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Instrukcja obsługi nr 86 

Zdaje się, że nie bez powodu Julian Tuwim 
przygotował w 1935 roku Polski Słow-
nik Pijacki. Mimo żartobliwego wstępu 
i komicznego charakteru całości trudno 
uwierzyć, że poświęcił  tak wiele pracy dla 
dowcipu. Byłby to dowcip przydługi, czy-
li w złym guście, a podejrzewać Tuwima 
o zły gust to nieuprawniona niegrzecz-
ność. Widocznie uważał, że słownik pijacki 
jest albo do czegoś potrzebny albo doro-
bek pijackiej leksyki jest na tyle poważny, 
że słownik należy mu się jak psu buda. Nie 
budzi wątpliwości, że alkohol w kulturze 
polskiej był i jest na tyle silny, że pozwala 
na przygotowanie niemałej książki, zbiera-
jącej związaną z piciem terminologię. A sko-
ro naprodukowaliśmy jej aż tyle, oznacza, 
że jest to ważny element narodowej kultury.

Produkcja i spożycie C2H5OH jest znacz-
nie starsza od istnienia naszego narodu. 
Ta tajemnicza ciecz trwała przy tworzeniu 
i trwaniu naszej cywilizacji. Osobliwe jest 
to, że w Biblii jedną z pierwszych czynno-
ści, które nie były podyktowane koniecz-
nością bytową lub religijną, było upicie się. 



Uczynił tak Noe i jak przez kolejne tysiąc-
lecia – nie wyniknęło z tego nic dobre-
go.  Taki urok tego sportu.  Nazywanie go 
sportem narodowym (pomimo szacunkowej 
ilości 4 milionów zawołanych pijaków we 
współczesnej Polsce), jest jednak na wyrost. 
W międzynarodowych rankingach spoży-
cia zajmujemy miejsce oczywiście lepsze 
i stabilniejsze od reprezentacji pił-
karskiej, ale nie ma co dramatyzo-
wać. Piją od nas więcej i Francuzi 
i Niemcy, a nawet Czesi. Oka-
zuje się, że i w tym parame-
trze musimy gonić europejską 
czołówkę. Do Ruskich stratę 
mamy tak dużą, że doprawdy 
nie musimy patrzeć na siebie 
z obrzydzeniem, jako na ban-
dę wiecznie pijano-śmierdzą-
cych Słowian, a co za tym idzie 
i złodziei. Alkoholizm według 
socjologów jest problemem 
o charakterze społecznym, 
a nie kulturowym. Jest 
jednym z probierzy spo-
łecznej oceny jakości 



życia w danym kraju. Im w państwie jest 
gorzej, pije się więcej, a trunki są bardziej 
plugawe. Nie dziwi zatem, że mimo trudów 
III RP odsetek alkoholików maleje, jabo-
le zaś pijane są znacznie rzadziej i przez 
mniejsze rzesze wiernych konsumentów. 
Dlatego trudno mi się zgodzić z poglądem, 
że picie jest sportem narodowym winnym 
wszystkim polskim nieszczęściom. Jest 
odwrotnie. 

Jednak co jakiś czas w związku z nega-
tywnymi skutkami spożywania alkoholu 
podejmowane były próby ograniczenia jego 
spożycia lub nawet zakazania. Oczywiście 
mowa tu nie tylko o Polsce. To zjawisko 
ogólnoświatowe. Poza tym, że takie pró-
by śmierdzą na kilometr protestanckim 
zamordyzmem, to skutki, jak przy każdej 
inżynierii społecznej, były odwrotne do 
założonych. Prohibicja w Stanach doprowa-
dziła do powszechnego rozpicia i powsta-
nia nowojorskiej mafii. Od XX wieku część 
środowisk katolickich także próbuje walczyć 
z alkoholem. Tylko uporządkujmy dozna-
nia. Nie chodzi o walkę z alkoholizmem, 
co byłoby zrozumiałe, słuszne, zbawienne 
i w dużej mierze bezowocne. Chodzi o walkę 



z alkoholem jako takim, wyobrażanym jako 
źródło wszelkiego zła. Żal po latach patrzeć 
na takie dziwadła jak pismo „Trzeźwość” 
z Dwudziestolecia, na bardzo osobliwe 
postulaty w nim formułowane, naznaczo-
ne wspomnianą już protestancką przesadą, 
będące katechonem, bez którego nastałaby 
pijacka apokalipsa. 

Nie trzeba kazuistyki z Kaną Galilejską, 
czy Ostatnią Wieczerzą, by zwrócić uwagę, 
że w antyalkoholowym radykalizmie jest 
równie mało mądrości, jak w tworzonym  
po drugiej stronie barykady, a zwłaszcza 
w literaturze powojennej, kultu pijań-
stwa, jako katalizatora szczęścia i humani-
stycznych doznań. Nie trzeba publicystyki 
Chestertona, żeby docenić urok piwa wypi-
janego w domowych pieleszach po niedziel-
nej Mszy Świętej. A z piciem, jak właściwie 
z każdym kijem, który ma dwa końca 
sprawa jest zasadniczo prosta – podstawą 
wszelkich cnót jest umiar.  Czy powinniś-
my zatem bezgranicznie potępić alkohol? 
A ilu z nas bez niego by w ogóle nie było? 
No i ostatecznie zawsze chcieliśmy oddać 
do rąk Szanownych Czytelników numer 
o czymś, na czym rzeczywiście się znamy. 
Na zdrowie!

Jerzy Kopański



SODON 629

TERAZ 
KOLSKA!
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13Pewnej nocy obudziłem się w obcym łóżku. 

Głowa po dwudniowej libacji napierdalała mnie 
jak sam skurwysyn, dlatego dopiero po kilku 
chwilach uświadomiłem sobie, że coś jest nie 
tak. Kątem oka dostrzegłem jakiegoś łysola 
stojącego w oknie i gapiącego się za szybę. 
Pogoda tej nocy była wyjątkowo paskudna 

– Gdzie ja jestem? – spytałem. W końcu do mojej świadomości dotar-
ło, że nie leżę w żadnym łóżku, a zamiast kołdry okrywa mnie lignina.

– Jak to, kurwa, gdzie? Na Kolskiej! – odrzekł mój łysy interlokutor.
A więc stało się. Bardziej nie chcąc, niż chcąc, trafiłem do miej-

sca-legendy. Oto na własne oczy miałem poznać, czym jest słynna 
warszawska wytrzeźwiałka. 

Stopniowo odzyskiwałem świadomość, chociaż wciąż nie wierzy-
łem, że naprawdę tam jestem. Pierwsze, co sobie przypomniałem, to 
że mój melanż był spowodowany poważnymi problemami osobisty-
mi. Jakby tego było mało, zawaliłem zlecenie z roboty. Nie dziwota, 
skoro do Starbucksa, w którym miałem popracować, przyniosłem 
sobie połóweczkę i dolewając jej do latte, zrobiłem sobie wła-
sne Irish Coffe. No to, kurwa, miałem pracę. Cały następny 
dzień pewnie też z głowy, bo mnie stąd nie wypuszczą tak 
szybko. W obliczu osobistej apokalipsy miałem sto myśli na 
minutę. Co ze mną teraz będzie? Snułem nawet alternatywne 
plany wyjazdu do Anglii, skoro wszystko poszło się jebać. Bo 
co ja będę tutaj robił, jeśli wszystko zawaliłem?

I to właśnie jest tam najgorsze. Ta walka z myślami, w któ-
rej jesteś z góry skazany na porażkę. Jakichkolwiek uników 
nie próbowałbyś robić, i tak dostaniesz solidny mentalny 
wpierdol. Nie masz żadnego zajęcia (ani telewizora, ani gazety, ani 
nawet telefonu), więc myślisz. A o czym innym możesz myśleć, jak 
nie o problemach, które zaprowadziły cię na Kolską? Ludzi bez zmar-
twień, cierpień i życiowych klęsk nie ma w wytrzeźwiałkach. Są one 
wypełnione tak samo współczesnymi Hiobami, jak śmierdzącymi 
żulami, tkwiącymi w swoich błędnych kołach. Założę się, że model 
zawsze jest podobny. Masz trzy problemy: problem, który jest zapi-
jany, problem z alkoholizmem oraz problem związany z pobytem 

Masz trzy problemy: 
problem, który jest 
zapijany, problem 
z alkoholizmem oraz 
problem związany 
z pobytem w Stołecznym 
Ośrodku dla Osób 
Nietrzeźwych
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14 w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. I zmagaj się z tym 

wszystkim sam, leżąc na swojej kozetce. Jesteś wtedy jak ten pier-
dolony Gandalf w czasie metamorfozy z Szarego w Białego. Jedno 
tylko świadczy na twoją niekorzyść – Gandalf nie leżał na Kolskiej 
i nie miał problemów z alkoholem.

Dlatego też bardzo dobrze, że zabierają ci pasek, buty, sznurówki 
i inne tego typu rzeczy (mnie zostawili w samych spodniach i koszul-
ce), bo Kolska byłaby wtedy prawdziwą salą samobójców. Zwłaszcza 
że w momencie trzeźwienia pojawiają się specyficzne lęki spowodo-
wane syndromem odstawiennym. Najchętniej byś się do kogoś przy-
tulił. Ale do kogo? Do śmierdzących starych alkoholików? Jedyne, 
co możesz, to leżeć i gapić się w sufit. I odtwarzać sobie to chujowe 
życie, które cię tutaj doprowadziło.

Pić – jak nietrudno zgadnąć – chce ci się jak skurwysyn. Ale 
w salach nie ma wody. Jeśli chcesz się napić, dzwonisz dzwonkiem 
i czekasz, aż przyjdzie pracownik SODONu. Typ (lub typiara) w bia-
łym kitlu wypuszcza cię na korytarz, gdzie pijesz z obleśnego gara. 
Masz do wyboru wodę albo chujową kawę, która ma kolor krwistych 
rzygów. Osobiście nie skusiłem się na to polskie „expresso” ani razu. 
Pijesz oczywiście z plastikowych kubków, żeby broń Boże nie zrobić 
sobie żadnej krzywdy. Jeszcze do głowy by ci przyszło pochlastać się 
szkłem po cichaczu. Chyba nie muszę dodawać, że skoro zostałeś 
pozbawiony obuwia, to w bose stopy jest ci kurewsko zimno. Ogól-

nie panuje tam klimat jak w szpitalu dla obłąkanych i każdy 
z pracowników SODONu patrzy na ciebie z pogardą. Gdyby 
mogli, to być może wbiliby ci kosę pod żebra. No dobra, może 
jednak trochę przesadzam?

Prędzej czy później każdego doprowadzonego dopadnie 
zjawisko, kolokwialnie mówiąc, porządnej kacowej sraczki. 
Na Kolskiej to żaden problem, gdyż w każdej sali znajdują 
się muszle. Minus jest tylko taki, że muszle stoją na równi 
z łóżkami. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale nie ma 

tam ani parawanu (nie mówiąc już o drzwiach!), ani niczego, czym 
można się zasłonić bądź odgrodzić od współtowarzyszy. Po prostu – 
masz potrzebę, to srasz przy wszystkich. W dodatku nawet nie masz 
się czym podetrzeć. Leżysz więc taki śmierdzący z równie śmier-
dzącymi współlokatorami i czekasz, aż łaskawie zwrócą ci wolność. 

Natrętne myśli mnie 
nie opuszczały, słońce 

wzeszło, a ja mogłem 
tylko obserwować, 

jak za oknem tętni 
ŻYCIE, którego we mnie 

było coraz mniej
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15Najbardziej jednak przepierdolone jest, kiedy zepsuje się spłuczka. 

Wiem, bo w mojej sali miało miejsce coś takiego. Chyba nie muszę 
dodawać, że smród tego menelskiego gówna pamiętam do dziś. Swo-
ją drogą ciekawe, czy to wszystko jest zgodne z prawami człowieka. 

Jako że nudziło mi się zajebiście, rozpocząłem konwersację ze 
wspomnianym wyżej łysolem. Okazało się, że w jego przypadku to 
rodzice zadzwonili na policję, bo strasznie się awanturował. Auten-
tycznie było mi go szkoda. Miał lekkiego zeza i dobrze mu z oczu 
patrzyło. Miał też ogromne szczęście – przynajmniej pamiętał, jak 
się tam znalazł. Ja niestety tego szczęścia nie miałem. W mojej gło-
wie tworzył się za to jeden wielki palimpsest, co tylko potęgowało 
lęki. Pamiętałem, że wziąłem ze sobą z domu laptopa, smartfona, 
Kindle’a oraz portfel z dokumentami i kartą płatniczą. Jeśli ktoś 
mi to wszystko zajebał, przecież miną ze 3 miesiące, zanim na to 
zarobię. Perspektywa emigracji wydawała się coraz bardziej realna.

Fajny był w sumie ten koleś. Powiedział, że będzie się za mnie 
modlił, bo on wierzy w Boga i ma w dupie to, co mówią wokół 
o Kościele. Wypuścili go jakoś o świcie, więc spróbowałem zagadać 
do jeszcze jednego towarzysza niedoli, ale że w ogóle nie był rozmow-
ny, to szybko odpuściłem. W międzyczasie wybiła godzina 7.00 rano 
(a więc czwarta od odzyskania przeze mnie świadomości) i zostałem 
zawołany na alkomat. Dmuchnę i mnie wypuszczą – myślałem sobie. 
Taki chuj! Okazało się, że w wydychanym powietrzu miałem jeszcze 
ponad promil alkoholu. Skorzystałem jednak z okazji i zapytałem, 
w jaki sposób się tam znalazłem i co się stało z moimi rzeczami. 
Uspokojono mnie, że wszystko jest w depozycie (w co nie wierzy-
łem, jak się później okazało – niesłusznie) i pokazano moją „historię 
choroby”. Na górze widniał napis:

21.40 
SPAŁ POD KOŚCIOŁEM ŚW. ANNY. 
SPOKOJNY

A więc to tak. Szedłem na autobus i najzwyczajniej w świecie 
nie doszedłem. Może się wypierdoliłem i nie mogłem się podnieść? 
W kościele trwała wtedy Msza – może któryś z dominicantes zadzwo-
nił na policję? Tak czy siak bardzo się ucieszyłem, że jacyś dobrzy 
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bym okradziony, to na dodatek bym zamarzł. Jakie życie, taka śmierć. 
W tym wypadku – chujowe życie i chujowa śmierć.

Po badaniu alkomatem wszystko dłużyło mi się jeszcze bardziej. 
Natrętne myśli mnie nie opuszczały, słońce wzeszło, a ja mogłem 
tylko obserwować, jak za oknem tętni ŻYCIE, którego we mnie było 
coraz mniej. Dzieci najnormalniej szły do szkół, komunikacja miej-
ska dowoziła ludzi do ich miejsc pracy, a ja gniłem w tym więzieniu. 
Masakra. Nie wiedziałem już, jak leżeć. Próbowałem nawet spać na 
podłodze. Teraz już wiem, jak czują się więźniowie, i gwarantuję 
wam – nie jest to pozytywne uczucie. Nigdy więcej nie zasnę pod 
żadnym kościołem. Obiecuję.

Niespodziewanie przeniesiono mnie do innej sali. Nie było tam 
już dużych okien, a jedynie skromne lufciki, przez które ledwo wpa-
dało światło. Pomieszczenie było pełne doprowadzonych. Siedzieli-
śmy w ośmiu chłopa na raptem dwudziestu metrach kwadratowych. 
Gdybym miał znaleźć wśród naszej ósemki jednego sprawiedliwego 
(biorąc pod uwagę także mnie) to ręczę, że wynik byłby nie tyle zero-
wy, co ujemny. Otaczały mnie wytatuowane koksy, skurwysyny z kil-
kuletnim stażem i – mówiąc językiem młodzieży – typowe Janusze.

– Eeee… Kto tu nie był, to pedał! Życia nie zna! Wytrzeźwiałka jak 
wojsko, każdy musi to przejść – zaczął rozmowę jeden z osadzonych.

– Ja już tu kurwa trzeci raz jestem. W tym roku – ta wypowiedź 
zabrzmiała niezwykle komicznie, ponieważ był środek stycznia.

– A mnie się zasnęło w nocnym – i tutaj aż strach mnie złapał, 
bo przecież w nocnym autobusie zasnąłem nie raz. Zdarzało mi się 
również obudzić na pętli gdzieś pod Warszawą. Nigdy jednak ZTM 
nie dowiózł mnie na Kolską.

 – Nie pierdolcie tyle, bo mnie głowa boli! – wrzasnął jeden z kul-
turystów. Na nikim nie zrobiło to wrażenia, bo gawędy trwały 
w najlepsze.

– Kurwa, jak mnie plecy bolą od tego pierdolonego leżenia! Nie 
wytrzymuję już!

– A mnie się pić chce – powiedział jeden z typów i zaczął wrzesz-
czeć, żeby go wypuścili, bo on chce pić. 

Motyw podchwycił jego sąsiad, który zaczął nagle wykrzykiwać 
wniebogłosy, żeby mu przynieśli leki, bo ma padaczkę i zaraz będzie 
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17miał atak. Leków oczywiście nie przyniesiono i oczywiście padaczka 

także miejsca nie miała.
Najgorsze było to, że musiałem patrzeć, jak moi towarzysze 

wychodzą jeden po drugim, a ja dalej tkwiłem na posterunku. W koń-
cu jednak i mnie zawołano.

– Pójdziesz na spotkanie z psychologiem i wychodzisz – powie-
dział do mnie pracownik wytrzeźwiałki w białym kitlu. Dochodziła 
godzina 15.00, czyli moja osiemnasta godzina pobytu w SODONie.

– Wie Pan, że ma Pan problem? – zaczęła rozmowę psycholożka.
– Wiem.
Pomyślałem, że zawsze będę przytakiwał, bo jeszcze coś im się 

nie spodoba i zamkną mnie na dłużej.
– Często się to zdarza?
– Często.
– Wypisać Panu namiary na leczenie?
– Wypisać. 
Jedną z pierwszych czynności po wyjściu było oczywiście wypier-

dolenie namiarów.
Byłem wreszcie wolny. Jeszcze tylko kilka chwil w depozycie 

i mogłem znów wrócić do świata żywych. Kiedy tylko przekroczy-
łem próg SODONu, zobaczyłem jednego z typów z sali numer 2. 
Czekał już na mnie z piwkiem.

– Masz, kurwa, napij się i odreaguj. Co tam, jak tam? – typ miał 
chyba ADHD i spostrzegłem limo na jego czole. Wręczył mi puszecz-
kę zimnego piwerka. Otworzyłem oczywiście na miejscu. Tak sma-
kuje wolność. 

Na to, gdzie byłem, wskazywała opaska na moim ręku opatrzona 
napisem „SODON 629”. Wpadłem na pomysł, że tak jak niektórzy 
zbierają opaski z muzycznych festiwali, tak samo inni mogą kolek-
cjonować karnety z wytrzeźwiałek. W sumie cena podobna – pobyt 
na Kolskiej kosztował mnie trzy stówy. Ω



Swój pierwszy raz przeżywam w wieku 13 lat. 
Alkoholowy oczywiście, bo na pierwszy seks 
przyjdzie mi jeszcze długo poczekać. Kupujemy piwa 
w osiedlowym monopolowym i idziemy na nasyp 
kolejowy. Wypijamy po dwa, jaramy szlugi, relaksujemy 
się. Chodzimy do gimnazjum, jesteśmy tacy dorośli 

Jak będę duży, to nie będę pił ani palił – mówię do swojej mamy. Mam 
5 lat i już wiem, że nie chcę być jak mój ojciec alkoholik. On pije 
codziennie, a mama, żeby mieć na chleb, sprzedaje opróżnione butel-
ki. Nasze menu nie jest bogate, przeważnie wcinamy kaszankę albo 
pasztetową. Kąpiemy się z bratem we dwóch w jednej wodzie raz 
na tydzień. Przeżywam szok, kiedy w szkole dowiaduję się, że inni 
myją się codziennie. Nie wiem, co powiedzieć, i tylko przebąkuję, 
że raz na tydzień myję głowę. Już wtedy muszę zgadywać, co jest 
normalne, a co nie. 

Przez wiele lat ten mały Andrzejek będzie mnie jeszcze wielokrot-
nie prześladował. Zwłaszcza kiedy będę sobie niszczył życie – życie, 
które zdobyłem, a o którym Andrzejek nawet nie śmiał marzyć. Będę 
widział niemal na jawie, jak podbiega do mnie, okłada mnie swo-
imi tłuściutkimi piąstkami i krzyczy: nienawidzę cię!. Z pewnością 
Andrzejek dopowiada sobie w myślach, że nienawidzi mnie tak jak 
wcześniej nienawidził swojego ojca. O ile w dzieciństwie zasypiałem 

NIGDY NIE 
BĘDĘ JAK 
MÓJ STARY

Andrzej 
Janicki



ze łzami w oczach z powodu nienawiści do ojca, o tyle za kilkanaście 
lat będę zasypiał, płacząc z powodu nienawiści do siebie.

Kiedy ksiądz przychodzi po kolędzie, mama chowa nieprzytom-
nego ojca do drugiego pokoju. Nakrywa go pierzyną i zamyka drzwi. 
Modli się z wraz z kapłanem, ale o coś innego niż tylko błogosławień-
stwo dla domu. Chociaż o to pewnie też. Modli się przede wszyst-
kim, by pijany ojciec nie wstał i nie narobił rabanu. Ksiądz wychodzi, 
zamyka za sobą drzwi, a mama oddycha z ulgą.

Kiedy ojciec pije, zawsze jest agresywny. Zwłaszcza pierwszego 
dnia ciągu. Boimy się go, chowamy przed nim noże. Przeważnie ucie-
kam wtedy do dziadków, żeby tego wszystkiego nie widzieć. Wycho-
wuje mnie dziadek, który zastępuje mi ojca. Bo z dziadkiem gadam, 
a z ojcem nie. Wtedy jeszcze nie wiem, że być może dzięki dziadkowi 
nie stałem się homoseksualistą. Jest moim idolem. Za kilkanaście lat 
będę o nim mówił jako o „mężczyźnie swojego życia”. Do dziś noszę 
w sobie jakiś jego pierwiastek.

Dziadek oczywiście też ma problem z alkoholem, ale tego 
nie widzę. Pewnego dnia wstaje na kacu i zabiera mnie na 
pierwsze piwo w moim życiu. Idziemy do osiedlowego baru. 
Dziadek bierze piwo dla siebie i zamawia też dla mnie. Tobie, 
Andrzejku, to ciemne powinno posmakować – mówi. Kelner-

kiedy ojciec pije, 
zawsze jest agresywny. 
Zwłaszcza pierwszego 
dnia ciągu. boimy się go, 
chowamy przed nim noże ilu
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20 ka przynosi nam dwa piwa, bez mrugnięcia okiem, mimo tego, że 

mam może z 7 lat. Wypijam łyka i mówię, że jest obrzydliwe. Dziwię 
się, jak dziadek może to pić. Dziadek śmieje się i wypija moje piwo.

Kiedy mam 11 lat, dziadek umiera. Dowiadujemy się o tym, spę-
dzając wakacje na wsi u rodziny (tylko na to nas stać). Ojciec mnie 
przytula, chyba pierwszy raz w życiu. Po raz pierwszy i ostatni czuję, 
że jest moim ojcem. 

Nie upłynie wiele lat i z ojcem również będę pić. Moje pierwsze 
studenckie święta Bożego Narodzenia, kończymy część oficjalną 
Wigilii, ojciec wyciąga flaszkę z barku. Leci pierwsza flaszka, druga. 
Ojciec odpada, a mama każe pić ze mną mojemu bratu. On także nie 
jest w formie. Zostaję sam na placu boju. Idę spać.

Półtora roku wcześniej obchodzę osiemnastkę. Wpadają do mnie 
kumple, pijemy piwa i jemy pizzę, którą chłopaki się zachwycają. Nie 
wiedzą, że to najtańsza pizza z marketu, do której mama dodała tylko 
kilka składników. Dojebujemy się na osiedlu. Następnego dnia jest 
Msza w mojej intencji, „o zdrowie i Boże błogosławieństwo”. Spe-
cjalnie przyjeżdża babcia. Siedzę w ławce z rodziną i walczę z kacem. 
Chce mi się rzygać jak Kwaśniewskiemu w Charkowie. 

Z A U R O C Z E N I E

Swój pierwszy raz przeżywam w wieku 13 lat. Alkoholowy oczy-
wiście, bo na pierwszy seks przyjdzie mi jeszcze długo poczekać. 
Kupujemy piwa w osiedlowym monopolowym i idziemy na nasyp 
kolejowy. Wypijamy po dwa, jaramy szlugi, relaksujemy się. Cho-
dzimy do gimnazjum, jesteśmy tacy dorośli. U mnie zaczyna się już 
pojawiać pierwszy zarost. Zabawne, że alkoholu próbuję wcześniej 
niż zabaw sam ze sobą. 

Picie staje się moim marzeniem. Mam dużo starszych kolegów 
i zawsze czekam na okazję, by wypić z nimi choć jedno piwko. Impo-
nują mi, chcę być taki jak oni. Jeszcze nie wiem, że w tym sporcie to 
ja będę na czele stawki, a historia mojego życia będzie mieć więcej 
zwrotów akcji niż ich wszystkich razem wziętych.
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21Jestem metalem, buntuję się. Zakochuję się w Oli, z którą rozma-

wia mi się najlepiej na świecie. Normalnie wcale nie spojrzałbym na 
Olę. Ma krótkie włosy, jest chuda. Ma co prawda cycki, ale na tym 
koniec widocznych pozytywów. Odprowadzam ją na przystanek 
i dostaję pierwszego kosza w swoim życiu. Idąc do domu, krzyczę 
wersety z utworu Slayera Disciple: Bóg nienawidzi nas wszystkich. 
Potem jeszcze będę kopał krzyże, a na wsi otrzymam swojski pseu-
donim „Kryżobójca”. W jakimś stopniu wierzę, ale trudno mi się 
pogodzić z tym, że moje życie jest takie ciężkie. Zazdroszczę innym, 
którzy wydają się tacy normalni. A kobiet się boję. Nie tylko dlatego, 
że jestem nieatrakcyjny, ale dlatego, że noszę w sobie swojego ojca. 
Nie chcę nikogo skrzywdzić, boję się, że będę taki jak on. Dużo czasu 
upłynie, zanim uświadomię sobie, że jednak taki nie jestem. O dziwo 
w przypadku Olki nie ma to dla mnie znaczenia. Postanawiam się 
przełamać. I tym bardziej dostaję po dupie. 

Depresja, która mnie wtedy dopadnie, będzie o wiele słabsza niż 
te, które nastąpią później. W zasadzie nie będzie to depresja, lecz po 
prostu dół. Przynajmniej będzie o czym płakać po pijaku.

Zakończenie pierwszej klasy gimnazjum spędzam na legendar-
nej miejscówce w pobliżu lasu. Wtedy po raz pierwszy łapię poważ-
niejszą fazę. Boję się, że mi coś odwali, że będę agresywny, że już 
nie przestanę. Ale nic takiego nie następuje. Jestem inny – 
myślę sobie. Zamiast agresji czuje błogi spokój i tryskam 
dowcipem. Zastanawiam się, dlaczego oni wszyscy mnie 
akceptują, skoro jestem taki inny, taki nieatrakcyjny, taki 
zamknięty. Być może po alkoholu tylko wydaje mi się, że 
jestem akceptowany. Nie rzygam i dość szybko trzeźwieję. 
Nie znam jeszcze pojęcia picia na umór, choć wokół widzę 
kilka zgonów. Zarzygani koledzy leżą na trawie, a mnie to 
nie dotyczy. Myślę, że mam mocną głowę, ale niestety nie jest to 
prawda. Bo głowy wcale takiej mocnej nie mam.

Bartek, który kiedyś zostanie doktorem nauk, prosi, żebym kupił 
mu butelkę wody, bo on już trzeźwieje. Idziemy do sklepu. Zamiast 
wody za ostatnie pieniądze kupuję oczywiście jakiś alkohol dla siebie. 

picie staje się moim 
marzeniem. mam dużo 
starszych kolegów 
i zawsze czekam na 
okazję, by wypić z nimi 
choć jedno piwko 
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22 Jestem dumny, że mi sprzedali. Polowanie na sklepy monopolowe 

jest częścią tej podniecającej gry. Sprzedadzą? Nie sprzedadzą? – zasta-
nawiamy się zawsze. Robimy różne myki. Charakteryzujemy się 
na starszych, czasami błagamy sprzedawców, a czasami mówimy, 
że dowody zostawiliśmy w samochodzie. Prawie zawsze się udaje. 
Miejscówka ma ten plus, że tamtejszy sklep prowadzą rodzice kolegi. 
Znają nas, wiedzą, ile mamy lat, ale mimo tego sprzedają nam alko-
hol. Śmiejemy się, że to za nasze ciężko przepite pieniądze Tomek, 
ich syn, kupił sobie motor z komputerem pokładowym. Nie upłynie 
dużo czasu, nim Tomek zginie na tym motorze w wypadku.

Impreza skończona, już po zmroku. Odprowadzamy się nawzajem 
do domów i trudno nam się pożegnać. Jej, jestem taki dorosły i mam 
tylu kolegów. Kto by pomyślał. Wracam do siebie, otwieram drzwi jak 
najciszej. Wszyscy w domu wiedzą, że kiedy przekręcam klucz w ten 
sposób – piłem. Mieszkamy w sześć osób w dwupokojowym miesz-
kaniu, nie ma żadnej prywatności. Mimo tego nikt mnie nie wącha, 
biorę kąpiel i kładę się spać. Wstaję, ogarniam się i idę na Mszę. Pod 
kościołem podbija do mnie Piter i pyta, czy mam kaca, bo wczoraj 
miałem niezłą fazę. Nie mam – odpowiadam zgodnie z prawdą.

Bo kaca też raczej nigdy nie miewam. Nie wymiotuje następnego 
dnia i jadam normalnie. Jedyne co mnie dopada, to niemoc intelektu-
alna. I chęć snu. Później oczywiście dojdzie do tego klinowanie, które 
na początku będzie kończyło się w południe, a potem wieczorem.

Ale nie ma jeszcze ani klinowania, ani kaca, ani niemocy inte-
lektualnej. Rok później pijemy w tym samym miejscu. Tym razem 
jednak jest nas czworo – ja, Janek, Robert i jego brat, kryminalista. 
Jest ciepło, końcówka roku szkolnego. Ostatnie dni czerwca zawsze 

mają w sobie coś niezwykłego. Niosą jakąś zadumę i jakąś 
ciszę. Ale nie zwracamy na to uwagi. Pijemy wódkę, śmiejemy 
się. Upijam się dość szybko. Były więzień kładzie się obok 
mojego pijanego ciała i udaje kopulację. Andrzejku, masz 
takie piękne włosy – mówi, gładząc mnie po głowie – i taki 
piękny promienny uśmiech. Niemal tracę cnotę z obleśnym, 
starszym o kilkanaście lat typem. Słońce zachodzi, przeno-

wracam do siebie, 
otwieram drzwi jak 

najciszej. wszyscy 
w domu wiedzą, że 

kiedy przekręcam klucz 
w ten sposób – piłem 
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23simy się w inne miejsce. Precyzyjniej mówiąc: koledzy się przenoszą 

o własnych siłach, a mnie niosą. Budzę się. Obok leży pobity Robert. 
Pobili się o jakąś głupotę, ale też stawał w mojej obronie. Mówił bratu, 
żeby się ode mnie odpierdolił. Robert jest w takim stanie, że trze-
ba wezwać karetkę. To jeszcze czasy bez telefonów komórkowych. 
Biegniemy do naszego znajomego, który mieszka nieopodal. Kolega 
wynosi słuchawkę telefonu stacjonarnego i daje mi ją, żebym dzwo-
nił. Powód jest prozaiczny – jako jedyny nie mam zawiasów i nie toczy 
się przeciw mnie żadna sprawa karna. Dzwonię. Przyjeżdża karetka.

Następnego dnia wstaję na kacu gigancie. Nie jem nic i idę do 
szkoły. Tam dostaję wiadomość od wychowawcy, że poszukuje mnie 
policja. W domu mama mówi, że widziała, że coś jest nie tak, skoro 
tak się tym przejąłem, że nawet nic nie jadłem. Jedziemy na poli-
cję, gdzie składam fałszywe zeznania. Oficjalna wersja jest taka, że 
znaleźliśmy Roberta już pobitego. Policjant, aby się upewnić, czy 
mówię prawdę, dwa razy zadaje te same pytania. Pewnie mam jesz-
cze alkohol we krwi, ale nie badają mnie alkomatem. Nikogo już nie 
przesłuchują i puszczają mnie wolno.

Robert ma 18 lat i jest alkoholikiem. Jego rodzice kupują mu 
alkohol, żeby tylko nie wychodził z domu i nie narobił burd. Robciu, 
kupiłam dla Ciebie pyszny czteropak – zazwyczaj przekonuje go mama. 
Błagam, nie idź nigdzie, tylko zostań w domu i tu sobie pij. Robert ma 
to szczęście, że jest cholernie przystojny. Jest prawdziwym jebaką. 
Lubi opowiadać o swoich podbojach seksualnych. O tym, jak star-
sze od niego dziewczyny tak ssą mu pałę, że niemal wysysają białko 
z jego oczu. I o tym, jak ruchał trzy razy pod rząd. Nie wierzę mu 
wtedy, bo jeszcze nie wiem, że trzy razy pod rząd to jest nic. Tak jak 
pół litra na dwóch.

Robert przychodzi czasami po mnie pod szkołę. Idziemy po Jan-
ka, kupujemy tanie wina i pijemy. Zimą na dworze nic nie czuje-
my, klepie nas dopiero w domu. Czasami pijemy na chacie u Janka. 
Nigdy nie dowiem się, dlaczego nie mieszka z ojcem. W domu jest za 
to wiecznie zapracowana matka, niedołężny dziadek i wredna bab-
ka, której Janek uwielbia płatać psikusy. Ulubionym jest kradzież 



A
N

D
R

ze
j 

jA
N

Ic
KI

 /
 N

Ig
D

y 
N

Ie
 b

ęD
ę 

jA
K 

m
ó

j 
ST

A
Ry

 
24 drobnych z kieszeni płaszcza. Finansujemy z tego szlugi i alkohol. 

Pijemy zazwyczaj w garażu. Chodzimy też po barach, nie ma jeszcze 
zakazu palenia, więc kiedy przychodzę do domu, po smrodzie, który 
wydzielam, wszyscy wiedzą, że piłem. 

W I E Ś

Nie urządź się tam tylko pierwszego dnia – mówi mi ojciec, kiedy 
wyjeżdżam na wieś. Jest lato 2004 roku, mam 15 lat i rok temu po 
raz pierwszy spróbowałem alkoholu. Przyjeżdżam o godzinie 9.00, 
witam się z rodziną, kręcę się koło chałupy i idę odwiedzić kuzynów, 
u których zawsze się pije. O godzinie 13.00 jestem już pijany, wujek 
leje mi wódę z Ukrainy kupowaną za 5 polskich złotych na jakiejś 
mecie. Zapijamy albo jakimś kompotem, albo wodą niegazowaną. 
Palimy ukraińskie szlugi, które za wschodnią granicą kosztują około 
80 groszy za paczkę. Mam fazę, a wujek odradza mi startowanie do 
wrocławianek, które przyjechały na wakacje. One potrzebują dobre-
go jebaki – mówi. Takiego, który będzie je pompował przez całą noc. Ty 
jeszcze jesteś młody, to zlejesz się, jak tylko się przytulisz, daj spokój – 
uspokaja mnie, śmiejąc się lubieżnie, choć wcale nie zamierzam do 
nich podbijać. Mam przecież inne hobby. 

Oprócz wujka jest jeszcze Denis. Marcin – bo tak ma na imię – to 
typowy ziomeczek, który wszystkie pieniądze, których właściwie 
nie ma, inwestuje w alkohol. Denis jest wesoły, otwarty i koleżeński. 
Gdyby się ogarnął, to mógłby mieć fajną dziewczynę. Ale jest alkoho-
likiem, tak jak większość młodych chłopców we wsi. Kilka lat później 
jego własny brat wbije mu sztylet w serce. Zabije go ponoć w obronie 
matki, na którą ten podniósł dłoń. Ale Denis jeszcze o tym nie wie. 

Siedzimy i pijemy. Pić będziemy przez całe wakacje. W czasie 
pracy, przed pracą i po pracy. Żar będzie lał się z nieba, a my 
będziemy pić w najlepsze. 

Kilka dni później wozimy płyty chodnikowe, które służą 
jako atrapa asfaltu. Jesteśmy na miejscu, a ja stoję pod remi-
zą i słaniam się na nogach. Rozmawiam i śmieję się z wiosko-

wymi żulami. Moja mama dostaje sygnał, że coś jest nie tak. Już wie, 
że jestem pijany. Przyjeżdżam do wujka i kładę się spać na przycze-

o godzinie 13.00 jestem 
już pijany, wujek leje 

mi wódę z Ukrainy 
kupowaną za 5 polskich 
złotych na jakiejś mecie 
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25pie z koniczyną. Budzi mnie pięść matki, która każe mi iść do domu. 

Mówi, że robię wstyd na całą wieś. Nie słucham jej i zostaję u wujka. 
Piję coś jeszcze i idę spać do piwnicy. Zawsze w czasie deszczu przy 
jej wejściu zalegają kałuże. Jest tam brudno, ciepło i stoi jakiś stary 
tapczan. Śpię na tym tapczanie. Jeszcze wiele razy będę tam spał. 
I w dzień, i w nocy – zależy, kiedy zapiję. Na tym samym tapczanie 
sypia również wujek. Żyje z rodziną jak pies z kotem i tam urządził 
sobie strefę relaksu. Na tym tapczanie umrze. Powodem zgonu będzie 
oczywiście alkohol. Ciało wujka spuchnie do tego stopnia, że trzeba 
będzie wiązać trumnę drutami. 

Kiedy to się dzieje, oczywiście jadę na pogrzeb. Część rodziny 
płacze, a część zachowuje kamienną twarz. Kompani wujka do picia, 
czyli Denis i Daniel, są tak pijani, że nie idą z orszakiem, lecz 
stoją w krzakach, chwiejąc się na nogach. Nie mam pojęcia, 
od jak dawna piją, ale wyglądają jak co najmniej po tygodniu 
melanżu. Daniel płacze, nie jest to jednak żałobny lament. 
Jego oczy są zmienione przez alkohol, a łzy wynikają z prze-
picia. Zresztą Danielowi często zdarza się płakać po alkoholu. 
Jak wtedy, kiedy dostaje wpierdol od mojego, również zresz-
tą nietrzeźwego, kuzyna. Drzwi z domu zostają wyłamane, Daniel 
dostaje bombę i idzie płakać do stajni, kurwując przy tym niemiło-
siernie. Oczywiście to burda jakich wiele po pijaku, a dzień później 
mój kuzyn i Daniel znów są przyjaciółmi. I znów piją, oczywiście.

Mój ojciec się zatem nie mylił. Pierwszy dzień, a ja jestem skuty. 
Później ojciec przyjeżdża i z nim też piję. Kuzyn, który zmasakro-
wał Daniela, najtrafniej skomentuje postawę ojca kilka lat później. 
Stwierdzi, że wieś widywała go tylko dwa razy w ciągu jego pobytu – 
pierwszego i ostatniego dnia. Resztę przeważnie spędzał w domu, 
pijąc do lustra albo z kim popadło. Na jedno z niewielu wyjść bierze 
mnie ze sobą. Idziemy do Starego. Słucham opowieści o tym, jak 
Stary rucha swoją Beatkę. I jak mają zwyczaj wolnej soboty, w cza-
sie której nie odzywają się ani słowem, nie dzwonią nawet do siebie. 
Pijemy jakąś wódkę, a zapijamy popularnymi witaminami plusz. 
Dzień jak co dzień. Ω

mój ojciec się zatem nie 
mylił. pierwszy dzień, 
a ja jestem skuty. później 
ojciec przyjeżdża 
i z nim też piję 
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27

– Ja to bym chciał być malarzem – 
powiedział Sławek i od niechcenia spoj-
rzał w niebo.

– Malarzem? – zdziwiłem się.
– Siedem złotych za metr masz, 

a patrz, ile jest w domu metrów.
Mieliśmy po dwanaście lat. Był czer-

wiec, zaraz koniec roku i świadectwa. 
Siedzieliśmy w trawie u Sławka. Trawa 
rosła śmiało; pochyli się w październiku. 
Obok świeciły pierwsze czereśnie, wyżej 
słońce. Piękny dzień.

Sławek był kolegą z ulicy. Toczyliśmy 
się wolno przez dzieciństwo i młodość. 
Poszedł do jakiejś przyzakładowej szkoły 
zawodowej. Skończył 18 lat i przyniósł 
do domu pierwsze pieniądze. Dziadko-
wie (bo rodziców nie miał) cieszyli się, 
że taki zaradny. 

Zaczął pić wcześniej. Zaprzyjaźnił się 
z właścicielem kurnika na końcu dłu-
giej ulicy, prawie na wsi. Płakał na jego 
pogrzebie jak dziecko, gdy ten zginął pod 
kołami ciężarówki. Został sam.

Rozmawialiśmy czasem o tym, 
o tamtym. 

Ożenił się, miał syna. Żona wyciąga-
ła go z alkoholu wiele razy. Pobudował 
dom, zaczął chodzić do kościoła. Takie-
go małego, na obrzeżach miasta. Ludzie 
nie wierzyli, kiedy zobaczyli Sławka 
pierwszy raz, jak klęczy, potem idzie do 
komunii, potem znowu klęczy. To było 
najpiękniejsze klękanie, jakie w życiu 
widzieli.
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28 Powiesił się w domu. Był na ukończeniu. Dom. Sławek też. A wszy-
scy myśleli, że nie. Miał trzydzieści parę lat.

Sławek nigdy nie napisał ani słowa. Przetoczył się w milczeniu.
 

nie
Wódka ma tyle do powiedzenia. Przeciąga rozmowy do późna w nocy. 
Gaśnie nad ranem. Przesypia pół dnia, światło i cień. Chodzi wła-
snymi ścieżkami. Nigdy nie stoi. Zaczepia ludzi? Owszem – ale bez 
przesady. Sami się napraszają. Wódka istnieje dyskretnie. Jak rośli-
ny i zwierzęta. Jest częścią ekosystemu albo nieodrodną córką nie 
wiadomo kogo.

Bo o to „nie wiadomo” tu chodzi. Bardzo tu chodzi. O tę rozpły-
wającą się po kościach niewiedzę. O tę niepamięć. Potem nie o ten 
śmiech. A na końcu nie o tę łzę. I nie o ten świat. Niektórzy uważają 
„nie” za najważniejsze słowo w życiu. Na przykład Hłasko. Po którego 
sięga legenda, gdy ma ledwie dwa lata, idzie do chrztu, ksiądz pyta, 
czy wyrzeka się złego ducha, a Mareczek odpowiada „nie”. 

Wódka lubi słowo „nie”. W ustach straconego „nie” sinieje jak 
język. Wcześniej wódka przynosi inne barwy, karnawałowe, jar-
marczne, cudaczne. Jakby była, he, he, jesiennym liściem. Dobrze, 
może wódka ma coś z jesieni, może. Z wiosny i lata pewnie mniej. 
Wódka jest siostrą jesieni. Obie sprawnie wyciszają świat i człowie-
ka. Człowiek trochę przeszkadza światu. 

Wódka jest wścibska. Chce się wywiedzieć wszystkiego o życiu. 
Do szczętu. Dopytuje się niby o bzdury, lecz z tych bzdur po paru 
godzinach rodzi się konstrukcja; z lekka skręcona – jak sen lub kate-
dra Sagrada Familia. I okazuje się to życiem. Całym życiem. Jest 
w tym jakaś porażająca łatwość, bo przecież bzdury brzmią niewin-
nie, a życie brzmi jak dzwon. Więc gdzie bzdury, a gdzie dzwon? Ale 
to już legendarna płynność wódki. Płynność. Ona niesie śmiechy 
i smutki człowieka, lecz... człowiek się nie topi. A przynajmniej nie 
topi się od razu. 

W literaturze przypadków „od razu” historia nie zna. Z wolna 
toczą się pierwsze, nie wciągające – jak się zdaje – rozmowy z wód-
ką. I pisarze, i ich bohaterowie udają z początku obojętność: że to 
nic, nic wielkiego, raptem kieliszek, obok człowiek, stolik, krzesło, 
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29lustro. Potem lampa wieczorem, wreszcie ścieląca się noc. Klimat 

tajemnicy rozpościera się powoli. Po północy gdzieś zapada. Wódka 
i człowiek rozmieniają się na drobne. Jeszcze się śmieją i opowiadają 
sobie anegdoty. Głowy pełne są pomysłów i dowcipów. Kieliszki peł-
ne są gwiazd. Dopiero jak lustro zaczyna płakać albo ociekać krwią, 
można się zastanowić, czy to aby na pewno tylko zużyta, literacka 
personifikacja. 

Bo pisarz nie przepada za życiem. Realność zdaje się przeszko-
dą w drodze. To, co się snuje (a wódka wszystko umie, także umie 
się snuć) między rzeczywistością a ideałem; między tym, co pisze 
życie, a tamtym, co się napisze na papierze (ale się jeszcze nie napi-
sało) – jest drogą. Cienistość doliny, pochyłość drzew, czystość nie-
ba – tej drogi trzeba się pochwycić i iść. Wódka świetnie rozumie 
dolinę, drzewo i niebo, świetnie! Kobieta – nie, przyjaciel – nie, 
wódka – tak. 

No i zaczyna się od bzdur. Toczy i szarpie pierwsze lata. Wkrada 
się w to wątek, powiedzmy, spekulatywny: ile wódka może; ile wód-
ce wolno? Ile taka rozmowa wódki z człowiekiem waży; na ile jest 
jeszcze zabawą w życie, a na ile koniecznością? Czy łapie się jeszcze 
umiar czy już nie? Bo granice zaczynają się zacierać, a znikąd żadnej 
wiadomości; wywiedzieć się nie można. Nie można. Nie można się 
w lustrze przejrzeć – i przejrzeć się w jakichś pomysłach na życie. Czy 
jeszcze w grach, czy już nie? Wódka chętnie posługuje się tym pyta-
niem. I zasypuje następnymi, też ważnymi. Wódka przestaje ukry-
wać. Z martwym uśmiechem Giocondy posługuje się człowiekiem.

Zatem szklani straceńcy czy prawdziwi? Hłasko, Grochówa, Ire-
dyński, Bruno, Wojaczek. 

Nie chcielibyśmy ich ocalić? Ocalić – ważne słowo. Dajmy im szan-
sę. Więc:

Hłasko odebrał dzieci ze szkoły na Żoliborzu, po drodze kupił buł-
ki, w domu odgrzał pomidorową. Po południu zabrał się z dziećmi 
za lekcje. Na początek niemiecki. 

Iredyński rozsiadł się za stołem mikserskim w Trójce. Był upał, 
a on założył nieświeżą koszulę. Gdy wróci do domu, zmieni na czy-
stą. Żonie nic nie powie. 

Wojaczek, nauczyciel polskiego we wrocławskim liceum, wszedł 
do klasy. Zaczynało się zebranie z rodzicami. Najpierw parę słów 
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30 ogólnie, potem pytanie o Joasię, skąd jej dwie nieobecności na che-
mii. Czemu Joasia nie lubi chemii? 

Żałosny jestem, to ma być ocalenie? Pospolitość jest upadkiem, 
właśnie to „dzień po dniu” jest otchłanią. Do „dzień po dniu” nawet 
nie warto się zbliżać. To „dzień po dniu” śmierdzi, nie alkoholik. 

Przepłukać się alkoholem, przepłukać się poezją jest godnie. 
Chciało się być skałą – i się skałą jest. Mglistość szczytu jest piękna. 
Chmura przesłaniająca góry przesuwa się z twarzy na lustro, potem 
wraca do twarzy. Rozkołysanie człowieka tłumaczy jego los; nieznane 
próbuje nieporadnie objaśnić, o co chodzi w życiu. I co z tą miłością? 
I co z tym skrajem? Skrajem Warszawy, skrajem Wrocławia, wielką 
peryferią, skrajem człowieka. Gdzie skraj jest jego niebywałą ojczy-
zną. Śliwonik mawiał, że człowiek jest ojczyzną. Że tu jego wolność. 
Innej nie potrzebuje; innej nie musi widzieć. 

Chociaż, patrząc na Hłaskę, Iredyńskiego czy Wojaczka, chce się 
dostrzegać i badać, ech, kontekstualność wódki. Że ona wyciągając 
do nich ręce i zapraszając do rozmowy, wie, że ci chłopcy, że akurat 
ci chłopcy cierpią na niezgodę. I to tę z gatunku najszerszych. Że – 
jak gdzieś powiedział Hłasko – w Polsce nie da się żyć, a Zachód jest 
nie do wytrzymania. Więc co ze światem? Bo chciałoby się skupić na 
jednym i sponiewierać te piękne, brudne kamienice, kałuże, walące 
się płoty i obsikane bramy – ten cały urok Polski lat 50. i 60. Przecież 
dokumenty Karabasza, Piwowskiego, potem Kieślowskiego się nie 
wahają: tyle mają liryzmu, a ten kolor czarny jest tam przez pomył-
kę. Przecież „Rejs” jest tylko śmieszny. Zresztą świat jest wszędzie 
taki sam, godzi się na marne „dzień po dniu” i szukanie w nim czegoś 
więcej lub czegoś mniej jest psu na budę. No, chyba że wódka. Tak, 
chyba że wódka odśpiewa pieśń zwycięstwa i natchnionemu pozwoli 
odkryć coś innego. Coś, co kryje się za skrajem świata Hłaski, Ire-
dyńskiego, Wojaczka. Coś, co kryje się za łóżkiem, za drzwiami, za 
kuchenką gazową. Jakby stamtąd wychodziła na powierzchnię inna 
ziemia. Mroczniejsza. Wilgotniejsza. Głębsza. Przyjaźniejsza. Bliż-
sza. Wydobywała się i pełzła. 

A z tą ziemią jakby pojawiali się wszyscy straceńcy, moi straceńcy, 
dla których – przyznaję – mam mnóstwo czułości. Tak wiele, że nie 
bardzo obchodzi mnie, czy ich utwory są cenne, bezcenne czy żadne. 
Dlatego, czuły, obruszam się na barbarzyński tekst Pilcha „Pierwszy 
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31krok w dół” w „Studencie” z 1981 roku. Bo Pilch tknął świętości; świę-

tości, zgoda, często miałkich myśli Hłaski, niezdatnych portretów, 
nieuładzonych zdań. O, święta Hłaskowa nieudolności! O, święta 
moja naiwności! O, moje młodzieńcze zachwyty, rojenia i poraże-
nia! Moje święte wypieki na twarzy, gdy z licealnym przyjacielem, 
Sinym, czytaliśmy Hłaskę czy Wojaczka! O, święta czułości tamtego 
wspomnienia! O, święte moje TERAZ, które nie jest w stanie, po 
latach, tamtych, co, gnojów? – zgnoić! No, nie! To moje bezdroża: 
czterej pancerni, Winnetou, a potem pisarskie legendy. I niech ten 
ja, omyłkowy, pozostanę. I niech siebie dawnego przez siebie teraź-
niejszego nie naprawiam. 

A zresztą – czy Hłasko, Iredyński Wojaczek i wielu innych Bru-
nów, Grochów, Czyczów itd. przyszło na świat po to, by zwłaszcza 
myśleć? Ich myśl w pisarstwie, znów zgoda, nie zawsze wybitnym, 
nie jest, więcej: nie miała być, sprawą pierwszorzędną. W ich prze-
słaniach literackich liczy się nie to, co a priori, a co a posteriori. Co 
jest ogonem psa, nie łbem. 

Hłasko, Iredyński, Wojaczek i inni „dzieją się między”. Nie są auto-
rami książek. Piszą z narażeniem życia. Pośrodku autostrady. Na kra-
wędzi. Spoglądają w przepaść jak inni na płot. Pisarze (bez pogardy) 
tzw. gabinetowi mogą otchłanie przeczuwać. Krawędź i przepaść 
przesuwają jednak bezgłośnie w inne miejsca. Nie chcę upraszczać, że 
ich otchłań czeka na katastrofę w wygodnym fotelu, nie. Nie odma-
wiam nawet ich cierpieniu wyższości. Ich podejrzenia mają miarę. 
Ich uniwersum ma swoje dna, noce i mdłości. Tak, mogą o tym wybit-
nie pisać. Lecz czasem – bywa – rzecz jest w widzeniu i dotykaniu. 
W nieokiełznanej piórem pierwotności. W dzikim błysku. Dopiero 
co w zamyśle. Jeszcze NIE ZAPISANYM. Nie ujarzmionym słowem. 
Genialne „widzę i opisuję” jest zjawiskiem ze wszech miar wyjątko-
wym. Tylko nieliczni dostępują tej łaski. Jedno-widzenie-opisywanie, 
jedno czucie, jedna wiara, jeden język to istota pisania wyniesionego 
ponad przeciętność. To samo-opisywanie-siebie absolutne. I mimo-
wolne zarazem. To mówienie rzeczy, których by się po sobie nie spo-
dziewało, że powiedzieć się może. To wołanie skądsiś.

Straceńcy mogą to przewidywać i źli na swój niedostatek (niedo-
skonałość?) topią smutki, w czym popadnie. Szukają drugiego planu. 
Który staje się... drugim dnem. Być może. 
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32 Wobec pisarskich niemożności, niemożności językowych, wyobra-
żeniowych, można się zastanawiać nad potęgą owych widzeń 
i do tykań; nad heroizmem zapominania się i rzygania. Można się 
zastanawiać nad bohaterstwem ich śmierdzenia. 

Lecz ten smród, odór nieudanych wielkich pisarzy to ich charakter. 
Zachowują siebie, bo zachowują pod ręką butelkę i ostatnio napisa-
ny wers czy akapit. O który walczyli całą noc. Te rzygowiny kreślą 
ścieżkę i czynią ich klęskę niejako heroiczną. To upodlenie po latach, 
OPOWIEDZIANE, ACZ NIEKONIECZNIE PRAWDZIWE, jest ich 
zwycięstwem. To wieczne wychodzenie z grobu i straszenie żywych, 
to ciągłe zmartwychwstawanie jest ich Przypowieścią. I jest Czymś. 
Świadkowanie świadków jest Czymś. Krąg wtajemniczonych aposto-
łów jest Czymś. Do łazarzowania stworzeni zostali. Do wychodzenia 
ze skały i cuchnięcia. Do przypominania, ha, ha, pachnącemu światu, 
że jest jakiś odpychający detal, podejrzana skłonność, nieczuła cho-
roba, zgniłe jabłko, zdechły kot, nieważny pająk. Boże!

nic
Wódka wyciąga do człowieka przejrzystą dłoń i opowiada o świecie. 
Otwiera serce i mówi, mówi, mówi. Narracja wódki bywa porywająca, 
są zwroty akcji, bijatyki, skandale, zdrady, ucieczki i pościgi. Wódka 
jest taka filmowa, tyle w niej przemocy. Wódka się dzieje. Jak życie. 
Zamyka się w skondensowanej formie i zachwyca intensywnością. 
Życie jest takie gęste – życie jest takie puste. 

Z biegiem czasu fabuła nie daje rady rzeczywistości. Ta stawia 
dziwny opór. Sytuacje i postaci powtarzają się i nużą. Ten skraj 
świata, skraj życia, skraj człowieka, owszem liryczny, jest zarazem 
brakiem czegoś więcej. Może nawet utratą? Bezpowrotną? Nie-
uniknioną? Kobiety zaczynają odchodzić od pisarzy, przychodzą 
następne. Lecz te następne nie są takie jak te pierwsze czy dru-
gie. Kobiety stają się coraz szybsze, krótsze, węższe. Aż znikają. 
Znikają z obszernego krajobrazu, obszernego płaszcza pisarza. 
Przestają być. Pustka zaczyna się dopominać swoich praw. To łóż-
ko. Te drzwi. Ta kuchenka gazowa. Nie ma kobiety, nie ma okna. 
Jest coraz więcej podłogi, coraz więcej ciszy. Tajemnica ziemi kusi. 
Wódka opowiada o niej chłodno.
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33Najpierw drzwi, kuchenka gazowa, łóżko wyzywają człowieka na 

bój. Potem ten bój toczy człowiek z podłogą. I z bezkresem. 
Teraz nie ma walki. Współczesny poeta patrzy na wódkę w sklepie 

jak na mąkę. Żadnej męki! Nawet jeśli coś wypije, to jak kawę mac-
chiato albo zdziecinniałą bawarkę. Bez ceremonii. Bez święta. Bez 
namaszczenia. Pójdźmy dalej. Gdyby współczesny poeta przedobrzył 
i pijany leżał na Foksal: jakiś Sinkowski, Dakowicz, Dycki czy Różycki, 
a Sobolewska czy Drzewucki staliby nad nimi, urągali, a potem cią-
gnęli do taksówki – to co? Przyjechałaby folklorystyczna straż miej-
ska i nic. Pijany poeta? I co z tego? Żaden rarytas. To „co z tego” by 
mroziło krew w żyłach i przynosiło otrzeźwienie w sekundę. Straszną 
sekundę! A więc NIC! Trzeba by z miną Himilsbacha czy Maklakie-
wicza z „Rejsu” orzec: „Aż mi się chce wyjść z kina”.

To nie ten czas teraz. Nie ma niewinnych czarodziejów, nie mówi 
się „do widzenia, do jutra”. Nie ma Komed, Polańskich, Skolimow-
skich, skuterów, adapterów, rejsów, STS-ów, Osieckich, wokaliz 
Wandy Warskiej. Smarzowskiego „Drogówka” śmieszy. Pilch też 
nie przekonuje. Za dużo drogi. Nie ma tamtej wódki. Tamtego stania 
w miejscu. Ciasnoty. Tej całej rozciągłości bramy, podwórka, ulicy; 
dialektyki wałęsania się bez celu. Boju o całość i o pustkę. Byt i świa-
domość są rozbite jak butelka na ulicy. Pusta butelka na pustej ulicy. 
Butelki poumierały. Poumierali ludzie. Jest butelka zastępcza – ze 
lśniącą etykietą, za ładna, by była prawdziwa. Jest człowiek zastęp-
czy – ze lśniącą etykietą, za ładny, by był prawdziwy.

Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte pełne były – 
jak mawia mój przyjaciel Darek Kejna – głodu, ale liczył się tylko 
głód poezji. Niczym innym nie można się było najeść, a poezją – 
tak. Izabella Śliwonik, inna moja znajoma, po śmierci Grochowiaka 
(2 września 1976) przypomni w „Przyjaciółce”: 

Moje pierwsze spotkanie z Grochowiakiem miało miejsce 
w czasie jednego z wieczorów autorskich Poety. […] Grochowiak 
sam czytał swoje wiersze, a wieczór kończył się dyskusją. 
Pamiętam, że pierwszy zabrał głos jakiś pan w średnim wieku, 
który prostą i dla wszystkich zrozumiałą poezję próbował 
systematyzować, określać i interpretować. Zrobił się z tego 
niesłychany wprost bełkot. W pewnym momencie ten oratorski 
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34 popis przerwał młody człowiek: „Panie, może to, co pan 
wygadujesz, ma jakiś sens, ale ja z tego nic nie rozumiem. 
Ja jestem robotnikiem, a wiersze tego pana – tu wskazał na 
Grochowiaka – to ja nie tylko rozumiem, ale umiem na pamięć, 
więc siadaj pan, a niech on – tu znowu gest w stronę Poety – 
niech sam mówi. 

Robotnik na spotkaniu autorskim. O robotnikach na spotkaniach 
z Broniewskim nie wspomnę. Poezja była słyszana. Pisanie było 
słyszane. 

Teraz – tak, przemawia przeze mnie zgorzknienie – to czynność 
cicha, a skandale a la Witkowski budzą politowanie. Ludzie nie są 
głodni literatury. Jakby literatura nie dotyczyła człowieka. Była obok. 
Zawadzała go przypadkiem. Owszem jest literatura głośna. Jej pro-
dukcja idzie pełną parą. Cicha, doniosła (bo i taka przecież powstaje), 
rękodzielnicza, oddaje pole cwanej, przemysłowej. Literatura wydaje 
się teraz najpierw książką w ładnej okładce, a potem dopiero słowem, 
prawdą, bólem. Pisarze nie biją się ze sobą, nie odkrywają siebie. Są 
ghostwriterami. Nie o swego ducha wojują. Nie o siebie się potykają. 
Na biurkach stawiają lampkę frapującego chablis i tworzą researche, 
rozwijają plany fabularne, formują protagonistów i antagonistów, 
piszą papierową literaturę. Mało co dotyka, prawie wszystko udaje. 

Hłasko, Iredyński, Wojaczek i inni bohaterowie moich pierwszych 
męskich dni niczego nie udawali. Bili się, krwawili, umierali. Może 
nie byli bokserami wagi ciężkiej, Faulknerami (którymi chcieli być), 
ale walczyli i cierpieli naprawdę. I to „naprawdę” spychało ich do 
narożnika, w którym czekała już prosta butelka. Jak ręcznik bok-
sera. Wódka ocierała pot z czoła, pocieszała, dopingowała, dawała 
wskazówki przed następną rundą. Pisarz wychodził na ring, wycią-
gał pięści, aż dostawał stalowy cios i padał martwy. Kobiety, Sonje, 
Esthery, Marie, Anny, Jadwigi, Teresy, Elżbiety cuciły ich i ożywiały. 
Przenajświętsze. Maria Sołtyk, wielka miłość Grochowiaka (obok 
żony) powiedziała coś wyjątkowego. Muszę to przypomnieć: „Popro-
sił, żebym mu przyrzekła, że go nigdy nie opuszczę, i ja przyrzekłam”. 

W niepięknym świecie tkwiły piękne miłości. Przypominały o ist-
nieniu człowieka. Zakłamana rzeczywistość była nałogowa; wchodzi-
ła do domów drzwiami i oknami. Odsunąć się od niej było nie sposób. 
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35Przesiąkało się rezygnacją. Głód poezji i głód wódki były powszechne. 

Łatwo, za łatwo, łączyły się w jedno i płynęły jednym strumieniem. 
Jerzy Krzysztoń, mówiąc o Grochowiaku, podkreślał: „Literatura 
splatała się z życiem, a wyobraźnia z nałogiem”. W kulawej Polsce 
się nie żyło. Za to pisało się nałogowo. I często piło. 

I tęskniło. Także za wielkimi miłościami. Kobiety tamtych pisarzy 
były mityczne. Piękne, czułe, uległe. Opętane? Można je było bić bez 
żadnych zahamowań i metafor? Staniszkis przyznaje, że Iredyński 
uderzył ją smyczą tak, że ma bliznę. Nie, nie miała mu tego za złe. 
Rozumiała to dno. Mimo doktoratu i aspiracji naukowych jej ambi-
cją było też dorosnąć do tego dna. Upaść. Dno pijących pisarzy było 
fascynujące. Żadnych wybojów. Śliska powierzchnia. Miękka jak 
popiół. Szara, sina jak brzask nad morzem. Wiatry, burze, olśnienia. 
Wschody i zachody człowieka. Kobiety ciągnęły do tych mężczyzn. 
Mężczyźni ciągnęli w dół. Wódka czarowała sprawiedliwie, mimo 
że kobiety nie piły. 

Wciągały je marne dzieciństwa ich mężczyzn, źli ojcowie, bezsilne 
matki, krótkie miłości, niepolska Polska. Której nie wierzyli. To były 
ich prawdy i literatury, ich legendy i literatury, ich wyobraźnie i litera-
tury. Rozstrzyganie, gdzie prawda, gdzie legenda, gdzie wyobraźnia, 
a gdzie literatura jest niewarte świeczki. Tych pisarzy opowiada wód-
ka. Rzecz karkołomnie upraszczam, by podkreślić potęgę wódczanej 
narracji. Potęgę ciągu. Tej językowej galopady i pętli. Tego mimowol-
nego rozgadywania się i sypania ziaren słów czasem na suchą zie-
mię. Tej siły, z jaką wódka wydobywa z człowieka pisarza, wyzwala 
wyobraźnię, pokazuje... światło. Tak, światło, inne, drugie, denne, 
mroczne... światło. Wreszcie lęk. O czym chcę pamiętać, gdy przy-
pominam sobie, co powiedział najpierwszy z najpierwszych Charles 
Bukowski: że wódkę się pije tylko z trzech powodów: bo dzieje się coś 
dobrego, bo dzieje się coś złego i bo się nic nie dzieje. Poszedłbym 
dalej: żyje się tylko z trzech powodów: bo dzieje się coś dobrego, bo 
dzieje się coś złego i bo się nic nie dzieje. A poszedłbym w tę stronę, 
bo wujaszkowo-waniowy (ten z Czechowa) przymus istnienia zdaje się 
w niektórych przypadkach równie dobrze przymusem picia. Równie 
dobrze? Co ja mówię?!

Ile trudności, by owo życie, pisanie, picie Rafała Wojaczka celnie 
opowiedzieć? By owo „równie dobrze” sprawiedliwie potraktować? 
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36 To zamykanie jego istnienia w czarnych ramach i obrazach w filmie 
Lecha Majewskiego; to przenikanie czerni i bieli nanizane na liżącą 
kolejne rany duszę Wojaczka – wszystko się osuwa. Jest ciszą. Albo 
rzadkim dźwiękiem rzucanym gdzieś jak ochłap. Ale nie po to, by 
cokolwiek przerwać. Nie, dźwięk jest w tym filmie jak przecinek 
w zdaniu. Cisza, cisza, dźwięk. Cisza, cisza, dźwięk. Może tak się 
pisze – może tak się pije. W ascezie. W głodzie. Pośród twardych ram. 
Język może być giętki, mowa też, ale ramy? O, nie, ramy są twarde. 
Może cisza jest najgłębszą notatką Wojaczkowego „dnia po dniu”? 
Cisza może być niejako przeżyciem pokoleniowym. „Nic” może być 
przeżyciem pokoleniowym. Jak wcześniej była wojna czy powstanie 
warszawskie, tak teraz „nic”. I to „nic” może krzyczeć. 

Wiersz Iredyńskiego „Moment bitwy” tak się zamyka:

Nasze bitwy są z powietrza żale nasze z nocy
szczudła są z zapałek gryfy z plasteliny
krzyki z podręczników a ty jesteś z ciszy

A może tę ciszę Wojaczek chciał raz zarzygać, a raz zakrzyczeć?

Nie lubię poezji, bo nie znoszę
Tego skurwysyna Wojaczka, poety, 
Pijaka i darmozjada, którego
Dawno powinni byli zamknąć

Tak zaczyna Wojaczek wiersz „Wybaczcie piechocie”. Albo chce 
zakrzyczeć swą nieprzystawalność do świata, albo chce się wynieść 
ponad. Między kreacją a prawdą albo błądzi, albo „między” chce być. 
Jest taki „prawie”. Prawie zamknięty, lecz nie zamknięty na amen. 
Jeśli cokolwiek ma być ostateczne, to owo „między” i „prawie”, ten 
stan niejasny, niejaskrawy. 

Wódka, kobiety, miłości, przyjaźnie to „między” znakomicie roz-
wijają. Raz – pozwalają się wyżalić, a dwa – uprawniają „spacer po 
linie”. Ani Hłasko, ani Iredyński, ani Wojaczek nigdzie nie zagrzewa-
ją dłużej miejsca. Są ludźmi w drodze. Skłóceni z życiem nie umieją 
stać w miejscu. Ich literatura, ich wyobraźnia, ich kobieta, ich wódka 
wciąż prowadzą na manowce. Lecz oni te manowce zdają się kochać. 
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37Dobrze im w tym zawieszeniu. Niedopowiedziane kobiety, niedopo-

wiedziane wódki. „Nie, to nie jest moja żona”. „Nie, nie jestem alko-
holikiem”. Znakomicie wystrzegają się kropek nad i. 

i
Cała Polska była wtedy bez kropki nad i. Można by oceniać tamten 
czas pokoleniowo właśnie na ten sposób. Urodzeni kilka lat przed 
wojną, wojnę dość przeżyli, ale nigdy nie zabrnęli w nią jak kolum-
bowie. Wojna zabrała im dzieciństwo, a nie młodość. Zabieranie 
dzieciństwa jest czymś innym od zabierania młodości. Zabieranie 
młodości jest okrutne i namacalne. Zabieranie dzieciństwa, rów-
nie okrutne, ma szansę na niezauważalność – jeśli matka czy ojciec 
o to zadbają, wywiozą na wieś, w miejsce, gdzie wojnę słabo widać. 
Dziecko nie stoi przed żadnymi wyborami, nie wie, co to los; mło-
dy człowiek – tak. Dziecko można oszukać, młodego człowieka nie. 

Młodość Hłaski, Iredyńskiego, Wojaczka i innych przynosi rozcza-
rowanie. Pierwsze kroki w chmurach bolą i brudzą. Czy się tego chce, 
czy nie, tworzenie własnych wysp, peryferii, rajów, gdy wokół ruina 
i nędza, nie jest możliwe. W poszukiwaniu najwznioślejszych uczuć 
i czystych miłości nurzamy się mimo woli w brudzie. Sama droga 
więc już brudzi. Sama wędrówka przez życie. Szans na uładzenie nie 
ma. I szans na powroty nie ma. Na naprawienie czegokolwiek, co się 
zepsuło. Gwałtowność uczuć, dramatyczność związków z rodziną, 
kobietami, ze... światem jest istotą. 

Tylko że nie do samego „parszywego komunizmu” – jak określał 
ustrój w Polsce Hłasko – rzecz można sprowadzić. Ból istnienia, któ-
ry można by tłumaczyć Polską, staje się tym głębszy, że świat bez 
komunizmu, świat, który widzi Hłasko w Paryżu w 1958 roku, rów-
nież rozczarowuje. Nie chodzi przecież Hłasce o szerokie bulwary, 
piękne samochody i pyszną kawę. Za sprawą Sonji Ziemann (niemiec-
kiej aktorki, grającej w „Ósmym dniu tygodnia”, z którą się Hłasko 
ożenił) autor „Pętli” to miał. Do tego splendory i chwała. Miał Hła-
sko wszelkie dane ku temu, by wychodząc na scenę szerszego świa-
ta poczuć jakieś szczęście. Jak można sądzić z jego korespondencji 
i rzetelnej biografii kuzyna pisarza, Andrzeja Czyżewskiego, Hłasko 
nie miał do szczęścia talentu. Nie tego miał ducha. Jakby szczęście 
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38 nie było dla niego najwyższym celem. Jakby lubił „przygodę”. Jakby 
„lubienie” i „droga” miały go zaspokajać. 

Miał ducha klęski, miał ducha pretensji, miał ducha niepogo-
dzonego. Że lepił tego ducha już w Polsce w Kameralnych i Spati-
fach – inna sprawa. Ale ja nie myślę źle o kreacjach, sztucznościach, 
aktorzeniu. Bronię gustownych kłamstw i kłamstewek. Diaboliczna 
estetyka opowieści wobec nieestetycznej rzeczywistości pociągała. 
Męstwo przesady, ile to się nie wypiło, kogo to się nie pobiło, ech, 
zapraszało kobiety do łóżek. Życie, żałośnie niedemoniczne, nie 
oszczędzało, szukało się jakiegoś nadżycia, pośpiechu, skrótów. Piotr 
Muldner-Nieckowski w „Posłowiu” do 1. tomu „Dzieł zebranych” 
Iredyńskiego przywołuje taką wypowiedź Janusza Głowackiego, 
bywalca tamtych miejsc: 

Teraz SPATiF jest już tylko znakiem, byłem tam dwa 
razy, zajrzałem przypadkiem, trudno poznać to miejsce. 
(…) Nie słyszy się już o takich balangach jak niegdyś, 
kiedy literaci to potrafili naprawdę. Zwłaszcza pokolenie 
„Współczesności” – Irek Iredyński, Romek Śliwonik. 
Kiedyś wszedłem do SPATIF-u, a tu powywracane 
stoliki, ktoś wychodzi z toalety cały zakrwawiony, więc 
pytam się szatniarza: „Co się dzieje?”. Na co pan Franio 
odpowiada: „Przyszli młodzi lirycy ze „Współczesności”. 
To był taki czas, że pisarze się bili. Był w tonie taki 
zbuntowany chuligan-pisarz. Coś, co zostało jeszcze 
z tradycji Marka Hłaski. Upić się i pobić. A swoją 
drogą, nie były to najłatwiejsze czasy do publikowania. 
Jak wiadomo, nie wszystko można było napisać, więc 
marnowanie zdrowia i talentu dodawało szyku.

Hłasko mówił: „pisać tak, jak się żyje, żyć tak, jak się pisze”. 
W „Sowie, córce piekarza” przeczytamy: „Dano ci życie, które jest 
tylko opowieścią; ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy 
umrzesz pełen dni”. 

Daleki jestem od freudowskich dociekań, że te barwne historie to 
rezultat dziecięcych krzywd, złych snów itp. Nie, nie. Raczej pisał-
bym o kamuflażach, maskach, słabościach i jakichś tożsamościo-
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39wych zahamowaniach i niepewnościach. A z drugiej strony również 

łatwych wiarach, że pijaństwa, bijatyki, skandale, boje o marynarki 
i krawaty nie tylko są powierzchnią bytu, nie tylko próżnym lakie-
rem, ale są barykadą, twierdzą, wieżą niezależności; wołaniem; pra-
gnieniem. Wieżą naiwną bo naiwną, ale jedyną możliwą w tamtych 
pełnych rezygnacji czasach. 

„Pił dużo i upijał się często – powie o Hłasce Andrzejewski. – Rwał 
się do tej kondycji nie jak radosny Bachus, lecz raczej potępieniec, 
który szuka złudnego wyzwolenia”. Ale już inny świadek tamtych 
dni i tamtych ludzi, Tyrmand, pozbawia Hłaskę czaru: „Prawdziwym 
pijakom pęka wątroba, zrywa się mięsień sercowy, śledziona wypły-
wa przez uszy. A on był pozer, hipochondryk i trochę tchórz. I dzięki 
Bogu, że taki był”. A Hen będzie podkreślał, że na picie z Hłaską się 
w Warszawie snobowano. 

Hłasko, przypuszczam, ogniskował pewne tęsknoty. Jego feno-
men, zatopiony w alkoholu, sprzyjał wręcz mistrzowskim legendom, 
czerpiącym obficie z niedopowiedzeń, wieloznaczności, sekretów, 
kolorów, wyolbrzymień. 

Skwituję rzecz niepoprawnie: Hłasko padał na podatny grunt. Bo 
było w tamtych czasach coś z dekadencji i ustrojowej obłudy. Potęż-
nego rozdźwięku między socjalistyczną radością harcerskiej chusty 
czy murarskiej kielni a piórem pisarza czy pędzlem malarza. Fakt, 
myślenie Polsce wtedy przeszkadzało. Praca miała to myślenie wypie-
rać, myślenie i wrażliwość. Tym bardziej jednak Hłasko, potem poko-
lenie „Współczesności”, wreszcie Wojaczek dostrzegali fałsz i mrok. 
Czy oni, ostrzy, nie ożywiali tępego krajobrazu? Wyobrażacie sobie 
te tragedie: nie wywrócony stolik; nie uderzonego szatniarza; czy-
stą posadzkę w toalecie po wyjściu nad ranem ostatniego literata? 

Ale też nigdy nie powiem, że rozpiła i zabiła ich komunistyczna 
Polska. To nie to. Nie wprost. Raczej, powiedzmy, nie pierwszorzęd-
ne względy komunizmu – wdzięki i rozkosze: estetyka i pospolitość, 
przewidywalność i absurd – to bardziej. To były uwikłania i pętle. To 
były rzeczy, które odzierały pisarzy ze skóry, sprowadzały na dno. 

Gry i kamuflaże, ten cień dna, miały coś z podmiotowości, coś 
z istoty. Brylował w tym Iredyński, gracz nad gracze. Marek Nowa-
kowski, wierny towarzysz tamtych ludzi, tamtych dni, w swej auto-
biografii literackiej „Pióro” często wraca do konfliktów z cenzurą i na 
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40 tym tle do konfliktów towarzyskich. Przypomina awanturę w moko-
towskiej restauracji między Iredyńskim a Grochowiakiem, gdy ten 
pierwszy wypomni Grochówie meandry jego twórczości, unikanie nie-
wygodnych tematów, wręcz lęk przed nimi. Zbierze więc Nowakow-
ski w „Piórze” Grochowiakowe (a przecież dla literackiej większości 
„obowiązujące”) przykazania: „Niemcy w różnych wariantach, temat 
dozwolony. Rosjanie najwyżej delikatnie XIX wiek, ani jednego złego 
słowa o Sowietach. Armia Krajowa bardzo ostrożnie, dla równowagi 
wskazana Armia Ludowa”.

Jakie więc były tamte relacje, gdy zdejmie się z nich kostiumy 
wszelkich gier? Na ile były zepsute? I jakich płaszczyzn sięgały? Świa-
ty duży (literacki, wydawniczy) i mały (peryferyjny, benko-kwiaciasty) 
kolidowały ze sobą, łatwo skłócały też ludzi. Bohaterowie tamtych 
dni i bohaterowie ich książek szukają pomocy. Najczęściej daremnie. 
Wchodzą, by nie powiedzieć „wdeptują”, w rejony nieporozumień 
zasadniczych i nie umieją się z sieci zależności wydostać. Etycznie 
kuleją. Relacje z ludźmi, nawet najgłębsze, okazuje się, nie ratują. 
Mają w swej istocie nieposkromienie; łatwość dotykania do żywego 
i schodzenia w dół. Gdzie z gruntu fałszywe gry obnoszą się z klęską; 
obnoszą się z brakiem zrozumienia, choćby z kobietami, i znajdują 
w tym niemal masochistyczne przyjemności. Weźmy „Pętlę” Hłaski, 
dół dołu, pętajmy sztukę z życiem:

– Widzisz, Krystyno – powiedział Kuba. – I ty chcesz ze 
mną zostać? Czy wiesz, co by to było? Twoje życie stałoby 
się wiecznym oczekiwaniem. Nigdy byś mi nie wierzyła. 
Gdybym się spóźnił na obiad o pół godziny z powodu 
tramwaju czy jakiegoś innego głupstwa, przeżywałabyś 
męki takie, jak kobieta rodząca. Codziennie byś musiała 
na nowo rodzić swoje cierpienie. Przymykałabyś oczy 
i widziała mnie pijącego w jakimś barze. Byłabyś podejrzliwa 
i nieufna, kazałabyś mi chuchać, pytałabyś mnie o wszystko, 
nie wierząc ani jednemu mojemu słowu, za wszelką cenę 
starałabyś się mnie zaskoczyć i złapać na kłamstwie, to 
weszłoby potem w nałóg zeszpecający każdą chwilę twojego 
życia... Żyłem już z kobietami, które chciały mnie wyciągnąć 
z pijaństwa, Krystyno. […] Czy zdajesz sobie sprawę, że 
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41cały świat począłby cię obdarzać litością; wstrętną, wścibską 

litością, która z człowieka robi słabą, plugawą, nic nie wartą 
dla samego siebie istotkę. Wchodziłabyś do kawiarni i od 
razu ludzie zaczynaliby szeptać: „Patrz, to Krystyna, żona 
tego pijaka Kuby. Ona poświęciła się dla niego. Wyjątkowa 
kobieta, co za charakter, co ona musi przeżywać z tym 
draniem...” Szłabyś ulicą, Krystyno, a ludzie by mówili: ”To 
idzie Krystyna, żona tego alkoholika, Kuby. Dziwię jej się, 
taka młoda, ładna kobieta i żyje z takim pijakiem, życie 
sobie przez niego marnuje. Zresztą na pewno ma kogoś na 
boku; ten pijak rozkłada się przecież za życia, jakże ona 
może spać z takim?” Zaczepialiby ciebie i pytali: „No, jakże, 
droga pani Krystyno? Czy on pije?” Ty byś zaprzeczała, 
a oni by się uśmiechali. Wtedy ty byś myślała sobie: „Oni 
coś wiedzą. Oni go gdzieś widzieli, jak pił”. Życie twoje 
stałoby się pomału piekłem; pomału zaczęłabyś nienawidzić 
tych uśmiechów, tych dobrych rad, tej życzliwości; potem 
zaczęłabyś nienawidzić ludzi, omijać ich, unikać ich, kłamać 
przed nimi. I wtedy, Krystyno, nadszedłby taki dzień, kiedy 
zrozumiałabyś, że tylko my dwoje jesteśmy na świecie: ty, 
Krystyno, i ja, pijak, który zmarnował ci życie i odebrał 
wszystko. Czy pomyślałaś o tym, Krystyno?  
 Pochylił się nad nią. Milczała, twarz jej była pełna cienia. 

Wiem, Hłasko zbladł przez lata. Diabli wiedzą, czy za jakiś czas 
będzie w ogóle coś wart. Chociaż literatura umiera i odżywa. Jak pory 
roku. Jednak chłopięcość Hłaski, wyobrażenie lepszego świata, któ-
rego nie ma, także infantylizm (z którego Hłasko zdaje sobie spra-
wę i się czasami tłumaczy) mogą go ocalać. Bo czy literatura ma być 
tylko dobra i wysublimowana? A która jest dobra? Która i kiedy? Te 
podróże w czasie jednych i tych samych pisarzy – wielkich, małych, 
potem znów wielkich, ich strącenia i powroty – czasem zadziwiają. 
Dlatego nie tak bym rzecz ujmował. Nie tak, jedynie ocennie. Począw-
szy od tego, że obstawałbym przy tezie, dziwacznej owszem, że lite-
ratura nie musi być dobra. Że zasadniczym staraniem literatury nie 
powinna być jej jak najwyższa wartość. Że dobra, współistniejąc ze 
złą, stanowi dopiero organiczną całość literackiego bytowania. I ku 
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42 temu literackiemu, często pokątnemu, bytowaniu bym się kierował; 
ku współżyjącej całości dobrych i złych utworów; nawet tej miazgi; 
tej pustki – niech będzie, że tak. Że aż tak: że ta gorsza czy zupełnie 
zła literatura może pociągać tajemne sznurki. Zdobywa przywileje, 
na które nie zasługuje. Może być kukiełką, którą chce się wyrzucić na 
śmietnik, ale wystarczy, że zobaczy się śmiesznie zakrzywione ucho 
(podobne do ludzkiego) i kukiełkę się zostawia. Obnażona, ułomna 
jest ocalona. Oto odsłonięta naga pierś nieporadnej literatury; naga 
nieumiejętność słowa; nagi brak. Niedostatki Hłaski, uszczuplenia, 
stają się w szerszym zakresie częścią ułomnego świata. Jego reguły, 
klasyczne reguły, klasyczne epoki kształtujące pewien ład, potrzebują 
czasem marnych przełamań, tanich zawiedzeń, które u źródeł, w swej 
świeżości, pierwszych zachwytach będą świat naprawiać. I OCALAĆ. 
Temu najwspanialszemu bowiem ze światów, tym wszystkim mądra-
lom, aforystom, nabzdyczonym pisarzom, artystom i frontmanom 
przydaje się od czasu do czasu coś, co po Gombrowiczowsku, prze-
krzywi ich gęby, odsłoni nierówne zęby, wyolbrzymi krągłe policz-
ki. Strąci z piedestału napuszenie, zadufanie, doskonałość. Nagrodę 
Wydawców w styczniu 1958 roku zdobył Hłasko nie dlatego, że był 
lepszy od konkurujących z nim Andrzejewskiego i Stryjkowskiego. 
On ją wygrał, bo był inny, świeższy, a też i oceniający, w tym najwięk-
sze nazwiska polskiej literatury (m. in. Dąbrowska i Iwaszkiewicz), 
odkryły w sobie tęsknotę za nowym, najzupełniej nowym. I chcieli to 
nowe, w tym nowego autora, konferansjera nowych dni, zobaczyć na 
scenie. Chcieli zobaczyć na scenie Nową Formę. Jego i siebie. Chcieli 
się w tym przejrzeć i nacieszyć. Po ciszy spodobał się im hałas. Był 
nowy czas, po Październiku ‚56, trochę nowego języka się pojawi-
ło, nowych obietnic. Hłasko, choć zaczął publikować wcześniej, był 
dzieckiem tego czasu. Starzy wyjadacze chcieli się przejrzeć w Hłasce 
i w tamtym Październiku. Szukali liftingu. W Hłasce go odnaleźli. 
I nie ma co się zżymać na osobliwą, lecz wdzięczną niesprawiedliwość 
losu – jak czyni Pilch w „Studencie” w 1981 roku. Niech tę Nagrodę 
Wydawców Hłasko ma! Nie odbierajmy mu jej. Ani wcześniej, ani 
później by jej nie dostał. Nagroda dla przystojnego, młodego Hłaski 
dała powiew wolności. Gdy wyjeżdżał potem do Francji, to jakby Pol-
ska wyjeżdżała do Francji. A przynajmniej mogła sobie wyobrażać, 
że wyjedzie. I że wszystko będzie inaczej. W tym sensie Andrzejew-
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43ski i Stryjkowski przegrywali z kretesem. Nie z Hłaską, ale z Polską. 

Z tym hałaśliwym łaknieniem czegoś nowego, jakiejś wolności, choć-
by nowych złudzeń.

To swoiste uwolnienie otwierało nagle szersze przestrzenie. Polska 
złapała oddech. Ciężkie idee jakby zelżały. Ucichły czerwone autobu-
sy. Ludzie zaczęli mówić innym językiem. Emocje, uczucia, wrażliwo-
ści dawały znać o sobie w zaskakujących sytuacjach. Miłości bywały 
szalone i głębokie. Jest coś wyjątkowego w związkach kobiet z Hła-
ską, Iredyńskim, Grochowiakiem, Wojaczkiem. Kobiety decydowały 
się na chodzenie nad przepaścią długie miesiące czy lata. Ich punkt 
widzenia potwierdzał siłę fascynacji, siłę namiętności, czasem siłę 
zła. Jadwiga Staniszkis opowiada Cezaremu Michalskiemu w „Życiu 
umysłowym i uczuciowym” o Iredyńskim (i o sobie):

Był interesujący, czytałam wcześniej jakieś jego wiersze, ale nie 
o to chodzi, wiedziałam, że siedział za gwałt, domyślałam się, 
że to było sprowokowane, żeby go załatwić. Grzegorz Lasota, 
partyjny dziennikarz, redaktor telewizyjny, twórca „Pegaza” 
Irka namierzył, bo mu Irek zgasił papierosa w uchu. Więc Lasota 
się wściekł i go nadał esbecji. Podstawiono mu i jego kolegom, 
kiedy ostro pili, jakąś milicjantkę, którą niestety, prawie że 
zgwałcili. Zdążyła wyciągnąć legitymację, co ich zresztą nie 
przestraszyło, ale jednak trochę zmroziło. I Irek poszedł do 
więzienia za usiłowanie gwałtu. […] 
 Rozmawiając dużo z Irkiem o jego więzieniu i pamiętając 
własne, widziałam, że w środowisku pisarskim dzieje się 
trochę to samo, co za murami. […] Jedni to „ludzie”, drudzy 
to „frajerzy”. […] Tyle, że w więzieniu ludzie sobie wymyślali 
te własne światy, żeby mieć poczucie wolności, której byli 
pozbawieni. A w tych kawiarniach, spatifach, barkach 
kawowych... teoretycznie oni byli wolni, przynajmniej trochę 
bardziej wolni...” [...] 
 „Zabierałam Irka z knajpy, bo on już nie był w stanie wrócić 
do domu. Jechałam i próbowałam go wyciągać. […] Byłam już 
wtedy po doktoracie, ale akceptowałam to wszystko. […] 
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44 Najgorsze było to jego środowisko, nie Krzeczkowski czy 
Grochowiak, oni byli fajni, ale te przydupasy anonimowe.

A dalej przeczytamy: 

Przychodzi Irek i mówi: „wyznacz sobie karę”. Mówię dla 
świętego spokoju: „uderz mnie trzy razy smyczą”... czy coś 
takiego. […] On już mnie wcześniej czasami taką smyczą czy 
pękiem kluczy „karał”, mnie nawet jakieś blizny po tym zostały, 
ale to była taka gra między nami. […] Nawet nie mam o to 
wszystko pretensji do Irka, tylko do tej rutyny tamtych gnojów. 
Ale tamtych gnojów było morze, i to morze zalewało nasz 
związek. 
 Irek (…) był człowiekiem bardzo wrażliwym, z ogromnym 
wyczuciem liryzmu, czasami agresją pokrywał ogromną 
potrzebę posiadania domu, związku, pewności, że ktoś na niego 
czeka. Pociągające u niego było to, że całkowicie skupiał się 
na kimś, z kim aktualnie rozmawiał czy był. Ta intensywność 
kontaktu była pociągająca.

W innym miejscu znajdziemy:

Zaczęłam (…) jeździć z Irkiem do Obór. […] Nie było to 
piękne. Irek nie miał żadnych złudzeń, on pamiętał jeszcze 
Stanisławów, był tam z ciotkami, trafił pod okupację 
sowiecką, widział rzeczy straszne. Nie miał żadnych złudzeń 
co do tego, co się działo w środowisku literatów, czuł, że 
w większości z nich jest coś dwuznacznego. Pamiętał, choćby 
z Krakowa, te wszystkie przeorientowania ze stalinowców na 
demokratów. I wiedział, że to się nie skończy... Chciał umrzeć, 
po prostu nie chciało mu się żyć, nie widział żadnego powodu, 
żeby żyć. 

Iredyńskiego, a i później Wojaczka, nie bawiły złudzenia. Ich 
utwory, ich słowa nie są podszyte wiarą w cokolwiek. Tymczasem 
u Hłaski przyjaźni, miłości, cóż, że też klęski, jest dużo. Wszyscy, 
twórczo czuli, niechętnie porzucają czułość. Ich szlaki wiodą gdzieś 
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45obok modnego wtedy Hemingwaya. Obok twardych, nietykalnych 

facetów, którzy – jak bohaterowie robiących furorę westernów – sami 
idą przez ulicę miasteczka, powalają jednym strzałem jakiegoś zabi-
jakę, a w oknie gdzieś na końcu otwiera się pół okiennicy i pojawia się 
westchnienie unikalnej kobiety. Pisarze rzadko się na takich zwycięz-
ców stroili. Najczęściej przegrywali. I te przegrane mitologizowali.

się
Siłą życia bywa śmierć. Znaczy legendę i nadaje jej rys tragedii. Tym 
głębszej, gdy artysta się jej nie lęka, a mierzy się z nią (i przymierza). 
Każdy z nich odszedł przedwcześnie. Naznaczony fatum, igrający ze 
śmiercią (jak Wojaczek), przymierzał ją jak ubranie. Śmierć Wojaczka 
była jego ostatnim wierszem. Oddał siebie, oddał życie, oddał wiersz. 
W wieku powszechnie nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia zwłasz-
cza przez przyjaciół. Przez ludzi pióra, kultury, którzy wiedzę o tej 
śmierci, odbiór, interpretację przyjmowali jak swoją. Ubierali śmierć 
przyjaciela, w imię artystycznego buntu, najszlachetniej, jak umieli, 
starając się dotknąć i śmierci swojej, ukrytej. Bo artysta, jaki by nie 
był, śmiercią, jak grabarz, się zajmuje. 

Oto wiersz Karaska opublikowany w 12. numerze „Poezji” 
1971 roku, powstały po śmierci Wojaczka:

W maju, w porze zwycięstw
wargą brzytwy
napoczął naczynie skóry
Szukał ust innych
łodzi wylegujących się na plaży ciała
układał nóż do snu
usypiał
śpiewał mu piosenkę do oczu

Potem było żółte chirurgiczne niebo
łóżko zapadało się 
w klinice pana boga, która śniła pięść
i zapałka telefonu zaterkotała ogniem słowa.
Tak jak dzisiaj.
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46 Schylona twarz Jaronia w świetle lampy
„Wam wszystkim się wydaje, że tam gdzieś giną światy...”
Bagatelizuję. „Głupota”.

Potem był dom.
Znowu byłem sam.
Czułem gęstość ciosu. Światło gniło.
Krzyczałem. 
Z gardła nie wydobył się żaden głos.
Zrozumiałem. Tę drugą śmierć 
targującą nadzieję.
Trzeba milczeć.
Płakałem. Może śniłem.

Cała ohyda w tym, że muszę pisać ten wiersz:
Brak w nim logiki
i żyły.
O śmierci powinno się milczeć;
jest winą gości 
którzy pozostawili z sobą
ten wściekły podarunek.

Kto następny?
Rozglądam się wokół moich kolegów
i wielki dzięcioł czułości skrobie mi powiekę.
Budzę się rano, myślę o tej śmierci,
golę się -
śmierć jest przy mnie.
Siedzi na wardze ostrza
i przygląda się mojej czułości,
judaszowym pocałunkiem hebluje policzek.
Kto powstrzyma mi rękę?
Kto zastawi żyły?
Nie mogę nie myśleć.

Biorę te słowa 
i rzucam wam w twarz.
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47„Będę szczał na wasze groby.”

Tak. Zapisując je świadczę
że gubię światło.
Lecz światła tu nie ma.
Cień ściele wokół mojego dnia z nocą 
łąkę z kolan;
maj wybucha słonym słowem
i gaśnie pięścią.

Krew i ostrze – to tylko jest prawdziwe
reszta śmierdzi życiem.

Zaraz obok, w tym samym numerze „Poezji” ku pamięci Wojaczka, 
jest wiersz innego poety „nowej fali” – Juliana Kornhausera „Sezon”. 
A w nim znamienne słowa:

Sztuka polega na tym, aby iść ocierając się o granit gwiazdy, 
a nie wbijać ją sobie w usta przemyte spirytusem. 

Co z artystą? Jego istnieniem wobec istnienia w ogóle? Jak żyć 
„pośród”? Artysta według Kornhausera cierpi na lęk przestrzeni. 
Może to pod adresem Wojaczka celne. Może Wojaczka wystraszała 
przestrzeń wiersza, przestrzeń picia, przestrzeń Krakowa, Wrocławia 
i Mikołowa. Może te przestrzenie należało według Wojaczka skupiać 
i zamykać? A najlepiej było je ściskać w sobie, zaciskać pięści, chować 
gorycz w kieszeniach. Szukać granitu gwiazdy. Szukać niedosiężne-
go, odkrywać je i udowadniać, sobie udowadniać, że to granit; że to 
niezniszczalne; że marzenie, wyobrażenie, „dalekość” są twarde. I że 
nie trzeba ich chłonąć, przeszywać się nimi jak włóczniami, zabijać 
się nimi. Zabijać się przez nie. 

Jerzy Krzysztoń, wspominając Grochowiaka, podkreślał, że 
u autora „Menueta z pogrzebaczem” „literatura splatała się z życiem, 
a wyobraźnia z nałogiem”. Jednak przenikała ich sztuka i alkohol. 
To przenikanie tkało ich dusze. Ta jedność, ta pajęczyna. Ten węzeł 
ze sztuki i z alkoholu. Gdzieś na krawędzi. Czy tworzył wyższy sens? 
Trudno sądzić. Alkohol wypełniał kawałek miejsca w duszy, nie miej-
sca przy stole, i nie zabijał czasu. Może był bramą, przez którą pisa-
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48 rze przechodzili, by odkryć nowe pola wyobraźni. Może alkohol ich 
ożywiał, bogacił, nie wiem. Może miał być artystycznym wyrazem 
protestu? 

Przecież oceniany zewnętrznie i „uczenie” był siłą niszczącą; 
czymś przeciw socjalizmowi i przeciw Polsce; czymś, co przyszło ze 
zgniłego Zachodu. A artyści nie pławią się w swych wrażliwościach 
i nastrojach, a w zepsuciu, w modzie, w czymś sztucznym i wymu-
szonym. Wódka niby jest pozą, zgubną formą autokreacji. Język 
propagandy rozbrajają głośne „na mieście” terminy Iredyńskiego: 
„kulwa” (nie wymawiał „r”), „działalność jebalnicza” czy „wicechuj” 
(to o Gomułce). Smaku przydaje któreś plenum KC PZPR i „Dzień 
oszusta” Iredyńskiego, którą to książką wymachiwał z mównicy wła-
śnie Gomułka, besztając „upadłego” twórcę: „Ten człowiek żyje tak, 
jak pisze!” A dalej: „Za przykładem niektórych ekstremistów znad 
Sekwany zaczęto i u nas lansować tak zwaną antypowieść i anty-
film, a co gorsza, zaczęto głosić filozofię beznadziejności i rozpaczy, 
zagubienia i samotności człowieka, filozofię bezsensu życia, zaczę-
to przenosić bezkrytycznie na nasz grunt poglądy z innego świata, 
ze świata kapitalizmu skazanego przez historię na zagładę!” Fanta-
stycznie! Lepszej reklamy nie mógł sobie Iredyński wymarzyć. „Dzień 
oszusta” sprzedawał się znakomicie. Przeczytamy w nim na przykład:

– A potem były nagłe ucieczki z domu, oglądanie się za 
kobietami, wiara, że każda spotkana na ulicy dziewczyna będzie 
właśnie tym ratunkiem, będzie zapomnieniem. […] Musiałem 
się upijać. Codziennie. Pijany nie bałem się wchodzić pomiędzy 
ludzi. 
 – Ale nie musisz pić tak często. 
 – Wiem o tym. Ty dla mnie jesteś ratunkiem.  
 – Przed piciem? 
 – Skądże. W ogóle. Picie przy tobie jest nieistotne...

A w innym miejscu:

Nie mam nic wspólnego z moimi rówieśnikami. Nie chcę czy 
nie mogę zarabiać po to, żeby kupić lepszy telewizor, większe 
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49mieszkanie albo samochód. Brzydzę się nimi. Po kilku wódkach 

opowiadają o swoich kobietach […] śliniąc się, naśladują 
głosy swoich dzieci, zachwycając się, gdy trzeci syn zacznie 
mówić „mama” albo „dupa”. […] Spotykam tych ludzi na ulicy, 
uśmiecham się, kłaniam i pozwalam wciągnąć w zwierzenia 
o właściwościach najnowszego modelu moskwicza i zaletach lub 
wadach ich kobiet. […]  
 W takich chwilach jak ta stanowisz mroczne tło, z którego 
wyłaniasz się ty, ze skórą oświetloną i jasną, obcy przez tę 
jasność i przez obcość pociągający. Zastanawiasz się, co masz do 
przeciwstawienia owemu pokoleniu.

Oto mdłości tamtej epoki. Iredyńskiego będzie wręcz przerażała 
matysiakowość – jak ją określał – gomułkowskiej Polski. „Bohater 
„Dnia oszusta” – pisze Leszek Bugajski w 1974 roku w „Twórczo-
ści” – nie potrafi żyć autentycznie”.

Tak, Hłasko, Iredyński, potem Wojaczek, na wskroś autentycz-
ni, szukają odpowiedzi na nieautentyczne czasy. I choć nieliczni, 
porywają innych. Chodzą co prawda różnymi ścieżkami, są obcy, 
z trudem wyłaniają się z mrocznego tła – ale tworzą pokolenia, 
niedopowiedziane wspólnoty. Bez szczególnych manifestów czy 
deklaracji, a jednak spięte niejasnym dążeniem. Śpiewające za 
Brunem:

Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji
Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii
Gdzieś w nas kwilą buty północy
Gdzieś w nas kłują włócznie cmentarzy […]

Gdzieś w nas tańczą stróżów strachy
Gdzieś w nas jadą bogowie wolni
Gdzieś w nas piją wodzowie klęski
Gdzieś w nas śpią ludzie niezłomni

To jeden z fenomenów ludzkości, który często mnie zastanawia: 
jak powstają epoki? Jak rodzą się pokolenia? Jakie znaki dają pozo-
stałym, że są? Że już przyszli i czekają. Czekają na innych, by się 
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50 przyjąć. By SIĘ przyjąć do grona pewnej, ledwie widocznej, bezna-
dziejności odchodzącej epoki i otworzyć nową. Przyjąć SIĘ ze swoimi 
nowymi wierszami, swoimi nowymi obrazami, swoją nową muzyką, 
swoją nową wódką. Tworzą epokę i powoli, powoli zamykają krąg. 
Gapiostwo, tak charakterystyczne dla świata, nie popłaca. Spóź-
nialscy nie są przyjmowani. Nie znajdują SIĘ. I nie odnajdują. Krą-
żą na obrzeżach. Umierają nijacy. To tamci, ci pierwsi, ze swoimi 
wierszami i swoim piciem wódki czynią z siebie odpowiedzialnych 
za świat. Są od naprawiania tego słabo naoliwionego mechanizmu. 
Widzą zacięcia i przeszkody. Widzą ogrom. Dźwigają. Śpiewają. Ale 
umieją się też cofnąć, ściszyć. By wyznać cześć światu nieświato-
wemu, „wielkiej peryferii”. Wielkiej peryferii dosłownie, tym ścież-
kom i łąkom, z których wyrastali w dzieciństwie i wczesnej młodości 
Hłasko, Iredyński, Wojaczek i inni. Ale i peryferii „przeniesionej”, 
duchowej, skrajnej, a w konsekwencji zmierzającej do... butelki i jej 
„mądrości”. Wokół której zbierają się wspólni ludzie. I ich wspólne 
myśli, i wspólna poezja, i wspólne piękno róży. Bo butelka ma swój 
rozum i serce. Ma swój wzór, kanon, wiarę. Należy więc otwierać ją, 
i siebie, z namaszczeniem. Wiersz Ryszarda Milczewskiego-Bruna 
„Wielka peryferia” zaczyna się tak:

Poezja – różą: mówisz – wzorem
A mądrość butelki zbadasz jak:
Od wewnątrz i z namaszczeniem?
(Korek ma się tak do korkociągu
Jak dupka butelki do oka)

Każdy piszący – już z tego, że piszący (co nie znaczy, że lepszy) – 
widzi coś więcej, myśli coś więcej (nie o czymś więcej), żyje coś wię-
cej. Zawiesza się po kafkowsku, joyce’owsku, proustowsku, zanurza, 
grzęźnie. Uwiera go „między”. Często jest to „między” Rilkego – „im 
Zwischenraume zwischen Welt und Spielzeug”. W przestrzeni między 
światem a zabawką. Próbuje się szukać wielkich odpowiedzi w małym 
dzieciństwie. Wojaczek czy inni śmiało tam zaglądali. A dojrzewając 
pożerali książki jak alkohol. I Wojaczek, i Iredyński byli niezmiernie 
oczytani (zaczytani). Książka, zwłaszcza we wczesnej młodości, była 
ich nałogiem. Literatura miała wtedy niezwykłą moc, przemawiała 
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51do ludzi na spotkaniach autorskich, a i – jak wyżej – była przedmio-

tem politycznych debat. 
Gdy w „IV Elegii” Rilkego, w tej ciężkiej zasłonie okna, tak bym 

powiedział, przeczytamy na koniec, że nie do opisania, nie do poję-
cia jest śmierć, rzecz śmierci, że ta żyje „przed zaczęciem życia” – to 
nie można się dziwić, że zaczytany w Rilkem Wojaczek oswajał się 
z nią tak bezpretensjonalnie; tak za nim (i z nim) chodziła. Wojaczek 
nie był sam. Wojaczkowemu krótkiemu życiu zawsze towarzyszy-
ła albo śmierć, albo wódka, albo kobieta – i było mu z tym dobrze. 
Przypuszczam, że próby samobójcze były jak pisanie kolejnego wier-
sza, równie dogłębne, równie skrajne, równie ciemne. Ale i równie... 
codzienne. U Rilkego śmierć lepi się z chleba, a w „Piosence boha-
terów II” napisze Wojaczek, że śmierć jest pospolitą rzeczą, jadal-
ną, jest „smakiem aż bez nazwy”. Na jakimś świstku, już zaczytany 
w Dostojewskim, Kafce, Mannie, zapisał kiedyś: „żyć znaczy umieć 
się bać”. Umiejętności życia i lęku „rozwijał” odosobniony, chcąc nie 
chcąc także rzeczywiście: w klinice psychiatrycznej w Krakowie czy 
w końcu 1967 roku w więzieniu. 

Więzienne przypadki Wojaczka i Iredyńskiego (tu 3 lata w Sztumie) 
są doświadczeniem jawnie wyodrębniającym pisarzy spośród reszty 
literackiego towarzystwa. Ich naznaczenie na zawsze burzy wokół 
nich spokój. Po pisarzu więzionym zawsze musi coś pozostać, choćby 
to, że był więziony. „A kimże on był, że aż był więziony?” To pyta-
nie nasuwać się może kiedyś jako pierwsze. I od razu wyróżniające. 
Więzienie pisarza (po latach można by ironizować) ma coś ze wspa-
niałomyślności losu. Bogusław Kierc w biografii Wojaczka cytuje 
zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie przyspieszonym: 

20 października o godzinie 23.10 Wojaczek Rafał, będąc 
w stanie nietrzeźwym, naruszył nietykalność cielesną W. Cz. 
bezpodstawnie uderzając go ręką w twarz, dopuścił się więc 
czynu […] 
 W tym samym miejscu i czasie, będąc w stanie nietrzeźwym, 
znieważył godność osobistą W. Cz. bez żadnego powodu 
używając w stosunku do niego słów powszechnie uznanych za 
obelżywe [...]
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52 A Rafał Wojaczek wyznał:

Tak, przyznaję się do obydwu zarzutów. Jest mi przykro, że 
dopuściłem się po pijanemu wybryku względem szatniarza. 
Przepraszam go za to. (...)

Wojaczek został aresztowany na dwa miesiące, do 20 grudnia 1967 
roku. Więzienie ubogaca obie strony. Tego, który więzi również. Kierc 
przytacza fragment Wojaczkowego „Sanatorium”, przypominającego 
z kolei opinię zakładu karnego:

On, przebywając w więzieniu, odmówił wyjścia do pracy na 
budowę. […] Wolał samotnie spędzać czas w pojedynczej 
celi. […] On wolał marznąć pod jednym kocem […] Nie 
chciał w kolektywie brygady pracować na przedterminowe 
zwolnienie, nie chciał wykorzystać możliwości zasłużenia 
sobie na obejrzenie filmu, na wysłuchanie koncertu życzeń 
z zakładowego radiowęzła, na przeczytanie pożytecznej 
książki. 
 Daremne były życzliwe perswazje etatowego psychologa 
zakładowego, który do niego ryczał: Wy mi tu nie filozofujcie! 
[…] 
 I wreszcie zachorował na serce i zmusił zarząd do 
umieszczenia w szpitalu.

Inne były brygady Wojaczka, inne kolektywy, inne koncerty, inne 
życzenia, inne książki. Inna była pożyteczność Wojaczka. Śmiertelna, 
nieśmiertelna. Pożyteczność – dla niego samego najpierw, potem dla 
sztuki. Pożyteczność przekonanego o misji. Siła poetyckiego debiu-
tu, i to od razu w pierwszym numerze „Poezji”, w grudniu 1965 roku, 
w tamtym czasie oszałamiała.

Wczesność literackich debiutów Hłaski, Iredyńskiego czy Wojacz-
ka była spektakularna. Czy szkodliwa? Czy ta, zaraz obok, wielość 
pomniejszych twórców, krytyków, gwałtowne przypływy sław, chwał, 
głośności nie odwracały chytrze karty? Nie wiem, bo ulegając gło-
śności, sami się kreując, z laurami na głowach, jednocześnie dbali, 
potwornie dbali o intensywność, nadaktywność, o... życie porażające. 
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53Hm, harmider pisania, picia, kobiet – tu z początku nie było zapo-

wiadanych gdzieś w chmurach klęsk, pierwszych kroków w dół. Tu 
mogło się paradoksalnie wkradać, rzekłbym, podejrzenie porządku. 
Zgoda i uznanie rodziny, długo oczekiwane zrozumienie wyborów 
i wreszcie wyrozumiałość dla talentów nie tylko pisarskich; wyro-
zumiałość dla okołoliterackich występków – to mogło uspokajać. 
Tymczasem literatura prowokowała, miała moc wywracania kawiar-
nianych stolików, bicia się z kim popadnie, obrażania mityczne-
go szatniarza. Literatura miała uwznioślać nie samym słowem, ale 
i awanturą. Jakby konflikt, prosty, zewnętrzny, pijacki, był warun-
kiem literatury; więcej: sprzyjał jej, przynosił wenę. Jakby literatura 
miała kryć w sobie narkotyczny pierwiastek; jakby nie mogła (nie 
miała prawa?) być tylko i wyłącznie doświadczona i przemyślana. 
Jakby musiała się z czymś, z Czymś, szarpać. Jakby musiała być 
wściekła.

Hłasko więc i Iredyński, i Wojaczek byli wściekli. I wolni na swych 
dalekich wybiegach – choć napoczynani, nadgryzani, a od czasu do 
czasu pożerani przez reguły społecznego czy po prostu towarzyskie-
go życia. Uciekający od ludzi i zaraz ze zdwojoną siłą do tych ludzi 
wracający. Fantazyjnie przekraczający granice. Granice nie tylko 
picia, lecz i obrażenia, i skłócenia. I zaraz skruchy – i tym większej, 
głębszej przyjaźni. Hłasko nigdy nie otrząśnie się ze śmierci Komedy, 
z tego, sądzić można, nieszczęśliwego wypadku, choć ja bym powie-
dział szerzej: nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. 

Bo z tymi okolicznościami, okolicami życia, już nie poetyczne-
go, a realnego nie dawali sobie rady. Jak, już legendarnie, nie dawał 
sobie rady poeta Krzysztof Mrozowski z drabiną, którą oparł o ścia-
nę powązkowskiego kolumbarium, by wspiąć się z urną z prochami 
Iredyńskiego. Gdzieś te koślawe drabiny nimi huśtały. Gdzieś w swej 
literaturze się zapadali – tak, że na coś mniej (a tym „mniej” była rze-
czywistość) nie starczało czasu, miejsca; nie starczało umiejętności. 
Stąd to krzywdzenie kobiet, przecież im najbliższych, i przyjaciół. 

coś
Hłasko, Iredyński, Wojaczek chorowali na siebie. Lecz nigdy nie 
posądziłbym ich o egoizm. Oni chorowali na osobliwe zapatrzenie 
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54 się w coś, COŚ, co się kołysało i ich usypiało, tak, prowadziło do 
przedwczesnych śmierci, ale też wiodło przez życie – nieżycie, nie-
jako obok; jakby to coś było, musiało być, głębiej. Los, jak drabina, 
wystawiał ich na ciężkie próby. Wódka i sztuka (bo kobieta – tak) 
nie mogły ich zdradzić. Musiały kryć w sobie zalążek determinacji 
w poszukiwaniu pierwszych prawd; by to były prawdy dostojew-
skie. Ich nie interesowała prosta popularność i czytactwo; jakiś mały 
realizm, prosta przygoda. Szukali innego wymiaru, innych stron lite-
ratury, innych stron życia. Tu szukali sekretnych pętli. 

Nie mówię o efektach, mówię o próbach. Może alkohol miał im 
w tym pomagać. „Sowę, córkę piekarza” pisał Hłasko pięć lat. W prze-
konaniu, że to najwybitniejsze jego dzieło, wielokrotnie je poprawiał. 
Każdy z nich zresztą, czego by nie napisał, traktował śmiertelnie 
poważnie. Toczył boje z wydawcą o najdrobniejsze słowo. Owszem, 
to było polowanie na sławę, na kobiety. Ale to było też polowanie 
na arcydzieło. I na siebie. Polowanie na siebie i... przywiązanie do 
siebie. Wszystko musiało mieć wysoką cenę. Nieprzespana noc Hła-
ski nad pustą kartką papieru bolała. I nikogo innego nie miała pra-
wa tak boleć. Ból miał być zmorą, ból miał być sprzymierzeńcem, 
nigdy – mozołem. 

Wódka mówiła im „tak, jestem”, a oni każdym swym słowem 
przelanym na papier własną obecność potwierdzali. Nie pytali o dra-
mat. Bo dramat to koniec, a rozmowa z wódką jest nieskończona. 
Zbawiała ich? Cynicznie głaskała przeźroczystą ręką śmierci? Cze-
kała? Życie wódki, jej życie i twórczość, pisze rozdziały nieskończo-
nej księgi, której znać nie będziemy. Szukać jakichś wypadkowych, 
jakichś podniet nie jest łatwo. Tym bardziej, że wódczane opowieści, 
wódczane straty żyją życiem własnym i, powiedziałbym, dotkliwym. 
Jej, wódki, bytowanie, jej istota, jej manowce i jej dzieci-straceńcy 
wiodą na pola gorzkie i, być może, odległe. 

Dalekie od apoteozy, bliskie piekła mają niemal groteskową zdol-
ność odwracania sensów. Sensów i potępień. Staniszkis uderzona 
smyczą broni Iredyńskiego i smyczy, a nie swojej twarzy. Mieć status 
upodlenia – bywa – to mieć status zaszczytny. Status smrodu, sta-
tus wymiocin, status Boschowski, tak bliski ziemi, nędzy i śmierci – 
może być statusem wzniosłym. Oni zszargani, brudni, śmierdzący 
są patetyczni. Są „między”. Są piękni i czuli. Jak piękne i czułe jest 
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55wyciąganie do nich matczynych, kobiecych, przyjacielskich rąk. Jak 

piękna i czuła jest ta więź, ta pętla, ta śmierć; to zagmatwanie związ-
ków małżeńskich i pozamałżeńskich; tych tęsknot nie wiadomo do 
czego; do stabilizacji, którą – jeśli przyszła – z obrzydzeniem się 
odrzucało; to przerażenie zgnuśnieniem, podsuwane przez ustrój 
i małych ludzi naokół. 

Wojaczek nie dorósł nawet do własnego kąta. Jeśli Hłasko cokol-
wiek takiego na Zachodzie odnalazł, jeśli Iredyński cieszył się na 
koniec krótkiego życia domkiem pod Puszczą Kampinoską i let-
nią, warmińską chałupką – to chyba nie było ich szczęściem. Raczej 
mimowolnym przyznaniem się do chwilowego życia jak inni. Chwi-
lowego! Ich stabilizacje (rezerwaty?) nie należały do nich. Oni pozo-
stali gdzie indziej. „Przestrzenie między światem a zabawką” należały 
do nich. Ich domki, ściany, podłogi, okna, drzwi były za ciasne. Ich 
miejsca na ziemi były za ciasne. Stworzeni do ocierania się o granit 
gwiazd, stworzeni, a nie przeznaczeni, stworzeni, a nie zdolni – od 
razu gwiazdy chcieli połykać. 

Słowo, wódka, kobieta na różne sposoby przychodzą do człowieka. 
Na różne sposoby przychodzi gwiazda. Miłosz pisał do Iwaszkiewi-
cza zimą 1934 roku: 

To wszystko wcale nie jest moją zasługą. Jakaś ręka mnie 
prowadzi, czuję się zupełnie bezwolny, ta sama ręka może albo 
prowadzić wyżej, albo pewnego dnia strącić i ani pisnę. Ja sam 
jestem chłopcem leniwym, dość prymitywnym i bardzo mało 
mam tego, co się nazywa inteligencją”.  
 To przychodzenie gwiazdy, prowadzenie ręki jest dla 
piszącego najczęściej niepojęte (chyba powinno być niepojęte, 
żeby pisanie było prawdziwe). A uciekająca gwiazda i tejże 
ręki zagubienie, jeśli w ogóle, trwożą. Iwaszkiewicz będzie się 
w swych „Dziennikach” latem 1974 roku żalił: 
 „Tylko mnie to dziwi, że mają znaczenie Baczyński, 
Barańczak, Wojaczek, a ja nie”. 

Można by trącić niejasną rękę Miłosza, naruszyć jej pomnikowość, 
do czegoś innego rękę powołać i głupio spytać: a gdybyś tak, Jarosła-
wie, żonę bił i pił? A ty, Czesławie, na polu bicia i picia Jarosławowi 
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56 byś nie ustępował – jaka byłaby wasza sztuka? Jak zraniona? Jak 
przeszywająca? Jakie włócznie byście nosili? W które miejsca byście 
celowali? Jak by wyglądały wasze drzwi, łóżka, podłogi i samobójcze 
kuchenki? Gdzie i kiedy byście umierali? 

Ale można by i uderzyć w poważniejszy ton: na ile pisarstwu 
potrzebna jest słabość piszącego? Jego ułomność, jego nędza, jego 
wódka? Jego nietrzeźwość: nietrzeźwa duma, nietrzeźwa rozpacz, 
nietrzeźwe przetrącenie, nietrzeźwe kwiaty i wreszcie trzeźwe rzygo-
winy? Na ile własny, chwiejny świat, a na ile cokolwiek obiektywnego? 

Estetyka pisarstwa, gabinety, kałamarze, szerokie schody, szerokie 
widoki, wszystko, co pamiętam, gdy stowarzyszenie „Ogród Sztuk 
i Nauk” całe lata 90. zbierało się w domu w Stawisku, a ja stowarzy-
szeniu sekretarzowałem – to mogło sprzyjać sztuce, która przeciw 
gładkości zdania czy wersu nie miała szans wystąpić; nie miała szans 
na krzyk – podczas gdy miała szanse na nastrój, na noce w Nohant, 
na warkocze jesieni itd. Tak, miała szanse na śmierć, ale nie na śmierć 
na podłodze czy w brudnym szpitalu. Lecz na śmierć pod krawa-
tem. Oczywiście trywializuję. Nie powiodła się Iwaszkiewiczowi czy 
Miłoszowi przedwczesna śmierć. Nie byli jej przeznaczeni, posłani. 
Inną się zajęli, skrywaną za horyzontem, leniwą, ubraną w nostalgię 
i w wolno płynącą łzę.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
57Zagubienie Hłaski, Iredyńskiego czy Wojaczka jest seksy. Ułoże-

nie Miłoszów, Iwaszkiewiczów (i ułożenie książek na ich półkach) 
nie kusi. Tam chcemy iść, za złem. Tu, za światłem, cóż, że pobla-
dłym, niekoniecznie. Za dołem chcemy iść, nie za, choćby niepew-
nym, niebem. Chmura musi być chmurna, nie prześwietlona. Mrok 
w literaturze ma swój ciężar. Gniew. Bunt. Łzę. 

Załzawiony Hłasko więcej wyraża od załzawionego Miłosza. Wszy-
scy płaczą jak nie najlepszy pisarz Hłasko, niewielu – jak, najczę-
ściej pierwszorzędny, Iwaszkiewicz. Wzór płaczu przynosi Hłasko. 
Słabszemu wierzymy. Ze słabszym chcemy pić. Jest coś w Iwaszkie-
wiczowskiej wzniosłości bardziej ulotnego niż w Hłaskowej niepo-
radności, która, niespożyta, uwodzi. 

Oni się oczywiście znali. Hłasko cieszył się uznaniem Iwaszkie-
wicza. „Pętla” ukazała się w 1956 roku w 4. numerze „Twórczości”, 
piśmie naówczas najważniejszym, redagowanym przez Iwaszkiewi-
cza. Hłasko bywał w słynnej redakcji przy Wiejskiej, a jego przyjaźń 
z Berezą, redaktorem pisma, była jedną z istotniejszych (teraz Bereza 
spoczywa na Starych Powązkach obok Hłaski). Ale światy i zaświaty 
Iwaszkiewicza i Hłaski są odmienne. Innymi językami opowiadane. 
Z innych zawirowań wzięte. 

Dlaczego więc mrok, a nie światło? Dlaczego wódka, a nie trzeź-
wość? I ostatecznie: dlaczego śmierć, a nie życie? Bo w tę stronę się 
zmierza, gdy patrzy się na zachłanne i głodne pisanie tamtych pisa-
rzy; gdy patrzy się na niepokój ich życia; gdy patrzy się na śmiertelny 
związek pisania i życia. Hłasko wiele razy powtarza, że nie umie pisać 
o wygranych. Iredyńskiego przeraża przemoc. Wojaczek najgłębsze 
treści stara się scedować na sam wiersz, siebie porzucając. Bogusław 
Kierc, przyjaciel Wojaczka, podkreśla, że jak tom poezji „Sezon” był 
oswajaniem się ze śmiercią, tak „Inna bajka” już spoufaleniem. 

Bohdan Zadura w „Zwichniętej symetrii” zauważy:

Pisała się w jego poezji inna bajka – okrutna, przerażająca, 
nie dla dzieci. Szła przez mroczne strefy niepokoju, lęku, 
okrucieństwa. Wydobywała na światło dzienne koszmary nocy, 
nazywała je, walczyła z nimi dystansem i ironią. Nie była to 
tylko bajka o niejakim Rafale Wojaczku. 
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tak
Tak, to było coś więcej i coś głębiej. Rafał Wojaczek nie musiał się 
nazywać „Rafał Wojaczek”. Mógł to być – myślał w swej twórczo-
ści – ktoś; nikt; który był; którego nie było. Rafał Wojaczek to był 
znak istnienia. Znak „ześrodkowany”; stający w czasie; zastający 
świat. Czasy i miejsca przestają być ważne. Mierzą je słowa. Strofy 
i katastrofy. Gdy poetycznie dojrzewał, najwyższym autorytetem 
był Przyboś. Wojaczek spotkał się z nim w Krakowie. Przyboś zara-
zem był jedynym wówczas w Polsce poetą traktującym pisanie jako 
ostateczność. „Pisz tak – powtarzał każdemu (i sobie) – jakbyś miał 
za chwilę umrzeć”. Kiedy w czerwcu 1969 roku Wojaczek będzie 
przebywał w zakopiańskiej willi literatów „Astorii” (gdzie spotka np. 
innego straceńca, Ratonia) i dotrze do niego informacja o śmierci 
Hłaski, powie, że zmarł „brat po bohaterstwie”. Ten najdalej litera-
turze oddany; ten skończony.

Bajka (bo przecież nie jakaś prawda) o Hłasce, Iredyńskim, Wojacz-
ku mogłaby być inna. Mogłoby być milion innych bajek o tych zdo-
bywcach i tych istnieniach, i marny ułamek prawdy. Bajka świetnie 
opowiada człowieka. Wódka świetnie opowiada człowieka. Bełkot 
świetnie opowiada człowieka. Koło czy wódka, co było pierwsze? To 
fundamentalne pytanie o początek człowieka. O początek i o koniec. 

Z piątku na sobotę z 13 na 14 czerwca 1969 roku w domu Bober-
mina przy Hauberisser Strasse 26 w Wiesbaden nic się nie stało. 
Następnego dnia Marek Hłasko poleciał do Izraela. Wrócił do Pol-
ski po 1989 roku. Czasem widuje się go z wnukami na Krakowskim 
Przedmieściu. Nosi spodnie na szelkach. Domator. Kiedyś zachodził 
do Berezy na „Teleexpress”, ale się skończyło. To możliwość bajki.

W nocy z 10 na 11 maja 1971 roku przy ul. Lindego we Wrocławiu 
Rafał Wojaczek spał jak dziecko. Śniły mu się kobiety, potem jakiś 
piesek, a nad ranem wieczne pióro Pelikana. Obecnie na nauczyciel-
skiej emeryturze. Pogodny. Trochę popisuje, jeździ na targi książki, 
niby spotyka się z czytelnikami, ale mało kto czyta poezję. To moż-
liwość bajki. 

9 grudnia 1985 roku w szpitalu w Warszawie leżał Ireneusz Ire-
dyński. Było z nim krucho, ale się (żeby Krzysiowi Karaskowi było 
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59miło) wykaraskał. Narzeka na nadciśnienie. Przesiaduje godzinami 

w radio. Prowokator. Szczęśliwy? Raczej. Ludzie go słuchają, czasem 
zaśmiewają się do łez. Stary jest, lecz nie nudzi. To możliwość bajki.

Świat chyba nie chce dowiadywać się o sobie prawdy. Wiedzieć 
więcej niż wie. Docenia zmyślenie. Mit nie wywraca świata. Bez-
czelnie zapisuje się na listę istnień i przynależności. Mit jest psem 
człowieka. Wywrotowe legendy raz potwornieją, raz hamują. Szu-
kają umiaru. Po co? Często zawodzą. Choć jest ich coraz więcej, to 
słów jest coraz mniej. Topnieją jak lodowce. Samotnieją, chudną, 
przymierają. Ale nie gasną. Potrafią się zbudzić. Natchnąć chłód, 
nie znaleźć kresu. Jak życie – które albo się tli, albo płonie. Słowa 
więc, nawet szczupłe, jeszcze są. Choćby te Grochowiaka, którego 
jakiś pisarz i jakiś malarz zostawili, wbrew dekalogowi, pijanego na 
ulicy Foksal. A Grochówa (którego zjadł alkohol jak nikogo innego) 
przecież przestrzegał:

A ONO SIĘ PALI

Nie trwa
Nie stygnie
Nie przetrwa i w soli
Opada
I gnije
Odpada
I boli

Tak 
To jest coś 
Ω
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611.Nigdy nie lubiłem robienia zakupów, ani dla 

bliskich, ani tym bardziej dla siebie. Mam wie-
le cech starca. Pamiętam jeszcze osiedlowe 

sklepiki i delikatesy całodobowe z lat 90., gdzie czułem 
się bezpiecznie, wiedziałem, gdzie co jest. W marke-
tach wielkopodłogowych jestem zagubiony. Krążę mię-
dzy półkami, szukam i nie mogę znaleźć tego, czego 
potrzebuję. Mam listę od dziewczyny i kupuję podług 
kolejności na tej liście, najpierw mleko na nabiale, 
potem soki na drugim końcu sklepu, potem wracam 
na nabiał po jajka i tak dalej. Jestem rozedrgany i prze-
jęty. Pod koniec zakupów zawsze zachodzę po butelkę 
whisky i dopiero wtedy idę do kasy. Mam poczucie, 
że gdybym kupił tylko jedzenie, zmarnowałbym pie-
niądze i czas. Chodzi o coś jeszcze. Gdy patrzę na tę 
flaszkę, gdy płacę za nią i pakuję wraz z resztą do tor-
by sportowej (nie mam samochodu, zakupy targam do 
domu na plecach), spływa na mnie spokój. Wiem, że 
moja dusza jest już bezpieczna.

2. Jak wielu osobom nadużywającym, alko-
hol kojarzy mi się z czymś dobrym i nie-
szkodliwym. Mam oczywiście świadomość 

zniszczeń, jakie poczynił w życiach uzależnionych i ich 
rodzin. Po prostu to zło nigdy nie miało do nas dostę-
pu. Mój ojciec popijał przez całe życie, a gdy – jakoś tak 
raz w miesiącu – przychodził do domu na ostrej bani, 
był najbardziej rozczulającym człowiekiem na świe-
cie, jakby wódka ujawniała w nim łagodność i dobroć, 
której na co dzień mężczyzna musi się wstydzić. Gdy 
podrosłem, zaczęliśmy chodzić na piwo i kontynu-
owaliśmy ten zwyczaj przed dwadzieścia lat, jeśli nie 
lepiej. Przez większość życia darliśmy ze sobą koty. 
Ojciec widział we mnie nieodpowiedzialnego gównia-
rza, ja w nim zachowawczego pryka. Mieliśmy do siebie 
mnóstwo pretensji, które znikały, gdy tylko zasiada-
liśmy w piwiarni. Wówczas powstawała między nami 
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62 przyjazna przestrzeń, w której jeden mógł powiedzieć 

drugiemu wszystko. Nigdy nie czułem z ojcem takiej 
bliskości jak wówczas. Wypijaliśmy po cztery piwa (to 
ważna liczba, ale jej sens wyłuszczę niżej), robiliśmy 
misia i rozchodziliśmy się każdy w swoją stronę. 

3. Przez lata piłem oczywiście za dużo, czę-
sto do nieprzytomności. Czas studencki 
i pierwsze lata po magisterium były jed-

ną wielką imprezą, kiedy flaszkę odkorkowywałem 
w czwartek, a dopijałem we wtorek nad ranem. Nie 
mam pojęcia, dlaczego tak robiłem. Tłumaczyłem 
sobie, że jestem człowiekiem przeklętym, skazanym 
na krótkie i nieszczęśliwe życie. Chciałem zniknąć, 
rozpłynąć się, roztrzaskać pod naciskiem mniej lub 
bardziej wydumanych problemów. Mówiąc językiem 
własnej młodości – miałem najebane do głowy.

Dziś już znam tę oczywistą prawdę, że picie na 
umór, codzienne i do spodu, mija się z celem i rzeczy-
wiście niszczy życie. Nie pisałbym książek, gdybym 
pił w ten sposób. To chlanie, ciągowe i patologiczne, 
wynikało z nierozpoznania właściwych funkcji alko-
holu. Ludzie mają problemy, więc piją, zamiast zająć 
się rozwiązywaniem tychże problemów. Topią uczu-
cia w wódce, zamiast się z nimi zmierzyć. Ten rodzaj 
pomyłki przypomina zapalanie papierosa za pomocą 
laski dynamitu. Nieszczęście jest tak prawdopodobne, 
że niemal pewne.

4. Pierwsza, bardziej pospolita (i mniej znaczą-
ca) funkcja picia wiąże się z radością i świę-
tem. Piję, bo coś udało się mnie bądź komuś 

bliskiemu, a z przyjaciółmi celebrujemy wspólne spo-
tkanie, wznosząc kielichy. Alkohol wzmacnia radość, za 
jego sprawą łatwiej się cieszyć. Ta funkcja oznacza za 
to odsunięcie szklanki w chwilach zwątpienia na rzecz 
poszukiwania źródła problemu. Inaczej smutek zmieni 
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64 się w rozpacz, a niepokój w grozę. Wiem, że moje słowa 

brzmią jak tanie nauczanie z kursu rozwoju osobiste-
go, ale czasem rzeczy tanie naprawdę są wartościowe. 
Sam zapijałem problemy i mało nie utonąłem w tej 
ponurej mazi. Dziś wiem, że pija się na urodzinach. 
Stypę mądry człowiek przesiedzi trzeźwy.

Istnieje coś jeszcze, coś bardziej subtelnego. Mowa 
o doświadczeniu grozy świata, o bojaźni i drżeniu 
implikującym Heideggerową troskę bądź Sartrowski 
odruch wymiotny. O potworze czającym się za plecami 
i widocznym jedynie kątem oka, o poczuciu bezsen-
su, perspektywie nicości czającej się za bramą śmier-
ci, zwał jak zwał, i tak dalej, i tak dalej. Istnieje wiele 
sposobów zapchania tej dławiącej pustki, a alkohol 
niewątpliwie sprawdza się lepiej niż kupowanie co pół 
roku nowego telefonu bądź wydawanie fortuny na tera-
peutę. Pozostaje kwestia właściwej miary. Nie można 
wypić za mało ani nazbyt wiele.

Sam mam jasne kategorie, dopasowane do ćwierć-
wiecznego treningu i wagi dobiegającej setki. Mowa 
o czterech piwach albo dwóch szklankach whisky 
(dwa razy na dwa palce), ewentualnie butelce czerwo-
nego wina, po które sięgam w ostateczności. Mniejsza 
ilość powiększy jeszcze bojaźń i drżenie o bolesny efekt 
niedopicia – tak jakby raptownie otwarła się źle zaszy-
ta rana. Przekroczenie limitu wprowadza mnie w stan 
pijaństwa, który domaga się nieustannego pogłębie-
nia, a wraz bojaźnią i drżeniem likwiduje także mnie, 
bojącego się i drżącego, kochającego, rozjuszonego, 
zapracowanego i rozmarzonego, sprząta mnie we 
wszystkich aspektach, pozostawiając tępe bydlę, któ-
rym wcale nie chcę być.

5. Nie znam bezpieczniejszego miejsca niż sto-
lik knajpiany. Gdy siadałem tam z ojcem, 
nigdy nie zdarzyła się nam krzywda. Z kole-

gami podobnie – chyba że zaczynaliśmy tej krzywdy 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
65aktywnie szukać. Gdy przy nim zasiadam, a zwłaszcza 

gdy sięgam po drugą szklankę, po czwarte piwo, żadne 
zło nie ma do mnie dostępu. Nikt mnie nie zaatakuje. 
Na telefon nie przyjdzie żaden zwiastujący nieszczę-
ście esemes. Nikt bliski nie zachoruje. W Internecie 
nie napiszą o mnie niczego nieprzyjemnego. Obok 
nie wybuchnie bomba atomowa. Usiadłem przy knaj-
pianym stoliku, więc jestem bezpieczny, podobnie jak 
moi półdzicy przodkowie gromadzący się przy ogni-
sku. Potwory pozostawały w ciemności i chłodzie poza 
kręgiem światła. Nieprzypadkowo stolik, podobnie jak 
palenisko – jest okrągły.

Te cztery piwa, te dwie szklanki whisky, pozwalają 
mi poczuć namiastkę tego, czego doświadczają wierzą-
cy. Świat staje się nagle sensownym miejscem, a życie 
każdego człowieka, w tym mnie, zaczyna przypominać 
ścieżkę wiodącą do jakiegoś celu. Bezsens logosem się 
staje, a ja czuję się zaopiekowany, jakby rzeczywiście 
istniał jakiś Bóg, który troszczy się o nas wszystkich. 
Spoglądam na twarze bliźnich zgromadzonych przy 
innych stolikach i widzę w nich braci i siostry. Rozu-
miem przez moment, że łączy nas jakaś wspólnota 
losu, a ten los łączy się z losem ludzi, którzy pili deka-
dy temu i będą pili za tysiące lat, bo przecież zawsze 
będzie jakieś picie. Nie jestem już samotną kroplą, 
lecz bąblem w rzece wieczności. Każda rzeka ma swój 
początek i ujście. Ten stan bezpieczeństwa jest bar-
dzo delikatny i łatwy do przeoczenia. Trwa krótko, ile 
dopicie czwartego piwa, wzięcie paru łyczków whisky. 
Potem wrażenie się rozmywa i wracając do domu, znów 
jestem sam, wrzucony w świat, którego nie rozumiem, 
bez Boga, wolny od zrozumienia ze strony Drugiego. Ω 



ROSJA, 
POLITYKA 
I ALKOHOL

Łukasz Jasina

CZYLI UPOJENIE JAKO SPOSÓB 
SPRAWOWANIA WŁADZY
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Rzeczywistość jest oczywiście nieco 
bardziej skomplikowana. Alkohol zrósł 
się jednak z Rosją tak bardzo, że mini-
ster kultury putinowskiej Rosji Władi-
mir Miediński – zazwyczaj przeczulony 
na punkcie obrażania rosyjskości na 
wszelkich kontynentach i we wszel-
kich prawach – tym razem wręcz wal-
czy z tymi, którzy twierdzą, że wódka 
jest elementem narodowego dorobku. 
Pijaństwo stało się powszechnie akcep-
towaną cechą rosyjskiej kultury, w tym 
politycznej. Nawet markiz De Custine 
porównuje wódkę do słońca – gwiaz-
da ta pozwala Włochom tworzyć wiel-
ką sztukę, a krążąca w żyłach Rosjan 
wódka jest jej odpowiednikiem. Nawet 
sowiecka heroizacja nie ustrzegła się 
tego zrostu.  Andriej Sokołow, bohater 
Losu człowieka (1959) Siergieja Bondar-
czuka, wygrywa z hitlerowcem alkoho-
lowy pojedynek – co jedynie porządny 
Rosjanin (nawet w wersji sowieckiej) 
uczynić potrafi.

Czy mity o nierozłącznym związku 
Rosji i alkoholu są zatem prawdziwe?

Przed Rosją była Ruś – nie chcę wda-
wać się jednak w tym miejscu w spór 

pomiędzy Mychajłą Hruszewskim 
i je go ukraińskimi następcami a histo-
riografią rosyjską. Nie obchodzi nas, 
czy Rosja jest faktyczną następczynią 
Rusi (w pewnym sensie oczywiście nią 
jest), tylko czy już wtedy wśród Słowian 
Wschodnich alkohol stanowił nieod-
łączny element działań politycznych. 
Owszem – stanowił. Czy bardziej jednak 
niż gdzie indziej? Źródła mówią wyraź-
nie  – nie. Opisy uczt u staroruskich 
kniaziów nie różnią się niczym od tych, 
które znajdziemy w kronikach fran-
kijskich, skandynawskich sagach czy 
u Galla Anonima. Ruś biła za to resztę 
kontynentu na zupełnie 
innych polach. Chłop-
skie rachunki na korze 
czy freski wydrapane 
na ścianach kijowskiego 
soboru dowodzą, że było 
to społeczeństwo nad 
wyraz trzeźwe i rozwinię-
te. „Pijana polityka” (zwrot wymyślony 
przez Marka Lawrence’a Schrada w jego 
niedawno wydanej książce Imperium 
Wódki) nie rozwija się także w kolej-
nym okresie istnienia Rusi – tatarskiej 
niewoli. Ruscy książęta wysługujący się 

Historia, a dokładniej jej popularny obraz, żywi się 
chwytliwymi cytatami jak scena twitterowa memami. Wiele 
popularnych stwierdzeń daje do zrozumienia, że Rosja 
i alkohol to jedno. Najlepszym przykładem jest zdanie 
pochodzące z legendarnego dzieła Wieniedikta Jerofiejewa 
Moskwa-Pietuszki: Wszyscy wartościowi ludzie w Rosji, 
wszyscy ludzie niezbędni Rosji, wszyscy pili jak świnie 

Dobry 
rewolucjonista, 
czyli anarchista, 
a po nim 
Mienszewik czy 
Bolszewik – nie pił 
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68 Mongołom uczyli się miłości do terroru 

jako instrumentu władzy, ale alkohol nie 
stał się jeszcze wówczas esencją polityki. 
Pierwszym władcą, który rzeczywiście 
wprowadził ten motyw do swoich rzą-
dów, był Iwan IV Wasiliewicz z dynastii 
Rurykowiczów, znany jako Iwan Groźny. 
Ci z nas, którzy widzieli nieśmiertelną 
dylogię Siergieja Eisenteina Iwan Groźny 
(1946/1958),  ale nie czytali jednej z licz-
nych publikacji przywołujących źródło-
we opisy rządów cara, mogą podczas 
lektury odkryć, że rzeczywistość była 
znacznie bardziej mroczna niż filmowa 
wizja. To pijacki dwór podejmował decy-
zje, prowadził egzekucje i dopuszczał 
się straszliwych zbrodni. Dla artysty 
czy badacza  może to stanowić intere-
sujące połączenie działań świadomych 
i podejmowanych w stanie upojenia, 
ale krew lała się realnie. Narodził się 
też precedens. Podobny alkoholowy 

styl zarządzania pań-
stwem wprowadził 130 lat 
po Iwanie Piotr I. Twórca 
współczesnej Rosji i jej 
reformator, idol Putina 
i człowiek, którego obec-
nie wynosi się pod nie-
biosa, bywał pijany przez 
wiele tygodni, a osta-

tecznie zmarł w wyniku nadużywania  
alkoholu. Ten sam los spotkał jego dru-
gą żonę – Katarzynę I, czyli inflancką 
chłopkę Martę Skowrońską. Alkoholu 
nadużywała jeszcze caryca Zofia Iwa-
nowna, córka Piotra Elżbieta Pietrow-

na i jej siostrzeniec Piotr II. Od czasu 
rządów żony tego ostatniego, Katarzy-
ny II, rozpoczęła się w Rosji epoka carów 
unikających na co dzień podobnego 
stopnia upojenia – co nie oznacza oczy-
wiście eliminacji wódki jako politycz-
nego instrumentu. Pili pańszczyźniani 
chłopi uzależnieni od dorabiającego się 
na propinacji pana, alkoholowe orgie 
urządzali eksportowani do innych kra-
jów w ramach wojen oficerowie. Alkohol 
zmniejsza odpowiedzialność i pozbawia 
wyrzutów sumienia – stąd wydawało 
się go w dużych ilościach tym, którzy 
wyrzynali Pragę czy pacyfikowali kolej-
ne powstania.

Próba reformy Rosji odbywała się 
później również poprzez walkę z „pija-
ną polityką”. Dobry rewolucjonista, czy-
li anarchista, a po nim Mienszewik czy 
Bolszewik – nie pił. Od wódki stronili 
Lenin czy Kropotkin, wędząc się raczej 
w oparach kawy, herbaty czy papiero-
sów. Walczył z pijaństwem Rząd Tym-
czasowy, walczyli i Bolszewicy, według 
legendy niszcząc zapasy win zgroma-
dzone w podziemiach Pałacu Zimowe-
go. Po kilku latach Stalin przestawił 
państwo z torów „światowej rewolucji” 
na dobre, sprawdzone koleiny rosyj-
skiego imperializmu.  Stopniowo wró-
ciły złote epolety, ordery i rangi, ale 
też zwyczaje. Pijacki dwór Stalina miał 
przewyższyć to, co robili Iwan Groźny 
i Piotr I. Opowieści Chruszczowa, któ-
ry z całkiem poukładanego urzędnika 
przeobraził się w alkoholika niezdolne-

Raz udało się 
narodową broń 

obrócić przeciwko 
Rosjanom – Lech 

Wałęsa i Stanisław 
Ciosek upili samego 

Borysa Jelcyna 
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69go do kontroli potrzeb fizjologicznych, 

pokazują, jak dzięki białemu płynowi 
Stalin dyrygował elitą kraju, a później 
również przywódcami satelickich par-
tii. Test upokorzenia musieli przejść 
i Bierut, i Gott wald z Czechosłowacji 
(zmarł w wyniku choroby alkoholo-
wej), a nawet liderzy z Chin. Po śmierci 
Generalissimusa metoda pozostała, lecz 
w mniej złowrogiej formie, a za czasów 
Breżniewa nabrała charakteru w grun-
cie rzeczy niegroźnej manipulacji. Jesz-
cze w roku 1972 Breżniew próbował upić 
Nixona i Kissingera podczas negocjacji 
w Moskwie. Wybaczono mu to – wiado-
mo przecież, że Rosjanie piją.

Alkohol był nieodłączną częścią Pie-
restrojki. Wprowadzone wtedy w ZSRR 
poważne ograniczenia jego sprzedaży 
ograniczyły z kolei i tak niewielką popu-
larność Michaiła Gorbaczowa. Z dru-
giej strony jednak, gdy Gorbaczowowi 
zaczął wyrastać pod bokiem groźny 
konkurent w osobie Borysa Jelcyna, 
próbowano go dyskredytować, przed-
stawiając jako alkoholika. Sam Jelcyn 
jako prezydent czasów smuty kilka razy 
zaprezentował się publicznie w stanie 

upojenia – pamiętna jest choćby cere-
monia zakończenia okupacji wojsko-
wej Niemiec, kiedy to pijany dyrygował 
orkiestrą. Sam Borys Nikołajewicz zrzu-
cał w pamiętnikach odpowiedzialność 
na silne medykamenty, ale znowu wie-
dziano swoje. Jelcyn był przecież Rosja-
ninem, a oni piją…

Obecny przywódca Rosji Władimir 
Putin wznosi jedynie toasty, a jego ofi-
cjalna, publiczna wersja pozostaje przy-
kładem zdrowego trybu życia. Wiele 
jednak wskazuje na to, że stare meto-
dy nie odeszły w zapomnienie. W roku 
2007 Putin upił podczas spotkania 
autentycznego abstynenta, prezydenta 
Francji Nicholasa Sarkozy’ego.  Francuz 
wypił sok pomarańczowy, do którego 
dolano mu wódki. Efekt był piorunujący.

Raz udało się narodową broń obró-
cić przeciwko Rosjanom – Lech Wałęsa 
i Stanisław Ciosek upili w Belwederze 
w sierpniu 1993 roku samego Borysa 
Jelcyna. Rosyjski przywódca podpi-
sał wówczas oświadczenie popierające 
wejście Polski do NATO. Była to jednak 
sytuacja wyjątkowa. Ω



O SPECYFICE ALKOHOLOWYCH 
NARRACJI MARKA NOWAKOWSKIEGO 
I JERZEGO PILCHA

OBSERWATORZY PICIA
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Któż zaprzeczy, że alkohol – czy to w postaci wódki, 
piwa, czy innych trunków – stanowił, stanowi 
i stanowić będzie istotną część kultury. Chciałoby 
się rzec: polskiej, ale przecież nie tylko nad Wisłą 
uprawiana jest konsumpcja napojów alkoholowych 

Jest to część życia integralna i powszechna, tym samym nie może 
dziwić, że od dziesiątków lat alkohol pojawia się na kartach litera-
tury polskiej i światowej. Przedstawienie tego motywu w całości 
piśmienniczego dorobku to oczywiście zadanie zbyt rozległe i temat 
na inną okazję, warto jednak pamiętać, że temat ten od dawna inte-
resuje pisarzy, prowadząc autorów wielkich narracji do różnorod-
nych refleksji. 

N A  Z E W N ĄT R Z  I  D O  W E W N ĄT R Z 

Przytoczmy jedynie dwa znamienne przykłady z historii literatury. 
W jednym z rozdziałów Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego 

spotykamy wraz z głównym bohaterem Raskolnikowem pijaka Mar-
meładowa. Siedzi w obskurnej spelunie, przepijając właśnie ostatnie 
pieniądze i kończąc butelkę wieńczącą długi alkoholowy ciąg. Mar-
meładow oddaje się wielkiemu monologowi-spowiedzi, w którym 
przedstawia całą historię swojego upadku. Fragment ten sam w sobie 
stanowić mógłby małe arcydzieło, gdyby go oderwać od całości wiel-
kiej powieści Dostojewskiego. Rosyjski klasyk zawarł w nim jeden 
z najbardziej przejmujących opisów choroby alkoholowej i jej kon-
sekwencji, ludzkiego zniewolenia i degeneracji. 
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72 Inaczej do kwestii alkoholu podszedł nasz Adolf Dygasiński 

w powieści Gorzałka z 1894 roku, w której to opisywał czas wiel-
kich przemian cywilizacyjnych i postępującej industrializacji nie-
uchronnie zmieniającej społeczny pejzaż. Tym procesom nieustannie 
towarzyszyła tytułowa gorzałka, rozgrzewająca trzewia i umysły 
przedstawicieli najrozmaitszych warstw społecznych – od chłopów 
po dogorywającą szlachtę. Dygasiński swój pozytywistyczny z ducha 
dziejowy fresk oparł na fundamencie prostym, lecz wymownym, 
koncentrując się na roli alkoholu w realiach tamtego okresu. Kie-
liszek był tu kalejdoskopem, w którym odbijało się życie ludzi, ich 
zachowania, relacje i przemiany historyczne. 

Zwraca uwagę odmienność perspektyw połączonych owym sym-
bolicznym kieliszkiem. Dostojewski patrzył „do wewnątrz”, zaglą-
dając w głąb duszy pijącego, próbując przeanalizować wpływ nałogu 
na człowieka, Dygasiński z kolei spoglądał „na zewnątrz”, traktując 
alkohol jako punkt wyjścia do szerszych obserwacji społecznych. 

Te postawy można traktować jako ramę dla charakterystyki moty-
wu alkoholowego w literaturze w ogóle. Należy również odwołać się 
do nich, omawiając twórczość interesujących nas pisarzy – Marka 
Nowakowskiego i Jerzego Pilcha. Spojrzenie na tych dwóch pro-
zaików ukazuje, jak różne mogą być literackie „podejścia do kieliszka”. 

PAT R Z Ą C  N A  Ś W I AT, PAT R Z Ą C  N A  L U D Z I 

Marek Nowakowski, pisarz urodzony w 1935 roku, zmarły kilka lat 
temu, to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli krótkiej formy 
w polskiej prozie XX wieku. Jego opowiadania od początku drogi 
twórczej przybierały formę zwięzłych literackich obrazów, w któ-
rych Nowakowski przyjmował pozę uważnego obserwatora. Nie 
analizował nadmiernie swoich bohaterów, nie silił się na natrętne 
psychologizowanie. Opisywał proste i zwyczajne sytuacje z życia pro-
stych i zwyczajnych ludzi żyjących w PRL-u, najczęściej w Warszawie, 
z którą był nierozerwalnie związany. Od początku kariery zmagał 

się z łatką „piewcy marginesu”, niesłusznie kojarzonego 
z nurtem małego realizmu. Choć rzeczywiście opowiada-
nia z pierwszego okresu jego twórczości, takie jak Kwadrato-
wy czy Ten stary złodziej, ukazywały losy złodziei, oszustów 
czy byłych więźniów, ich celem nie była jedynie prezentacja 

Zwraca uwagę 
odmienność perspektyw 

połączonych owym 
symbolicznym kieliszkiem 
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73patologicznych zachowań rodem z warszawskiej ulicy. Nowakowski 

przyjmował strategię milczącego i uważnego kronikarza codzienno-
ści, wielokrotnie zapisywał sytuacje, których sam był świadkiem lub 
o których słyszał. Zarazem nie była to jedynie rola skryby archiwizu-
jącego rzeczywistość. Nowakowski, wychodząc od rzeczy prostych, 
docierał do głębszych przemyśleń i obserwacji dotyczących świata 
i ludzi – związanych z upadkiem wartości, relacjami społecznymi, 
wspólnotowością. 

W późniejszej fazie twórczości pisarz rozszerzył spektrum boha-
terów i ukazywanych w utworach przestrzeni. Na kartach jego dzieł 
mogliśmy spotkać wielobarwną galerię postaci, od zwykłych miesz-
kańców Warszawy, przez inżynierów, po partyjnych oficjeli. Utwo-
ry Nowakowskiego nie były wolne od ironii i groteski, za pomocą 
których opisywał absurdy życia w peerelowskiej Polsce (przykłada-
mi choćby Śmierć żółwia czy Zimna woda). Po 1989 roku autor nadal 
tworzył prozatorską panoramę Polski, tym razem rodzącej się III RP. 
W utworach takich jak Homo Polonicus czy Grecki bożek krytykował 
oportunistyczne postawy, galopujący kapitalizm i konsumpcjonizm 
przyczyniające się do dalszej dewaluacji wartości, innej niż w PRL-u, 
ale może nawet groźniejszej. W ostatnich latach życia Nowakowski 
oddawał się pisarstwu bliższemu biografizmowi, na kartach Powido-
ków czy Nekropolis powołując do życia zapomniane warszawskie ulice 
i knajpy. Był więc pisarzem niezwykle płodnym, aktywnym, a przy 
tym zainteresowanym rzeczywistością. 

A U TOT E M AT YC Z N Y  G AW Ę D Z I A R Z 

Do pewnego stopnia był to również – i jest nadal – przedmiot zain-
teresowań Jerzego Pilcha, choć jako prozaik różni się on od Nowa-
kowskiego fundamentalnie. Nie tylko tym, że gustuje w dłuższych, 
powieściowych formach, ale przede wszystkim sposobem narracji, 
prezentacji świata i bohatera. Już w powstałych pod koniec lat 80. 
Wyznaniach twórcy pokątnej literatury erotycznej uwidoczniło się zami-
łowanie autora do autotematyzmu. 

Czegóż ja nie robiłem! Zapisałem tony papieru, raczyłem się 
kawą, koniakiem, winem. Biurko setki razy przesuwałem pod 
ścianę i z powrotem pod okno. Wstawałem o bladym świcie 
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74 i ślęczałem do późnej nocy. Papierosy paliłem. Przebierałem się 

nieustannie, bo wydawało mi się, że mój wygląd zewnętrzny ma 
wpływ na rodzaj prowadzonej przeze mnie narracji1.

Sam Pilch co prawda wielokrotnie odżegnywał się od sugestii, jako-
by w jego dziełach obecne było proste alter ego przełożone jeden do 
jednego. Filozoficzne i teoretycznoliterackie rozważania nad istotą 
narracji i kreacji literackiego ja, niezależnie od ich wyniku, nie negu-
ją jednakże obecności w twórczości pisarza – począwszy od debiutu, 
przez Spis cudzołożnic, Miasto utrapienia, Pod Mocnym Aniołem, Moje 
pierwsze samobójstwo i wiele innych – motywów, sytuacji i wątków 
nierozerwalnie złączonych z jego osobistymi doświadczeniami. Nałóg 
alkoholowy, przeżycia natury erotycznej czy Kraków przewijający się 
w tle to tylko niektóre przykłady. 

O ile więc literackie obserwacje Nowakowskiego na tyle, na ile 
to możliwe, wyzute były z samego jestestwa autora, o tyle proza 
Pilcha zawsze iskrzyła „pilchowatością”. Przejawia się ona nie tyl-
ko w obecności motywów biograficznych, ale także przebijającego 
przez narrację specyficznego poczucia humoru autora, pełnego iro-
nii i groteski, czy też odwołań do jego ulubionych lektur i pisarzy, co 
widać choćby na kartach Pod Mocnym Aniołem. Wreszcie sam język – 
często skomplikowany, rozbudowany, pełen metafor, nieraz wręcz 
barokowy – daleki jest od prostego języka prozy Nowakowskiego. 
To wszystko sprawia, że literatura Pilcha wydaje się być twórczością 
bardziej intymną, osobistą, nawet wtedy, gdy pisarz bezpośrednio 
nie opisuje swoich przeżyć. Upraszczając, można stwierdzić, że o ile 
Nowakowski to kronikarz świata, o tyle Pilch to przede wszystkim 
kronikarz siebie samego. 

S P O Ł E C Z E Ń ST WO  Z A M K N I Ę T E  W  B U T E LC E 

Te różnice uwidaczniają się także w podejściu obu twórców do tema-
tu alkoholu. Gdy ten motyw pojawiał się u Marka Nowakowskiego, 
celem autora nigdy nie było tworzenie naturalistycznej wiwisek-
cji nałogu. Jednocześnie sam alkohol często w jego opowiadaniach 

1 J. Pilch, Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2003 r.
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75występował – jako tło wydarzeń, jako istotny element egzystencji 

bohaterów. Wynikało to niejako z istoty rzeczy. Skoro Nowakowski 
decydował się na wierną obserwację otaczającego go świata, nie mógł 
przecież pominąć tego elementu. Nie dotyczyło to jedynie środowisk 
złodziei i rozmaitych rzezimieszków, choć alkohol bez wątpienia sta-
nowił istotne spoiwo opisywanych grup społecznych. Po wódkę czy 
inne trunki bohaterowie prozy Nowakowskiego sięgali często, czasem 
z motywacji czysto towarzyskich, czasem oddając się najprostszej 
z dostępnych rozrywek, czasem realizując określone cele i zadania, 
czasem w wyniku określonej sytuacji, na przykład wesela. Przypadki 
zaglądania do kieliszka celem ucieczki od zastanego świata zdarzały 
się u Nowakowskiego rzadziej. 

Opisy konsumpcji alkoholu nie były u pisarza celem samym 
w sobie, lecz istotnym elementem tła współtworzącym realistyczną 
narrację. Jak zauważył Krzysztof Kosiński, Nowakowskiemu chodzi-
ło nie tyle o sam alkohol, co raczej jego społeczną funkcję. Czasem 
pozwalał on wydobyć określone cechy bohaterów, innym razem pod-
kreślał przesłanie utworów. Spójrzmy na kilka przykładów. 

W opowiadaniu Kiedy ranne wstają zorze z tomu Gdzie jest droga na 
Walne? Nowakowski w satyryczny sposób ukazał historię zorganizo-
wanego przez zakład pracy grzybobrania. W utworze obserwujemy 
gromadę bohaterów raczej nie pałających entuzjazmem do 
takiego modelu spędzania wolnego czasu, jednak posłusznie 
dostosowujących się do wytycznych przełożonych. Grote-
skowa atmosfera podkreślała absurd społecznych zależności 
w systemie socjalistycznym, w którym jednostka poddawa-
ła się mimowolnie stopniowej degeneracji. Procesowi temu 
towarzyszyła zaś wódka, której spożycie w trakcie wyjazdu wypatry-
wane było przez bohaterów z utęsknieniem. Wraz z przyjmowaniem 
kolejnych porcji alkoholu i atmosfera grzybobrania stawała się coraz 
bardziej dziwaczna, a krzątanina po lesie zmieniła się ostatecznie 
w wykoślawioną wersję chocholego tańca. 

Tak zaczął się ten piknik grzybiarskiej wycieczki Elektromotu, 
w jesiennym słońcu, wśród nitek babiego lata łagodnie 
muskających twarze. Głodni wszyscy, więc i apetyt był, i wódka 

o ile Nowakowski to 
kronikarz świata, o tyle 
Pilch to przede wszystkim 
kronikarz siebie samego 
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76 nieźle szła. Panie krztusiły się i pociągały po łyczku, a mężczyźni 

do spodu. Nawet inżynier Pawluśkiewicz ośmielił się i do Marioli 
przepił2. 

Lejąca się strumieniami wódka stanowi również centrum jednego 
z najsłynniejszych opowiadań Nowakowskiego z lat 70., Wesela raz 
jeszcze!. Rzecz zrozumiała sama przez się – jak wesele, to i alkohol. 
W tym utworze, stanowiącym pełną dystansu panoramę polskiego 
społeczeństwa epoki gierkowskiej, spotykamy dwie skrajnie róż-
ne, a zjednoczone z okazji tytułowej zabawy grupy – mieszkańców 
wsi oraz gości przybyłych z wielkiego miasta. Wszyscy bohatero-
wie, od pana młodego, przez księdza plebana, aż po przedstawicieli 
miejscowej milicji, ujawniają w toku akcji liczne przywary, z których 
największymi są prostactwo i oportunizm. Narracja przeskakuje 
z jednego weselnego stołu na drugi, od jednej postaci do drugiej. 
Wszyscy konsumują zakąski i zapijają je obficie wódką. Stopniowe 
upadlanie się weselnych gości oddaje w metaforyczny sposób powol-
ny upadek wartości. Bohaterowie pozornie mogą wydawać się różni, 
ale w istocie okazują się tacy sami – połączeni przez system prowo-
kujący chciwość, zawiść i oportunizm. Atmosfera biesiady stanowi 
więc dla Nowakowskiego idealny punkt wyjścia dla ukazania kondycji 
moralnej społeczeństwa, przy czym autor nie posługuje się wzniosły-
mi hasłami i frazesami, lecz narracją wiernie przedstawiającą obraz 
bliski każdemu odbiorcy.

Motyw alkoholowy pomagał Nowakowskiemu w kreacji sto-
sunków społecznych również w inny sposób. W opowiadaniu Grad 
z tomu Mizerykordia poznajemy tytułowego kierownika domu kultu-
ry, a także jego asystenta – zajmującego się sztuką i literaturą inte-
ligenta Snitkę. Snitko zaprasza do domu kultury znanego historyka 
sztuki na odczyt, Grad jako gorliwy kierownik należycie imprezę 
„zabezpiecza”, spraszając między innymi strażaków. Po prelekcji obaj 
bohaterowie wraz z zaproszonym profesorem udają się do knajpy. 
Tam Snitko i profesor oddają się ożywionej dyskusji o malarstwie, 
ignorując przy tym Grada. Zirytowany tą sytuacją kierownik posta-

2 M. Nowakowski, Gdzie jest droga na Walne?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1974 r.
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TAK OTO 
CHAMSTWO 
WYGRYWA 
Z KULTURĄ, 
BESTIALSKI 
KRZYK 
Z INTELIGENCJĄ
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78 nawia przejąć inicjatywę, zamawia kolejne kieliszki wódki, którymi 

poi profesora, zaś Snitkę poniża i sprowadza do roli przynoszącego 
flaszki popychadła. Tak oto chamstwo wygrywa z kulturą, bestialski 
krzyk z inteligencją. Symbolem upadku człowieka kulturalnego staje 
się stojąca na stole butelka. 

I gdy wrócił Jarosław Snitko z wódką, inna to już była rozmowa. 
Perorował Franek Grad i różne swoje przygody opowiadał, po 
wyczerpaniu tego tematu przyszedł do kawałów o kobietach 
i księżach, a co pewien czas, nie patrząc na Snitkę, rzucał krótkie 
polecenie: Polewaj! – Jarosław Snitko napełniał kieliszki3. 

Te przykłady pokazują, jak Nowakowski podchodził do tematu 
alkoholu. Nie chodziło mu o prezentację nałogu albo o kreację postaci 
zbyt często zaglądających do kieliszka. Celem było zawsze ukazanie 
sposobu, w jaki alkohol łączył się ze społecznym pejzażem. 

O S O B I ST E  N A R R A C J E , O S O B I ST E  A L U Z J E 

Nastawienie Jerzego Pilcha do owego tematu zawsze było wyraźnie 
odmienne. Instynktowny autotematyzm pisarza i ogrom osobistych 
doświadczeń generują w jego powieściach narracje mocne i dosadne, 
skoncentrowane na wnętrzu pojedynczego bohatera. Alkohol u Pil-

cha często pojawiał się nie jako element składowy szerszego 
tła, ale dominanta. Stanowił nierzadko esencję egzystencji 
bohatera, ograniczał go, obezwładniał, zarazem jednak para-
doksalnie pchając go do działania. 

Refleksja nad istotą nałogu łączy się u Pilcha często 
z refleksją dotyczącą możliwości opisania choroby czy sze-

rzej – możliwości opisania samego siebie. Najwyraźniej widać to 
oczywiście w najsłynniejszej książce Pilcha opisującej walkę z alko-
holizmem, Pod Mocnym Aniołem. Jej główny bohater Juruś, uzależ-
niony od alkoholu pisarz, podejmuje niełatwą próbę terapii. Czyni 
to zresztą nie dla siebie, lecz dla ukochanej kobiety, Alberty. Nie jest 
zresztą tajemnicą, że bohaterka nawiązuje do postaci realnej – Ewe-
liny Pietrowiak, wieloletniej partnerki Pilcha (warto przy tym zwró-

3 M. Nowakowski, Mizerykordia, Czytelnik, Warszawa 1971 r. 

Czy da się zamknąć 
tę walkę, cierpienie, 

w słowach spisanych 
na kartce papieru? 
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79cić uwagę, że książka dedykowana jest „Ewie-Ewelinie”). W trakcie 

terapii uczestnicy zobligowani są do opisywania swoich alkoholo-
wych doświadczeń. Ten punkt wyjścia prowadzi do szeregu pytań 
o zdolność opisania życiowego doświadczenia, przetworzenia go na 
literaturę. Czy da się zamknąć tę walkę, cierpienie, w słowach spisa-
nych na kartce papieru? Może byłaby to jedynie mimowolna imitacja, 
nieunikniona fikcja? Takie metaliterackie refleksje zawarł w Pod Moc-
nym Aniołem Pilch, a jednocześnie – mimo własnego powątpiewania 
w moc narracji – dokonał przejmującej wiwisekcji duszy alkoholika. 

Zawsze pod koniec pobytu na oddziale deliryków wytwarzałem 
wokół siebie pewien ład, nawet jeśli był to ład oddziału 
zamkniętego, był to ład i przejście z ładu oddziału zamkniętego 
do nieładu świata otwartego, mówiąc zaś po ludzku, powrót ze 
szpitala do domu był dla mnie niemożliwy bez wzmocnienia się 
paroma głębszymi.

– Typowy stres wyjścia – powiedziałby doktor Granada – 
nie jest pan w stanie sprostać stresowi wyjścia. Niby wychodzi 
pan w dobrej formie, ale nie jest pan w stanie sprostać stresowi 
wyjścia4.  

Niezależnie od tego, czy ktoś Pilcha lubi, czy nie, tę akurat książkę 
wypada uznać za istotną pozycję dotykającą problemu alkoholizmu. 
W innych jego powieściach bohaterowie również nie wylewali za koł-
nierz, a alkohol i jego konsumpcja stanowiły ważną część składową 
ich charakterystyki. Jednak w wielu takich przypadkach barokowy 
język czy specyficzny humor autora nie prowadziły do godnych uwagi 
obserwacji, składając się zaledwie na szereg erotycznych, alkoholo-
wych i wszelakich anegdot. Tak było chociażby w Spisie cudzołożnic, 
gdzie protagonista Gustaw, niespełniony pisarz, miłośnik alkoholu 
i kobiet, oprowadzał po Krakowie szwedzkiego naukowca, gościa 
miejscowego uniwersytetu. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpli-
wości co do klarowności alter ego autora, dodajmy tylko, że Gustaw 
podobnie jak Pilch był protestantem. Przez książkę przewijały się 
kolejne kobiety, kolejne opowieści, kolejne kroki obu panów przemie-

4 J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003 r. 
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80 rzających Kraków, raz po raz odwiedzających te i owe knajpy. Sunęły 

za nimi dialogi dotyczące życia, seksu, historii nawet… Ostatecznie 
podróż ta okazała się jednak bezcelową, pozbawiona wyraźnego kie-
runku groteskową zbitką epizodów. 

I tak wędrowaliśmy przez niezliczone wieki. Szwedzki 
humanista dalej siedział przede mną, wyłaniał się zza 
wodnistych kurtyn, chimera zmęczenia dalej walczyła w nim 
z chimerą niedosytu5. 

W innych książkach Pilcha, czy to w Monologu z lisiej jamy, czy 
Mieście umierania, niejednokrotnie – a wręcz prawie zawsze – ujrzy-
my analogiczną konstrukcję głównego bohatera przenikającego się 
z autorem. Motyw alkoholowy powraca u tego pisarza wielokrot-
nie, a gdy się pojawia, podobnie jak w Pod Mocnym Aniołem i Spisie 
cudzołożnic skoncentrowany jest na ukazaniu przeżyć protagonisty. 
Tym samym cała prozatorska twórczość Pilcha to swego rodzaju 
niekończąca się gawęda traktująca nie tyle o samym pijaństwie, co 
o życiu wewnętrznym tego, który pije. Czasem mniej, czasem bar-
dziej satysfakcjonująca. Jak na ironię, chyba najciekawszą i najbar-
dziej zniuansowaną opowieść o nałogu Pilchowi udało się stworzyć 
nie na papierze, lecz na ekranie – w przejmującym Żółtym szaliku 
z Januszem Gajosem w roli głównej. 

P E R S P E K T Y WA  P E R S P E K T Y W I E  N I E R ÓW N A 

Widzimy zatem, jak odmienne podejścia do tematu alkoholowego 
prezentują Pilch i Nowakowski. Jak odległe od siebie stylistycznie 
narracje można prowadzić, dotykając analogicznej problematyki. 
Kluczem jest tu wspomniana perspektywa. Pilch patrzy do wewnątrz, 
w dużej mierze na samego siebie, i siebie samego opisuje (niezależnie 
od tego, jak bardzo sam autor by się przed taką konkluzją bronił). 
Nowakowski decyduje się na spojrzenie szersze, nie poprzestaje 
tylko na prezentacji pojedynczego bohatera, lecz tworzy społeczną 
panoramę, przez którą alkohol nieuchronnie się przewija. 

5 J. Pilch, Spis cudzołożnic, Atext, Gdańsk 1996 r. 
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81O ile Pilch w swoich opowieściach często sprawia wrażenie mono-

tematycznego, o tyle Nowakowski wykorzystuje motyw alkoholu 
w rozmaitych ujęciach jako niezmiernie plastyczny środek służący 
opisowi rzeczywistości. W jego twórczości alkohol służył za spoiwo 
grup społecznych – jak w Tym starym złodzieju czy Benku kwiaciarzu – 
a jednocześnie łączył się z upadkiem wartości społeczeństwa lat 70. 
Był też towarzyszem przemian ustrojowych, choćby dla bohatera 
Homo Polonicus Stasia Bombika, warszawskiego nuworysza budu-
jącego swoje bogactwo na początku lat 90. w nie do końca uczciwy 
sposób. Alkohol powracał też w prozie wspomnieniowej Nowakow-
skiego, jawiąc się jako istotna konstytuanta świata minionego. 

Projekt literacki Pilcha jest bardziej znany jako współczesna „lite-
ratura alkoholowa”, jednak to twórczość Nowakowskiego, prosta 
w języku i głęboka w przekazie, zasługuje na to, by mocniej zagościć 
w świadomości odbiorców. Pilch piszący o sobie może interesować, 
jednak Nowakowski piszący o społecznej funkcji alkoholu w niepo-
zorny sposób opowiada o czymś więcej – o tym, jak promile wpływa-
ją na nas jako społeczność, kreują w pewien sposób naszą historię, 
stanowią tło dla rozmaitych wydarzeń. Właśnie to ujęcie zasługuje 
na szczególną czytelniczą uwagę. Ω
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Przedwojenna Polska miała problem z alkoholem. 
Nie z jego brakiem, ale raczej z nadmiarem, który 
był spożywany przez córki i synów Rzeczpospolitej 
bez względu na wiek i pochodzenie 

Trunkami raczyły się nie tylko dzieci, ale nawet inwentarz. Nie przypad-
kiem Sergiusz Piasecki w Kochanku wielkiej niedźwiedzicy odmalował 
następującą scenkę rodzajową: Nad placem można by zawiesić olbrzymią 
chorągiew Bachusa. Pili wszyscy. Pili wszędzie. Pili stojąc, leżąc, siedząc. Pili 
na wozach, między wozami i pod wozami. Pili mężczyźni i kobiety. Matki poiły 
małe dzieci, żeby i one się zabawiły na kiermaszu, poiły i niemowlęta, aby nie 
płakały. Widziałem nawet, jak pijany chłop zadarł koniowi pysk i wlewał mu 
do gardła wódkę z butelki. Chciał wracać do domu i zamierzał popisać się przed 
„światem” szybką jazdą.

Prawdą jest, że pito, i to dużo. Co bardziej wnikliwi przeprowadzali 
nawet ankiety wśród uczniów, aby unaocznić skalę problemu. Młodzież 
wypowiadała się z kolei w nader bezstresowy sposób: Piję, jeżeli mam pod 
ręką wódkę i jeżeli mam pieniądze. Piję przeważnie wódkę 50-70%. Gdy jestem 
pijany, przytomności nie tracę zupełnie, a przy tym jestem bardzo wesoły. Na 
promocję muszę się spić.

Albo: Lubię sobie golnąć, ale nie sam, tylko w towarzystwie. Sam, choć mam 
w domu likierów pod dostatkiem, nie wypiję ani jednego kieliszka. Natomiast 
gdy przyjdzie jaki kolega, to wtedy lu-lu. Przed mazurem i shimmi na balu 
lubię sobie również dodać odwagi, ale nie lubię się urżnąć, bo wówczas plątają 
się nogi i źle się tańczy. Upiłem się tak „comme il faut” na komersie jednorocz-
nym, i to był mój debiut.

OBROŃCY 
TRZEŹWOŚCI
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84 A to jedynie wierzchołek góry lodowej. Ile dokładnie pito przed wojną, 

nie wiadomo, ale szacuje się, że na jednego mieszkańca Rzeczpospolitej 
przypadał około litr czystego spirytusu rocznie – dla porównania dzisiaj 
jest to już dziewięć litrów. W przypadku przedwojennej Polski w grę 
wchodziło jednakże znaczące niedoszacowanie, bowiem powszechnie 
pędzono i pito wówczas bimber. 

K RY T Y K A  P I J A Ń ST WA  W I E LO ST R O N N A

Poza salonowymi liberałami oraz utracjuszami pokroju artystów Zie-
miańskiej de facto każda grupa ideowa i polityczna dostrzegała koniecz-
ność walki ze wzmożonym spożyciem alkoholu. Rzecz jasna nieco 
odmienne były ich motywacje i metody, ale cele podobne. Warto nad-
mienić, że rząd sanacyjny również widział problem i ostentacyjnie go 
ignorował, głównie ze względu na posiadany monopol na handel wszyst-
kim, co miało procenty.

A zatem socjaliści walczyli z alkoholem, ponieważ osłabiał on rewo-
lucyjną czujność w walce o sprawiedliwość, odciągał od słusznej sprawy. 
Alkohol wymyślili burżuje, aby robotnik nie mógł domagać się tego, co 
mu się należy, niczym w piosence Kultu Wódka. Przy czym nie był to rzecz 
jasna główny front walki polskiej lewicy.

Krytyka alkoholu płynęła również ze strony eugeników. Według nich 
jego nadmierne spożycie wypaczało tkankę rasową narodu. Walka z alko-
holizmem stanowiła element walki o zdrowe społeczeństwo, które będzie 
mogło prężnie działać i się rozwijać. Wielu zwolenników tego poglądu 
działało w periodyku „Trzeźwość”. Rozważania na temat konieczności 
ochrony społeczeństwa przed nałogiem były dla nich wręcz kluczowym 
zagadnieniem. 

KO Ś C I Ó Ł  P R Z E C I W KO  P I W K U

Warto podkreślić, że środowiska kościelne – czy też szerzej: konserwa-
tywne – nie zawsze były zwolennikami prohibicji. Z zasady stały raczej na 
stanowisku, że należy ograniczać, ale nie całkowicie zakazać spożywania 
wszystkiego, co mocniejsze (i tego, co słabsze, zresztą też). Teologiczne 
podstawy walki z nałogiem były zresztą dosyć oczywiste i niezmienne. 
Alkohol jako taki może nie jest zły, ale na pewno skłania ludzi do grze-
chu, czy to przez osłabienie czujności wobec pokus podsuwanych przez 



KAŻDA GRUPA 
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86 Rogatego, czy to przez samo nieumiarkowanie. Wszak napisanym jest, 

że nadmiar w jedzeniu i piciu to jeden z grzechów głównych.
Niektórzy z co bardziej konserwatywnych rady te brali nieco bardziej 

dosłownie i pragnęli wprowadzić przepisy radykalne, aż chciałoby się 
powiedzieć – purytańskie. Chyba najlepszym przykładem jest Maria 
Moczydłowska, posłanka na sejm Narodowego Zjednoczenia Ludowe-
go, feministka i konserwatystka, która w tak wielkim stopniu obawiała 
się groźby powszechnego pijaństwa, że zawzięcie walczyła o zakaz spo-
żywania czegokolwiek, od spirytusu po piwo.

Lex Moczydłowska było zwyczajnie skopiowaną z USA prohibicją. Sprze-
daż alkoholu powyżej 2,5% miała być ograniczona (decyzja w tej sprawie 
miała należeć do władz gminy), a trunków powyżej 45% – całkowicie 
zakazana. Dodatkowo zaledwie jeden punkt sprzedaży alkoholu miał 
przypadać na 2,5 tysiąca mieszkańców. Prawo Moczydłowskiej obowią-
zywało nawet przez pewien czas w sposób połowiczny, ale prawdą jest 
przecież, że w Polsce wszystko dzieje się prawem i lewem.

Tutaj na scenę wkraczał z kolei Kościół, który próbował przeciwsta-
wić się panującym tendencjom, odwołując się nie tyle do praworządno-
ści Polaków, ile do ich sumienia. I tak ks. doktor Michał Sopoćko, jeden 
z największych przedstawicieli duchowego frontu walki z alkoholizmem, 
w swoich szkicach kazań o abstynencji i pijaństwie pisał: Alkohol rujnuje 
zdrowie i dobrobyt poszczególnych ludzi, państw i społeczeństw, niszcząc rodzi-
ny i kraje, i dlatego winien być przez wszystkich zwalczany. Szczególnie nale-
ży zwalczać go u nas, gdzie wskutek nieświadomego ogółu zaszkodził naszej 
Ojczyźnie więcej niż najzacieklejszy wróg zewnętrzny. Pamiętamy, że pijaństwo 
było główną przyczyną naszej 125-letniej niewoli.

Kościół pragnął całkowitego zakazu spożywania alkoholu jako czyn-
nika, który pozbawia człowieka rozumu i wystawia go na pokuszenie. 
Odwoływano się tu zatem i do przesłanek biologicznych, wskazując nega-

tywny wpływ napojów wyskokowych na zdrowie, i do przesłanek 
teologicznych. Patrzymy na pijaka, jakie są błędne jego oczy, twarz 
cała obrzękła, cera zeszpecona, oblicze objawia ogień wewnętrzny, 
który już za życia pali wnętrzność. I dalej: Wódka tedy więcej szko-
dzi niż wojna, więcej zabija niż zaraza; pijaństwo zaś jest większem 
nieszczęściem niż klęski, jak głód, ogień itp. Każdy bowiem pijak jest 
niemoralny, fałszywy i zazdrosny, a ponieważ wie dobrze, że ludzie 
uczciwi nim gardzą, przeto mści się na nich zawzięcie. Sopoćko nie 

kościół, który próbował 
przeciwstawić się 

panującym tendencjom, 
odwołując się nie tyle 

do praworządności 
polaków, ile do 

ich sumienia 
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87powstrzymywał się nawet od porównywania spożywania alkoholu do 

samobójstwa. 
W podobnym tonie wypowiadali się autorzy broszury Teologia moralna 

i pastoralna wobec groźby choroby społecznej, w skład której wchodziły refe-
raty wygłoszone podczas I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu 
Przeciwalkoholowego w Polsce. Powtarzają się tam liczne argumenty 
teologiczne, odwołujące się do rozlicznych przykładów czy to z pisma, 
czy to ojców kościoła, i wskazujące na szkodliwość wysokoprocentowych 
trunków. Wszystko to w dosyć apokaliptycznym tonie: Alkohol jest wrogiem 
życia katolickiego. Szczególnie nowe czasy – na co zwracali uwagę autorzy 
publikacji – sprawiały, że Polacy coraz łatwiej wpadali w szpony nałogu. 

Nic dziwnego, że wobec takiej wizji toczono z alkoholem zawziętą 
walkę. Lobbowano wśród polityków i starano się przekonywać do absty-
nencji, zachęcając do wstępowania do różnego rodzaju Lig. 
Ofensywa kierowana przez księży była wyjątkowa zawzię-
ta. Duchowni uczestniczyli w tworzeniu takich ugrupowań 
jak Abstynencka Liga Kolejowców, Koło Lekarzy Abstynen-
tów, Wileńskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem i Innymi 
Nałogami, Katolicki Związek Abstynentów, Polski Związek 
Księży Abstynentów (bo nie każdy ksiądz traktował poważnie 
konieczność abstynencji, czemu należało się przeciwstawiać), 
Związek Nauczycieli Abstynentów, Związek Akademików Abstynentów 
a także Polska Liga Przeciwalkoholowa. W organizacjach tych zrzeszo-
nych było łącznie prawie 400 tysięcy osób. Zalecano również tworzenie 
w mniejszych parafiach bractw trzeźwości, a w większych – kół, w któ-
rych mogli się spotykać abstynenci. Ponadto, gdy ktoś czuł szczególną 
potrzebę, po obiedzie zamiast po likier mógł sięgnąć po jeden z antyal-
koholowych periodyków w rodzaju „Świtu” czy „Przyjaciela i Trzeźwości”, 
a jeżeli posiadał latorośle, to i po „Młodzież Abstynencką”.

Przedwojenna działalność kleru na rzecz abstynencji była naturalną 
konsekwencją duchowej polityki. Kościół nie chciał być jedynie bier-
nym obserwatorem, ale realnym graczem na scenie ideowej oraz wzo-
rem dla innych ugrupowań w kategorii realizacji swoich programowych 
celów. Wiadomo, że jego działania przyniosły pewien skutek, zwiększa-
jąc samoświadomość ludzi, a wśród części zmniejszając bezrefleksyjną 
chęć sięgania po alkohol. Ω

gdy ktoś czuł szczególną 
potrzebę, po obiedzie 
zamiast po likier 
mógł sięgnąć po jeden 
z antyalkoholowych 
periodyków 
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Opieranie na tym zabójczym nałogu dochodów państwa jest 
potwornością moralną urzędowego i prawnego wyzysku 
najniższych instynktów państwa, którego właściwym 
celem powinno być raczej chronienie obywateli przed 
zabójczymi skutkami trucizny i zbrodni – głosili w drukach 
prohibicyjnych politycy Sejmu Ustawodawczego

W czasie I wojny światowej w amerykańskim senacie została przedsta-
wiona poprawka zakazująca sprzedaży, produkcji i transportu alkoholu 
na terenie USA. Ratyfikowano ją w styczniu 1919 roku. Woodrow Wilson, 
ówczesny prezydent, próbował ją wetować, jednak bezskutecznie – osta-
tecznie ustawa weszła w życie z początkiem 1920 roku. Podobne pomy-
sły pojawiły się również w Polsce lat 20. W tym czasie wybory nad Wisłą 
wygrała koalicja ugrupowań centroprawicowych i prawicowych, wśród 
których najważniejszym była endecja. Po raz pierwszy do głosu doszły 
również kobiety. Z dzisiejszego punktu widzenia skład ówczesnego pol-
skiego parlamentu może zaskakiwać – znalazło się w nim 35 duchownych 
katolickich oraz 8 kobiet.

Z A  P I J A Ń ST WO  D O  P S YC H U S Z K I

Próby ograniczenia handlu alkoholem były podejmowane przez posłów 
niemalże od początku istnienia Sejmu Ustawodawczego. Pierwszy chro-
nologicznie wniosek tej sprawie zgłosił 3 czerwca 1919 roku ks. Zygmunt 
Kaczyński wraz z towarzyszami. Duchowny pragnął natychmiastowego 
zaprzestania sprzedaży spirytusu monopolowego w celach spożywczych, 
substancja miała być dostępna jedynie dla celów leczniczych, przemy-
słowych oraz jako paliwo dla oświetlenia. 

W podobnym czasie własny projekt przedstawiła Maria Moczydłow-
ska, działaczka centroprawicowa, ale i feministyczna, oraz prezes Towa-
rzystwa „Trzeźwość”. Propozycja posłanki była znacznie bardziej radykal-
na niż wniosek ks. Kaczyńskiego. Moczydłowska i jej zwolennicy wzywali 
Sejm do uchwalenia ustawy o zupełnym zakazie wyrobu i sprzedaży 
napojów alkoholowych, która zezwalałaby na produkcję spirytu-
su jedynie dla celów przemysłowo-technicznych, leczniczych 
i naukowych. Państwo polskie miało zyskać monopol na handel 
i produkcję spirytusu., zakazany byłby import wszelkich pro-
duktów alkoholowych. Dostępne byłyby one jedynie na receptę 

wskazywano na 
społeczną grozę 
alkoholizmu, który 
uderzał w szerokie 
masy ludu pracującegoilu
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90 w aptekach. Nielegalne gorzelnie oraz ich wytwory miały ulegać konfis-

kacie i zniszczeniu, ich właścicielom zaś groziła grzywna lub rok wię-
zienia. Kary przewidziane były również dla lekarzy wydających recepty 
na alkohol bez istotnego wskazania medycznego. Radykalne rozwiąza-
nia miały dotyczyć także samych pijanych. Artykuł 10. projektu ustawy 
Moczydłowskiej zakładał, że kto ukaże się w miejscu publicznym w stanie 
nietrzeźwym – zostanie aresztowany i jako alkoholik oddany w myśl ustawy 
o opiece nad psychicznie chorymi do szpitala w celu przeprowadzenia należytej 
kuracji. Wydaje się, że aresztowany, zważywszy na swój stan, nie byłby 
w stanie w takiej sytuacji oponować.

Następnie z inicjatywy posłanek i posłów – między innymi Gabrieli 
Balickiej i ks. Kazimierza Lutosławskiego z endecji, Marii Moczydłowskiej 
oraz 70 innych przedstawicieli ugrupowań od lewej do prawej strony poli-
tycznej – zgłoszony został kolejny wniosek. W piśmie wskazywano na 
szkodliwość napojów wysokoprocentowych oraz społeczną grozę alkoho-
lizmu, który uderzał w szerokie masy ludu pracującego. Opieranie na tym 
zabójczym nałogu dochodów państwa jest potwornością moralną – argumen-
towali we wniosku posłowie – urzędowego i prawnego wyzysku najniższych 
instynktów państwa, którego właściwym celem powinno być raczej chronienie 
obywateli przed zabójczymi skutkami trucizny i zbrodni […]. W ustawie, doty-
czącej monopolu spirytusowego ma być przewidziany całkowity zakaz wyrobu 
i sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych.

Wszystkie propozycje zostały ostatecznie przekazane do dalszych 
prac w ramach Komisji Zdrowia Publicznego, w efekcie czego w grudniu 
1919 roku powstał nowy projekt ustawy. Zawierał mniej radykalne postu-
laty, jednak również nie zdobył aprobaty rządu, który zgłosił do niego 
kilka poprawek. W marcu 1920 roku gotowa był już kolejna propozycja 
dotycząca ograniczenia obrotu alkoholem, której sprawozdawcą była 
Maria Moczydłowska. Nowy projekt zakładał przede wszystkim, że do 
czasu ustalenia w całym Państwie ogólnego zakazu oraz obrotu handlowego 
wszelkimi zawierającymi alkohol ponad określoną normę produktami płynnymi 
(napoje wyskokowe) dla celów spożycia wprowadza się ograniczenie tego handlu 
dla napojów zawierających powyżej 2,5% alkoholu. O wycofaniu ze sprze-
daży takich produktów decydować miał minister zdrowia publicznego 
w porozumieniu z ministrem skarbu oraz ministrem przemysłu i handlu.

Proponowana ustawa przewidywała także kompletny zakaz obrotu 
napojami zawierającymi więcej niż 45% alkoholu. We wniosku uwzględ-
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91niono również prawo gmin wiejskich i miejskich do całkowitego zakazu 

sprzedaży napojów alkoholowych, określono funkcjonowanie punktów 
sprzedaży detalicznej, ograniczenia w podawaniu alkoholi, a także poten-
cjalne grzywny. Członkowie Komisji Zdrowia Publicznego pragnęli jedno-
cześnie zadbać o to, by Polacy nie pili alkoholu w czasie pracy lub po niej, 
ewentualnie przed. Na 2500 mieszkańców miał przypadać tylko jeden 
punkt sprzedaży alkoholu, a jedynie połowa wszystkich placówek miała 
być przeznaczona do wyszynku. Miejsca te miały nie mogły znajdować się 
w promieniu mniejszym niż 50 metrów od warsztatów fabrycznych liczą-
cych powyżej pięćdziesięciu robotników oraz mniejszym niż 100 metrów 
od kościołów, domów modlitwy, szkół, sądów, więzień, koszarów, a także 
zakładów zatrudniających ponad sto osób. Ustawa zakazywała sprzedaży 
lub podawania napojów wyskokowych nieletnim do 18. roku życia, uczniom 
szkół niższych i średnich, na kredyt lub pod zastaw, na terenie pociągów, 
przystanków, koszar i innych budynków wojskowych, zakładów pracy oraz 
miejsc przeznaczonych do uprawiania sportu. Ustawodawcy ograniczali 
również możliwość wyszynku w dni świąt państwowych oraz religijnych.

N A  P L E N U M  S E J M OW Y M

20 kwietnia 1920 roku podczas debaty wokół ustawy prohibicyjnej Moczy-
dłowska podkreślała szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie psychicz-
ne i fizyczne, wskazując przy tym, że polska ustawa prohibicyjna jest 
znacznie łagodniejsza od swojej amerykańskiej odpowiedniczki. Poli-
tyk zaznaczała, że pierwszym chrztem polskiego żołnierza nie powinna 
być libacja alkoholowa i późniejszy pobyt w areszcie wojskowym. Kryty-
kowała jednocześnie osoby posługujące się argumentem zmniej-
szenia wpływów ze sprzedaży alkoholu do budżetu państwa – jej 
zdaniem ważniejsza od kwestii finansowej była moralność i troska 
o dobro narodu. Moczydłowskiej wtórowała Gabriela Balicka. Obie 
posłanki uważały, że ustawa jest tylko półśrodkiem na drodze do 
pełnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Polski. Postulat ten 
połączył zwaśnione partie Sejmu Ustawodawczego, poparł ją również 
poseł „Wyzwolenia” Józef Putek, znany antyklerykał i człowiek postę-
powy. Chłopski działacz wskazywał na spustoszenie, jakie powodował 
w polskim społeczeństwie alkoholizm. Był on zdania, że tendencja do 
nadużywania napojów wyskokowych wynikała po części z polityki państw 
zaborczych, zachęcających obywateli Rzeczpospolitej do upijania się. 

to kobiety 
były głównymi 
inicjatorkami walki 
z alkoholizmem
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92 Nie byłby jednak sobą, gdyby nie wspomniał, że do takiego stanu rzeczy 

przyczynił się również Kościół katolicki, który zajmował się produkcją 
alkoholi i wyszynkiem. Wywołał tym rzecz jasna wzburzenie wśród parla-
mentarnej prawicy. Samuel Hirszhorn, poseł żydowski, także podkreślał, 
że propagowanie spożywania alkoholu w okresie zaborczym wynikało 
z potrzeb finansowych państwa. Z kolei socjalistka Zofia Moraczewska 
wskazywała, że to kobiety były głównymi inicjatorkami walki z alko-
holizmem, ponieważ nałóg odbija się negatywnie na życiu rodzinnym.

Tym głosom wtórował ks. Lutosławski, który przedstawił siebie same-
go jako zwolennika całkowitego zakazu wyszynku i sprzedaży napojów 
alkoholowych. Endek mówił o społecznej szkodliwości napojów wysko-
kowych: Alkohol należy zwalczać nie dlatego, że jest szkodliwy, ale dlatego, że 
stał się de facto klęską społeczną. Dlatego uważam za niesłychanie szkodliwe 
wiązać budżet państwa z monopolem wyszynku alkoholu. Lutosławski był 
przeciwnikiem czerpania zysku z zachowań niemoralnych: Uważam, iż 
państwo ma prawo ciągnąć korzyści czy to w postaci podatków akcyzy, czy 
w innej formie, ze wszystkich czynności obywateli, ale nie powinno stać się szafa-
rzem trucizny, która rozpaja ludność. Zupełnie analogiczną jest sprawa z regla-
mentacją nierządu i analogiczną rzeczą byłoby tworzenie państwowych domów 
gry. W świetle takich wypowiedzi tym bardziej interesujący staje się fakt, 
że duchowny pochodził ze znanej rodziny ziemiańskiej z Drozdowa pod 
Łomżą, a Lutosławscy wzbogacili się w znacznej mierze na produkcji 
alkoholu, z którego najsłynniejszym było Piwo Drozdowskie.

23 kwietnia, przy akompaniamencie braw i oklasków, ustawa o ogra-
niczeniu sprzedaży napojów alkoholowych została przyjęta. Popiera-
ły ją wszystkie najważniejsze stronnictwa parlamentarne, jedyny głos 
sprzeciwu należał do posła Aleksandra Thomasa ze Zjednoczenia 
Mieszczańskiego. 

KO N I E C Z N O Ś Ć  Z M I A N

Ograniczenia wprowadzone przez ustawę okazały się jednak zbyt daleko 
idące, powodując ujemny wpływ do skarbu państwa. 15 stycznia 1921 roku 
minister skarbu Jan Kanty Steczkowski zgłosił projekt nowelizacji ustawy. 
Swoją inicjatywę argumentował wzrostem bezrobocia, spadkiem docho-
dów oraz ujemnym bilansem handlowym Rzeczpospolitej w porównaniu 
z państwami ościennymi. Nowela zakładała przede wszystkim podwyż-
szenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w napojach przeznaczonych 
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93na sprzedaż do 8%, natomiast w napojach spożywanych na miejscu – 

do 60%.
Propozycja Steczkowskiego zapoczątkowała prace komisji skarbowo-

-budżetowej, przemysłowo-handlowej i zdrowia publicznego, w wyniku 
których powstał kolejny projekt nowelizacji. Zakładała ona głównie ogra-
niczenie sprzedaży napojów zawierających więcej niż 4% czystego alko-
holu, przy czym w nadzwyczajnych sytuacjach władza administracyjna 
do 1 stycznia 1923 roku mogła zezwalać na wyjątki od tej zasady. Usta-
wa zobowiązywała sprzedawców hurtowych do dostarczania napojów 
alkoholowych jedynie osobom uprawionym do sprzedaży detalicznej. 
Hurtowa sprzedaż alkoholu miała stanowić przemysł koncesjonowany. 

Ks. Lutosławski przekonywał, że podwyższenie limitu z 2,5% do 4% 
zawartości alkoholu miało na celu rozpropagowanie piwa w miej-
sce innych napojów wyskokowych oraz napędzenie rozwoju prze-
mysłu alkoholowego. Duchowny odwoływał się do argumentów 
natury ekonomicznej i podkreślał, że wprowadzone zmiany spo-
wodują wzrost handlu fałszowanym winem, a także podwyższenie 
zawartości alkoholu w piwach, co negatywnie odbije się na zdro-
wiu obywateli. W czasie posiedzenia Sejmu Lutosławski postulo-
wał, by promować wśród polskich piwowarów produkcję jak najsłabszego 
piwa i umożliwić konkurencję pomiędzy lekkimi napojami a trunkami 
wysokoprocentowymi. Nowelę uchwalono 20 stycznia 1920 roku.

T R Z E Ź W Y  Z E I TG E I S T

Pomysł walki z alkoholizmem wywodził się głównie z dwóch środowisk 
Sejmu Ustawodawczego – posłanek (bez względu na afiliację partyjną) 
oraz księży katolickich. Z czasem okazało się, że Polski najzwyczajniej 
nie było stać na prohibicję, o czym świadczą kolejne nowelizacje ustaw 
Moczydłowskiej. Same propozycje Sejmu Ustawodawczego były prze-
jawem ducha międzywojnia – równolegle w różnych częściach świata 
pojawiały się podobne pomysły ograniczenia sprzedaży oraz spożywania 
alkoholu. Ferment dla tych tendencji w Polsce siały organizacje takie jak 
„Trzeźwość”, Eleusis, Polska Liga Przeciwalkoholowa, Abstynencka Liga 
Kolejowców, Koło Lekarzy Abstynentów, Wileńskie Towarzystwo Wal-
ki z Alkoholizmem i Innymi Nałogami, Katolicki Związek Abstynentów 
czy Polski Związek Księży Abstynentów. Z ich dążeniami wygrała jednak 
ekonomia. Ω

w różnych częściach 
świata pojawiały się 
pomysły ograniczenia 
sprzedaży oraz 
spożywania alkoholu
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Obecność alkoholu w „odradzającym” się 
Wojsku Polskim moglibyśmy przyjąć za 
normę. Alkohol pił praktycznie każdy, a wielu 
spożywało go w szczególnie dużych ilościach

M I LC Z Ą C E  P R Z Y Z WO L E N I E

Już na początku lat 50. nadużywanie alkoholu mogło stać się powodem 
usunięcia z szeregu Sił Zbrojnych PRL-u. Miało to miejsce zwłaszcza wte-
dy, gdy któryś z żołnierzy w swym życiorysie i zeszytach ewidencyjnych 
podawał, że jest bezpartyjny. Dowódca oraz zastępca ds. politycznych 
od razu uważniej mu się przyglądali, a ocena służbowa przydatności 
jego osoby nagle spadała. Uważany był za „niepewnego politycznie”, 
w związku z czym wyraźniej rzucały się w oczy wszelkie dodatkowe pro-
blemy. Okazywało się na przykład, że nadużywał alkoholu, co wcześniej 
nikomu specjalnie nie przeszkadzało. W efekcie, przeglądając setki akt 
osobowych z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz 

Na zdjęciu: 

Pijany elew 

z Ośrodka 

Szkolenia 

Wojskowej Służby 

Wewnętrznej 
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96 w oddziałowych archiwach IPN w Katowicach i Krakowie, można odnieść 

wrażenie, że w latach 50. wszyscy bezpartyjni pili na umór, a członkowie 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej byli abstynentami. Oczywiście 
nadużywanie alkoholu służyło jedynie za dodatkowy pretekst, by deli-
kwenta z wojska wyrzucić – czy było to wojsko powszechne, czy oddziały 
specjalne jak Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Ochrony 
Pogranicza, Oddział II Sztabu Generalnego WP (później Zarząd II SG WP), 
czy w końcu Główny Zarząd Informacji WP (później Wojskowa Służba 
Wewnętrzna). Służba w organach aparatu represji zobowiązywała wszak 
do bycia w pełni uświadomionym ideologicznie, wyznającym poglądy mate-
rialistyczne lub komunistyczne.

Należy pamiętać, że wykształcenie większości żołnierzy oscylowało 
między niepełnym podstawowym a niepełnym gimnazjalnym. Wstę-
pujący do Wojska Polskiego młodzi ludzie w dużej mierze nie potrafili 
poprawnie pisać i czytać. Ich poziom wiedzy ogólnej był niski ze wzglę-
du na brak matury, o wiedzy akademickiej nie wspominając. Stąd żoł-
nierze łatwo ulegali indoktrynacji komunistycznej i brali przykład ze 
swoich przełożonych – gros wyższych oficerów wywodziło się zaś z Armii 
Sowieckiej, w której picie było powszechnie akceptowane. Podniesienie 
poziomu wykształcenia ogólno-wojskowego nastąpiło dopiero w latach 

60., kiedy wymagano, by każdy oficer posiadał maturę. Stara 
kadra dowódcza kończyła wcześniej jedynie kursy oficerskie 
przy powstających akademiach wojskowych, co miało im 
gwarantować tytuł naukowy. Młody człowiek zaciągający się 
do „odrodzonego” Wojska Polskiego, jeśli tylko chciał w nim 
służyć i potrafił wykazać się przed dowództwem, otrzymywał 
kwaterunek, mógł ukończyć zaocznie kursy ogólnokształcą-

ce, podciągnąć się w wiedzy wojskowej, zdobyć prawo jazdy oraz zostać 
awansowanym o kolejne stopnie wojskowe. A za tym szła chęć braterstwa, 
koleżeństwo i zwyczajne picie. 

We wspomnieniach byłych żołnierzy służby zasadniczej zawsze prze-
wija się motyw alkoholu i ewentualnych kar dla szeregowców złapanych 
na rauszu. Kadra zawodowa cieszyła się innym prawem, które znacznie 
mniej surowo – a czasem wcale – karało za upicie się czy to podczas prze-
pustki, czy na jednostce wojskowej. Oczywiście oficerowie często prze-
sadzali z piciem, co kończyło się zwykle jedynie naganami, jak w przy-
padku epizodu mającego miejsce podczas inwazji na Czechosłowację 

żołnierze łatwo 
ulegali indoktrynacji 

komunistycznej i brali 
przykład ze swoich 

przełożonych 
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97w 1968 roku. Wtedy to właśnie wobec dwóch oficerów Wojskowej Służ-

by Wewnętrznej, mjr. Mariana Ziółkowskiego, zastępcy szefa Wydziału 
WSW 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej, oraz mjr. Jana Żmudzińskiego, 
starszego pomocnika tegoż wydziału ds. kontrwywiadu, którzy pod-
czas wykonywania zadań służbowych nadużyli alkoholu, wystosowano 
naganę, a w przypadku Żmudzińskiego nałożono jeszcze pięciodniowy 
areszt domowy. Po dwóch tygodniach anulowano im jednak wszystkie 
kary. Wstawił się za nimi ich szef, ppłk Stanisław Janisiewicz, który uznał, 
że wymierzona kara dyscyplinarna wywołała u żołnierzy głębokie przeżycie. 
W końcu w „ludowym” Wojsku Polskim rzadko wyciągano wobec ofice-
rów konsekwencje z powodu picia. Narastająca fala nadużyć pojawiła się 
znowu po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy Główny Zarząd Politycz-
ny i organa WSW zanotowały wzrost spożycia alkoholu wśród żołnierzy.

I D E A  T R Z E Ź WO Ś C I

Służąc w organach GZI, a potem WSW, należało być wzorem 
dla innych, a przy tym nigdy nie splamić godności i hono-
ru wojskowego. Tak przynajmniej Główny Zarząd Politycz-
ny wychowywał przyszłych żołnierzy kontrwywiadu, służb 
dochodzeniowo-śledczych i porządkowych. Szczególnie 
służby prewencyjne, najbardziej widoczne w garnizonach, na dworcach 
i ulicach, miały za zadanie pilnować nie tylko porządku publicznego, 
ale i własnego. Z tego względu za upicie się do nieprzytomności elew 
Stanisław Grygiel wylądował w latach 60. na kartach kroniki Batalionu 
Szkolnego Ośrodka Szkolenia WSW.

Dopiero w latach 80. podjęto intensywniej niż dotychczas 
walkę z alkoholem w „ludowym” Wojsku Polskim. Główny 
Zarząd Polityczny i Ministerstwo Obrony Narodowej uczu-
lały dowództwo, by dostrzegło w swoich szeregach problem 
alkoholizmu i zaczęło krzewić ideę trzeźwości. Akcja trzeź-
wości zorganizowana w Siłach Zbrojnych PRL-u przez GZP 
obnażyła jednak skalę problemu – obok zwykłych nad-
użyć narodziło się bowiem szersze zjawisko obejmujące 
przestępstwa popełniane pod wpływem alkoholu. Od 
początku lat 80. rosła liczba przeróżnych wykro-
czeń w wojsku, stąd zainteresowanie GZP słabo-
ścią żołnierzy do wysokoprocentowych trunków. 

Akcja trzeźwości 
zorganizowana 
w Siłach Zbrojnych 
PRL-u obnażyła 
skalę problemu 
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98 Oczywiście zarząd doliczał do swych statystyk również tak zwane prze-

stępstwa polityczne i ucieczki za granicę, ale nie one stanowiły największy 
problem w codziennym funkcjonowaniu armii. Do najpowszechniejszych 
wykroczeń, szczególnie wśród kadry zawodowej, należały kradzież mienia 
i łapówkarstwo oraz wypadki drogowe i znieważanie wojskowych. Dwie 
ostatnie kategorie związane były w dużej mierze ze spożyciem alkoholu. 
Wśród żołnierzy służby zasadniczej wzrosła przestępczość obejmują-
ca zagarnianie mienia, dezercję i samookaleczenia oraz szeroko pojęte 
łamanie „zasad pełnienia służby”. 

K ATA LO G  W Y K R O C Z E Ń

Aspekt samookaleczeń i samobójstw wśród żołnierzy służby zmien-
nej do tej pory nie został dokładnie zbadany. Dla przykładu podam, że 
w 1986 roku zamachów samobójczych w wojsku było 101, a w 1987 roku – 
82. Młodzi ludzie zamknięci w koszarach i garnizonach, narażeni na tak 
zwaną falę oraz znęcanie się przełożonych, często nie wytrzymywali psy-
chicznie. To też powodowało, że część z nich uciekała. W 1987 roku czte-
rech żołnierzy, którzy oddalili się z bronią, popełniło samobójstwo, jed-
nak większość po uciecze po prostu odwiedzała znajomych albo rodzinę 
i sięgała po alkohol. 

Podobnie było w przypadku kradzieży mienia. Jak donosił GZP do 
ministra obrony narodowej, kradzieże miały w większości na celu zdo-
bycie środków na zakup alkoholu bądź same odbywały się już w stanie 

upojenia. Pragnienia spożycia jakiegoś trunku było zresztą 
główną motywacją dla wyjścia na przepustkę bądź samo-
dzielnego oddalenia się wieczorem z jednostki. W takich oko-
licznościach najczęściej dochodziło z kolei do bójek lub znie-
ważania funkcjonariuszy MO bądź patroli WSW. Jak możemy 
wyczytać z materiałów Głównego Zarządu Politycznego znaj-
dujących się w Archiwum Wojskowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim: Od wielu lat głównym czynnikiem kryminogennym, rzutują-
cym w zasadniczy sposób na przestępczość w siłach zbrojnych, jest nadużywa-
nie przez żołnierzy alkoholu. Podobnie widziały sprawę organa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej: Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujące 
się od kilku lat na wysokim poziomie naruszanie przez żołnierzy zasad trzeź-
wości w miejscach publicznych. W 1985 r. patrole WSW doprowadziły za te 
wykroczenia 1492 żołnierzy zawodowych i 19021 żołnierzy zasadniczej służby 

Alkohol od samego 
początku stanowił 

integralny element 
„odrodzonego” 

Wojska Polskiego 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
99wojskowej. Warto podkreślić, że mowa tu jedynie o wykrytych przestęp-

stwach, i to popełnionych w miejscach publicznych.
Kolejnym niezbadanym problemem wojska czasów PRL-u są gwałty 

dokonywane przez żołnierzy, najczęściej na przepustkach, oraz przemoc 
domowa wśród żołnierzy zawodowych. Te przestępstwa również popeł-
niano w większości pod wpływem alkoholu. Dane GZP nie dostarczają 
dokładnej liczby sprawców, ponieważ tego rodzaju wykroczenia ukry-
wane były pod hasłem „czyny nierządne” lub „przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu”. Jedynie z komentarzy możemy się dowiedzieć, jak bru-
talne były to zdarzenia. 

Proces przejścia żołnierzy służby zasadniczej do rezerwy także mocno 
interesował organa WSW. Powód był oczywisty – nadużywanie alkoholu 
i rozróby młodych rezerwistów. W latach 80. koszary rocznie opuszczało 
ponad 100 tysięcy żołnierzy, w dwóch turach po ponad 50 tysięcy osób. By 
kontrolować taką grupę, każdorazowo wysyłano w teren prawie 6 tysięcy 
żołnierzy WSW, około pół tysiąca żołnierzy odwodów prewencji, 1,5 tysią-
ca żołnierzy z jednostek wojskowych, ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy 
MO i prawie 3 tysiące funkcjonariuszy SOK. Do zabezpieczenia ponad 
50 tysięcy byłych żołnierzy – a raczej zabezpieczenia przed nimi innych 
obywateli – potrzeba było zatem około 19 tysięcy osób. 

Alkohol od samego początku stanowił integralny element „odrodzone-
go” Wojska Polskiego i nawet działania GZP w tym zakresie nie przyniosły 
większych zmian. Jak stwierdziła Rada Wojskowa Warszawskiego Okrę-
gu Wojskowego pod koniec 1988 roku: Nadal nie osiągnięto oczekiwanych 
rezultatów w działalności antyalkoholowej – alkohol jest ciągle podstawową 
przesłanką przestępstw i wypadków nadzwyczajnych. I tak było przez cały 
okres istnienia Polskiej Republiki Ludowej. Ω

Bartosz Kapuściak – historyk, archiwista, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycz-
nych IPN w Katowicach. Swoje pole badawcze koncentruje na wojskowym aparacie represji 
Polski Ludowej. Autor tomów źródeł Instrukcje o pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby 
Wewnętrznej wraz z instrukcjami o prowadzeniu dokumentacji i ewidencji (1957–1990), Kraków 
2010, oraz Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), Katowice-Kraków 2018 
(w druku), a także kilku artykułów o w/w tematyce.



Swego czasu zapytano Stefana Kisielewskiego, 
dlaczego pije. Odpowiedział z gracją, że przez 
to, że życie jest nudne. Pytający zaczął jednak 
dociekać, czy po wódce jest ciekawsze, na co Kisiel 
odparł, że nie, ale wymagania się zmniejszają

Być może właśnie owa potrzeba „zmniejszenia wymagań” stoi za jed-
nym z licznych fenomenów PRL, mianowicie powszechnym pijaństwem. 
Odpowiedź na pozornie proste pytanie „dlaczego pito w Polsce Ludowej” 
jest w gruncie rzeczy pytaniem o realia bytowe w socjalizmie. Nawet 
pobieżna wiedza o tym okresie wystarczy, by wiedzieć, że dawał aż nadto 
powodów do sięgania po kielicha. Daje się je pogrupować w trzy główne 
kategorie. Pierwszą więc jest nieszczęście i równie powszechny, co smut-
ny fakt topienia w alkoholu problemów. Pito więc, by zapomnieć o milio-
nie codziennych trudności, kolejkach, bezsilności, braku perspektyw, 
wszechwładzy naczelnika w zakładzie pracy, niemożności „załatwienia” 
podstawowych artykułów i tak dalej. Drugim czynnikiem była nuda. Jak-
kolwiek może się to wydać z dzisiejszej perspektywy szokujące, w okresie 
stalinowskim nie bardzo było co robić po pracy. Nie tylko z perspektywy 
homo ludens XXI wieku zresztą, ale w sposób obiektywny. Do Odwilży 
władze partyjne usiłowały wykuć nowego człowieka, jednostkę socja-
listyczną, świadomą swej roli w społeczeństwie. Człowiek taki miał nie 
poświęcać czasu na czcze rozrywki, lecz budować przyszłość kolejnych 
pokoleń. Zgodnie z tą wizją, po pracy czekała nań nie rozrywka, a osiedlo-
wa czytelnia i broszury poświęcone socjalizmowi czy sprawności zawodo-

POLSKA 
RZECZPOSPOLITA 

ALKOHOLOWA

Przemysław 
Mrówka
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1

wej, odczyty, pogadanki, kursy… Jedyną formą rozrywki były więc spotka-
nia połączone z konsumpcją alkoholu. I choć z biegiem czasu rozrywka 
była coraz szersza i coraz bardziej dostępna, wypijanie hurtowych ilości 
gorzały miało się już unieśmiertelnić. Trzecia wreszcie grupa powodów, 
poniekąd zazębiająca się z dwoma pierwszymi, da się zakwalifikować 
jako zwyczaj. Teksty kultury powstałe w tym czasie dość jednoznacznie 
wskazują na to, że wódka stała się ważnym elementem życia, wtopiła się 
w kulturę. Pito w urzędach, fabrykach, pracowniach, hotelach robotni-
czych, Radach Narodowych, komitetach partyjnych i tak dalej.

Problem osiągał alarmujące rozmiary i choć precyzyjne ustalenie 
skali jest dziś trudne, nie ulega wątpliwości, że mówimy o cyfrach, które 
zaczynały wpływać na funkcjonowanie państwa. Czy władze były tego 
nieświadome? Oczywiście, że nie, jednak jeśli przyjrzymy się ich działa-
niom, przekonamy się, że można mówić co najmniej o indolencji, jeśli 
nie po prostu działaniu świadomie obliczonym na szkodę społeczeństwa.

Zacząć należy od 15 listopada 1944 roku. Adolf Hitler wciąż jeszcze 
urzęduje w Wilczym Szańcu, Alianci zaś ledwo co wyzwolili Skaldę i zato-
pili Tirpitza, gdy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego reaktywował 
Państwowy Monopol Spirytusowy. W odróżnieniu od swego przedwo-
jennego poprzednika, ten faktycznie był monopolem: poza rękoma pań-
stwowymi niemal nie można było produkować napojów alkoholowych. 
Gdy tylko umilkły strzały w Europie, zaczęto się rozglądać także za moż-
liwościami zwiększenia produkcji. Rachuba była prosta: w zrujnowanej 
wojną, rozkradzionej, wyludnionej i okrojonej Polsce wódka miała szansę 
szybko stać się towarem eksportowym i poprawić nieco bilans ekono-
miczny. Jak bardzo krótkowzroczne były to rachuby, przekonano się już 
w 1947 roku. Kraje socjalistyczne z decyzji Moskwy miały utrudnione doj-
ście do zachodnich rynków zbytu, państwa bloku same zaś 
produkowały wystarczające ilości napojów wyskokowych, 
by nie być zainteresowanymi importem. We wspomnianym 
roku 1947 produkowano 90 mln litrów alkoholu (w przelicze-
niu na spirytus), podczas gdy potrzebowano jedynie 53 mln 
litrów. Produkcję jednak zwiększano: zgodnie z planami 
gospodarczymi, w 1955 miała ona sięgnąć 170 mln litrów, 
nikt jednak nie przewidywał dla takich ilości rynków zbytu. Musiano więc, 
używając terminologii ekonomicznej, zwiększyć chłonność rynku krajo-
wego. Mówiąc wprost, zachęcić ludzi do picia gorzały na hurtową skalę.

pito, by zapomnieć 
o milionie codziennych 
trudności, kolejkach, 
bezsilności, braku 
perspektyw
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Trzy czynniki musieli brać pod uwagę decydenci. Pierwszym był wspo-
mniany już rachunek ekonomiczny. Drugim było zachowywanie troski 
o kondycję zdrowotną i psychiczną narodu, który miałby te astronomicz-
ne ilości gorzały pochłaniać rok do roku. Trzecim wreszcie powodem 
był czynnik ideologiczny. By go zilustrować, wystarczy przytoczyć słowa 
Arwida Hansena wygłoszone na posiedzeniu Społecznego Komitetu 
Przeciwalkoholowego w okresie stalinowskim:

Alkoholizm jest na rękę imperialistom i wszystkim wrogom 
naszych osiągnięć. Alkohol to zasadniczy wróg naszych 
planów produkcyjnych, alkoholizm to zasadnicza przyczyna 
wyniszczania naszej klasy robotniczej. Alkoholizm to główna 
przyczyna, której używał faszyzm a dziś używa kapitalizm dla 
wyniszczenia kręgosłupa świadomości klasowej i solidarności 
proletariackiej klasy robotniczej. Alkoholizm to obok jadowitej 
propagandy rozmaitych Głosów Ameryki i Ośrodków 
Informacyjnych zasadnicza trucizna, zatruwająca mózg i ciało 
naszej młodzieży.

I choć ekipy w Komitecie Centralnym się zmieniały, duża część tej reto-
ryki pozostała w użyciu. Alkoholizm był od początku przedstawiany jako 
spadek po kapitalizmie i problem klasowy, z którym musiano sobie pora-
dzić przed przystąpieniem do budowy społeczeństwa socjalistycznego. 
Robotnika i chłopa rozpijał więc „wróg” lub „prywatna inicjatywa” w okre-
sie bitwy o handel. W latach 60. trochę łagodzono retorykę, skupiając się 
na aspekcie strat, jakie w wyniku masowego picia ponosi gospodarka, 
w latach 70. zaś zaczęto łączyć problem alkoholu z opozycją. W latach 

80. wojskowi wrócili do retoryki stalinowskiej, jednak w owym 
czasie już mało kto ich słuchał.

Trzy grupy próbowały walczyć z rozpiciem społeczeństwa. 
Pierwszą był, rzecz jasna, rząd i partia, ich próby jednak od 
początku podejmowane były tak, jakby zamierzano nie osiągnąć 
efektu. Wydawano więc dziesiątki i setki ustaw, rozporządzeń 
i zaleceń, ograniczano ilość sklepów regulowano ich czas pracy, 

odsuwano od miejsc pracy, obiektów sakralnych czy szkół, nie starano się 
jednak ich wyegzekwować. Działania te torpedowały, nawiasem mówiąc, 
rady narodowe, bowiem przepisy anty alkoholowe uderzały w ich docho-

w odróżnieniu od 
rządu kościół miał 

faktyczny autorytet 
i jego apele nie były 

zbywane automatycznie
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dy. Jednym z nielicznych wyjątków był wprowadzony w 1982 roku zakaz 
sprzedaży alkoholu między 6.00 a 13.00, unieśmiertelniony w dowcipie 
– Panie majster, która godzina?/ – A wiesz, że też bym się chętnie napił?. Najwię-
cej efektu przyniosło wprowadzenie w 1983 roku kartek na alkohol, było 
to jednak wynikiem nie dbałości o zdrowie społeczne, a niewydolnością 
zdewastowanej gospodarki, która nie była w stanie wyprodukować już 
nawet wystarczającej ilości wódki.

Drugą grupą były organizacje społeczne. Władze jednak traktowały 
ich istnienie podejrzliwie, zgodnie z doktryną socjalistyczną zniechęca-
jącą do wszelki prób zrzeszania się bez błogosławieństwa partii. Wyjąt-
kiem był koncesjonowany przez decydentów Społeczny Komitet Prze-
ciwalkoholowy, który w 1982 ustąpił miejsca jedynej dużej organizacji 
rządowej:  Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Działania SKP 
nie miały jednak szans przynieść efektów, nawet w nie zresztą nie wie-
rzono. Podejmowano odczyty, pogadanki i akcje propagandowe, jednak 
ci nieliczni, którzy byli na nich obecni utożsamiali SKP z rządem, temu 
zaś, z powodów oczywistych, nie wierzono a priori. Nie pomagała też 
obecność w komitecie fanatyków pokroju doktora Włodzimierza Mar-
cinkowskiego, krakowskiego lekarza i radnego, który żądał sterylizowa-
nia alkoholików i kierowania ich do obozów pracy. Trzecią wreszcie siłą 
antyalkoholową był Kościół. Ten odnosił nawet pewne sukcesy, apelując 
o powstrzymanie się od konsumpcji i wstrzemięźliwość. W odróżnieniu 
od rządu czy SKP, Kościół miał faktyczny autorytet i jego apele nie były 
zbywane automatycznie. W walkę z pijaństwem angażowały się pierwsze 
postacie Kościoła, jak kardynał Wyszyński czy biskup Kominek, nawet 
oni jednak nie byli w stanie zwalczyć wszechobecnej potrzeby sięgania 
każdego dnia po kieliszek. Nie pomagało także to, że inicjatywy Kościoła 
były torpedowane przez władze państwowe, które jak zawsze obawiały 
się swego tradycyjnego wroga.

W efekcie problem alkoholu nigdy nie znikł na dobre. Nie było w tym 
nic dziwnego, przez cały czas bowiem zwalczano głównie objawy, nie zaś 
przyczyny. Te jednak były tak głęboko zakorzenione w samej istocie funk-
cjonowania PRL, że nie było możliwości, by rozwiązać problem pijaństwa 
bez jednoczesnego rozwiązania Polski Ludowej. Ω
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Jeżeli wybrać z historii Ameryki dziesięć zjawisk, które 
zdeterminowały specyfikę tego kraju, prohibicja 
i jej konsekwencje w postaci narodzin nowoczesnej 
przestępczości będą plasować się wysoko. Często 
zapomina się jednak o jej wymiarze kulturowym

Zanim przejdziemy do wydarzeń z lat 1920–1933, musimy cofnąć się nie-
co w czasie, aby uporządkować fakty. Po pierwsze, prohibicja nie zaczęła 
się po I wojnie światowej, lecz była wprowadza stopniowo już od lat 30. 
XIX wieku (biorąc pod uwagę historię niektórych stanów). Trzeba bowiem 
powiedzieć wprost – Amerykanie mieli problem z alkoholem. Rozsiani na 
rozległych, słabo zasiedlonych przestrzeniach, notorycznie uciekali się do 
najprostszego środka pozwalającego zapomnieć o samotności czy zagu-
bieniu. Saloony wyrastające w różnych punktach prerii był przede wszyst-
kim miejscami niebezpiecznymi i na wskroś demoralizującymi. Tego 
typu przybytki zniknęły wprawdzie już pod koniec XIX wieku, wyparte 
przez inne formy rozrywki, ale pozostał nadrzędny problem – alkoholizm.

W tym miejscu uwidacznia się jednak nadrzędny element całego zja-
wiska. Znaczenie prohibicji należy rozpatrywać z perspektywy wielkiego 
konfliktu między Ameryką protestancką i Ameryką katolicką.

Jeszcze na początku XX wieku przeciętny Amerykanin opisywany był 
jako Brytyjczyk z urodzenia, trochę niemieckiej krwi, wzrost 5 stóp i 8 cali, 
żonaty, trójka dzieci, czwarte zmarło w dzieciństwie, protestant, republikanin. 
Faktycznie, większość mieszkańców Stanów Zjednoczonych wywodziła 
się z pierwszej fali emigracji z krajów Anglosaskich. Po drugie, prote-
stantyzm nie oznaczał przynależności do luteranów albo kalwi-
nów, ale przeważnie do jednego z nowych Kościołów albo sekt. 
Przeciętny Amerykanin mógł być zatem mormonem, baptystą, 
kwakrem, metodystą albo zielonoświątkowcem. 

Tym, co łączyło wszystkie te Kościoły, była wręcz szokująca 
z perspektywy katolików skłonność do purytanizmu. Tak jak ich 
przodkowie w Europie, tak i nowi protestanci w Stanach Zjedno-
czonych zwalczali wszelkiego rodzaju źródła cielesnych uciech. 
Pod lupę wzięto zatem saloony – siedlisko grzechów w skupionej formie, 
bo i alkoholu, i prostytucji, i hazardu. Powstała nawet specjalna organi-
zacja o nazwie Anti-Saloon Leaque, zajmująca się tępieniem tego typu 
przybytków, ale i form rozrywki wszelkiego rodzaju, które mogły napawać 

znaczenie prohibicji 
należy rozpatrywać 
z perspektywy wielkiego 
konfliktu między 
ameryką protestancką 
i ameryką katolicką 
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zgorszeniem. Nic dziwnego, że „suche stany”, w których rządziła wstrze-
mięźliwość, były tymi, w których większość stanowili protestanci. Liga 
Anty-Saloonowa pragnęła, by przepisy ograniczające spożycie trunków 
zostały rozciągnięte na cały kraj. 

Kiedy pod koniec XIX wieku sytuacja została – z punktu widzenia 
purystów – jako tako opanowana, ich uporządkowany świat spotkał się 
z nowym problemem. Do Stanów płynęła nowa fala imigrantów, Irland-
czyków, Włochów Rosjan, Polaków. Obmierzłych katolików, którzy nie 
mieli zamiaru chodzić w sztywnym gorsecie.

Szczególnie problematyczni byli Irlandczycy i Włosi, po pierwsze ze 
względu na liczebność, a po drugie – ponieważ źródłem ich imigracji 
była bieda, a nie kwestie polityczne, co motywowało ich do zaciekłej 
pracy i przepychania się łokciami. Uznawani byli również za zagrożenie 
dla dopiero co krzepnącej państwowości amerykańskiej, podejrzewano 
bowiem, że są wierni nie prezydentowi, ale papieżowi.

Na kryzys związany z falą przyjezdnych nałożył się kryzys finansowy 
powstały po I wojnie światowej. Prohibicja okazała się jednym z naj-
lepszych sposobów na opanowanie społeczeństwa i tak oto w 1919 roku 
przegłosowano w Kongresie ustawę zakazującą produkcji i sprzedaży 

wszystkiego, co zawierało więcej niż 0,5% alkoholu. Oznacza-
ło to, że Amerykanie zostali praktycznie pozbawieni dostępu 
do napojów wyskokowych – chyba, że mieszkali na wsi, gdzie 
można było łatwiej ukryć nielegalną wytwórnię. Bimbrownic-
two miało się więc w najlepsze. 

Tymczasem na gorzelników i browarników padł blady strach. 
Wszelkie próby protestów okazały się próżne, bowiem Kongres 
pozostał nieugięty. Trzeba było zacząć kombinować, a wtedy na 
scenę wkroczyli katolicy ze swoją niechęcią do przestrzegania 
zbyt rygorystycznego prawa. Szybko okazało się, że istnieje wiele 

metod obejścia przepisów. Poza rozmaitymi formami przemytu znalezio-
no sposoby, aby produkować alkohol, udając, że się go nie produkuje – 
na przykład przerabiając w odpowiedni sposób piwo „bezalkoholowe”. 
Władze federalne nie chciały rzecz jasna przystać na jawne łamanie pra-
wa. Z kolei imigranci, którzy już w Europie nauczyli się, na czym polega 
zorganizowane życie przestępcze, postanowili rozwinąć skrzydła swojej 
działalności. Alkohol oznaczał wielkie pieniądze, a wielkie pieniądze 
oznaczały wielkie ryzyko. 

prohibicja była 
odpowiedzią na 

sztywną moralność 
protestantów, którzy po 

wypuszczeniu z klatki 
okazali się bardziej 

zdemoralizowani 
niż katolicy 
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W Chicago, stolicy przestępczości, rozgrywka zaczęła toczyć się między 
Irlandczykami a Włochami, przy czym ci drudzy, znacznie lepiej zorga-
nizowani, szybko przejęli inicjatywę. Dion O’Banion, lider przybyszów 
z Zielonej Wyspy, został zamordowany przez swoich największych rywa-
li – Ala Capone i Johnny’ego Torrio, dwóch prężnie działających gangste-
rów z Sycylii. Zabójstwo Irlandczyka było jedynie wierzchołkiem góry 
lodowej. Walka o strefę wpływów płynących z handlu alkoholem zata-
czała coraz szersze kręgi. Po pierwsze, szybko okazało się, że urzędnicy 
i policjanci skorzy są do przymykania oko na handel alkoholem, oczywi-
ście za stosowną ilość szeleszczących banknotów. Prohibicja może ule-
czyła część dusz, ale stała się jednocześnie przyczynkiem do deprawacji 
na innym polu. Po drugie, wraz z możliwością zysku pojawiły się również 
konflikty interesów, a gangsterzy nie zwykli rozwiązywać ich w sposób 
pokojowy. W czasie trwania prohibicji zginęło co najmniej 200 osób, 
ale trudno dziś oszacować, ile dokładnie było ofiarami wojny gangów. 
Ponadto drakońskie prawo stało się przyczyną tragedii setek tysięcy osób. 
W myśl restrykcyjnych przepisów po czwartym, a w niektórych stanach 
i po trzecim przyłapaniu na szmuglowaniu alkoholu groziła kara doży-
wocia. Nie było tajemnicą, że wielokrotnie ofiarami tego prawa pada-
ły samotne matki, które w procederze nielegalnej dystrybucji trunków 
widziały jedyne źródło utrzymania.

W końcu, po trzynastu latach zdecydowano się cofnąć prohibicję. Alko-
hol wrócił do łask, ale efekt uboczny zakazu w postaci rozrostu mafii miał 
stanowić problem jeszcze przez wiele lat. Prohibicja była odpowiedzią 
na sztywną moralność protestantów, którzy po wypuszczeniu z klatki 
okazali się bardziej zdemoralizowani niż katolicy. Papiści akceptowali 
okazjonalne upicie się i nie widzieli w tym niczego złego, potrafili oswoić 
swój grzech. Purytanie musieli korzystać z lekarstwa, które okazało się 
ostatecznie gorsze niż choroba. Ω



Ja
ro

sł
aw

 J
ak

ub
ow

sk
i

NADWRAŻLIWOŚĆ
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Noc. Cisza. I w tej ciszy narastające dźwięki: szmer rur, 
kapanie wody z kranu, ktoś się przewraca w łóżku z boku 
na bok. Stęka, chrząka, bose stopy opadają na podłogę. 
Kroki. Kapanie ustaje. Ale pozostałe odgłosy – nie. Jest 
ich coraz więcej. Kroki bosych stóp. Ktoś siada na krześle, 
zapala papierosa. 
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ON: Wiem, że tu jesteś. Trzecia trzydzieści trzy to two-
ja godzina. Chociaż, gdy zapalę światło, nikogo nie 
zobaczę. Dlatego nie będę zapalał światła. Porozma-
wiamy sobie w ciemności. 
…
Słyszysz?
Ten cholerny blok nigdy nie śpi. Słyszę każdy jego 
dźwięk. Każdziuteńki. 
…
Dar? Ty to nazywasz darem? Dla mnie to przekleństwo. 
…
Tak, tak, wiem, kiedyś z tego robiłem muzykę.
…
Racja, obaj robiliśmy. Warszawska Jesień, pełne sale 
koncertowe, podróże, kobiety…
…
Dlaczego chcesz mówić właśnie o tej?
…
Masz swoje powody! Oczywiście, ty nigdy nie jesteś 
bezinteresowny. Więc dobrze. Ona… ona miała drob-
ne piersi. Kiedy odwróciła się od okna i spojrzała na 
mnie. Naga. 
…
Doskonale pamiętam, jaka była naga!
Kiedy to było i w jakim mieście?
Nie mów, nieważne! To było jedno z tych miast, do 
których już nigdy nie wrócę. 
…
No i co z tego, że trzęsą mi się ręce! Moje ręce i mój 
dygot. 
…
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Jasne, że wczoraj piłem. Tak jak zwykle. Swoją porcję 
trzeba w siebie wlać.
…
Nie staram się być ironiczny. Staram się utrzymać 
naszą uprzejmą konwersację.
…
To twoja opinia. Ja nie uważam, żebym się marnował. 
Niczego już nie muszę udowadniać. Pieniądze z tan-
tiem spływają regularnie. Może już nie tak wartkim 
strumieniem jak kiedyś, ale na życie mi starcza. 
…
Życiopicie, niech ci będzie. Albo piciożycie. 
…
Ty mi mówisz o miłości? Ty, który kochasz wyłącznie 
siebie? Nie zaprzeczaj, każde twoje słowo i tak jest 
kłamstwem. 
…
Tak, to było moje, a nie twoje życie. Nie musisz mi 
mówić, że była gotowa zrobić dla mnie wszystko! To 
już nie ma znaczenia. Nic już nie ma znaczenia.
…
Nie, nie napiję się. Przeciwnie, będę dziś trzeźwy jak 
świnia.
Kroki, puszczanie wody z kranu, syk rozpuszczającej się 
w szklance wody tabletki musującej. On wypija płyn 
duszkiem. 

Zbawienny Pan Magnez. Zbawienne bataliony mine-
rałów idące na odsiecz umęczonemu ciału. 
…
Że co? Że chodzi o moją duszę? Dobrze wiesz, jak było. 
Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, nie wiedziałem, co 
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to dusza. Liczyło się dla mnie tylko ciało. Ciało, które 
gromadziło wszystkie dźwięki świata i przetwarzało je 
na muzykę. Ciało, które mogłem kochać, a kiedy prze-
stawało być mi potrzebne – rzucać. Dla następnego cia-
ła. To ty uświadomiłeś mi, że mięso, nawet czujące, to 
nie wszystko. Tak, byłeś moim najlepszym nauczycie-
lem i powiernikiem. Dzięki tobie moja muzyka stała się 
nieśmiertelna. Będzie rozbrzmiewać, kiedy moje ciało 
będzie już kupką próchna. Będzie wypełniać inne ciała 
wzruszeniem, wywoływać wydzielanie łez i endorfin. 
…
Czy nigdy nie żałowałem? Czego? A, no tak, oddałem 
ci duszę we władanie, ale spójrz na to w ten sposób: 
tworzyłem piękno, które czyniło ludzi lepszymi. Czy 
to nie wystarczająca rekompensata dla utraty czegoś 
tak nieokreślonego, jak dusza? 
…
Przestań ciągle do niej wracać! Jej już nie ma. Nie ist-
nieje. Czy nie rozumiesz, że wtedy liczyła się dla mnie 
tylko moja muzyka? Tworzyłem dzieła, których przede 
mną nie tworzył nikt. I nikt już czegoś podobnego nie 
stworzy. Najpiękniejsze kantaty, koncerty, symfonie, 
a nawet opery. Nie było dla mnie rzeczy niemożliwych. 
Czy może równać się z tym jakaś zakochana istotka? 
…
Ona chciała mnie tylko dla siebie. A ja należałem… do 
ciebie, mój stary nudziarzu. 
…
Nie, wcale nie przerzucam odpowiedzialności na ciebie. 
Byłeś mi potrzebny. Zawsze podszeptywałeś najlepsze 
rozwiązania formalne. Pamiętasz ten mały utworek 
na wiolonczelę? 
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On nuci melodię.

To był mój zenit. Później już nigdy nie zbliżyłem się 
do tego poziomu. 

Odgłos kroków piętro wyżej. 

A ten znowu chodzi. Lekarz zalecił mu spacery, a że 
boi się smogu, to spaceruje po mieszkaniu. W tę i we 
w tę, w tę i we w tę. Czasem myślę, że ten dom chce 
mi coś powiedzieć. Słyszysz? Rzęzi jak nieuleczalnie 
chory. Rzężenie od rana do nocy. A w nocy jest jeszcze 
gorzej. Każdy dźwięk czuję jak sztylet wbijany głęboko, 
ruchem spiralnym, żeby bardziej bolało. 
…
„Skazałeś się na piekło”. Co to za egzaltacja! Może 
taka jest cena za to wszystko, za życie występnego 
mnicha, którym byłem tyle lat. Teraz jestem po prostu 
mnichem. Nikogo nie spotykam, nikt przeze mnie nie 
cierpi. A przynajmniej mam taką nadzieję. 
…
Nie, nie chcę wiedzieć, co się z nią stało!
…
Szukałem, nie szukałem. To już nieważne… No dobrze. 
Szukałem jej, całymi latami, bo… chyba chciałem jej 
coś powiedzieć. Ale już nie pamiętam, co.
…
Tak, może właśnie to, jaką ją zapamiętałem z tamtego 
dnia, w tamtym mieście. Kiedy naga stanęła przy oknie 
i odwróciła się do mnie. W jej oczach była bezgraniczna 
miłość i zaproszenie. Wtedy usłyszałem ten koncert 
na wiolonczelę, po którym pisałem już tylko marne 
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popłuczyny po sobie samym. Czy to właśnie chciałeś 
usłyszeć? Milczysz…

Narastające dźwięki domu – szumy, stukoty, szmery, bul-
goty, rzężenie, kroki, nierozpoznawalne głosy…

Powiedz coś! Zapomniałeś języka w gębie? Dzień nad-
ciąga nieubłaganie. Znowu będą pędzić, śpieszyć się, 
pocić…
…
Nie, to nie tak. Nie mam dla nich pogardy. Jest mi ich 
tylko strasznie żal. 
…
Owszem, niektórzy może i wierzą, że to p o  c o ś. Ale 
większość nie wierzy w nic. Dlatego tak łatwo ich oszu-
kiwać. Wmówić te słodko-gorzkie historyjki o duszy, 
zbawieniu, życiu wiecznym. Więc ledwo tylko oczy 
otworzą – lecą, pędzą, w pojedynkę i stadami. Ale ja 
znowu się dziś napiję i będę od tego daleko. Tylko żeby 
nie słyszeć tych przeklętych głosów! 
…
Co? Co mówisz?! „Ona była ciszą i spokojem”. Nie chcę 
już o niej słyszeć, rozumiesz?! Chcę się tylko napić. 

Brzęk szkła, nalewanie płynu do szklanki. 

Dlaczego nie mogę? Jestem gotowy do nowego dnia! 
…
Propozycja? Ach, te twoje gierki. Znam je wszystkie 
na pamięć. 
…
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Dobrze, niech będzie jeszcze ten jeden raz. 
…
Czy chciałbym się z nią spotkać, wiedząc, że będzie to 
ostatni dzień mojego życia? Właśnie to mi proponu-
jesz? I nie będę już słyszał tych piekielnych wrzasków? 
Wiesz, lekarze nazywają to nadwrażliwością słuchu, 
ale ja wiem swoje. To ty sprawiasz w mojej głowie ten 
hałas. Odejdziesz, gdy się zgodzę?
…
Mam ci wierzyć?
…
Jesteś moim przyjacielem! (On śmieje się) Znasz to 
przysłowie – strzeż mnie, Panie, od przyjaciół… z wro-
gami poradzę sobie sam? (po chwili) Cholerna trzęsiaw-
ka. Jak nie wypiję, to się rozsypię. 
…
Nagroda? Naprawdę pozwolisz mi ją zobaczyć? 
…
Zgoda, do diabła! Zgadzam się na wszystko! Tylko 
wyłącz ten przeklęty wrzask! (po chwili) Naprawdę 
czeka na mnie, tam? 
…
Wystarczy, że otworzę okno, a ona tam będzie. Taka 
jak wtedy? 
…
Niech więc się stanie! Idę do ciebie, moja jedyna 
miłości!

Otwarcie okna. Narastająca kakofonia, aż do granicy 
wytrzymałości percepcji. Po niej nagle – absolutna cisza. 

KONIEC
Ω



Herostratesowi

my jakobini bolszewicy my
chcieliśmy być bogom podobni tym że choć już nie istnieją są
pamiętają ich w słowach słowa ich pamiętają
my bolszewicy jakobini my
możecie nam zarzucić wszystko ale z pewnością 

nie brak wiary w nieśmiertelność dzieła
widzieliśmy Cię Herostratesie płaczącego 

u Artemidy w Efezie i nagły błysk w oku
te same demony zapaliły nam oczy na zawsze 

zapaliły Herostratesie na życie i na śmierć
liczy się pamięć Nauczycielu to wiemy tego nas nauczyłeś 

bo o kim mówią ten żyje tak jak Ty nieZapomniany
i my przetrwamy ogień zarazę głód i wojnę 

z Tobą rewolucję i Hades

Michał Ł. Kamiński



Epilog

Nie wzbije się skrzydlaty chór w ten dzień na 
dachach cierpliwie czekać będzie na dyrygenta 
jak w stallach czekają na brzask

Zakon wyjdzie w kapach które rwać będzie wiatr
nuc et in hora
nieść będą róże jak pochodnie i ewangeliarz 

przed nimi w górze
kiedy nadejdzie pora
gdy w koronę zawęźlą się gwiazdy obłoki 

rozproszą a księżyc stanie się ziemią
mortis nostrae
nie boimy się Panie iść w procesji gdy z nami 

Arka losu Tablic nas samych
te róże ostre
kwiat kłujący świat płonie różą wiatr niesie 

płomień wiatr wiatr co spala świat
ora pro nobis
jak struny harf co na ostatni ton są żądne grać
zagasną

Michał Ł. Kamiński



Metamorfozy

ty jesteś wiatr wcielony w substancje
chcesz zrozumieć
zamknij oczy na nic ci one i szelest 

w muszlach nic ci nie powie ni wilgoć 
w nozdrzach ni piasek w ustach

chcesz zrozumieć
pochyl czoło dotknij rozbite lustro wody 

splątany język ognia kłującą 
różę powietrza grudkę ziemi 
z miejsca które już nie istnieje

gdzieś gdzie nieobecni niemi 
strugają syryngi

jest dom twój
teraz idź teraz ty jesteś wiatr

Michał Ł. Kamiński



Pracownia

Jest pokój. Stara lampa. Kończy się olej. 
Płótno leży rozciągnięte na stelażu.

Malarz wyszedł. Zmęczenie pędzla 
nigdy nie sprzyjało sztuce, 
nie wspominając o ołówkach nie 
węglem napełnionych a muzyką.

Lampa oświetla część pokoju 
ciemnożółtą aurą. Płótno jest 
podzielone harmonijnie na 
jasne i nieopromienione.

Pofalowana kurtyna ciemnienia jest 
granicą którą światło boi się 
przekroczyć. Po drugiej stronie 
panuje nieznany chłód.

W naszym świecie jest bardzo 
podobnie. Prawie jak w pracowni. 
Jak u Caravaggia.

Opublikowane w: Almanach 
Prowincjonalny, nr 13, 2011.

Michał Ł. Kamiński



Wyblakły pamiętnik.  
Rozważania wielkopiątkowe.

ostatni dzień marca przyszli skąd słońce 
obudzili jak brzask oswobodziciele

synowie Jutrzenki nad szkarłat 
czerwoni niedościgli w swym 
oswobodzicielskim dziele

nie wiedzieli co z miastem robić niech 
jak Ikar się wzbije ku niebu niech 
przetrwa nie potrzeba wiele

i wzbiło się Miasto i przetrwało 
Miasto w dzwonie powietrza 
w prochu i popiele

31 III – 14 IV 1945 r.
Opublikowane w: 
Almanach Prowincjonalny, nr 11, 2010.

Michał Ł. Kamiński



„i  była zatłoczona Bożnica  
na zatłoczonej  Szewskiej”

póki nie zagasły menory wielką brunatną łuną
tej nocy nie przeglądała się w szatach męczenników 

fary kryształy na Szewskiej lepiej oddawały 
kształty nie pochłaniały obrazu

tej nocy nie wieża fary była najwyższa Starsi Bracia 
pozazdrościli splendoru ich słup ognia przewyższył 
tej nocy zegar choć był dzięki temu lepiej widoczny 
ludzi szli z banhofu i widzieli wyraźnie

a święci a święci stali nieugięcie w oknach 
odwróceni plecami ale to w sumie nie ich 
wina tak dawno ich tam postawili

jeden bejt w ogniu drugi bejt w ziemi
trochę wyżej na górce ale też pochłonięty przez żywioł
nie został kamień na kamieniu
co nie wrosło w ziemię zostało przekute
jak przekute jest to Miasto
„i jest pusty skwer na pustej Szewskiej”

Opublikowane w: 
Almanach Prowincjonalny, nr 13, 2011.

Michał Ł. Kamiński



Dobra Zmiana

W Kulturze –
wszyscy o Niej słyszeli,
nikt jej nie spotkał.
Owszem –
jedni suną, za nasze,
limuzyną z kierowcą jak Gołda Tencer.
Inni dawno, za swoje, leżą w grobie
jak Piotr Skórzyński. 
Dobra Zmiano,
przetrzyj oczy.

                             Maj 2018 r.

Remigiusz Włast-Matuszak 



Ręka blacharza

To, co widzisz, już było.
To, co widzisz,
nie jest tym, czym było.

Ręka blacharza dotyka
długo i dokładnie,
a bity samochód, 
blacha, silnik, koła –
maszyna, którą jesteś,
wydaje się być znowu nietknięta.
                                                    

                                                   Kwiecień 2018 r.

Remigiusz Włast-Matuszak 



Między Wartą a Notecią

W środku puszczy
na wielkich polanach była wioska Pozłocie, 
a może Złotkowo.
W majowej ciszy po pierwszym pokosie,
kiedy słońce prawie dotykało linii lasu,
stara krasula o spasionych bokach
odrywała pysk od pachnącej łąki.
Wysoko podnosząc łeb, muczała donośnie. 
Raz, drugi i trzeci.
Całe stado zamierało, 
by po chwili iść ku łaciatej przewodniczce.
Biało-czarna, przeżuwając, ruszała z pastwiska
ku drodze, a całe stado za nią.
Dochodząc do wsi, skręcała w obejścia moich krewniaków
i krocząc przez podwórze, znikała w oborze,
by dać się uwolnić od nadmiaru mleka.
Reszta stada szła ulicą miedzy domami,
a każda żywicielka prosto do swojej znajomej obory.
Krowa przodem, a za nią karnie jałówka.
W ciszy wieczoru słychać było, jak strugi mleka
napełniają blaszane wiadra.

Rano wracaliśmy do głodnego Poznania
z walizką pełną chrupiącego chleba, który pachniał jak chleb,
i masła, które smakowało jak masło.
Potem i to zabrano.

                                                                Maj 2018 r.

Remigiusz Włast-Matuszak 



Rynek Łazarski

– Kaźmierz?! Ty coś zrób z tym rojbrem!
– ......
– Nie czytaj! Ty wiesz, co on zrobił?
– ......
– Nie udawaj!
– Co?
– Znowu kradł jabłka na straganach!
   Wlej mu pasem.
– Czytam.
– Dobrze – sama to zrobię!

Mam trzy lata i spokojnie przebiegam
pod stołem na drugą stronę dużego pokoju.

– Wypuść go na dwór.
– Będzie czepiał się furmanek! Jak go przejedzie, 

co powiemy Dionizie?
– Prawdę.
– Boże…

Babcia idzie do kuchni.
Dziadek dalej czyta.
Ja pożeram nadgryzione jabłko.
Widzę Rynek wspaniały jak Cukiernia Kamińskiego.

Maj 2018 r.

Remigiusz Włast-Matuszak 



WYWIAD Z DR. PAWŁEM ROJKIEM, 
AUTOREM LITURGII DZIEJÓW – 
PIERWSZEJ KSIĄŻKI OPISUJĄCEJ 
MESJANIZM JANA PAWŁA II

ZAGADKA POLSKIEGO 
MESJANIZMU 
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Mateusz Ciołkowski: Czym jest 
polski mesjanizm? Jak najprościej 
można zdefiniować to pojęcie? 

dr Paweł Rojek: Polski mesjanizm to 
po prostu urzeczywistnianie chrześci-
jaństwa – zarówno w życiu indywidual-
nym, jak i zbiorowym, w rzeczywistości 
społecznej, politycznej, gospodarczej 
i międzynarodowej. Twórca tego pojęcia 
Józef Maria Hoene-Wroński tak właśnie 
definiował mesjanizm: christianisme 
accomplie, czyli chrześcijaństwo speł-
nione. Następnie termin ten spopulary-
zował największy polski poeta Adam 
Mickiewicz w swoich wykładach 
w paryskim Collège de France. Ostatnim 
wielkim przedstawicielem tego ruchu 
był, jak się zdaje, Jan Paweł II. Z pojęciem 
mesjanizmu wiązało się też wiele innych 
idei i postaw, ale ta jest zdecydowanie 
najważniejsza.

Czy to fenomen wyłącznie religijny, czy 
ma również związek z polityką?

– Mesjanizm jest doktryną z pograni-
cza religii i polityki, która ma na celu 
przekształcenie polityki według wzorców 
religijnych. To prawdziwa polska teologia 
polityczna. 

Jak można określić relację między 
mesjanizmem a nowoczesnością? 

Wydaje się, że to całkowicie osobne 
i sprzeczne ze sobą projekty, lecz czy 
posiadają jakiś zakres wspólny?

– Punktem wyjścia mesjanizmu jest 
krytyka nowożytnego dualizmu. Zgodnie 
z tą ideą chrześcijaństwo miało doty-
czyć tylko sfery prywatnej i obejmować 
pielęgnację indywidualnych cnót, nato-
miast sfera publiczna miała pozostawać 
całkowicie niezależna od inspiracji, 
uzasadnień i argumentów religijnych. 
To przekonanie legło u podstaw intelek-
tualnego paradygmatu nowoczesności. 
Okazało się jednak, że dualizm prowadzi 
do sekularyzacji. Religia w wymiarze 
osobistym staje się stopniowo coraz 
mniej widoczna, aż w końcu zanika. 
I bardzo dobrze – po co komu religia, 
która rezygnuje z dążenia do przemia-
ny świata? Polscy mesjaniści bardzo 
przenikliwie pojmowali tę dialektykę. Ich 
myśl jest pod wieloma względami bliska 
ideom współczesnego ruchu radykalnej 
ortodoksji Johna Milbanka. 

Jaką pozytywną wizję zaproponowali 
polscy mesjaniści? 

– Chcieli oni sformułować alternatywną 
wizję nowoczesności. Nie miał to być 
powrót do żadnego ze znanych modeli, 
mesjaniści byli bowiem przekonani, że 
nigdy wcześniej nie udało się konse-ilu
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kwentnie zrealizować założeń chrze-
ścijaństwa w życiu społecznym. Nawet 
średniowiecze było ich zdaniem epoką 
zgubnego kompromisu ze światem 
pogańskim. Przekształcanie dziejów 
w duchu chrześcijaństwa nazywano 
zwykle budową Królestwa Bożego na 
ziemi. Częścią tego procesu miał być 
rozwój cywilizacyjny, obserwowany przez 
polskich romantyków z niepokojem, ale 
i nadzieją. Mesjanizm okazał się zatem 
ostatecznie ruchem wybitnie postępo-
wym, a nie konserwatywnym. Zawie-
rał wiele patosu nowoczesności, nie 
w znaczeniu skrajnej sekularyzacji, lecz 
świadomości dziejowej podmiotowości 
społeczeństw. 

Wielu komentatorów uważa jednak, że 
mesjanizm był herezją. Czy zgadzasz się 
z takim stanowiskiem?

– Mesjanizm był niewątpliwie herezją, 
jeśli oceniać go według standardów 
dawnej dualistycznej teologii. Chrześci-
jaństwo w późnym średniowieczu przyję-
ło indywidualistyczny i transcendentny 
model zbawienia, według którego 
sensem życia na ziemi było zbieranie 
dobrych uczynków, które dawały nagro-
dę w niebie. Takie wyobrażenie zawarte 
jest na przykład w światowym bestselle-
rze literatury duchowej O naśladowaniu 
Chrystusa Tomasza à Kempis. Polski 
mesjanizm zrywał z tym wyobrażeniem. 
Jego twórcy rozumieli zbawienie nie 
tylko indywidualistycznie, lecz także 

zbiorowo, i nie tylko transcendentnie, ale 
też immanentnie. Ich zdaniem ludz-
kość w życiu doczesnym miała realizo-
wać pewną pozytywną misję. August 
Cieszkowski, polski mesjanista, który 
najlepiej wyraził tę ideę, do końca życia 
nie zdecydował się jednak na opubliko-
wanie swojego wielkiego dzieła Ojcze 
nasz właśnie w obawie przed zarzutami 
o herezję. Dziś widzimy, że to on miał 
rację. Francuski jezuita o. Henri de Lubac 
w swoim przełomowym dla XX-wiecznej 
teologii Katolicyz mie postulował powrót 
do społecznego i doczesnego wymia-
ru dogmatów, a taka integralna wizja 
zbawienia stała się później podstawą 
nauczania II soboru watykańskiego. 
Wygląda więc na to, że polscy mesjaniści 
antycypowali wielką odnowę teologii, 
jaka dokonała się w poprzednim stu-
leciu. Sam kardynał de Lubac przyznawał 
to zresztą, pisząc o parys kich wykładach 
Mickiewicza w samych superlatywach. 

Przeciwnicy idei mesjanistycznych 
często krytykują postulat 
budowy Królestwa Bożego na 
ziemi, dostrzegając w nim wręcz 
niebezpieczeństwo totalitaryzmu. 
Czy słusznie? 

– Mesjanizm wskazywał pozytywną 
wizję rozwoju ludzkości, miał więc 
w pewnym sensie charakter utopijny. Nie 
każda utopia musi jednak prowadzić do 
totalitaryzmu. Idea Królestwa Bożego na 
ziemi opierała się na fundamentalnym 
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uznaniu wolności i godności każdego 
człowieka – i między innymi tym różni 
się od innych świeckich czy religijnych 
ideologii. Prawdy religijnej nie da się 
narzucać siłą, zatem prawdziwie chrze-
ścijański ustrój musi opierać się na wol-
ności sumienia i wyznania. Wydaje się, 
że to raczej odrzucenie założeń mesjani-
zmu, a nie ich przyjęcie, doprowadziło do 
XX-wiecznych totalitaryzmów. Niestety 
Kościół bardzo długo zwlekał ze sformu-
łowaniem pozytywnej wizji doczesnego 
rozwoju ludzkości. Hoene-Wroński słał 
ponaglające listy do kolejnych papieży, 
a Mickiewicz nawet spotkał się z Piu-
sem IX i ponoć aż szarpał go za sutannę. 
Pierwsza encyklika społeczna, słynna 
Rerum novarum Leona XIII, pojawiła się 
mniej więcej pół wieku po wystąpieniu 
pierwszych polskich mesjanistów. Stary 
Cieszkowski przyjął ją z entuzjazmem, 
jednak było już za późno. Opuszczone 
przez chrześcijan miejsce zajęły świec-
kie ideologie. Nadmierna ostrożność 
Kościoła w formułowaniu wizji przyszło-
ści doprowadziła do tego, że przyszłość 
została zawłaszczona najpierw przez 
komunizm, a następnie przez ideologicz-
ny liberalizm. Polski mesjanizm pozostał 
niewykorzystaną szansą. 

Na czym konkretnie, według 
mesjanistów, miała polegać budowa 
Królestwa Bożego na ziemi? 

– To bardzo ogólne hasło, obejmują-
ce wiele różnych propozycji działań. 

Hoene-Wroński na przykład liczył na 
odgórne reformy społeczne królów, 
cesarzy i papieży, Mickiewicz myślał 
o gwałtownej rewolucji społecznej 
i narodowej, a Cieszkowski formułował 
ewolucyjny program zmian społecznych, 
politycznych i gospodarczych. To właśnie 
on jako pierwszy rzucił w Polsce hasło 
pracy organicznej. Budowa Królestwa 
Bożego jego zdaniem obejmowała choć-
by zakładanie kas pożyczkowych, rozwój 
szkolnictwa rolniczego, upowszechnianie 
nawozów sztucznych. Inny polski mesja-
nista Stanisław Szczepanowski budował 
w Galicji zręby przemysłu naftowego, 
a gdy splajtował, poręczyli za niego zna-
jomi o podobnych poglądach. Wreszcie 
Wojciech Dzieduszycki budowę Króle-
stwa Bożego rozumiał po prostu jako 
realizację na ziemiach polskich formuło-
wanych przez papieży zasad katolickiej 
nauki społecznej. 

W swoich pracach poświęconych 
mesjanizmowi wyróżniasz jego trzy 
wymiary: millenaryzm, misjonizm 
i pasjonizm. Czy mógłbyś je pokrótce 
scharakteryzować?

– Budowa Królestwa Bożego na ziemi, 
czyli przemiana świata w duchu chrze-
ścijańskim, to najważniejszy element 
polskiego mesjanizmu. Ideę tę można 
nazwać, jak robi to na przykład Andrzej 
Walicki, millenaryzmem. Prócz tego 
mesjanizm wiązał się również z dwie-
ma innymi ideami, które często, ale nie 
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zawsze, współwystępowały z millena-
ryzmem. Pierwszą był misjonizm, czyli 
przekonanie, że pewne narody pełnią 
wyróżnione funkcje we wspólnym dziele 
ogólnoświatowej reformy. Polscy mesja-
niści byli zwykle przekonani, że taką 
szczególną rolę do odegrania ma Polska, 
ale czasem mówili też na przykład 
o Francji czy Rosji. Misja narodów była 
z reguły uzasadniana nie tyle szczegól-
nymi zaletami czy wybraństwem Bożym, 
lecz bardziej ich historią i położeniem 
geograficznym, przez co wydawała się 
raczej brzemieniem niż przywilejem. 
Drugą dodatkową ideą mesjanistyczną 
był pasjonizm – tak właśnie propo-
nuję nazywać wiarę w sens cierpienia 
zbiorowego. Niektórzy mesjaniści, choć 
nie wszyscy, uważali, że cierpienie jest 
niezbędnym warunkiem zbudowania 
lepszego świata. Nie musiało to jednak 
oznaczać jakiegoś dziejowego maso-
chizmu; chodziło raczej o dostrzeżenie 
sensu w cierpieniu, którego się już 
doświadczyło. Obie te idee, jak sądzę, 
da się uzasadnić teologicznie – mamy 
przecież rozwiniętą teologię narodu, 
istnieje też głęboka teologia cierpienia. 
Millenaryzm, misjonizm i pasjonizm 
tworzą zatem wspólnie ideowy kom-
pleks mesjanistyczny. Proponowałem, 
by mesjanizm uznać za pojęcie rodzinne 
w sensie Ludwiga Wittgensteina, obej-
mujące wszystkie te idee lub choć ich 
część. Kluczowy dla mesjanizmu pozo-
staje jednak millenaryzm, czyli chrze-
ścijańska odnowa świata, a misjonizm 

i pasjonizm są tu jedynie dodatkami, 
choć w powszechnym odbiorze nieraz 
utożsamianymi z samym mesjanizmem. 

Krytycy mesjanizmu równie często 
komentują znaną formułę „Polski jako 
Chrystusa narodów”. Gdzie ma ona 
swoje źródło? Jak należy ją rozumieć? 

– Każdy uczeń w Polsce zapytany 
o mesjanizm odwoła się właśnie do tej 
idei. To wielka metafora, którą posłużył 
się Mickiewicz w III części Dziadów. Od 
samego początku wywoływała wielkie 
kontrowersje. Wielu komentatorom 
wydawała się zbyt odważna – uważali, że 
zagraża jedyności Zbawiciela i umniejsza 
znaczenie męki Chrystusa. Dystansowali 
się od niej na przykład Juliusz Słowacki 
czy Cyprian Norwid, choć ich samych 
można uznać za klasycznych mesjani-
stów. Formuła „Chrystusa narodów” nie 
musi być jednak rozumiana w bluźnier-
czy sposób. Inna sprawa, że często była 
opacznie odczytywana. 

O co zatem chodzi w tej formule? 

– Jej źródłem było zestawienie opisanego 
w Dziadach cierpienia Polaków z liturgią 
eucharystyczną. W istocie wyrażała ona 
przekonanie Mickiewicza, że zbiorowo-
ści, tak samo jak poszczególne jednostki, 
są powołane do naśladowania Chrystusa. 
Życie każdego człowieka, ale też każdego 
narodu, można więc odczytywać jako 
udział w męce, śmierci i zmartwychwsta- ilu
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niu. To nie jest żadne bluźnierstwo, ale 
głęboka teologia cierpienia zbiorowego. 
Wydaje się, że nową formułę tej kon-
cepcji zaproponował Jan Paweł II, który 
w młodości pozostawał pod wielkim 
wpływem polskich mesjanistycznych 
poetów i filozofów. W czasie niemieckiej 
okupacji pisał, że Polska jest cierpiącym 
niewinnie Hiobem narodów, przy czym 
Hiob był dla niego typem Chrystusa. 
To określenie młodego Wojtyły jawnie 
nawiązywało zatem do wyobrażeń 
mesjanistycznych. Później, podczas 
pamiętnej homilii na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie 2 czerwca 1979 roku, Jan 
Paweł II uroczyście włączał polskie 
zbiorowe cierpienie w ofiarę Chrystusa. 
W ten sposób dokonywał dokładnie tego, 
co miał na myśli Mickiewicz. 

W swojej książce Liturgia dziejów. Jan 
Paweł II i polski mesjanizm stawiasz 
tezę, że całe nauczanie papieża było 
przeniknięte polskim mesjanizmem. 

– Nie da się zrozumieć polskiego papieża 
bez kontekstu polskiego mesjanizmu. 
Niestety jak dotąd polscy komentato-
rzy zrobili bardzo mało, by wyjaśnić to 
podłoże i pokazać jego znaczenie dla 
wymowy dzieł artystycznych, filozo-
ficznych i teologicznych Karola Wojtyły. 
To niesamowite, ale istnieje wiele prac 
poświęconych związkom Jana Pawła II 
z niemiecką fenomenologią, hiszpańską 
mistyką czy żydowską filozofią dialo-
gu, ale żadna dotycząca jego inspiracji 

polską filozofią romantyczną. Wygląda 
na to, że moja książka jest pierwszą 
systematyczną pracą na ten temat. Mam 
wrażenie, że polscy komentatorzy trochę 
obawiali się związków papieża z mesja-
nizmem, sądząc, że może to rzucić jakiś 
cień na jego postać. Jeśli jednak właści-
wie zrozumiemy polski mesjanizm, nie 
musimy się niczego obawiać. 

Skąd wziął się mesjanizm Karola 
Wojtyły? 

– Karol Wojtyła dorastał w kulcie pol-
skiej poezji romantycznej, sam zresztą 
wielokrotnie o tym wspominał, choćby 
w rozmowie z Vittorio Messorim. Polscy 
romantycy, tacy jak Mickiewicz, Słowac-
ki czy nawet ulubiony przez papieża 
Norwid, byli oczywiście mesjanistami. 
W młodości Wojtyła pisał wiersze, w któ-
rych przewidywał nadejście nowej epoki 
słowiańskiej, mającej stanowić pełną 
realizację chrześcijaństwa. Przyjaźnił się 
również z Mieczysławem Kotlarczykiem, 
wizjonerem teatralnym, który pragnął 
poprzez swoją sztukę odnowić chrześci-
jaństwo w Polsce i w świecie. W zacho-
wanych listach Wojtyły do Kotlarczyka 
z czasów wojny pojawiają się wszystkie 
wątki mesjanistyczne. Podczas okupacji 
niemieckiej Wojtyła wstąpił nawet do 
podziemnej organizacji Unia, której 
przywódcą był Jerzy Braun, zdeklarowa-
ny mesjanista. George Weigel w biografii 
Jana Pawła II pisał, że celem Unii było 
wspieranie społeczeństwa obywatelskie-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
13

3

go w walce z totalitaryzmem. No cóż, 
widocznie żaden z polskich informato-
rów nie wyjaśnił mu, że tak naprawdę 
chodziło jej o budowę Królestwa Bożego 
na ziemi! 

Czy te doświadczenia miały jakiś wpływ 
na przyszłego papieża?

– Nie ulega wątpliwości, że polski 
mesjanizm uformował społeczne rozu-
mienie chrześcijaństwa Karola Wojtyły. 
Te inspiracje zostały później wzmoc-
nione przez pisma nowej XX-wiecznej 
teologii i doświadczenie II soboru 
watykańskiego. W myśli Jana Pawła II 
można dostrzec wszystkie trzy wspo-
mniane wątki mesjanizmu, co starałem 
się dokładnie pokazać w książce Liturgia 
dziejów. Na przykład problem sensu 
zbiorowego cierpienia był najpierw 
przedmiotem korespondencji z Kotlar-
czykiem oraz tematem okupacyjnych 
dramatów Hiob i Jeremiasz, a następnie 
został pogłębiony w homiliach pod-
czas pierwszej pielgrzymki do Polski 
w 1979 roku i w późniejszym papie-
skim liście o cierpieniu Salvifici doloris. 
Wszystkie te teksty należy czytać jako 
całość. Wygląda na to, że w późniejszych 
pracach Jan Paweł II rozwijał swoje mło-
dzieńcze intuicje, które czerpał z kolei 
z polskiej tradycji romantycznej. Ten 
sam proces można dostrzec w papie-
skiej teologii narodu, która opiera się na 
wizji słowiańszczyzny z czasu studiów, 
oraz w papieskiej teologii pracy, która 

rozwija mesjanistyczną ideę budowy 
Królestwa Bożego na ziemi. 

Czy nie mamy jednak do czynienia 
z przypadkowym podobieństwem idei? 
Przecież nie tylko mesjaniści mówili 
o sensie cierpienia czy o teologii pracy. 

– Istnieje wiele bezpośrednich świa-
dectw tego, że Jan Paweł II nigdy nie 
porzucił swoich młodzieńczych inspiracji. 
Podczas pielgrzymek do Polski prowoka-
cyjnie określał się jako Papież-Słowianin, 
bez wątpienia nawiązując do znanego 
wiersza, w którym Słowacki miał rze-
komo przepowiedzieć jego pontyfikat. 
W wystąpienia skierowane do Polaków 
wplatał setki aluzji do poezji roman-
tycznej. Natrafiłem też na pewien mało 
znany, zdumiewający trop. Jedną z naj-
bliższych współpracownic Jana Pawła II 
była s. Emilia Ehrlich, uczona urszulanka 
pochodzenia żydowskiego, która na 
zlecenie papieża wykonywała kwerendy 
biblioteczne i przygotowywała przypisy 
do jego dokumentów. Rzadko udzie-
lała się publicznie, jednak w 1982 roku 
wygłosiła w Polskim Instytucie Kultury 
Chrześcijańskiej w Rzymie znakomity 
referat Uwagi o niektórych aspektach 
mesjanizmu, w którym zarysowała 
współczesną teologiczną interpretację 
polskiego mesjanizmu, argumentując, że 
kluczowe wątki mesjanistyczne można 
znaleźć w pismach Karola Wojtyły. Nie 
mam wątpliwości, że te kwestie musiały 
interesować papieża, skoro zajmowała 
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się nimi jego bliska współpracownica. 
Niestety s. Emilia zmarła kilka lat temu 
w Krakowie na Alzheimera, nikt nie zdą-
żył spytać jej o te kwestie. Mam nadzieję, 
że wkrótce uda nam się przetłumaczyć 
jej referat na angielski. Odnoszę wra-
żenie, że czeka nas jeszcze wiele pracy, 
by właściwie zrozumieć polski kontekst 
pontyfikatu Jana Pawła II. 

Pawle, naukowo zajmujesz się między 
innymi filozofią rosyjską. Zastanawia 
mnie, czy w jej ramach można znaleźć 
postaci lub dzieła, które w jakiś sposób 
korespondują z programem polskich 
mesjanistów?

– Związki między polskim a rosyjskim 
mesjanizmem to pasjonujący wątek 
w historii idei. Adam Mickiewicz został 
zesłany do Rosji w 1824 roku i tam poznał 
najważniejszych rosyjskich słowiano-
filów – zachował się nawet puchar z ich 
podpisami, który otrzymał na pamiątkę. 
Trudno jednak dokładnie orzec, kto na 
kogo wywarł większy wpływ. Być może 
wszyscy czerpali z tych samych źródeł, 
na przykład z popularnej wówczas 
filozofii Josepha de Maistre’a i mistyki 
Louisa Claude’a de Saint-Martina. Na 
pewno dojrzały mesjanizm Mickiewicza 
był o wiele bardziej uniwersalistyczny 
niż rosyjski misjonizm słowianofilów. 
Późniejsi filozofowie rosyjscy, tacy jak 
Włodzimierz Sołowjow czy Mikołaj Bier-
diajew, z wielką czcią wyrażali się o pol-
skim mesjanizmie – Sołowjow bardzo 

cenił Mickiewicza, Bierdiajew natomiast 
powoływał się na Cieszkowskiego. Rosja-
nie, podobnie jak wcześniej Polacy, liczyli 
na to, że ich kraj może zapoczątkować 
dzieło chrześcijańskiej odnowy świata. 
Starałem się opisać tę mesjanistycz-
ną rywalizację między Polską a Rosją 
w artykule The Trinity in History and 
Society. The Russian Idea, Polish Messianism, 
and the Post-Secular Reason. Przekonanie 
o szczególnej misji narodu rosyjskiego 
jest zresztą do dziś żywe wśród Rosjan. 
Polscy mesjaniści z nieufnością podcho-
dzili jednak do projektów zza wschod-
niej granicy. Zygmunt Krasiński w spe-
cjalnym memoriale dla papieża Piusa IX 
przestrzegał przed rosyjskim nihilizmem 
ukrytym pod zasłoną konserwatyzmu. 
Sądzę, że jego diagnoza pozostaje aktu-
alna także współcześnie. 

W ostatnich latach mesjanizm 
przeżywa w Polsce renesans. 
Środowiska „Pressji”, „Teologii 
Politycznej”, „Kronosa” i „44” podjęły 
jego temat na różne sposoby. Czego 
szukają w tej idei współcześni Polacy?

– Początkiem polskiej transformacji był 
wielki zryw „Solidarności” w 1980 roku. 
Miał on, co dostrzegało wielu komenta-
torów, charakter wyraźnie mesjanistycz-
ny. Polacy chcieli nie tylko wyzwolić się 
od komunizmu, ale też zbudować nowy 
ustrój społeczny inspirowany chrze-
ścijaństwem, który unikałby słabości 
zarówno społeczeństw socjalistycznych, 
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Anglojęzyczna wersja rozmowy ukazała się pod tytułem The Puzzle of Polish Messianism na łamach portalu inter-
netowego Ośrodka Myśli Politycznej (polskietradycje.pl). Tekst powstał podczas realizacji projektu „Polskie 
idee i niepodległość” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Dyplo-
macja publiczna 2017”. Wywiad wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiany z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

jak i kapitalistycznych. Wygląda na to, że 
Jan Paweł II naprawdę liczył na powodze-
nie tego teologiczno-politycznego eks-
perymentu – jego pisma z tego okresu 
stanowią swoisty duchowy program pla-
nowanych reform. Po 1989 roku doszło 
jednak do nagłego zerwania z tą wizją. 
Polacy ostatecznie wybrali istniejące 
wzorce liberalnej demokracji, a dziedzic-
two „Solidarności” wraz z mesjanizmem 
Jana Pawła II zostało głęboko wyparte, 
uznane za niepotrzebne i wstydliwe. 
W latach 90. ogłoszono koniec epoki 
romantycznej i od tej pory marzenia 
o Królestwie Bożym na ziemi miała 
zastąpić twarda rynkowa rzeczywistość. 
Dziś jednak coraz częściej kwestionuje 
się neoliberalny model transformacji, 
wskazując na wysokie koszty społeczne, 
uzależnienie polskiej gospodarki, ograni-
czenie dyskursu publicznego. Pokolenie, 
które wyrosło po roku 1989, zaczyna 
interesować się zapomnianymi alterna-
tywami – stąd w wielu intelektualnych 

kręgach dyskusje nad dawnym polskim 
republikanizmem czy właśnie roman-
tycznym mesjanizmem. Dość nieocze-
kiwanie kategorie mesjanistyczne, które 
miały już na zawsze odejść w niepamięć, 
powróciły do głównego nurtu, najpierw 
w środowiskach naukowych, potem 
wśród pisarzy i artystów, a w końcu 
wśród polityków. Jeszcze kilka lat temu 
Donald Tusk ogłaszał, że Polacy nie życzą 
sobie żadnego mesjanizmu, a dziś Mate-
usz Morawiecki mówi dziennikarzom, że 
marzy mu się odrodzenie chrześcijań-
stwa w Europie.

Czy w takim razie obecny polski rząd 
realizuje program mesjanistyczny? 

– Wydaje mi się, że obecność takich 
wątków w głównym nurcie debaty 
publicznej świadczy o powrocie Polaków 
do swojego tradycyjnego języka. A to już 
bardzo wiele. Ω 



Pamięć nie jest dla nas czymś jedynie doczesnym, ale również nad-
przyrodzonym, znakiem aktywnej obecności Boga w historii. Może-
my powiedzieć, że Bóg się o Polskę upomniał i żyją wciąż pokolenia, 
które to pamiętają. Jeśli obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski przy-
padające w roku 2016, zamierzone jako ponowienie obchodów Mile-
nium z roku 1966, ale w wolnej Ojczyźnie, miały mieć stać się czasem 
ożywienia życia narodowego w jego katolickiej formie, potrzebne 
było właśnie wzbudzenie tego przekonania, że pamięć odgrywa 
w dziejach Polski szczególne znaczenie. Bez duszpasterstwa pamię-
ci tracimy naszą narodową formę, przestajemy być Polakami. A nowej 
formy nie możemy się spodziewać, ponieważ nie ma dziś też nowych 
źródeł życia narodowego. Dla narodu chrześcijańskiego źródło jest 
zresztą zawsze jedno. Ta odmienna forma, jeśli by się współcześnie 
pojawiła, zrobiłaby z nas kogoś innego – na pewno nie Polaków, 
którymi jesteśmy i byliśmy, a także którymi wciąż mamy szansę 
pozostać. Forma jest bowiem sprawą zasadniczą.

PA M I Ę Ć  B O G A

Święty Augustyn mówił, że to pamięć Boga utrzymuje świat w ist-
nieniu. Pobrzmiewa w tym przekonaniu swoisty platonizm jednego 
z najważniejszych Ojców Kościoła zachodniego. Pamięć dla Augusty-
na „stwarza tę szczególną rzeczywistość, którą jest »teraźniejszość«: 
pamięć wyodrębnia pewien krąg nieprzerwanego toku wydarzeń 
i ujmuje go w dzisiaj”1. Joseph Ratzinger w swoich wypowiedziach 
na temat eschatologii, czyli spraw ostatecznych, dopowiadał, że nie-

1 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, przeł. M. Węcławski, Poznań 1984, s. 201.

Tomasz 
Rowiński

Reguła 
życia
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śmiertelność i zmartwychwstanie człowieka stały się możliwe tylko 
dlatego, że Bóg każdego z nas zachowuje w swojej pamięci. Pamięć 
Boga stwarza bowiem rzeczywistość. Ratzinger tak referuje to, „o co 
właściwie chodzi w biblijnym przepowiadaniu zmartwychwstania”:

Istotną jego treścią nie jest wyobrażenie, iż ciała zostaną 
przywrócone duszom po długim czasie pośrednim, tylko 
sensem jego jest głoszenie ludziom, że oni, oni sami, nadal 
żyją; nie mocą własną, tylko dlatego, że Bóg ich zna i kocha, 
więc że nie mogą zginąć.2

Narody chrześcijańskie sposób w analogiczny (choć nie iden-
tyczny, narody bowiem nie są bytami substancjalnymi) pozostają 
w rękach Opatrzności, nie żyjąc wcale własną mocą. Potrzeba jed-
nak, by same nie zamykały się na wybranie, jakie Bóg im ofiarowuje. 
W tym sensie przeznaczenie Polski wręcz nie może realizować się 
poza chrztem, ponieważ nie ma dla niej innego początku, innej racjo-
nalności3, innej formy życia, aniżeli życie narodu chrześcijańskiego.

To, co istotne w człowieku – osoba, trwa; to, co dojrzało w ziem-
skiej egzystencji cielesnej duchowości i uduchowionej cielesności, ist-
nieje nadal w inny sposób. Istnieje nadal, gdyż żyje w pamięci Boga4.

Jak zauważa Joseph Ratzinger, pamięć Boga daje nadzieję, któ-
ra wykracza daleko poza nas samych: wskrzesza człowieka. Podob-
nie może też wskrzesić chrześcijański naród, nawet jeśli on sam 
zapomniał o sobie. Jest to możliwe, ponieważ Bóg nosi go w swojej 

2 Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kraków 1994, s. 350.
3 „Racjonalności” w znaczeniu „tradycji” – używam w swoich tekstach tych pojęć czasem 

zamiennie, a czasem wprost w sformułowaniu: „tradycja jest racjonalnością par exellen-
ce”, czyli nie nagą refleksją, ale całą złożonością świata intelektualnego i materialnego 
warunkującego sposób rozumienia świata i osadzenia roztropności w danej wspólnocie. 
Dlatego też – jak piszę w ostatnim rozdziale – filozofii publicznej narodu nie można po 
prostu ustanowić, ale można ją odbudowywać tak by myślenie i działanie odkładało się 
jako „tradycja” będąca bogatą tkanką doświadczenia i - w przypadku narodów katolic-
kich – współpracy, otwartości na łaskę. Sformułowanie o „tradycji będącej racjonalnością 
par exellence” wspominam w niejednym miejscu, znaczące jest, że pojawia się ono już 
we wstępie mojej poprzedniej książki, czyli Bękartach Dantego sygnalizując kierunek 
rozmyślań.

4 Tamże.
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pamięci takim, jakim jest w ofiarowanym mu powołaniu. Pamięć 
Boga przechowuje „regułę życia” narodowego, której nie stanowi 
jednak konserwatywna tożsamość. Tę rozumiałbym jako niezmien-
ność, czyli reagowanie „zawsze tak samo”, zachowawczo, niezależnie 
od momentu historycznego. Na „regułę życia” składają się zasady 
takie jak rozpoznawanie Boga w historii5, rozpoznawanie wartości 
życia człowieka, dobro wspólne (sprawiedliwość społeczna), prawo 
naturalne czy zasada ordo caritatis wyznaczająca hierarchię troski. 
„Regułę życia” stanowi także „to, co dojrzało w ziemskiej egzysten-
cji” i co jest historyczną drogą rozpoznania i realizacji przez naród 
chrześcijańskich tych zasad.

Zatem nie chodzi o „ideę Polski”, „Polskę wieczną”, „Polskę na 
nieboskłonie”, która Polaków nie potrzebuje, by istnieć, czy o „dwie 
Polski”, o jakich pisze anachronicznie za Adamem Mickiewiczem 
Jarosław Marek Rymkiewicz, widząc wśród Polaków tych “prawdzi-
wych” i tych „zdrajców”, ale o prawdziwą Polskę razem z Polakami, 
widzianą w perspektywie tradycji naszego życia politycznego od 
samego zarania dziejów. Nie chodzi tu jednak o miękką tradycję 
„kultury pamięci, która może składać się z ciągu nawet sprzecznych 
twierdzeń i działań”, które „jedyne, co łączy to wzajemne odsyłanie 
do siebie, jako do części jednej wymiany zdań”. Miękka tradycja 
„może być nawet sporem lub kłótnią, w których klaruje się odmien-
ność stanowisk”. W miękkiej definicji tradycji „wystarczy się odnosić, 
nie trzeba powtarzać”6. Jest ona jedynie ustalaniem systemu zależ-

5 Sformułowanie to, którego dość często używam pochodzi w artykułu Pawła Milcarka, 
Do Unii non possumus z „Christianitas”, nr 15–16/2003: „Owszem, bezpieczeństwo poli-
tyczne i gospodarczy rozwój to sprawy ważna, o wielu rzeczach decydujące – ale czy 
podstawowy ład moralny znajduje się rzeczywiście poza powodzeniem społeczeństw, 
które polityka rozpoznaje naturalnym światłem intelektu? Co prawda, żyjemy w czasach, 
gdy świeckie instytucje publiczne nie rozpoznają już ani Boga, ani nieśmiertelnych dusz 
ludzkich (a więc i wiecznych przeznaczeń obywateli) – ale wciąż toczy się wielkie zma-
ganie o to, by oficjalnie rozpoznawały – i broniły – małżeństwom mężczyzny i kobiety, 
rodziny wychowujące swe potomstwo, a także po prostu życie ludzkie zaczynające się 
wraz z poczęciem i kończące się przez śmierć niesamobójczą. By odróżniały te dobra 
od związków homoseksualnych, antykoncepcyjnego samolubstwa i manipulacyjnego 
podejścia do godności osoby. Te bardzo „fizyczne” elementy dobra wspólnego każdej 
społeczności doczesnej nie należą do „dobra wspólnego” Unii Europejskiej.”, s. 27.

6 Cytaty pochodzą z książki Pawła Grada, O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury 
pamięci, Warszawa 2017, s. 209–210.
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ności lub odpowiedzialności czyli ostatecznie negocjowaniem kształ-
tu systemu władzy. Krytyczny sąd o „miękkiej tradycji” nie oznacza 
tu, jak i w całej książce, postulatu zawieszenia dyskusji publicznej, 
która polskiemu życiu narodowemu bardzo jest potrzebna. Chodzi 
o wskazanie istnienia, od samego początku naszych dziejów, właśnie 
czegoś takiego jak „reguła życia” będąca polską filozofią polityczną, 
odmienną choćby od nowoczesnych ideologii – również tych najbliż-
szych naszemu dzisiejszemu życiu publicznemu jak socjalizm, libera-
lizm, konserwatyzm czy przeżywający pewien renesans nacjonalizm.

Choć człowiek jest ważniejszy od narodu i dlatego Bóg człowieka 
wskrzesi w Dniu Ostatecznym, to jednak i naród ma swoje kanały 
łaski, sposoby dostępu do Stwórcy, a zatem i klucz do czegoś, co 
językiem cnót moglibyśmy nazwać „dobrym życiem”. Dlatego też 
sądzę, że istnieje polski klucz do dobrego życia. Co więcej, uważam 
też, że istnieje związek nie tylko pomiędzy zasadami stanowiącymi 
„regułę życia” narodowego a „dobrym życiem”, ale także związek tej 
„reguły” z polską niepodległością i suwerennością, z naszym trwa-
niem lub nie w historii. Jeśli przyjrzymy się „materialnym przesłan-
kom”7 i skutkom obecności „reguły” w polskim życiu, dostrzeżemy, 
że nasze dzieje nie są „wyłącznie wypadkową wolnych działań i prze-
konań”8 Polaków, ale że mamy do czynienia z „widzialnym kształ-
tem”9„uprzedniej obiektywności”10, który właśnie stanowi „formę 
naszego życia”. Nie spadła ona z nieba, ale rozwijała się – odkrywa-
no ją – w historii analogicznie do doktryny katolickiej w dziejach 
Kościoła, która to doktryna co do zasady była obecna w zalążku już 
u samych początków. Nie powinno więc wydawać się nam czymś 
kontrowersyjnym to, że Polska i Polacy wciąż istnieją dzięki Bogu 
i Jego pamięci, a nie dzięki pewnej swobodnej narracji podmiotów 
życia publicznego czy anachronicznej, narzuconej sztywno wolą 
polityczną, tożsamości. Nie tym jest pamięć Boga. W życiu narodu 
jest ona możliwością odniesienia się do „reguły” i do tradycji będącej 
par exellence racjonalnością, wcieleniem otrzymywanego i rozpozna-

7 Tamże, s. 203.
8 Tamże, s. 205.
9  Tamże.
10 Por. tamże, s. 205–206.
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wanego powołania by realizować zasady narodu chrześcijańskiego. 
Jest dorobkiem współpracy rozumu i łaski przez nasze czyny. Sama 
racjonalność nabiera w tym świetle wymiaru praktycznego, jeśli 
tylko tradycję pojmiemy nie jako „kontemplatywną świadomość” 
i „wspomnienie”11, nie jako „wszystko co pochodzi z przeszłości”12, 
ale jako „trwanie czytelnych praktyk”13 o określonych konsekwen-
cjach, np. umacnianiu się lub zanikaniu tej Całości jaką jest naród 
i państwo. Sama „reguła życia”, choć możemy ją dziś opisywać teo-
retycznie, nie jest w pełni rozpoznawalna poza konkretną tradycją 
widzianą w polskich dziejach.

Co ważne, nie chodzi tu o rekonstrukcję, która byłaby formą 
odtwarzania anachronicznych, konserwatywnych tożsamości-opo-
wieści, jak np. w pismach Jarosława Marka Rymkiewcza czy u współ-
czesnych mesjanistów, które jako swoisty estetyzm polityczny14 łatwo 
mogą stać się elementem liberalnej czy lewicowej „kultury pamięci”. 
To, że idea połączenia estetyki polskiej przeszłości i estetyki patrio-
tycznej z projektami radykalnie lewicowymi, antychrześcijański-
mi nie jest dziś popularna, nie znaczy wcale, że jest niemożliwa do 
pomyślenia i realizacji15. Rozpoznanie znaczenia chrztu i katolickości 

11 Tamże, s. 211.
12 Tamże, s. 210.
13 Tamże, s. 211.
14 Przykład projektu „kultury pamięci”, autorstwa Tomasz Kozaka, wykorzystującego este-

tykę narodową i mesjanistyczną do obrócenia jej w służbę projektu liberalno-lewicowe-
go, rozkładającego polskość, krytykował jeden z restauratorów myśli mesjanistycznej 
Paweł Rojek w książce Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, 
Kraków 2016, w rozdziale „Pornografia późnej polskości”.

15 Rozumienie tożsamości politycznej jako estetyki wymaga pewnego wyjaśnienia. Nie 
każda tożsamość polityczna charakteryzuje się przewagą estetyki, jednak w polskiej 
polityce jest to dość częste. Estetykę rozumiem tu jako przeżywanie polityki przede 
wszystkim jako „styl życia”, a może jeszcze bardziej jako „poczucie przynależności”, 
„deklarowanie wartości”, przy nikłym zainteresowaniu tym znajdowały one swoje 
odzwierciedlenie w praktyce, w ustawodawstwie. Sztandarowym przykładem jest 
przywiązanie PiS do „wartości chrześcijańskich” i równoczesne ignorowanie funda-
mentalnych punktów katolickiej agendy. Ukierunkowanie polityki na estetykę – jak 
sądzę będące spadkiem czasów, gdy Polacy rzeczywiście uprawiali politykę bez własne-
go państwa – sprawia że zamiast koherencji „wartości” i celów działania, mamy chaos 
w działaniach, ponieważ elektoratowi, także katolickiemu wystarczy dbałość o jego 
potrzeby emocjonalne i materialne. To jedna z poważniejszych dysfunkcji polskiej poli-
tyki – katolicy, którzy nie wyciągają wniosków z oszustwa reprezentacji swoich spraw, 
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Polski, rozpoznanie zasad polsko-rzymskiej tradycji prowadzi nas 
do wyrwania się z błędnego koła nowoczesnych tożsamości. Są one 
rodzajem ideologicznego samostanowienia, które jest nieustannym 
wytwarzaniem opowieści narodowych według bieżącej woli politycz-
nej poszczególnych obozów, a nie szukaniem zasad dobra wspólnego 
i skazują Polskę na „wojny narracyjne”. Narracje są swoistym intelek-
tualizmem skupionym wokół „polskiej idei”, będącej półsnem, pół-
fantazją. Należy dostrzec w polskich dziejach taką strukturę, która 
uprzedza świadomość każdego z nas i ma swoje praktyczne przejawy. 
Strukturę, do której możemy się odwołać nawet w najmroczniej-
szych momentach dziejów16. Rozpoznanie „reguły życia” wyrażonej 
w naszej tradycji okazuje się szansą na przezwyciężenie aporii party-
kularyzmu i uniwersalizmu pojmowanych właśnie jako „tożsamość”, 
której trzeba bronić, czy też jako „kultura nawiązań”, o którą mamy 
walczyć. „Reguła życia” ma nas ona wyzwolić z anachronizmu tożsa-
mości i idei. Szansa ta bierze się stąd, że w przeciwieństwie do opar-
tych na woli władzy oraz emocjach opowieści narracyjnych, ideologii 
i mitów politycznych, tradycja chrześcijańska podsuwa rozpoznawal-
ne w każdym czasie zasady postępowania. „Tożsamość” potrafi tylko 
stawiać opór, „kultura nawiązań” tylko dekonstruować, obie jednak 
formy nie są zdolne zrobić z rozumu właściwego użytku. Tradycja 
jest zatem także możliwością przekroczenia zwątpienia w zdolności 
rozumu, które dotyczą rozpoznania znaczenia dziejów – w tym także 
dziejów narodowych. Nie jest ona pragmatyczną protezą władzy czy 
przychodzącą z zewnątrz formą cudzych interesów. Choć tradycja 
polska może wydawać się komuś „tworem całkowicie historycznym 

a zatem i spraw polskich, ale przy każdych kolejnych wyborach pozwalają się korumpo-
wać na poziomie grantów. Chodzi zatem o wzniosłość (pathos), która jest oderwaniem 
od rozumienia rzeczywistości. W drugim rozdziale Bękartów Dantego, pt. Romantyczne 
ukąszenia. Polityka jako estetyka i samozachowanie tak definiowałem problem: „Nasza 
trudność we właściwym traktowaniu polskiego ciała polega na tym, że zamiast odnosić 
się do niego samego, wzbudzamy w sobie któryś z rodzajów patosu – albo jest to pathos 
wieczności, albo pathos sprawności. Tymczasem sam pathos stanowi element, owszem, 
opisujący rzeczywistość, ale w zakresie estetyki. W przestrzeni publicznej pozwala nam 
on pięknie przeżywać idee, ale nie pomaga w rozumieniu spraw, a tym bardziej w dzia-
łaniu.”, s. 29; tekst ukazał się także w „Christianitas”, nr 47/2012.

16 P. Grad, tamże, s. 206.
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i przygodnym […] to sposób [jej] istnienia”17 wskazuje właśnie na 
obecność swoistej „reguły”, która nie należy „do żadnej konkretnej 
chwili historycznej”. Nie jest też związana „z określonym historycz-
nym momentem, poza którym” byłaby „absolutnie niezrozumia-
ła”18, a jednocześnie wciąż się objawia w historii poprzez ludzkie 
myśli i działania. Zatem choć praktyczne życie narodu opiera się na 
konkrecie dziejów, na obyczajach wynikających z doświadczenia, to 
jednocześnie największe nawet straty materialne i ludzkie możliwe 
są do odbudowania przez odwołanie się do trwającej w pamięci Boga 
„reguły życia” narodowego, przez odwołanie się do zasad, przypo-
mnienie sobie tego, co w dziejach rozpoznaliśmy za własne dzięki 
pierwotnemu przymierzu z Bogiem. Zasady narodu chrześcijańskie-
go pozwalają mu żyć i istnieć w każdych czasach i w każdych czasach 
się odradzać, ponieważ nie są „tożsamością” przywiązaną do czasu, 
ale prawidłami roztropnego i sprawiedliwego postępowania. W tym 
sensie cywilizacja chrześcijańska jest – w każdym czasie – jest ze 
sobą tożsama.

Operacjonalizacją w języku teologii dziejów, tego, co wyrazi-
łem w języku bliższym filozofii polityki, są słowa św. Jana Pawła II 
z homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerw-
ca 1979 roku. Chodzi o ten konkretnie fragment, w którym Papież 
wskazuje „regułę”, która nie jest sprzeczna z równoczesną akcep-
tacją dla naturalnej różnorodności postaw Polaków w dziejach sto-
sunku do chrześcijaństwa. Przecież ta różnorodność w znakomitej 
większości nie była dla pokoleń naszych rodaków z polskich dziejów 
wykluczająca.

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co 
wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego 
świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. 
To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co 
naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, 
co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć 
i ocenić bez Chrystusa. „Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go 

17 Tamże.
18 Tamże.
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żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, 
Kazania sejmowe). 
 
Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej Kim – na 
przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. 
I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy 
Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych pozornie 
stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla 
tych sprzeciwiających się.19

Papież idzie w swoim dyskursie wąską ścieżką pomiędzy narra-
cją o „tożsamości” narodu tylko chrześcijan, a „tradycją nawiązań”, 
która w imię różnorodności wprowadza relatywizm zasad i osłabia 
możliwość odwołania się do tradycji jako rozumu a przez to niweczy 
polską politykę. Państwo narodowe nie jest Kościołem, ale nie jest 
też „ciałem technicznym”, państwem liberalnym, które pod płasz-
czem neutralności wobec rozmaitych tożsamości skrywa powszechną 
żądzę władzy. Ktoś przecież zawsze określa granice wspólnoty, ktoś 
określa przebieg granic przymusu i granice te pozostają w mniejszym 
lub większym stosunku odpowiedniości do sprawiedliwości. W sło-
wach św. Jana Pawła II jest jednak rozpoznawalna różnica pomiędzy 
ideologią („tożsamością”) a tradycją chrześcijańską, w której rozu-
mienie przynależności narodowej nie wyczerpuje się w przyjęciu 
chrześcijaństwa, tak jakby to była właśnie państwowa ideologia20. 
Ideologie ignorują zwykle fakt, że wspólnoty ludzkie – narody – mają 
charakter naturalny i powstają także bez politycznej „wiary” (czyli 
„tożsamości”, ideologii), która zazwyczaj je psuje. Narody zamiast 
relatywizmu ideologii potrzebują ukierunkowania się na pewne kon-
kretne dobra, które mogą realizować w sposób jaki uznają za właści-
wy. Z tych powodów poza formą nadawaną przez tradycję katolicką, 

19 Jan Paweł II, Homilia na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 roku.
20 Państwowa ideologia, czy religia polityczna nie wykazuje cech autonomii własnego 

celu od celów politycznych samego państwa. Szerzej pisałem o tym w opracowaniu 
Czy chrześcijaństwo może być religią obywatelską? W dużym skrócie w podsumowaniu 
rozdziału pierwszego, s. 43. Nie jest to tekst drukowany jednak udostępniam go na 
swoim profilu w serwisie academia.edu.
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rzeczywista różnorodność na dłużą metę zwykle nie jest możliwa, 
tak jak i nie jest możliwa sprawiedliwość poza tradycją roztropności. 
Tę w liberalizmie zastępuje polityczna przemoc i sterowanie uzna-
niem, które nie liczy się nawet z prawem do życia21. Dzieje się to 
w imię pluralizmu, który jednak bardzo szybko okazuje się działa-
niem przeciwko naturalnym fundamentom ludzkiego życia w imię 
jakiejś tożsamościowej wartości. Czym innym niż uleganie egoizmo-
wi grupowemu, który zawsze stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, 
jest „pluralizm, który wyraża wolność osób i naturalną różnorodność 
życia narodowego; taki pluralizm należy do najważniejszych składni-
ków dobra wspólnego, a jego ochrona jest oczywistym obowiązkiem 
społecznym. Pluralizm ten wynika z indywidualnej odpowiedzialno-
ści poszczególnych osób, z praw sumienia. Jego najprostszym prze-
jawem jest prawo krytyki rządu”22. Prawdziwa wiara i jej „reguła” 
pozwalają natomiast wydoskonalać się narodom, ograniczając przede 
wszystkim to, co w praktyce nie może być nigdy akceptowalne: rela-
tywizację ludzkiego życia, relatywizację znaczenia sprawiedliwości 
społecznej, relatywizację związku narodu i chrześcijaństwa repre-
zentowanego przez Kościół. Jak pisał Pius X w słynnym fragmencie 
swojej encykliki Notre chargé apostolique:

Nie jest możliwe zbudowanie społeczeństwa, jeśli Kościół 
nie położy jego fundamentów i nie będzie kierował jego 
budową. Cywilizacji nie trzeba już odkrywać ani budować 
nowego społeczeństwa w obłokach. Ona była i jest – to 
cywilizacja chrześcijańska i katolickie społeczeństwo. Chodzi 
jedynie o ich ustanowienie i nieustanne odnawianie na 

21 Zob. M. Jurek, Wartości nienegocjowalne, „Christianitas”, nr 45–46/2011, „Istnieje jednak 
również pluralizm, na który zgodzić się nie można, a którego funkcjonowanie przera-
dza się w to, co Jarosław Zadencki określił jako „despotyzm wolności”. Ten „pluralizm” 
nie jest wyrazem różnorodności natury, ale relatywizmu kwestionującego naturalny 
porządek rzeczy. To przeciwstawianie patriotyzmowi – wolności od obowiązków spo-
łecznych, rodzinie – prawa do rozwiązłości, prawu do życia – wolności wyboru cudzej 
śmierci. Taki pluralizm jest zaprzeczeniem dobra wspólnego, ponieważ pozwala nie 
tylko kwestionować, ale w wypadku demokratycznego mandatu – również niszczyć – 
każde dobro, które państwo powinno chronić.”, s. 80.

22 Tamże.
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naturalnych i nadprzyrodzonych podwalinach, przeciwko 
ciągle odradzającym się atakom szkodliwych utopii, buntów 
i bezbożności: „Omnia instaurare in Christo”.23

Doskonalenie narodów jest również możliwe w sytuacji, gdy przez 
jakąś część wspólnoty katolicka forma jest przyjmowana jedynie 
pragmatycznie, lub np. ze względu na przeszłość. Forma, czyli kato-
licka dusza narodu, może kształtować postawy daleko poza krę-
giem swojego bezpośredniego oddziaływania. Także dlatego, że jest 
formą, publiczną racjonalnością nie tylko kościelną, ale i narodo-
wą, a także pod wieloma względami uniwersalną, bez której kryzys 
życia wspólnoty staje się wręcz nieuchronny. Utrata własnego języka 
komunikacji, kompatybilnego z cywilizacją chrześcijańską, material-
nym dziedzictwem i polityczną tradycją uniemożliwia suwerenne, 
sprawiedliwe i odpowiednie diagnozowanie sytuacji przez państwo 
i podejmowanie adekwatnych działań. Dlatego dla św. Jana Pawła II 
punktem odniesienia pozostaje część narodu rozpoznająca „regułę”, 
część która może w tym czy innym okresie znajdować się na margi-
nesie życia politycznego lub w jakimś innym układzie przesunięcia 
czy rozproszenia. Jak się okazało tak było w roku 1991, gdy papież 
przedstawił swój projekt dla Polski oparty na Dekalogu24. Powiedzmy 
też jednak, że możemy sobie wyobrazić zupełne porzucenie „reguły” 
i schyłek narodu. Ten proces niekoniecznie od razu musi być mecha-
nicznie zauważalny, ale jednak wyraża się w utrwalonej prawnie 
dezorientacją moralną, brakiem spójności życia publicznego i naro-
dowego, anachronicznością poszczególnych polityk: gospodarczej, 
zagranicznej, etc., anachronicznością idei oraz ostrością konfliktów 
wewnętrznych, trudnościami w rozpoznaniu i zdefiniowaniu inte-
resu narodowego, silnym upolitycznieniem historii lub jej zanego-
waniu, problemami z określeniem ram wolności. To wszystko są 
skutki dominanty ideologicznej w życiu państwa i narodu, związane 
z porzuceniem roztropnościowego charakteru katolickiej duszy poli-

23 Pius X, encyklika Notre chargé apostolique, tekst za stroną pelagiusasturiensis.wordpress.
com [data dostępu 09.04.2018].

24 Syntetycznie opisany „papieski projekt dla Polski” można znaleźć choćby w książce 
T. Terlikowskiego, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków, Warszawa 2009.
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tycznej, z którą powinno jednoczyć się państwo. Powyższe problemy 
jak najbardziej dotyczą też Polski. Z kolei ideologie oraz tożsamości 
(postrzegane z perspektywy rozumu, także politycznego) opierają 
się na zasadzie jedności z wolą władzy takiej czy innej grupy. W imię 
jej interesów uznają zaś za konieczne to, co fakultatywne, a to, co 
fakultatywne – za konieczne. W tych właśnie błędach należałoby 
widzieć najważniejsze źródła podziałów wspólnot politycznych25, 
również polskiej wspólnoty. 

KO Ś C I Ó Ł  J A KO  PA M I Ę Ć

Jeśli chodzi o pamięć, która nie jest tylko subiektywną kontempla-
cją wspomnień, to jej trwanie w Bogu samym ucieleśnia się dla nas 
w Kościele, który Boga reprezentuje. Kościół jest nie tylko religią, bo 
konkretne formy religijności zmieniają się, nawet w ramach katolic-
kiej ortodoksji. Kościół jest też pamięcią, która przechowuje to, co 
wiemy o zbawieniu ludzi, jak również o sprawach najważniejszych dla 
człowieka i jego społeczności. Kościół – co oczywiste – przechowu-
je także wiele dóbr doczesnych, które mogą podtrzymywać i umac-
niać chrześcijańskie życie. Z pewnością do tych dóbr należą trwanie 
i dzieje narodów chrześcijańskich – Kościół jest strażnikiem ich for-
my i samorozumienia. Danièle Hervieu-Legér, francuska socjolog, 
uchwyciła ten rys religii i Kościoła w niezwykle przekonujący sposób:

[Religia] jest czymś innym od wierzenia. To ostatnie to zbiór 
indywidualnych lub grupowych przekonań niepoddających 
się weryfikacji, ale nadających sens i spójność ludzkiemu 
doświadczeniu. Wierzenia mogą więc być takie czy siakie, ich 
kształt zależy przede wszystkim od tego, czy spełniają swoją 
funkcję – jeśli nie, jest to impuls do zmiany wierzenia. Religia 
natomiast to specyficzny rodzaj organizacji i funkcjonowania 
wierzenia, owa „specyficzność” zaś leży w tym, że odwołuje 
się do pamięci poprzednich pokoleń, a więc do tradycji. Dzięki 
temu powstaje coś, co można nazwać linią wyznaniową, 
religijną tożsamością, która zawiera w sobie wzorce dotyczące 

25 Zob. Jean Madiran, Doktryna, roztropność i wolne opcje, tłum. Anna Goratycka, „Christia-
nitas”, nr 58/2014, s. 92.
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wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Istnienie religii wymaga 
ciągłej anamnezy, „odpamiętywania”, przywoływania 
przeszłości, ponieważ to ona nadaje religijny sens 
teraźniejszości i patrzeniu w przyszłość26.

Wobec wcześniejszych rozważań prawdopodobnie należałoby 
słowo „tożsamość” zastąpić innym, lub je w jakiś sposób uzupeł-
nić – np. tożsamość zasad” – mając na uwadze jasność wywodu. 
Nie zmienia to jednak faktu, że francuska autorka dobrze ujmuje 
znaczenie formy, która nie znika, nawet jeśli w społeczności mają 
miejsce pewne przesunięcia akcentów dotyczące samej wiary, lub 
gdy jest ona zanieczyszczana zabobonem, ewentualnie – w jakimś 
zakresie – sekularyzacją. Analiza Hervieu-Legér potwierdza wręcz, 
że zrozumienie własnych dziejów nie jest w Polsce możliwe bez 
chrześcijaństwa. Bez niego są one tylko bezkształtem czasu, a Pola-
cy – dziećmi we mgle, szukającymi nadziei u poetów-fałszywych pro-
roków. Nadziei, że to oni „założą formalne podstawy ich odrębnego, 
nieprzetłumaczalnego na inne języki istnienia”27. Bez Kościoła, bez 
chrześcijaństwa ucieczka z tożsamościowej Polski sentymentalnej 
kończy się na Polsce będącej „wyłącznie wypadkową wolnych dzia-
łań i przekonań”, czyli na Polsce relatywistycznej „tradycji nawią-
zań”. Taka Polska byłaby podobna do władzy leżącej na bruku, która 
może należeć do każdego, kto się pierwszy po nią schyli. Cytowa-
ne powyżej słowa padły w artykule, który jest dobrym przykładem 
takiej bezpłodnej dynamiki. Chodzi o wypowiedź filozofa Wawrzyń-
ca Rymkiewicza (syna Jarosława Marka) w ankiecie pisma „Arcana”, 
której tytuł brzmiał Na co Polska może być jeszcze potrzebna? Autor 
pisze w ten sposób:

Forma polska nie sprowadza się do sentymentalnych 
kształtów, szlacheckich dworów i sielskich krajobrazów, 
bez względu na to, jak bardzo są nam one drogie. Ta forma 

26 Streszczenie koncepcji D. Hervieu-Legér przywołuję za T. Dekert, Liturgia i pamięć, „Plus-
-Minus. Tygodnik Rzeczpospolitej”, 13.09.2013.

27 W. Rymkiewicz, [wypowiedź w ankiecie pisma „Arcana”] Na co Polska może być jeszcze 
potrzebna, „Arcana”, nr 100 (4/2011).
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jest kształtem czasu, obejmującym przeszłe i przyszłe 
doświadczenia. 
 
Zapomnienie o chrześcijaństwie pociąga sobą 
postromantyczną nadzieję na odrodzenie roli poetów. Jednak 
jeśli ci nie pojmują swojego zadania z wnętrza chrześcijaństwa 
stają się ideologami. Tu padają przywołane już wcześniej 
słowa o „formalnych podstawach”. 
 
Polacy – wbrew temu, co mówi telewizja – potrzebują 
poetów, którzy założą formalne podstawy ich odrębnego, 
nieprzetłumaczalnego na inne języki istnienia, a także 
historyków, którzy to czasowe istnienie opiszą, i filozofów, 
którzy je objaśnią. Takie jest nasze tutejsze zobowiązanie, 
nasz – wobec Niej – która była i będzie, obowiązek.28

Polska swoje formalne podstawy nabyła u początku. Inaczej 
w ogóle by nie zaistniała. Jeśli miałaby ich dopiero szukać, znaczy-
łoby to, że może być czymkolwiek i to wcale nie w oczach liberałów 
i lewicy, ale suwerenistów, którzy czynią siebie reprezentantami 
„wiecznej Polski”, „o której wiedzieli prorocy”29. Polska bez „formal-
nych podstaw”, lub jedynie z jej poetyckimi, czyli przede wszystkim 
estetycznymi a nie roztropnościowymi namiastkami, może być nie-
-Polską, może być „tożsamościowym” obrazem Polski oderwanym od 
losu Polaków wszystkich czasów, w tym także naszego czasu. Nawet 
losu tych, którzy ulegają owej tożsamościowej narracji. Jeśli jednak 
uznać, że tak miałoby być, wówczas nie byłoby już czego bronić. To 
dramat każdego patriotyzmu niereligijnego. Tymczasem odpowiedź, 
czym jest polska forma, daje nam rozpoznawalna w historii tradycja, 

28 Tamże; wypowiedź tę komentowałem także w tekście Polska wieczna i Polska w budo-
wie. Rzecz o neoromantykach i pragmatykach stanowiącym rozdział mojej książki pt. Bękar-
ty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, Kraków 2015; 
tekst ukazał się również w „Christianitas”, nr 47/2012 z tematem okładkowym „Roman-
tyzm i polityka”.

29 J.M. Rymkiewicz, Do Jarosława Kaczyńskiego, tekst wiersza znaleźć można na portalu 
fronda.pl [data dostępu 7.12.2017].
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w której zakotwiczyliśmy. Wskazuje ona na jeden bardzo konkret-
ny moment, kiedy polskość wynurzyła się z mroku, z bezkształ-
tu. Zapewne nawet sama o sobie jeszcze wiele nie wiedziała, ale jej 
istota była już w niej zawarta. Już była w pamięci Boga i Kościoła. 
Bóg i Kościół patrzyli na kraj Mieszka i wiedzieli, czym on jest oraz 
w czym może się zrealizować jego życie. A zatem to, kim jesteśmy, nie 
wynika z tego, co sami sobie opowiemy, ale z tego, jakimi nas ustano-
wiono. I dlatego dziś sami możemy o sobie stanowić, a nawet w ogóle 
trwać, o tyle o ile godzimy się rozpoznawać przymierze zawarte przez 
Boga – poprzez Kościół – z nami. Polska jest dzieckiem Kościoła. Jak 
mówił św. Jan Paweł II w roku 1979:

Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej 
wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi 
o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili 
ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy 
się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy 
samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który 
miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie 
trudną – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, 
Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się 
na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została 
opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której 
legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi 
samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim 
krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Nie 
sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do 
Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do 
nich tego jeszcze jednego i podstawowego kryterium, któremu 
na imię Jezus Chrystus.30

To była anamneza. To jest anamneza. To przypominanie dziejów, 
w których kryje się „reguła życia” narodowego. Skarbiec politycznej 
mądrości jest cały czas na wyciągnięcie ręki.

30  Jan Paweł II, tamże.
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1Z A G U B I O N E  D Z I E D Z I C T WO
W znacznej mierze zagubiliśmy tę swoją tradycję w XX wieku – przy-
czyniły się do tego chociażby tragedie nazizmu i stalinizmu. Myślę 
przede wszystkim o masowej śmierci tych, którzy w każdym naro-
dzie są żyjącą tradycją: o elitach. Nowe elity, nowa inteligencja, która 
przyszła po II wojnie światowej, musiała w znacznej mierze zostać 
wykorzeniona. Takie sformułowano wobec niej oczekiwania: była 
implantem, którym próbowano przeorientować polskość. Do dziś 
ponosimy konsekwencje tego naderwania. Niestety, nawet zmagania 
o niepodległość po II wojnie światowej były w znacznej mierze walką 
o wolność partykularną – wolność młodych rewizjonistów, młodych 
katolików otwartych, etc. Horyzont Całości – tej formy polskiej – 
był dla nich niezrozumiały. To pęknięcie jest niewątpliwie sukcesem 
komunistów. W oczach bardzo wielu Polaków uczynili z Kościoła spo-
łeczny folklor, zaćmili świadomość niezbędności łaski31 w życiu naro-
dowym. Zauważyło to wielu (choćby ks. Józef Tischner, co może być 
zaskakujące ze względu na jego zaangażowanie polityczne w latach 
90. po stronie liberalizmu i „kultury nawiązań”), gdy w roku 1989 
z dnia na dzień to, co chrześcijańskie, z tego co ważne, nagle stało 
się tym, co wrogie. Ks. Tischner pisał tak:

Kiedy się słyszało: „wartości chrześcijańskie”, ożywiało 
się serce. Człowiek odzyskiwał poczucie godności. Dawno, 

31 Kwestia inteligencji wymaga pewnego uściślenia. W znacznej mierze już samo powsta-
nie w XIX wieku tej warstwy wiązało się z wykorzenieniem ich religijności i nasiąkaniem 
ideologiami. Równocześnie mieliśmy silny nurt religijności elit związany z inteligencją 
emigracyjną o czym piszę odnosząc się do relacji Adama Mickiewicza i Zmartwych-
wstańców. Mimo znacznej niechęci do Kościoła wielu przedstawicieli inteligencji, czy 
postaw fideistycznych widocznych w tych środowiskach, możemy mówić o trwaniu 
pewnego rodzaju katolickiego patosu zawsze gotowego do pogłębienia. Tak stało się 
przecież z rozmaitymi środowiskami 20-lecia. Od konwertytów związanych ze środo-
wiskiem Lasek, aż po silne nawrócenia młodych narodowców takich jak Jan Mosdorf. 
Dobrym opisem jak łatwo było wywołać poruszenie religijne także w kręgach inteli-
genckich jest choćby list Henryka Sienkiewicza do Konstantego Górskiego z 1895 roku, 
w którym pisarz przybliża złożoność reakcji na chrześcijańskie wątki w swoich książkach. 
„Ganiono czy chwalono, ale rzeczy te wywierały wpływ i wrażenie, a w końcu, a raczej 
w biegu przyczyniły się ogromnie do zwrotu nie tylko idealnego, ale wprost religijnego”, 
za P. Milcarek, Polska chrześcijańska. Kamienie milowe, Dębogóra-Kraków, 2016, s. 144.
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bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było polskiego 
papieża – były takie czasy, oj były – mieliśmy tylko Ojca 
Kolbego. Słyszeliśmy, co zrobił, i każdy czuł: to jest właśnie 
to. Potem kardynał Wyszyński siedział w więzieniu. Wtedy 
też czuliśmy: to jest właśnie to. A potem stał się papież, 
który do nas przyjechał, ukląkł na lotnisku i ucałował polską, 
umęczoną ziemię. I wszyscy odkryli: to jest właśnie to. 
Niedługo potem były strajki i na bramie Stoczni Gdańskiej 
wisiał portret Papieża, a w stoczni była msza św. i ludzie 
się spowiadali, a potem przyjmowali Ciało Pańskie, bo nie 
wiedzieli, czy za godzinę nie wylecą w powietrze, jak przed 
laty ci z Westerplatte. Mimo to wiedzieli jedno: nie wolno 
przemocą. Więc nawet szyb nie powybijali. A cały świat 
otworzył oczy ze zdumienia, bo odkrył, że... to jest właśnie to! 
Potem przyszedł stan wojenny. Były wydarzenia w kopalni 
„Wujek”. I podobno – jak wtedy opowiadano szeptem, a potem 
powtórzono – górnicy pojmali kogoś, kto do nich strzelał. 
I nie powiesili go. Puścili go, bo rano była tam msza św., a oni 
byli u Stołu Pańskiego, więc... jakże tak. I to było właśnie 
to. A gdzieś pod koniec całej tej historii pojawia się ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, który powiedział: „zło dobrem zwyciężaj”. 
Wiadomo co z nim zrobiono. Ale do odwetu nie doszło, bo 
ówczesna „Solidarność” zrozumiała, co jest co.

Jednak ten piękny opis najnowszych dziejów polskiego chrześci-
jaństwa poprzedzają inne fragmenty, w których ks. Tischner omawiał 
ducha debaty wokół propozycji nowej polskiej konstytucji:

Dyskusja na temat „chrześcijańskich wartości” we wstępie do 
konstytucji nabrała rumieńców. [...] Propozycja wzbudziła 
lęk. Zastanawiający jest ten lęk przed „wartościami 
chrześcijańskimi” [...] Jeszcze kilka lat wcześniej było zupełnie 
inaczej.32

32 Oba fragmenty z J. Tischnera to Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1996, s. 147–148; jed-
nocześnie warto przeczytać rekapitulację polskich dziejów otwierającą artykuł P. Giere-
cha i A. Dobrzyńskiej, Polacy o Kościele, pochodzący z książki T. Żukowski (red.) Wartości 
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Forma narodu, czyli katolickość, została potraktowana wyłącznie 
przedmiotowo przez siły, które objęły rządy po 1989 roku, a które 
były przy tym emanacją nowych rodzajów partykularyzmu: porewi-
zjonistycznego liberalizmu, neokomunizmu, interesów nomenkla-
tury. Ludzi od Kwaśniewskiego, przez Michnika po Kaczyńskiego. 
Partykularyzm establishmentu PRL ustąpił establishmentowi neo-
komunizmu33, do którego zaliczyli się lewicowi liberałowie, ale też 
w pewnej mierze przedstawiciele radykalnej centroprawicy, którzy 
Polską rządzą dziś34. Polacy zaczęli błądzić, czego przykładem było 
odrzucenie nauczania papieskiego ze – skupionej na Dekalogu rozu-
mianym jako program dla Polski – pielgrzymki w roku 1991. A miał 
to być kolejny krok anamnezy!

Ryszard Legutko w Eseju o duszy polskiej35 pisał wręcz, że dzisiejsza 
Polska nie sięga dalej niż do PRL. Swoją tezę autor wykłada zresztą 
już na pierwszej stronie książki. Pisze tam, że znana mu Polska to kraj 
„zerwanej ciągłości”, „twór nowy, budowany świadomie w opozycji 
do wszystkiego, czym była przez wieki”„. Co więcej, ta nowość nie 
ma charakteru rozwojowego w sensie „tradycji nawiązań”, w której 
każda rzecz może okazać się z czasem własnym przeciwieństwem, 
ale dokonuje się to drogą mentalnej ewolucji. Nową Polskę „wykre-
owano […] z nowego zarodka, nieznanego w poprzednich pokole-
niach i w przeszłych wiekach”, a przyczyniła się do tego najpierw 

Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Warszawa 2009, s. 87–97, z którego bezpośrednio 
wziąłem cytat krakowskiego księdza-myśliciela. Do wypowiedzi ks. Józefa Tischnera 
odniosłem się także w eseju Polska opowieść. Rozważania o podmiotowej narracji Polaków 
w czasach pesymizmu, który ukazał się w przywoływanej już książce Bękarty Dantego.

33 Temat ten szerzej potraktowałem w rozdziale książki Bękarty Dantego, pt. Postkomu-
nizm, neokomunizm i mity III RP; wcześniej tekst ten był drukowany w „Christianitas”, 
nr 45–46/2011.

34 Takim terminem określił Jarosława Kaczyńskiego w 2008 roku lider prawicy katolickiej 
Marek Jurek: „Dla Kaczyńskiego realnie politycznym problemem jest władza. I jedno-
czący ludzi gniew, będący falą, która do władzy niesie. Podczas jednego z posiedzeń 
Klubu PiS powiedział, że „w sprawie aborcji” nie możemy i (!) nie powinniśmy mieć jed-
nego stanowiska, bo jeśli partia chce mieć 30 procent poparcia, nie może się „w takich 
sprawach” odwoływać jedynie do części opinii. Ale to wszystko jest podbudowane tą 
neosanacyjną ideologią państwową, owym autorytarnym liberalizmem, gdzie celem 
jest państwo, władza – a nie ład moralny, dobrze życie ludzi, które państwo chroni”, 
Dysydent w państwie POPiS, Dębogóra 2008, s.77.

35 R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008.
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nieludzka okupacja niemiecka, a potem polityka komunistów. Teza 
Ryszarda Legutki jest dość jasna: Polski i Polaków jako państwa 
i narodu historycznego dziś już nie ma, co karykaturalnie widać 
w znanej z okresu powojennego „natrętnej ideologii dowodzącej, 
iż PRL stanowił efekt długiego procesu historycznego zaczętego 
przez Mieszka I budującego państwo polskie w granicach, które mia-
ły być wreszcie usankcjonowane w Jałcie”36. To radykalna opinia, do 
pewnego stopnia socjologicznie uzasadniona, ale nieco efekciarska, 
ponieważ ignorująca choćby wysiłki kard. Stefana Wyszyńskiego, jak 
również całego, w latach PRL nieoficjalnego, nurtu kultury Polski 
chrześcijańskiej obecnego wśród Polaków. Teza ta w jakimś stopniu 
współgra jednak z efektami programu pierwszej pielgrzymki św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny, której treści formowały Polaków na poziomie 
zupełnie bazowym. Na poziomie pytania kim jesteśmy. Jeśli jednak 
wrócimy teraz do św. Augustyna i socjologii pamięci, pojmiemy, że 
nawet w sytuacji granicznej (bytowania na krawędzi szczeliny nie-
bytu) nasze istnienie zależne jest od pamięci Tego, który tworzy 
rzeczywistość i Jego Kościoła.

Zarówno obchody Milenium w roku 1966, którym (pomimo kontr-
akcji komunistów w postaci świeckich „obchodów tysiąclecia państwa 
polskiego”) przewodził kard. Stefan Wyszyński, jak i pielgrzym-
ka św. Jana Pawła II do Polski, a w szczególności homilia na placu 
Zwycięstwa w roku 1979, były swoistym opowiedzeniem na nowo 
Polakom, kim są – ową anamnezą narodową. Św. Jan Paweł II konse-
kwentnie proponował odbudowę polskiej tradycji politycznej z ruin, 
w którą zamieniały ją kolejne próby zerwania podejmowane przez 
zaborców, okupantów, „sojuszników”, a także ich wewnętrznych 
sprzymierzeńców. Przede wszystkim jednak przychodził w roku 1991 
z „regułą życia”, formą. Nie ustrojem politycznym i nie teokracją na 
temat czego toczono w tam tym czasie zastępczą i kompromitują-
cą dyskusję. Jakie było źródło tej anamnezy? Zostało wydobyte ze 
skarbca pamięci Kościoła, poniekąd z pamięci samego Boga, gdzie 
przechowane zostały zasady hermeneutyki polskości37. Te skarby 

36 Tamże, s. 7
37 Kilka tekstów z tej dyskusji można znaleźć w tomie Spór o Polskę 1989–99. Wybór tekstów 

prasowych, red. P. Śpiewak, Warszawa 2000, rozdział „Rozważania o teokracji, państwie 
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wciąż w niej tkwią, a potrafili je udostępnić – nie zawsze zapewne 
wystarczająco skutecznie – św. Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński.

Warto więc było w roku 2016, w roku Nowego Millenium, przy-
pomnieć najbardziej elementarny i fundamentalny związek pol-
skości i katolickości, wyrażający się w trwaniu wydarzenia Chrztu, 
w widzialności polskiego chrześcijaństwa i jego racjonalności, ale 
też w całych dziejach, kiedy Kościół był swoistym interregnum lub 
regencją polskiego istnienia, elementem polskości trwalszym nawet 
niż państwo Polaków. Warto było pokazać bogactwo tego dziedzic-
twa. Czy tak się stało? Jeśli tak, to w stopniu bardzo ograniczonym. 
O tym między innymi jest ta książka. Stanowi ona także próbę przy-
bliżenia, czym jest polska forma, polska „reguła życia”, odmienna od 
rozrywających naszą polityczną codzienność „tożsamości” i ideolo-
gii władzy, pozbawionych racjonalnego źródła spójnego z polskim 
dobrem wspólnym.

W P R OWA D Z E N I E  D O  P O L S KO Ś C I

W związku z samym już Chrztem Polski warto zwrócić uwagę na 
dwie płaszczyzny, pojawiające się w konsekwencji aktu, na który 
zdecydował się Mieszko. Pierwsza była bardziej doczesna, chociaż 
przychodziła z góry. Drugą możemy określić jako boską, mimo że 
pojawiła się z dołu. Z góry przyszła do Polski ta siła, która okazała 
się konstrukcją niejednokrotnie trwalszą od samego państwa pol-
skiego. Chodzi oczywiście o hierarchię Kościoła rzymskiego, tę nie-
ustannie trwającą w naszym polskim życiu religijnym, politycznym 
i kulturowym regencję. Trudno może to sobie wyobrazić, ale przed 
Chrztem nie było jej wcale, i dopiero po chrzcie zaczęła się kształto-
wać, a zatem wówczas zaczęło się też jej oddziaływanie. Jeśli chcemy 
szukać jakiejś konstytutywnej zmiany, czy też istotnego przetwo-
rzenia bycia ludów słowiańskich na ziemiach polskich w X wieku, 
to będzie nim pojawienie się nowej formy przyniesionej nam przez 
nadprzyrodzony Logos.

Z dołu przyszło coś innego, doświadczalnie bardziej boskiego, 
czy może raczej Bożego. Oto plemienne państwo zachodnich Sło-

wyznaniowym i prawie naturalnym”, s. 458–471.
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wian, przyjmując w swoje ciało Logos chrześcijaństwa, zaczęło nagle 
rozpoznawać Boga38. Z czasem rozpoznawać zaczęli Go też w coraz 
szerszym kręgu i osobiście poszczególni ludzie. Państwo to prze-
stało być jedynie związkiem doczesnego i naturalnego bytowania, 
niepamięci, ale weszło w obszar łaski. Od tej pory Ktoś Inny stał się 
prawodawcą państwa-kraju, który przestał być tylko księstwem (czy 
później królestwem) Mieszka i jego synów, ale stał się królestwem 
Boga, choć bez mieszania porządku władz służących mu zgodnie ze 
swoim powołaniem w sferze doczesnej albo duchowej. Nie ma tu 
zresztą niczego nadzwyczajnego. Ta zmiana jest tylko zwykłą dro-
gą i powołaniem państw chrześcijańskich do udoskonalania swojej 
natury. I nie należy mylić go z wyobrażeniami o teokracji.

Rozpoznawanie Boga odbywa się bowiem przez wolę władców, 
przez zapisy konstytucji, zarówno w ich dawnym, jak i nowoczesnym 
sensie, przez zapisy prawa zasadniczego i stanowionego. Dzięki temu 
społeczność polityczna wchodzi w orbitę królowania niebieskiego. 
Zmiana, jaka dokonała się w Polsce około roku 1000, zmieniła men-
talność żyjącego tu ludu. Państwo, które przestało być wyłączną wła-
snością jego władców, zaczęło stapiać się z tym ludem, a on także 
coraz bardziej w swoim powołaniu dostrzegał i rozpoznawał Boga. 
Można wręcz powiedzieć, że działo się to tym bardziej, im bardziej 
samo państwo skłaniało się ku zanikowi, czy to podczas rozbicia 
dzielnicowego, czy też podczas rozbiorów lub w innych okoliczno-
ściach, takich jak choćby wojny w XVII wieku i czasy komunizmu.

D L A C Z E G O  A N A M N E Z A ?

Nowa anamneza na Nowe Milenium roku 2016 wydawała się koniecz-
na z kilku powodów. Pierwszy był być może najbardziej bolesny dla 
nas wszystkich. Polskie państwo nie zostało w ostatnim ćwierćwie-
czu odzyskane, ani dla ludzi, ani dla Boga. Bardziej przypomina 
ono pod tym względem ślepe ciało PRL i – podobnie jak ono – jest 
realną pokusą dla narodu, by wybrać drogę ślepoty. Państwo nie 
jest wyłącznie narzędziem. Ono formuje i kształtuje tych, którzy 
je zamieszkują. Preambuła do naszej konstytucji zaburzyła nasze 
widzenie i otworzyła drogę do laicyzacji życia publicznego. Laicy-

38 P. Milcarek, Do Unii non possumus, tamże.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
15

7

zacja oznacza w tym kontekście porzucenie własnej drogi myślenia 
i działania politycznego. Nieprawe, związane ideowo, ale i kapita-
łowo z dawnym ustrojem media i środowiska przerzuciły jedynie 
więzy duchowe z komunizmu totalitarnego na neokomunizm demo-
kratyczny39, w którym pogrążyła się Europa ze swoimi ideologiami 
niereligijności czy redefinicji płciowości. Pozytywem hybrydowej pre-
ambuły („…wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący 
w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, 
jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący 
z innych źródeł…”) jest jednak możliwość realnego oparcia polityki 
chrześcijańskiej w naszym kraju o tekst ustawy zasadniczej. Skoro 
dzięki Małej Konstytucji udało się na wiosnę 1997 roku powstrzymać 
ustawowe rozszerzenie dopuszczalności mordu prenatalnego40, tym 
bardziej obowiązująca dziś ustawa zasadnicza jest gwarantem prawa 
do życia jako fundamentu demokratycznego państwa prawa. Trze-
ba ten paradoks związany z konstytucją zauważyć w naszej niezbyt 
szczęśliwej sytuacji.

Drugi powód, dla którego ważna i potrzebna okazała się anam-
neza, na którą mieliśmy szansę, to trwające zderzenie Kościoła – 
a Polska jest jego częścią – ze światem liberalnym oraz sposobami 
myślenia i ambicjami tego świata określającymi, czym jest wolność, 
jak również religia. W świecie liberalnym religia jest tylko narzę-
dziem, które ma demokratyzować i wzmacniać wartości propono-
wane lub akceptowane przez państwo. W innym przypadku zostaje 
odrzucona. To główny klucz w zbiorze pod szyldem religia, gdzie bez 
rozeznania miesza się prawdę i zabobon41. Liberalizm to w swojej 
podstawie duchowość, jeśli tylko duchowość zrozumiemy nie jako 
rodzaj wzniosłości wewnętrznej lub doświadczenia ograniczonego 
do religijności, ale jako formę życia, ciała i osoby. Jest to duchowość 
pożądająca władzy, także nad narodem. Liberalizm jest twardym reżi-

39 Zob. „Christianitas”, nr 8/2001, „Od komunizmu totalitarnego do komunizmu 
demokratycznego?”[ankieta].

40 Chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K. 26/96, 
który stwierdził niekonstytucyjność przeprowadzonej przez Sejm ustawy o rozszerzeniu 
dostępu do aborcji.

41 Zob. T. Rowiński, Anachroniczność liberalizmu, christianitas.org, 16.10.2016.
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mem na rzecz utrzymywania w słabości państw i narodów, których 
w świecie prawdziwej polityki nie uznaje się za partnerów.

D R A M AT  PAT R I OT Y Z M U  N I E R E L I G I J N E G O

Jest też trzeci powód, dla którego duszpasterstwo pamięci (rozumia-
ne tak, jak sobie tę pamięć dotychczas opisaliśmy, czyli jako trady-
cję) było konieczne już przed rokiem 2016. To powód być może pod 
wieloma względami ważniejszy od pozostałych, także dzisiaj. Oglą-
damy coś, co można by określić kryzysem w obozie patriotycznym. 
Chodzi o obserwowalny rozpad związku pomiędzy patriotyzmem 
a katolickością i kształtowaniem się prawicy laickiej wokół świec-
kich mitów, takich jak tragedia smoleńska. Ruch ten z chwilą kiedy 
porzuca społeczny katolicyzm, jako źródło zasad w praktyce staje 
się „radykalną centroprawicą”.

Ta zmiana nomenklatury wydaje się istotna. Należy bowiem uni-
kać pewnego nominalizmu pojęć politycznych, w którym np. za par-
tie konserwatywne czy prawicowe uważa się ugrupowania od dawna 
akceptujące zasady „cywilizacji śmierci”, ale za to np. pozostają ide-
ologicznie nieustępliwe wobec jakiejkolwiek formy pomocy uchodź-
com spoza kręgu kultury europejskiej. W takiej dynamice określeń 
słowo „prawica” nie znaczy już nic z perspektywy zasad poza rela-
tywnym usadzeniem w parlamencie lub służy jedynie stygmatyza-
cji, która dotyka niesłusznie także roztropnej polityki katolickiej. 
Kwestia uchodźców jest tutaj dobrym przykładem, szczególnie gdy 
stanowisko Kościoła możemy określić jako umiarkowane a w rzeczy-
wistości trzeba je nazwać po prostu najbliższym rozsądkowi. Oczy-
wiście sytuacja polskiej prawicy jest inna niż na zachodzie Europy. 
Tym bardziej jednak każde odstępstwo w sprawach najważniejszych, 
fundamentalnych – jak mówił papież Benendykt XVI, w zakresie 
wartości nienegocjowalnych – dokonywane przez partie aspirujące 
do reprezentowania prawicy, powinno być zauważane poprzez wła-
ściwy dobór określeń jakimi je opisujemy. Tego typu logiką języka 
polityki posłużył się przed laty Marek Jurek nazywając PiS „rady-
kalną centroprawicą”. Postawę tę charakteryzował jako „radykalną”, 
ponieważ przeciwstawiała ona demokracji porządek lub wolę przy-
wódcy, którego osobiste zalety z kolei stawiała w opozycji do „lega-
lizmu”. Reprezentanci tej postawy są zainteresowani wzrostem siły 
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państwa, ale nie dla ochrony ładu moralnego czy dobra wspólnego 
ale dla zaspokojenia roznieconych przez siebie społecznych oczeki-
wań. Jak pisze Jurek – „niekiedy słusznych”. Legitymizację swoich 
działań „radykalizm” czerpie „nie z obrony zasad składających się 
na dobro wspólne”, ale ze wspomnianych wyżej oczekiwań. Dlate-
go jeśli realizuje jakieś postulaty życia katolickiego, to tylko z tych 
koniunkturalnych względów. „Radykalna”, ponieważ opisuje polity-
kę jako obszar nieustannej walki, ale jednocześnie za najważniejsze 
wybiera nie te starcia, które rzeczywiście są dzisiaj najistotniejsze 
i dotyczą zmagania między „cywilizacją chrześcijańską”, a „dykta-
turą relatywizmu”42. W tych sprawach stara się być jak „arbiter, na 
poły jednoczyciel «wierzących i niewierzących»”. „Jej wrogami są ci, 
którzy zagradzają jej drogę do władzy – czasami jest to przeciwnik 
najzupełniej realny – jak postkomunizm, czasami tylko koniunktu-
ralny – jak Platforma Obywatelska, czasami mityczny – jak Układ”43. 
W roku 2010 pisałem – wracając potem do tego wątku w innych 
komentarzach – o „utraconej metafizyce PiS-u”, za którego, jak by się 
zdawało, narodowo-patriotyczną polityką nie kryje się żaden trwały 
fundament poza dążeniem do władzy44.

Przed kilku laty wydawało się, że prawica laicka ukształtuje się 
w środowiskach zbliżonych do liberalizmu. Znakiem tych dążeń był 
„Dziennik” pod kierownictwem Roberta Krasowskiego. Jednak pro-
jekt ten nie miał, mówiąc językiem czystej polityki, elektoratu, a więc 
w praktyce, w niezbyt długim okresie swojego istnienia, dryfował 
drogą od poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości (nie powinno wydawać 
się nam to zaskakujące) do poparcia dla Platformy Obywatelskiej. 
W tym dryfowaniu objawiła się też słabość zespołu Krasowskiego, 
którego – to sąd subiektywny i a posteriori – idealną „prawicą laic-

42 Zob. J. Ratzinger, Homilia na rozpoczęcie konklawe, 18.05.2005.
43 M. Jurek, Wartości nienegocjowalne, s. 81–82; wszystkie odniesienia do wypowiedzi Marka 

Jurka w akapicie odnoszą się do tego fragmentu tekstu lidera Prawicy Rzeczypospolitej.
44 T. Rowiński, Utracona metafizyka PiS-u, christianitas.org, 27.09.2010. Trzeba jednak 

wspomnieć, że wciąż na stronach PiS można znaleźć broszurę programową Katolicka 
Polska w chrześcijańskiej Europie z 2005 roku. Zerwanie z polityką chrześcijańską przez 
PiS nastąpiło razem z wszczęciem procesu obstrukcji podczas prac sejmowych a potem 
odrzuceniem poprawki do Konstytucji mającej chronić życie. Wydarzenia te szczegó-
łowo opisał M. Jurek w książce Dysydent w państwie POPiS, Dębogóra 2008. 
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ką” byłaby jakaś partia liberalna w typie, którego w dalszym ciągu 
w Polsce nie ma. Tymczasem wyraźnie widać, że w środowiskach 
przywiązanych do polskości coraz silniej dostrzegany jest kryzys 
nie tylko wiary, ale i idący za nim kryzys zintegrowanej polskości. 
Pojęcie tego, co narodowe, kształtowane jest np. w oparciu o język 
niemieckiego romantyzmu, który silnie ciąży ku pogańskim koncep-
cjom życia narodowego, ku owym „tożsamościom”, których anachro-
nizm jest dobrze widoczny. Choćby wtedy, gdy polskość dzisiejszą 
przeżywa się w kostiumie Polaków żyjących w czasach zaborów czy 
walk partyzanckich żołnierzy niezłomnych lub Polski sarmackiej.45 
Przykładem i symbolem tego pierwszego kostiumu pozostanie już 
na zawsze używanie Mickiewiczowskiego sformułowania o „dwóch 
Polskach” jako rzekomo najbardziej aktualnej diagnozy naszej sytu-
acji w wieku XXI. Bardziej jednak niż diagnoza jest to samospełnia-
jące się proroctwo. Niewiele potrzeba wyobraźni by zrozumieć, jak 
dezintegrujące politycznie jest posługiwanie się takimi anachroni-
zmami. Zresztą oglądamy to na co dzień, gdy suwerenność myli się 
ze stawianiem zawsze na swoim. Gdy celowo porzuca się pole bitwy 
pomiędzy „cywilizacją życia” a „cywilizacja smierci”, siłą rzeczy odda-
je się swoje siły w służbę tej drugiej, a zatem traci się też zdolność 
rozpoznania politycznej miary w tych obszarach, które uznaje się 
jeszcze za ważne. Chrześcijaństwo staje się w tak prowadzonej poli-
tyce rodzajem naśladowczego oręża, jedynie lustrzanym odbiciem 
antykatolickiej retoryki liberalnej, a także narzędziem do realizacji 
szczególnego partykularyzmu narodowego, opartego na specyficz-
nie rozumianym pragmatyzmie, która potrzebuje wprawdzie swojej 
estetyki, najlepiej religijnej, ale wydrążonej z jej zasad.

Partykularyzm i pragmatyzm łączą się w sposób naturalny, jako 
efekt odrzucenia całościowego i bardziej uniwersalistycznego podej-
ścia do spraw narodowych charakterystycznego dla Kościoła. Są odej-
ściem od dobra wspólnego. Patronem intelektualnym, ale i symbolem 
takiej postawy na tzw. prawicy jest Jarosław Marek Rymkiewicz, 
wybitny współczesny polski pisarz, który sięga do przywołanego 
już schematu „dwóch narodów”, a także do niemieckiego roman-

45 O pułapkach rekonstrukcjonizmu, bardzo zwięźle, ale i trafnie pisał F. Łajszczak, Katyński 
Marsz Nocnych Wilków, christianitas.org, 16.04.2015.
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tyzmu i jego pogańskiego odchylenia. Uważniejszy czytelnik łatwo 
zauważy, że główna praca pisarza implicite skupia się na odczytywa-
niu historii Polski poza Kościołem, poza katolickością jako formą. 
Czy nie tego samego chciałaby lewica, której jednak brak na szczę-
ście odwagi by wyjść z naśladownictwa estetyki paryskich czy ber-
lińskich mód intelektualnych?46 To zresztą też różni Rymkiewicza 
od naszych romantyków XIX wieku, którzy może mieli zbyt wiele 
„narodowej fantazji”47, wzniosłości, patosu, tak że te namiętności 
wyciągały ich z czasem z ram Kościoła, ale wiedzieli jednocześnie, że 
to tradycja religijna jest prawdziwą, także polityczną, tradycją pol-
ską. Odwołanie do Mickiewicza będzie znamienne jeszcze z innego 
powodu. Chodzi mianowicie o jego poróżnienie się z założycielami 
zgromadzenia Zmartwychwstańców, którzy – jak pokazuje badacz-
ka „mistyki nadwiślańskiej”, Natalia Stencel48 – są twórcami współ-
czesnego języka polskiej katolickiej pobożności, ale także twórcami 
integralnie katolickiej teologii narodu, która nie wydaje się wcale 
anachroniczna, lecz raczej realistyczna także i dziś. W czasach, gdy 
państwo polskie istnieje, odwołania do ostrych rozbiorowych kate-
gorii Adama Mickiewicza powinniśmy podejmować z dużą ostroż-
nością, a może nawet w ogóle zarzucić. Nie musimy, a nawet nie 
powinniśmy budować radykalnych granic wewnątrzpolskich w świe-
cie idei, wtedy gdy istnieją łączące nas granice państwa. Tworzenie 

46 Własną drogą, lewicy patriotycznej, podąża w Polsce głównie środowisko pisma „Oby-
watel”, a także jeden z najlepiej rozpoznawanych publicystów tego środowiska Krzysztof 
Wołodźko. W tej własnej drodze nie odrzucają inspiracji chrześcijańskiej. Do pewnego 
stopnia można by nawet powiedzieć, że są lewicą konserwatywną, ponieważ ponad 
rewolucjonizowanie kultury stawiają zawsze tych, którzy cierpią niesprawiedliwość 
z powodu ideologii, niegodziwości systemu w jakim działa państwo. Niestety w spra-
wach takich jak prawo do życia każdego widać brak zakotwiczenia w dobrej antropo-
logii, a co za tym idzie problem z hierarchizowaniem spraw i niedostrzeganie, że pełna 
ochroną życia jest fundamentem sprawiedliwości społeczne. Bez ochrony społecznych 
praw moralnych solidaryzm w innych sferach łatwo staje się procesem budowaniem 
narodowego egoizmu w sensie konsumpcjonistycznym. W tym też sensie nie dziwi 
bliskość Wołodźki i obozu „dobrej zmiany”.

47 Sformułowanie to – niezwykle trafne – odnośnie mesjanizmu naszych wieszczów naro-
dowych znalazłem w artykule N. Stencel, Mistyka nadwiślańska. Teologia narodu św. Fau-
styny Kowalskiej i Rozalii Celakówny, w: P. Rojek (red.), Społeczeństwo teologiczne. Polska 
teologia narodu 966–2016, Kraków 2016, s. 141.

48 N. Stencel, tamże, s. 128–150.
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państwa narodowego to nie rozkosze konformizmu, ale nieustanna 
praca w szukaniu tego co dobre.

Dramat patriotyzmu niereligijnego może być zatem dla Polski 
równie niebezpieczny jak liberalizm. Nie należy się po nim spodzie-
wać skłonności totalitarnych, jak chcieliby ci, którzy głoszą wszech-
obecny faszyzm. Chodzi raczej o widoczny, chociażby w twórczości 
Rymkiewicza, autyzm – zgodę na to, by płonął świat, byle własny 
ogród, jego gawrony i krety wiodły spokojny żywot, ponieważ są tymi 
prawdziwymi gawronami. To oznaczałoby, że o rzeczywistą Polskę 
chodzi znacznie mniej, niż wynika z deklaracji. Dla tej wygody i roz-
koszy konformizmu można poświęcić wiele, liczne korzyści dobra 
wspólnego, ponieważ – bez rozpoznawania Boga – Polska może być 
czymkolwiek. Ostatecznie nie ma znaczenia, czym ona będzie, ponie-
waż nie jest jej dane żadne powołanie. Może być po prostu tym co 
powie poeta i co będzie dla jego wyznawców przyjemne. Jeśli mało 
chodzi o Polskę, a jeszcze mniej o chrześcijaństwo to naprawdę real-
nym niebezpieczeństwem staje się „liberalny autorytaryzm”49, który 
jest praktyką polityczną PiS i jest dokładnie tym co zawiera ta nazwa. 
Niezależnie od osobistych poglądów Jarosława Kaczyńskiego czy pro-
mowanych przez radykalną centroprawicę dóbr, razem z kolejnymi 
instytucjonalnymi rewolucjami (Trybunał Konstytucyjny, reforma 
sądów, przejęcie mediów publicznych) wykuwa się system pod rzeczy-
wistą rewolucję moralną, jaką w przyszłości za pomocy tych narzędzi 
przeprowadzi lewica, liberałowie lub po prostu następne pokolenia 
pozbawionych zasad liderów Prawa i Sprawiedliwości.

Zatem do odzyskania jest bardzo wiele a nawet coraz więcej i ta 
praca pozostaje przed Kościołem, ale i przed publicznym zaangażo-
waniem katolików. Nie mamy dziś ani Wojtyły, ani Wyszyńskiego. 
Jednak wciąż jeszcze jest ambona, jest możliwość obywatelskich 
projektów ustaw, które mogą nasz kraj (tę szatę naszego narodu) 
czynić bardziej chrześcijańskim, czyli po prostu bardziej ludzkim 
i bardziej sprawiedliwym, pomagającym prowadzić dobre życie. Reali-
zacja programu duszpasterstwa pamięci musi się odbywać na różnych 
poziomach: kaznodziejstwa, wspomnianych inicjatyw ustawodaw-
czych i uchwał parlamentarnych w obronie życia i suwerennej poli-

49 Zob. przyp. 35.
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tyki, zmiany preambuły do konstytucji na wprost ukierunkowaną 
na prawdziwego Boga oraz większej sprawności i sprawiedliwości 
wielu innych organów państwa. Nie zapominajmy też o mecenacie 
sztuki, który praktycznie nie istnieje i o którego nieistnieniu prak-
tycznie się nie pisze. Godnym uwagi wyjątkiem od tego milczenia 
był tekst Dariusza Karłowicza. Zacytuję tylko początek tego celnego 
i gorzkiego felietonu:

Jakiś czas temu pisałem tekst o zorganizowanych 
w Poznaniu obchodach 1050-lecia chrztu Polski („Biskupi 
wolą Broadway”). Jak państwo pamiętają centralnym 
wydarzeniem artystycznym oficjalnych uroczystości był 
musical „Jesus Christ Superstar”. Nic z tego, co wydarzyło się 
w polskiej kulturze przez ponad tysiąc lat nie okazało się dość 
dobre, żeby uświetnić obchody. Trzeba było sięgnąć za ocean. 
Co było robić? Tylko Broadway! Czy była to kompromitująca 
wprawdzie, ale przypadkowa wpadka? Obawiam się, że 
nie. Wiele wskazuje na to, że ten wybór doskonale oddaje 
stan ducha kościelnych elit, które do sztuki (a może kultury 
w ogóle) odnoszą się z najwyższą obojętnością. Czasy kiedy 
Polski Kościół skupiał wokół siebie najwybitniejszych twórców 
minęły i prawdę powiedziawszy nie sądzę, by ktoś się tym 
szczególnie przejmował.”50

S E N S  P O L S KO Ś C I

Sensem polskości jest w historii rozpoznawanie Boga zarówno przez 
naród, jak i przez państwo. W tej sytuacji „reguła życia”, którą może-
my rozumieć jako budowanie „konsensusu chrześcijańskiego”51 jest 
jedną z najważniejszych naszych instytucji istnienia. Trzeba jej chro-
nić, zwłaszcza że jest zaniedbywana przez państwo, które kuleje 
i wymaga naprawy. Kościół także powinien wyjść z modelu duszpa-
sterstwa jedynie wewnętrznych spraw duszy lub duszpasterskiego 

50 Por. D. Karłowicz, Nie ma zamówień, nie ma sztuki, „wSieci”, 23/2017, także w książce Polska 
jako Jason Bourne, Warszawa 2017.

51 M. Jurek, tamże.
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„supershow”, aby zamiast tego powrócić do mówienia o widzialnym 
chrześcijaństwie – widzialnym jako coś własnego i właściwego sobie, 
przede wszystkim zasadach myślenia i działania. Przygotowania do 
roku 2016 były okazją do zintegrowania różnych aspektów aktyw-
ności Kościoła, który mógł powiązać uwagę wiernych w wymiarze 
moralności prywatnej z silniej wskazanym publicznym powołaniem 
narodu. Mógł być presją wywieraną na „liberalny autorytaryzm” by 
lepiej zintegrował się z całością. Autorytaryzm w istocie jest prze-
cież szerszą definicją rządów nad Polską budowaną przez dziedziców 
Okrągłego Stołu, czy będzie to obóz PO, czy obóz PiS. Niekoniecz-
nie chodzić może o nawoływanie od razu do zbyt buńczucznych 
pomysłów misji reewangelizacji Europy – jak stało się to w słowach 
premiera Morawieckiego – skoro ta misja musi się odbyć w polskim 
życiu publicznym. Polegać ona musi na zrozumieniu siebie, przez 
uznanie, że bycie Polakiem i katolikiem, chrześcijaninem, jest zna-
kiem głębokiej racjonalnej suwerenności osobistej oraz publicznej. 
Do tego dodajmy pojęcie, że praktyczny oraz polityczny wymiar wiary 
ma także znaczenie duchowe, ponieważ dotyczy formy, kształtuje 
cnotę sprawiedliwości.

Ważnym elementem dziedzictwa polskiego katolicyzmu, który 
mógł zostać przywrócony w roku Nowego Millenium, współczesnym 
i zrealizowanym w sposób konkretny, byłaby aktualizacja spuścizny 
polskiej inteligencji katolickiej. Inteligencja katolicka jest ogrom-
nie obolała. Można nawet podejrzewać, że nie istnieje, ponieważ 
ci, którzy zostali na placu zmagań, zwykle ulegali i wciąż ulegają 
jakiemuś rodzajowi postchrześcijaństwa: liberalnemu, postseku-
larnemu, demokratycznemu, genderowemu itd. Kryzys suwerennej 
racjonalności katolickiej52 widać było już w niechętnych reakcjach 
środowisk inteligenckich na przygotowania do wydarzenia roku 
1966. W roku 2016 można było podjąć wysiłek dania impulsu do 
nowego myślenia – z wnętrza nadprzyrodzoności i wnętrza chrze-
ścijańskiej roztropności. Można było umocnić ducha, tych którzy 

52 Jego początki opisał choćby na łamach „Christianitas”, nr 51/2013, R. Graczyk w artykule 
Katolicy – rewizjoniści: nowa „wieloświatopoglądowość”?, s. 265–284; zob. też. T. Rowiński, 
Lewicowe ukąszenie. Czy tylko lewicowe?, „Fronda”, nr 79/2016, s.130–144.
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wręcz tego oczekiwali, ponieważ nie chcieli dalej cieszyć się z tego, 
że jako katoliccy intelektualiści bywają podobni do świata i świat ich 
czasem za to chwali (to tylko chwilowa chwała). Wydobywać to, co 
rzeczywiście dobre w świecie i co wskazuje na Tego, który wskrzesi 
nas w Dniu Ostatecznym, a krytyczne ostrze przykładać do błędu.

A jednak nic z tych możliwości i nadziei praktycznie nie zosta-
ło zrealizowane. Rok jubileuszowy przeminął w chaosie nieprzy-
gotowanych lub słabo przygotowanych inicjatyw. Skupiono uwagę 
na wielkim uderzeniu Światowych Dni Młodzieży, ale był to tylko 
objaw zaniechania właściwego przygotowania Polski do Jubileuszu 
i w gruncie rzeczy słabego zrozumienia znaczenia czasu jaki nastał. 
Rok 2016 upłynął też pod znakiem porzucenia przez rząd noweliza-
cji ustawy o ochronie życia nienarodzonego, który to projekt lepiej 
realizowałby zapisy konstytucyjne. 

W Ł A S N A  C Y W I L I Z A C J A  P O L S K I

Wbrew temu, że refleksje zawarte w tej książce osadzone są w histo-
rycznych już wydarzeniach, książka ta nie skupia się na przeszłości. 
Minione wypadki służą przede wszystkich diagnozie sytuacji Polski 
z perspektywy jej powołania; służą także pokazaniu odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego cywilizacja chrześcijańska jest własną cywilizacją 
Polski, co to właściwie znaczy i co to znaczy, że można ją budować 
w każdym momencie. Ω



NIE ODDAM 
KULTURY 
WALKOWEREM 
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Mateusz K. Dziób: Galeria sztuki 
w sklepie spożywczym. Skąd ten 
pomysł?

Jarosław Trzaska: Nie ukrywam, że 
zaczęło się od ustawy zakazującej han-
dlu w niedzielę. Moje dzieci prowadzą 
przedszkola i pomyślałem, że można 
by stworzyć w sklepie galerie prac ich 
podopiecznych, co z kolei przyciągnęło-
by rodziny przedszkolaków. Potem moja 
znajoma powiedziała mi o Pani Leoka-
dii Nastały – i to jej obrazy wiszą dziś 
w galerii. To znana artystka z Piaseczna, 
jej twórczość należy do szkoły zakopiań-
skiej. Kiedy zaprezentowaliśmy jej nasz 
pomysł, oczy zaiskrzyły się jej z radości, 
że tyle osób zobaczy jej dzieła. Zaczęła 
sypać pomysłami jak z rękawa, chciała 
nawet zorganizować wernisaż połączony 
z jakimiś występami muzycznymi. Tak 
właśnie narodziły się Lokalne Placówki 
Kulturalne w Delikatesach Pod Dębem.

Czy Pani Leokadia Nastały jest klientką 
Waszego sklepu?

– Nie, mieszka po drugiej stronie 
Piaseczna.

Co się stało, kiedy tu przyjechała?

– Uczestniczyła w wieszaniu swoich 
obrazów, była przy tym bardzo skrupu-
latna. Są powieszone dokładnie w taki 
sposób, jak chciała.

Ile osób zobaczyło te obrazy?

– We wszystkich naszych sklepach, 
a mamy ich trzy, liczba klientów waha 
się między dwoma a trzema tysiąca-
mi dziennie. W większości są to stali 
klienci. Jeśli choć 10 procent podnie-
sie głowę i dostrzeże obrazy, to nasza 
misja zostanie spełniona. Odbiorcy 
będą mieli okazję do refleksji, a prace – 

ŚWIAT PĘDZI I NIKT NIE MA CZASU NA KULTURĘ. A WY, JAKO 
„FRONDA LUX”, PRÓBUJECIE COŚ Z TYM ZROBIĆ. MOIM ZDANIEM 
NIE NAWRACACIE PRZEKONANYCH, ALE ZWRACACIE SIĘ DO 
TYCH Z POZORU NIEZAINTERESOWANYCH I WYRYWACIE ICH 
Z MARAZMU – MÓWI JAROSŁAW TRZASKA, KTÓRY W SKLEPIE 
SPOŻYWCZYM OTWORZYŁ GALERIĘ SZTUKI
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szansę na wywarcie na ludzi określone-
go wpływu.

Jak obrazy zawieszone nad 
produktami spożywczymi wpływają na 
atmosferę miejsca?

– Był Pan w sklepie i widział Pan entu-
zjazm pracowników. Nagle zwykła 
sprzedawczyni stała się niezwykłą 
sprzedawczynią. Zwykle miejsce pracy 
stało się niezwykłym miejscem pracy. 
Nasze pracownice są dumne, że uczest-
niczą w takim projekcie.

Jakie są opinie klientów o Pańskiej 
wystawie?

– To są zwykle proste odpowiedzi. „Podo-
ba mi się” – „nie podoba”, „ciekawe” – 
„nieciekawe” albo na przykład: „ładne 
kwiaty”.

A czy zaczynają drążyć głębiej, pytają, 
kto to namalował?

– Tego nie wiem. Czasami rozdajemy 
ulotki, ale nie wiemy przecież, co się 
z nimi później dzieje. Nie stawiamy 
sobie za cel prowadzenia z odbiorcami 
dyskusji. Planujemy za to organizować 
happeningi, które będą okazją do podję-
cia dialogu z ludźmi, poznania ich opinii. 
W muzeach też nikt z nikim nie rozma-
wia na temat wystawy i nie pyta, czy się 
podobało.

Co chce Pan zatem osiągnąć? Czy 
chodzi tylko o zezwolenie na handel 
w niedzielę?

– Chciałbym przekonać twórców, że 
w sklepie ich dzieła zobaczy więcej osób 
niż w galerii sztuki i że sztuka niekoniecz-
nie musi być zamknięta w klasycznych 
placówkach kultury.

Każdy artysta chce być słuchany, chce 
być oglądany. Myśli Pan, że poza Panią 
Nastały więcej artystów chciałoby 
pokazać swoje prace w sklepie? Czy 
takie miejsce nie ubliża sztuce?

– Walczę z takim stereotypem. Zdania 
w tej sprawie są oczywiście podzielone. 
Przedstawiciele Domu Kultury w Pia-
secznie mówią na przykład, że to chybio-
ny pomysł i niewłaściwe miejsce na takie 
inicjatywy. Przedstawicielom samorzą-
dów z kolei przedsięwzięcie bardzo się 
podoba. Co najważniejsze, większość 
osób, które zobaczyły wystawę, wypowia-
da się na jej temat pozytywnie. W naszej 
miejscowości mieszka wielu twórców 
amatorów, są wśród nich studenci ASP 
i architektury czy uczniowie – i Lokalne 
Placówki Kulturalne stanowią dla nich 
możliwość pokazania swojego talentu 
i pomysłu na sztukę. Młodzi artyści są 
zainteresowani ekspozycją swoich prac 
w sklepie, ponieważ zazwyczaj nikt ich 
nie ogląda. Nikt ich nie ogląda! Jedynie 
twórcy o uznanej pozycji, tacy jak Pani 
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Leokadia Nastały, mogą liczyć raz na 
kilka lat na wystawę w jakimś lokalnym 
domu kultury. Obejrzy ją może sto osób, 
z czego połowę stanowić będą przyja-
ciele i znajomi, po czym zostanie ona 
okrzyknięta „wielkim wydarzeniem kul-
turalnym”. To jedyna okazja do szerszego 
zaprezentowania swoich prac, jednak nie 
wszyscy mają taką możliwość. Dlatego 
artyści sami zaczęli się do mnie zgłaszać 
z kolejnymi projektami w ramach Lokal-
nej Placówki Kulturalnej. Ten wywiad to 
również próba ukazania w korzystnym 
świetle naszego pomysłu. Pismo z Pań-
stwa autorytetem może wesprzeć walkę 
ze stereotypowym spojrzeniem na życie 
kulturalne.

Czuje się Pan kuratorem sztuki?

– Koledzy naśmiewają się ze mnie, że 
jestem mecenasem. Zaproponowa-
łem Domowi Kultury, żeby fundować 
nagrody, organizować konkursy – choć-
by po to, żeby za otrzymane pieniądze 
laureat mógł kupić farby, płótno... Moje 
dzieciaki, które same wykazują mnó-
stwo kreatywności, prowadząc przed-
szkole, podpowiadają, żeby zainicjo-
wać serię happeningów – spotkań ze 
sztuką. Zarówno dla młodszych, jak i dla 
starszych.

I będzie je Pan organizował?

– Tak, planujemy zacząć w lipcu [rozma-
wiamy w czerwcu – red.].

Widać, że złapał Pan bakcyla. 
Czy teraz zdecydowałby się Pan 
prowadzić galerię sztuki jako osobny 
podmiot?

– Nie, ponieważ żeby prowadzić gale-
rię sztuki, musiałbym się na tym znać. 
Obecnie jedynym kryterium oceny jest 
dla mnie to, czy dana twórczość mi się 
podoba, czy nie. A to nie jest przecież 
takie proste. Trzeba posiadać określoną 
wiedzę, a najlepiej zdobyć wyksztalcenie 
we właściwej dziedzinie. Nie lubię robić 
czegoś, na czym się nie znam. Na razie 
ten temat budzi moje emocje i być może 
za jakiś czas otworzę osobny lokal, rodzaj 
świetlicy, w której przy okazji będzie mie-
ściła się galeria. Być może zacznę wspie-
rać początkujących twórców i stanie się 
to częścią mojego biznesu. Na razie dążę 
przede wszystkim do tego, by inicjatywa 
Lokalnych Placówek Kulturalnych wyróż-
niała mnie na tle konkurencji. Chcę, żeby 
ludzie chcieli u mnie pracować. Bycie 
zwykłym sprzedawcą to nic prestiżowe-
go, ale bycie sprzedawcą Rolls-Royce’ów – 
już tak. Chcę, żeby tak samo postrzegano 
pracę w Galerii Pod Dębem.

Bo samo „Pod Dębem” to nazwa waszej 
firmy?

– Tak.

Pasuje do galerii sztuki. Pan z kolei 
utożsamia się z jednym z naszych haseł: 
nie oddamy kultury walkowerem.
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– Bardzo mi się spodobało to stwierdze-
nie. I dlatego zgodziłem się na rozmowę.

Znał nas Pan wcześniej czy nas Pan 
wyguglował?

– Wyguglowałem. Skoro już jeste-
śmy w temacie, to przyznam się, że na 
początku zainteresowanie mediów było 
ogromne i nie mogłem opędzić się od 
dziennikarzy. Zarówno lokalnych, jak 
i ogólnopolskich.

Ale chyba nikt z nich nie usiadł z Panem 
i nie rozmawiał o kulturze?

– Nie. Interesowało ich głównie to, w jaki 
sposób obchodzę prawo. Ja z kolei tłu-
maczyłem, że nie obchodzę prawa, ale 
dostosowuje się do niego.

A jak Pan rozumie wspomniane motto?

– Świat pędzi i nikt nie ma czasu na 
kulturę. Kiedy na przykład oglądam 
telewizję i trafiam na spektakl teatralny, 
potrzebuję impulsu, który sprawi, że nie 
zmienię stacji. Wówczas sztuka okaże się 
dobra, a ja zrobię coś dobrego, ponie-
waż ją obejrzę. Wy próbujecie stworzyć 
taki impuls i sprawić, żebym zaintereso-
wał się kulturą. Może to być na przykład 
zachęta do zobaczenia rzeźby czy prze-
czytania wiersza.

Nie nawracacie przekonanych, ale 
zwracacie się do tych z pozoru niezainte-
resowanych i wyrywacie ich z pewnego 

marazmu, z bezmyślnego pędu. Waszym 
celem jest zdobycie zainteresowania jak 
największej grupy odbiorców, łącznie ze 
zwykłym Kowalskim.

Aby kogoś zainteresować, sztuka 
powinna być dobra, a najlepiej – 
powinna zmuszać do refleksji, nie 
podając niczego na tacy. Czy Pan się 
z tym zgadza?

– Tak. Ale najpierw muszę nawiązać z tą 
sztuką kontakt, i właśnie o to chodzi 
w mojej interpretacji Waszego hasła. 
Potrzeba magnesu, który skłoni nas, 
żebyśmy po coś sięgnęli.

A co Pan myśli o tym, że ludzie nie 
chcą płacić za kulturę? Odbiorcy nie 
myślą o artyście, o czasie, jaki poświęcił 
na stworzenie swojego dzieła. Chcą 
wszystkiego za darmo.

– Piramida potrzeb Maslowa. Niestety 
kultura znajduje się na samym jej wierz-
chołku. Większości osób w ogóle nie jest 
potrzebna do życia. 

A czy jako menedżer umiałby Pan 
sprzedać jakiś produkt kulturalny?

– Nikt nie kupuje produktu dla produk-
tu samego w sobie. Sprzedając produkt 
kulturalny, również trzeba wykreować 
w konsumencie określoną potrzebę. 
Można przekonać odbiorcę, że takie 
dobra pozwolą mu się wyróżnić, zbudo-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
6 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
18

 
17

1

wać określoną pozycję społeczną. Rekla-
mowałbym te produkty jako swoisty 
must have.

Czy kultura jest potrzebna do życia? 

– Myślę, że dla większości społeczeństwa 
ona w ogóle nie ma znaczenia. Poza tym 
kulturę każdy pojmuje inaczej. Dla jed-
nego będzie to przyśpiewka ludowa, dla 
innego głębsze zjawisko. To trudne pyta-
nie. Kultura z pewnością może być dla 
wszystkich ucieczką od codzienności.

Ma Pan swoich ulubionych malarzy?

– Są obrazy, które szczególnie lubię, ale 
nie potrafię wypowiedzieć się profesjo-
nalnie na ich temat. Generalnie podoba-
ją mi się twórcy impresjonistyczni.

Czy jeśli nastąpi zmiana ustawy 
o zakazie handlu w niedzielę, będzie 
Pan kontynuował działalność 
kulturalną?

– Nawet jeśli ustawa zniknie, nie zamie-
rzam likwidować Lokalnych Placówek 
Kulturalnych. Udało nam się sprawić, że 
nasze sklepy są postrzegane jako niezwy-
kłe. Może to nie jest instytucja z praw-
dziwego zdarzenia, ale mała placówka 
kulturalna – już tak. A ona może skłonić 
zwykłego człowieka, by poszedł do gale-
rii sztuki. Ω

Rozmawiał Mateusz K. Dziób

Jarosław Trzaska – właściciel trzech sklepów spożywczych, w odpowiedzi na ustawę zakazującą handlu 
w niedzielę otworzył we wszystkich Lokalne Placówki Kulturalne.
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Powroty do pewnych dzieł kultury mogą 
złamać serce, bowiem wspomnienia o nich 
bywają zniekształcone przez sentyment

Nostalgia miesza się z uczuciem ekscytacji, doświadczania czegoś po 
raz pierwszy w życiu. Chcecie utwierdzić samych siebie w przekona-
niu, że dane dzieło wstrząsnęło waszym światopoglądem. Że ukształ-
towało was lub chociaż zrobiło na tyle dobre wrażenie, że wciąż 
sięgacie do niego zniekształconą przez sentyment pamięcią. Tak, 
są takie dzieła. Ale dla równowagi: jest także Cowboy Bebop. Jego 
pamięć jest wsparta przez fanów analizujących wszystkie możliwe 
elementy i doszukujących się ukrytych znaczeń. A jego fundamen-
ty mogą znajdować swoją podstawę w mitologii indoeuropejskiej.

Dla czytelników, którzy o Cowboyu Bebopie nigdy nie słyszeli: to 
dwudziestosześcioodcinkowe anime autorstwa Shinichiro Watana-
be (reżyseria) Keiko Nobumoto (scenariusz), Toshihiro Kawamoto 
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(projekt postaci) i Yoko Kanno (muzyka) z gatunku sci-fi, które miało 
swoją premierę w kwietniu 1998 roku. Na przestrzeni dwóch dekad 
Cowboy Bebop osiągnął komercyjny sukces i zdążył uzyskać status 
dzieła kultowego.

Akcja serialu rozgrywa się w 2071 roku i przedstawia codzienne 
bolączki grupy kosmicznych łowców nagród, latających na tytuło-
wym statku Bebop. Nazwanie Cowboya Bebopa serialem science fic-
tion to jednak niedopowiedzenie. Fabuła łączy bowiem elementy 
noir, komedii, horrory, filmu akcji, wspomnianego sci-fi, ale także 
filozofii, zwłaszcza koncepcji egzystencjalizmu. Do tego serwuje je 
przy akompaniamencie jednej z najbardziej zróżnicowanych ścieżek 
dźwiękowych w historii.

Niemniej z uwagi na charakter tematu, spoilery z produkcji będą 
nieuniknione. Gorąco zachęcam do obejrzenia wszystkich dwudzie-
stu sześciu odcinków, łącznie z pełnometrażową animacją, i konty-
nuowanie lektury po zapoznaniu się z nimi.

Cowboy Bebop czerpie z mitów indoeuropejskich, a przynajmniej 
tak twierdzą fani, prezentując swoje, niekiedy naprawdę niewia-
rygodne, analizy tego kultowego anime. Pierwszym był Georges 
Dumézil, historyk i filolog, porównujący Cowboya Bebopa i Prawdziwe 
męstwo przez pryzmat nawiązań do tychże mitów. Koncepcja wyda-
wała mi się na początku naciągana, im dłużej jednak o niej czytałem, 
tym bardziej ta teoria stawała się fascynująca. I prawdopodobna.

Badacz poświęcił swoją karierę rekonstrukcji społeczeństwa 
Praindoeuropejskiego. Dotychczasowo uważano, że dziedzictwem 
Indoeuropejczyków był przede wszystkim wywodzący się z jed-
nego źródła język. W toku dalszych badań odkryto, że mitologie 
i religie poszczególnych ludów charakteryzują się także wspólnymi 
motywami. Filolog zasłynął twierdzeniem, jakoby Indoeuropejskie 
społeczeństwo charakteryzowało się dwojaką koncepcją przywódz-
twa, reprezentowaną w starożytnych kulturach przez pary władców 
i bogów, na przykład Tyra i Odyna w wierzeniach skandynawskich 
czy Mitry i Waruny w Indiach. Zdaniem Dumézila wszystkie pary 
są odzwierciedleniem antycznych indoeuropejskich bóstw: władcy 
Tiwaza i bóstwa Wodanaza.

Wodanaz jest utożsamiany z nieprzewidywalnością, magią i mło-
dością. Tiwaza to jego przeciwieństwo: jest dostojny, doświadczony, 
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bardziej wiekowy. Władcy są sprawiedliwi, oddani służbie i rodzi-
nie – ich cechami są opiekuńczość i rozwaga. Bóstwa są chaotyczne, 
gwałtowne – ich cechami są więc płodność i nagłość. Wodanaz to 
germański odpowiednik Odyna i Waruny, natomiast Tiwaza to Tyr 
i Mitra. Jeden z nich nie ma oka, a drugi – ramienia. W tym momen-
cie dość widoczne stają się analogie do postaci Spike’a i Jeta z Bebopa, 
które wskazały kierunek, w którym dąży teoria.

Spike Spiegel to Odyn, Jet Black to Tyr. Nie da się tego sub-
telniej przedstawić. Odyn oddał swoje oko, by napić się wody ze 
studni wiedzy należącej do Mimira. Tyr poświęcił ramię Fenriro-
wi, ogromnemu wilkowi, który zagrażał nordyckim bogom. Spike 
stracił oko podczas potyczki z kryminalnym syndykatem, z któ-
rego chciał się wydostać. Jet poświęcił ramię podczas zasadzki, 
w której brał udział jego skorumpowany partner. Obaj zastąpili je 
mechanicznymi protezami. Przypadek Spike’a jest o tyle ciekawy, 
że jego sztuczne oko to zarazem narracyjne dopełnienie moty-
wacji głównego bohatera. Proteza pokazuje protagoniście wizje, 
wspomnienia, które obligują go do rozliczenia się z przeszłością. 
W nordyckiej mitologii oko, które oddał Odyn, wciąż pokazywało 
mu wizje unosząc się w studni.

Władca rządzi w czasie pokoju, bóstwo podczas chaosu. Prze-
kładając to na realia Cowboya Bebopa, postać Jeta można podcią-
gnąć do roli doświadczonego władcy. Jest on kapitanem Bebopa, 
strzeże na nim porządku i decyduje o kursie, jaki obierze zało-
ga. Jest dobrym władcą rządzącym w czasie pokoju. Kieruje się 
racjonalnymi pobudkami, polega na dedukcji by rozwiązywać pro-
blemy – był w końcu kosmicznym policjantem. Gdy dochodzi do 

konfrontacji, a brutalne starcia stają się nieuniknione – 
wtedy to Spike wchodzi do gry, mając ostatnie słowo. On 
z kolei jest ucieleśnieniem bóstwa zbierającego żniwo pod-
czas burzliwych czasów. Woli polegać na intuicji, a nawet, 
i tu pojawia się element magiczny, poszukiwać odpowiedzi 
u starego jasnowidza. Przykładów na wybuchowy charakter 
Spike’a można w serialu mnożyć, ale najbardziej charaktery-
stycznym pochodzi z The Real Folk Blues, Part II, ostatniego 
odcinka, w którym dochodzi do ostatecznej konfrontacji 
z Viciousem – partnerem bohatera z czasów pracy dla syn-

Indoeuropejskie 
społeczeństwo 

charakteryzowało się 
dwojaką koncepcją 

przywództwa, 
reprezentowaną 

w starożytnych 
kulturach przez pary 

władców i bogów 
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dykatu. Trup ściela się gęsto, bez imienni kryminaliści padają z rąk 
jednookiego Spike’a, który pomimo ran prze do przodu. To siła natu-
ry, z którą trzeba się liczyć.

Innym dającym do myślenia przykładem inspiracji mitologią mia-
łaby być animalistyczna symbolika nakreślona w anime. Według 
Dumézila Wodanaz i Odyn posiadają silną więź z ptakami, ten drugi 
miał dwa kruki, Hugina i Munina, które wiernie mu służyły. Spike 
nie miał żadnego zwierzęcia, ale pseudonim nadany mu przez Śmie-
jącego Się Byka, Indiańskiego jasnowidza, jest w tym wypadku dość 
wymowny: „Wodny Ptak”. W szesnastym odcinku serii Black Dog 
Serenade dowiadujemy się z kolei, że aliasem, którym posługiwał 
się dawno temu Jet jest „Czarny Pies”. Dużym zaskoczeniem nie 
okazał się zatem fakt, że Tyr miał do czynienia z psami: poświęcił 
ramię Fenrirowi, a podczas Ragnaroku miał zginąć z łap Garma, 
psa-strażnika piekła.

Kolejnym przykładem mającym umocnić fundament tej teorii jest 
fabularna zbieżność głównych wątków animacji z podobieństwem 
do mitu Mitry i Waruna, którzy według indyjskich wierzeń stali 
na straży tego, by ludzie spłacali swoje długi. W Cowboyu Bebopie 
motyw długów z przeszłości jest niemal stale obecny. Postacie, które 

spotyka załoga statku, albo ponoszą konsekwencje ucieczki 
przed swoimi długami, albo wręcz przeciwnie – spotyka ich 
kara za próbę postawienia się przeszłości. W obu przypad-
kach następstwa są opłakane. Nie inaczej zresztą dzieje się 
z głównymi bohaterami, co widać choćby po zakończeniu 
serialu, gdy Spike próbuje rozliczyć się ze swoją kryminalną 
przeszłością.

Takie daleko idące porównania w sferze łączenia mitologii 
i popkultury mogą wydawać się dość nieprawdopodobne, ale 
w Cowboyu Bebopie nawiązywanie do wierzeń lub systemów 
religijnych stanowi o narracyjnej głębi, jaką twórcy stara-

li się przekazać, by nadać światu przedstawionemu jeszcze więcej 
wiarygodności.

Oczywistym nawiązaniem może być na przykład odcinek dwudzie-
sty trzeci, zatytułowany Brain Scratch, gdzie załoga Bebopa poluje na 
lidera sekty Scratch, Londesa. Jest on łudząco podobny do założy-
ciela działającej w latach 70. religijnej sekty Heaven’s Gate, Marshal-

wrota nieba 
były co prawda 

w założeniu 
rewizją 

chrześcijaństwa, 
ale ich idee 

były zbliżone 
do buddyjskich 

zasad 
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la Applewhite’a. W jednej scenie Ed (trzeci załogant statku) używa 
fikcyjnego imienia „Marshall Banana” próbując zarejestrować się 
na stronie sekty. Wrota Nieba były co prawda w założeniu rewizją 
chrześcijaństwa, ale ich idee były zbliżone do buddyjskich zasad, 
a mianowicie transcendencji ego i wyzbycia się cielesnych pokus. 
W przypadku Londesa: na rzecz elektronicznej jedności.

W pełnometrażowym filmie Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s 
Door można z kolei doszukać się znamion Taoizmu w postaci moty-
wu Snu Motyla chińskiego filozofa Zhuangziego. Antagonista filmu, 
Vincent, tak jak Zhuangzi, widząc motyle pojawiające się w całym fil-
mie, rozważa o ich prawdziwości („Nie wiedział już: czy był Zhuangzi 
śniącym, że jest motylem, czy motylem śniącym, iż jest Zhuangzi”).

Mniej widocznym przykładem może być z kolei buddyjska filozofia 
godai, czyli pięciu żywiołów – ziemi, wody, ognia, powietrza i energii 
(Pustki lub Nieba, tj. rzeczy poza naszym codziennym rozumowa-
niem). Każdy z żywiołów można przecież przyporządkować odpo-
wiedniemu członkowi załogi Bebopa: ziemia – Jet, woda – Spike, 
ogień – Faye, etc.

Mając na uwadze bogactwo odniesień w Bebopie, porównywanie 
animacji do powieści i filmu Prawdziwe męstwo, przez pryzmat mitu 
o Tiwazie i Wodanazie nie jest już wcale takie nieprawdopodobne. 
W końcu Rooster Cogburn to jednooki szeryf, a Mattie Ross to jed-
noręka dziewczyna, a oboje szukają mordercy jej ojca, by ten spłacił 
swój dług z przeszłości. Brzmi w dużym uproszczeniu tak jak wspo-
mniane archetypy.

Czy zatem twórcy Cowboya Bebopa mimo wszystko umyślnie czer-
pali z mitów indoeuropejskich i wykreowali głównych bohaterów na 
podobieństwo mitycznych władców i bogów? Do dzisiaj nikt otwarcie 
się do tych inspiracji nie przyznał, ale nawet jeżeli jest to „tylko” zbieg 
okoliczności lub efekt wyobraźni najzagorzalszych fanów – ogląda-
nie Cowboya Bebopa ze świadomością wielokulturowych zapożyczeń 
dodaje do i tak już niezapomnianego doświadczenia, jeszcze więcej 
głębi. Ta seria wciąż jest otwarta na interpretacje, a powroty do niej 
nie tylko nie łamią serca. Wprawiają je w jeszcze szybsze bicie. Ω



Styczeń 1991. Po kilkunastu 
miesiącach przerwy słucham 
po raz drugi listy Trójki. 
Tydzień wcześniej na 
liście pojawiła się „Parada 
wspomnień” Kultu

Tym razem w poczekalni Closterkeller, 
Sexbomba, Chłopcy z Placu Broni (dziś nie 
pasują mi do tej układanki, ale wtedy jakoś 
jednak pasowali) i ten riff. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem, jaka muzyka jest „radio-
wa”, a jaka „nieradiowa”, ba, w czasach 
anarchii przełomu dekad i ustrojów nikt 
nie wiedział. „Opowieść zimowa” Armii, na 
liście jako „Zimowa opowieść”, bo Niedź-
wiecki miał jakąś manię zmieniania tytu-
łów kawałkom polskich wykonawców. Dla 
mnie, znającego wtedy niewiele muzyki 
była to niespodziewana miazga. Polowa-
łem na ten kawałek w całości, udało się go 
dorwać później i w innym radiu. Chciałem 
kupić kasetę, ale w sklepie na Mazowiec-
kiej była tylko pierwsza płyta, ta z India-
ninem. Wtedy jeszcze nie byłem gotowy, 
podobało mi się na niej raptem kilka kawał-
ków. Tak czy inaczej, nie wiedząc jeszcze, 
z jakim zjawiskiem się mierzę, 22 lutego 
1991 usłyszałem po raz pierwszy w pełni 
świadomie gitarę Roberta Brylewskiego. 
Musiałem wcześniej słyszeć coś Armii na 
liście, przed 1991., znałem ze trzy kawałki, 
któregoś nawet bałem się jako dziecko, bo 
bałem się niektórych dźwięków i piosenek. 
A potem zostałem fanem Armii.

KILKA 
CHAO
TYCZ
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HISTORII 
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Armia wydała wtedy „Legendę”, a Izrael „1991”. Do wcześniejszej Armii 
przekonałem się szybko, ale z Izraelem poszło inaczej, nawet teraz jakoś 
nie mogę się przekonać do starszych płyt, a może po prostu nie lubię reg-
gae. Tak czy inaczej, gdy dla mnie wszystko było nowe, Brylewski miał już 
za sobą cztery płyty Izraela, w tym jedną nie wydaną, wydawał za to piątą. 
Miał też dwie płyty i singiel Armii, „czarną” Brygadę Kryzys i legendę Kry-
zysu sprzed Brygady… Stopniowo wszystko to do mnie docierało, jednak 
wcześniej, gdy pierwszy raz spotkałem się nazwiskiem Brylewskiego, to no 
cóż, nie były to okoliczności adekwatne do nastroju po pogrzebie. Marek 
Niedźwiecki wydawał wtedy przez kilka miesięcy pisemko „Lista”, w któ-
rym przekazywał swoje refleksje, bieżące notowania listy Trójki i jakieś 
skromne archiwalia. Zapatrzony w tę audycję, próbowałem robić klasową 
listę przebojów w dłubanej przez siebie szkolnej gazetce. A że Niedźwiec-
ki piosenki opisywał zawsze nazwiskiem twórcy, chciałem podobnie mieć 
u siebie, na ogół nie wiedząc, kto za co odpowiada. Przy Armii napisałem 
„Brylewski”, nie wiedząc jeszcze, w co się pakuję. Mieliśmy w szkole faceta 
od muzyki. Niespełniony, choć chyba całkiem niezły muzyk, saksofonista, 
któremu musiała gdzieś powinąć się noga. Kochał muzykę, dla dzieciaków 
był zbyt łagodny, nie panował nad nami w ogóle, a sami wiecie, że takich 
gości docenia się po latach, a na początku włazi im się na głowę i kom-
pletnie nie szanuje. Dzieciaki kilka lat młodsze od nas zafundowały mu 
dwa zawały w ciągu roku szkolnego, ten drugi zdaje się, że go wykończył. 
Facet nazywał się Brylicki. Dzieci, jak pewnie jeszcze pamiętacie, bawią 
się czasem w bardzo różne rzeczy. Z nazwiska Brylewski bekę miała więc 
cała klasa, ot, analogia, Brylicki – Brylewski, boki zrywać.

The Boors, Kryzys, Brygada Kryzys. Po pierwszym zespole została tylko 
hasłowa pamięć, po drugim płyta na zachodzie, wiele kowerów i nagrań, 
bardzo starych i całkiem nowych, jednak najważniejszym zespołem był 
chyba ten trzeci. Połączone siły Brylewskiego, Tomka Lipińskiego z Tiltu 

plus sekcja, Irek Wereński i nieżyjący już Janek Rołt. Płyta Bry-
gady Kryzys uchodzi za pierwszą płytę nowofalową, wydaną 
w bloku wschodnim. Nie licząc oczywiście byłej Jugosławii, gdzie 
chętniej wydawano słowiańskie odpowiedniki Stranglersów 
czy Joy Division, które zresztą, tym sukcesem zdemoralizowa-
ne, często przechodziły na bardziej komercyjne pozycje. Pły-

ta Brygady szła w inną stronę, choć była wyjątkowo ponurym zapisem 
czasu. Co prawda zwiastowała upadek Babilonu, który w czasie tak się 

komunizm w wymiarze 
politycznym i społecznym, 

przepisany na perkusję, 
bas i dwie gitary 
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rozłożył, że obdzielił jeszcze płyty Izraela. Przede wszyst-
kim jednak zapamiętaliśmy „Centralę” i „Radioaktywny 
blok”. Komunizm w wymiarze politycznym i społecznym, 
przepisany na perkusję, bas i dwie gitary. Z tej płyty wzięło 
się potem mnóstwo polskiej muzyki, a muzycy przewinę-
li się przez wiele znaczących zespołów lat 80-tych. Poza 
kolejnymi kapelami Brylewskiego i Lipińskiego, trzeba 
przypomnieć, że gra tu Irek Wereński, późniejszy basista 
Kultu, a jego styl, stanowiący przecież jeden z elementów 
muzyki zespołu Kazika jest tu mocno słyszalny. Zresztą 
weźmy takie „The real one”. Gdy w refrenie wchodzi pro-
sty, może nawet zbyt prosty saksofon, mamy tu coś bardzo 
Kultowego. Tak jak w „Udanej transakcji” z pierwszej płyty 
Kultu Brygady jest dużo, może nawet trochę za dużo. Janek 
Rołt nim wykończyła go choroba natomiast grał jakiś czas 
z Lechem Janerką. Brygada zaś grać w warunkach stanu 
wojennego nie mogła, co chwila cenzurowano jej nazwę, 
płyta zaś niby była, ale jej nie było, przynajmniej nie w nor-
malnym obiegu. 

Zaczął się więc Izrael, a Brylewski, w otoczeniu czę-
ściowo tych samych, a trochę i nowych muzyków barw-
nej warszawskiej sceny założył Izrael, z którym przy reag-
ge śpiewał teksty, których żadnym sposobem cenzura nie 
powinna puścić, a jednak puściła, koncentrując się znów 
na nazwie. Issiael, 12rael, różne kombinacje i wersje, byle 
nie napisać „Izrael”. Czym Brygada dla nowej fali, tym Izra-
el okazał się być dla reagge i wszystkiego, co potem wyszło 
z tego gatunku. Ale jakby tego było mało, już w 1985 roku 
z Tomkiem Budzyńskim, a z inspiracji Sławka Gołaszew-
skiego (kolejna już nieżyjąca postać w tej opowieści) two-
rzą Armię. Brylu wnosi do niej przestrzeń i efekty zgoła 
niepunkowe, lecz wrzuca to w czad taki, jakby Budzyński 
dalej ryczał w Siekierze. Tylko w tekstach też już krwa-
we wojny zastępują wojny bez łez, mamy tu baśń, ducha 
(potem już Ducha wręcz) i kolory. Okładka pierwszej Armii 
to kolorowy Indianin, drugiej, „Legendy” czarno-biały Don 
Kiszot. Jakoś po drodze – zadyma w Jarocinie, Brylu upomi-
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nający co agresywniejszych gości i ochroniarzy. A potem Smalec, wokali-
sta Ga Gi, utwór „Siła za siłę” z tekstem „I wiem, że kiedy pięść za pięść to 
nie ma grzechu, nie ma, nie ma, nie ma grzechu”, dedykujący „papieżowi 
Polakowi i Robertowi Brylewskiemu”. Godne towarzystwo, choć Brylu 
z kościołem raczej nie miał po drodze. A dalej już Brylu w stu wcieleniach, 
stu projektach. Był właścicielem studia „Złota skała”, realizatorem i twórcą 
brzmienia połowy kapel punkowych tamtego czasu. Brylu – poszukiwacz 
jeszcze nowszych dźwięków z hałaśliwego Falarka, lecz i elektronicznego 
projektu Max i Kelner, gdzie razem z Pawłem Rozwadowskim z Deutera 
tworzył całkiem nowatorski, choć dziś archaiczny już rap z elektronicz-
nymi podkładami. Brylu stał się eksperymentatorem pełną gębą, nagry-
wającym i produkującym reagge, duby, elektronikę. Wtedy przestawałem 
to śledzić, chyba ostatni zespół z udziałem Brylewskiego, który do mnie 
dotarł to rockowe, zapomniane dziś Marionety, gdzie gościnnie pełnił 
rolę basisty… Ale pierwsze Armie i „1991” zostały ze mną na zawsze, doro-
słem w końcu do „czarnej” Brygady… Kolejne powroty zespołów, które 
nigdy tak naprawdę nie odeszły, kooperacja ze Światem Czarownic, The 
Users, ponowna współpraca z Armią, późne płyty Izraela i Kryzysu, zespół 
52um – cały czas coś się działo, prawie do samego końca.

Cofnę się trochę w czasie. 1991 lub ’92, wywiad z Brylewskim w „Tylko 
Rocku”. Czytam, że Robert odcina filtry od papierosów. Rozumiem więc, 
że tak trzeba i sam próbuję, na szczęście bez przesadnego entuzjazmu. 
W tym samym roku jeszcze „Stanik”, okolicznościowy koncert, cykl orga-
nizowany w rocznicę stanu wojennego. Gra Armia i Brygada Kryzys, mam 
15 lat i jestem tam na nielegalu, bo „Remont” mamie kojarzy się z zady-
mami. Poniekąd słusznie, przecież nie minie dużo czasu gdy podczas 
pożegnalnego koncertu Izraela dojdzie pod tym klubem do potężnego 
dymu z ochroniarzami, po którym na długo miejsce to będzie spalone dla 
warszawskiej załogi punkowej. Po łbie daję sobie jednak wówczas sam, 
spadając z murka koło klubu, na szczęście nic mi nie jest i idę na koncert. 
Przypadkiem łapie mnie kamera – teledysk do „Wojny” Brygady, częściowo 
kręcony jest na tym koncercie. A może na którymś późniejszym, wszyst-

ko mi się już miesza, grunt, że mam ten „debiut” za sobą. Potem 
wiele koncertów Armii, aż do odejścia Brylewskiego z zespołu, 
jeszcze potem też, ale to inna historia. Brygada Kryzys na Mal-
cie Poznaniu, dużo, dużo później. Po wielu latach w Izraelu coś 
już jednak nie gra, jak wcześniej, widać, że Brylu, jak w piosence 

na telebimie wyświetlany 
film z brutalnej 

interwencji policji na 
marszu niepodległości 
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Kryzysu, ma dość. I ten dla mnie ostatni zapamiętany, wysłuchany w pełni 
i celowo, fatalny, choć nie muzycznie, koncert – nieporozumienie. Brylew-
ski razem z Kryzysem stoi na scenie, za nim na telebimie wyświetlany film 
z brutalnej interwencji policji na Marszu Niepodległości, pod sceną tłum 
skinów i narodowców, publiki typowo „kryzysowej” dwie osoby, w tym ja. 
Organizatorem koncertu był niesławny portal Nowy Ekran, a impreza, 
mająca teoretycznie upamiętniać ofiary stanu wojennego zmieniona 
została w wiec jednego z odłamów środowisk narodowych. Zespół odci-
na się, ale gra, jest bardzo nie na miejscu, widać, że Robert niespecjalnie 
kuma, co się dzieje. Potem na odwrót – Robert Brylewski jako wielki kry-
tyk Polski po wyborach 2015 roku, sympatyk KOD w koszulce z Wałęsą. 
„Zostaw to.”. Wreszcie 2018 rok, ostatni. Jak co roku czekamy na festiwal 
Rock na Bagnie, kawałek dawnego Jarocina przeniesiony jakimś cudem 
w rozlewiska Biebrzy. Wśród zapowiedzi Izrael, który jednak znika z listy 
zespołów. Coraz więcej plotek, wreszcie 3 czerwca i wiadomość, najpierw 
niepotwierdzona o śmierci Roberta. Ostrożnie, bo nie tak dawno temu, 
podobnie i z najlepszymi intencjami internet pożegnał Stopę, perkusistę 
m.in.  Armii (na „Legendzie”) i Izraela, kilka dni przed faktycznym odej-
ściem muzyka. Jednak późnym wieczorem jest już oficjalne potwierdze-
nie. Robert Brylewski nie żyje na skutek pobicia sprzed kilku miesięcy. 

Poza kilkoma wymianami zdań przy okazji koncertów i jednym, moty-
wowanym politycznie nieporozumieniem w internecie, właściwie nie 
miałem z Robertem Brylewskim osobistego kontaktu. A przecież tyle 
go w moim życiu, wspomnieniach, w muzyce, która zawsze będzie moja, 
choćbym się sto razy poobrażał na niezrozumiałe dla mnie wybory czy 
zachowania wykonawcy/wykonawców. Historia, która kończy się jakąś 
wyjątkowo bezsensowną, beznadziejną śmiercią, a jednak przecież 
będzie trwać i jeszcze wielu ludziom da nadzieję, siłę i inspirację.

„I know it’s in my heart 
I know it’s true 
I know it’s in my soul 
Everything I do” 
Ω



BOHATER 
POGRANICZA
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BOHATER 
POGRANICZA

Książka Rafała Węgrzyniaka to nie tylko hołd złożony 
wybitnemu twórcy przedwojennej żydowskiej sceny – 
to także obraz tragicznych czasów Zagłady i ukłon 
wobec biografii jako formy literackiej ekspresji

Z każdą kolejną stroną Procesów doktora Weicherta motywacje autora 
do rozpoczęcia pracy nad biografią reżysera stają się bardziej czy-
telne. Konia z rzędem temu teatromanowi, który przed sięgnię-
ciem po opracowanie Węgrzyniaka mógł powiedzieć, kim był Michał 
Weichert. Z urodzonym w 1890 roku na Podolu wybitnym twór-
cą od samego początku są niemałe problemy. Kim był? Żydem – 
bez wątpienia; Polakiem – też; zniemczonym Żydem – dyskusyjne; 
człowiekiem teatru – chyba najbardziej z nich wszystkich. Weichert 

WSTĘP DO 
KSIĄŻKI 
PROCESY 
DOKTORA 
WEICHERTA 
RAFAŁA 
WĘGRZYNIAKA

Mikołaj Mirowski, 
Dawid Wildstein
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przez całe życie miotał się po Europie Środkowo-Wschodniej, gna-
ny potrzebą zdobycia edukacji oraz wichrami historii. Z Lwowa do 
Wiednia, z Wiednia do Berlina, z Berlina do Warszawy i wolnej Pol-
ski. Seria przeprowadzek towarzyszyła mu zarazem w dorastaniu, 
zdobywaniu zawodowego doświadczenia na studiach prawniczych, 
a wreszcie – w realizacji teatralnej pasji. Opis spotkań reżysera z taki-
mi tuzami kultury europejskiej jak Erwin Piscator czy Franz Kafka, 
a później Aleksander Zelwerowicz czy Leon Schiller, mógłby sam 
w sobie stanowić istotę tej książki. To historie, które wręcz proszą 
się o pióro dobrego dramaturga. Weichert był człowiekiem tamtych 
burzliwych czasów, tamtej Europy – ale jego los wydaje się na wskroś 
polski, bezpośrednio złączony z wyjątkowością państwa, jakim była 
II Rzeczpospolita.

II Rzeczpospolita była zaś państwem pogranicza – tak polityczne-
go, kulturowego i narodowościowego, jak czasowego. To nieustan-
ne „pomiędzy” – między starą a nową epoką, między Zachodem 
a Wschodem, między Polakami, Żydami, Rosjanami, Niemcami, 

Ukraińcami – zdecydowało o wielkości tego państwa, a jed-
nocześnie sprowadziło na nie tragedię. W pulsującej zawie-
sinie etnosów i kultur pojawiły się zarazem zjawiska piękne 
i okrutne. Biografia Weicherta jest niezwykła, bo zrozumiała 
jedynie w kontekście świata, który go stworzył i który zgi-
nął w ogniu II wojny światowej. Mnogość biograficznych 

ścieżek tej niezwykłej postaci składa się wręcz na pewien typ losów 
ludzkich tamtej epoki. Weichert – Żyd, Polak, komunista, obywatel 
Izraela, twórca teatru awangardowego, człowiek pogranicza. Dora-
stał w Podhajcach i Stanisławowie, na polskich Kresach. Stanowiły 
one wówczas kocioł kultur i narodów, często dopiero odkrywają-
cych swoją tożsamość, stając się tym samym areną niesłychanych 
napięć społeczno-ekonomicznych, dodatkowo podsycanych różni-
cami etnicznymi.

TO Ż S A M O Ś Ć  T RU D N YC H  C Z A S ÓW

Konflikty te determinowały także dynamikę zmian wewnątrz 
poszczególnych grup. Szczególnie wyraźnie było to widoczne w przy-
padku mniejszości żydowskiej, usiłującej odnaleźć się w świecie dyna-
micznych przemian i rosnącego antysemityzmu, a zarazem zupełnie 

Weichert – Żyd, Polak, 
komunista, obywatel 

Izraela, twórca teatru 
awangardowego
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nowych możliwości. Upraszczając, wewnątrz środowiska polskich 
Żydów zaczął rodzić się wówczas opór wobec religijnej tożsamości 
opartej w głównej mierze na chasydyzmie. Upatrując w judaizmie 
czynnika wstecznego, znaczna część Żydów zaczęła poszukiwać bar-
dziej adekwatnej odpowiedzi na wyzwania współczesności. Gdy zre-
zygnowali oni z nadziei na boskie odkupienie, cierpienia wygnania 
narodu żydowskiego – tak na poziomie politycznym, w postaci braku 
państwa, jak i społecznym, w formie miejskich gett – straciły rację 
bytu. Pierwszą alternatywą dla judaizmu stał się asymilacjonizm, 
czyli przekonanie, że Żyd powinien się wtopić w społeczeństwo 
i zrezygnować ze swej odrębności. W odpowiedzi wśród wspólnot 
dominujących tym bardziej ujawniły się jednak uprzedzenia, które 
zostały pozbawione religijnych konotacji, za to wzmocniły się na 
podłożu etnicznym. Z drugiej strony, jak opisuje to Leo Strauss, stra-
tegia ta skutkowała oderwaniem Żydów od tradycyjnych wartości na 
rzecz „płaskiego filisterstwa”; odrzuceniem pięknej przeszłości na 
rzecz powierzchownej i niesatysfakcjonującej teraźniejszości, której 
afirmacja miała usankcjonować kulturową zdradę. Odpowiedzią na 
klęskę projektu asymilacji był ruch, który na zawsze zmienił żydow-
ską tożsamość – syjonizm. U jego źródła stało przeświadczenie, że 
Żydzi muszą spleść swój los z własnym państwem, w ten sposób 
rezygnując z działania politycznego w obrębie krajów, w których 
żyli od wieków. W tamtym momencie cel ten wydawał się większo-
ści zupełnie absurdalny – porzucić nie tylko dotychczasowe domy, 
ale też język i wspólną (nawet jeśli czasem okrutną) historię dla 
jakieś politycznej mrzonki, przyszłej utopii budowanej na pusty-
ni, w jednym z najbiedniejszych wówczas regionów świata? 
Tego typu negatywne podejście do syjonizmu przebija tak-
że w dziełach Weicherta. Reżyser zdecydował się bowiem 
związać z innym jeszcze ruchem żydowskim – Bundem. 
To lewicowe ugrupowanie wzięło sobie za cel walkę 
z wyzyskiem i patologiami kapitalizmu, głosząc 
radykalne postulaty społeczne i ekonomiczne, 
ale jednocześnie – przynajmniej w wersji pol-
skiej – w mniejszym stopniu angażując się 
w międzynarodowy plan tworzenia rewo-
lucyjnej utopii. Zamiast tego bundow-
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cy wierzyli, że poprawę sytuacji konkretnej wspólnoty żydowskiej 
można osiągnąć jedynie poprzez zmiany w obrębie państwa, w któ-
rym ona istnieje.

Warto zwrócić uwagę, że rolę „asymilacji do polskości” – jedynie 
pozornie paradoksalnie – dla wielu Żydów pełnił komunizm. Ideo-
logia ta pozwalała na złudną wiarę, że w utopii przyszłości uda się 
stworzyć społeczeństwo bez dotychczasowych barier. Taka wspólnota 
jawiła się jednak wciąż w obrębie niezrealizowanej przyszłości opar-
tej na totalitarnych strukturach politycznych. Bund – a zatem rów-
nież sympatyzujący z organizacją Weichert – pragnął drogi bardziej 
autonomicznej, wypływającej z realnych problemów polskiej społecz-
ności żydowskiej i jej uwarunkowań historycznych. Uznawał także 
prawo Żydów do pewnej odrębności kulturowej, stąd estyma między 
innymi dla języka jidysz. Mimo że polski Bund, w przeciwieństwie 
do sowieckiego – który ma za sobą chociażby niechlubny rozdział 
pomocy czerwonemu totalitaryzmowi, między innymi w niszczeniu 
w latach 20. XX wieku religijnej kultury żydowskiej – zdołał zacho-
wać odrębność od komunizmu, sam Weichert nie uniknął „flirtu” ze 
zbrodniczą ideologią, choćby podróżując do Związku Radzieckiego 
w okresie szalejącego terroru, by uczyć się tam teatru zaangażowa-
nego. Niemniej, jak wynika z biografii, którą dostajecie do rąk, były 
to wypadki okazjonalne, ukazujące wprawdzie fascynację Weicherta 
komunizmem, lecz jednocześnie dowodzące, że ostatecznie pozostał 
on bliżej socjalistycznego Bundu. 

T E AT R  U P O L I T YC Z N I O N Y

Teatr został więc potraktowany przez Weicherta jako narzędzie 
emancypacji swojego ludu. Twórca w ciekawy sposób zredefiniował 
mesjanizm, kierując go do „wewnątrz” wspólnoty i przeciwstawia-
jąc holistycznemu mesjanizmowi chasydzkiemu, zgodnie z którym 

los żydowskiego narodu ma stanowić obraz eschatologii 
kosmosu. W tej perspektywie pierwszym wrogiem stał się 
„zabobon” – religia, która spycha Żydów w kierunku „golu-
sowej” mentalności wiecznego wygnania, skutkującej abne-
gacją i rezygnacją z działania na rzecz poprawy własnego 
losu. Przyznawał to zresztą sam Weichert: Żydowstwo coraz 
bardziej uświadamia sobie, że teatr jest nie tylko instytucją naro-

teatr weicherta 
interioryzował 

„pogranicze”, cechujące 
tak czas, jak i miejsce, 

w którym twórca 
narodził się i działał.
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dową, lecz unaradawiającą oraz orężem walki o świecką masową kulturę 
żydowską. Taki teatr musiał być zatem i politycznie radykalny, i for-
malnie awangardowy. Trudno nie odnieść wrażenia, że potrzeba 
awangardy u reżysera wypływała ze współczesnego mu doświad-
czenia upadku dotychczasowych struktur społecznych, pozwalają-
cego na niewyobrażalny wcześniej przepływ myśli. Ale ta potrzeba 
była również typowo polska, bo wynikająca z tego pomieszania kul-
tur i historii, które stanowiło o wyjątkowości krainy dzieciństwa 
artysty – polskich Kresów. Stąd dążenie do przekraczania zasta-
nych form wyrazu, ciągłe poszukiwanie nowych środków ekspresji 
teatralnej przy jednoczesnym akcentowaniu społecznego wymiaru 
sztuki. Wydaje się, że teatr Weicherta interioryzował owo „pograni-
cze”, cechujące tak czas, jak i miejsce, w którym twórca narodził się 
i działał. Teatr kwestionujący własne ograniczenia formalne, teatr 
na wskroś żydowski, którego celem jest wyrwanie się z dotychcza-
sowego ograniczenia jednej wspólnoty, teatr stający się polityką, 
zmieniający świat poprzez działanie.

Awangarda Weicherta, tak intensywnie mocująca się z własnym 
dziedzictwem narodowym, a jednocześnie z polityczną emanacją pol-
skiego państwa, mogła trwać tylko w Polsce tamtych czasów, zawie-
szonej między dwoma totalitaryzmami. Tak nazizm, jak i komunizm, 
twórców awangardy używały jedynie koniunkturalnie, a gdy spełnili 
swe cele – mordowały często jako pierwszych. Weichert nie mógł też 
patrzeć z sympatią na syjonizm, który zresztą stał się jednym z jego 
teatralnych tematów. Postrzegał go bowiem jako urojenie wypły-
wające z absurdalnej pychy, sen słabych o nieosiągalnej potędze, 
w swej istocie podobnie groźny jak chasydzki zabobon strącający 
wspólnotę żydowską z rzeczywistości w krainę iluzji. Weichert zaś, 
jako radykał i teatralny pionier, na żadne iluzje godzić się nie chciał. 
Jego celem było wyprowadzenie Żydów z getta, a więc także wypro-
wadzenie teatru żydowskiego z „golusowego” cienia. Jak dowodzi 
autor niniejszej biografii, reżyser w tym wymiarze zwyciężył, nie 
tylko stając się punktem odniesienia dla jemu współczesnych i trwale 
zapisując się w teatralnej historii międzywojnia, ale też inspirując 
polski teatr powojenny.

Przegrał jednak Weichert w innym wymiarze. Młyny historii 
zniszczyły wspólnotę, o której los chciał walczyć, dla której chciał 
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stworzyć nowy teatr. A państwo, które powstało w Polsce na gruzach 
drugiej wojny światowej, oparte na tak bliskich mu niegdyś ideach, 
nie tylko obnażyło zbrodniczość pewnych wizji, ale też dodatkowo 
oskarżyło go o współudział w mordowaniu własnego ludu.

S Z A R A  ST R E FA  M O R A L N O Ś C I

Śledząc przedwojenne losy Michała Weicherta, trudno uwierzyć, że 
jego biografia trafia do czytelników dopiero teraz. Rafał Węgrzyniak 
skrupulatnie wylicza zarówno pojedyncze opracowania, w których 
można było natknąć się na biogram twórcy, jak i błędy, które się 
w nich znalazły. To o tyle ciekawe, że postać żydowskiego reżysera 
wymyka się teatralnej materii. Jego działalność w Bundzie, zaanga-
żowanie społeczne, ale nade wszystko pietyzm, z którym podchodził 
do kultury języka jidysz, sprawiają, że Weichert mógłby stać się dziś 
przykładem pozytywnych relacji polsko-żydowskich w pierwszej 
połowie XX wieku. Mógłby, gdyby nie lata wojenne i cień rzekomej 
kolaboracji z niemieckim okupantem. Rozdział traktujący o skom-
plikowanych wojennych losach Weicherta rozpoczyna się od cytatu 
z pamiętnika Idy Kamińskiej, którą bohater książki miał namawiać 
do pozostania w Warszawie i zaangażowania w teatr w getcie. Mimo 
że – jak zauważa Węgrzyniak – cytat jest najprawdopodobniej zmy-
ślony, dobrze oddaje sytuację, w której znalazł się Weichert, świado-
my losu, jaki czekał Żyda z łatką komunisty na terenie okupowanym 

przez Niemców. Twórca, jako działacz Bundu, nie mógł 
również uciec do ZSRR, postanowił zatem założyć w Polsce 
Żydowski Komitet Obywatelski. Niedługo później powsta-
ła Żydowska Samopomoc Społeczna, a obie organizacje 
wykazywały podobne kompetencje. Personalne konflikty 
w strukturach oraz zmiana ich charakteru na kolaboracyj-

ny miały istotny wpływ na powojenne losy reżysera. Wielu Żydów 
jako dowód zdrady traktowało na przykład zwolnienie z obowiązku 
noszenia opaski z gwiazdą Dawida, mimo że między innymi dzięki 
działalności Weicherta trafiały do nich paczki z Czerwonego Krzy-
ża. Współpracę z kierowanym przez twórcę Żydowskim Ośrodkiem 
Wsparcia – kolejnym wcieleniem jego organizacji – odrzuciły tak-
że podziemne organizacje żydowskie, chociażby Żydowski Komi-
tet Narodowy. Narracja prowadzona przez Węgrzyniaka nie staje 

w procesie weicherta 
doszło do starcia 

dwóch wizji oporu 
wobec zagłady
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się jednak przyczynkiem do ogólnej oceny działalności Judenra-
tów w Polsce. Autor pozostaje wierny losom swojego bohatera, nie 
traci czasu na dygresje w rodzaju tych, na które pozwalała sobie 
Hannah Arendt na kartach Eichmanna w Jerozolimie. W książce nie 
znajdziemy też próby zderzenia postaci Weicherta z o wiele bardziej 
znanymi przykładami kolaboracji z okupantem, na czele z casuse-
ami „Przewodniczącego Starszeństwa Żydów w Łodzi” Mordechaja 
Rumkowskiego czy Wiery Gran. Węgrzyniak konsekwentnie bierze 
na siebie rolę adwokata twórcy, podkreślając przede wszystkim jego 
poprawne relacje z polskimi działaczami charytatywnymi. Warto 
zauważyć, że swojej działalności Weichert nie przypłacił jedynie 
powojenną infamią. W 1942 roku został postrzelony w krakowskim 
getcie i mimo starań nie był w stanie uratować od śmierci swoich 
przyjaciół z teatru. W obliczu Zagłady jakakolwiek „pomoc charyta-
tywna” udzielana Żydom w Generalnym Gubernatorstwie ostatecz-
nie okazywała się bowiem zupełną fikcją i propagandą uprawianą 
przez Niemców – tym bardziej dziwić może upór, z jakim Weichert 
tę działalność kontynuował.

Koniec wojny otwiera już tytułowe „procesy doktora Weicherta”. 
Okupacja wyznaczyła zmianę charakteru biografii, która z almana-
chu teatralnego stała się smutnym bilansem czasów wojny. W pro-
cesie Weicherta doszło tak naprawdę do starcia dwóch wizji oporu 
wobec Zagłady. Pierwszej, której hołdował oskarżony, nakazującej 
pomagać zagrożonym za wszelką cenę i pomimo upokorzeń, 
oraz drugiej, przedstawianej przez oskarżycieli, których zda-
niem Weichert przedłużał agonię Żydów z partykularnych 
pobudek, a także w jakimś sensie legitymizował Shoah. To 
problem moralny trudny do pojęcia z dzisiejszej perspek-
tywy. Warto w tym miejscu przypomnieć świadectwo Pri-
mo Leviego, włoskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, 
ocalałego z Zagłady, który dość sugestywnie podkreślał, że wina 
Niemców i nie-Niemców – w tym właśnie przedstawicieli admini-
stracji gett – jest tak niewspółmierna, że nie powinno się stosować 
wobec tych ludzi takich samych oskarżycielskich kategorii. Rzetelny 
opis procesu sporządzony przez Rafała Węgrzyniaka pomaga zapo-
znać się z argumentami obu stron. Choć Weicherta uniewinniono 
w pierwszym postępowaniu, nagonka na niego trwała, a w 1949 roku 

procesy doktora 
weicherta stanowią 
gęstą opowieść 
o czasach wielkiej 
reformy artystyczne
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został on oficjalnie potępiony przez Sąd Społeczny przy Centralnym 
Komitecie Żydów Polskich. Można odnieść wrażenie, że gest ten 
wynikał głównie z chęci rewanżu i niemożności oskarżenia wszyst-
kich bezpośrednich winowajców, w miejsce których wykreowano 
fantomowego przeciwnika w postaci byłego już reżysera teatralne-
go. Faktycznie – zarzuty, które stawiano Weichertowi, zdawały się 
często bezzasadne. Kalumnie wyrzucane na twórcę posuwały się do 
tego stopnia, że w jednym z napastliwych artykułów sugerowano 
nawet, jakoby siedział on w szkole w jednej ławce z… Hansem Fran-
kiem. To dobry przyczynek do szerszej analizy procesów sądowych 
w powojennej Polsce.

H I STO R I A  WA RTA  O P OW I E D Z E N I A

Skreślony w Polsce, niegdyś wybitny artysta zdecydował się osta-
tecznie na wyjazd do Izraela. Dopiero tam odnalazł, jak się wydaje, 
namiastkę spokoju. I tam umarł – w świecie, który sam uznawał 
wcześniej jedynie za absurdalne majaczenie. To tam mogła szukać 
ukojenia większość rozbitków świata Weicherta, tej pięknej i fascy-
nującej krainy skazanej na śmierć. Świata, o którym nie tylko warto, 
ale też trzeba pamiętać.

Rafał Węgrzyniak wykonał tytaniczną pracę, pisząc swoją książkę. 
Potrzeba wypełnienia „białej plamy” historii teatru sprawia, że czy-
telnik zaczyna pędzić przez opisy kolejnych spektakli. Szczególnie 
zapadają w pamięć relacje z zaangażowanych politycznie widowisk, 
w tym Bostonu i Missisipi, których akcja rozgrywa się w Ameryce, ale 
których przesłanie pozostaje czytelne również dla polskiego widza 
doby sanacyjnej. Poznajemy listę inspiracji Weicherta, rozciągających 
się od niemieckich inscenizacji Maxa Reinhardta i Erwina Piscatora 
po moskiewski GOSET oraz najwybitniejsze dokonania reżyserskie 
w Jung Theater. Procesy doktora Weicherta stanowią same w sobie 
gęstą opowieść o czasach wielkiej reformy artystycznej. Książka 
Rafała Węgrzyniaka bez wątpienia uzupełnia ważną lukę zarówno 
w historiografii, jak i w historii polskiego i żydowskiego teatru. Ω
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Redukcja

Magda powiedziała, że bardzo lubi
jak facet ma mięśnie ale nie za dużo
– intelekt to nie wszystko przecież
nie prześpię się z jego mózgiem 

pijemy kawę w bufecie
ona czyta moje notatki
ja jej piersi 
niedługo zdaje egzamin

robiłem to z nią wczoraj
fantazjując o jej dupie
gdy leżałem na łóżku 
a rodzice spali za ścianą

 – to są potrzeby i jak ktoś mnie pociąga
wyczuwam chłopaka od razu

pewnie mógłbym ją mieć na sobie naprawdę
gdyby nie zwoje tłuszczu na brzuchu
rozstępy które utrudniają  kwalifikację
chociaż do pierwszej serii konkursu

więc jadam teraz kus kus z kurczakiem 
w zimnej szatni klubu Herkules
a Magda uczy się do poprawki
z poezji XXI wieku
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