejdę do części technicznej mojego zawodu. 
Powiem ci, na jakie zabiegi możesz liczyć, gdybyś kiedyś 
zechciał zostać moim klientem. 

Na początek weźmy na warsztat zwłoki osoby, która zmar
ła naturalnie (rozumiem przez to wszystkie powody zgo
nu niewywołujące następstwa w postaci sekcji zwłok). Po 
wezwaniu zakładu pogrzebowego (jeśli ciało nie doznało uszkodzeń 
w wyniku działaności przestępczej, za transport odpowiada rodzi
na, nie prokurator) maksymalnie w ciągu godziny przyjeżdżają dwaj 
panowie ze specjalną kapsułą transportową. Zwłoki składają w pla
stikowym, jednorazowym worku, a następnie w plastikowej imita
cji trumny służącej do transportu zmarłych. Transport pozostawia 

standard to mycie 
i ubieranie zmarłego, 
jednak dzięki rozwojowi 
tanatopraksji oraz 
balsamacji pole 
usług znacząco 
się rozszerzyło
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zmarłego w chłodni, swojej bądź miejskiej. Teraz wszystko zależy 
od rodziny. Po rozmowie z pracownikiem zakładu pogrzebowego 
dostaję wypełnione zlecenie z zaznaczonymi usługami. Standard to 
mycie i ubieranie zmarłego, jednak dzięki rozwojowi tanatopraksji 
oraz balsamacji pole usług znacząco się rozszerzyło. 

Dzięki specjalnej chemii pogrzebowej jestem w stanie zatuszować 
zmiany pośmiertne widoczne na uszach czy palcach. Makijaż może 
tylko zamaskować efekty procesu gnilnego, jednak jeśli chcę go 
zatrzymać, odkazić ciało i wywołać spowolnioną kremację, mogę 
wykonać balsamację. Zabieg ten polega na wprowadzeniu do krwio
biegu zmarłego odpowiednich płynów i jednoczesnym odebraniu 
z ciała całej krwi. Za pomocą kaniul „podpinam” się do krwiobiegu, 
a dzięki pompom wykonuję cały proces. Podczas podaży roztworu, 
a jest tego kilka litrów – i ku ogólnemu zaskoczeniu mogę powie
dzieć, że często lżejsze osoby potrzebują go więcej – muszę masować 
zwłoki, by płyn odpowiednio nasączył każdą tkankę. Dzięki temu 
widoczne zmiany pośmiertne ustępują. Jeszcze jeden ważny szcze
gół: jeśli przed balsamacją nie przełamię stężenia pośmiertnego, po 
niej będzie to już prawie niewykonalne. Nadmienię jednocześnie, 
że przez „przełamanie” nie rozumiem łamania kości, tylko przy
wracanie stawom naturalnego kąta ruchu. Balsamacja jako jedyny 
zabieg dezynfekuje ciało, dając stuprocentową pewność. Jej odmia
na, czyli czasowa konserwacja, spowalnia procesy gnilne, jednak ich 
nie zatrzymuje. Dzięki zabalsamowaniu ciało się mineralizuje, a nie 
gnije. Kolejnym jej plusem jest nadanie twarzy nieboszczyka wyglądu 
osoby śpiącej. W przypadku osób wyniszczonych rakiem zabieg ten 
może przywrócić stan ciała sprzed najcięższego stadium.

Co jeszcze robię? Dość często podwiązuje szczękę, czyli dzięki niciom 
uniemożliwiam zmarłemu robienie dowcipów w postaci otwierania 
ust. Zatykam ślinianki i jamę nosową, by nic nie wypływało z ust czy 
nosa. Inne otwory fizjologiczne również zabezpieczam. Obowiąz
kowo przycinam paznokcie i golę. Jeśli ktoś sobie zażyczy, układam 
fryzury. Na koniec ubieram i składam w trumnie. Poduszkę spry
skuję specjalnymi perfumami, które oprócz przyjemnego zapachu, 
działają uspokajająco. 
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To są usługi najpopularniejsze. Teraz opowiem o tych, które mogę 
wykonać, ale w Polsce nie są one popularne ze względu na świado
mość – a raczej nieświadomość – ich istnienia. Dzięki południo
woamerykańskiemu kultowi ciała powstał przyrząd umożliwiający 
likwidowanie zmarszczek, dzięki czemu odejmuję twarzy nawet kil
kadziesiąt lat. Dla ofiar wypadku powstała odrębna specjalizacja, czy
li rekonstrukcja pośmiertna. Obecnie nawet najbardziej umęczone 
i zniszczone ciało można doprowadzić do takiego stanu, by pożegna
nie odbyło się przy otwartej trumnie, a rodzina nie doznała szoku. 
Specjalne implanty imitują nawet oczy. Czasem muszę wykonywać 
niespodziewane czynności. Na przykład gdy ze zmarłego sączy się 
osocze, trzeba przed ubraniem odpowiednio zabezpieczyć zwłoki 
specjalnymi bandażami i foliami. 

W przypadku osób po sekcji kroki generalnie się powtarzają, jednak 
przy balsamacji muszę ponownie otworzyć jamy ciała, a narządy 
zabezpieczyć w worku z płynem dezynfekcyjnym. Obsy
puję wnętrze ciała specjalnym proszkiem absorbującym, 
a wkłucie z podażą płynu balsamacyjnego zamiast w jed
nym punkcie, wykonuję aż w sześciu. 

Oczywiście nie omówiłem tu wszystkich niuansów i tajem
nic mojego zawodu. Co do przyczyn zgonu, również nie 
wyczerpałem tematu. Zarówno długość (w końcu to felie
ton, a nie publikacja), jak i miejsce (w końcu nikt z was nie 
chce czytać o dekarboksylacji, chyba że są tu studenci biologii) nam 
tego nie umożliwiają. Chcę was jedynie zapoznać z nieuniknionym 
i obalić kilka mitów, zwłaszcza ten najważniejszy – że ci od trupów 
piją. Może i kiedyś tak było, obecnie tego nie obserwuję. Zwłaszcza 
w miejscu pracy. Ω

obecnie nawet 
najbardziej umęczone 
i zniszczone ciało 
można doprowadzić 
do takiego stanu, by 
pożegnanie odbyło się 
przy otwartej trumnie



Śmierć 
paChnie 
sŁodko 
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Mateusz K. Dziób: Od czego się 
zaczęło?

Mateusz Węgorowski: Pracowałem 
za granicą, wróciłem do Polski i postano-
wiłem, że otworzę coś własnego. Widzia-
łem reportaż w TVN-owskiej Uwadze 
o firmach, które zajmują się tego typu 
działalnością. Przygotowałem bizne-
splan, przeanalizowałem konkurencję…

Pierwszy kontakt…

MW: To było samobójstwo. Zostało mnó-
stwo krwi i nieprzyjemny zapach, bo od 
śmierci upłynęło kilka godzin. Ale nie 
daliśmy niczego po sobie poznać.

Czyli było trudno?

MW: Było trudno. Trzeba było wszystko 
zabezpieczyć i zorganizować, załatwić 
utylizację odpadów. Wzięliśmy za to 
oczywiście grosze.

Ktoś wymiotował?

MW: Nie. Nigdy nam się to nie zdarzyło. 
Ale czasami bywa blisko, bo nawet przez 
maskę dochodzą pewne zapachy. Wido-
ki też nie są zbyt przyjemne. Weźmy 
na przykład wannę, w której jest pełno 
wody, a na powierzchni unosi się kilku-
centymetrowa warstwa tłuszczu i tkanek, 
bo ciało leżało tam kilka dni... To było po 
samobójstwie. Ruszyliśmy tę „skorupę” 
i powiem jedno: współczuję osobom, 
które pracują w zakładach pogrzebo-
wych, bo one mają znacznie gorzej.
Grzegorz Węgorowski: My tylko 
sprzątamy po tym, co zostaje. Nigdy nie 
wynosimy zwłok.

Ruszyliście tę „skorupę” i co dalej?

MW: Zapach był nie do zniesienia.
GW: Trzeba było to wszystko pozbierać 
i wysłać do specjalnej spalarni, w któ-
rej zazwyczaj lądują odpady medyczne 
ze szpitali. Materiał nigdy nie ląduje na 
śmietniku, bo takie są wymogi.

Co zostało z denata? Same kości?

wszystko, co związaNe ze śmiercią, jest w Naszym 
społeczeństwie tabu. a tymczasem Nasza praca Nie różNi 
się Niczym od pracy szewca, piekarza czy adwokata. 
Nie może oNa wzbudzać w Nas żadNych emocji – mówią 
GrzeGorz i mateusz węGorowsCy z firmy bio-cleaN, która 
zajmuje się między iNNymi sprzątaNiem po samobójstwach, 
morderstwach i zgoNach NaturalNych 
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MW: Nie tylko kości, ale resztki tkanek, 
rozpuszczona skóra… Na pewno tego 
kogoś wyjęto z wanny w częściach. Poli-
cjanci opowiadają, że w tego typu przy-
padkach to norma.

Jaki był najtrudniejszy, najbardziej 
drastyczny przypadek?

GW: Najbardziej drastyczny przypadek 
mieliśmy niedawno. Szczątki były wszę-
dzie. W całym domu. Niestety z uwagi 
na specyfikę tego zdarzenia nie może-
my o nim powiedzieć nic więcej. To była 
jedyna tego typu sytuacja w Polsce, 
a anonimowość i prywatność naszych 
klientów są zawsze najważniejsze.

Zdarzają się zacieki na suficie 
u sąsiadów z dołu?

MW: Tak. Mieliśmy kilka takich przypad-
ków. Wpływa na to długi okres rozkła-
du i wysoka temperatura. Ciało musi 
w dodatku leżeć na tak zwanej szparze 
dylatacyjnej, czyli na drzwiach, futrynie 
lub łączeniu płyt betonowych. Wtedy to 
kwestia chwili.

Zdarzały się przypadki, gdy ktoś zaczął 
sprzątać na własną rękę i wymiękł?

MW: Tak.

Czyli nie ma prawnego obowiązku 
korzystania z usług tego typu firm?

GW: Nie ma. Ale powinien być, bo 
metodami chałupniczymi – na przykład 
octem, jak kiedyś było w zwyczaju – nie 
da się pewnych rzeczy usunąć. Na miej-
scu mnożą się bakterie i inne związki 
chemiczne niebezpieczne dla zdrowia. 
Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka „tabli-
ca Mendelejewa” zostaje z człowieka po 
śmierci... Teoretycznie można to zrobić 
na własną rękę, z góry wszystko wygląda 
OK. Tylko co z tego, skoro szczątki tkwią 
pod podłogą, a później zaczynają okrop-
nie śmierdzieć? Poza tym ciało paruje 
i osadza się na ścianach! Wszystko trze-
ba wyczyścić, w większości przypadków 
nawet zerwać podłogę.

Często konieczny jest remont 
generalny?

MW: Szczególnie jeśli ciało leży dłużej 
niż pięć dni. To zależy też oczywiście od 
temperatury. Jeśli w mieszkaniu są tape-
ty – trzeba je usunąć. Jeśli mamy pod-
łogę drewnianą – także, czasami nawet 
w całym domu. Tak samo z meblami 
i wszystkimi tapicerkami.
 
A ludzie w ogóle wiedzą, że istnieją 
takie firmy, jak Wasza?

MW: To wciąż jest tabu.
Dlaczego?

MW: Wszystko, co związane ze śmiercią, 
jest tabu.
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sprawy, jaka „tabliCa 

mendelejewa” zostaje 
z CzŁowieka po ŚmierCi
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GW: Ludzie nie dopuszczają myśli, że coś 
takiego może się zdarzyć.

Czy poprzez swoją pracę oswoiliście 
się ze śmiercią? Coś Wam to dało 
w wymiarze duchowym?

MW: To nasi pracownicy posprzątają po 
nas. Wynajmiemy ich zawczasu.
GW: Wiemy, że każdego to czeka. Nie 
chcielibyśmy oczywiście umrzeć w takich 
okolicznościach, z jakimi mamy zazwy-
czaj do czynienia, czyli w całkowitej 
samotności. Nasza praca nie może jed-
nak wzbudzać w nas żadnych emocji. Nie 
różni się ona niczym od pracy szewca, 
piekarza czy adwokata.

Po skończonej pracy myślicie jeszcze 
o tym, co widzieliście?

GW: Nasza dewiza to wykonać usługę 
i zapomnieć. To nie są dla nas przyjem-
ne doświadczenia, zarówno jeśli cho-
dzi o widoki, jak i ludzkie tragedie. Na 
początku to było coś nowego, wzbudzało 
w nas emocje. Potem spowszedniało. 
MW: Odbierasz telefon w nocy i słyszysz, 
że ktoś leżał przez tydzień w wannie 
czy na łóżku… i już nie masz ciarek na 
nogach. Jedziemy tam i nie myślimy 
o tym w takich kategoriach… Nie można 
się zadręczać.
GW: Oczywiście zdarzy się gorsze zle-
cenie. Ale nie myślimy później, że teraz 
rzucamy pracę i to był nasz ostatni raz. 
Cieszymy się, że mogliśmy w jakiś sposób 
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zwŁoki zawsze paChną 
jednakowo. niezależnie 

od wieku, pŁCi i teGo, 
Czym CzŁowiek 

zajmowaŁ się w żyCiu
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pomóc bliskim denata. Oni często prze-
żywają traumę, strach przed wejściem 
do mieszkania… Widok swoją drogą, ale 
najgorszy jest ten zapach…

Jak pachnie śmierć?

GW: Słodko. To słodki, mdlący, nieprzy-
jemny zapach. Tego nie da się określić. 
W zależności od tego, jak dawno nastą-
pił zgon, zapach jest bardziej lub mniej 
intensywny.

Jesteście w stanie to wytrzymać?

MW: Ja mogę wytrzymać bez maski.
GW: Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 
Zwłoki zawsze pachną jednakowo. Nie-
zależnie od wieku, płci i tego, czym czło-
wiek zajmował się w życiu.

Czym różni się sprzątanie po zgonie 
naturalnym od sprzątania po 
samobójstwie?

MW: Po samobójstwie zostaje zazwyczaj 
więcej krwi, i to wszędzie. Zwłaszcza jeśli 
ktoś się zastrzelił. Ale drastyczne widoki 
są też po podcięciu przez denata żył.

To prawda, że ludzie w Waszej branży 
dużo piją?

MW: Nie. Ja nie miałem alkoholu 
w ustach od sześciu lat.
GW: To stereotyp, chociaż myślę, że na 
pewno kiedyś tak było.

MW: U nas w pracy to zakazane. Wozimy 
nawet ze sobą alkomat.

Pracujecie całą dobę?

MW: W zasadzie tak, to znaczy odbie-
ramy telefony w nocy, ale na miejsce 
jedziemy rano. Najszybciej reagujemy na 
wezwania pensjonatów i hoteli. Tam też 
zdarzają się samobójstwa. Albo czasami 
ktoś pijany wpadnie na butelkę, prze-
tnie sobie tętnicę i nic o tym nie wiedząc, 
wykrwawi się…
GW: Mieliśmy kiedyś podwójne samo-
bójstwo w hotelu. Para postanowiła się 
zabić. Oboje podcięli sobie żyły. Dziew-
czyna położyła się w wannie, a chło-
pak wyskoczył przez okno. Z czwartego 
piętra.

Nie interesuje Was nigdy, dlaczego 
doszło do tego typu przypadków?

GW: Nie interesujemy się i nigdy o to 
nie wypytujemy. Chyba że rodzina sama 
nam o tym opowiada. Można napisać 
o tym książkę, ale zachowujemy wszyst-
kie historie w tajemnicy.
MW: Zwariowalibyśmy od tego.

Próbujecie też pocieszać swoich 
klientów?

GW: Nie można pocieszyć kogoś, kto 
stracił kogoś bliskiego. A tym bardziej my 
nie możemy tego zrobić. Możemy co naj-
wyżej wysłuchać.
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Jest coś, czego byście się nie podjęli?

MW: Nie. Robimy wszystko. Z innej becz-
ki: ostatnio zutylizowaliśmy dwadzie-
ścia pięć ton gołębich odchodów. To był 
obszar skrajnie skażony.

Czyli to było gorsze od sprzątania po 
zmarłych?

MW: Uważam, że tak. Czasami sprząta-
nie po zgonach jest odskocznią od tego 
typu zleceń.

Istnieją jakieś niebezpieczeństwa dla 
Waszego zdrowia przy sprzątaniu po 
zmarłych? 

GW: Zawsze jest ryzyko, ale staramy się 
je optymalizować.
MW: Za każdym razem robimy pełną 
dezynfekcję. Najgorsze i najbardziej 
krytyczne są pierwsze minuty. Mimo 
wszystko zapach zawsze pozostaje. Naj-
trudniej jest sprzątać świeżo skrzepniętą 

krew, która pyli. Trzeba uważać, żeby jej 
nie wdychać.

Nie zdarzają się Wam sytuacje, gdy 
mówicie komuś, czym się zajmujecie, 
a on patrzy na was krzywo?

GW: Zazwyczaj ludzie nie postrzegają 
tego negatywnie. To już nie robi na nikim 
wrażenia. Żyjemy w cywilizowanym spo-
łeczeństwie. Nie można oceniać człowie-
ka po tym, co robi, tylko po tym, kim jest.

Lubicie swoją pracę?

MW: Bardzo.
GW: Gdybyśmy jej nie lubili, to byśmy 
tego nie robili. Daje nam to satysfakcję. 
Staramy się po prostu pomóc ludziom, 
którzy mają problem. Ω

Rozmawiał 
Mateusz K. Dziób

Firma Bio-clean działa na rynku od 7 lat. Ma ośmiu stałych pracowników i oddziały terenowe w Warszawie, 
Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu. Zajmuje się profesjonalnym usuwaniem zanieczyszczeń i zniszczeń po poża-
rach, sprzątaniem po zgonach, restytucją mienia osobistego oraz dezynfekcją pomieszczeń.

Ekipa Bio-clean: 
Grzegorz, 57 l. Lubi podróże i literaturę. W wolnym czasie zazwyczaj surfuje po Internecie; Mateusz, 27 l. Per-
kusista, lubi dłubać w drewnie, obecnie buduje dom; Ziemowit, 23 l. Jego hobby to sport i muzyka; Artur, 25 l. 
Po godzinach gra w piłkę i trenuje na siłowni; Marcin, 28 l. Jego pasja to motoryzacja, sport i… gołębie; Iwona, 
56 l. Lubi czytać, zajmować się ogrodem i dziergać; Paulina, 28 l. Spytana o swoje hobby, odpowiada: ogród 
i muzyka; Kuba, 28 l. Interesuje się sportem i motoryzacją.
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Mateusz K. Dziób: Jak to się stało, że 
znalazłeś się w Puckim Hospicjum?

O. Grzegorz Kramer SJ: W ramach 
formacji jezuickiej przechodzimy tak 
zwaną trzecią probację. Musimy wów-
czas porzucić wszystko, czym się zajmu-
jemy, i wyjechać gdzieś na sześć miesięcy. 
W tym roku do tego etapu przystąpiło 
ośmiu naszych współbraci. Ktoś pojechał 
do Armenii, ktoś do Afryki, jeszcze ktoś 
inny zajmuje się ubogimi, a ja trafiłem 
na pięć tygodni do hospicjum.

Czy to miało jakiś związek 
z postacią śp. ks. Jana 
Kaczkowskiego – założyciela tego 
hospicjum, który sam później zmarł 
na raka?

– W Jana byłem mocno wpatrzony. To nie 
był, co prawda, mój przyjaciel, ale stano-
wił i stanowi dla mnie wielką inspirację, 
szczególnie jeśli chodzi o sposób przeży-
wania kapłaństwa.

Co było takiego inspirującego w postaci 
księdza Jana? 

– Wiele rzeczy. Po pierwsze – autentycz-
ność. Jan nie udawał. Żył dokładnie tak, 
jak myślał i jak czuł. Po drugie – przej-
rzystość. Mówił wprost o swoich odczu-
ciach, o tym, przez co przechodził. O lęku, 
strachu, słabości… Straszny banał: Jan był 
po prostu człowiekiem. Nie tylko pięknie 
mówił, ale też robił niesamowite rzeczy. 
W dodatku robił je bardzo mądrze. Nie 
grał na siebie, tylko na innych i na insty-
tucję, którą tworzył. Przecież nie ma go 
już rok, a hospicjum nadal świetnie się 
rozwija.

Kiedy przechadzasz się korytarzami 
hospicjum, masz poczucie, że ks. Jan 
Kaczkowski cały czas nad wszystkim 
czuwa?

– Czuję go w zespole, który stworzył. 
Widać, że kładł nacisk przede wszyst-
kim na naukę człowieczeństwa. Ci ludzie 

w hospicjum odkłamujemy śmierć. pokazujemy, że jest 
częścią życia, że Nie musi być straszNa. pobyt tutaj to 
wbrew pozorom solidNa dawka eNergii i pozytywNego 
myśleNia – mówi o. GrzeGorz kramer sj
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myślą jak on i w taki sam sposób podcho-
dzą do innych. Można nazwać to górno-
lotnie „szacunkiem do chorego”. Tutaj to 
nie teoria, lecz praktyka. W hospicjum 
każdego szanuje się do końca. Również 
po śmierci.

Czyli można powiedzieć, że ks. Jan 
dał nam podwójną lekcję – życia 
i umierania? 

– Generalnie tak, choć z tym umiera-
niem byłbym ostrożny. Ono miało miej-
sce raczej w sferze prywatnej, w towa-
rzystwie bliskich i rodziny. To nie był 
żaden spektakl. Jan pokazał nam przede 
wszystkim, że można mieć dystans do 
swojego życia, że można do końca pozo-
stać człowiekiem, który służy drugiemu 
człowiekowi. To krótkie, bo 37-letnie 
życie, było, mówiąc jego językiem, „wiel-
ką petardą”. Żył szalenie intensywne. 
Ludzie, którzy mieli z nim do czynienia 
na co dzień, potwierdzają, że od świtu 
do nocy pracował na pełnych obrotach. 
Poza hospicjum robił też wiele innych 
wspaniałych rzeczy. Działał na rzecz 
lokalnej wspólnoty, pracował z ludźmi 
zaniedbanymi w Pucku… To był prawdzi-
wy społecznik. 

Jak wygląda praca w hospicjum?

– Ja czuję się tu jak w raju. Nie było ani 
jednego dnia, w którym czułbym się 
przygnębiony atmosferą tego miejsca. 
Wręcz przeciwnie, dawno nie otrzyma-

łem tak pozytywnego ładunku energii. 
To jest paradoks hospicjum. Zazwyczaj 
kojarzy się ono ze śmiercią, ale w prak-
tyce wygląda to zupełnie inaczej. Wielu 
pacjentów broni się rękami i nogami, 
żeby tutaj nie trafić, a już po dwóch, 
trzech dniach pobytu wraca do nich 
życie. Pojawia się optymizm i pozytyw-
ne myślenie. Doświadczam tego cały 
czas, a ludzie nie chcą mi wierzyć. Kiedy 
mówię rodzicom, że tu jest świetnie, to 
patrzą na mnie jak na wariata.

Bo to wygląda zbyt pięknie i sielankowo.

– Nie do końca. W hospicjum dotykamy 
śmierci niemal cały czas. Godzinę temu 
odszedł pan Adam. W ciągu pięciu tygo-
dni mojego pobytu umarło 25 osób. Ale 
ludzie odzyskują u nas godność. Przycho-
dzą umęczeni przez chorobę, po wielu 
zabiegach i wielu próbach terapii… Lecze-
nie raka jest przecież bardzo wycień-
czające, nie tylko psychicznie i fizycznie, 
ale też duchowo. Często niszczy również 
relacje z bliskimi. To destrukcja na każ-
dym poziomie. 

I Wy pomagacie tę godność odzyskać.

– Tak. Godność nasi pacjenci odzyskują 
najpierw na poziomie fizycznym. Zostają 
objęci medycyną paliatywną (jeśli wcze-
śniej jej nie stosowano), która polega na 
skutecznej walce z bólem. Dzięki temu 
nikt tutaj nie cierpi. i to jest niesamowi-
te – kiedy znika ból, w życiu człowieka 
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pojawiają się inne priorytety. Zaczyna 
on myśleć choćby o odbudowie relacji 
międzyludzkich. To może nie są hollywo-
odzkie pojednania, gdy skłóceni bliscy 
nagle padają sobie w ramiona, ale często 
ludzie, którzy przez cale życie nie potra-
fili poświęcić sobie kilku chwil, tutaj spę-
dzają razem mnóstwo czasu. Zdarza się, 
że ten, kto odchodzi, gromadzi wokół sie-
bie całą rodzinę z różnych części Polski. 
Umierający wracają do tego, co zgubili 
w ciągu życia. Nie są skupieni wyłącznie 
na walce z chorobą, chcą przede wszyst-
kim jak najlepiej spędzić swoje ostatnie 
chwile. 

Jak to robią?

– Mieliśmy jednego młodego, 33-letniego 
pacjenta. Przed Bożym Narodzeniem 
przyjechali jego kumple i zabrali go ze 
sobą na 2 dni. Później zorganizowali też 
wypad na ryby na Hel. To są małe rzeczy, 
ale właśnie one pokazują, że ostatnie dni 
można spędzić w spokoju i nie trzeba 
martwić się o ból. Hospicjum to napraw-
dę solidna dawka życia i pozytywnego 
myślenia. 

Czyli doświadczenie ciężkiej choroby 
i cierpienia może być pewnym rodzajem 
łaski zesłanej przez Boga?

– Nie wiem, co rozumiesz przez zwrot 
„zesłanej przez Boga”... Ale myślę, że Jan 
[Kaczkowski – przyp. red.] też mierzył 
się z tym pytaniem. Mówił, że to nie Bóg, 

tylko biologia. Stwierdzenie, że Bóg zsyła 
raka, jest przecież zaprzeczeniem tego, 
że Bóg jest miłością. Żadna miłość nie 
chce cierpienia drugiej osoby. Hospicjum 
pokazuje, że Bóg nie tyle zsyła na nas 
cierpienie, co raczej współcierpi z nami.

Często jednak modlimy się słowami: 
od nagłej a niespodziewanej śmierci 
wybaw nas, Panie. Ktoś, kto wie, ile czasu 
pozostało mu do śmierci, może się do 
niej przygotować. Pojednać z bliskimi, 
z Bogiem, pozałatwiać pewne sprawy…

– Sam myślałem podobnie, ale sytuacja 
ludzi w hospicjum wygląda zupełnie 
inaczej. Towarzyszy im przede wszystkim 
ogromne cierpienie. Dyskomfort spowo-
dowany zmianami w ciele, utratą apety-
tu i innymi nieprzyjemnymi objawami 
powoduje, że raczej nie są oni w stanie 
załatwić tych wszystkich spraw, o których 
mówisz. 

Teologowie często mówią, że cierpienie 
ma swoje piękno. Jako kapłan 
i pracownik hospicjum zgadzasz się 
z tym stwierdzeniem?

– Nie. Sam od kilku lat cierpię na mocne 
bóle głowy i w swojej filozofii bliski jest 
mi ks. Józef Tischner, który pod koniec 
życia stwierdził, ze cierpienie wcale nie 
uszlachetnia. Według mnie cierpienie 
upadla, wręcz odbiera nam godność. 
Jedyne, co jako ludzie i chrześcijanie 
możemy zrobić, to nadać mu głębszy 
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wymiar. Jedna z pieśni śpiewanych pod-
czas liturgii zawiera stwierdzenie, że 
każde cierpienie ma sens. Uważam to za 
duży błąd. Każde cierpienie może mieć 
sens, ale nie zyskuje go przecież z auto-
matu! Gdyby tak było, to w hospicjum na 
wejściu przybijalibyśmy każdemu piątkę 
i mówilibyśmy: super, że tu jesteś, Pan Bóg 
cię uszlachetnił. To jakiś absurd! 

W takim razie jak pogodzić motto 
Twojego życia, które brzmi Bóg jest 
dobry, z tym, co na co dzień widzisz 
w hospicjum?

– Po pierwsze, wierzę w to, że Bóg nie 
opuszcza człowieka i do końca przeży-
wa cierpienie razem z nim. Po drugie, 
hospicjum dowodzi, że można stworzyć 
chorym warunki, które przywracają im 
godność. i to nie tylko słowami, ale dzia-
łaniem. Zmieniamy pacjentom pamper-
sy, karmimy, dajemy leki, poświęcamy 
czas… Dla mnie to właśnie wyraz tego, że 
Bóg jest dobry. Otwiera nas na innych.

Na Facebooku pisałeś o tym, że 
wiadomość o śmierci jednego 
z pacjentów dotarła do Ciebie 
przy jedzeniu gołąbka. Zostawiłeś 
go, poszedłeś pożegnać się ze 
zmarłym, po czym wróciłeś do 
posiłku. Z perspektywy kogoś, kto 
nigdy nie spędził nawet jednej 
chwili w hospicjum, ta codzienność 
obcowania ze śmiercią jest 
przerażająca.

– Ja też znajduję się tu w nieco innej 
sytuacji, ponieważ nie tracę nikogo bli-
skiego. Być może dlatego mam większy 
dystans. Z drugiej strony w hospicjum 
odkłamujemy śmierć. Pokazujemy, że 
jest ona czymś naturalnym, że nie musi 
być straszna. To widać po dzieciakach, 
które przychodzą tu w odwiedziny. 
O dziwo, dobrze się tu czują, biegają po 
korytarzu, bawią się. ich zachowanie naj-
pełniej dowodzi, że śmierć jest po prostu 
elementem życia. i my to wydarzenie 
świętujemy. 

Świętujecie?

– Tak. Na swoim blogu w tekście Siostra 
śmierć opisywałem pewien przypa-
dek. Mimo tego, że wspomniana w nim 
kobieta nie cierpiała w sensie fizycznym, 
to jednak przechodziła męki duchowe, 
wynikające z jej trudnej przeszłości. Ta 
konkretna śmierć była wyzwoleniem 
zarówno dla niej, jak i jej rodziny. Po 
odejściu pacjentki jej wnuk powiedział 
nam, że chce zostać u nas wolontariu-
szem. To wydarzenie wzbudziło w tych 
ludziach tyle miłości, że stało się punk-
tem wyjścia do czegoś dobrego. 

Towarzyszyłeś komuś w jego ostatnich 
chwilach?

– Cztery osoby umarły przy mnie. Każde 
z tych odejść było inne. 

To trudne doświadczenie?
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– Pocieszająca jest świadomość, że ten, 
kto umiera, odzyskuje spokój. W pierw-
szych sekundach po zgonie ciało się 
odpręża. Na twarzach zmarłych pojawia 
się nawet uśmiech. To coś niesamowi-
tego. Nie jest to jedynie moja obser-
wacja, potwierdzają ją inni pracownicy 
hospicjum.

Czy ktoś nawrócił się w swoich ostatnich 
chwilach podczas Twojego pobytu?

– Zwykle bywa tak, że pacjenci swoją 
drogę nawrócenia rozpoczynają już na 
wcześniejszych etapach choroby, a my 
tylko obserwujemy jej kontynuację. Zda-
rzają się, co prawda, przypadki, o których 
mówisz, ale to nie są żadne spektakular-
ne przemiany. Ci ludzie po prostu chcą 
zbliżyć się do Boga. 

A jak wygląda udzielanie 
sakramentów?

– Różnie. Czasami łamie się konwenanse 
liturgiczne, jeśli wymagają tego okolicz-
ności. Kiedy przychodzę z Najświętszym 
Sakramentem do chorego, a on właśnie 
musi się napić, to odkładam naczynie 
z Panem Jezusem na stolik przy łóż-
ku. Na tych stolikach leżą różne rzeczy: 
chus teczki, napoje, jedzenie, leki, gazety, 
maskotki… Wszystko, co dla człowieka 
ważne, a co może zgromadzić na takiej 
małej przestrzeni. Często po przyjęciu 
odrobiny hostii chorzy popijają ją kawą 

czy herbatą, bo to akurat bardzo lubią. 
Zdarza się też, że ktoś przyjmuje komu-
nię na korytarzu, w trakcie spaceru albo 
oglądania filmu. Wszystkie te sytuacje 
sprawiają, że jeszcze silniej czuć tutaj 
obecność Boga. 

Cały czas podkreślasz, że 
codzienność w hospicjum to nie 
film. Postawy wobec śmierci są 
zatem różne…

– Może to zastanawiające, ale nie 
dostrzegłem u nikogo jakichkolwiek 
przejawów buntu. Takie sytuacje jednak 
z pewnością się zdarzają, a wówczas 
naszą rolą jest uświadomienie pacjen-
tom, że mają do tego prawo, że mogą 
kłócić się z Panem Bogiem. Nie może-
my ugrzeczniać ich na siłę, żeby dobrze 
wypadli na swoim własnym sądzie. 
Nawrócenie powinno być autentyczne. 
Nie wiem, czy to praktyka wszystkich 
hospicjów, ale w Pucku podkreślamy, 
ze to my powinniśmy iść za pacjentem, 
a nie on za nami. Szanujemy jego wol-
ność i godność. Kiedy mówi, że nie chce 
lekarstw, to nie dajemy mu lekarstw. 
Kiedy nie chce księdza, to nie idziemy 
do niego na siłę, nie szantażujemy i nie 
straszymy piekłem. Staramy się towa-
rzyszyć takim ludziom poprzez „niemą 
obecność”. Możemy się za nich modlić, 
a nawet w chwili śmierci ich rozgrze-
szyć… W ten sposób nie robimy im 
krzywdy.
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Jakie było Twoje najmocniejsze 
doświadczenie w ciągu tych pięciu 
tygodni?

– Dla mnie to jest jedno wielkie doświad-
czenie. Nie mogę powiedzieć, że jakiś 
moment był szczególny. Tu cały czas 
dzieją się niesamowite rzeczy. Możli-
wość towarzyszenia ludziom w ostatnim 
momencie życia to ogromna łaska. 

Jak to doświadczenie wzbogaciło Cię 
jako kapłana?

– To nie jest miejsce, w którym dowie-
działbym się czegoś nowego. Raczej 
potwierdziły się moje wcześniejsze 
intuicje. Praca w hospicjum pokazała mi 
jasno, że podstawą chrześcijaństwa nie 
jest żadna instytucja, ale drugi człowiek. 
Wiara rozgrywa się przecież między 
Bogiem a człowiekiem. Gdzieś w tym 
jestem też ja, ale jedynie On posiada moc 
zbawczą. 

Zastanawiałeś się, jakie refleksje 
wyniósłbyś z tego miejsca, gdybyś był 
niewierzący?

– Miałem tutaj do czynienia z takimi 
osobami. To, co je uderzało, to ludzka 
dobroć i miłość. Może nie przekonało ich 
to do Boga, ale dało dużo dobrej energii 
i pozwoliło uwierzyć w człowieka. Wizyta 
w hospicjum uświadamia, że ludzie jed-
nak potrafią i chcą być dobrzy. 

Czy wobec tego pobyt w hospicjum 
w charakterze obserwatora może być 
pewną formą rekolekcji i udoskonalenia 
siebie?

– Myślę, że tak, choć aż tak górnolotnie 
bym tego nie nazywał. Chciałbym, żeby 
ludzie nie bali się takich miejsc. Nie mam 
na myśli wolontariatu, po prostu zachę-
cam do zajrzenia do hospicjum. Cho-
ciażby po to, żeby zniszczyć ten stereo-
typ potwornego miejsca wypełnionego 
śmiercią. Bo właśnie tu, wbrew pozorom, 
najbliżej jest do życia. Ω

Rozmawiał 
Mateusz K. Dziób

O. Grzegorz Kramer SJ  (ur. 1976) – jeden z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych duszpasterzy 
w internecie. Autor książek: Męskie serce. Z dziennika Banity i Bóg jest dobry. Współpracownik portalu DEON.pl. 
Jeden z etapów tzw. jezuickiej trzeciej probacji spędził w Puckim Hospicjum, założonym przez śp. ks. Jana 
Kaczkowskiego.



a d a m , a d a m oW i, o !  a d a m i e
W jakiś sposób do osoby Michnika odnosili 
się wszyscy ludzie prawicy, zarówno inte-
lektualiści, jak i publicyści. Aby nie szukać 
daleko: Adam Michnik to człowiek, który 
pierwszy podzielił Polskę i  Polaków, zanim 
jeszcze powstała III RP, stwierdził Ryszard 

Legutko. Dalej Bronisław 
Wildstein: Michnik jest 
rzecznikiem oligarchii prze
branej w ultrademokratycz
ny kostium. i dalej Robert 
Tekieli: AntyKościół Michni
ka jest ideowy. Ma on bowiem 
o wiele większe ambicje. Nie 

chce być jedynie polskim Murdochem. Chce, by 
głoszona przez niego nauka stała się powszech
nym wyznaniem w Polsce. W Europie. Na świe

cie. Środowisko Michnika chce zająć miejsce 
Kościoła. Swą ideologią chce zastąpić religię. 
Już kiedyś próbowali zrobić to ich wujkowie 
i ciotki rewolucji. Urodzeni w latach 40. i 50. 
zamienili język marksizmu na język ideowego 
konsumpcjonizmu. Ale robią to samo. Adam 
Michnik czuje się papieżem. Tak jak Lenin czuł 
się Bogiem. I nie dostrzega, że ten papieski fotel 
już jest zajęty. I że on sam czeka w długiej kolej
ce podobnych mu współczesnych antypapieży, 
Ludwik Dorn: Już w początkach niepodległo
ści wiedziałem, że jest w Polsce dwóch ludzi 
w wybitnym stopniu posiadających szczególną 
polityczną cnotę, „virtu”, czyli według Machia
vellego odwagę, dzielność i umiejętność wyko
rzystywania dla ambitnych celów politycznych 
Fortuny, nieuniknionej zmienności losu. Byli to 
Adam Michnik i Jarosław Kaczyński czy Zbi-

A imię jego 44
c z y l i  D e M o n  p r a W i c y  a D a M  M i c h n i K

Czytając prawicowych publicystów (a nieco rzadziej 
również intelektualistów), można niemalże wysnuć tezę, 
że za wszystko, co złe w sferze idei III RP, odpowiada 
jeden człowiek – absolwent historii Adam Michnik 

Genezyp Kapen

adam michnik 
staje się wręcz 

punktem 
odniesienia 
dla polskiej 

prawicy 
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gniew Herbert: Michnik jest manipulatorem. 
To jest człowiek złej woli, kłamca. Oszust inte
lektualny. Ideologia tych panów, to jest to, żeby 
w Polsce zapanował „socjalizm z ludzką twa
rzą”. To jest widmo dla mnie zupełnie nie do 
zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć 
twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich 
hybryd, ja uciekam przez okno z krzykiem. 
Cytaty można mnożyć w nieskończoność, 
a te przytoczone stanowią jedynie wierz-
chołek góry lodowej. Do tego grona nale-
ży dopisać znaczne grono publicystów na 
czele z Rafałem Ziemkiewiczem, który jest 
z kolei autorem (skądinąd bardzo trafne-
go) terminu „michnikowszczyzna” określa-
jącego pewien sposób myślenia o świecie. 

Adam Michnik staje się wręcz punk-
tem odniesienia dla polskiej prawicy. 
Człowiekiem- symbolem, z którym moż-
na utożsamić całe zło iii RP. Liberalizm – 
Michnik, brak lustracji – Michnik WSi – 
Michnik. Twórca i  redaktor naczelny 
„Gazety Wyborczej” przebija w tym Tuska, 
Komorowskiego i wszystkich pozostałych 
włodarzy ostatnich lat. 

Najciekawszym jest, że Michnika w taki 
sposób traktuje jedynie prawica. W śro-
dowiskach liberalnych jest on co prawda 
nadal jasną gwiazda na firmamencie, ale 
nie znajduje się już w  jego centralnym 
miejscu. „Wyborcza” już od dawna nie 
stanowi bezpośredniej platformy jego 
myś li. Ba, można powiedzieć, że Michnik, 
podobnie jak większość ludzi-symboli, jest 
chwalony, ale nie słuchany. Przykład? Pro-
szę wymienić jego dwie ostatnie książki. 
Prawda jest taka, że od czasu Wściekłości 

i wstydu żadna z jego publikacji nie stała 
się naprawdę popularna, a dwie ostatnie 
przeszły bez większego echa. Mam tu na 
myśli zarówno antologię Przeciw antysemi
tyzmowi 1936–2009, jak i wydanego jedy-
nie po rosyjsku Antyradzieckiego rusofila – 
znamienne jest, że ta pozycja nie została 
nawet przetłumaczona na polski.

Tymczasem prawica zdaje się tego nie 
zauważać i trwa w granicach podziałów, 
które królowały w Polsce w latach 90. ubie-
głego stulecia. Wówczas Adam Michnik 
i „Gazeta Wyborcza” rzeczywiście nadawali 
ton debacie publicznej, lecz dziś ich zna-
czenie wyraźnie się zmniejszyło. 

n i e ś m i e rt e l n a  g a z e ta

Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzo
ne – tym zdaniem można skwitować poja-
wiające się co rusz doniesienia o upadku 
„Gazety Wyborczej”. Koniec redakcji na 
Czerskiej triumfalnie ogłaszają publicy-
ści „wSieci”, „Gazety Pol-
skiej” i  „Do Rzeczy”. Nic 
z tego jednak nie wynika, 
bo „Wyborcza” jak na złość 
zwinąć się nie chce. Upada 
i upada, i upaść nie może. 
i  pewnie mimo wszystko 
rych ło nie upadnie, bo nawet jeśli stanie 
się zupełnie nierentowna, to Agora nie 
pozwoli sobie na stratę flagowej marki 
i będzie do niej dopłacać. 

W wieszczeniu końca Czerskiej ujaw-
nia się natomiast pewien paradoks. Z jed-
nej strony Gazeta ledwie dycha, już ma 
skończyć się jej żałosny los, z  drugiej 

„Wyborcza” jak 
na złość zwinąć 
się nie chce. 
upada i upada, 
i upaść nie może 
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strony ciągle jest potęgą, która panuje 
nad rządami umysłów i wychowuje całe 
legiony michnikowszczyzny. Więc jak to 
naprawdę jest?

d e m o n  z Wa n y  a d a m e m

Medialny mainstream w postaci „DoRze-
czy” i „Gazety Polskiej” to nic w porówna-
niu ze środowiskami „prawdziwej Polski 
i prawicy”. Tam Adam Michnik zdaje się być 
w najlepszym razie jednym z demonów 
(najpewniej zajmującym miejsce gdzieś 
obok Belzebuba i Azazela), demiurgiem, 
władcą już nie tylko umysłów, ale i dusz. 
Staje się w tych narracjach wręcz półbo-
giem, który włada Polską niczym podziel-
nym księstwem.

Splatają się tutaj rozliczne wątki  – 
od okultyzmu, przez masonizm, po sta-
ry dobry judaizm. Michnik jest albo ele-
mentem wielkiej machiny wrogów Polski, 
którzy wyhodowali go w celu zniszczenia 
kraju, albo – w co bardziej ekstremalnych 
interpretacjach – twórcą tej machiny. Nikt 
tak nie podnosi rangi Adama Michnika jak 
polska prawica. 

Oczywiście w  tę narrację wpisuje się 
również wątek antysemicki, jakże popular-
ny wśród „prawdziwych Polaków”. Fakt, że 
Michnik pełni tu rolę pierwszego z demo-
nów, już nie dziwi, skoro i Kaczyński, i hie-

rarchowie Kościoła mają 
być zdrajcami wywodzący-
mi się wprost z rodu izraela. 
To naturalne, że w rejonach 
prawdziwie polskich, gdzie 
każdy, kto osiągnął cokol-

wiek, jest z  automatu Żydem, to Adam 
Michnik gra pierwszą rolę.

m i c h n i k  z r e d u koWa n y 

Sam zainteresowany jest zupełnie zobo-
jętniały na kolejne publikacje demasku-
jące jego „prawdziwe oblicze”. Te zaczęły 
się pojawiać już w roku 1968 wraz z bro-
szurką Kogo popieracie, w  której pisano 
o nim: Adam Michnik – syn Ozjasza Szechte
ra. Naukę prowokacji i rozróbek politycznych 
pobierał u Kuronia i Modzelewskiego, głośny 
przywódca grupy. Stały i zasłużony informa
tor Radia Freies Europa. Wydaje się, że 50 lat 
utarczek z władzami PRL-u i polską prawi-
cą uczyniło Michnika całkowicie nieczu-
łym na wszelkie formy ataków słownych. 
W debacie publicznej brakuje bowiem rze-
telnej analizy tego, kim jest Michnik, co 
głosił i jakie przemiany zaszły w jego myśli.

Redaktor „Wyborczej”, czy się to podo-
ba prawicy, czy nie, jest człowiekiem dia-
blo inteligentnym – przyznają to przecież 
nawet jego zaciekli przeciwnicy. Potrafił 
przekonać do siebie rzesze ludzi, a swoimi 
działaniami wielokrotnie wprowadzał nie-
mały zamęt w szeregach kolejnych rządzą-
cych partii. Tu ujawnia się jednak problem 
dużej części polskiej prawicy. Nienawidzi 
ona Michnika, więc za wszelką cenę pra-
gnie odmówić mu inteligencji, prowoku-
jąc tym samym pytania o to, w jaki spo-
sób człowiek tak głupi może tyle znaczyć. 
Zaczynają się paradoksy, które prowadzą 
ostatecznie do najprostszych ataków  – 
wypominania brata w SB albo wypowie-
dzi w rodzaju „odpieprzenia się od genera-

nikt tak 
nie podnosi 

rangi adama 
michnika jak 

polska prawica 
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ła”. Zamiast nich powinna pojawić się za to 
krytyczna, ale dogłębna analiza twórczo-
ści Michnika, wskazująca pojawiające się 
w niej nieoczywistości, a niekiedy wręcz 
przedziwne wnioski. Wystarczy zajrzeć 
do Z  dziejów honoru w  Polsce z  początku 
lat 90. i sprawdzić, kogo Michnik wskazu-
je jako autorytet (i dlaczego jest to jedna 
z ultrakatolickich pisarek Hanna Malew-
ska), a potem sięgnąć do którejś z później-
szych prac i spróbować zrozumieć zmia-
nę w poglądach autora oraz ich wpływ na 
tworzoną przez niego gazetę. Należałoby 
skupić się raczej na słowach i intelektu-
alnych powinowactwach Michnika, a nie 
jego relacjach rodzinnych. Może to rozja-
śniłoby kilka kwestii.

Do tej pory powstała jedna biografia 
Michnika autorstwa francuskiego polito-
loga Cyrila Bouyeure, która przeszła raczej 
bez echa. Prof. Andrzej Paczkowski napi-
sał wprawdzie artykuł Adam Michnik, czy
li cudowne dziecko Kuronia i Kołakowskiego: 
szkic do portretu z czasów komunizmu, lecz 
skoro redaktor „Wyborczej” jest tak waż-
ną postacią, czemu w Polsce nie powstała 
do tej pory poważna praca na temat jego 
życia? Nie chodzi mi o  kolejną odsłonę 
„czerwonych dynastii”, bo istota Michnika 

nie zawiera się przecież w działalności jego 
przyrodniego brata. Jeżeli już koniecznie 
trzeba przypisywać mu tak wielką rolę, to 
warto napisać przede wszystkim krytyczną 
biografię jego myśli. 

m i lc z e n i e  o   a d a m i e 

Myślenie polskiej prawicy o  Michniku 
naznaczone jest paradoksami. Z  jednej 
strony uchodzi on za architekta czy wręcz 
kreatora polskiego społeczeństwa, z dru-
giej – nikt nie kwapi się do dogłębnej ana-
lizy jego twórczości. Nie próbuje się zrozu-
mieć go tak, jak na to zasługuje.

Równocześnie Michnik jest swego 
rodzaju busolą. Mówi się o  nim ciągle 
i dużo, a bywały czasy, kie-
dy w  ogóle nie schodził 
z łam prawicowej publicy-
styki. Tak jakby bez Mich-
nika polska prawica mia-
ła problem z określeniem 
swojego miejsca w świecie. 
Nie jest to potrzebne, a zdaje się być wręcz 
niedojrzałe, może bowiem świadczyć 
o słabości własnych poglądów. Dla pra-
wicy znacznie lepiej będzie, kiedy zacznie 
wreszcie milczeć o Adamie Michniku. Ω

nikt nie próbuje 
zrozumieć 
michnika 
tak, jak na to 
zasługuje



Nie wiedząc, czemby ten rokosz ludziom ohydzić 
i z tego wszytkiego, co Rzplta po królu potrzebo

wała i jakiej upominała się naprawy, jako wyśliznąć, 
ludzie, Rzpltej i wolnościom ślacheckiem przeciwni, 
ten naleźli pretekst: udawaj ten rokosz heretyków 
by fakcyą, ewangelików, kościoła i wiary katolickiej 
i chwały bożej opresyą, spiknieniem i buntem go zwąc, 

XXVII. Rpsy Cz. Nr. 339, k. 100;  
Dz. P. III Nr. 7, k. 74. 

Jestto jak już tytuł zapowiada, odpowiedź ze 
strony rokoszańskiej na Nr. poprzedni (XXVI) 
i inne broszury tego rodzaju, ogłaszane przez 
katolików-regalistów a zwłaszcza Jezuitów. 

aby tak ludzi proste, którzy zelum absque scientia mają, 
przeciw rokoszowi obostrzyli i od popierania go wszyt
kich katolików odrazili i wodzowi nawet, co się o Rzpltą 

KTÓRZy DLA ARTyKUŁÓW NIEKTÓRyCH, SOBIE 
NIE KU MyŚLI UCHWALONyCH, ROKOSZ BUNTEM 

HERETyCKIEM ZOWIą I LUDZI OD NIEGO TyM 
ODR AZIć CHCą, TAKŻE I INSZEM ŚWIECKIEM 
K ATOLIKOM, KTÓRZy JEM TEGO POMAGAJą.

Jezuitom 
i inszem 

duchownem 
respons,
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ujął, w zawieraniu tego rokoszu wstręt uczynili — nie
mały pewnie fortel i nie lada stratagema, gdyby znagła 
na nieostrożnych przypadło. Ale zdarzeł tak Pan Bóg, 
że prudentes i cordati czują się już w tern, już i te sidła 
inimici hominis, które w nocy stawiają, widzą i ominąw
szy ich, pójdą w drogę swą i kresu, da Bóg, zamierzo
nego dojdą. Ale żeby młodszy na tej nie potykali się 
zawale, ostrzedz ich tą kilką słów godziło się i ku obro
nie rokoszu i dobrych starożytnych katolików, którzy 
bez respektów i braków wszelakich równo z drugiemi 
przy samem rzeczy dobrem stoją, ozwać się, i w bród 
zaraz idę. Nie wymówicie w nas tego, wy subtelni 
mistrzowie, aby to na wiarę katolicką zmowa być mia
ła; czujemy się z Bożej łaski dobrze, my katolicy starzy, 
i nie damy wam sobie oczu mydlić. Widziemy my, że 
wam nie o to idzie i insze wy mówicie, a insze mylicie. 
Aza to religia, aza to kościoły, boża chwała, że ujmuj 
się szlachta o krzywdę Rzpltej, że tych, którzy są skaź
cami jej, którzy tych wszytkich rozruchów, co się teraz 
u nas dzieją, są przyczyną, że ich cierpieć nie chcą, że 
więcej ojczyznę, więcej siebie, niżeli ich, szanują, że 
z majętności i dochodów swych łupić się więcej dać nie 
chcą, że pożytków Rzpltej umniejszenia ostrzegają, że 
praw i wolności swoich wzruszać nie dopuszczają? 
Niech nie plotą ci figlarze; toć się to wam nie podoba 
raczej, że starzy katolikowie w rzeczach tylko zbawien
nych, do wiary należących, kocioła są posłuszni, 
a w rzeczach zaś świeckich, polityckich właśnie (o które 
z księżą zaszli) z ubliżeniem Rzpltej prawa koronnego 
i wolności swoich księżej dogadza i więcej, niż się godzi, 
podlegać nie chcą: to was boli, to u  was religio, to 
kościół, to chwała Boża! Ale słuchajcie wy jedno, co ja 
wam powiem. Starzy przodkowie naszy, choć katoli
kowie i prawdziwie nabożni beli, choć fidem Catholicani 
sancte coluerunt, to czynili, tak, jako i my, w tem sie 
sprawowali, bo wiedząc, że ślachcicami pierwej, niż 
katolikami, porodzili się, wiedząc, że nie są de tribu 
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Levi, wiedząc, że królestwo polskie nie jest regnum 
sacerdotale, ale regnum politicum, wiedzc, że królestwa 
i państwa tego wiata hospitia są, a nie hereditas kocioła 
Bożego, wiedząc, co panu Bogu, a co ojczynie powinni, 
to sprawiedliwie, jako na wadze, na obie oddawali stro
nie, religiej świętej z policyą nie mieszali, nie gmatwali 
nigdy, ani księżej chciwości fucato pietatis et sine scien-
tia zelo nie podlegali, owszem obaczywszy, że nienasy
cone ich łakomstwo tak in immensum crevit et in tantam 
evasit opulentiam, że większą część tej Korony posiedli, 
zabiegając, aby do końca ze wszytkiego Rzpltej tej nie 
wyzuli i nie odarli, ażeby te i sami pierwej we wszyt
kiem usprawiedliwili się Rzpltej, o dziesięciny, aby ich 
nie dawać, tak się oparli, że to od Kazimierza jeszcze 
na kompozycyą wzięto i tak aż do wieku naszego inde-
cisum trwało. Ciż przodkowie eidem idem citati Rei-
publicae consulendo et vestigiis insistendo maiorum prawo 
za Aleksandra króla de non augendis fundationibus ecc-
lesiasticis uczynili. Słuchali ci Augustyna świętego, któ
ry (jako jeden pisze katolik) in ea prawie materia 
powiada, że egenus frater sacerdoti anteponendus; si quis 
autem aliter sensit, alium sibi quaerat consiliarium non 
Augnstinum. Egenus autem frater est Respublica, a jako 
ja przydaję, obnażona, odarta. Niedługo potem tychże 
katolików nieodrodkowie o annatach, aby z Korony 
wynoszone nie beły, ale na obronę Rzpltej tu zostawa
ły, prawem to warowali sobie. Ci to starzy katolicy onej 
jakiejsi chytrze wprowadzonej papieża zwierzchności, 
że dekreta na szlachtę polską w Rzymie tworzy, a tu 
ich pod klątwą egzekwować kazał, cierpieć i znosić nie 
chcieli; ciż starzy katolikowie wykiełznaną onę et inso-
lentem księżej tu naszej jurysdykcyą na jednem na to 
umyślnie złożonem sejmie raz z karków zrzucili swo
ich; ci dawni katolikowie legatów nie tylko, jako teraz, 
obecnych, ale i tak częstych z Rzymu do Polski nie 
nęcili tylko, ale i nie cierpieliby byli nigdy, pogotowiu 
i kardynałmi, choć swego narodu, w radzie przy boku 
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paskiem nie zagęściali; ciż starzy katolikowie w poli
tyckie sprawy, w żadne sądy swoje na dworze i w komo
rze pańskiej w  rządy jakie, a  pogotowiu w  sprawy 
Rzpltej i tajemne rady wdawać się księżej, privaitis per-
sonis, nigdy nie dopuszczali, ale intra cancellos, jem 
należące, zatrzymywali ich; ciż starzy katolikowie 
w dochodzeniu dostojeństw urzędów i zasług nagrody 
aequalitatem onę sprawiedliwą z różnemi w religiej nie 
tylko znaszali wdzięcznie, ale i sami promowować fide-
lissime nie zbraniali się. By senat poważny i mądry, 
z tych i z owych zarówno pomięszany; by dwór króla 
wielkiego sine invidia et discrimine, nie pytając, jako kto 
wierzy, z różnej religiej ludzi zebrany, ozdobny i znacz
ny. Bywali posłowie na sejm, bez braku i ubiegania się 
promiscue i  z  tych i  z  owych obierani, a  na sejmie 
w sprawach Rzpltej zgodni i sworni, i sejmy za błogo
sławieństwem Pańskiem dochodziły zawżdy ani tak, 
jako teraz, rozrywane bywały; katolicy i to bez wątpie
nia, a pewnie gruntowni byli, których tak nieporuszo
ny animusz, taka gravitas męska, tak doskonały rozum 
beł, że on kaptur, ono od księżej pochlebców zmyślone 
contra haereticos i chyłkiem do statutu wprowadzone 
prawo tak ich nie obchodziło namniej, że go nizacz 
mieli, ale owszem pokój Rzpltej, miłość braterską wza
jemną cale zawżdy miedzy sobą zachowali, ani o róż
ność w religiej jedni przeciw drugiem nie ostrzyli sie 
nigdy. Tych świątobliwych katolików i prawdziwych 
Rzpltej miłośników a dojrzałego rozsądku własnych 
ojców nie wydali i ci cni potomkowie, którzy w pierw
sze ono, dawno nie bywało a straszne interregnum, 
cudzemi a żałosnymi nauczeni i przestrzeżeni przy
kłady, pokój wnętrzny, wcale od przodków podany, 
i miłość braterską, nigdy przedtem z tej miary nie 
naruszone chcąc między sobą inviolate zachować, con-
foederationem onę generalem, związek wieczny inter 
dissidentes o pokój z obu stron uczynili. Ale to dopiero 
nie tak podziwienia, jako wiecznej pochwały godno, 
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że dawni oni stanu duchownego przedni i wszyscy anti-
stites tak w umyśle swem umoderowani byli, jednako 
z stanem świeckiem w tym się zgadzając, że nie tylko 
nic przeciw rozróżnionym w wierze ostrego nie poczy
nali, ale ani zamyślali, owszem spółki i przyjaźni wiel
kie z  niemi miewali i  statecznie zachowywali 
i opatrzenia znaczne z duchownego chleba dawali, ale 
co większa, śluby małżeńskie ewangelikom sami dawali 
i co nadewszystko, na konfederacyą z strony pokoju 
niektórzy z nich podpisowali się i gdy ją królowie przy
sięgali, choćby też sine invidia i mogli, przeciwić się 
temu jednak upornie nie chcieli. Uchański, arcybiskup 
gnieźnieski, veteranus ecclesiae Romanae pugil i katolik 
prawy, jednak non sine sale sapientiae, tak wiele na 
zuchwałego i  niesłusznie rozgniewanego papieża 
zwierzchność oglądał się, że gdy papież w Rzymie prze
klinać go i malowanego nawet palić kazał, to wszytko 
nasz prymas, nasz Sarmata transmontanus nad Ojcem 
świętem w Łowiczu aboli w Gnieźnie wyprawował 
publice. A mało nie za jego wieku tacy beli katolicy, 
którzy posłom swem na sejm takie miedzy inszemi i te 
artykuły (et cum sollemni protestatione) dali, że księżej 
ani dziesięcin ani inszych prebend dawać nie będą, 
a jem całą wieczerzą Pana Chrystusowę pod obiema 
osobami przywrócą, a fary ich od cudzołóstwa i wsze
teczeństwa plebanów (abo ich do swoich dyocez wziąw
szy abo im żony dawszy) ochędożą. I prawie otwierały 
si w ten czas ludziom oczy, że widzieli i uznawali scan-
dala i offendicula w kościele Bożym. Aleć i królowie 
naszy starzy, oni patres patriae takiemiż cum ratione 
katolikami bywali. Nie słuchał on mądry król katolik 
papieża niepobożnego rozkazania, gdy mu, jako Dłu
gosz świadczy, takie imperato napisał: Des operam, ut 
omnino exstirpentur haeretici nulla fun dendi inter pro-
pinquos sanguinis habita ratione. Non enim potest parri-
cida dici, ubi fides Catholica defenditur. Nie dałby by 
sobie mądry katolik, król Zygmunt August, perswado
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wać pochlebcom rzymskiem ani susurrus takich, jak 
dzisiejszego nabechtali króla, do uszu swych nie przy
puściłby beł, szepcąc, rozkazując na spowiedziach i na 
kazaniach publice: Zniżaj, deprymuj ewangeliki, „ad 
honores et meritorum praemia” nie przypuszczaj ich; tak 
ich najprędzej wygubisz. I nie czynieł tego on król spra
wiedliwy braku nigdy inter aequales, strzegł tego fomen-
tum seditionum inter cives. Nie miota on tej kości 
miedzy bracią; zarówno, sine discrimine, kto godny 
a cnotliwy, kto zasłużony, wszytkich ornabat praemiis. 
Nie ważyli się też za niego w  miastach Rzpltej tej 
domów szlacheckich, gdzie sowo Boże przepowiadano, 
burzyć, pustoszyć; choć jako drudzy królowie, nie przy
sięgali na to, wolność beła słowu Bożemu wszędzie. 
A też dobrze się działo za niego; panowanie jego spo
kojnie, kwitnące i z każdej strony szczęśliwe kto pamię
ta a Boga się boi, przyzna, jaka maiestas beła panowania 
jego, jaki senat, jakie rycerstwo, jaka legum oboedientia; 
wszytko się prawie śmiało, poganie się bali, oglądali, 
sąsiedzi wszyscy reverebantur maiestatem tej Korony. 
Wszytko to z niem umarło; jako inszy świat, inszy 
naród, insze obyczaje, inszy lud jaki zdrobniały i swo
wolniały, żal nie dopuści więcej o tem etc. 

Ludwik, on węgierski i polski król, katolik własny, 
jako się oglądał na papieża i na iura ecclesiastica 

stąd się znaczy, jako Kromer świadczy: na wojnie samej 
księżej z dóbr i z skarbów kościelnych ratunek sobie 
dawać kazał; pewnie i to cum consilio senatus czynił, 
bo nie panował absolute, owszem fundamenta praw 
i wolności naszych od niego są założone. Tacy tedy 
bywali starzy katolikowie, przodkowie naszy mili, któ
rzy w zbawiennych tylko rzeczach księżej w koście
le słuchali, ale te w rzeczach polityckich wzajem pod 
posłuszeństwem Rzpltej tej et magistratus księżą 
zatrzymawali i z terminów ich własnych i granic zamie
rzonych wyskakować jem nie dopuścili. To katolicy 
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starzy, daj z Bogiem beli; a młodsi katolicy co narobili, 
patrzcie. Wszytkie one chwalebne postępki przodków 
swych zopakowali, na wywrót uczynili, wszytkie one 
uważne, Rzpltej pożyteczne prawa znieważyli, wynico
wali. Bo naprzód extrema vecordia i konniwencyą swo
ją in fraudem Reipublicae z owej kompozycyej księżej 
Ichmościom wykiełznąć się dali, za której (ich tacito 
consensu) ustąpieniem wszytko, co Rzpltej od duchow
nego ex debito należało stanu, wyszytko pozad już (jako 
oni sobie tusz) irrevocabile zostało. Nadto na trybunale 
z sobą ich posadzili, sądzić się jem, choć własna strona, 
o swe rzeczy nie dopuścili. Zaczym nie tylko dziesęici
ny, ale i insze niesłychane pensye wykrętami dziwnemi 
i z ubliżeniem prawa pospolitego już wygrali i odiskali; 
zaczym niesyte ich łakomstwo tak się rozbieżało, że 
już i w majętnościach szlacheckich nie plebany, ale 
takiemi czynią się sąsiady, jako coheredes, bez których 
ani przedać, ani graniczyć dziedzic własny iż nie może; 
prawem już o to kusić się ważą, nakoniec starożytnych, 
kilkaset lat dawności utwierdzonych majętnoci sięgać 
i dochodzić wzruszać i turbować w nich szlachtę pot
ciwą śmieją, czego i najwyższa zwierzchność nasza, iż 
czynić nie może, prawem pospolitem warowano to. 
Patrzcie, jako daleko ci nowi katolicy granice ojców 
swoich przestąpili!

Patrzcież jeszcze, jako onemu dawnemu de non 
augendis fundationibus i o annatach prawu wbrew, 

in luce meridiana prawie pulsantes i chcąc, nie wiedzą, że 
księża u nas tąk wielką część, a prawie dwie tej Korony 
osiedli, że już i dziesiątej części i nadto wiele inszych 
niezliczonych dochodów (jako mówią i  z  żywych 
i z umarłych) z majętności szlacheckich i Rzpltej ci 
expilatores regnorum mają; tak barzo ich cura Reipubli-
cae tangit, że mało mając na dawnych onych regułach, 
fundacyach i przyczynianiu ich, insze jakieś, przed
tym niewidane i tu niebywałe reguły co raz wprowa
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dzają, wszyscy dochody niemałe nadawają, klasztory, 
kościoły, których przedtym jest infinitus numerus, jem 
budują – piękna dewocya Rzpltą odzierać a próżnują
ce brzuchy natykać, bogacić, ubogiem włsnym chleb 
brać, a te inutilia pondera terrae im tuczyć! Jako daleko 
w obmyślawaniu dobra pospolitego pozad od przod
ków swych zostają ci nabożniczkowie, niech sami się 
sądzą. Bo a na cóż tak wiele księża posiedli majętności? 
Dobra ich dobra Rzpltej być miały. Na cóż tot ventricu-
lorum agmina, tot otiosorum armenta, którzy ani sami 
na wojnę jadą ani pocztów żadnych nie wyprawują ani 
czasu potrzeby do ratunku Rzpltej nie przykładają się, 
jako wieprze tylko w karmnikach żyją a zbytki i rozpu
sty płodzą? Własna powabna wętka, że tam ciśnie się, 
co żywo, do tego poróżnujcego chleba, mogąc się przy
dać i ziść Rzpltej i do rzemiosła rycerskiego i do cze
goś inszego. Więc i teraz, doznawamy pociechy swojej, 
widziemy, na co te nadania przodków naszych Rzpltej 
wychodzą. Ato księża Ichmocie. jakoby szlachcicami 
nie beli, na wolność szlachecką, na opresyą naszę kol
lekty składają, poczty królowi stawić ofiarują. Tego 
wżdy samego wstydajcie się wy, młodzi katolikowie, 
że ich na Rzpltą bogacicie, że o nie się zastawiacie i dla 
nich dobrą intencyą starożytnych katolików rozrywać 
chcecie. Ale nad to wszytko ci nowi nabożniczkowie 
szaraczńczą, onę depopulatricem regnorum, którą ze 
wszytkich państw cum sibilis et tinnitibus czujni magi-
stratus wyganiają, tu do Polski wprowadzili, tu jem 
sedes [zgotowali]; tu się rozgościli, tak barzo się wpaśli, 
że in tantam creverunt factionem i tak możną, bogatą, 
że do kilku tysięcy wsi w Koronie i Wielkiem księstwie 
Litewskiem już osiedli, a na jednym tylko miejscu (co 
przedni senator publice a katolik twierdził) siedm kroć 
sto tysięcy we złocie w depozycie mają. A na cóż tu 
zasiedli? Na zgub tej Korony; będąc właśni hiszpańscy 
specutatores i domu tego rakuskiego wierni i przysięgli 
promotores. tymi zbiory wojować nas będą, jeśli się nie 
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obaczemy i temu nie zabieżemy. Dadzą srogą liczbę 
Bogu najwyższemu z tego, którzy ich tu in perniciem 
patriae wśróbowali! Patrzcie, jakie klasztory i na jakich 
miejscach in ipsis membris, jako baszty, kościoły podej
rzania pełne budują, własne propugnacula aliquando 
futura, z wielkiem, strzeż Boże, tej Korony niebezpie
czeństwem. Z kiem oni przestaną, tego i miasto; pew
nie i furty taiemne na to budują. I tak w tych fortelach 
wiele ludzi, wiele wdów zacnych i dyscypułów swoich 
minorennes z majętności i z pieniędzy wyzuwszy, osie
dli w miłej ojczyźnie naszej, 

Viscera magnarum domuum dominique futuri, 

czego nie daj im, miły Boże, doczekać. A jakiemi zasię 
cuniculis to prowadzą i co u nas robią, jako wszytek 
a wszytek regiment u króla naszego osoby, dostojeń
stwa, pokoju, dworu i życia jego, prowentów i ich sza
funku, belli nawet et pacis, foederum et pactorum 
i wszytkich de summa rerum totius regni consiliorum na 
tych żmijach zawisnął! Przez nie wszytko u dworu i na 
sejmie, a bez nich nic się nie stanie. Osiedli, ujęli serce 
królewskie, że nie to, coby chcia czasem, ale co oni 
każą, czynić musi. I prowadzą to nie sztucznemi tylko, 
hiszpańskiemi figlami, ale jako sobrii et cordati widzą, 
solida vi już prawie bez wstydu pisać, kazać o tym jaw
nie nie wahaj się; tak in levipendium propter vecordiam 
et extremam ignaviam nasze u tych bazyliszków przy
szliśmy! Bo omamiwszy tak ich, nachyliwszy fucato 
pietatis zelo te gorące katoliki, patrzcie, jako śmiele 
jedno za drugiem ono wszytko, co już byli przodkowie 
naszy znieśli i z karków zrzucili swoich, wprowadzają. 
Już i ono o annatach prawo in abusum poszło; nie tyl
ko, sakry i annaty, ale i insze stąd do Rzymu wynoszą 
pensye, Rzpltą ubożą; miasto tego, co księża wszyscy 
czasu potrzeby de bonis ecclesiae (które są mere bona 
Reipublicae) Rzpltą ratowaćby mieli, to oni contra Rem-
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publicam króla ratują, to Jezuitom po stu, po kilku
dziesiąt, po kilkunastu tysięcy KJM. daje i drudzy 
devotuli co nie miara dają, na Rzpltą samiż ich umac
niają. Już i ona praeeminentia papieża świętego ożyła 
i siłę bierze znowu; już tu legat nie na dzierzkiem przy
jeżdża za potrzebą jaką, ale obecnie rezyduje, o spra
wach tej Korony więcej, niż naszy senatorowie, zawiada 
i nic tylko praktyką włoską tak rzeczy szykuje, ale pro
mowuje. traktuje i formuje naraża i na co papież każe. 
przywodzi, że wszytko niemal ad nutum pana jego dziać 
się tu u nas musi; tego nie dostawa tylko, aby już 
i w radzie zasiadł. Ale i tak dosyć; już ten papież przez 
legata swego i wojny nam rozkazuje, już i o rokoszu 
naszym zawiada, już i na rokoszany królowi ratunek 
dawać i skarbów kościelnych ruszyć każe, już cenzura
mi swojemi grozi, już ich ścinać i razem gubić rozka
zuje, co paragraf ten, co z listu jego niedawno pisanego 
wyjęto, jawnie pokazuje w te słowa: Quis iudicii tam 
perversi vir [esse] poterit, qui rubo (ut aiunt) arefacto 
rigidiores atque praesentiores a mentis poenis liberatos 
velit id effecturus. ut omnis bene monentium ac gravium 
virorum auctoritas in summum adducatur discrimen? 
Więc i do Rzymu już naszy apelują, sadzając znowu 
(a jeszcze ze grubszej miary) papieża świętego na to, 
żeby w rzeczach tych, które jasnem klasztoru tego 
określone są prawem, to jest, jeśliby ten, którego kon
went obiera czyli którego król podaje, opatem być miał, 
dekretem swem decydować [miał]; już i jurysdykcya 
ona porzucona i pogrzebiona dźwiga się znowu i wszyt
ka moc, władza i summa potestas pp. duchownych na 
nogi wstaje. Kto tak ślepy, że tego nie widzi? Jako się 
tedy ci nowi katolicy onych starych katolików, przod
ków swych, potomkami słusznie zwać mogą, którzy 
tego wszytkiego albo per conniventiam albo samiż im 
tego pomagając, są przyczyną? Ale co nadewszytko 
nagrubsza i niech już ostatnia tu będzie wada, co to za 
nabożeństwo, co za pietas tych dzisiejszych niektórych 
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nowych katolików, którzy kaimowskiem onem patryar
chy swego natchnieni duchem (bo on napierwej o róż
ne nabożeństwo brata zabił) jednotę onę przodków 
starych, związek kapturowy i pokój pospolity wnętrzny 
targać i o religią różną mordować, domy szlacheckie 
i miejskie burzyć, z gruntu wywrócić, in praedam depo
zyty szlacheckie puszczać, białegowy zacne, panienki 
utciwe zelżywościami karmić, groby nakoniec rozwalać 
i  ciała zacnych ludzi psom do szarpania wymiatać 
pierwszy powodem, pierwszy pobudką byli, abo więc 
onej faryzeuszowie tego pomagać nie wstydzili się księ
żej. Cić to są, którzy fermento inescati pharisaico, choć 
nomina i habity szlacheckie po wierzchu noszą, ale 
wewnątrz animum truculentum jezuitowski mają 
(a znać ich dobrze, bo przy szabli pacierze ich u pasa 
wieszają, obrazki, krzyżyki w komorach swych stawia
ją, kompanie maskarne i  insze ligi, konspiracye, 
a wszytko pod płaszczem nabożeństwa in perniciem 
ewangelików stroją), ci barziej, niż Żydów, niż Turków, 
niż nasprośniejszych poganów, ewangelików nazywają, 
ci dysmembracye i brak miedzy jednej matki syny, mie
dzy bracią czyni; ci od piersi jej, aby równo powinnego 
sobie nie używali pokarmu, odsdzają. Nielada zapraw
dę katolictwo! Właśnie tak Pan Jezus, właśnie tak apo
stołowie jego czynili, właśnie tak nauczali, nawet 
i przodkowie naszy katolicy właśnie podług tego spra
wowali się, abo i oni starzy biskupowie święci właśnie 
do tego Polaki wiedli! Ci to, mówię, katolicy i teraz 
przeciwko tem, którzy takie opresye wszytkie, co się 
wspominęły, i ten insolentem dominatum cleri z siebie 
złożyć usiłują, i temu, aby mocy nie brał, zabiegają, 
oponują się i samych tak księżej i Jezuitów defendują 
(a nie religiej pewnie, bo ta jest pewnie w wielkiem 
pokoju), tak się o nie zastawiają, że radziej prawa i wol
ności szlacheckie wszytkie niechby zginęły, niźli 
w czym ta tyrannis jezuicka, którą wprowadzić chcą, 
naruszona być miała. O mili katolikowie, miła szlachto 
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koronna! to chybiacie brodu, toć si na tem barzo myli
cie i konfuzyą czynicie: ex regno politico uczynić chcecie 
sacerdotale. Jeśli zgubić ojczyznę, jeśli poganom albo 
łakomem sąsiadom in praedam ją podać, na toby to 
dobre. Ale nie czynili tego przodkowie waszy, choć 
obrazków nie lizali ani paciorków u  pasa nosili. 
W kościele beli nabożni, w polu czasu wojny rycerzmi, 
doma gospodarzmi, w sprawach Rzpltej dobremi poli
tykami i  czujnemi i  opatrznemi praw i  pożytków 
Rzpltej stróżami, których tak przestrzegali, że nie księ
żej tylko kwoli, ale i samemu papieżowi nie tylko nie 
tracili ich, ale i niwczem namniej naruszać ich sobie 
nie dali. Jeśli już tak pokarani od Boga jesteście, że 
doma rozumu nie macie, pożyczcie go u sąsiadów, 
a prawie samych katolików; patrzcie, co czynili królo
wie francuzcy, reges christianissimi, z papieżmi, gdy im 
in politica się wdawać i namniej rządzić chcieli, co i cesa
rzowie chrześcijańscy czynili, co i teraz panowie Wene
towie, starzy katolikowie, przeciw Ojcu papieżowi 
o takoweż właśnie niektóre punkta, które ich Rzpltą, 
jako i msze, affligunt i o jakie teraz księża Ichmoście, 
że w artykułach rokoszowych są napisane, na nas się 
obrażają i z Ojcem świętem, o które i niektórzy z tych 
nowych katolików, z tych devotulis za księżą i Jezuita
mi ujmują się, co nie tylko podziwienia, ale wielkiej 
narodowi naszemu niesławy jest przyczyną, że papież 
we Włoszech z Włochów samych katolików też tak 
sobie zniewolonych obrońców i promotorów nie ma, 
jako tu u nas w Polszcze z braciej naszej ma zelatores 
acerrimos, którzy potestatem jego nad miarę u nas sta-
bilire, a Rzpltej naszej wszytkie firmamenta debilitare 
a prawie z gruntu poruszyć usiłują. A iż i wy, ojcowie 
duchowni, w tem ich poduszczacie, daleko, odpuśćcie 
mi, od nauki Pana Chrystusowej i apostolskiej ustępu
jecie, których miecz beł język a słowo Boże nad wszyt
kie miecze ostrzejsze, a  żywot k temu imienia 
chrześcijańskiego godny. Tem oni walczyli, tem wszyt
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kie przeciwniki Pana Chrystusowe porazili, takiemu 
mieczowi furty piekielne przeciwić się nie mogą; Pan 
Zbawiciel nasz kąkolu z pszenice wyrywać nie kazać, 
pokory, cichości, cierpliwości uczy. Ustępujecie i ante
cesorów swoich biskupów, onych primitvae ecclesiae 
starych biskupów, świętych, pobożnych, ale też i przod
ków swoich, którzy nie czynili tej dysmembracyej, tego 
niepokoju nie siali w Rzpltej jednej spólnej, a naśladu
jecie w tem u nich faryzeuszów onych, skrybów księżej 
żydowskich, którzy proroki zabijali i samego Zbawi
ciela i apostoy prześladowali, mordowali. Naśladujecie 
ich łakomstwa, z którego ich Pan Chrystus jawnie stro
fował. Chcecie Rzpltą ze wszytkiego wyzuć i tak obna
żyć, aby łatwiej pogański smok abo i  drugi, choć 
chrzecijanin, onę pożrzeć tem prędzej mogli. Obaczcie 
się, dla Boga was proszę. inszy zmysł weźmicie przed 
się, bo a któż tego nie widzi, że wy nie religiej katolic
kiej, ale dochodów swoich, ale bogactw, w których aż 
nazbyt opływacie, bronicie? Nie myśląć ewangelicy, 
aby katolicką wiarę oprymować mieli ani też, choćby 
i myśleli, tego dokazać nie mogą, bo od czegóż i rozum: 
nie dadzą się i katolicy oszukać. Ale jako od nich sły
chamy, że oni pokoju pragną z nami w nabożeństwie 
swojem, jaki u nas i Żydowie niewierni mają, aby tak 
za okazyą jaką nieszczęsną do rozruchu i krwie rozla
nia kiedy nie przyszło. A druga, jako równo we wszyt
kich sprawach i służbach Rzpltej z nami pociągają. żeby 
też ad dignitates et alia meritorum praemia równo, jako 
zawżdy przedtem bywało, z nami należeli. Oboje to 
de iure communi naurae et societatis słuszne i sprawie
dliwe dzieło, bo i my nie strujemy się pokojem, jedna
ko, jako jem. tak i  nam go trzeba. A  jeśliby kiedy 
(uchowaj Boże!) aż po szkodzie być miał, a czemu nie 
teraz o jednem zawodzie? Niemasz ci nic na świecie 
tak trudnego, tak intricatum, coby rozumem uspoko
jono być nie mogło. A co niektórzy mówią, aby oni 
teraz spraw więtszych Rzpltej a prawie publicznych nie 
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turbując, albo zgoła tego zaniechali albo to do sejmu 
more solito, gdzie i ten stan duchowny będzie, odłożyli, 
a my teraz wszyscy z księżą abyśmy się za to. co incum-
bit, ujęli, a tego sobie na króla, ująwszy się za ręce, 
pomagali, łacna na to solucya i wierę, prawda się zeznać 
musi, chociem katolik, żeby to z ich krzywdą beło, bo 
jeśli wszytko rokosz naprawiać ma in toto, jest i to pars 
niepoślednia, trudno jej ekskludować, bo pars jest to 
taka, że łamie się jem prawo, bo się łamie pokój waro
wany, łamie się przysięga pańska. Czymże insze urazy 
nad te są więtsze? Przetoż i na każdem sejmie i na tym 
zawżdy to miedzy egzorbitancye kładziono i nieraz to 
samo sejmu rozrywaniem bywało, gdy poprawy nie 
brało, a na przeszłem sejmie inter postulata poselskie 
i pod Stężycą w rokosz i z pod Lublina w poselstwo ono 
do króla i w reces zawżdy się kado. Ale i cożby to i za 
societas beła: wy z nami koniecznie, wy nam pomaga
cie, a gdy o wasze rzeczy pójdzie, nam do tego nic? 
Wiedźcie się, jako raczycie. Druga, co za rozum to, co 
za odmianą czasu i ludzi Rzpltą, jeśli nie zgubić, tedy 
barzo zamieszać i nadwątlić może, zostawować to infec-
tum. mogąc to zaraz uspokoić? Wyda się każdy, jakiem 
kto jest, ktoby ociągać się na to abo temu przeszkodzać 
chciał. Jeśli zaś na sejm to zostawić, to ma racyą rzko
mo po sobie, że tam praesentia cleri (bez których trud
no co na nich stanowić) będzie. Ale my zaś, choć 
katolicy, rzeczemy na to, że my o to nie z księżą spraw 
mamy, ale sami z sobą, bracia z bracią; co oni do tego 
mają, że my pokój miedzy sobą stanowiemy, który 
i  król poprzysiągł, zwłaszcza jeśli go księża (choć 
duchowni) nie chcą? Nie jest articulus religionis et fidei, 
ale politicus to jest articulus pacis et tranquillitatis publi-
cae, żebyśmy my, bracia, pokój miedzy sobą zachowali, 
o wiarę się nie bili, o księżą, jeśli nie chcą pokoju, by 
najmniej. Rzecze ksiądz Pomaga Bóg; więc mu zapłać. 
Bić też niemasz kogo ani oni będą, bo z szablami nie 
chodzą. Druga, na sejm to zostawić właśnie, jakoby 
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z tego chcieć nie mieć nic, bo księża, jako zwykli, kon
tradykować temu będą i drudzy świetcy gwoli jem, i tak 
sine fine in controverso na wieki zostawić. Znajomy to, 
a z obu stron niepożyteczny fortel; wieręby z sobą 
lepiej iść relikt, jako bracia sami chcą, a diffugiis temi 
nie narabiać i  już tak, jako się na rokoszu consensu 
omnium napisało, przestać, na co wyszszej bracia kato
licy nie pozwalali tylko, ale sami do gardł przy tym stać 
opowiedali się, aby też i tak to umoderować ex aeqno 
et bono, żeby obiema stronom dobrze beło i nikomu 
skrupułu nie czyniło. 

A co się drugich dotyczy artykułów, to jest, o Jezu
itach i  o  tych rzeczach, co do kompozycyej 

z pp. duchownemi należą, toć to już nie ewangelikom 
tak dalece, jako nam wszytkiem służy katolikom, ani 
to ich tak barzo, jako nas, dolega i przetoż my sami do 
gardł nie odstępujmy tego, że księża do kompozycyej 
wrócić się muszą, a Jezuitowie w Polszcze nie będą. 
Wierzę, żeby księża Ichmości radzi do sejmu, aby to, 
jako i wszytko, skutku nie wzięło nigdy i na wieki in 
controverso zostało; ale nie pójdziemy tam, gdzie Ich
mości chcą. My prawa stanowiemy i naprawiamy, nie 
księża, penes nos iudicium ono universorum, wszyscy 
wszytko możemy (wiele nas), bo omnes oczu zamydli 
sobie nie damy. Już dawno te figle znamy, już się to 
nam łakomstwo ich uprzykrzeło; widziemy, że nas ze 
wszytkiego wyzuć chcą i górę mieć nad nami. Już się 
jem otrząsnąć przyjdzie; pewniśmy i o wodzu naszem, 
że gdy się, da Bóg, do skończenia rokoszu zjedziemy, 
że nam tego pomoże statecznie abo, że to wszytko 
miedzy nami wszytkiemi dobremi i słusznemi środka
mi pomiarkuje. Co kiedy uczyni, tedy i Rzpltej dobrze 
posłuży i  już ze wszytkiego mniemania, co o niem 
rozmaicie suspikowali ludzie, nie tylko wynidzie, ale 
i sławę nieśmiertelną i od Pana Boga nagrodę sowitą 
odniesie. Ω
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Mikołaj Mirowski

Film Konrada Łęckiego, choć w kilku momentach 
niedoskonały, przynajmniej w jednym miejscu wreszcie 
zmienia paradygmat spojrzenia na dramat Żołnierzy 
Wyklętych. Przesuwa punkt ciężkości z bezrefleksyjnego 
bałwochwalstwa na oczywisty w opowieściach o tych 
ludziach tragizm. Nie jest to heroiczny fresk o najdłużej 
ściganym antykomunistycznym partyzancie, lecz opowieść 
o człowieku, który chciał żyć i kochać, a musiał zginąć 

Wy
klę
tyt r a g i z m 

z a m i a st 
h a g i o g r a f i i
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o c z e k i Wa n i a  i   n i e d o s y t
Historia polskiego powojennego podziemia niepodległościowego 
staje się z roku na rok coraz ważniejszym elementem państwowej 
polityki historycznej. Początek tego trendu to ustanowienie w lutym 
2011 roku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy
padającego na 1 marca. To właśnie mit „Wyklętych” sukcesywnie 
wypiera wojenną legendę Armii Krajowej, tragizm Powstania War
szawskiego, unikatowość Polskiego Państwa Podziemnego czy realnie 
znacznie ważniejszy dla polskiej wolności fenomen 10milionowego 
ruchu „Solidarność”. W związku z tym coraz powszechniej słyszymy, 
by za państwową celebrą podążyła również popkultura. Społeczne 
i polityczne zapotrzebowanie zazwyczaj szkodzi sztuce, lecz temat 
Żołnierzy Wyklętych wraz z narosłymi wokół niego kontrowersja
mi to faktycznie świetny materiał na pełnokrwisty film 
historyczny. Tym bardziej dziwi, że w zasadzie od czasów 
Popiołu i diamentu – klasycznego już dzieła Andrzeja Wajdy 
powstałego w 1958 roku na fali popaździernikowej odwil
ży – polskie kino wciąż czeka na równie wybitny i wielo
wymiarowy film poświęcony dramatycznemu okresowi 
lat 1945–1947, gdy komunistyczna „Polska Ludowa” przy 
wsparciu NKWD utrwalała swój nowy porządek. Nie moż
na powiedzieć, że w III RP nie mieliśmy prób stworzenia 
takiego obrazu, jednak wszystkie pozostawiły ogromne 
poczucie niedosytu. Do pełnometrażowych obrazów dotyczących 
Żołnierzy Wyklętych można zaliczyć Pierścionek z orłem w koronie 
Andrzeja Wajdy (1992 rok), w którym to reżyser ostatecznie i sym
bolicznie żegna się ze „Szkołą Polską”, Generała Nila Ryszarda Bugaj
skiego (2009 rok), a także zrealizowaną w poprzednim roku Historię 
Roja Jerzego Zalewskiego. Gdyby jednak wykluczyć całkiem niezłe 
obrazy Wajdy i Bugajskiego jako te, które tylko śladowo dotykają tra
gicznych losów partyzantów „drugiej konspiracji”, pozostaje jedynie 
nieudany obraz Zalewskiego. Tym samym wyświetlany niedawno 
w polskich kinach Wyklęty Konrada Łęckiego okazuje się dopiero 
drugim klasycznym filmem o Żołnierzach Niezłomnych. Co można 
o nim powiedzieć?

mit „Wyklętych” 
sukcesywnie wypiera 
wojenną legendę 
armii krajowej, 
tragizm powstania 
Warszawskiego, 
unikatowość polskiego 
państwa podziemnego 
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To przede wszystkim produkcja zdecydowanie lepsza scenariuszowo 
i sprawniejsza od strony technicznooperatorskiej niż Historia Roja. 
Co prawda Jerzy Zalewski swoim niezrozumiale fantasmagorycznym 
obrazem o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu nie zawiesił poprzeczki 
nader wysoko, ale debiutującego na dużym ekranie Konrada Łęckie
go i tak należy pochwalić za wiele aspektów filmowego rzemiosła. 
Bohaterowie Wyklętego są wyraziści i autentyczni, a tempo oraz 
sposób opowiadania historii – wyjątkowo przemyślane. Jednocze
śnie los Żołnierzy Wyklętych nie jest tu przedstawiony w sposób 
hagiograficzny czy pomnikowy. Kluczowe partie filmu pozbawio
ne są podręcznikowego stylu i szkolnej łopatologii. W Wyklętym 
widać wyraźnie, że w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej nie 
wszyscy Polacy witają partyzantów przysłowiowym chlebem i solą. 
Chłopi, którzy byli początkowo naturalnym zapleczem dla żołnie
rzy „drugiej konspiracji”, chcą przede wszystkim ułożyć sobie życie 
w nowej rzeczywistości. „Wyklęci” stają się coraz bardziej niewy
godni. Czy są wyrzutem sumienia? W pewnym sensie tak. Ilustracją 
takiej postawy jest scena, w której sołtys (Marek Siudym) przepędza 
ze wsi desperacko szukającego pożywienia partyzanta Franciszka 
Józefczyka „Lolo” (Wojciech Niemczyk), głównego bohatera filmu. 

Takich postaci jest więcej. Przeor (Marcin Troński) gry
masem niezgody kwituje przekonanie dowódcy oddziału 
„Wiktora” (Marcin Kwaśny) o rychłym nadejściu III woj
ny światowej, a sceptycznie usposobiony do dalszej walki 
lekarzinteligent (Leszek Teleszyński), pomagając Józef
czykowi podreperować nadszarpnięte zdrowie, stara się 

wytłumaczyć mu, że sens ofiary jest daremny i jedynym rozwiąza
niem pozostaje przetrwanie.

Wa l k a  W   a kc i e  r o z pa c z y

Samotny, opuszczony przez wszystkich główny bohater snuje się 
niczym ścigana zwierzyna. Jego wędrówka i walka o przeżycie sro
giej zimy przeplatane są retrospekcjami, z których widz sukcesywnie 
dowiaduje się, czemu „Lolo” znalazł się w sytuacji bez wyjścia. To 
kolejny walor tego obrazu. Zamiast brązowniczych karykatur Łęcki 
ukazuje to, co w historii antykomunistycznego podziemia jest najcie

„Wyklęci” stają 
się coraz bardziej 

niewygodni. czy są 
wyrzutem sumienia? 
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kawsze – jego tragizm. Franciszek Józefczyk po zakończeniu wojny 
nie chciał kontynuować oporu i zgodnie z namowami władzy ludo
wej postanowił się ujawnić. Niestety zamiast podziękowań czekały 
go przesłuchania i brutalne tortury w ubeckim więzieniu. Nic dziw
nego, że po przypadkowym oswobodzeniu przez jeden ze zbrojnych 
oddziałów partyzanckich „Lolo” postanawia do niego dołączyć. Co 
mu pozostało? Czy miał inny wybór? Józefczyk nie jest nieprzejedna
nym i wyrobionym politycznie antykomunistą. To skromny chłopak, 
typowy przedstawiciel „pokolenia Kolumbów”, który swoje zaanga
żowanie w konspirację w czasie wojny uważał za coś oczywistego. 
W jednej ze scen wspomina z przyjacielem z powstania warszawskie
go swych dawnych kolegów. Podobnie jak w przypadku Macka Cheł
mickiego i jego przełożonego Andrzeja z Popiołu i diamentu – nikt nie 
ocalał. Świat bohaterów odszedł w przeszłość, brutalnie rozjechany 
najpierw przez Niemców, a potem przez Sowietów. „Lolo” to jedna 
z wielu ofiar jałtańskiej geopolityki, kolejna postać przeznaczona 
do rozstrzelania przez stalinizm. Nie ma w nim jednak nic z hero
icznego rycerza, romantycznie walczącego z „czerwoną zarazą”. On 
do walki został zmuszony. Nawet akt zemsty dokonany na ubeckich 
prześladowcach to dla niego wyraz rozpaczy, a nie czyn wyniosłe
go mściciela. Film Łęckiego bardzo dobrze ukazuje ten 
problem. Szkoda, że tak dobrze pociągnięty wątek reży
ser (niestety nie on pierwszy) ograniczył tylko do zbioru 
Żołnierzy Wyklętych. Gdybyśmy mogli zobaczyć, choćby 
w tle, inne wybory tamtych czasów – legalny opór mikołaj
czykowskiego PSLu (co wcale nie musiało stać w kontrze 
do etosu powojennego podziemia, gdyż WiN współdzia
łał z ludowcami) czy niełatwe decyzje ludzi nauki, któ
rzy tak jak Tadeusz Manteuffel postanowili, że teraz nie będą robili 
partyzantki, tylko uniwersytet – obraz okrutnych lat powojnia byłby 
znacznie pełniejszy, a tragizm antykomunistycznych partyzantów 
lepiej uwypuklony.

n i e W d z i ę c z n y  ż y d  b a u m a n

Niestety obok widocznych zalet Wyklęty powiela też niektóre klisze, 
wśród nich i te, które można by – choć nie zakładam a priori złych 
intencji – uznać za antysemickie. Ubecy w filmie Łęckiego są przed

świat bohaterów 
odszedł w przeszłość, 
brutalnie rozjechany 
najpierw przez 
niemców, a potem 
przez sowietów 
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stawieni straszliwie jednowymiarowo. Są wulgarni, brzydcy, głupi 
i wyjątkowo tchórzliwi. Nie stoją za nimi żadne ideały. W każdym 
aspekcie swojego jestestwa odpychają, dodatkowo odznaczając się 
służalczością wobec niePolaków – i nie chodzi tu o paniczny strach 
przed radzieckimi towarzyszami. Znając historię tamtych lat i rolę 
tak zwanych „doradców” czy „pełniących obowiązki Polaków”, nale
ży przyznać, że obraz ten nie odbiega od prawdy. Niemniej reżyser 
puszcza oko gdzie indziej, niedwuznacznie podbijając temat zmitolo
gizowanej „żydokomuny”. Charakterystyczną jest scena oczekiwania 
na przyjazd ministra (karykaturalna kreacja Janusza Chabiora) w sie
dzibie bezpieki, gdy jeden z oficerów UB jakby od niechcenia rzuca: 
ciekawe, co tam Mośki wymyśliły. W innej scenie Józefczyk ukrywa 
się w bliżej nieokreślonym powiatowym mieście. W pobliżu miejsco
wego Urzędu Bezpieczeństw Publicznego rozpoznaje żydowskiego 
kolegę, którego kiedyś ocalił z warszawskiego getta. Żyd o nazwisku 

Bauman (Przypadek? Jakoś trudno mi uwierzyć) pracuje 
teraz – a gdzież by indziej – w UB i wykazując się skrajną 
niewdzięcznością, próbuje aresztować dawnego wybaw
cę. Zastanawiam się, co reżyser chciał nam powiedzieć 
poprzez tak grubo ciosaną scenę. Że Żydzi to UB? Że są 
niewdzięczni? Że mszczą się na Polakach? W tym samym 

Wyklętym Łęcki potrafił przecież umiejętnie uchwycić różne niejed
noznaczności „drugiej konspiracji”, jak choćby w scenie wykonania 
wyroku śmierci na jednym z wiejskich gospodarzy (Piotr Cyrwus) 
oskarżonym o zdradę. Akcja była prowokacją, a ofiara niewinna – to 
ciekawy przyczynek do pytań o niektóre wynaturzenia antykomuni
stycznego podziemia. Tymczasem w wątku żydowskim twórca sto
suje artystyczną konstrukcję cepa. Trudno nie odnieść wrażenia, że 
jest to działanie zamierzone. Nie postuluję bynajmniej, by w filmach 
o Żołnierzach Wyklętych nie wolno było opowiadać o problemie 
zaangażowania niewielkiego procenta polskich Żydów w komunizm 
i akcesu niektórych z nich do służby bezpieczeństwa. Również ten 
temat nie powinien być tabu, ale czy należy go przedstawiać aku
rat w tak infantylny i stereotypowy sposób? Antysemickie poglądy 
niektórych przedstawicieli zbrojnego podziemia są przecież faktem, 
więc temat należałoby potraktować w bardziej zniuansowany sposób. 

w wątku żydowskim 
twórca stosuje 

artystyczną 
konstrukcję cepa 
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Największym mankamentem Wyklętego jest zupełnie niepotrzebne, 
na wskroś dydaktyczne zakończenie. Oto syn Józefczyka przysłu
chuje się (a może jest również oskarżycielem posiłkowym) procesowi 
dawnego funkcjonariusza UB (epizodyczna, ale dobra rola Ignacego 
Gogolewskiego przywołująca postać ubeka Adama Humera), jed
nego z katów jego ojca. Oskarżony zasłania się niepamięcią i mówi 
o honorze polskiego oficera. Czy zostanie skazany? Tego nie wiemy. 
Ale ofiara Franciszka Józefczyka i tak nie poszła na marne – po latach 
zostaje on pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP (oczywiście 
tylko przez przypadek głowa państwa jest niskiego wzrostu i z pie
przykiem na twarzy). Jeszcze w telewizji jakaś postkomunistyczna 
posłanka (także dziwnie podobna do znanej nam z nieco skrzeczące
go głosu eseldowskiej parlamentarzystki) będzie szydzić z Żołnierzy 
Niezłomnych. Ale nic to! Prawda i tak zwycięży! Spadkobiercy trzecie
go pokolenia ubeków przegrywają ze spadkobiercami trzeciego poko
lenia akowców. Tak kuriozalna końcówka najbardziej psuje odbiór 
całkiem udanego debiutu Konrada Łęckiego. Film, rzecz jasna, ma 
mankamenty. Średnie aktorstwo i nieco sztywne dialogi skutecznie 
równoważy jednak całkiem dobra robota operatorska w wykonaniu 
Karola Łakomca, a stereotypowe przedstawienie skompli
kowanego zagadnienia tak zwanej „żydokomuny” od bie
dy można zrzucić na karb braku porządnego konsultanta 
historycznego. Konrad Łęcki szczęśliwie uniknął przedsta
wienia ludzi „drugiej konspiracji” jako posągowych postaci 
i sakralizowania ich na ołtarzu historycznej poprawności. 
W jego obrazie jest za to wiele szarości, niuansów, a przede 
wszystkim pełnokrwisty bohater, który chciał żyć, kochać 
i ułożyć sobie życie, a musiał zginąć. To z pewnością należy docenić. 
Z drugiej strony film utrwala szkodliwe klisze i nieznośną współ
czesną publicystykę, w której postakowcy pokonują postubeków. 
To pokazuje, że w poszukiwaniu uczciwej i pełnowymiarowej fabuły 
o Żołnierzach Wyklętych wciąż jesteśmy w połowie drogi, a jedno
cześnie – zmierzamy we właściwym kierunku. Nawet jeśli film Kon
rada Łęckiego zawiera wyraźne mielizny, cieszę się, że powstał. Ω

spadkobiercy 
trzeciego pokolenia 
ubeków przegrywają 
ze spadkobiercami 
trzeciego pokolenia 
akowców 
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Istnieją dwa wyjścia. Albo mamy wypaczony 
obraz gejowskiej miłości i jest ona tożsama 
wyłącznie z seksem, albo też owa „miłość” 
w rzeczywistości tak wygląda 

Kaśka była nieugięta:
– Pierdolisz go w tym swoim mieszkaniu czy nie?
Janek stał jak sparaliżowany. Nie rozumiał, jak ona się tego dowie-

działa, ale po chwili sama mu to wyjaśniła. To żona Jarka za wszystko 
odpowiadała.

Prawdziwych 
pedałów już 
nie ma

Karol Agatowski

Z uwagi na występujące w tekście 
wulgaryzmy (będące notabene cytatami 
z powieści gejowskich) i naturalistyczne 
opisy gejowskiego seksu artykuł jest 
odpowiedni wyłącznie dla osób pełnoletnich.
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– Nie – powiedział spokojnie.
– Magda mówiła coś innego. Przyłapała was na kurwieniu się 

w waszym miłosnym gniazdku. Więc oszczędźmy sobie scen i odpowiedz 
na moje pytanie: pierdolisz swojego kumpla? Tak czy nie. 

Janek czuł narastające zdenerwowanie. Co ona sobie, do kurwy nędzy, 
wyobraża? Że będzie na niego wykrzykiwała? Jakby była jego matką?

– Nie – znowu odpowiedział spokojnie. Mówił przecież prawdę.
– Ja i tak wszystko wiem, ty zboczeńcu jeden. Od prawdy się nie wymi-

gasz. Od rozwodu też nie. Jeżeli uważasz, że mi będziesz kłamał, jak 
robiłeś to przez te wszystkie lata, to się grubo mylisz. Ja nie jestem taką 
pizdą, jak myślisz. 

A właśnie, że jesteś, pomyślał ze złością, ale nie powiedział tego gło-
śno, żeby jej jeszcze bardziej nie zdenerwować. Dawałaś się wodzić za 
nos przez wiele długich lat.

– Pierdolisz go, kurwa mać, czy nie? – krzyczała. Chwyciła pierwszą 
szklankę, jaka wpadła jej pod rękę, i rzuciła w niego. Ledwo zdążył się 
uchylić, szkło rozbiło się o ścianę.

– Pojebało cię? – ryknął. Wreszcie się porządnie wkurzył.
– Tak, mam nadzieję, że mnie w końcu pojebało. Zresztą pojebało mnie 

już w dniu, kiedy za ciebie wyszłam.
– Mnie też! – zaryczał jak lew. – Mnie, kurwa, też!
Kasia rzucała w niego talerzami, widelcami i czym się dało. Oszalała 

i nie myślała nad tym, co robi. On starał się uchylać, ale nie zawsze mu 
się to udawało. Kiedy po ręce pociekła mu wreszcie krew, chwycił krzesło 
i rąbnął nim porządnie o ścianę.

– Uspokój się, bo zrobię z tobą to samo, co z tym krzesłem!
– Pierdolisz go czy nie? Czy jesteś aż takim kutasem, że nie możesz się 

nawet przyznać? Takim kutasem?!
Wreszcie Janek nie wytrzymał. Zrobił dwa skoki i już był przy niej. 

Chwycił ją mocno za ramiona i przygniótł do ściany. Kiedy uderzyła w nią 
głową, co nieźle ją zabolało, nagle się uspokoiła. Jeżeli będzie chciał, bez 
problemu złamie jej kark, tyle zrozumiała.

– Mówiłem ci prawdę. Rozumiesz? Mówiłem ci zasraną, kurwa, praw-
dę! Nie pierdolę go i nigdy go nie pierdoliłem! Nigdy! – potrząsał nią jak 
lalką.

Ona była widocznie w szoku, nie spodziewała się, że użyje siły, aby ją 
powstrzymać. Wtedy po policzkach Janka pociekły dwie grube łzy. Trząsł 
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się jak w febrze i oddychał z trudem. Wypowiadając te słowa, wiedział, 
że podpisuje na siebie wyrok, ale nie mógł inaczej:

– Powtarzam ci jeszcze raz, więc słuchaj uważnie: NIGDY nie pierdo-
liłem Jarka. Nigdy! Zawsze to on pierdolił MNIE! 

A potem puścił ją, odwrócił się i opuścił mieszkanie, nawet się nie 
oglądając.

To reklamowy fragment powieści Dominika Florianowicza Świat 
jest pełen homoseksualnych mężczyzn 1. Niezły mindfuck, co nie? Jednak 
o ile tutaj przynajmniej można się pośmiać, tak w przypadku innych 
gejowskich lektur już nie jest tak wesoło 2. Współczesne powieści 
pisane przez gejów i dla gejów mówią mało o prawdziwej miłości, 
a dużo o seksie. Jak żyć, skoro reklamowane są one głównie jako 
historie o obciąganiu, rżnięciu, spermie i ruchaniu w trójką-
tach 3? Niestety, zdecydowana większość to grafomania, co 
gorsza zaliczająca się do hardkorowej – i czasami nawet 
ilustrowanej! – pornografii 4. Wystarczy spojrzeć na okład
ki. Erotyzm bije z półnagich herosów jakby wyjętych spod 
dłuta Michała Anioła, obejmujących równie muskularnych 
partnerów. Po prostu rzygać się chce.

c i otoW s k i  D E k A M E R o n

Nie wszyscy wiedzą, że Polacy doczekali się własnego Boccacia. Jest 
nim Michał Witkowski, który napisane przez siebie Lubiewo określił 
mianem ciotowskiego „Dekameronu” 5. Cokolwiek byśmy nie powie
dzieli na temat bohaterów owego Wielkiego Atlasu Ciot Polskich 6 czy 
też Pamiętnika z Powstania Pedalskiego 7 – jak sam autor określa swo
je dzieło – to i tak będzie za mało. Cioty przedstawione w Lubiewie 

1 Znajdziemy go na przykład tu: http://bearbook.pl/index/detail/pid/1512 [19.05.2017].
2 A może to dziwić, bowiem słowo gay oznacza z angielskiego właśnie… wesołka.
3 Zajawka książki FUCKER. Opowiadania erotyczne – zob. http://bearbook.pl/index/detail/

pid/2173 [19.05.2017].
4 istnieją również pewne pozycje poświęcone gejowskiemu dojrzewaniu, ale w warstwie 

językowej trzymają one poziom listów Konferencji Episkopatu Polski.
5 M. Witkowski, Lubiewo, e-book opracowany przez demona, loc. 818.
6 ibidem, loc. 1816.
7 Ponoć Witkowski nawiązuje w swym dziele do Białoszewskiego – zob. http://www.

ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/281-michal-witkowski-lubiewo.html [19.05.2017].

Współczesne powieści 
pisane przez gejów 
i dla gejów mówią 
mało o prawdziwej 
miłości, a dużo o seksie
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są tak odrażające, że nawet Dariusz Nowacki, redaktor otwartej na 
oścież, tolerancyjnej i postępowej „Gazety Wyborczej”, nie chciałby 
się z nimi zaprzyjaźnić 8. Ale nie dziwię się wcale redaktorowi Nowac
kiemu. Czy ktokolwiek zaprzyjaźniłby się z osobami z tak daleko 
posuniętą dewiacją? Kto normalny napada bowiem luja (pijanego 
heteroseksualnego mężczyznę), tnie go nożem po nogach, rucha 
(sorry, nie mogę tego nazwać inaczej), a potem wrzuca do rzeki 9? 
Kto jest na tyle spragniony seksu, że za możliwość obciągnięcia 
płaci taksówkarzowi podwójną stawkę 10, stając się swego rodzaju 
odwróconą kurwą? Czy ktokolwiek z nas zna kogoś, kto zawsze ma 
ze sobą kondomy, żel poślizgowy i wodę w butelce, żeby najpierw 
miśkowi obmyć chuja 11?

Witkowski zdaje się mówić: nie ma między ciotami 12 żadnej miło
ści. I one jej chyba nawet nie chcą, tak samo jak nie chcą przyjaźni 
i bliskości. Swoje zdobycze zaś uprzedmiotawiają. Nie mówią o tym, 
że miało się kogoś, lecz coś, tak samo jak miało się stare, a nie stare
go 13. Ja chcę nieznajomego – mówi jedna z bohaterek 14 naszego Deka-
meronu 15 – co mnie wyrżnie jak burą sukę, sponiewiera, przejdzie jak 
tornado, zostawi mnie w takim stanie, że nawet nie będę miała siły wstać, 
zamknąć za nim drzwi, mokrą plamą na łóżku sponiewieranym będę 16. 
Cioty uwielbiają miejsca, gdzie można sobie, a przede wszystkim 
komuś (to nawet ważniejsze!) ,ulżyć. Miejscami schadzek są parki 
(ze specyficznymi obiektami zwanymi świątyniami dumania 17), miej
skie szalety, speluny, oszczane bramy i jednostki wojskowe. W tych 

8 D. Nowacki, Lubiewo, Witkowski, Michał, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.
pl/1,75517,2475361.html [19.05.2017].

9 M. Witkowski…, op. cit., loc. 734
10 ibidem, loc. 1049.
11 ibidem, loc. 1127.
12 Nie lubię tego określenia, ale że w Lubiewie mamy do czynienia (jak chce autor) z ciotami, 

a nie gejami, pedałami czy homoseksualistami – nie mam wyboru. Muszę dostosować 
się do panujących w lekturze reguł.

13 M. Witkowski…, loc. 1899.
14 Cioty mówią o sobie w rodzaju żeńskim.
15 Ponoć Witkowski nawiązuje w swym dziele do Białoszewskiego – zob. http://www.

ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/281-michal-witkowski-lubiewo.html [19.05.2017].
16 M. Witkowski…, loc. 1378.
17 Dlaczego nie „dymania”?
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właśnie miejscach cioty zrobią wszystko, by tylko dokonać „druto
wania” (czy naprawdę muszę tłumaczyć, czym jest owo drutowa
nie 18?). Żebrzą one jedynie o tę lachę świetą, chuja św., dupę św., bo już 
sobie świętość z nich zrobiły 19. Jeśli chodzi o podryw, to istnieją dwie 
ciotowskie szkoły – jedna z nich (legnicka) mówi, że żeby wyrwać 
samca należy się przebrać za kobietę; inna (wrocławska) głosi, że 
przebierać się nie trzeba, bo na przykład żołnierze czy więźniowie 
są przyzwyczajeni do tego, że – jak pisze autor – cwel robi im lachę 20. 
Trzeba zaznaczyć, że największym wzięciem u ciot cieszą się praw
dziwi samce alfa (na przykład przestępcy i żołnierze), a zniewieściali 
panowie muszą zadowolić się onanizmem. Seks z nieznajomym wią
że się z kolei niebezpieczeństwem w postaci ograbienia mieszkania 
przez niedoszłego (dosłownie i w przenośni) kochanka 21.

Ale zdarzają się również wzruszające historie miłosne. Pewna 
ciota zadurzyła się w poznanym przez Internet mężczyźnie do tego 
stopnia, że pisane przez niego maile drukowała, całowała i oprawiała 
w ramki. Rozmawiali ze sobą godzinami i wydawali kupę forsy na 
telefony. Kiedy jednak przyszło do spotkania (pomimo zapewnień 
z obu stron, że przecież wygląd nie jest najważniejszy!), okazało się, 
że amant nie dość, że był starym dziadem, to na dodatek jeździł na 
wózku, był łysy i cierpiał na słoniowatość 22. Michał – bo tak wspo
mniana ciota miała na imię – był zrozpaczony i wcale tego nie ukry
wał, a mimo to pan na wózku wyznał mu miłość. Dokonał tego w dość 
romantycznych okolicznościach, bo pod manierystyczną jakąś rzeźbą, 
fontanną fauna, chuja jakiegoś rokokowego 23. Niestety Michał odparł, 
że woli, aby zostali przyjaciółmi, a kiedy już był w domu, tak płakał 
z tego swojego rozczarowania, że aż dostał gorączki. Wzruszająca 
jest również opowieść o Patrycji i Lukrecji. Lukrecja poznał Patrycję 24, 
gdy ten leżał pijany z głową w szczynach i już myślał, że się nie wydobę-

18 Trzydzieści lat ciągnę druta od Donu po Dniepr, od Dniepru po Nysę i nigdy nie miałam rekla
macji! – wyznaje jedna z bohaterek, M. Witkowski…, loc. 2635.

19 ibidem, loc. 724.
20 ibidem, loc. 445.
21 W Lubiewie ten motyw przewija się dość często.
22 M. Witkowski…, loc. 1429.
23 ibidem, loc. 1461.
24 To nie błąd. Lukrecja i Patrycja to mężczyźni.
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dzie 25. Pomógł tej dziwce 26 i tak już zostało. W słowniku obu panów 
nie istniało jednak pojęcie wierności. Wielokrotnie wspólnie chodzili 
na miłosne łowy, a ich ogromnym skarbem była skrzynia z pamiąt
kami po radzieckich żołnierzach, którzy byli przez nich drutowani 27.

p e d a l s k i e  ś W i ąt y n i e  i   p r aWa  W   n i c h  pa n u j ą c e

Przyznam, że Lubiewo było pierwszą powieścią gejowską, którą prze
czytałem. Mimo gorszącego naturalizmu nie zraziłem się jednak i kon
tynuowałem swoje poszukiwania. Chciałem natrafić na porządny 
gejowski wyciskacz łez, przy którym mógłbym płakać tak, że zalałbym 
swoimi łzami sąsiadów z dołu. Sięgnąłem więc po pierwszy tom trylo
gii Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek autorstwa szwedzkiego pisarza 
i – jak nietrudno się domyślić – geja Jonasa Gardella (nie ukrywam, 
że do lektury zachęciła mnie niepochlebna recenzja zamieszczona 
na łamach „Krytyki Politycznej” 28). Niestety srogo się tym wyciska
czem łez zawiodłem. Powieść zaczyna się od tyłu (sic!), bowiem już 
na samym początku zostajemy uraczeni wyjaśnieniem zagadkowego 
tytuł powieści. Oto młoda pielęgniarka ociera łzy dogorywającemu 
na szpitalnym łożu śmierci Rasmusowi – gejowi choremu na AIDS. 
Widząc to, jej starsza przełożona reprymenduje ją by nigdy nie ocierała 
łez bez rękawiczek. Niby metafora banalna 29, a jednak dość trafna – czyż 
homoseksualistów nie traktuje się często jak społecznych pariasów 30? 

Niestety dalsza część powieści wcale nie ociepla wizerunku gejów 
jako wyrzutków społeczeństwa. Ale o tym za chwilę. Na razie obser
wujemy wzruszające sceny z dzieciństwa bohaterów. Widzimy, jak 

25 M. Witkowski…, loc. 16.
26 Lukrecja w ten sposób określił swoją miłość, Patrycję.
27 M. Witkowski…, loc. 170.
28 J. Janiszewski, Janiszewski o Gardellu: Gejowski produkcyjniak, „Krytyka Polityczna”, http://

www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20140415/janiszewski-o-gardellu-
gejowski-produkcyjniak [19.05.2017].

29 Przez miłosierdzie przemilczę pojawiający się w powieści motyw białego łosia…
30 Najbardziej bawi mnie, kiedy słyszę od homofobicznych mężczyzn, że nigdy dłoni by 

takiemu nie podali bo się brzydzą. Tłumaczą się, mówiąc, że nie wiedzą przecież, gdzie 
owa ręka wcześniej była. W porządku, ale czy skoro brzydzą się ręki czy ust, które mogły 
dotykać wcześniej męskich genitaliów, to dlaczego takim odrzuceniem nie darzą kobiet, 
które – bądź co bądź – o wiele bardziej narażone są na tego typu zachowania. Kobiece 
usteczka i rączki już nie są be?
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mali homoseksualiści bawią się ze swoimi rodzicami, kolegami 
i rodzeństwem. Urocze, zwłaszcza że za kilkanaście stron będą pier
dolić się jak młode zajączki. Tak więc Rasmus, gej i słoik w jednym, 
wyjeżdża z maleńkiej miejscowości na studia do Sztokholmu i pierw
szym miejscem, które odwiedza, jest mekka „pedziów”, czyli osławio
ny Pedalski Pierścień z Dworca Centralnego. Gdy się do niego zbliża, 
słychać echo jego kroków. Jakby znajdował się w kościele, w katedrze, 
jakby pierścień był ołtarzem. Ołtarz. Miejsce składania ofiar. Rasmus 
jest Izaakiem, synem Abrahama, i to tu zostanie ofiarowany, sam niesie 
drwa, na których spocznie jego młode białe ciało. […] Rasmus wie, dla-
czego anioł powstrzymał Abrahama. Anioł chciał zachować Izaaka dla 
siebie 31. Niestety Rasmus jest nieśmiały i mimo tego, że amatorów 
gejowskiej miłości przy Pierścieniu nie brak, podryw jest nieudany. 
Czuje jednak między sobą a innymi mężczyznami elektryczne niemal 
napięcie. Teraz ich czuje. I wie, że oni też go czują. Przybysze z innej pla-
nety. Oni, tacy jak on. […] Jest tutaj. Dotarł do celu. Jest wśród pedałów 32.

A wśród pedałów panują specyficzne prawa. Seks to naturalny 
sposób na rozpoczęcie znajomości 33, a normą są stosunki młodych 
chłopców ze znacznie starszymi mężczyznami. Rasmus 
na ten przykład swoje pierwsze pieszczoty (ręką) zaliczył 
z facetem tak starym, że mógłby być jego dziadkiem 34 
(trzeba dodać, że był to Wujek Ake, zagorzały protestant 
z Armii Zbawienia 35), a pierwszego lodzika (który miał 
miejsce w samochodzie) zrobił mu nie kto inny, jak brzu
chaty i śmierdzący mężczyzna 36. Puszczasz się za darmo, ale się pusz-
czasz – wyznaje w pewnym momencie jeden z bohaterów powieści, 
Paul. Ty sam pragniesz czułości. Inni faceci chcą fiuta. Jeśli pozwolisz, 
by ci obciągnęli, może potem poklepią cię po policzku 37. 

Podobnie jak w  ciotowskim Dekameronie normą są stosunki 
w krzakach. Można się tam spotkać i pospiesznie, nie patrząc sobie 

31 J. Gardell, Nigdy nie wycieraj łez bez rękawiczek, e-book, loc. 858–867.
32 ibidem, loc. 887.
33 ibidem, loc. 1503.
34 ibidem, loc. 2002.
35 ibidem, loc. 2122.
36 ibidem, loc. 2401.
37 ibidem, loc. 1532.

Wśród pedałów panują 
specyficzne prawa. seks 
to naturalny sposób na 
rozpoczęcie znajomości
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w oczy, prawie jak zwierzę, rozpiąć rozporek, wcisnąć, wyciągnąć, jęk-
nąć, spuścić się – potem szybko uciec z pulsującym w skroniach wstydem 
i złożoną Bogu płaczliwą obietnicą, że już nigdy, nigdy więcej 38. Zawsze 
można też skorzystać z zaszczanego publicznego szaletu, w którym 
aż roi się od mężczyzn z wyciągniętymi z rozporków nieszczęsnymi 
penisami, a w kącie stoi starszy pan, który bezwstydnie się onanizuje, 
ciągnąc penisa, który nie jest nawet porządnie sztywny 39. Alternatywą 
dla tego typu uciech są zaś wizyty w seksklubach będących imponu-
jącymi kompleksami z kawiarniami, saunami, saunami parowymi, dar-
kroomami i całą masa zamykanych na kluczyk boksów wyposażonych 
w spore rolki papieru, duże pojemniki z żelem intymnym i prycze, na 
których można się pieprzyć 40. To nie ludzie, to zwierzęta – zdaje się 
mówić nam autor. Chociaż przyznaje, że idea gejowskich klubów 
została wypaczona, bowiem na samym początku nie miały one sprzy-
jać hedonizmowi czy zwierzęcej kopulacji, wręcz przeciwnie 41.

c i a ło  p u s z c z o n e  r a z  p u s z c z a  s i ę  c a ły  c z a s

Rasmus swoją analną cnotę traci z owłosionym mężczyzną w średnim 
wieku. Czytelnik zostaje zapoznany z najdrobniejszymi szczegóła
mi pierwszego razu chłopaka: nagle czuje, jak mężczyzna wślizguje się 

i wypełnia go całego. Z początku ból jest obezwładniający. […] 
Jest już w środku. Calusieńki. Rasmus wstrzymuje oddech, 
ból jest taki, jakby mężczyzna go rozrywał. Mimo to wypełnia 
go dziwna radość. Niemal duma. Udało się. Nie jest już sam. 
Należy do tych, którzy są rżnięci. Jest podniecony. – Pocałuj 
mnie! – prosi. Całują się. Mężczyzna zaczyna się w nim powoli 

poruszać. Najpierw ostrożnie. Potem coraz rytmiczniej 42. […] Głębokie, 
mocne uderzenia. Jak ktoś, kto wali do bramy, bo chce się dostać do środ-
ka 43. Najlepsza jest jednak metarefleksja, która towarzyszy temu sto
sunkowi: boli, ale da się nad tym panować, mniej więcej tak, jak wtedy, 
gdy go chwytali i bili na szkolnym dziedzińcu. Przemoc miała swój rytm 

38 ibidem, loc. 2140.
39 ibidem, loc. 2149.
40 ibidem, loc. 2131.
41 ibidem, loc. 2236.
42 ibidem, loc. 2440.
43 ibidem, loc. 2461.

homoseksualizm musi 
boleć. a najbardziej 

boli chyba od tego 
homoseksualizmu dupa
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i kiedy oddychało się zgodnie z tym rytmem, ból był mniejszy. A więc 
homoseksualizm musi boleć. A najbardziej boli chyba od tego homo
seksualizmu dupa. Aż wierzyć się nie chce, że „rżnięty” Rasmus, to 
ten sam, zagubiony chłopiec, za którym w dniu jego matury dzieci 
z sąsiedztwa wołały „pedał, pedał”!

Nie jest jednak tak, że geje tylko się pieprzą i nie żywią wobec 
siebie żadnych wyższych uczuć. Wprost przeciwnie – bohaterowie 
powieści ciągle wzdychają do prawdziwej miłości. Pragną jej całym 
ciałem. Rasmus nazywa to paskudną potrzebą czułości, na którą nie 
umie nic poradzić i żałosną tęsknotą za kimś, kto z nim zostanie tak-
że po wytrysku 44, a Beniamin (miłość Rasmusa) na wspomnienie 
tego marzenia zaczyna ronić łzy. Swoją drogą liczba stosunków, jaką 
Rasmus odbył (sic!) w ciągu kilku miesięcy, potwierdziła znaną ludo
wą mądrość, że „ciało puszczone raz puszcza się cały czas”. Na tym 
polega jednak dramat chłopaka – z kilkunastu kochanków podobało 
mu się dwóch, może trzech 45, którzy i tak go odrzucili. Rasmus padł 
ofiarą swojej orientacji. Mężczyźni obracali nim na wszystkie strony, 
wyginali mu ręce i nogi, ustawiali go na czworakach, zginali wpół, ocierali 
się o niego, wciskali w niego, pompowali, pchali i stękali, tam i z powrotem, 
do środka i wyjąć, spuszczali się w niego, spryskiwali, bryzgali i moczyli 
jego chude, niemal pozbawione owłosienia ciało 46. Bohater sam porów
nuje siebie do widzianej kiedyś dziwki, posuwanej przez jedzącego 
kiełbasę obleśnego rockersa. Spoglądając na Rasmusa, zdawała się 
mówić: Przynajmniej ktoś mnie pieprzy. Przynajmniej ktoś mnie chce 47.

m i ło ś ć  p r z e g r a n a  n a  sta r c i e

Gejowska miłość wpędziła Oscara Wilde’a do grobu. Za homosek
sualizm został on skazany na dwa lata więzienia (przypomnijmy: 
mamy Wielką Brytanię i koniec wieku XIX), które wykończyło go 
do tego stopnia, że niebawem po odzyskaniu wolności zmarł. Ska
zanie Wilde’a za homoseksualizm było dla niego katastrofą – został 
zrujnowany finansowo, opuściła go żona, a sam okrył się niesławą 

44 ibidem, loc. 3222.
45 ibidem, loc. 3232.
46 ibidem, loc. 3232.
47 ibidem, loc. 3260.
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do tego stopnia, że zmarł pod przybranym nazwiskiem. Gdy był 
w więzieniu, napisał list do swojego młodszego kochanka Alfreda 
Douglasa. Utwór został wydany później jako De Profundis, czyli krzyk 
z otchłani, ale wbrew pozorom nie jest to opis mąk duszy lub ciała 
trapiących poetę. De Profundis to jeden wielki wyrzut. Wyrzut pod 
adresem próżnego i chciwego przyjaciela, a jednocześnie ogień parzą-
cy delikatna tkankę lub skalpel chirurga, który ją rani 48. Przynajmniej 
tak miało być w zamierzeniu autora, tymczasem te (bagatela!) 200 
stron 49 to najzwyczajniejsze w świecie gejowskie biadolenie na temat 
tego, ileż to Oscar musiał wydać na utrzymanie kochanka (a jest to 
wyliczenie dość szczegółowe, gdyż Wilde to jednak dobry księgowy), 
jakich to on nie doznał od niego niegodziwości i w końcu jak bar
dzo cierpi z jego powodu. Czyta się takie coś i ma się ochotę wyrzec 
z miejsca: facet, ogarnij się i nie maż się jak baba! Ale jak tu się nie 
mazać, skoro kiedy tylko Alfred 50 był w pobliżu, Wilde natychmiast 
tracił wenę 51 i degradował się intelektualnie 52? Zabawne jest też to, 
że w romans intensywnie zaangażowani byli rodzice chłopaka, któ
rym związek był nie na rękę. Przy okazji mamy zatem do czynienia 
z klasyką gatunku – homoseksualny syn ma fatalne relacje ze swoim 
ojcem, a wręcz żywi do niego nienawiść.

Historia romansu Alfreda i Oscara to mimo wszystko opowieść 
tragiczna 53. Kochankowie ciągle się kłócili, rozstawali, a potem wra
cali do siebie, by zacząć wszystko od nowa. Zakochani uciekali przed 
sobą za granicę, grozili popełnieniem samobójstwa, a także oficjalnie 
sprowadzali sobie nowych kochanków 54. Szczerze powiedziawszy, 
obaj panowie zachowywali się jak stereotypowe kobiety na czele 
z kłótniami o byle co i niezdecydowaniem. Trudno również oprzeć 
się wrażeniu, że ten Hylas, Hiacynt, Żonkil i Narcyz 55 Oscara to naj

48 O. Wilde, De Profundis, czyli krzyk z otchłani, Łódź 1992, s. 7.
49 Tyle właśnie stron liczy sobie polskie wydanie listu.
50 Jeżeli czytałem list uważnie, to w treści ani razu nie pojawia się jego imię.
51 O. Wilde..., s. 9.
52 ibidem, s. 11.
53 Oscar pisze: Bogowie są dziwni. Narzędziem, którym wymierzają karę, są dla nich nie tylko 

nasze wady. Przywodzą nas do zguby również tym, co jest w nas dobre, szlachetne, ludzkie 
i pełne miłości […]. ibidem, s. 45.

54 ibidem, s. 27.
55 ibidem, s. 46.
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zwyklejsza w świecie luksusowa prostytutka, która bawiła się uczu
ciami starszego kochanka tylko po to, by korzystać w pełni z uroków 
życia. Nie wiem wprawdzie, jak wyglądało łóżkowe życie kochan
ków, bo Wilde milczy na ten temat, ale podejrzewam, że skoro aż 
tak narzekał na swoją miłość, to wcale nie musiało być ono udane. 
Chociaż kto wie… Często przecież najgorętsze romanse kończą się 
najbardziej zaciekłą wojną. Zresztą sam Oscar w ogóle nie żałuje tych 
chwil, skoro stwierdza, że grzechy ciała są niczym. Są chorobami, które 
lekarz może uleczyć, o ile uleczenie jest możliwe. Tylko grzechy duszy są 
hańbiące 56. Z drugiej jednak strony kilkadziesiąt stron dalej pisze, że 
perwersja w sferze namiętności stała się dla niego tym, czym paradoks 
w sferze myśli. W końcu pożądanie stało się chorobą albo szaleństwem, 
albo i tym, i tym 57.

g e j  c i e r p i  i… s z u k a  j e z u s a 

Uczucie, które łączyło obu panów, to zdaniem Wilde’a miłość, która nie 
śmie wymówić własnego imienia 58. Tak jasne postawienie sprawy w epo
ce wiktoriańskiej musiało szokować (zresztą list czekał aż 50 lat na 
publikację w całości). Sam autor zdawał sobie sprawę z fatum, które 
ciążyło nad jego romansem. Czasami czułem – wyznaje kochankowi – 
że jesteś jakby lalką kierowaną przez jakąś tajemną i niewidzialną rękę, 
aby doprowadzić straszne sprawy do strasznego końca 59. W tym wszyst-
kim dostrzegam naturalnie nie tyle przeznaczenie, co Zgubę. Zgubę, która 
(zawsze) kroczy pośpiesznie, gdyż idzie przelać krew. Oscar za wszelką 
cenę chce nadal kochać Alfreda 60, choć ma świadomość, że efeb na 
niego nie zasługuje 61. Nie można na zawsze zamknąć drzwi przed miło-
ścią 62 – zwierza się nam. Z słów tych można wywnioskować, że Wilde 
cierpi na depresję. Cierpienie jest jedną bardzo długą chwilą. Nie moż-
na podzielić go na pory roku. Można tylko zapamiętywać jego nastroje 
i odnotowywać ich nawroty – pisze. […] U nas panuje tylko jedna pora – 

56 ibidem, s. 71.
57 ibidem, s. 104.
58 ibidem, s. 49.
59 ibidem, s. 52.
60 ibidem, s. 70.
61 ibidem, s. 72.
62 ibidem, s. 207.
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pora smutku. Wydaje się, że odebrano nam nawet słońce i księżyc. […]
W celi jak w duszy panuje zawsze półmrok. […] nie umiem znaleźć słów, 
by wyrazić swój ból i wstyd 63. W pewnym momencie Wilde stwierdza 
nawet refleksyjnie, że tajemnicą życia jest cierpienie 64.

Ostatecznie Oscar przebaczył Alfredowi (choć to z jego winy zna
lazł się w więzieniu) 65. Pobyt w celi stał się dla niego początkiem 
nowego życia, dzięki któremu nauczył się pokory 66 i uwolnił od docze
snych pragnień. Czy to z tego powodu na łożu śmierci przyjął katoli
cyzm? Może jego upadek był prawdziwą błogosławioną winą, skoro 
w pewnym miejscu parafrazuje on słynne zdanie Fausta z poematu 
Goethego 67 i pisze, że zmieniał w zło to, co było dobre w jego życiu, a co 
było w jego życiu złe – zmieniał w dobro 68? W innym momencie pisarz 
mówi niemal językiem św. Pawła 69, stwierdzając, że aby zrozumieć 
znaczenie przypowieści o synu marnotrawnym, trzeba samemu 
znaleźć się na samym dnie. A jeśli tak, to może warto tam upaść 70? 
Z jednej strony Wilde deklaruje się jako agnostyk i postuluje nawet 
założenie kościoła dla tych, którzy nie mogą uwierzyć 71, z drugiej zaś 
twierdzi, że każdy dzień zaczyna od lektury Ewangelii (i to w grec
kim oryginale!) 72 i zachwyca się postacią Jezusa Chrystusa, którego 
uważa za doskonałego poetę i największego indywidualistę w dzie
jach 73. Pasja, jaką przeszedł Zbawiciel, to zdaniem Wilde’a odgrywana 
przez Kościół najdoskonalsza sztuka na świecie 74, a Eucharystia to 
sakrament miłości 75, który powinno się przyjmować na kolanach 76. 
Swoją drogą nieco feminizuje on Chrystusa i nazywa go prekurso

63 ibidem, ss. 84–85.
64 ibidem, s. 122.
65 ibidem, s. 101.
66 ibidem, s. 105.
67 Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.
68 O. Wilde..., s. 110.
69 Tam, gdzie był grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20).
70 O. Wilde..., s. 153.
71 ibidem, s. 109.
72 ibidem, s. 144.
73 ibidem, s. 134.
74 ibidem, s. 132.
75 Przed Wildem Eucharystię nazywał w ten sposób św. Tomasz z Akwinu.
76 O. Wilde..., s. 146.
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rem romantyzmu, ale czytając jego zwierzenia, ma się wrażenie, że 
te herezje wypływają z głębokiej potrzeby serca. Serca szukającego 
Boga całym swym jestestwem i bagażem dotychczasowych grzesz
nych doświadczeń.

c z e g o  z a z d r o s z c z ę  g e j o m ? 

Panie, kiedyś pedały to miały klasę – zagadała do mnie kiedyś nieznana 
mi babcia twierdząca, że za młodu pracowała w jednej z warszaw
skich knajp dla gejów. Nie to, co te dzisiejsze, zniewieściałe cioty. To 
byli całkiem mili panowie. Aż żałowałam, że byli gejami, bo sama bym 
się wzięła za niektórych. I trudno się z babcią nie zgodzić. Prawdzi
wych pedałów już dziś nie ma. Zostały gdzieś w poprzedniej epoce, 
a ostały się nam tylko obleśne i niewyżyte seksualnie cioty. Taki 
przynajmniej wniosek można wysnuć ze współczesnych powieści 
gejowskich. Gdzie tam takiemu Witkowskiemu do Wilde’a (pomimo 
wszystkich wad tego ostatniego)! Ale homoseksualiści sami sobie są 
winni – i nie mam tu na myśli wyłącznie owych naturalistycznych do 
bólu powieści. Co z tymi ohydnymi Paradami Równości, 
w których kroczą obok siebie rozmaite dziwolągi, pośli
ny wszelakie i inne stwory? Czy sami działacze LGBT nie 
zniechęcają w ten sposób społeczeństwa do siebie? Czy 
nie tworzą karykatury własnej orientacji? Żądam homo
seksualizmu z ludzką twarzą!

Rozumiem, że wszystko ma jakiś cel. Celem Witkow
skiego było zdemitologizowanie homoseksualizmu, aby 
nie kojarzył się on wyłącznie z „Holandią i adopcją” (dzieci przez 
gejów). I to się udało chyba aż za bardzo. Autor wyraźnie przesadził 
z dystansem do własnej słabości. Jakby tego było mało, skierował do 
czytelnika życzenie, aby ten porzygał się z rozkoszy przy lekturze 77. Ja 
z rozkoszy się nie porzygałem, chociaż nie ukrywam, że do samego 
porzygu było mi blisko – tyle, że z obrzydzenia 78. Sorry. Książka zla
sowała mi mózg do tego stopnia, że gdzie się nie ruszę, tam widzę 

77 Strona Michała Witkowskiego, http://www.michalwitkowski.pl/content/dorobek 
[19.05.2017].

78 Notabene jestem chyba większym perwersem od moich znajomych homoseksualistów. 
Żaden z nich – w przeciwieństwie do mnie – nie przeczytał Lubiewa do końca.

czy sami działacze 
lgbt nie zniechęcają 
społeczeństwa 
do siebie? czy nie 
tworzą karykatury 
własnej orientacji?
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cioty i lujów. Nawet zwykła przechadzka w parku nie smakuje już tak 
samo, bo boję się, że za krzakiem natrafię na ciotowską orgię. Demi
tologizacja demitologizacją, ale czy naprawdę trzeba robić z gejów 
zwierzęta, które w ogóle nie panują nad swoim popędem? Nie chce mi 
się wierzyć, że nie ma między homoseksualistami miłości, wierności 
i pewnej wstrzemięźliwości. Najpierw wydaje się powieści takie jak 
Lubiewo czy nawet Nigdy nie wycieraj łez bez rękawiczek, robi im się 
wielką reklamę, a potem ubolewa (a dokładnie ubolewają sami dzia
łacze LGBT), że utrwalony od niepamiętnych czasów stereotyp powiada, 
że homoseksualni mężczyźni nie są zdolni do partnerstwa i wierności. 
Obraz geja, notorycznego zaliczacza, utrwalony jest równie silnie w tak 
zwanym „środowisku” 79. 

Rozumiem, że pewnych zachowań przedstawionych w nowocze
snych powieściach gejowskich nie da się uniknąć. Facet zawsze będzie 
facetem, kierującym się biologią i żywiołem dionizyjskim. Ale są 
chyba pewne granice! Swoją drogą, czytam te powieści i czasami aż 
zazdroszczę gejom. Człowiek musi się porządnie napocić, nadwoić, 
a nawet natroić, aby zdobyć numer bądź umówić się na randkę z jakąś 
zniewalającą go niewiastą. Natomiast w świecie gejów (przynajmniej 
takie wrażenie odniosłem z ichniejszej literatury) partnerów wybiera 

się tak jak produkty w sklepie. Podryw jest błyskawiczny, 
a konsumpcja zwykle następuje na miejscu. 

Nie mam nic do homoseksualizmu. Nie tylko go tole
ruję, ale akceptuję. Z nieukrywaną rozkoszą wybrałbym 
się kiedyś na Paradę Równości, jednak za żadne skarby 
świata nie zamierzam iść w jednym z rzędzie z dewianta
mi, mazgajami i różnymi tęczowymi pokrakami. Tęskno 
mi za prawdziwymi pedałami z klasą. Dlatego też marzy 

mi się taka parada, w której będę szedł ramię w ramię z zaprzyjaź
nionym, przystojnym i męskim gejem, a on będzie wypłakiwał się 
w mój heterycki rękaw. Wypłakiwał ze szczęścia, rzecz jasna. Szczę
ścia spowodowanego odwzajemnioną i piękną miłością. Ω

79 Gejowskie związki: Miłość i  zdrada. Czy geje potrafią być wierni?, http://queer.pl/arty-
kul/185960/gejowskie-zwiazki-milosc-i-zdrada .

marzy mi się taka 
parada, w której będę 

szedł ramię w ramię 
z zaprzyjaźnionym, 

przystojnym 
i męskim gejem
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bŁękitna ostryGa to 
klub dla heteroseksualnych 
mężczyzn, którzy chcieliby 
spotkać się z innymi 
heteroseksualnymi 
mężczyznami i poudawać, że 
są gejami, przez godzinę albo 
i dłużej. przyjdź koniecznie! 
mów jak gej, ubierz się jak 
gej, flirtuj i wyrywaj. 

Błękitna 
 ostryga

k l u b  n o C n y

wszystko to bez żadnych 
seksualnych podtekstów! 
wszystko na niby! wyłącznie 
dla heteroseksualnych 
mężczyzn.
 
uwaga! dla studentów 
i grup zorganizowanych 
mamy atrakcyjne zniżki!

zaprasza na conocne i całonocne igraszki w swoich 
skromnych progach.



Fronda Lux: Jak długo jesteście ze 
sobą?

Kamil: Cztery lata. Myślę, że to dość dłu-
go jak na takie relacje. Chociaż pod wzglę-
dem długości związki homo nie różnią się 
zbytnio od związków hetero. Jedne rozpa-
dają się szybciej, a inne trwają.
Bartek: Długość związku nie zależy od 
orientacji. Jedni są ze sobą na chwilę, inni 
na dłużej. Nam się udało, bo cztery lata 
to mimo wszystko niemały staż. Poznali-
śmy się jeszcze w miejscowości, z której 
pochodzimy, a od roku mieszkamy razem 
w Warszawie. Wcześniej były jakieś 
wspólne wyjazdy.

K: Chciałbym doprecyzować, że pocho-
dzimy z dwóch wiosek oddalonych od 
siebie o około 30 km.
B: Ja Ci dam wioskę! Ja pochodzę 
z miasta! Malutkiego, ale jednak 
miasta.
K: Cztery lata temu powiedziałem rodzi-
com, ze jestem gejem. Pewnego dnia po 
prostu zebrałem się, myśląc: a co tam, 
powiem im. Moi rodzice są psycholo-
gami, ale i tak był to dla nich szok. Bo 
dlaczego miałby nie być? Wiadomo, że 
rodzice myślą o wnukach albo o jakimś 
wielkim ślubie.
B: Myślę, że gdybyś był jedynakiem, to 
byłoby gorzej.

tak jak to 
się robi 
z dziewCzynami 
miałem dwie dziewczyNy. jedNa po moim comiNg oucie była 
w totalNym szoku i mNie zNieNawidziła. zaskakujące, bo 
ogółem jest bardzo otwarta i toleraNcyjNa, działa Nawet 
w lewicowych orgaNizacjach. a druga była z pis-u i to 
właśNie oNa przyjęła to bardzo dobrze. zNam osoby, 
które działają w orgaNizacjach skrajNie prawicowych 
i są gejami. Najwięcej jest ich w ruchu Narodowym – mówi 
homoseksualista kamil. obok siedzi jego chłopak, bartek
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K: Chyba tak, zwłaszcza że po tym, jak 
powiedziałem rodzicom, nagle zrobili 
mi dwie siostry. (śmiech) Ale mimo szo-
ku, o którym wspomniałem, przyjęli to 
bardzo dobrze. i od razu chcieli poznać 
Bartka.
B: Wiadomo, że się bałem, bo jednak 
spotkanie z rodzicami chłopaka zawsze 
wiąże się ze stresem… Ale rodzice Kamila 
podeszli do mnie jak do kolejnego syna 
i tak mnie traktują do dziś. To mnie bar-
dzo cieszy i stanowi ogromne wsparcie. 
K: Bardzo dużo zawdzięczam swoim 
rodzicom. Zwłaszcza to, że dzięki nim 
i przy nich mogę być sobą. Gdybym nie 
miał wsparcia z ich strony, byłoby mi 
znacznie trudniej, bo musiałbym udawać 
kogoś, kim nie jestem. A przecież przez 
życie powinno się przechodzić, będąc 
sobą. Wszyscy jesteśmy przede wszyst-
kim ludźmi. Człowieka nie powinno się 
oceniać przez pryzmat seksualności, ale 
przez to, jaką jest osobą.

Jak się poznaliście? Wyczuwacie się 
jakoś?

B: Jest coś takiego. Często wiemy, gdy 
patrzymy na siebie – na przykład idąc 
ulicą – że ja jestem i ktoś, kogo mijam, 
też jest. To się po prostu wie. A z nami to 
jakoś tak wyszło na studiach.
K: Rozśmieszyło mnie to pytanie. 
„Wyczuwacie się”. Od razu. Nosem się 
może jeszcze wyczuwamy… Nie nazwał-
bym tego w ten sposób, ale jeśli ktoś jest 
gejem, to widać.

B: Czasami można się pomylić…
K: istnieje pewien stereotyp osoby 
homoseksualnej, ale nie zawsze się on 
sprawdza. Z drugiej strony znam wiele 
osób, o których nigdy bym nie powie-
dział, że są gejami. To wzory męskości. 
Nie zawsze można to więc – mówiąc two-
im językiem – wyczuć. Ale istnieje chyba 
coś w rodzaju instynktu.

A czy tacy „męscy mężczyźni” mają 
większe wzięcie?

B: Myślę, że to zależy od konkretnej oso-
by, bo każdy ma inny gust.
K: Kiedy Ty wybierasz dziewczynę, też 
masz jakiś konkretny typ, który Ci się 
podoba, i inny, który Ci się nie podoba. 
Raczej nie jest tak, że „mniej męski” męż-
czyzna szuka bardziej męskiego partne-
ra. To stereotypowe myślenie. 
B: W heteroseksualnych związkach ist-
nieje pewien podział, że dziewczyna ma 
być delikatna, a facet silny. W przypadku 
związków homoseksualnych nie ma tych 
odmiennych żywiołów, bo tworzą go jed-
nak dwaj faceci.
K: Ale oczywiście znam wiele związków, 
w których jeden partner jest bardziej 
męski, a drugi bardziej kobiecy. W rela-
cjach damsko-męskich zdarza się z kolei, 
że to kobieta jest stroną dominującą. 
Wszystko zależy od konkretnego czło-
wieka. Od tego, czego szuka i co lubi.

Jak wyglądały Wasze pierwsze 
spotkania? Pamiętacie te chwile?
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K: Nasza pierwsza randka była tragiczna, 
bo zorganizowaliśmy ją na szybko.
B: Pamiętam, Kamil miał jechać na Chor-
wację i chciał się ze mną spotkać.
K: Zależało mi na tym, żeby mi taka par-
tia nie uciekła… (śmiech) Chciałem poznać 
Bartka jeszcze przed moim wyjazdem, 
umówić się na randkę, porozmawiać. 
Wyjeżdżałem wtedy z rodzicami do 
Chorwacji na trzy tygodnie. Spotkaliśmy 
się więc w dniu wyjazdu, w McDonal-
dzie. Wypiliśmy shake’a, pogadaliśmy, 
pośmialiśmy się... Kiedy byłem na waka-
cjach, dużo ze sobą esemesowaliśmy. 
Wydałem wtedy 200 zł na wiadomości 
do Bartka! Potem jakoś poszło. Spotka-
nia, spacery… Normalnie, wiesz. Tak jak 
to się robi z dziewczynami. Obaj zresztą 
mieliśmy kiedyś dziewczyny.

Wiedzą o Was?

K: Moje wiedzą.
B: A moje nie, bo nie mam z nimi 
kontaktu.

Jak to przyjęły?

K: Jedna była w totalnym szoku i mnie 
znienawidziła. Zaskakujące, bo ogółem 
jest bardzo otwarta i tolerancyjna, dzia-
ła nawet w lewicowych organizacjach. 

A druga była z PiS-u. Tak, miałem dziew-
czynę z PiS-u! i to właśnie ona przyjęła 
to bardzo dobrze, od razu chciała poznać 
Bartka.

Czy nie wydaje Wam się, że jeśli ktoś 
potępia homoseksualizm, to sam ma 
z nim jakiś kłopot?

B: Wydaje mi się, że jest w tym bardzo 
dużo prawdy. Osoby, które kryją się ze 
swoją orientacją, często potępiają ją 
u innych, żeby w ten sposób zaprze-
czyć, że one same mogą mieć z tym coś 
wspólnego. 
K: Znam osoby, które działają w organi-
zacjach skrajnie prawicowych i są geja-
mi. Po prostu. To taka hipokryzja... Nie 
jestem w stanie zrozumieć ich toku rozu-
mowania. Chcą pokazać, jacy to oni nie są 
heteroseksualni, i w ten sposób się zaka-
muflować. Weźmy na przykład austriac-
kiego polityka Jörga Heidera, który 
przewodził skrajnie narodową i homo-
fobiczną partią [Sojusz na rzecz Przyszło-
ści Austrii – red.], a po jego śmierci oka-
zało się, że miał kilku partnerów.

Podobnie jak szef Ku Klux Klanu 
Frazier Glenn Miller, który przecież 
też uprawiał miłość gejowską. I to 
z Murzynem.

uliCą musisz iŚć jak kumpel z kumplem, 
podCzas Gdy obok przeChodzi 
heteroseksualna para, która trzyma 
się za ręCe 
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K: Tak samo jest w przypadku polityków. 
Należą do prawicowych partii, a sami są 
homoseksualistami.

Podejrzewacie kogoś?

K: Ja nawet nie podejrzewam, ale wiem 
kto. W pewnej prawicowej partii działa 
kilku homoseksualistów. Najwięcej jest 
ich w Ruchu Narodowym. Takim oso-
bom na pewno żyłoby się lepiej, gdyby 
zamiast tego próbowały walczyć o pełną 
akceptację ich orientacji. Przecież można 
być prawicowcem i gejem albo katoli-
kiem i gejem, nie widzę w tym sprzecz-
ności. Ale to zależy od charakteru danej 
osoby. Trzeba być odważnym, żeby zrobić 
coming out, szczególnie w Polsce. Nie-
którzy wychodzą z założenia, że to prze-
kreśliłoby ich karierę polityczną. Ale 
chyba mają rację, bo jeśli ktoś należy 
do PiS-u, to chyba nie miałby po czymś 
takim życia w partii.
B: Oni boją się przyznać, bo boją się 
odrzucenia. Nawet w Ameryce zdarza-
ją się sytuacje, że piosenkarz nie może 
zrobić coming outu, ponieważ stracił-
by kontrakt w wytwórni. Nie miałby 
fanek, a cała jego kariera runęłaby 
w gruzach.
K: Tak robi Justin Bieber, który na 100% 
jest gejem. Jego wyczuwamy na odle-
głość. (śmiech)

Jak wyglądają Wasze spotkania? 
Nie boicie się okazywać 
publicznie uczuć? 

B: Na początku się baliśmy, teraz jest 
już inaczej. im dłużej byliśmy ze sobą, 
tym bardziej dodawało nam to odwagi. 
Zaczęło nam mniej zależeć na tym, co 
mówią inni, a bardziej na tym, aby być 
sobą. W Warszawie jest mimo wszyst-
ko większa tolerancja i tutaj pozwala-
my sobie na więcej, ale za czasów, kiedy 
mieszkaliśmy w małej miejscowości…
K: Pamiętam nasze pierwsze spotkania. 
Nie nazwałbym tego wstydem, ale nie 
chcieliśmy okazywać sobie uczuć, żeby 
nie dolewać oliwy do ognia.

Chyba trudno jest tak 
wytrzymać, kiedy czuje się do 
siebie chemię…

B: Tak, to w pewnym sensie trudne. Uli-
cą musisz iść jak kumpel z kumplem, 
podczas gdy obok przechodzi hetero-
seksualna para, która trzyma się za ręce. 
ich czułość i wzajemna miłość nie budzą 
takiego społecznego zgorszenia jak 
to, co my robimy. Ja sam jestem z kolei 
zniesmaczony widokiem heteroseksual-
nych par, które niemal kopulują ze sobą 
(bo jak inaczej to nazwać?) w miejscach 
publicznych. Przesada istnieje więc z obu 
stron. Zarówno tej homoseksualnej, jak 
i heteroseksualnej.
K: Tu chodzi o normalność. Wiele osób 
mówi, że nie chce obnoszenia się osób 
homoseksualnych w przestrzeni publicz-
nej i że powinniśmy to robić w domach. 
A przecież tak było przez tysiące lat! 
Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi i mamy 
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prawo czuć się swobodnie w knajpie czy 
na ulicy.

Czy był taki moment, kiedy 
stwierdziliście, że jesteście już 
razem?

B: Nie było oficjalnej daty. Wszystko 
jakoś samo poszło do przodu. W pew-
nym momencie stwierdziliśmy, że jeste-
śmy ze sobą. Widzieliśmy się bardzo 
często, wszystkie weekendy spędzaliśmy 
razem. Niczego nie stwierdzaliśmy. To 
samo stało się oczywiste.
K: Jeśli już miałbym przyjąć jakąś datę, to 
chyba wtedy, kiedy powiedziałem o tym 
swoim rodzicom.
B: A wiesz, kiedy to było?
K: Kiedy pojechałeś do Budapesztu. To 
było we wrześniu 2010 roku.
 
Pamiętacie swój pierwszy 
pocałunek?

K: Nie. Szczerze mówiąc, to nie. Ale 
pamiętam, że chcieliśmy się pocałować 
już na naszej drugiej randce. Szybko, co 
nie? Byliśmy wtedy w takiej jednej her-
baciarni. Mimo tego, że mieliśmy tam 
dość dużą prywatność i siedzieliśmy 
w osobnym pomieszczeniu, stwierdzi-
liśmy, że tego nie zrobimy, bo była tam 
kamera. Baliśmy się reakcji pracowników. 
B: Pamiętam nasze romantyczne spacery 
o trzeciej w nocy. Zawsze policjanci nas 
legitymowali, bo myśleli, że jesteśmy 
dilerami.

Macie jakieś miejsca, gdzie czujecie się 
swobodniej?

B: W Warszawie wszędzie czujemy się 
swobodnie. Ale najbardziej swobodnie 
czujemy się w klubach dla gejów.

Czy te kluby wyglądają naprawdę tak, jak 
się je przedstawia? Tylko darkroomy i seks?

K: Są takie kluby, ale my do nich nie cho-
dzimy. Niektóre mają specjalne pokoje, 
w których lecą pornosy bądź uprawia-
ny jest striptiz na żywo, a na ścianach są 
haki do podwieszania. Byłem dwa razy 
w takich miejscach i to była tragedia. To 
nie są nasze klimaty.
B: Chcemy po prostu potańczyć, pośmiać 
się i pobawić... Spędzić miło czas ze 
znajomymi. 

Przyjaźnicie się raczej 
z homoseksualistami czy nie ma to dla 
Was znaczenia?

B: Mamy wielu znajomych gejów, ale nie 
ma tutaj reguły. 
K: Ja mam bardzo dużo przyjaciół face-
tów hetero. 
B: A ja mam bardzo dużo przyjaciółek.

Czyli to prawda, że gej jest najlepszym 
przyjacielem kobiety?

K: Tak. i kobiety też tak uważają. Dlatego 
czasami są smutne, że jednak jesteśmy 
homo. (śmiech)
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B: Mnie zdarzało się wiele razy, szcze-
gólnie w czasach liceum, że spotykałem 
się z jakąś dziewczyną, bo dobrze się 
z nią czułem. Ja uważałem to za przy-
jaźń, a po pewnym czasie okazywało się, 
że ona się we mnie zakochała i chciała 
czegoś więcej… To nie jest przyjemne, bo 
można złamać komuś serce. Wiadomo, 
że nie robi się tego specjalnie, bo w ogóle 
nie myśli się o tej osobie w takich kate-
goriach… Mogę też zdradzić, że jedna 
z moich przyjaciółek nazywa mnie swo-
im mężem, a ja ją nazywam żoną. A jest 
hetero.

Bartku, jesteś wierzący. Chodzisz do 
kościoła?

B: Wierzę w Boga. i chodzę do kościoła.

Co niedzielę?

B: Co niedzielę.

Nie widzisz żadnego konfliktu między 
wiarą a Twoją orientacją?

B: Dawniej widziałem, ale to się zmie-
niło. Jakby nie było, Bóg kocha każdego, 
nawet grzesznika. i wierzę, że On jest 
w stanie mi to wszystko wybaczyć.

Czy czujesz się źle w kościele?

B: Nie, choć czasami nie podobają mi się 
niektóre wypowiedzi księży i kazania, 
jakie słyszę z ambon.

Czujesz potrzebę specjalnego 
duszpasterstwa?

B: Ja nie, ale myślę, że dla niektórych to 
byłoby niesamowicie pomocne.
 
Masz jakiegoś ulubionego świętego?

B: Moim idolem jest Jan Paweł ii. Myślę, 
że przyczynił się do wielu dobrych rzeczy 
i zrobił bardzo dużo dla Polski.

Masz znajomych wierzących gejów?

B: Raczej nie. To znaczy w pewnym sensie 
mam, bo wiem, kto jest gejem i jedno-
cześnie jest wierzący. Ale to nie są osoby, 
z którymi się przyjaźnię.
 
Przyjmujecie księdza po kolędzie?

K: Nie mamy własnego mieszkania. 
Wynajmujemy jedno razem z drugą parą 
gejów. Oni musieliby zdecydować, a są 
niewierzący. 
B: Ja oczywiście mógłbym przyjąć.
 
Bartku, czy uważasz, że Kościół 
ma właściwe podejście do 
homoseksualistów?

B: Zdecydowanie nie. Kościół jest prze-
ciw homoseksualizmowi i chciałbym, 
żeby to się zmieniło. Hierarchowie nie 
muszą tolerować wszystkiego, ale mogli-
by przynajmniej zaakceptować nas jako 
zwykłych ludzi, którzy tez potrafią wie-
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rzyć i kochać. Bóg kocha każdego takim, 
jakim jest. Nie rozumiem, dlaczego 
Kościół chce za wszelką cenę pokazać, że 
odstajemy od pewnych norm.
 
Kamil jest działaczem lewicowym, 
a Ty jesteś wierzącym katolikiem. 
Jak się dogadujecie pomimo 
różnych wizji świata? Nie widzicie 
tutaj konfliktu?

K: To jest zdrowa różnica zdań. Jeste-
śmy tacy sami, ale w pewnych kwestiach 
powinniśmy się różnić. Sztuką jest zna-
leźć pewne wspólne mianowniki.
B: Czasami zdarzają się nam sprzeczki na 
tle światopoglądowym.

Lecą talerze?

B: Nie, aż tak źle nigdy nie było. Ale nie 
przeczę, że nie lubię rozmawiać z Kami-
lem na tematy religijne ani polityczne.
K: Mnie w ogóle nie przeszkadza to, że 
Bartek chodzi do kościoła.

Macie coś takiego jak ciche dni?

K: Jasne. Jesteśmy wybuchowi, jeśli się 
zdenerwujemy, ale potrafimy się też 
szybko pogodzić i zapomnieć. Sprzeczki 
zdarzają się zawsze, jak w każdym związ-
ku. i oczywiście nie są przyjemne. Były 
nawet takie momenty, kiedy nawet tygo-
dniami się nie odzywaliśmy.
B: Nie przesadzaj!
K: No tak było!

B: Tak, ale kiedy jeszcze nie mieszkaliśmy 
razem.
K: Odkąd mieszkamy razem, pokłócili-
śmy się tylko raz. Jak z kimś mieszkasz, 
to nie da się do niego nie odzywać. i to 
jest właśnie recepta na długi związek. 
Problemy trzeba rozwiązywać, a wie-
le par przed nimi ucieka, kiedy tylko się 
pojawiają.

Kiedy patrzycie na siebie, to myślicie, że 
to ten jedyny?

B: Tak.
K: Tak.

Chcielibyście zalegalizować 
związek, gdyby była taka 
możliwość?

B: Nie wiem. Ja nie potrzebuję formalne-
go uregulowania.
K: Jeśli ludzie się kochają, to nie potrze-
bują formalności. Ale czasami jakieś 
uprawomocnienie jest wskazane.

Jesteście sobie wierni?

K: Tak. inaczej to nie miałoby sensu. Są 
oczywiście gejowskie – tak samo zresztą 
jak heteroseksualne – wolne związki, ale 
moim zdaniem takie relacje nie mają 
głębszej wartości.

Moi znajomi homoseksualiści, kiedy 
jeszcze byli ze sobą, zawsze powtarzali, 
że z dziewczyną się nie liczy. Uważacie 
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tak samo? Że zdradzić można wyłącznie 
z facetem?

K: Fuj. To strasznie niesmaczne…
B: U nas nie ma czegoś takiego.
K: Myślę, że wierność jest bardzo ważna. 
Jeśli nie ma wierności, to związek nie 
przetrwa.

Tęsknicie za sobą? Ile najdłużej się nie 
widzieliście?

K: Najdłużej nie widzieliśmy się przez 
trzy miesiące, kiedy byłem na Erasmusie. 
Na szczęście Bartek mnie wtedy odwie-
dził. Wiele osób mi mówiło, że gdy wyja-
dę, to poznam kogoś nowego i zostanę 
tam już na zawsze. Ostrzegali mnie, że 
mój obecny związek się rozpadnie.
B: A kto tak mówił? (śmiech)
K: W Danii poznaliśmy koleżankę z Gre-
cji, która bardzo chciała zobaczyć, jak 
wyglądają święta w Polsce, bo sama była 
grekokatoliczką. Zaprosiliśmy ją do Pol-
ski i nas odwiedziła. Było bardzo miło.
 
Szykujecie sobie kanapeczki do pracy?

B: Może nie kanapeczki, ale śniadanie do 
łóżka już tak.
K: U nas nie ma podziału ról. Chociaż ja 
gotuję, a Bartek składa mi ubrania, bo 
sam nie umiem.

Lubicie wspólne romantyczne chwile?

K: Oczywiście, że tak. Ostatnio w domu 
często pijemy sobie wino, jemy kolację 
i oglądamy jakiś fajny film. Wychodzimy 
też na miasto i śmigamy na spacery. 
B: Pamiętam nasze początki. Było wtedy 
dużo takich romantycznych kolacji.
K: A pamiętasz, jak kiedyś mi nie wyszła?
B: Pamiętam. To były owoce morza. Ale 
zjadłem wtedy wszystko!
K: Moi rodzice wtedy wyjechali i miałem 
wolną chatę... Były nawet świece. Typowo 
romantyczna kolacja, jak z filmów.
 
Zbliżamy się do końca. Chcecie 
powiedzieć coś na zakończenie?

K: Ja jestem w szoku, że to idzie do 
„Frondy”. Chcemy zaapelować do 
wszystkich czytelników, żeby byli bar-
dziej otwarci. Jesteśmy normalnymi 
ludźmi. Nie chcemy, żeby oceniano nas 
przez pryzmat orientacji. Zdecydowa-
liśmy się na ten wywiad, żeby przeka-
zać osobom religijnym wizję związku 
gejowskiego jako normalnej i zdrowej 
relacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
spojrzą na homoseksualizm bardziej 
tolerancyjnie. Ω

Czerwiec, 2013



korzenie 
nazizmu leżą 

w homoseksualizmie 
i okultyzmie 
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R ó ż owA  s wA s T y k A . H o M o s E k s U A l I z M 
w   pA R T I I  n A z I s Tow s k I E j
Książka pod takim tytułem została wydana niedawno w Polsce. 
Autorzy – konserwatywny chrześcijanin Douglas Scott Lively i Żyd 
Kevin Abrams – dowodzą, że homoseksualizm nie tylko był obec
ny w NSDAP, ale przyczynił się do skrajnego militaryzmu w nazi
stowskich Niemczech. Porównują III Rzeszę do helleńskiej Grecji, 
twierdząc, że sukcesy wojenne były tam wprost proporcjonalne do 
stosunków seksualnych starszych mężczyzn z chłopcami. To właśnie 
zderzenie kultury helleńskiej z judaizmem (czyli pederastii z hetero

nieznane 
oblicza 
homosek-
sualizmu

Karol Agatowski
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seksualizmem) miało stać się podstawą antysemityzmu nazistów. 
Publikację otwiera następujący cytat: Pozostaje charakterystyczne 
dla Niemców, że choć sprawiają wrażenie najbardziej brutalnie męskie-
go z ludów Europy, są najbardziej homoseksualnym narodem na ziemi 
(H.R. Knickerbocker, Is Tomorrow Hitler). Książka roi się od kontro
wersyjnych tez – możemy na przykład przeczytać, że homoseksuali-
stami jest wiele osób o orientacji heteroseksualnej 1. Zdaniem autorów 
korzenie nazizmu leżą w homoseksualizmie i okultyzmie (ten drugi 
temat wielokrotnie poruszaliśmy na łamach Frondy). Dowodzą oni 
między innymi, że pozdrowienie Sieg heil pochodziło z niemieckiego 
ruchu młodzieżowego Wandervogel założonego w końcu XIX wieku 
przez nastoletnich homoseksualistów, skąd homoseksualizm miał 
przejść bezpośrednio do Hitlerjugend. A to wszystko to ponoć tylko 
wierzchołek różowonazistowskiej góry lodowej.

r o s y j s k i  ru c h  s k i n h e a d óW- g e j óW

W  Rosji istnieje kilka środowisk skinheadowskogejowskich. 
Wyróżnić można między innymi Unię Rosyjskich Gejów Patriotów, 
Aryjskich Narodowych SocjalistówGejów i  GASH (Aryjscy 
Skinheadzi Geje). Ta ostatnia organizacja działa już blisko 25 lat. 
Dzieli się na wiele dość licznych grup – moskiewskie stowarzysze
nie ma blisko 1700 stałych członków. Logotyp GASH stanowią dwa 
skrzyżowane owłosione penisy otoczone wieńcem laurowym zwień

czonym swastyką. Głównym celem istnienia organizacji 
jest zwalczanie homofobów. Nie wszyscy heteroseksualni 
nacjonaliści to homofobi. Wielu z nich to kryptogeje. Zwal-
czamy nacjonalistycznych homofobów dokładnie tak samo, 
jak innych gejożerców. Nie zasługują na żadne specjalne trak-

towanie – mówi Balu z ruchu GASH w rozmowie z magazynem Vice. 
Jego zdaniem na pięćdziesięciu nacjonalistów przypada co najmniej 
jeden gej. GASH nie przyjmuje jednak w swoje szeregi transów, co 
członkowie ruchu tłumaczą trwającą wojną, która jest raczej męską 
domeną. Równie męski jest seks uprawiany przez członków GASH – 
to zazwyczaj BDSM. Jak zaznacza wspomniany Balu, seks stanowi dla 

1 S. Lively, K. Abrams, Różowa swastyka. Homoseksualizm w partii nazistowskiej, Wrocław 
2017, s. 29.

na pięćdziesięciu 
nacjonalistów przypada 

co najmniej jeden gej 
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nacjonalistów gejów świętość, jest wręcz porównywany przez nich do 
Boga. GASH nie bierze jeńców. Balu bez ogródek stwierdza: staramy 
się oczyścić świat z niepotrzebnych ludzi, którzy nie zasługują, żeby żyć.

h o m o s e k s u a l n a  m a f i a

Ubrana w różowe kominiarki gejowska bojówka zwalczająca hetero
seksualistów? W sztuce wszystko jest możliwe. Fag Fighters to praca 
audiowizualna polskiego artysty Karola Radziszewskiego. Zdaniem 
twórcy dzieło ucieleśnia obecny w konserwatywnym dyskursie lęk 
przed homoseksualistami jako niebezpieczną i wywrotową grupą, 
stanowiącą śmiertelne zagrożenie dla tradycyjnych wartości i porząd
ku społecznego. Radziszewski przewrotnie spełnia czarne sny homo-
fobów, w których emancypacyjne postulaty środowisk LGBT wiodą do 
katastroficznej wizji przyszłości: oto homoseksualiści przejmu-
ją kontrolę nad przestrzenia publiczną i zaprowadzają w niej 
swoje nieheteronormatywne porządki – czytamy o Fag Figh-
ters w przewodniku po wystawie Późna polskość. Formy 
narodowej tożsamości po 1989 r. w Centrum Sztuki Współ
czesnej Zamek Ujazdowski, na której praca została pokazana. Bojów
ka porywa heteroseksualistów i wykorzystuje ich w czasie swoich 
orgii, a także tworzy niewybredne grafitti w przestrzeni miejskiej. 
FUCK HETERO, FUCK ME – czytamy na murach. Momentami jest 
jeszcze ostrzej. Napisy na zdjęciach członków gangu głoszą: CHUJ 
W DUPĘ HETERO!

Ciekawostka: różowe kominiarki zostały uszyte przez babcię Karo
la Radziszewskiego, a sam artysta pomimo dwukrotnej prośby nie 
ustosunkował się do propozycji rozmowy z „Frondą Lux”. Ω

napisy na zdjęciach 
członków gangu głoszą: 
chuj W dupę hetero! 



Niełatwo pisać o  zagrożeniach ducho-
wych, jakie niesie ze sobą internet, i nie być 
posądzonym o katotalibanizm. Jedno nie-
ostrożne zdanie wystarczy, by zostać zaszu-
fladkowanym w zbiorze ciemnogrodzkie-
go towarzystwa. Zaraz ktoś odgrzebie 
w odmętach youTube’a Czarta w interne-
cie z Kabaretu Lipińskiej i wyjdzie, że autor 
na pewno nosi kołtun (chociaż jest łysy). 
Szczęśliwie refleksje nad zagrożeniami 
związanymi z internetem nie zrodziły się 
w głowach teologów moralności.

internet jest jednym z  największych 
novum, jakie przyniósł przełom wieku 
xx i xxi. Wprowadził w życie człowieka 
zupełnie nową jakość, zmieniając całko-

wicie jego spojrzenie na świat oraz – co 
może znacznie ważniejsze – redefiniując 
pojęcie umysłu.

u m y s ł  r o z s z e r z o n y 

internet i  nowe technologie już dawno 
kazały filozofom zastanowić się, na ile 
umysł ludzki można przyporządkować do 
sfery fizjologii. Stara kartezjańska zasa-
da każąca usytuować go we wnętrzu cia-
ła przestaje dziś w stu procentach odpo-
wiadać rzeczywistości. Rozpatrzmy tak 
trywialny przykład, jak dane zebrane 
w chmurze. Kiedyś, wcale nie tak dawno 
temu, nietrudno było spotkać człowieka, 
który pamiętał dziesiątki numerów tele-

internet 
a wspólnota 
grzechu

Paweł Rzewuski

Skoro Wikipedia może być wspólnym intelektem, 
to fora mogą być wspólną nienawiścią, 
jednym bytem angażującym dziesiątki 
istot. Cyfrową wspólnotą antychrysta
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fonów czy wierszy. Teraz już nie musi, bo 
trzyma je w chmurze – i nawet jeśli jego 
telefon czy laptop ulegnie dekonstrukcji, 
dane pozostaną. Chmura danych stała się 
ekstremalną w stosunku do ciała częścią 
ludzkiego umysłu. Dodajmy: częścią umy-
słu dostępną dla innych użytkowników, 
którzy mogą ją poddać korekcie. 

Kwestia umysłu rozszerzonego należy 
do sfery subtelnych rozważań, którą nie 
wszyscy są w stanie zgłębić. Filozofowie 
umysłu, jak chociażby Lawrence Shapi-
ro, wskazują za zwolennikami eksterna-
lizmu, że procesy myślowe nie wyma-
gają ucieleśnienia. ich zdaniem nie ma 
potrzeby redukowania umysłu do jedne-
go fizycznego miejsca, skoro jego cząstki 
mogą znajdować się poza ciałem. Zgod-
nie z tą teorią przykład umysłu rozsze-
rzonego stanowił niegdyś zwykły kajecik, 
w którym ktoś zapisywał notatki. Andy 
Clark i  David Chalmers jako przykład 
podają tu choćby notatnik chorego na 
Alzheimera, bez którego ten jest całko-
wicie bezradny.

internet coraz częściej staje się dla 
nas tym właśnie zewnętrznym umysłem 
(zresztą Clark z Chalmersem piszą i o świe-
cie cyfrowym). To, co kiedyś miało margi-
nalny charakter, teraz rozrasta się jednak 
na masową skalę. Obłożeni smartfonami, 
tabletami, laptopami i innymi ustrojstwa-
mi, kawałkujemy nasz umysł między czyn-
ności i przedmioty: tutaj z kimś rozmawia-
my na czacie, tam odpisujemy na SMS-a, 
gdzie indziej przy pomocy alt-tab prze-
skakujemy między oknami, czytając jed-

nocześnie dwa artykuły i oglądając jeden 
filmik, a  ponad to wszystko słuchamy 
płynącej z głośników muzyki. Oczywiście 
cały czas zakorzenieni jesteśmy w świecie 
realnym, który jest naszą bramą do świata 
wirtualnego. Na razie nie mamy do czy-
nienia z  sytuacją opisaną przez pisarzy 
fantastyki, w której zaangażowanie wir-
tualne zastępuje faktyczne życie. Ale taka 
rzeczywistość zbliża się wielkimi krokami. 
Już teraz przeciętny młody człowiek jest 
w  większym stopniu homo virtualis niż 
homo realis. Świat fizyczny stanowi dla nie-
go jedynie dodatek do świata wirtualnego. 
Jego życie toczy się między Twitterem, FB 
i instagramem oraz gwiazdami youTube’a. 

u m y s ł  W s p ó l n y

Nieprzypadkowo współczesny człowiek 
nie jest w stanie skupić się na wykonywa-
nych czynnościach w takim stopniu, jak 
jego przodkowie. Wiedza przestała być 
dziś atutem, internet sprawił bowiem, że 
wszyscy dysponujemy potencjalnie takim 
samym zasobem informacji. 

Jeden ze średniowiecznych filozofów, 
awerroista Siger z Brabancji, ukuł teorię, 
zgodnie z którą Umysł Wspólny jest wiel-
kim zbiorem poszczególnych umysłów, 
tworzących wspólnie chmurę danych. Byt 
ten jednocześnie nie jest redukowalny do 
żadnej ze swoich części składowych, zaś 
jego istnienie nie jest zdeterminowane 
istnieniem pojedynczych komponentów. 
Wraz z tworzeniem Umysłu Wspólnego 
następuje kolektywizacja myśli. Futuro-
log Marek Chlebuś wskazuje między inny-
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mi na Wikipedię jako przykład zbiorowej 
inteligencji.

Człowiek w sieci jest częścią bytu, któ-
ry go pochłania, ale który zarazem może 
się bez niego obyć. Jego umysł to chmura, 
w której gromadzi swoje dane, subskryp-
cje, konta, programy i save’y. A w dodatku 
wszyscy teoretycznie mają do niej dostęp. 
Granica między ja a my staje się coraz bar-
dziej płynna.

c y b e r g r z e c h

Kościół katolicki nie radzi sobie za dobrze 
z realiami sieci. Nie chodzi jednak o prowa-
dzenie ewangelizacji przy pomocy interne-
tu – tę lekcję akurat odrobił bardzo dobrze 
i nie brakuje dziś kaznodziejów głoszących 
naukę przy pomocy youTube’a czy bloga. 
Kościół nie radzi sobie natomiast z reflek-
sją, czym jest rzeczywistość wirtualna 
i jakie miejsce zajmuje w niej grzech.

Na poziomie podstawowym leka-
rze dusz zdali sobie sprawę, że internet 
niesie ze sobą zagrożenie. Dosyć szybko 
zorientowali się, że wśród katalogu pokus 
prym wiedzie porno. Poczciwy człowiek 
może dziś wybierać miedzy rozlicznymi 
rodzajami perwersji a  zwykłą erotyką. 
Rzecz jasna dla wielu ludzi otworzyło to 
drzwi percepcji i stało się przyczynkiem 
do poznania grzechu. Seksuologowie, jak 
chociażby Lew-Starowicz, podkreślają, że 
o wielu wariantach seksualności przecięt-
ny odbiorca nigdy by się nie dowiedział, 
gdyby nie internet. Można znaleźć również 
całe mnóstwo analiz neurologów potwier-
dzających, że oglądanie porno zmienia 

strukturę neuronalną mózgu. Trudno 
zresztą (może poza naprawdę radykalny-
mi odłamami feminizmu) znaleźć kogoś, 
kto z radością przywitałyby wzorce znane 
z hardkorowego porno we własnym domu. 
i wcale nie trzeba się tutaj odwoływać do 
retoryki chrześcijańskiej. 

Powszechnym zjawiskiem, opisanym 
chociażby w książce Zaufaj mi, jestem kłam
cą, jest bańka informacyjna. Tworzy się 
ją za pomocą pozycjonowania wyników 
wyszukiwania, wskutek czego odbiorca, 
który został zapamiętany na przykład jako 
fascynat przemian w polityce, po wpisaniu 
hasła „Tunezja” dostanie przede wszystkich 
informacje dotyczące politycznych prze-
mian w  tym kraju. Ochoczy do wypraw 
obieżyświat, wprowadzając to samo hasło, 
otrzyma z kolei ofertę wycieczek. Tak dzie-
je się też w przypadku porno. Entuzjasta 
filmów z roznegliżowanymi panienkami 
zostaje zamknięty w  swoim występku. 
Wciąga go wspólnota podobnych ludzi 
opanowanych przez Tyrannosaurusa sexa 
(przy okazji – wielki szacunek dla Lao Che 
za ukucie tak smacznego terminu) i coraz 
trudniej mu znaleźć w sieci treści niebę-
dące kolejną odsłoną tych zainteresowań. 
Zostaje mimochodem, na drodze cyfrowej, 
zaliczony do wspólnoty grzechu. 

Ale porno to tylko najjaskrawszy z przy-
kładów. Jest łatwo ujmowalne w  ramy 
nauczania Kościoła, szczególnie że nadzy 
przedstawiciele płci obojga fikający na 
ekranie doskonale wpisują się w zasadę 
nie cudzołóż. Porno, jakkolwiek dziwnie to 
zabrzmi, jest jednak stosunkowo mało 
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groźne. Dlaczego? Ponieważ jest oczywi-
ste. Tymczasem internet tworzy dziesiąt-
ki okazji do grzechu, które w pierwszym 
oglądzie wydają się mało szkodliwe albo 
wręcz naturalne. 

W s p ó l n ota  h e j t u

Takie brzydkie słowo, które przyszło do 
polskiego słownika z języka angielskiego. 
Nie lubię go używać, ale niestety nie ma 
lepszego. Hejt oznacza bezinteresowną 
nienawiść, która przy pomocy internetu 
niczym szambo z nieszczelnej rury wybi-
ja na zadbany, zieleniący się zdrowiem 
trawnik. 

Ktoś powie, że przecież od zawsze tkwi-
ła w ludziach zwykła, bezsensowna zawiść. 
Jeszcze przed umasowionym internetem, 
w zamierzchłym 2002 roku w Dniu świra 
powstała przecież cudna modlitwa:

Gdy wieczorne zgasną zorze,  
Zanim głowę do snu złożę, 
Modlitwę moją zanoszę  
Bogu Ojcu i Synowi: 
„Dopierdolcie sąsiadowi!  
Dla siebie o nic nie wnoszę,  
Tylko mu dosrajcie proszę”.

To, co 14 lat temu było hiperbolizacją, 
dzisiaj jest normą. Wystarczy zajrzeć do 
internetu. Można niczym z rękawa wycią-
gać serwisy internetowe, od Gazety.pl przez 
Wpolityce.pl po Frondę.pl czy Na Temat.pl, 
gdzie co drugi, co trzeci komentarz spokoj-
nie podpada pod któryś z przepisów prawa 
karnego. Śmierć posła Górskiego, wypa-

dek prezydenta Dudy, tragedia Chajzera – 
wszystko wzbudza serdeczną erupcję hej-
tu w czystej postaci.

Kościół wskazuje wszak za przykaza-
niem ósmym, że nie powinno się mówić 
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu, lub w wersji nowotestamentowej: 
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy 
z was mówi prawdę do bliźniego... (Ef 4,25). 
A  czym jest hejt, jak nie właśnie kłam-
stwem, bezinteresownym sianiem nie-
prawdy i nienawiści?

Zaraz, zaraz, ktoś mógłby powiedzieć, 
przecież to oni są głosem prawdy, skoro 
wolą ją wykrzyczeć zamiast przemilczeć. 
Zgoda, gdyby faktycznie chodziło o samo 
mówienie prawdy, nie byłoby problemu. 
Jednak hejterzy zbyt często formułują 
swoje racje w  sposób, który przykrywa 
istotę wypowiedzi. Nie ulega zresztą wąt-
pliwości, że wyrażanie radości z powodu 
czyjejś krzywdy nie jest szerzeniem praw-
dy, a  jedynie szerzeniem agresji. Znów 
powstaje wspólnota – tym razem wspól-
nota nienawiści, poprzez specyfikę bań-
ki informacyjnej jeszcze bardziej ze sobą 
skonsolidowana i zasklepiona. Staje się 
jednym umysłem – bo skoro Wikipedia 
może być wspólnym intelektem, to fora 
mogą być wspólną nienawiścią, bytem 
angażującym dziesiątki istot. Cyfrową 
wspólnotą antychrysta.

Brakuje jednoznacznego głosu sprzeci-
wu, buntu pasterzy dusz przeciwko temu 
wszechogarniającemu, tchnącemu grze-
chem Umysłowi. Ω



nacjonali-
styczna 
dystopia – 
wczoraj 
i dziś

Skrajna prawica ma dziś w Polsce barwę zieloną. Taki 
jest kolor flag Obozu Narodowo-Radykalnego, które 
kilka miesięcy temu zaczęły pojawiać się na oficjalnych 
uroczystościach państwowych i kościelnych. Wielu 
polskich publicystów – nie tylko tych lewicowych – 
zarzuca ONR-owi świadome nawiązania do 
tradycji z lat 30. Na ile trafne są te porównania? M
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Skrzydlata myśl z Miłoszowego Traktatu poetyckiego już od blisko sześć-
dziesięciu lat przypomina: Niech tutaj będzie wreszcie powiedziane / Jest 
ONRu spadkobiercą Partia. Te słowa stały się symbolem. Zrównanie przez 
poetę partii komunistycznej z ugrupowaniem przedwojennych nacjona-
listów zdaje się ukazywać jeden wspólny dla nich mianownik – oszustwo 
ukrywające się w hasłach tak skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy. Czę-
sto wskazuje się, że takim oszustwem były dla Miłosza hasła antysemic-
kie podnoszone przez ONR i część polityków partii komunistycznej. To 
w dużej mierze prawda, ale jego myśl należy rozumieć znacznie szerzej: 
oszustwem była otumaniająca ideologia, redukująca do minimum rolę 
jednostki i niszcząca szeroko pojętą kulturę, łącznie z wiarą. Komunizm 
w wydaniu stalinowskim, narzucony Polsce po ii wojnie światowej, wpro-
wadził tę ideo logię w życie. Miłosz sądził, że podobne efekty dałaby reali-
zacja politycznych haseł ONR-u z lat 30. 

h e r e t yc k i  n a c j o n a l i z m

Czym właściwie był przedwojenny Obóz NarodowoRadykalny? To 
organizacja utworzona przez grupę młodych polskich nacjonali
stów skłóconych ze starszymi działaczami tego prądu ideowego. 
W kwietniu 1934 roku postanowili oni zerwać ostatecznie ze Stron
nictwem Narodowym, największą partią przedwojennej polskiej 
prawicy, i utworzyć własną organizację polityczną. ONR – o czym 

świadczy już sama nazwa – miał być czymś więcej niż tyl
ko partią. Obóz był pojemną formą ugrupowania ludzi 
spajanych tak zwaną „ideą Wielkiej Polski”, którzy mieli 
ją realizować w sposób bezkompromisowy. Jak bywa czę

sto w wypadku politycznych koncepcji, była ona dość mgławicowa 
i podatna na rozmaite interpretacje, wolno jednak sądzić, że jej speł
nienie zaowocowałoby powstaniem Katolickiego Państwa Narodu 
Polskiego. Taka Rzeczpospolita miała być przede wszystkim krajem 
rozległym, jednolitym etniczne i rządzonym silną ręką w oparciu o – 
swoiście zresztą pojmowaną – naukę Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Szacuje się, że legalnie działający ONR przyciągnął w swoje szeregi 
maksymalnie 5 tysięcy osób. Miał na to zresztą jedynie dwa miesiące, 
bowiem już w czerwcu 1934 roku liderzy organizacji zostali fałszywie 
oskarżeni o zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pie-
rackiego. Choć w rzeczywistości tego ostatniego zamordowali nacjona-

onr miał być czymś 
więcej niż tylko partią
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liści ukraińscy, ONR został zdelegalizowany, a młodych narodowców na 
kilka miesięcy zamknięto w obozie internowania w Berezie Kartuskiej. 
Gdy wyszli na wolność, ich ugrupowanie – które działało nielegalnie aż 
do końca ii Rzeczpospolitej – podzieliło się na dwie frakcje: ONR-ABC 
(od nazwy organu prasowego) i Ruch Narodowo-Radykalny. ich liderami 
zostali odpowiednio Henryk Rossman i Bolesław Piasecki.

Zwróćmy uwagę – dzisiejszy ONR występuje pod zieloną flagą ze 
schematycznym symbolem zgiętej ręki dzierżącej miecz, zwanym Falan-
gą. Oznacza to, że współcześni narodowcy pragną kontynuować trady-
cję Ruchu Narodowo-Radykalnego, który posługiwał się takimi samymi 
emblematami. istnieją kompleksowe polityczne manifesty prezentujące 
poglądy tego ugrupowania. Najważniejszy ukazał się w lutym 1937 roku, 
gdy na warszawskich ulicach pojawiły się ulotki zawierające Zasady Pro
gramu Narodowo Radykalnego. Pierwsze trzy punkty, tak zwane prawdy 
bezwzględne, stanowiły fundament całej ideologii ruchu. Głosiły one: 
1. Bóg jest najwyższym celem człowieka (…) 2. Drogą człowieka do Boga – pra
ca dla Narodu (…) 3. W tworzeniu wielkości Narodu – szczęście i rozwój czło
wieka. inną kluczową cechą programu falangistowskiego była zasada 
wodzowska, która czyniła prawem każdą decyzję podejmowaną przez 
charyzmatycznego lidera – Bolesława Piaseckiego.

Ruch Narodowo-Radykalny chciał zbudować państwo, którego kościec 
miała stanowić Organizacja Polityczna Narodu, czyli de facto mono partia 
grupująca wszystkich etnicznych Polaków. Z zasady wykluczone było 
uczestnictwo w OPN Żydów, których uznano za „przynależnych”, a za 
korzystne – i przyszłościowo niezbędne – uważano usunięcie ich z polskie-
go terytorium (podkreślam: chodziło o przymusową emigrację, nigdzie 
nie było mowy o eksterminacji). W OPN mieli znaleźć się natomiast Biało-
rusini i Ukraińcy, których – jak twierdzono – można było bez większego 
trudu spolonizować. 

Wielu autorów stara się dowieść, że przedstawione wyżej ideologiczne 
koncepcje były efektem wewnętrznej ewolucji polskiego nacjonalizmu. 
Jednym z kluczowych argumentów za taką tezą jest rola, jaką 
w swojej ideologii falangiści przypisywali Bogu. Niektórzy 
autorzy, idąc tym tropem, wychodzą z założenia, że RNR był 
ruchem ortodoksyjnie katolickim. Głębsza analiza pism pro-
gramowych prowadzi jednak do wniosku, że to nieprawda. 
W programie politycznym Ruchu Narodowo-Radykalnego 

Współcześni 
narodowcy pragną 
kontynuować tradycję 
ruchu narodowo-
-radykalnego 



M
iC

H
A

Ł 
PR

ZE
PE

R
SK

i /
 N

A
CJ

O
N

A
Li

ST
yC

ZN
A

 D
yS

TO
Pi

A
 –

 W
CZ

O
R

A
J 

i D
Zi

Ś 
18

2

Bóg pełnił w gruncie rzeczy rolę instrumentalną, jego znaczenie spro-
wadzone było do martwego symbolu, na którym opierał się projekt sys-
temu politycznego. Dzięki temu zabiegowi można było przyszły model 
państwa zakotwiczyć w transcendencji, co odpowiadało na zapotrzebo-
wanie psychiczne chwili, pozwalając myśleć o budowie nowego świata 
i przeciwstawiając się upadkowi „zbankrutowanej epoki materializmu”. 
Ale dla Falangi jedyną drogą do Boga miała być praca dla narodu. W ten 
sposób boskie pośrednictwo przypisano nie Kościołowi, ale narodowi 
właśnie. To czyni z polskiego nacjonalizmu w wydaniu RNR specyficzny 
rodzaj herezji.

n i e o d r o d n e  d z i e c ko  e p o k i

Odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi polscy nacjonaliści zeszli tak 
dalece na manowce, nie jest łatwa i sama w sobie zasługuje na książkę. 
Warto tu jednak podkreślić charakterystyczną cechę ich wypowiedzi ide-
owych. Domagając się tradycjonalizmu i powrotu do korzeni, postulaty 
RNR były jednocześnie ultramodernistyczne, zgodnie zresztą ze swoistą 
intelektualną modą lat 30. i choć porównanie z włoskim faszyzmem 
czy niemieckim nazizmem jest uważane za kontrowersyjne, to wypada 
stwierdzić, że falangistowski pomysł na Polskę był nimi wyraźnie inspi-
rowany. Już z lektury prasy programowej nietrudno wysnuć wniosek, że 
ideolodzy RNR fascynowali się faszyzmem, nazizmem, a także różnymi 
odmianami francuskiego i hiszpańskiego konserwatyzmu. W znacz-
nie mniejszym stopniu – choć i takie tropy można odnaleźć – fascyna-
cję budziła potęga Związku Sowieckiego. To stanowiło budulec dla ide-
ologii opartej na kolektywizmie, skrajnym antysemityzmie i kulcie siły. 
Fanatyczny katolicyzm falangistowski – znajdujący się zresztą w mocno 
niedookreślonej relacji wobec Kościoła – był tu co najwyżej jedną ze 
składowych.

Takie spostrzeżenia muszą nas prowadzić do wniosku, że 
Obóz Narodowo- Radykalny był nieodrodnym dzieckiem swo-
jej epoki. Epoki, w której prądy myślowe i informacje krążyły 
szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – sukcesy włoskiego faszy-
zmu odnotowywano z dnia na dzień, a reportaże z iii Rzeszy 
na bieżąco przedstawiały proces konsolidacji władzy nowego 
wzoru. Była to jednocześnie epoka, w której objawił się kryzys 
modernizmu. Naiwna wiara w stosunkowo bezbolesny postęp 
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uległa zachwianiu. Zachwiała się też demokracja, która okazała się sys-
temem niestabilnym i nieefektywnym, co wynikało zwłaszcza z ogrom-
nego kryzysu ekonomicznego, jaki zapanował na przełomie lat 20. i 30. 
Niezwykle boleśnie dotknął on polską gospodarkę i ii Rzeczpospolita na 
dobrą sprawę nie wydobyła się z niego już do końca swojego istnienia. 
Odpowiedzialnością za wysokie bezrobocie, niskie płace i marne per-
spektywy życiowe obciążono wówczas przede wszystkim obcych: z jednej 
strony kapitalistów, z drugiej – Żydów. Współczesna polska publicystyka 
próbuje dowodzić, że istniał wówczas swoisty „antysemityzm ekono-
miczny”. Wypada podkreślić, że był on wykwitem tego samego procesu 
myślowego, w efekcie którego powstają również inne rodzaje ksenofo-
bii – racjonalizacji własnego trudnego położenia poprzez poszukiwanie 
winnego w bliskim otoczeniu. W latach 30. nikomu nie przychodziło 
jednak do głowy, że oto z wielkim krachem na nowojorskiej giełdzie dała 
o sobie znać era globalizacji. 

A zatem w latach 30. niezwykle brutalna i pełna nienawiści ideologia 
polskiej skrajnej prawicy była próbą odpowiedzi na wyzwania cywiliza-
cyjne i wiążące się z nimi głębokie niepokoje emocjonalne. Ale też rodziła 
się z potrzeby odnalezienia nowych odpowiedzi na pytania, które zadaje 
sobie każde pokolenie – o kształt Polski, o jej przyszłość, o możliwe drogi 
rozwoju. Różnica między starszymi i młodszymi działaczami 
wyrażała się w tym, że pierwsi uznali niepodległą Polskę za 
uwieńczenie swojej politycznej walki, a drudzy widzieli w niej 
punkt wyjścia do dalszych działań. Warto tu zresztą podkre-
ślić, że hipermodernistyczne pomysły polskich nacjonalistów – 
takim była wszak budowa państwa totalitarnego – w owym 
czasie nie wydawały się szalone. Za wschodnią granicą szeregi zwierał 
Związek Sowiecki, na zachodzie demokrację w ekspresowym tempie 
zdemontował Hitler. W tym pozornym szaleństwie można było zatem 
dostrzec metodę: jeżeli mamy obronić się przed dwoma totalitarnym 
kolosami, musimy sami się do nich upodobnić. Projekt ten nigdy jednak 
nie doczekał się realizacji.

Pół wieku rządów komunistycznych w Polsce przetrąciło kręgosłup 
polskiemu ruchowi narodowemu. Z jednej strony niebywale skrwawił 
się on w czasie ii wojny światowej, a także po jej zakończeniu, gdy komu-
niści uznali narodowców za najgroźniejszego przeciwnika politycznego. 
Z drugiej strony narodowcy, którzy znaleźli się na emigracji, tacy jak Tade-

nie ma dziś na rodzimej 
scenie politycznej 
takich gigantów 
jak dmowski
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usz Bielecki czy Wojciech Wasiutyński, ani nie rozumieli tego, co dzieje 
się w kraju, ani nie mogli mieć na to żadnego wpływu. Byli też działacze 
narodowi, którzy podejmowali próby współpracy z komunistami. Naj-
bardziej jaskrawym tego przykładem był sam Bolesław Piasecki, które-
mu zezwolono na założenie Stowarzyszenia PAx i odegranie roli konia 
trojańskiego wobec Kościoła i środowisk katolickich w PRL-u. Nawiasem 
mówiąc, można doszukiwać się w tym logicznych konsekwencji jego 
instrumentalnego postępowania wobec Kościoła.

p r z e st ę p c y  c z y  z b aW i c i e l e ?

Wydarzenia z czasów komunistycznych mają przełożenie na dzisiejszą 
sytuację narodowej prawicy. Przede wszystkim jej współczesna myśl jest 
w Polsce nieporównanie słabsza od tej z okresu ii Rzeczpospolitej. Nie 
ma dziś na rodzimej scenie politycznej takich gigantów jak Dmowski, nie 
znajdziemy też takich piór jak Goetel czy Kozicki. Odtwarzające się po 
1989 roku rozmaite prefiguracje ugrupowań prawicowych próbują z różną 
intensywnością nawiązywać do tradycji polskiej Narodowej Demokracji. 
W nurcie tym nie mogło zabraknąć miejsca oraz dla organizacji przyj-
mujących nazwy z epoki – mieliśmy już Stronnictwo Narodowe, mamy 
Młodzież Wszechpolską czy Obóz Wielkiej Polski. Jednak współcześnie 
są to organizacje mało liczne, znajdujące się na politycznym margine-
sie. Na pytanie, czy więcej w tym nowości, czy kontynuacji, należałoby 
zapewne odpowiedzieć, że najwięcej jest karykatury.

Jak na tym tle prezentuje się współczesny Obóz Narodowo-Radykalny? 
Założony w pierwszej połowie lat 90., jest bardzo bladym odzwiercie-
dleniem swojego poprzednika. Nie tworzą go już świetnie wykształceni 
młodzieńcy ze znanych warszawskich rodzin. Nie słyszałem o tym, żeby 
liderzy ONR-u bronili doktoratów czy tłumaczyli ważne prace z zakresu 

współczesnej filozofii. Z drugiej strony o tym i tak głośno się 
nie mówi. Niektóre media przedstawiają tę organizację przede 
wszystkim jako zagrożenie dla porządku publicznego – odzy-
wały się nawet głosy, że należałoby ją zdelegalizować – inne 
z kolei chcą widzieć w oenerowcach strażników tradycji, anty-
tezę zniewieściałej i nijakiej kultury politycznej naszych cza-
sów. Sam jednak nie widzę w nich potencjału dla strzeżenia 

narodowych wartości i uważam, że hasła z lat 30. mają małą szansę na 
zdobycie popularności wśród młodych ludzi w Polsce. 

hasła z lat 30. 
mają małą szansę 
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Lubimy narzekać na dzisiejszą sytuację ekonomiczną nad Wisłą, ale 
przed wojną była ona nieporównanie gorsza. Granice były zamknięte, 
a możliwości rozwoju ograniczone przez łaskę i niełaskę władz sanacyj-
nych. Dziś, choć jest to często obśmiewane, wielokroć więcej zależy od 
jednostki. Gdzie są zaś współcześni „obcy”? Mityczni uchodźcy pojawiają 
się jedynie w telewizji, w relacjach z granicy macedońsko-greckiej, może 
serbsko-węgierskiej. Żydzi, obsadzający tę rolę w politycznym spektaklu 
ii Rzeczpospolitej, byli tuż obok – namacalni, budzący strach, czasem 
zazdrość. Napięcie polityczne w Polsce w okresie dwudziestolecia było 
znacznie większe również dlatego, że młodzież wchodząca w życie inte-
resowała się przyszłością kraju. Ostro spierano się, poszukiwano dróg 
wyjścia z kryzysu. Było jasne, że bez niepodległego państwa życie oby-
wateli będzie niepełne, wręcz niemożliwe. Czy tak jest dziś? Nie sądzę. 
Niezwykle skuteczną szczepionką na popularność skrajnych ideologii jest 
znieczulica, intelektualne lenistwo. Trudno się z tego cieszyć, ale trudno 
też tego nie dostrzec.

Naturalnie są i paralele pomiędzy ONR-em przedwojen-
nym i dzisiejszym. Nasz świat znalazł się w kryzysie ideowym, 
nie brakuje postaw nihili stycznych. Modernizacja opierająca 
się na stałym przyspieszaniu tempa pracy i wykładniczo rosną-
cej konsumpcji, przy jednoczesnym zmniejszaniu stabilności 
życia, jest coraz mniej atrakcyjna. Wszystko to jednak o wiele 
za mało, by zwiastować zagrożenie dla polskiej demokracji, 
dla ustrojowego status quo. 

A zatem na pewno nie czeka nas Przełom Narodowy, czyli rodzaj nacjo-
nalistycznej (kontr)rewolucji. Ale jeżeli do części współczesnej młodzieży 
trafia dystopijna wizja budowy totalitarnego polskiego państwa katolic-
kiego, w którym kapłanem narodowej wiary mógłby stać się ktoś pokro-
ju ks. Jacka Międlara, niezbędna jest głęboka refleksja na temat tego, 
w jakim miejscu znalazł się obecnie nasz kraj. Ω

skuteczną szczepionką 
na popularność 
skrajnych ideologii 
jest znieczulica, 
intelektualne lenistwo



Kolonia

Nazwa, która za parę lat nic nam nie powie. 
Janówek, to naprawdę tu, idąc za stacją 
po schodach do auta, w dół, sądzę, że wybrałem 
dobrze, co nie oznacza, że nie dało się 
wybrać lepiej. Ot, po miesiącu nie będę miał 
nic do powiedzenia, wielkie nic ze słabą głową 
do długich zdań. Szkoda, babciu, nie ma cię 
ze mną, a mimo to za krzakiem, gdy splunąłem 

za siebie na trawę, czuję na sobie wzrok 
kobiet stojących za wiaduktem – chyba jedna 
daje głową znak innym, skinieniem – a każda 
ma w sobie odrobinę z ciebie: odchodzą 
pewne, że wiedzą tyle, ile zdaje się 
im, że pamiętają. Mgła, za mgłą autobus, 
z autobusu w ciszę. Oko w oko z ciszą, 
poza czasem. Tak mi się zdawało: nie będę 

miał nic w sobie ani ze sobą, z tobą i bez. 
A skoro tak, trzeba im wiedzieć, że w środę, 
ledwo podniosę się z krzesła, słowa, ta droga 
ode mnie do ciebie, zastygając bez ruchu, 
wtapiają się w tłum bez nadziei, że są w stanie 
wydostać się poza nawias, poza strukturę 
nawiasu, poza sen o strukturze nawiasu, 
ze słowa w słowo, w próżnię. Aż cisza się skrapla. 

adrian sinkowski



Puzzle

Znalazł się pod lodówką: to, że porzucił plan, 
aby spędzić bez światła, w kurzu, resztę życia, 
coś o nim mówi. Dzieci wsuwają go do ust 
i gwiżdżą, mocno gwiżdżą. Nie uchylają się

od odpowiedzi, czy to, na co patrzą z dołu, 
warte było, aby po cichu ulotnić się,
zanim padną pytania o obiad w przedszkolu.
Pociągi pełzają po torach, szkoda, stać je 

na inną trasę, inne tempo, tu ani drgną:
para odrywa się od nich i pryska z gwizdem
w górę, a im starcza, że snują się z kąta w kąt. 
Słońce, babciu, pobladło na widok tunelu. 

Ten godzi się, aby za rogiem pociąg wsunął 
się w nie z powrotem, choć po minięciu peronu 
okaże się, że to nie ostatnie spotkanie, 
kiedy cień bierze pociąg w objęcia i znika. 

adrian sinkowski



Hipoteza

Nie tak dawno nie miałem już nic do ukrycia, 
żadnego wersu, zdania, które pleniło się 
w ścianach, rosło pod podłogą w milczeniu, 
tracąc trochę z długości, nie tracąc nic z sensu, 

wcale pewne, że klątwa, a była nią zgoda 
na używanie go wte i wewte po kartce, 
ulotni się w powietrzu, aż to, że stało się 
nie tak, jak stać się miało, bo kurz z książek zabrał 

klątwę ze sobą, lecz nie zwrócił jej w terminie, 
czyni, że rozglądam się nocą za alibi. 
Zbyt wiele mnie rozprasza. Dbałość, z jaką światło 
rozbiera sens do naga, wolno, bez euforii, 

odwraca uwagę od zdania, które w klątwie 
widziało ostatnią szansę, aby wypłynąć. 
Na tyle, widać, pewną, że w nią uwierzyło. 
Zdanie zostało z niczym, nic zostało ze mną. 

adrian sinkowski



Jutrznia

A to dopiero, nie mam nic do powiedzenia, 
liczę do dziesięciu i liczę się z porażką. 
Dokąd to? Kłamstwu usta sinieją od mrozu, 
wers obraca się w kłamstwo, w kącie krajobrazu 

nieostra, gnuśna, butna składnia kładzie pracę 
tylko po to, aby ktoś, kto nie zajął się nią 
w porę i na tyle solidnie, na ile ma 
możliwość kłaść na szali coś, co nie jest jego – 

kredyt, czas dzieci, pracę żony i od roku 
reputację teatru – pojął, że drogeria, 
metro ani tulipan, mimo iż uchodzą 
w środę za sojuszników, nie wstawią się za nim. 

Wolno im wytknąć, że mają go na sumieniu. 
Owszem, godzą się na to. Skoro obietnica 
lepszego wersu poszła się gonić w zawodach, 
myślę, że stoję w miejscu. Za mną stoi czwartek. 

adrian sinkowski



Apatia

Stanie się to w fotelu, zimą, nie wieczorem, 
choć ciemność to jedyne, co widzę za oknem. 
Nie będę miał naprawdę nic do powiedzenia
z herbatą na stoliku, która nie od razu,
wzmocniona łyżką miodu, działa, ale jej smak
ściąga powoli z ust i wyrzuca do kąta
resztę uśmiechu, siłą, jak robią to słowa
szefa. Od kiedy stało się jasne, że premia

dziwnie nie idzie w parze, a być może idzie
dokładnie w inną stronę, niż odpowiedzialność,
choć jej definicję trzeba w teatrze uznać
za kontrowersyjną – wszak chyba nie jest nią 
nocą, na zwolnieniu, bez sił, aby się podnieść,
stukanie w klawiaturę, wcale na złość dzieciom, 
które zbyt łatwo idą na widok laptopa 
po Auta albo Kota w butach do regału, 

to nie sposób zaprzeczać: jest to obu stronom 
na rękę, a powszechna teza o przepaści 
między pokoleniami, rzucająca w każdą 
ze stron i wyzwanie, i cień, oba do przejścia, 
gdy rozprasza je światło idące z ekranu, 
kłóci się z etosem rodzicielstwa bliskości, 
a nam, po trzydziestce i po przejściach, wolno iść 
tylko w zgodzie z etosem, mimo iż daje się 

adrian sinkowski



w nim rozpoznać daleko idące sprzeczności, 
raz kipi od sarkazmu, a raz uśmiecha się 
pojednawczo, aby odsunąć złe wrażenie, 
lecz ono, tak jak plama po soku, nie schodzi – 
dlatego nie dziw się, że prośbę, abym wspiął się 
na szczyt możliwości, gdy pada ona drugi, 
trzeci, w końcu czwarty raz, a szefowa czeka 
na odpowiedź, zamykam na dysku, w folderze, 

na dnie pliku, aż pamięć zewnętrzna gubi się, 
wetknięta przez dzieci pod lodówkę: tam praca, 
chcąc nie chcąc źródło bytu, z drugiej strony stołu 
one, dzieci, wiedzą, że będą się tłumaczyć, 
choć nie są pewne z czego, przed kim i dlaczego. 
Czy istnieje mniejsze zło, które rozciąga się 
między dwa końce stołu, lecz okazuje się 
na tyle elastyczne i trwałe, że pęka, 

owszem, ale po czasie, z chwilą jak emocje 
wrócą grzecznie na miejsca, bez krzyku, posłuszne, 
aby zamknąć sukcesem to, co się zaczęło? 
Nie, to zbyt piękne. A nam, nieco już za starym, 
by wczuć się, co czują dzieci, nic nie idzie  
z pomocą, nawet żadne, usprawniane skalą 
głosu i tonem, coraz mniej błogim, apele. 
Dają ten sam efekt: śmieją się z nas. Za stołem.



W obronie 
prawdziwych 
obrazów

Piotr 
Popiołek
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W 2001 roku talibowie równają z ziemią gigantyczne 
posągi Buddy w Bamjanie. W maju 2014 ISIS burzy 
neo-asyryjski posąg w Tel Ajaja. W Al-Rakka ISIL 
rozjeżdża buldożerami asyryjskie bramy zdobione 
rzeźbami lwów. W 2015 zniszczone zostają artefakty 
z muzeów w Mosulu, Nimrud i Palmyrze. A w pewien 
listopadowy czwartek 2013 roku do budynku 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie wchodzi 
grupa osób z różańcami w zaciśniętych dłoniach

Wkraczają do pomieszczenia, w którym wyświetlany jest film Ado-
racja Jacka Markiewicza, ukazujący artystę ocierającego się w nie
ukrywanie seksualny sposób o  polichromowany, dwumetrowy 
średniowieczny krucyfiks. Mężczyźni i kobiety stoją, klęczą i modlą 
się. Błysk fleszy. Koneserzy sztuki patrzą – z zażenowaniem? zacie
kawieniem? Performans czy najazd barbarzyńców? Przed galerią 
tłum ludzi skanduje „Hańba!”. Na ekranie nagi Markiewicz ociera się 
o poranione ciało Chrystusa, jego twarz zbliża się ku wykrzywionej 
w bólu Jego twarzy. Do sali wchodzi mężczyzna, rzuca puszką czer
wonej farby w ścianę, na którą pada światło projektora. 

d i a lo g  n a  m i a r ę  s z t u k i

Ktoś mógłby zapytać, jaki jest sens powracania do tematu sprzed 
trzech lat, który – jak się wydaje – został już przedyskutowany i poja
wił się na łamach większości mediów (tych świeckich i katolickich). 
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Przy tej okazji zostały już poruszone kwestie obrazy uczuć religijnych, 
granic sztuki, aktualności sztuki krytycznej, reakcji wobec sztuki. 
Kilku komentatorów zauważyło nawet, że niedaleko temu wyda
rzeniu do starych sporów ikonoklastycznych. I właśnie do tematu 
ikonoklazmu należałoby wrócić. Po to, by obnażyć (krypto)teolo
giczne tendencje w sztuce, również tej, która stara się być „po pro
stu” sztuką krytyczną, szokującą pod płaszczykiem świeckości. Do 
pracy Markiewicza wracam właśnie dlatego, że w niej ten temat jest 
oczywisty, wyrażony explicité. Jego praca , a także inne wymienione 
w niniejszym teście, są według mnie par excellence manifestem Boga 
nieobecnego dzisiejszych elit. 

Działanie, jakie podjął Markiewicz, to nie (tylko) SYMBOL, jak 
twierdzi krytyk Iwo Zmyślony. To teologiczna deklaracja, już swym 
wyrazem naruszająca status quo, którego chciał bronić krytyk. Obu
rzony zniszczeniem instalacji stwierdził on, że miejscem sporu, 
w którym można ścierać się na słowa, na argumenty, bez krzywdzenia 
się nawzajem nie jest galeria. To absurdalne stwierdzenie, bo prze
cież Markiewicz sam wyraził swoje teologiczne przekonania poprzez 
instalację, a nie słowa w artykule. Sam fakt wykorzystania prawdzi
wego przedmiotu kultu, jakim był krzyż, sprawia, że pewien niepi
sany porządek został naruszony. Nic więc dziwnego, że spotkało się 
to z adekwatną – tak uważam – reakcją ludzi, którzy radykalnie się 
z tym manifestem nie zgodzili. Centrum Sztuki Współczesnej na tę 
krótką chwilę przestało być miejscem propagandy jedynego prawi
dłowego oglądu na świat – mieszczańskiej przeintelektualizowanej 
narracji o Bogu Nieobecności (będącego dalekim echem rewolucyjnej 
Istoty Najwyższej), a stało się przestrzenią dialogu, w której mogły 
się zetrzeć dwie odmienne narracje. 

Iwo Zmyślony uznał oblanie farbą ściany, na której wyświetla
ny był performans, za nieadekwatną reakcję. Niewiele osób, jak ks. 

Andrzej Draguła czy Jakub Dąbrowski, dostrzegło w tym 
uzasadnione, w pewnym sensie twórcze działanie (Dragu
ła 2013). Większość znawców sztuki, w tym wspomniany 
Zmyślony, zarzuciło zaś „oburzonym” traktowanie reli
gii w sztuce zbyt serio. Zgodnie z tą linią argumentacji 
„motłoch” nie rozumie sztuki wysokiej i współczesnej – 
wszakże artysta świadomie krytykuje w swoim dziele ido

centrum sztuki 
Współczesnej na tę 

krótką chwilę przestało 
być miejscem propagandy 
jedynego prawidłowego 

oglądu na świat
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latrię obecną w religijności ludowej. „Mohery”, uważają znawcy, są 
wyznawcami religii ludowej, niskiej, która nie ma wiele wspólnego 
z teologią uprawianą na wyżynach uniwersyteckich katedr, gdzie 
studiuje się opasłe tomy Ojców Kościoła i scholastyków. Wielu inte
lektualistów wolałoby zapewne, żeby protestujący napisali polemikę 
do tygodnika opinii, a nie robili sceny na salonach. Śmiem twierdzić 
jednak, że to właśnie w tej religijności ludowej, przeżywanej i żytej, 
utrwalanej w codziennych praktykach, rytuałach i modlitwach – 
jakkolwiek naiwne i banalne by się one nie wydawały – obecna jest 
wysoka teologia. 

p r z e i n t e l e k t u a l i z oWa n y  i ko n o k l a z m

Oczywistym jest, że za owym protestem „moherów” stała inna moty
wacja niż w przypadku ISIS. Zburzenie posągów Buddy w Bamjanie 
czy niedawne zniszczenia w Iraku i Syrii to autentyczne 
akty ikonoklazmu usuwające znaki sacrum z przestrzeni. 
To zupełna odwrotność tego, o co Zmyślony oskarżył pro
testujących. Tutaj to Markiewicz był ikonoklastą (co sam 
przyznał w rozmowie o swojej pracy), a protestujący byli 
obrońcami sacrum. 

Dlaczego bowiem ci ludzie weszli do galerii z różańca
mi, modląc się w intencji ekspiacji? Skąd to oburzenie? 
Nie z powodu niezrozumienia dzieła czy obrazoburczych motywacji. 
Wręcz przeciwnie, właśnie te osoby potraktowały obraz serio w odróż
nieniu od krytyków i miłośników sztuki współczesnej. Obraz nie jest 
dla nich tylko pustym symulakrem, za którym nic nie stoi, dla któ
rego sensotwórcza jest wyłącznie apodyktyczna interpretacja uzna
wanego i legitymizowanego przez elitarne środowiska krytyka czy 
historyka sztuki. Dla tych wszystkich kobiet i mężczyzn z różańcami 
w zaciśniętych dłoniach, stojących w błysku fleszy w galerii, obrazy są 
teologiczną rzeczywistością. To niezaprzeczalny fakt, widoczny wła
śnie poprzez codzienne rytuały, obecne w owym naiwnym, ludowym 
sensualizmie. W całowaniu krzyża i ran na stopach Jezusa, w głaska
niu stóp figury Matki Bożej. Czy to idolatria, jak twierdzą oświeceni, 
dla których szczytem duchowości i religii wysokiej jest abstrakcyjna 
kontemplacja Boga samego w sobie, w jego niewidzialności, trans
cendencji, oślepiającym blasku? Byłoby to iście gnostyczne założenie. 

dla tych wszystkich 
kobiet i mężczyzn 
z różańcami 
w zaciśniętych dłoniach 
obrazy są teologiczną 
rzeczywistością
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I w pewnym stopniu obecne wśród intelektualnych elit. Widzą oni 
siebie jako „psychików”, uduchowionych wybrańców, którzy mogą 
czcić czysty Absolut, wymykającą się materii Pleromę, podczas gdy 
„hyliczne” chamy są niewolnikami zmysłów, wielbiącymi nieczystą 
materię, widzącymi Boga w figurach i obrazach. 

p e r s p e k t y Wa  o b j aW i e n i a

W tej sensualnej pobożności zawiera się jednak prawda wynikają
ca z faktu Objawienia, wcielenia Słowa Bożego i Jego zjednoczenia 
z ludzką naturą w rzeczywistej, postrzeganej zmysłowo materii. 
To chrystologiczne uzasadnienie kultu obrazów usystematyzował 
Jan Damasceński, uważany przez niektórych za ostatniego z Ojców 
Kościoła, żyjący w VIII wieku w kalifacie Umajjadów. Sprzeciwiał 
się on rozpleniającemu się wówczas w Bizancjum ikonoklazmowi 
usankcjonowanemu przez cesarza Leona III i na przestrzeni kilkuna
stu lat napisał trzy krótkie dzieła znane jako Mowy obronne przeciw 
tym, którzy odrzucają święte obrazy. Powołując się na słowa Ewan

gelii Mateusza: Wielu królów i proroków pragnęło ujrzeć to, 
na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, 
a nie usłyszeli. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, 
że słyszą (Mt 13, 16–17), pisał: Widzieli więc Apostołowie 
Chrystusa w ciele, patrzyli na Jego cierpienia i cuda, słyszeli 
Jego słowa. Także i my pragniemy widzieć i słyszeć, i stać się 
przez to szczęśliwymi. […] patrząc na namalowane wizerunki 
widzimy obraz Jego cielesnej postaci, Jego cuda, Jego mękę, 
a oddając cześć i szacunek, składając pokłon Jego postaci w cie-

le – zostajemy uświęceni (Mowa III, p. 12).
Wcielenie stanowi fundament, bez którego nie da się zrozumieć 

chrześcijańskiego podejścia do obrazów. To święta semantyka, w któ
rej znak nie jest czysto konwencjonalny i arbitralny w stosunku do 
znaczonego. To nie pusty symulakr, któremu odbiorca czy sam autor 
nadaje sens. Każdy obraz (tekst, symbol, znak) jest powiązany trwale 
ze swoim prototypem. Wizerunek świętego nie jest tylko zwykłym 
portretem, Krzyż nie jest tylko dwoma przecinającymi się belka
mi, a figura Chrystusa nie jest tylko materią ukazującą zewnętrzną 
postać Jezusa. Odsyłają one do konkretnych osób (Osoby) i zdarzeń. 
Obrazem idealnym w tej koncepcji jest rzecz jasna sam Syn, będący 

Wizerunek 
świętego nie jest 

tylko zwykłym 
portretem, krzyż nie 

jest tylko dwoma 
przecinającymi 

się belkami



we wszystkim identyczny jak Bóg Ojciec, 
różniący się od Niego jedynie sposobem 
istnienia (Ojciec jest bez początku, nie
zrodzony, Syn natomiast  – zrodzony 
z  Ojca w  wieczności). Syn, wcielając 
się, przybliżył nam swoją boskość. Jan 
Damasceński we wspomnianych Mowach 
napisał: Oglądając Jego cielesną postać, 
rozważamy także, w  miarę możności, 
pojęcie Jego boskiej natury. Skoro jednak 
natura nasza jest dwoista – złożeni bowiem 
jesteśmy z duszy i ciała – a dusza nasza nie 
jest naga, lecz przesłonięta cielesną powło-
ką niczym zasłoną, przeto też nie może-
my dojść do zrozumienia tego, co duchowe, 
bez pośrednictwa środków materialnych. 
Jeśli więc słyszymy odbierane zmysłowo 
słowa i pojmujemy to, co duchowe, to rów-
nież poprzez cielesne widzenie osiągamy 
duchową kontemplację (Mowa III, p. 12). 
Będąc cieleśni, jesteśmy skazani na ten 
sensualizm, tę pośredniczącą rolę mate
rii. Człowiek nie może przekroczyć tego 
ograniczenia, jest bowiem niezdolny do 
kontemplacji czystego ducha, Absolutu. 
To jeden z podstawowych faktów antro
pologii chrześcijańskiej, że konkretny 
człowiek jest hipostazą, osobą składa
jącą się jednocześnie z  duszy i  ciała. 
Żyje dzięki jedności obu. Dochodzi do 
tego, co duchowe, za pośrednictwem 
tego, co materialne. Franciszek Salezy 
mówił wprost o konieczności koadoracji, 
czyli zapośredniczeniu poprzez święte 
wizerunki (Krasny 2016: 116). Materia 
również nie stanowi czegoś arbitralne
go, zupełnie transcendentnego wobec 
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Boga. Bóg daje jej istnienie, ożywia ją, bo wszystko, co jest, jest 
dzięki Bogu i jest dobre. Stworzenie jest w nieprzerwalnej relacji do 
swego Stwórcy. Tak jak konkretna materia została przebóstwiona 
we Wcieleniu, tak reszta materii jest powołana do przebóstwienia 
i odnowy w horyzoncie eschatologicznym. Poprzez działanie ludzkie 
współgrające z Łaską ulega uświęceniu. 

Takim działaniem uświęcającym materię jest również tworzenie 
świętych wizerunków. Wedle ortodoksyjnego wykładu krucyfiks 
nie jest abstrakcyjną formą, która nie ma treści (poza tą nadawa
ną przez uprawnionych w świecie sztuki specjalistów). Dopiero 
w wyniku kontrreformacji powstały modele semantyczne, na przy
kład Franciszka Salezego, w których podkreślano bardziej konwen
cjonalny charakter krzyża jako znaku abstrakcyjnego, odłączonego 
od desygnatu. Dla Jana Damasceńskiego taki krzyż ma bardzo kon
kretny prototyp, którym jest zbawcze wydarzenie śmierci Chrystu
sa na Golgocie. Nie jest to symulakr, którego treść zmieni się przy 
każdym kopiowaniu, przemieszczeniu, remiksowaniu. Krucyfiks 
zanurzony w urynie nadal będzie miał ten sam pierwowzór. Andres 
Serrano, autor zdjęcia takiej instalacji, może przyjąć de facto jedno 
z dwu stanowisk. Albo uznaje, że ów krucyfiks stanowi rzeczywisty 
obraz w rozumieniu chrześcijańskim, a więc odwołuje do śmierci 
krzyżowej Chrystusa – ujawniając się wtedy jako osoba wierząca, 
ale i bluźnierca; albo przyjmuje postawę ikonoklastyczną i, nie bój
my się tego słowa, nominalistyczną – czyniąc krzyż konwencjonal

nym znakiem, któremu nadaje znaczenie, uwzględniając 
kontekst kulturowy, lecz mając na celu przede wszystkim 
przekazanie określonej treści. Nie jest to wówczas krucy
fiks na serio. Jeśli odwołuje on do postaci Jezusa, to na 
zasadzie jakiegoś umownego sensu, a nie z samej swej 
natury. Jednak nawet przyjmując bardziej wyważoną 
opinię na temat świętych obrazów, wypracowaną przez 
francuskich katolickich intelektualistów doby reformacji, 
takie akty transgresji, jak te obecne w sztuce krytycznej, 

które za przedmiot biorą sobie święte wizerunki, byłyby uważane 
za arcybezbożne i zasługujące na całkowite potępienie w majesta
cie prawa (jeden z czytelników Voltaire’a, kawaler La Barre, który 
dopuścił się publicznego zniszczenia krzyża, został przez władze 

galerie sztuki 
mogłyby się stać 

rzeczywistymi 
przestrzeniami 

dialogu, 
współczesnymi 

agorami
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świeckie skazany na obcięcie języka i rąk, a potem spalony na sto
sie) (Krasny 2016: 225). 

Należałoby więc stwierdzić, że te niezrozumiałe przez elity zacho
wania zabobonnego pospólstwa niszczącego prace ikonoklastyczne 
to obrona metafizyki. Czerwona farba miotana w Adorację czy poseł 
Tomczyk wpadający do Zachęty, by ratować papieża spod meteorytu 
(praca La nona ora Maurizo Cattelana), to właśnie akty obrony chrze
ścijańskiej racjonalności i ortodoksyjnej teologii. I są one reakcją 
w pełni usprawiedliwioną, a wręcz powinny być uważane za reakcję 
dopuszczalną czy wskazaną. Nawet nie ze względu – jak twierdził 
ks. Draguła – na wpisywanie się w dyskurs artystyczny, ale na formę 
dialogu i polemiki teologicznej w ramach określonego języka (języ
ka znaków wyrażającego się poprzez akty i działania, a nie pisanie 
felietonów). W ten sposób galerie sztuki mogłyby się stać rzeczywi
stymi przestrzeniami dialogu, współczesnymi agorami. Gdyby tylko 
dopuszczały możliwość takiej interakcji. 

n i e o b e c n y  a b s o l u t

Wiadome już jest, że owe wydarzenia – protesty przeciw pracy Mar
kiewicza czy choćby ratowanie papieża przez posła Tomczyka – to nie 
spór wynikający z niezrozumienia sztuki wysokiej, to nie 
walka o puste znaki w galeriach i obrazę uczuć religijnych, 
to wreszcie nie chuligaństwo. To spór metafizyczny, wal
ka o imponderabilia. Dzieło Markiewicza nie jest obrazą 
konserwatywnych katolików, a czyn Tomczyka dewastacją 
mienia. To manifesty teologiczne. Dlatego też i uciekanie 
się do sądów świeckich w celu rozstrzygnięcia sporów czy 
to o obrazę uczuć religijnych, czy o zniszczenie dzieł sztu
ki, nie ma sensu. 

Wiedząc już, jaka teologia stoi za wizerunkami Chrystusa i świę
tych w  chrześcijaństwie, nie można mieć wątpliwości, że praca 
Markiewicza wpisywała się w autentyczny ikonoklazm – wyrażała 
przekonania religijne autora i zawierała konkretną tezę teologicz
ną. Przyznał to również sam autor, mówiąc, że punktem wyjścia [dla 
Adoracji – przyp. aut.] był bunt wobec tych wszystkich figur w kościele 
katolickim. Jego praca była wyrazem sprzeciwu wobec nadużycia, 
które sam obserwował: W kościele, do którego chodziłem, przy wejściu 

Walka o fundamenty 
chrześcijańskiej 
cywilizacji nie rozgrywa 
się na pustyniach 
bliskiego Wschodu, ale 
w europejskich miastach
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wisiał krucyfiks. Był bardzo realistyczny, wręcz cielesny. Ludzie go cało-
wali. Zostały we mnie te obrazy (Ruszczyk 2014). Można śmiało powie
dzieć, że Adoracja to manifest ikonoklastyczny, ale także, pozwolę 
sobie twierdzić, wyznanie wiary „psychika”: Do pracy, w której piesz-
czę Chrystusa, motywowała mnie chęć obrazy tego, co nie jest Bogiem. 
I mimo wszystko jest to praca religijna – o uwielbieniu Boga. Liżąc wielki 
średniowieczny krucyfiks, dotykając go nagim ciałem, obrażając go, gdy 
leży pode mną, modlę się do Prawdziwego Boga (Markiewicz dla cul
ture.pl). To czysta transgresja mająca dowieść, że sacrum, z którym 
na pozór mamy do czynienia, jest nieobecne. Przypomina kaniba
lizm pogrzebowy w plemionach amazońskich, w których członkowie 
rodziny i bliscy spożywają po kawałku ciała zmarłego, by pokazać, 
że to nie on, że to inny byt, a nie członek społeczności, który jest 
już nieobecny. Takiego zabiegu dokonuje Markiewicz, który przy
tulając się do krucyfiksu, zdaje się powtarzać: to nie On. To ukaza
nie marności materii, nieadekwatności figur świętych do Absolutu, 
radykalnej różnicy pomiędzy naturalnym i nadprzyrodzonym. Te 
dwie rzeczywistości oddziela nieskończenie głębokie pęknięcie, co 
pokazuje nam właśnie Adoracja. Markiewicz adoruje Boga bezciele
snego, nieopisywalnego, całkowicie transcendentnego wobec świata 

ludzi, immanentnego w sobie. Nie jest to Bóg czuły, ludz
ki, którego można dotknąć, wysłuchać. To czysty Absolut, 
Bóg filozofów i gnostyków, którego może kontemplować 
tylko umysł odrzucający wszelkie materialne przeszkody. 

Na pozór przypomina to spory toczące się już wielo
krotnie w historii chrześcijaństwa, jak te w VII i IX wieku 
albo w okresie reformacji. Te dyskusje opierały się jednak 
na fundamencie Objawienia, argumenty za i przeciw czer

pano z Pisma Świętego, Ojców i Tradycji. Dopiero wraz z „wiekiem 
rozumu” pojawiły się nowe głosy, jak choćby Jeana Jacquesa Rousse
au, Denisa Diderota czy Voltaire’a, którzy cały spór ikonoklastyczny 
uznawali za głupstwo. Kalwińska strona była ich zdaniem przesadna 
w swej agresji, niszcząc piękne dzieła sztuki, katolicy za to błędnie 
poszukiwali Absolutu, Istoty Najwyższej, w wytworach rąk ludzkich 
(por. Krasny 2016). 

Łatwo więc wywnioskować, że Bóg nieobecności Markiewicza to 
nie Bóg historii, objawiający się w ciele, w którym ten nieskończony, 

dzieła sztuki 
współczesnej to czubki 

metafizycznych gór 
lodowych, w których 

stronę zmierza 
barka kościoła
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nieogarnialny Syn staje się widzialny, dotykalny, słyszalny – pozna
walny zmysłami. Przyjmując Objawienie, uznajemy, że łącząc się 
z ludzką naturą, jest On we wszystkim (poza grzechem) nam podob
ny. Składa się z tej samej materii, co my, uświęcając ją i wznosząc ku 
boskości. Ta wiedza teologiczna, znajomość owej Tajemnicy, zawar
ta jest wewnątrz tego naiwnego sensualizmu ludowej religijności. 
W tym całowaniu i dotykaniu figur i obrazów, na które wzdrygają 
się intelektualiści i oświecone elity. 

u l e g ło ś ć

Wracając do samej sztuki krytycznej, biorącej na cel Kościół, reli
gię czy sacrum w ogóle, można się pokusić o stwierdzenie, że owe 
próby transgresji we współczesnej „sztuce wysokiej”, brylującej na 
salonach i w centrach sztuki współczesnej pośród intelektualistów 
i krytyków siorbiących prosecco na wernisażach, to nie banalny 
bunt artystów czy wymysł znudzonej klasy burżuazyjnej. To rów
nież symptom dechrystianizacji Zachodu w jego samym zarodku, 
nie tylko w wymiarze społecznym czy moralnym, ale na poziomie jak 
najbardziej dogmatycznym i fundamentalnym. Nie jest to obraza na 
obrazy. W tym buncie przeciw „naiwnemu” sensualizmowi i „dykta
turze” uczuć religijnych zawarta jest konkretna ontologiczna teza. 
Markiewicz swoje teologiczne motywacje wypowiedział wprost: nie 
ma mostu między stworzeniem a Stwórcą. Spomiędzy natury a nad
przyrodzonego zieje nieskończona pustka. Jeśli jest jakiś Bóg, to jest 
on tak odległy, tak różny od świata, że nie ma możliwości nawiązania 
z nim kontaktu. Można tylko padać na twarz przed jego niewyrażal
ną chwałą, która nas oślepia. Nie jest to Bóg wcielenia, objawiający 
się w ludzkim świecie. To Bóg nieobecności, całkowicie transcen
dentny wobec ludzkości. Tak transcendentny Bóg może być tylko 
Bogiem deizmu czy skrajnego monoteizmu (w przeciwieństwie do 
mono teizmu trynitarnego opartego na idei wspólnoty i relacji) – na 
przykład niektórych szkół islamu. 

Walka o fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji nie rozgrywa się 
na pustyniach Bliskiego Wschodu przy pomocy moździerzy i karabi
nów, ale w europejskich miastach, tuż pod naszymi nosami. Artyści 
tacy jak Nieznalska, Markiewicz i Serrano nie są rzecz jasna terrory
stami ani bluźniercami. Dla siebie są zaledwie prowokatorami, a dla 
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krytyków i entuzjastów piewcami wolności wyrazu, demaskatorami 
idolatrii, krytykami obecności religii w przestrzeni publicznej. Jed
nak jeśli spojrzymy na to, jaka metafizyka stoi za ich działaniami, 
bez problemu dostrzeżemy, że są oni nieświadomymi wagi swoich 
prac narzędziami, a ich dzieła – zewnętrznymi objawami głębszych 
zmian dokonujących się skrycie, pod maską sekularyzmu, w zbioro
wej świadomości zachodniego społeczeństwa. To czubki metafizycz
nych gór lodowych, w których stronę zmierza barka Kościoła. I nie 
chodzi tu tylko o sztukę uznawaną za bluźnierczą. Ta negacja sacrum 
nie musi być dokonywana poprzez akty transgresji w sztuce, tego 
banalnego już dzisiaj ukazywania nieobecności świętego w materii 
(obrazach, figurach, przedmiotach) poprzez jej niszczenie, lżenie, 
moczenie w ekskrementach. Takie zabiegi były obecne już w czasie 
historycznych sporów ikonoklastycznych (opluwanie, deptanie ikon, 
niszczenie figur), więc nie stanowią nowości. Samo przyjęcie postawy 
sekularnej, pozornie neutralnej, jest już przyjęciem pozycji skrajnie 
nominalistycznej – zawieszenie sądu na temat ontologii jest samo 
w sobie sądem ontologicznym, jak już wskazywało wielu postseku
larystów z Johnem Milbankiem na czele. Założenie możliwości zdy
stansowania się do nadprzyrodzoności jest przyjęciem paradygmatu 
ontologicznego, zgodnie z którym natura i metafizyka są od siebie 
oddzielone. Usunięcie świętego z przestrzeni publicznej to nie wyco
fanie na neutralny grunt – au contraire! – to złożenie nominalistycznej 
deklaracji. Tak jak w przypadku „bluźnierczych” prac, może to być 

całkowicie niezamierzone. Usunięcie przez Bagińskiego 
postaci świętego Stanisława z wersji 3D obrazu Bitwy pod 
Grunwaldem Jana Matejki nie musi być intencjonalnym 
aktem desakralizacji. Jest to jednak kolejny objaw zmiany 
paradygmatu zachodzącej gdzieś w głębinach zachodniego 
ducha. To w większości, jak mniemam, działania nieświa

dome (czy raczej nieuświadomione), jak choćby – co często obser
wuję w przestrzeni Krakowa – usuwanie kapliczek wbudowanych 
w stare kamienice i domy przy kolejnych renowacjach. A to właśnie 
ta widzialna obecność niewidzialnego sacrum stanowi o katolickiej 
tożsamości. Wiedział to Franciszek Salezy, który polecał umieszcza
nie kapliczek z obrazami sakralnymi na drogach i skrzyżowaniach 
prowincji Chablais, by uchronić ją przed kalwinizmem, przypomina

chrześcijaństwo nie 
przegrywa wojny 

z islamem, tylko 
z duchowym oziębieniem
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jąc w ten sposób mieszkańcom o ich tożsamości (Krasny 2016: 121). 
Z kolei usuwanie z przestrzeni miejskiej owych punktów koadoracji, 
tych sacrostopów, tworzy duchową próżnię, przestrzeń, która aż 
się prosi o zagospodarowanie. Chrześcijaństwo nie przegrywa woj
ny z islamem, to nie on jest tu zagrożeniem. Przegrywa je z obojęt
nością, bezmyślnością oraz duchowym oziębieniem. Religijny brak 
w sferze publicznej stanowi za to doskonałą przestrzeń do rozwoju 
innej teologii, w której zapośredniczona obecność Boga nie jest już 
potrzebna. W tej przestrzeni religie nieobecności (ateizm, deizm, 
agnostycyzm) będą czuły się tak samo swobodnie, jak wahabicki 
islam, który poza Koranem nie potrzebuje innych zapośredniczeń. 

Dlatego to nie terroryzm czy muzułmańscy imigranci są zagroże
niem dla chrześcijaństwa. Bóg jest dziś wypierany zarówno ze sfery 
publicznej, jak i z całego stworzenia, przez przeintelektualizowane 
elity brzydzące się sensualną religijnością i Stwórcą, który ubrudził 
się materią. Ω
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Moje życie trudno było nazwać nieszczęśliwym czy 
zmarnowanym – o nie, znałem wielu, którzy mogliby 
mi pozazdrościć. Mimo to miałem wrażenie jakiegoś 
błędu, który wkradł się w moje życie już dawno 
temu i rzutował na wszystko, co mnie spotykało

Przez wiele ostatnich tygodni cierpiałem na bezsenność. Wykony
wałem swoje obowiązki ze zwyczajową rutyną, ale im bliżej było do 
końca dnia, tym bardziej stawałem się niespokojny. 

Dzieci na ogół chowały się prawidłowo, łapiąc tylko od czasu do 
czasu infekcje. Żona nie dopuszczała mnie do siebie od miesięcy 
i właściwie zdążyłem się z tym pogodzić. Nie podzielała mojego 
upodobania do picia i palenia, podczas gdy ja traktowałem te używki 
jako formę ucieczki przed upodobaniem świata do gmerania w moim 
życiu. Kilka razy dziennie oddalałem się w ustronne miejsce, gdzie 
oddawałem się nałogowi tytoniowemu, a wieczorem zamykałem się 
w nieużywanym przez nikogo pokoju, otwierałem butelkę i piłem 
i paliłem tak długo, aż uznawałem, że jestem gotów do snu.

Jednak sen nie nadchodził. Leżałem w łóżku, oddzielony kilkoma 
poduszkami od żony, która smacznie spała, i rozmyślałem o tym, 

co nie pozwalało mi zasnąć. Moje życie trudno było nazwać 
nieszczęśliwym czy zmarnowanym – o nie, znałem wielu, 
którzy mogliby mi pozazdrościć pozycji zawodowej i stanu 
majątkowego, nie mówiąc już o zdrowym potomstwie i pięk
nej żonie. Mimo to miałem wrażenie jakiegoś błędu, który 

Jarosław 
Jakubowski

nie pozwalałem 
sobie na to, by 

ukazywać światu moją 
wstydliwą stronę
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wkradł się w moje życie już dawno temu i rzutował na wszystko, co 
mnie spotykało. 

Osiągnąłem już wiek średni, byłem tak zwanym poważnym czło
wiekiem, nie pozwalałem sobie na to, by ukazywać światu moją 
wstydliwą stronę. Podwładnym i przełożonym przedstawiałem się 
jako osoba godna szacunku i zaufania. Bezsenność niewątpliwie 
miała wpływ na moje codzienne funkcjonowanie, ale starałem się 
zneutralizować notoryczne zmęczenie środkami farmakologiczny
mi. Wiedziałem jednak, że na dłuższą metę taki stan rzeczy może 
ostatecznie zrujnować moje zdrowie. Jak dotąd cieszyłem się dość 
dobrą kondycją i nie narzekałem na większe dolegliwości, może poza 
zgagą czy biegunkami, które związane były z moim nieregularnym 
odżywaniem i spożywaniem dużych ilości alkoholu. 

W moim małym pokoju spędzałem czas, siedząc i patrząc w okno, 
z którego widać było garaż i dom zamieszkany przez mężczyznę i jego 
syna. Nie wiedziałem, kim są, zaledwie raz czy dwa było mi dane 
zobaczyć ich na ulicy, ale stali się oni jedynymi towarzyszami 
moich samotnych godzin. Spoglądałem na ich życie toczą
ce się za szybą, w głębi domu spowitego na ogół szarością 
i mgłą. Aura w ostatnich tygodniach nas nie rozpieszczała, 
prawdziwa zima wbrew zapowiedziom nie mogła nadejść 
i panował dziwny stan pogodowego zawieszenia. Za dnia 
słońce schowane było za grubą warstwą obłoków i wyziewów 
z kominów, niekiedy tylko nocami ukazywały się gwiazdy. Mogłem 
wtedy obserwować Oriona i inne układy, chociaż to Orion był moim 
ulubionym – wydawał się najbliższy, niemal na wyciągnięcie ręki. 

Wiedziałem, że żona nie będzie odbywać ze mną żadnych „zasad
niczych rozmów”, ten etap mieliśmy dawno za sobą, poza tym nie 
należała do osób, które radykalnie narzucałyby swoje zasady oto
czeniu. Żyła własnym życiem, spełniała się w pracy i w opiece nad 
domem i dziećmi, a brak pożycia intymnego rekompensowała sobie, 
masturbując się wibratorem podczas oglądania filmów pornogra
ficznych. Wiedziałem o tym, wystarczyło zajrzeć do kredensu i do 
historii przeglądarki w laptopie. 

Jako informatyk z długoletnim stażem nie miałem problemu 
z tego rodzaju zagadkami. Gwiazdozbiory, podobnie jak cała reszta 
otaczającej mnie rzeczywistości, były po prostu elementem Syste

orion był moim 
ulubionym 
gwiazdozbiorem – 
wydawał się 
najbliższy
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mu, który funkcjonował dokładnie tak, jak został zaprogramowany. 
Nawet moje usilne wrażenie błędu było jego nieodłączną częścią. 
Nie byłem przekonany, czy jakiekolwiek działanie (lub przeciw
działanie) mogłoby cokolwiek zmienić w ogólnym biegu rzeczy. 
Żyłem i godziłem się ze wszystkim, a nawet jeśli przejawiałem 
oznaki buntu, to tylko na własny, prywatny użytek. Powiedzmy, że 
dla zaspokojenia własnej próżności. Religia, którą – podobnie jak 
moi przodkowie – uznawałem formalnie za swoją, powodowała, że 
od czasu do czasu odczuwałem coś na kształt wzruszenia. Wyni
kało ono z piękna konwencji i słów pochodzących sprzed tysięcy 
lat. Była to dobrze napisana literatura. Jezus Chrystus intereso
wał mnie natomiast jako osoba, która podjęła stosunkowo udaną 
próbę zmiany Systemu. Po Chrystusie nikt już nie mógł bezkar
nie powiedzieć, że życie nie ma sensu. Nie uważałem się jednak 
za człowieka religijnego. W każdej sytuacji, również uczestnicząc 

we mszy, pozostawałem raczej uważnym obserwatorem 
niż wyznawcą. Łzy, które niekiedy płynęły z moich oczu 
stwarzały pozór, że jestem częścią wspólnoty wierzących. 
Ja jednak wiedziałem, że z ludźmi siedzącymi w kościele 
łączy mnie niewiele więcej niż z tymi, którzy w tym czasie 
oddawali się zakupom w galeriach handlowych. 

Nie lubię o tym mówić, ale odkąd pamiętam, dominującym uczu
ciem, jakie wywoływali we mnie inni ludzie, była pogarda. Walczyłem 
z nią, dusiłem w sobie, nie pozwalałem, by mnie opanowała, jednak 
raz po raz znajdowała ujście i przez moment otoczenie widziało moją 
prawdziwą twarz. Teściowa była pierwszą, która to dostrzegła. Żona 
wyznała mi kiedyś, że matka ostrzegała ją przed małżeństwem ze 
mną. Wytłumaczyła z prostotą, że źle mi z oczu patrzy, co żona przy
jęła z rozbawieniem. 

Z czasem nasze relacje rodzinne znormalizowały się, rodzice 
zarówno moi, jak i żony, zdawali się pogodzeni z losem. Nie utrzy
mywałem z nimi zbyt zażyłych kontaktów i byłem szczęśliwy, że 
mieszkamy w odległej miejscowości. Nie musiałem obserwować na co 
dzień procesu ich starzenia się, choć trzeba przyznać, że żyli nadspo
dziewanie długo i w dość dobrym zdrowiu. Wiedziałem, że zgodnie 
z rachunkiem prawdopodobieństwa w końcu nadejdzie dzień, kiedy 
dowiemy się o śmierci któregoś z naszych rodziców, później o kolej

po chrystusie nikt już 
nie mógł bezkarnie 

powiedzieć, że życie 
nie ma sensu
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nej i kolejnej, aż odejdą wszyscy i pałeczkę starości przejmiemy my, 
a po nas nasze dzieci… 

Męczyły mnie tego rodzaju rozmyślania, a jednak nie mogłem się 
od nich uwolnić. Najwidoczniej mój umysł wykazywał predyspozycje 
do melancholii, tak został u swego zarania zaprogramowany. 

Tamtego ranka stwierdziłem, że za oknami wszystko pokrył 
śnieg. W ciągu nocy, gdy bezskutecznie próbowałem zasnąć, nasypa
ło go tyle, że kontury rzeczy uległy zatarciu. Panowała mroźna biel. 
Poszedłem do mojej samotni, zapaliłem na czczo papierosa i zauwa
żyłem, że za oknem domu naprzeciwko nie dzieje się nic. Zwykle 
o tej porze zaczynał się tam ruch. Zgasiłem papierosa i wróciłem do 
mieszkania. Zacząłem budzić żonę i dzieci, żeby uruchomić proce
durę związaną z kolejnym dniem. Szkoła, praca i tak dalej. Ale oni 
spali twardo, nie reagowali na potrząsanie ani głośne wołanie. Spa
li, ich piersi poruszały się rytmicznie, z ich ust dobywało się ciepłe 
powietrze, a jednak nie mogli się obudzić. 

Wyszedłem na korytarz i jąłem dobijać się do drzwi mieszkania 
sąsiadki. Starsza kobieta wstawała zwykle wcześnie, tego ranka nie 
otworzyła drzwi. Wróciłem do mieszkania, ale kolejne próby obudze
nia bliskich nie powiodły się. Próbowałem spokojnie zastanowić się, 
co robić. Wystukałem w komórce numer 112, ale nie odpo
wiadał. Ubrałem się i szuflą odkopałem wyjazd z garażu. 
Samochód odpalił za pierwszym razem. Ruszyłem powoli 
zasypaną śniegiem ulicą, żadnego przechodnia ani pojazdu. 
Zacząłem się bać. Po raz pierwszy od lat bałem się napraw
dę. Nie wiedzieć czemu skierowałem się w stronę kościoła. Wro
ta były wpół przymknięte, ale krata za nimi zaryglowana. W głębi 
paliła się wieczna lampka, reszta wnętrza pogrążona była w mroku. 
Nie dostrzegałem żadnego ruchu, z kominów nie unosił się dym, 
wszystko spało. 

Wróciłem do domu i zadzwoniłem do pracy, żeby powiedzieć, że 
się spóźnię. Wybrałem kilkanaście numerów, ale żaden nie odpo
wiadał. Poszedłem do nieużywanego pokoju i zapaliłem, próbując 
zapanować nad kotłującymi się emocjami. Nastąpiło zawieszenie 
Systemu, to nie ulegało wątpliwości. Konieczny był twardy reset. 
Wahałem się, czy zostawić bliskich na dłużej, bo kaloryfery zaczynały 

nastąpiło zawieszenie 
systemu. konieczny 
był twardy reset
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już stygnąć pomimo ustawienia na maksymalną moc. Chciałem włą
czyć radio albo telewizor, ale nic z tego – elektrociepłownia również 
spała. Włączyłem za to laptopa, bateria była naładowana w jakichś 
30 procentach. Na popularnym portalu społecznościowym panował 
bezruch, nikt nie zamieszczał żadnych wpisów, strony internetowe 
nie były aktualizowane od wczoraj. W nocy stało się coś, co przeoczy
łem. Miałem wrażenie, jakbym w końcu zasnął i się obudził, ale wraz 
ze mną nie obudził się świat. To było dziwne, może nawet straszne 
i niepokojące, choć z drugiej strony sprawiało mi pewną satysfak
cję. Strach powoli się ulatniał. Nigdy nie uzurpowałem sobie prawa 
do bycia kimś wyjątkowym. Miałem świadomość przynależności do 
Systemu, którego w duchu nienawidziłem. 

Wyjechałem z naszej miejscowości i po półgodzinnej jeździe, 
w trakcie której nie napotkałem żywej duszy, znalazłem się w pracy. 
Portier w recepcji spał. Gmach firmy był pusty, panowała absolutna 
cisza. Miasto, huczące zwykle o tej porze, tkwiło pod grubą pierzyną 
śniegu. Przez głowę przeszła mi szalona myśl, że mogę tę niecodzien

ną sytuację wykorzystać, na przykład przywłaszczając sobie 
pieniądze lub rzeczy należące do uśpionych ludzi. Mogłem 
w zasadzie zrobić wszystko. Jednak spokojnie wróciłem do 
domu i okryłem dodatkowymi pledami żonę i dzieci, bo 
w mieszkaniu było już zimno. Żeby nieco podnieść tempe
raturę, rozpaliłem zapałkami palniki w kuchence gazowej. 

Wszystkie ruchy, jakie wykonywałem, nagle zaczęły nabierać szcze
gólnego znaczenia. Oto moja ręka unosząca ku ustom papierosa. Oto 
druga ręka unosząca ku ustom szklaneczkę whisky. Mogę powiedzieć, 
że w tym momencie czułem się prawie szczęśliwy i wolny. Prawie, 
bo miałem świadomość, że to, co się dzieje, MUSI Być BŁĘDEM. 

Ten stan jeden trwał i nic nie zapowiadało zmiany. Poczułem głód, 
więc zrobiłem sobie coś do jedzenia. Następnie skorzystałem z toa
lety. Żona i dzieci spały w bezruchu. Od czasu do czasu potrząsałem 
nimi mechanicznie, jednak nie reagowali na żadne bodźce. Pomyśla
łem, że może powinienem dołączyć do śpiących, jednak nie udawało 
mi się zasnąć. Nie czułem najmniejszej senności, wręcz przeciwnie, 
wszystkie moje zmysły były wyjątkowo wyostrzone. 

Nigdy nie uważałem się za lepszego od innych, może za lepszego 
od niektórych. Wiedziałem, że mam spory potencjał i że ten poten

nigdy nie uważałem się 
za lepszego od innych, 

może za lepszego
od niektórych
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cjał nieco trwonię. Ale nie było w tym nic nadzwyczajnego, przecież 
większość ludzi, jeśli nie wszyscy, w jakiś sposób się marnuje. Życie 
jest, ogólnie rzecz biorąc, ogromnym marnotrawstwem. Nic w tym 
złego, po prostu tak jest, tak działa System. Wciąż nadchodzą nowi 
i robią to samo, co ich poprzednicy. 

Coś jednak sprawiło, że tego ranka pomyślałem o sobie jak o ostat
nim człowieku. Siłą rzeczy – wyjątkowym. W nieunikniony spo
sób – wybranym. Naśladowanie Chrystusa nigdy nie było dla mnie 
priorytetem, choć lubiłem myśleć o Nim jak o swoim mistrzu. Spo
śród wszystkich ludzi na przestrzeni dziejów On jeden wydawał mi 
się godny zaufania, ponieważ w gruncie rzeczy niczego nie żądał. Był 
po prostu jawnym wykroczeniem przeciwko Systemowi, odsłonił całą 
jego nędzę, mizerię, bezdenną żenadę. Dał się uśmiercić w haniebny 
sposób, a potem wstał i opuścił grób nie jako zombie, ale jako Bóg. 
Zmartwychwstanie zawsze wydawało mi się największym błędem 
Systemu. Łamało wszelkie możliwe zasady. Było szczytem absurdu. 
Niczego nie zmieniając, zmieniło wszystko. 

Nagle zrozumiałem, że nie muszę rozumieć. Będąc częścią Syste
mu, nie mam takiej potrzeby. Muszę jedynie złożyć siebie w ofierze. 
Nie wiem, czy to poskutkuje przebudzeniem świata. Nie
wykluczone, że po mojej śmierci w dalszym ciągu wszystko 
będzie trwało w uśpieniu, ale nie mogę przecież nie zrobić 
niczego. To znaczy oczywiście, że mogę, ale coś jednak każe 
mi zrobić to, co konieczne. 

Wypalę jeszcze jednego papierosa. Dokończę szklaneczkę 
whisky. Nikotyna i alkohol smakują dziś wybornie. Za oknem cisza, 
biel i sen. Dzieci i żona śpią tak twardo, jakby umarli. Ale to ja muszę 
umrzeć, żeby ich ożywić. Muszę po prostu zasnąć. Mam sporo far
maceutyków i sporo whisky. Oto moja ręka unosząca do ust tabletki, 
oto mój język dotykający wnętrza dłoni, na której złożyłem kolorowe 
pastylki. Oto druga ręka ze zbliżającą się szklaneczką whisky.

Whisky, moja żono… 
Boże, słyszę wszystkie piosenki, czy to możliwe, abym w takim 

momencie zasnął, właśnie teraz, gdy… Ω

Koronowo, 7 stycznia 2017 roku

zmartwychwstanie 
zawsze wydawało 
mi się największym 
błędem systemu
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