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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 89

Bardzo modne stało się ostatnio dywagowanie nad istotą 
i przymiotami kolejnych pokoleń. A to pokolenie X z wol-
na ustępuje pokoleniu Y, za którym wrażo podąża poko-
lenie Z – czasem utożsamianie z milenialsami, czasem 
rozróżniane. Jednak pewne wydaje się, bez względu na 
przyjętą metodę badań, że w ciągu dwóch dekad weszły 
do gry aż trzy generacje. Przyjąć można, że wszystkie 
dziejowe limesy są nieostre, ale to już konstruktywi-
styczny obłęd. O ile pojąć można, że historia przyspie-
sza, o tyle nadziwić się nie da nad faktem zastępowania 
pokoleń co kilka lat. Probierzem dla różnic kolejnych 
generacji jest przede wszystkim stopień zinformatyzowa-
nia. Właściwie nic to nie mówi, o niczym to właściwie nie 
świadczy, a temat do poważnego, wydawać by się mogło, 
namysłu jednak się znajduje. 

Pomija się w tych mądrych badaniach właściwie 
wszystko to, co istotne. Dynamika rozwoju gospodarek 
i entuzjazm przechwytywania kolejnych technologii jest 
oczywiście inny dla każdego społeczeństwa, a i państwa 
potrafią się pod tym względem zasadniczo różnić. Przy-
kładowo we Francji nie ma do dziś rozwiniętej sieci ban-
kowości elektronicznej. Francuzi płacą gotówką, kiedy 
się tylko da, zwyczaj przekazów pocztowych nie zanika. 
U nas przeciwnie – komparatystyka pokoleniowa kazała-
by znajdywać we Francuzach pitekantropów wobec coraz 
bardziej cyfrowego świata finansów polskich. Ma to jakiś 
sens? Oczywiście nie ma. 

Różnie zmieniają się tradycje, warunki polityczne 
wspólnot, zmienia się edukacja i wychowanie. Z czasem 
jednak widać coraz więcej różnic, niż cech wspólnych 
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kolejnych pokoleń Europejczyków. 
Skoro globalizm nie sprawdził się 
jako technika ujednolicania wszyst-
kich nacji i kultur, to na jakiej pod-
stawie można wysuwać globalne teorie 
pokoleniowe? Oczywiście, istnieją zjawi-
ska wspólne, jak, niestety, powszechny, 
powolny odpływ młodych ludzi od chrześci-
jaństwa – ale trudno to rozumieć jako emana-
cję wyjątkowo ateizowanej generacji, tylko owoce 
przeżartego marksizmem postmodernizmu. 

Przykład polski wydaje się ciekawszy, niż te 
iksowo-igrekowo-zetowe teorie. Oto bowiem na 
scenie narodowego teatru rozpycha się pierw-
sza generacja wolnych Polaków od przeszło 
dwustu lat. Wolnych przynajmniej de iure, bo 
urodzonych w wolnym państwie polskim. 
Dwudziestolecie okazało się zbyt krótkie, aby 
ówcześni de iure wolni Polacy stali się waż-
ną grupą w II Rzeczpospolitej. Chcemy w tym 
numerze zobaczyć, co wyszło z pierwszego (bez 
kilku miesięcy ), trzydziestolecia tej histo-
rycznej anomalii, w której Polacy dojrzewa-
ją bez cudzej ingerencji, w warunkach, które 
sami stworzyli, jak wolność wpływa na rozwój 
ducha polskiego. Iphony i Internet będą miały 
dla nas znaczenie drugorzędne. 

Jerzy Kopański



Ta nowa alternatywa w jego kolejnych 
wystąpieniach bywa czasem określana 
jako przede wszystkim „chrześcijańska”, 
przy innych okazjach węgierski premier 
podkreśla zaś wymiar „narodowy”. Choć 
koncepcja ta nigdy nie uległa sprecyzo-
waniu przez Orbana czy innych polity-
ków, samo pojęcie, po raz pierwszy użyte 
w 1997 r. przez Fareeda Zakarię na łamach 
Foreign Affairs, zrobiło po 20 latach zawrot-
ną karierę i służy dzisiaj wielu komentato-

rom do opisu politycznych zmian nie tylko 
w Europie, ale również i w innych częściach 
światach. I tak, o demokracji nieliberalnej 
mówi się już nie tylko w kontekście rządów 
partii Fidesz, ale także w odniesieniu do 
Prezydenta Trumpa w USA, nowowybra-
nego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro,  
prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, wciąż 
tylko aspirującej do roli prezydenta Fran-
cji Marine Le Pen czy przywódców państw 
europejskich zacieśniających swoje relacje 

GRZECHY 
DEMOKRACJI 
LIBERALNEJ
W lipcu 2014 r. Viktor Orban wygłosił w miejscowości Băile 
Tuşnad w rumuńskim Siedmiogrodzie słynne już przemówienie, 
w którym wieścił zmierzch demokracji liberalnej i zapowiedział 
wprowadzenie w jej miejsce „demokracji nieliberalnej” 

Michał Dorociak
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11z Węgrami Orbana: Włoch, Austrii i wresz-
cie Polski. Trudno wskazać na jeden zestaw 
idei i systemowych propozycji wspólny dla 
wszystkich tych polityków. Tym, co za to na 
pewno ich łączy jest krytyka dotychczaso-
wego systemu – owej liberalnej demokra-
cji, której koniec według Orbana jest prze-
sądzony. Nie chcąc w tym miejscu wchodzić 
w szczegóły tych różnych projektów ani 
oceniać, czy proponowane przez wskaza-
nych polityków zmiany są pozytywne czy 
nie, chciałbym zaproponować refleksję 
nad źródłami kryzysu demokracji liberal-
nej i rosnącej niechęci wobec tej koncepcji 
w różnych społeczeństwach na świecie. Jak 
to się stało, że jeszcze 30 lat temu Francis 
Fukuyama wieścił koniec historii i ostatecz-
ne globalne zwycięstwo demokracji libe-
ralnej, a dziś traci ona sympatyków nawet 
w samym epicentrum – Stanach Zjedno-
czonych? Czy ludzie po prostu nie dorośli do 
demokracji liberalnej?Aby odpowiedzieć 
na to pytanie zacznijmy od próby charak-
teryzacji liberalnej demokracji.

D Z I W N Y  M A R I A Ż

Liberalna demokracja w formie nam zna-
nej pojawiła się w Europie w XIX w. Choć 
połączenie liberalizmu i demokracji zda-
je dzisiaj się oczywiste, gdy spojrzeć na 
te dwa pojęcia z trochę dalszej perspek-
tywy, wydaje się, że nie ma w ich naturze 
niczego, co by zmuszało je do koegzysten-
cji. Gdy cofniemy się do starożytnej Grecji 
zobaczymy, że demokracja całkiem dobrze 

tam funkcjonowała bez żadnej ochrony dla 
praw jednostki – dowolny obywatel mógł 
wręcz drogą demokratycznego głosowa-
nia przeprowadzanego w ramach instytucji 
ostracyzmu swojego obywatelstwa zostać 
pozbawiony i skazany na banicję. Podob-
nie, gdy zwrócimy się do korzeni liberali-
zmu, zobaczymy, że pierwsi liberałowie 
nie byli zbyt przychylni idei demokracji. 
Benjamin Constant kontrastował ze sobą 
2 koncepcje wolności – antyczną (demo-
kratyczną) oraz nowoczesną (liberalną), 
zaś dla Aleksisa de Tocqueville’a kluczo-
wym pytaniem teorii politycznej było „czy 
i jak wolność może przetrwać w demokra-
tycznym społeczeństwie?”. Obaj widzieli 
tyle samo zagrożeń ze strony demokra-
tycznych rządów, co ze strony absolutnej 
władzy monarchów. Tym, co ich napraw-
dę interesowało były rządy prawa i gwa-
rancja ochrony ich indywidualnych praw 
i wolności kluczowych dla rozwijającego 
się systemu gospodarki wolnorynkowej. 
Wolność działalności gospodarczej, swo-
boda umów, ochrona prawa własności były 
dla liberalnych pionierów kapitalistyczne-
go porządku dużo ważniejsze niż dopusz-
czenie szerokich mas do udziale we władzy 
państwowej.

Co więc ostatecznie połączyło obydwie 
strony –  demokratów dążących do przeka-
zania suwerennej władzy w ręce ludu oraz 
liberałów skupionych na ochronie praw 
jednostki? Wspominany wyżej sprzeciw 
wobec absolutnych rządów monarszych. 
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12 Efektem tego małżeństwa z rozsądku stał 
się nowoczesny konstytucjonalizm – wła-
dza w ręce ludu, ale nieprzekraczalnymi 
granicami dla tejże władzy muszą być pra-
wa podstawowe jednostki. Choć ekspery-
ment ten nie w pełni przetrwał próbę mię-
dzywojenną, kiedy większość demokracji 
europejskich zaczęła osuwać się w stronę 
rządów autorytarnych, a nawet totalitar-
nych, po wojnie skwapliwie powrócono do 
odbudowy tego systemu w świecie zachod-
nim. Ze swoim centrum w Stanach Zjed-
noczonych miał on stanowić przeciwwagę 
dla obozu komunistycznego skupionego 
wokół Związku Sowieckiego. Rywaliza-
cję tę w skrócie można było opisać jako: 
„świat wolności” kontra „świat równości”. 
I choć w obozie sowieckim wierność zasa-
dzie równości doprowadzono do ekstre-
mum – zapewniając, że wszyscy byli rów-
ni w tym, że każdy miał „równe nic”, obóz 
liberalny dosyć szybko zorientował się, 
że „czysta wolność” i formalna równość 
zagwarantowana poprzez dostęp każde-
go do tej czystej wolności, dla większości 
społeczeństwa może nie być wystarczająco 
satysfakcjonujący. Na ratunek liberalizmo-
wi przybył jednak John Rawls.

P I Ę K N A  O B I E T N I C A 
L I B E R A L N E J  D E M O K R A C J I

W najprawdopodobniej najważniejszym 
dziele filozofii politycznej XX w. – wyda-
nej w 1971 r. „Teorii sprawiedliwości” – John 
Rawls dokonał prawie że kopernikańskie-

go przewrotu, uspołeczniając liberalizm 
i dostarczając mu zupełnie nowych, innych 
niż tylko własność prywatna, fundamen-
tów. Od tej pory gmach liberalizmu i nie-
odłącznej od niego liberalnej demokracji 
miał opierać się na tzw. „dwóch zasadach 
sprawiedliwości”. Są to zasady, które zda-
niem Rawlsa wybrane by były przez każ-
dą racjonalną jednostkę znajdującą się 
za „zasłoną niewiedzy” – w hipotetycznej 
sytuacji, w której nie wie ona nic o swojej, 
a także pozostałych, pozycji w społeczeń-
stwie, majątku, historii, przekonaniach, 
wierzeniach, umiejętnościach, inteligen-
cji, a nawet cechach psychologicznych. 
W takich okolicznościach zasady, na które 
mielibyśmy się wspólnie zgodzić miałyby 
brzmieć następująco:

„1. Każda osoba powinna mieć równe prawo 
do jak najszerszego całościowego systemu 
równych podstawowych wolności, dające-
go się pogodzić z podobnym systemem dla 
wszystkich.

2. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają 
być tak ułożone aby:

 – były z jak największą korzyścią dla naj-
bardziej upośledzonych

 – były związane z dostępnością do urzędów 
i stanowisk dla wszystkich, w warunkach 
autentycznej równości szans.”

Koncepcja ta, mniej lub bardziej otwar-
cie zaadoptowana w świecie zachod-
nim, zdaje się doskonale podsumowy-
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13wać najważniejsze obietnice liberalnej 
demokracji:
1. Człowiek osiąga spełnienie na drodze 

indywidualizmu, a państwo ma to mu 
umożliwiać poprzez swoją neutralność

2. Każdy ma mieć zagwarantowaną rów-
ność szans

3. Nierówności społeczne i ekonomiczne 
powinny być kompensowane poprzez 
wsparcie dla osób na dole drabiny 
społecznej.

Te trzy obietnice miały zagwarantować 
masowe poparcie dla liberalnej demokra-
cji. Jak będę jednak argumentował poni-
żej, niespełnienie ich przerodziło je w trzy 
największe grzechy liberalnej demokracji, 
odpowiedzialne za jej dzisiejszy kryzys 
oraz odwracanie się od tej idei kolejnych 
społeczeństw na świecie.

G R Z E C H  N R  1 :  I N DY W I D U A L I Z M 
I  N E U T R A L N O Ś Ć

Choć Rawls zawsze twierdził, że jego kon-
cepcja nie jest „gęsta”, nie stanowi teo-
rii etycznej, która zawierałaby definicję 
„dobra”, argumenty te nie wydają się zbyt 
przekonujące. Liberalizm nie jest tylko 
projektem instytucjonalnym  – propozy-
cją takiej organizacji społeczeństwa, któ-
ra gwarantuje pluralizm i swobodę dobo-
ru własnych koncepcji etycznych przez 
jednostki. Sam w sobie ma wbudowa-
ne bardzo mocne założenie etyczne – że 
człowiek ma naturę indywidualistyczną 

i że nie potrzebuje innych do osiągnięcia 
szczęścia. W takim ujęciu wszelkie formy 
wspólnotowości mogą pełnić wyłącznie 
funkcje opresyjne – narzucają jednostce 
sztuczne więzy i ograniczają jej wolność. 
Opresyjna jest więc rodzina, wspólnoty 
religijne i wreszcie najbardziej niebez-
pieczna wspólnota, wobec której liberało-
wie odczuwają po doświadczeniach II woj-
ny światowej największą niechęć – Naród. 
Człowiek powinien dążyć do emancypacji 
z tych wszystkich wspólnot osiągając pełną 
wolność, możliwą tylko wtedy, gdy nikt nie 
ingeruje w jego poglądy i wierzenia, a on 
sam nie interesuje się poglądami i wierze-
niami innych.

To jednostronne spojrzenie na naturę 
człowieka, ignorujące jej społeczny wymiar 
i zupełnie porzucające arystotelejskie prze-
konanie o tym, że człowiek jest „zwierzę-
ciem politycznym” stało się przedmio-
tem jednego z pierwszych nurtów krytyki 
Rawlsowskiego liberalizmu z pozycji tzw. 
„komunitaryzmu”. Autorzy tacy, jak Alasda-
ir MacIntyre, Michael Sandel, Michael Wal-
zer czy Charles Taylor akcentowali ogrom-
ne znaczenie dla konstrukcji jednostki 
norm społecznych i kulturowych, w któ-
rych wzrastamy. Ich zdaniem człowiek nie 
jest tylko „wolnym atomem” – jego tożsa-
mość jest mocno zakorzeniona w różnych 
wspólnotach, z których się wywodzi. Jeśli 
nie jest to prawdziwe dla wszystkich ludzi, 
to przynajmniej sprawdza się w wielu przy-
padkach. Zdaniem brytyjskiego dziennika-
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14 rza, Davida Goodharta jednym z dowodów 
(częściowej) prawdziwości komunitary-
stycznego dictum są wyniki referendum ws. 
Brexitu. Według niego główna linia podzia-
łu pomiędzy tymi głosującymi za Brexitem 
i tymi przeciwko polega na tym, że pierw-
si są ludźmi „skądś” (from Somewhere), 
drudzy zaś „znikąd” lub wręcz „zewsząd” 
(from Anywhere). Pierwsi, nie tak dobrze 
wykształceni i bez takich sukcesów zawo-
dowych, jak ci drudzy, poszukują wartości 
dla swojego życia w różnych, bardziej tra-
dycyjnych, wspólnotach. Bardziej religijni 
i konserwatywni, dumni z historii swojego 
państwa budują swoją tożsamość na byciu 
częścią „czegoś większego”. Podobnie, jak 
ich „bracia” z „Miastka” Macieja Gduli chcą 
silnego, efektywnego i suwerennego pań-
stwa, bo to z jego godności czerpią swoją 
godność. Nie chcą państwa neutralnego, 
lecz państwa z jasno i mocno określonymi 
wartościami, które będzie ich jednoczyć 
i wytyczać wspólny szlak.

Drudzy (from Anywhere), świetnie 
wykształceni, majętni, podróżujący po 
świecie i spełnieni zawodowo nie potrze-
bują tych wspólnotowych tożsamości. 
Wartość ich życia opiera się na tym, kim 
są i co osiągnęli. Nie chcą by państwo im 
coś narzucało czy mieszało się w ich życie. 
Bliżej im do ich odpowiedników z innych 
dużych miast na świecie niż do rodaków 
z prowincji, z którymi nie mają już prak-
tycznie żadnych więzów. To oni „prawdzi-
wie” korzystają z wolności i dobrodziejstw 

liberalnej demokracji. Problem polega na 
tym, że są raczej w mniejszości, czasem 
nawet minimalnej jak pokazały wyniki 
referendum brexitowego, czasem znacz-
nie poważniejszej, jak zdają się sugerować 
wyniki kolejnych wyborów na Węgrzech.

Pierwszym grzechem liberalnej demo-
kracji jest więc niespełniona obietnica 
indywidualizmu i neutralności. Być może 
jej niespełnienie wynika z tego, że nie wszy-
scy do niej dorośli, nie wszyscy mieli tyle 
ambicji i samozaparcia i szczęścia, żeby 
z niej skorzystać. Gdyby mieli, dostrzegli 
by jej korzyści. Faktem jest jednak, że sys-
tem opierający się na zasadzie, która nie 
ma uniwersalnego zastosowania staje się 
bardzo niestabilny.

G R Z E C H  N R  2 :  B R A K 
R ÓW N O Ś C I  S Z A N S

Drugi grzech liberalnej demokracji pole-
ga na niespełnieniu obietnicy „autentycz-
nej równości szans”. W systemie tym każdy 
miał mieć zagwarantowane (autentyczne 
równe) szansy, aby osiągnąć takie życie, 
jakiego zapragnie. Każdy miał być panem 
swojego życia – „to kim będziesz, zależy 
wyłącznie od ciebie” głosiła ta obietnica. 
Zlikwidowane miały więc zostać nie tylko 
bariery stanowe i arystokratyczne przy-
wileje, ale obiecano również, że ci z uboż-
szych rodzin, mniejszych miejscowości 
i mniej rozwiniętych regionów będą mieli 
takie same szanse zostać politykami, biz-
nesmenami, artystami. Tymczasem oka-
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15zało się, że mobilność społeczna jest dużo 
mniejsza niż obiecywano. W Stanach Zjed-
noczonych, państwie, gdzie wciąż funkcjo-
nuje mit „od pucybuta do milionera” przy-
szłość jednostki zależy prawie wyłącznie 
od dwóch czynników: zarobków rodziców 
i ich wykształcenia1. Liberalna demokra-
cja, która miała ostatecznie przezwycię-
żyć elitę arystokracji, stworzyła nową elitę 
„merytokracji” coraz mocniej odcinającą 
się od reszty społeczeństwa. Bieg historii 
odwrócił się od przejściowego niwelowa-
nia różnic społecznych i znów zmierza do 
ugruntowania podziału społeczeństwa 
na dwie klasy. Nowa „arystokracja talen-
tu” okazała się, jak słusznie przewidywał 
jeszcze w latach 50-tych ub. wieku Micha-
el Young2, być jeszcze skuteczniejsza od 
poprzedniczki w ochronie swoich przywi-
lejów i zwalczaniu opozycji ze strony kla-
sy pracującej. Ta nowa elita, klasa wyższa, 
żyje na zamkniętych osiedlach, posyła 
dzieci do prywatnych szkół, nie używa 
komunikacji miejskiej, jeździ na waka-
cje za granicą do minimum ograniczając 
kontakty z przedstawicielami drugiej kla-
sy. Jej przedstawiciele legitymizują swoją 
pozycję powołując się na nieliczne historie 
awansu z jednej klasy do drugiej i utrwala-
jąc mit o równych szansach. W ten sposób 

1 D. Autor, Skills, education, and the rise of earning 
inequality among the „other 99 percent” w: „Scien-
ce” 344 (6186), s. 848.

2 M. Young, The Rise of Meritocracy, 1870–2033, Lon-
dyn 1958.

też sami siebie umacniają w przekonaniu, 
że wszystko osiągnęli dzięki swojej cięż-
kiej pracy, co zwalnia ich z jakiejkolwiek 
solidarności czy zobowiązań względem 
tych, którym po prostu takiej ciężkiej pra-
cy nie chciało się podejmować. Kontrolując 
politykę, media i kulturę, „merytokracja” 
pozostawia miejsce na tylko jeden rodzaj 
przekazu. Opiera się on na wyznawanych 
przez nią postępowych wartościach, któ-
re nie są tylko „nadbudową” ich klasy, ale 
zespołem przekonań wynikającym z wyż-
szego wykształcenia, które przecież dla 
wszystkich jest otwarte i do którego wszy-
scy powinni dążyć.

Autentyczna równość szans w liberal-
nej demokracji okazała się więc mitem 
nie dużo bardziej prawdziwym niż za cza-
sów ancien regime’u. Także i dzisiaj pozycja 
społeczna stała się czymś dziedzicznym, 
choć może tylko w nieco bardziej zawoalo-
wany sposób. Choć przez lata udawało się 
skutecznie zarządzać frustracją wynikają-
cą z braku mobilności społecznej, kiedyś 
musiała ona wybuchnąć. Instrumentem, 
który umożliwił ten wybuch jest moim 
zdaniem Internet. To Internet przełamał 
dominację „arystokracji talentu” w prze-
strzeni publicznej, dopuszczając do głosu 
tych wszystkich, którzy do tej pory musieli 
satysfakcjonować się przekazem klasy wyż-
szej, z którym wcale się nie utożsamiali. 
Internet uwydatnił konsekwencje braku 
równości szans i potęgującej się przepaści 
pomiędzy dwoma klasami żyjącymi jakby 
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16 w dwóch odrębnych światach. Skupił i dał 
siłę tym, których poglądy były dotąd mar-
ginalizowane. Jako, że polityka nie znosi 
pustki, szybko zostało to wykorzystane 
przez część polityków, którzy dostrzega-
jąc ten nowy trend ogłosili, że są jedynymi 
„prawdziwymi” przedstawicielami dotąd 
niesłuchanego ludu. Nazwano ich „populi-
stami”, a księgarnie zaroiły się od książek 
analizujących ten nowy „niebezpieczny” 
trend. Nie jest to miejsce na analizę, czy 
jest on bezpieczny czy niebezpieczny – cho-
dziło o to, żeby pokazać skąd się wziął.

G R Z E C H  N R  3 :  B R A K 
KO M P E N S A C J I

Trzecim największym grzechem liberalnej 
demokracji jest brak obiecanej kompensa-
cji dla osób „najbardziej upośledzonych” – 
tych, którym się nie powiodło, tych, którzy 
z racji braku czy to naturalnych zdolności 
czy niesprzyjającego otoczenia społeczne-
go nie byli w stanie osiągnąć takiego sukce-
su, jak inni. Rawls uzasadniał solidarność 
pomiędzy osobami na różnych szczeblach 
drabiny społecznej tym, że tak naprawdę 
trudno jest nam wskazać, jaka była nasza 
własna zasługa w osiągnięciu pozycji, któ-
rą dzisiaj mamy. W liberalnej demokracji 
jedyną uzasadnioną podstawą nierówności 
społecznych i ekonomicznych powinna być 
nasza własna praca i wysiłek, który w teorii 
każdy na równi może podjąć. Tymczasem 
nasza pozycja społeczna w większości przy-
padków jest efektem nie tylko naszej pracy, 

ale również naszych naturalnych talentów, 
czy otoczenia społecznego, w którym wyro-
śliśmy. Te ostatnie są tak samo przypadko-
we i niezasłużone, jak to, czy urodziliśmy 
się w arystokratycznej rodzinie – i dlate-
go nie powinny być podstawą nierówno-
ści w liberalnym społeczeństwie. Co wię-
cej, jak przekonywał Rawls, nawet nasza 
skłonność do ciężkiej pracy i wysiłku jest 
czymś nie w pełni zależnym od nas, wyni-
kającym np. z wychowania i naturalnych 
cech. W efekcie wszelkie nierówności oka-
zują się czymś arbitralnym. Rozwiązaniem 
proponowanym przez Rawlsa nie był krok 
tak radykalny, jak w komunizmie – likwida-
cja wszelkich nierówności – a jedynie zobo-
wiązanie tych mających więcej szczęścia 
przy rozdziale naturalnych i społecznych 
„aktywów” do kompensacji mniejszej ilo-
ści szczęścia pozostałym. Jednym zdaniem 
liberalizm w swojej nowej wersji z II poło-
wy XX w. obiecywał brak gigantycznych 
nierówności pamiętanych jeszcze z końca 
XIX w. I korzyści ze wzrostu gospodarcze-
go dla wszystkich. I ta obietnica nie została 
spełniona.

Powracając znowu do przykładu Stanów 
Zjednoczonych, jako państwa będącego 
sercem nowoczesnej liberalnej demokra-
cji pomiędzy końcem lat 70-tych a rokiem 
2012 różnica w dochodach absolwentów 
college’y i osób bez wyższego wykształce-
nia wzrosła dwukrotnie3. Wynika to z tego, 

3 D. Autor, Skills, education…, s. 844.
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17że mniej więcej w tym samym czasie realne 
płace osób, które ukończyły studia magi-
sterskie wzrosły dwukrotnie podczas, gdy 
realne płace osób z niepełnym średnim 
wykształceniem spadły. 

Te różnice można oczywiście tłumaczyć 
różnicą w produktywności osób wykształ-
conych i osób bez wykształcenia. Jednak 
dokonując przeglądu nierówności w róż-
nych państwach rozwiniętych ewidentnym 
jest, że nie wszędzie są one takie same. 
Poziom tych nierówności wynika rów-
nie mocno z różnicy w produktywności, 
co z różnicy instytucjonalnych rozwiązań 
obecnych w poszczególnych państwach. 
Tam, gdzie członkowie merytokracji  – 
powołujący się na wielkie korzyści czeka-
jące na tych, którym swoją ciężką pracą 
uda się zajść na górę – zdołali rozmonto-
wać takie instytucje państwa dobrobytu, 
jak związki zawodowe, płaca minimalna 
czy przepisy ochronne prawa pracy, korzy-
ści ze wzrostu przestały być równomier-
nie rozdzielane, a nierówności wystrzeli-
ły. Tak upadła trzecia obietnica liberalnej 
demokracji – że wszyscy będziemy z niej 
korzystać.

S Z A N S E  R E F O R M Y

Celem powyższego tekstu nie była ocena 
działań polityków kojarzonych z demokra-
cją nieliberalną. Część z tych działań nie 

odpowiada nawet na wskazane powyżej 
problemy. Poparcie dla nich wynika z czy-
stego niezadowolenia społeczeństwa 
demokracją liberalną – „chcemy (jakiej-
kolwiek) zmiany tego systemu”. Autor 
więc woli pozostawić ocenę tych działań 
każdemu samodzielnemu i myślącemu 
czytelnikowi. W artykule tym chodziło 
tylko o prześledzenie źródeł dzisiejszego 
kryzysu demokracji liberalnej i rosnącego 
odpływu poparcia dla niej. Jak argumento-
wałem, źródła tego kryzysu leżą w trzech 
głównych grzechach demokracji liberal-
nej, która nie spełniła swoich trzech głów-
nych obietnic. Czy ten kryzys oznacza osta-
teczne pogrążenie demokracji liberalnej? 
Trudno dziś wyrokować, ale wydaje się, że 
szansa reformy i odbudowy zaufania dla 
demokracji liberalnej istnieje, o ile osoby 
śpieszące jej na ratunek dogłębnie przemy-
ślą wyżej wskazane „grzechy”. Jeśli jednak 
intelektualiści występujący w jej obronie 
będą twierdzić, że główne źródło proble-
mu leży „w mocy jednostek odpowiednio 
zdeterminowanych, by przerobić społe-
czeństwa na swoją modłę” szanse te będą 
zdecydowanie malały. Ω



M ŁO D O Ś Ć  TO  J U Ż  N I E  J E ST  P O ST Ę P
W Młodym Papieżu Sorrentino jest ciekawy dialog między kardy-
nałem seniorem Nowego Jorku, Michaelem Spencerem, a Sekre-
tarzem Stanu, kardynałem Angelo Voiello. Pierwszy ma pretensje 
do drugiego. Konklawe miało wybrać Spencera na Papieża, rzecz 
jasna, za sprawą konszachtów Voiello. Duch Święty naważył im 
coś w rodzaju hultajskiego bigosu. Głosowano na ucznia Spen-
cera, choć nikt do tego się nie przyznawał… 

Kardynał Lenny Belardo miał być umiarkowanie liberalnym 
i łatwo sterowalnym młokosem. Stało się inaczej: młody papież 
okazuje się cudownie konserwatywną piątą kolumną. 

Nowy papież bowiem gardzi borowiną ludzką ciągnącą na plac 
św. Piotra. Gardzi profitami Watykanu. Gardzi „postępowcami”. 
Usuwa z kleru homoseksualistów, gwiżdże na problemy finan-
sowe banku watykańskiego, przywraca do łask mszę trydencką. 
Najpierw należy powrócić do starotestamentowego Boga, zdaje 
się mówić Pius XIII. Reszta w jego percepcji to pstrokate dekora-
cje stworzone ku uciesze gawiedzi. Won z plastikowym bożkiem!

Spencer mówi do Voiello mniej więcej tak: „kolegium kardynal-
skie myślało, że młodość to postęp. Ale głupi starcy zapomnieli, że 
o niebo większymi konserwatystami są młodzi. Zawsze tak było”. 
Twórcy serialu uchwycili ducha czasów, w których rewolucji, by 
tak rzec, konserwatywnej dokonują młodzi, a nie starzy. I to na 

MŁODZI 
KONSERWATYSCI

Marcin Darmas
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19wielu płaszczyznach: od zachowań elektoralnych, przez nowe 
wzory konsumenckie, po wybór postaw ideologicznych. 

O D R Z U C E N I E  O J C ÓW, D O C E N I E N I E  D Z I A D KÓW

W „Kulturze i tożsamości. Studium dystansu międzypokoleniowe-
go”, eseju pisanym na fali rebelii studenckich lat sześćdziesiątych, 
Margaret Mead starała się zrozumieć dlaczego tamto pokolenie 
zbuntowało się przeciwko swoim ojcom? Paryski Maj ’68 nie był 
przecież wynikiem pauperyzacji prowadzącej do fermentu spo-
łecznego, bynajmniej. Przeciwnie, wziął się z paradoksów zasady 
racjonalności – z jej siły do tworzenia racjonalnych „żądań” zgub-
nych dla całej społeczności. Naczelną tezą studenckiego ruchu 
było hasło: „zabronione jest zabraniać”. Zgrozę budzi fakt, że 
Francja była krajem, który ówcześnie prosperował. Miał jeden 
z wyższych wskaźników urodzeń na świecie; w 1949 roku było ich 
869 000, w 1950 roku 858 000, aż do lat 70. utrzymywała mniej 
więcej ten sam pułap. Kondycja ekonomiczna kraju, powtórzmy, 
była doskonała: „w tym (…) czasie Europę Zachodnią, w ślad za 
Ameryką Północną, ogarniał szal masowej konsumpcji seksu (…) 
Wraz z lodówkami i pralkami, materialnymi dobrami towarzyszą-
cymi małżeńskiemu szczęściu, upowszechniały się tranzystory 
i adaptery, narzucający model flirtu nastolatków. Konflikt ide-
ologiczny, uśpiony w latach sześćdziesiątych w pismach dla mło-
dzieży takich jak Mademoiselle Age Tendre oraz 20 Ans, skupiając 
się na konkretnym, zasadniczym dla tamtej epoki pytaniu: „Jak 
daleko można posunąć się przed małżeństwem” – pisze w Cząst-
kach elementarnych Michel Houellebecq.

Wróćmy do Mead. Amerykańska socjolożka wyróżnia trzy 
podstawowe kultury transmisji wiedzy: 1) kulturę postfigura-
tywną: gdzie dzieci uczą się od swoich rodziców; 2) kulturę ko figu-
ratywną: gdzie dzieci, jak i rodzice uczą się od rówieśników oraz 
3) kulturę prefiguratywną: gdzie dorośli uczą się od swoich dzie-
ci. Pierwsza kultura jest charakterystyczna dla społeczeństw 
pierwotnych, dla wąskich grup religijnych i ideologicznych, dla 
enklaw opartych na autorytecie pochodzącym z przeszłości. 
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20 Zmiany w kulturze postfiguratywnej zachodzą wolno i są trud-
ne do wdrożenia i zauważania. Kultywuje się w niej siłę fizyczną. 
Dla Mead lata sześćdziesiąte zainicjowały nastanie kultur kofigu-
ratywnych i prefiguratywnych, gdzie człowiek przestaje się iden-
tyfikować z figurą kulturową „anatema”. Dąży do wyodrębnienia 
własnej tożsamości. Rozłam międzypokoleniowy, uważała Mead, 
niechybnie ogarnie cały świat. „Starszyzna” będzie musiała się 
uczyć nowych technologii od młodszego pokolenia, tradycyjne 
wzory rodziny rozpadną się, zaś wzory konsumowania zunifor-
mizują się wraz przyśpieszeniem komunikacji. W duże mierze 
Mead nie myliła się. Wystarczy dostrzec pięciolatka zaopatrzo-
nego w pada, telefon i komputer, aby zrozumieć, że to on będzie 
nas uczyć poruszania się po meandrach współczesnej technolo-
gii komunikacyjnej i informatycznej. Niemniej jednak od kilku 
lat dostrzegamy powrót do figury „dziadka”. Młodzi wydają się 
się szukać zakotwiczenia głębiej niż u swoich „rodzicieli”. Stąd 
obserwowany od kilku lat efekt duchowej wspólnoty z „Żołnie-
rzami Wyklętymi” chociażby. Z tradycją „Solidarności” związani 
są „ojcowie”, natomiast młodzi ruch ten kojarzą z społeczną nie-
sprawiedliwością, w której muszą funkcjonować. Nieprzebrane 
złoża witalności odnajdują w wiekach zaprzeszłych. W ten spo-
sób można przecież tłumaczyć sukces grup rekonstrukcyjnych, 
ruchów monarchistycznych, zainteresowanie I Rzeczpospolitą itp.

O D R Z U C E N I E  D E M O K R A C J I

Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku zakończyły się 
zwycięstwem partii prawicowych, które w ocenie komentatorów 
sceny politycznej związane jest z przesunięciem się politycznych 
wyborów przedstawicieli młodego pokolenia ku formacjom pra-
wicowym. Według sondażu exit poll (przeprowadzonego przez 
IPSOS dla TVN24) w grupie wiekowej 18–29, aż 62,5% wyborców 
oddało głosy na prawicowe partie polityczne (bardziej konser-
watywne, narodowe czy skrajnie prawicowe), czyli Prawo i Spra-
wiedliwość (25,80%), Kukiz’15 (19,90%) oraz KORWiN (16,80%). 
Dla porównania Platforma Obywatelska (z dużym zastrzeżeniem 
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21można przyjąć, że jest to prawica centrowa) otrzymała 14,60% 
głosów, .Nowoczesna 5,0%, partia Razem 5,20%, a Zjednoczona 
Lewica 3,90%. 

Jak wykazał raport z badań pt. „Podłoże prawicowych preferen-
cji wyborczych młodych Polaków” przeprowadzonych w dniach 
12–18.10.2015 roku przez Centrum Badań nad Uprzedzenia-
mi UW we współpracy z Centrum Interwencji Socjologicznych 
Collegium Civitas: „większe prawdopodobieństwo głosowania 
zarówno na PiS jak i partie KORWiN oraz Kukiz’15, w porówna-
niu do głosowania na PO, jest związane z wyższym prawicowym 
autorytaryzmem, relatywną deprywacją i mniejszą akceptacją 
muzułmanów.” Jedno słowo wymaga tutaj objaśnienia. Zjawisko 
relatywnej deprywacji jest w socjologicznym vocabularium określe-
niem na subiektywnego odczucia pogarszającej się sytuacji mate-
rialnej kraju. Skrótowo rzecz ujmując autorzy raportu – Łukasz 
Jurczyszyn, Mikołaj Winiewski, Michał Bilewicz oraz Marta Bene-
da – dostrzegli, że im bardziej wydaje się młodemu człowiekowi, 
że sytuacja gospodarcza kraju jest zła, tym bardziej gotowy jest 
popierać partię konserwatywną. 

Jeśli chodzi o identyfikację narodową to autorzy zauważy-
li, że najsilniej z narodem polskim utożsamiali się zwolennicy 
partii KORWiN oraz PiS. Osoby głosujące na partię KORWiN, 
podsumują autorzy raportu, skłaniają się ku modelowi wolno-
rynkowemu, a biorąc pod uwagę wysoką orientację na dominację 
społeczną, wyborców tych można określić „zwolennikami wręcz 
darwinizmu społecznego”. Wyborcy partii KORWiN cechowali 
się największym poparciem dla radykalnie prawicowych postu-
latów, jak m.in.: „wprowadzenie silnego prawa oraz zaostrzenie 
kar dla przestępców”; „podkreślanie niezależności i ukazanie siły 
drzemiącej w polskim narodzie”; „powstrzymanie napływu imi-
grantów i sprzeciw nachalnemu promowaniu wielokulturowości”; 
„sprzeciw wobec elit rządzących i większy wpływ społeczeństwa 
na władzę”; „sprzeciw wobec związków homoseksualnych oraz 
wzmocnienie wartości tradycyjnej rodziny”; „wzmocnienie pol-
skiego głosu na arenie międzynarodowej i uniezależnienie Polski 
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22 od instytucji międzynarodowych”; „ograniczenie roli państwa 
oraz obniżenie podatków”. 

Socjologowie wykazują, że młodzi nie obawiają się silnego 
przywództwa, nawet autorytarnego. Nie szanują demokracji, 
uważają ją za system nazbyt kruchy, podatny na różnego rodza-
ju wpływy – warto odnotować wśród lewicy i prawicy silne trend 
anty-neoliberalny. Obecny kryzys demokracji liberalnej przekra-
cza znaczenie terminu pojmowanego przez Kanta jako signum 
temporis. „Nasz” kryzys nie jest zapowiadany, jak robiono to wcze-
śniej, choćby w „Emilu, czyli o wychowaniu”, gdzie Rousseau pisze 
o nadchodzących stanach kryzysowych i wieku rewolucji. „Nasz” 
kryzys jest stanem permanentnym: „nasza teraźniejszość jest cał-
kowicie opanowana przez kryzys, i to do tego stopnia, że wydaje 
się naszym punktem newralgicznym, sednem naszych czasów 
i całego naszego istnienia” – pisze filozof polityki Myriam Revault 
d’Allones. „Krisis” etymologicznie oznacza „moment decydujący 
w trakcie niepewnego procesu, pozwalający zarówno na diagnos-
tykę, jak i prognostykę w drodze do wyjścia z kryzysu”. Młodzi są 
za podejmowaniem decyzji oraz rozstrzygnięciem (na korzyść tej 
czy innej strony). Demokracja im tego nie gwarantuje. Potwierdza 
to już cytowana Revault d’Allones w eseju o wymownym tytule 
„Czemu nie lubimy demokracji?”. System ten stał się „dla wielu 
z nas pustką, czymś nieistotnym i bezzasadnym, czczą gadaniną.” 
Francuska filozof polityki potwierdza analizy Claude’a Leforta, 
który konstatował brak umocowania rządów demokratycznych 
w sferze transcendentalnej i przez to nieustannie wikłający się 
w debaty samo-legitymizujące. Młodzi wydają się stęsknieni za 
sprawczością polityki. Paweł Kusiak określa postpolitykę jako 
„rozdzielnie władzy i polityki. Ma ona być efektem przenosze-
nia kompetencji władzy z poziomu państw narodowych na orga-
ny ponadnarodowe” i dodaje, że to domena odideologizowana. 
Współczesną rewolucję konserwatywną młodzieży należy trak-
tować jako tęsknotę za polityką ideologiczną, a przede wszyst-
kim – skuteczną i jasno zdefiniowaną. 

Silnie również przebrzmiewają postawy konserwatywne 
w ostatnich badaniach młodzieży w kontekście kryzysu emigra-
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23cyjny. Jak wskazuje raport „Różnić się nie oznacza nienawidzić 
się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialogu” 
(zlecony przez Rzecznika Praw Obywatelskich) młodzi potwier-
dzają, że ważna jest dla nich pomyślność życiowa i godne, dobre 
życie w ramach ojczyzny. Co ciekawe, młodzi mają świadomość 
odpowiedzialności za swój los i poczucie sprawczości. Badana 
młodzież nie oczekuje, aby ktoś z zewnątrz zaspakajał ich potrze-
by, jest, albo inaczej – chce być suwerenna i podmiotowa: „nie 
chcemy żerować na kimś innym” – cytują badacze – „tylko po 
prostu w jakiś sposób liczyć na samego siebie i dążyć do celów 
życiowych”. Rozmówcy na pytanie o to, co jest dla nich ważne 
odpowiadali „rodzina i znajomi”, jak w corocznych Diagnozach 
Społecznych. Uczestniczą w Marszu Wolności: „uczniowie są świa-
domi czym jest współczesny patriotyzm, który odgrywa raczej 
istotną rolę w ich życiu, lecz nie jest to wartość dla nich kluczo-
wa. Nasi rozmówcy zauważają prawdziwą modę na patriotyzm 
(…) Analiza materiału empirycznego pozwala dokonać wyraźne-
go podziału pomiędzy „prawdziwym patriotyzmem” a „pseudo-
-patriotyzmem”. Uczniowie potrafią trafnie rozdzielić te dwie 
różne formy współczesnego patriotyzmu (…) Z jednej strony, 
ten pierwszy oznacza pozytywną wartość bycia oddanym swo-
jemu krajowi, wzięcie za niego odpowiedzialności, miłowanie 
go: „Polska to najlepszy kraj jaki może być”. Prawdziwy patriota 
pamięta o święcie narodowym, kultywuje tradycję (…) Z drugiej 
strony, pseudo-patriotyzm – tutaj pojawiały się również takie 
określenia jak: „stereotypowy” czy „na pokaz”, czy „za 30 zł” 
czy „post- patriotyzm” – jest negatywny, bliższy nacjonalizmowi 
i przemocy.” Tak czy inaczej uczniowie wykazywali się „postawą 
zamknięcia na osoby odmienne bądź obce (kulturowo, etnicznie, 
religijnie)”. 

O D R Z U C E N I E  S K RU C H Y

Młodzi nie czują się odpowiedzialni za błędy rodziców, choć „skru-
cha” jest jedną z najbardziej deklarowanych i praktykowanych 
wartości współczesnego świata zachodniego: „Nie ma nic bardziej 
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24 zachodniego niż nienawiść własna, owa pasja do przeklinania 
siebie i rozdzierania”, pisze na stronie Pascal Bruckner w eseju 
„Tyrania skruchy”. 

Wydaje się, że „logika skruchy” konkuruje o prymat z „logika-
mi emancypacji” i „indywidualizmu”. Raz wprawione w ruch nie-
zwykle trudno jest zatrzymać. Pascal Bruckner dostrzega między 
przedstawionymi porządkami sprzeczność, żeby nie powiedzieć 
hipokryzję cechującą zachodnie społeczeństwa: z jednej strony 
„szaleństwo” kolektywnego „przepraszania”, a z drugiej „nakaz” 
poszukiwania własnej drogi ekspresji, zerwania krępujących kaj-
danów przeszłości. 

Francja, na przykład, nieustannie głosi i penalizuje „własne 
winy” związane z kolonializmem, między innymi ustawami Tau-
biry, jednocześnie odcinając się od swoich antenatów, którzy 
w posiadłościach zamorskich i w Afryce rozpoczęli istotny proces 
cywilizacyjny. „Bądź sobą, a jednocześnie wstydź się za siebie” – 
zdaje się głosić współczesne credo zachodniego masochizmu: 
„Bądźcie skruszeni! Oto jak brzmi przesłanie, które za plecami 
hedonizmu, usiłuje nam wtłuc do głów zachodnia filozofia od 
pięćdziesięciu lat, chciałaby być jednocześnie mową emancypu-
jącą oraz złym sumieniem swoich czasów” – dodaje Bruckner.

Przepraszanie stało się, według Brucknera, nadinterpretacją 
myśli chrześcijańskiej dokonaną przez potomków pokolenia maja 
1968, jej wynaturzeniem; jeszcze inaczej, zafiksowaniem perwer-
syjnego konfesjonału – stworzonego bez możliwości rozgrzesze-
nia. Co gorsza, przepraszanie przeobraziło się w walutę: za cenę 
tytułowej skruchy zdobywa się nowe rynki, które niegdyś podpi-
jało się żelazem. 

W ten sposób dokonuje się nowoczesna rekonkwista: za cenę 
własnej godności i zaprzeczenia tożsamości historycznej. Dopro-
wadza to w ostateczności nie tylko do wstydu za siebie, ale rów-
nież do zaprzeczania samego Zachodu. Esej Pascala Brucknera 
jest czymś w rodzaju nowej wariacji na temat zdrady klerków: 
„Został uruchomiony nowy handel intelektualny: klerkowie 
zostali wyznaczeni do jego utrzymania, jak niegdyś strażnicy 
ognia, wydają pozwolenie na myślenie, na mówienie”. 
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25O D R Z U C E N I E  D O S KO N A ŁO Ś C I
Człowiek współczesny nie jest już zainteresowany wiązaniem 
swojego losu z polityką. Zamiast na agorę woli chodzić do mar-
ketu, kupować ekologiczne bio-marchewki i banany, mając prze-
świadczenie, że robi coś dobrego, coś noble dla ukochanej planety. 
Ponowoczesny gwiżdże, ba! pogardza nawet, sprawami polis. 
Został wpisany w logikę sekwencji zakup-konsumpcja-wydalanie. 
W efekcie mamy wszyscy po tyle samo, jak przed 1989 rokiem, to 
znaczy, po równo niewiele…  

Oto jak powracamy do „równości zdeprawowanej”. W eseju 
„Nienawiść do świata” Delsol współczesność dzieli się na tych, 
którzy chcą radykalnej zmiany, powrotu do punktu zero, oraz na 
tych, którzy świat chcieliby zakonserwować. Po jednej stronie 
barykady stoją zatem rewolucjoniści i marzyciele, a po drugiej – 
konserwatyści i realiści. Coraz częściej, odnosi się wrażenie, że 
młodzi chcą „konserwować”. 

Ponowoczesny spór Delsol nazywa konfrontacją demiurgów 
z ogrodnikami. Demiurg pogardza przeszłością, zacietrzewia się 
w nowości. Chciałby sobie zagwarantować naukową nieśmier-
telność, jest transhumanistą. Demiurg kocha tylko to, co sam 
wytworzył – kocha siebie. Natomiast Ogrodnik uprawia rośliny, 
które zastał, do tego korzysta z wiedzy i doświadczenia swoich 
poprzedników. „Wszystkie kultury od początku świata kultywują 
mity i tradycje, które strzegą granic albo – jeśli wolimy – definiują 
ludzką skończoność dzięki tym mitom i tradycjom” – pisze Del-
sol. A brak granic, o czym dobrze wiedzieli Grecy, to po prostu 
nieistnienie. Współczesny Demiurg wyrywa rośliny, które lata-
mi uprawiał z pieczołowitością ogrodnik i konstatując brzydotę 
korzeni ucina je. Nie turbuje się faktem, że roślina bez szpetnych 
korzeni przetrwać nie umie. 

Młodość przestaje wierzyć w doskonałość w przyszłości: zaczę-
ła jej szukać w przeszłości. W imię paradoksalnego przesłania 
oświecenia: „trzeba uprawiać swój ogródek”… Ω
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Brytyjski serial science-fiction Czarne lustro w ostatnich 
latach zachwycił miliony niepokojącymi wizjami 
przyszłości ukształtowanej i często zdehumanizowanej 
przez technologię. Ile z zaprezentowanych tam 
myśli ma w sobie ziarno prawdy? Czy w istocie 
stoimy u progu narodzin technodystopii? 

W Sylwestra 1999 roku cały świat hucznie świętował nadejście 
nowego milenium, jednocząc się w przekonaniu, że oto ludzkość 
wkracza w nową epokę, inną od wszelkich poprzednich. Epokę 
rozwoju techniki i cywilizacji, jakiej dotąd nie widzieliśmy. Nie 
ma przy tym znaczenia, że w istocie huczne świętowanie było 
o rok przedwczesne, bo co do zasady trzecie millenium przy-
szło w 2001 roku. Liczyła się symbolika magicznej kalendarzowej 
zmiany i 2000 roku. Ówczesna histeria na punkcie pluskwy mile-
nijnej, która rzekomo miała sparaliżować system bankowy, była 
papierkiem lakmusowym społecznych niepokojów, które miotały 
społeczeństwami świata związanych z przeczuwaną nieuniknio-
ną zmianą rzeczywistości podyktowaną galopującym rozwojem 
techniki, informatyzacją i coraz silniejszym wkraczaniem tejże 
w ludzkie życie. Wszyscy zastanawiali się, co przyniesie przy-
szłość. Mylnie jednak twierdzono, że przełomowy był rok 2000. 
Nie, na to miano o wiele bardziej zasługuje rok 2018. 

CZYLI ZARANIE CYFROWEJ DYSTOPII

PRAWDZIWE 
CZARNE LUSTRO,

Maciej Woźniak
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28 U R O D Z E N I  W  Ś W I E C I E  M A S Z Y N
Dlaczego? Powód jest oczywisty – oto właśnie w tym momen-
cie w dorosłość zaczyna wchodzić pierwsze pokolenie urodzone 
w nowym tysiącleciu, oraz, co istotniejsze, pierwsze pokolenie 
zrodzone w epoce Internetu i prawdziwie ogromnego dostępu do 
informacji. Owszem, komputery i sieć internetowa były dobro-
dziejstwem dostępnym również dla wcześniejszych pokoleń, 
ale dopiero dla dzisiejszych osiemnastolatków i pokrewnych im 
roczników była i jest to rzecz równie oczywista, co oddychanie. 
Dopiero to pokolenie miało styczność z rozwiniętą siecią i wyso-
ko rozwiniętymi narzędziami technologicznymi właściwie od 
kołyski. Wydaje się, że nie? Że dzisiejsi trzydziestolatkowie też 
funkcjonują w zinformatyzowanym świecie wedle tych samych 
zasad? Nie do końca. Ktoś urodzony w pierwszych latach ostat-
niej dekady XX wieku, lub wcześniej przechodził mimowolnie 
odmienny proces informatycznej inicjacji. Szczególnie w Pol-
sce, gdzie jeszcze na początku trzeciego tysiąclecia dostęp do 
Internetu nie był sprawą tak oczywistą. A gdy już się takim stał, 
nie pozwalał na szybki transfer danych, oglądanie filmów w ser-
wisach streamingowych, natychmiastowy dostęp do dowolnej 
informacji, komunikację ze wszystkimi na planecie, nie mówiąc 
o braku możliwości korzystania z sieci non stop, choćby na tele-
fonie. Pokolenie dzisiejszych trzydziestolatków jest tym samym 
bardziej pokoleniem przejścia, tym które w swoim dorastaniu 
łączyło cyfrową inicjację z „analogowym” modelem dojrzewania 
opartym na większej ilości realnych społecznych interakcji, roz-
rywkach niezwiązanych z przestrzenią wirtualną, czy zwyczajnie 
innym podejściem do technologii. Tymczasem pokolenie post 
2000 bez cienia wątpliwości możemy określać jako to urodzone 
w świecie maszyn. 

J A K  O D DYC H A N I E

Aby nie brnąć jednak dalej w tak wyświechtane analogie do Matri-
xa, skupmy się raczej na wizjach roztoczonych przez twórców 
wspomnianego na wstępie Czarnego lustra. Pierwotnie brytyj-
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29ski, a następnie przejęty przez Netflixa serial w wielu przypad-
kach umiejętnie oddaje współczesny społeczny klimat związany 
z integracją społeczeństwa z technologią. Wymownym przykła-
dem jest pierwszy odcinek trzeciego sezonu – Nosedive, w któ-
rym główna bohaterka grana przez Bryce Dallas Howard czyni 
starania, by podwyższyć swój społeczny status. To zaś osiąga się 
za pomocą uzyskiwania kolejnych lajków w wielkim społeczno-
ściowym serwisie, w którym wszyscy ludzie są połączeni. Brzmi 
znajomo? Jednak tylko pozornie twórcy grają na nosie Face-
bookowi czy Twisterowi, w prezentowanej wizji chodzi bardziej 
o pokazanie, jak pewne naturalne procesy społeczne mogą zostać 
przedefiniowane i w dużej mierze zdegenerowane przez wpływ 
technologii i nieumiejętne korzystanie z niej. Potrzeby uznania 
i akceptacji oraz formowanie się warstw społecznych poprzez 
zaistnienie wirtualnej rzeczywistości ocen i gwiazdek zostają 
sprowadzone do niekończącego się i wycieńczającego konkursu 
klikania, lajkowania i formułowania zachowań czysto 
powierzchownych, jednak dobrze się prezentujących. 
Ten proces ostatecznie doprowadza główną bohater-
kę do autodestrukcji, jednak co najważniejsze, owo 
spłaszczenie relacji społecznych i „gra w gwiazdki” jest 
dla całego społeczeństwa zaludniającego świat opowie-
ści czymś normalnym, czymś oczywistym, czymś w co 
wszyscy zwyczajnie wrośli. 

Analogia między tym obrazem, a sytuacją dzisiej-
szych nastolatków jest nader oczywista. Na tym polega 
także zasadnicza różnica między ludźmi urodzonymi po 
2000 roku, a tymi urodzonymi powiedzmy dekadę wcześniej. O ile 
dla starszych życie w social media i ogólnie w przestrzeni wirtu-
alnej jest czymś opcjonalnym, jedynie częścią egzystencji, o tyle 
dla osób dziś wchodzących w dorosłość jest czymś oczywistym, 
organiczną częścią ich egzystencji, nieraz od najmłodszych lat. 
Zastanówmy się, ile razy widzieliśmy kilkuletnie dziecko bawią-
ce się tabletem, grające w gry, korzystające z różnych aplikacji, 
może nawet przeglądające Facebooka. Trudno tu mówić o wroś-

pokolenie dzisiejszych 
trzydziestolatków jest 
tym samym bardziej 
pokoleniem przejścia, 
tym które w swoim 
dorastaniu łączyło 
cyfrową inicjację 
z „analogowym” 
modelem dojrzewania 
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30 nięciu w wirtualną rzeczywistość, raczej należałoby tu mówić 
o wyroś nięciu z tejże. Trudno bowiem zaprzeczyć temu, że dziś 
dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek wcześniej korzystają 
z techniki i wirtualnego świata. Jakie to może przynieść konse-
kwencje? Czy rzeczywiście za kilkadziesiąt lat możemy znaleźć się 
w świecie zdegenerowanego emocjonalnie społeczeństwa podob-
nego do tego z odcinka Czarnego lustra?

U PA D E K  Z  K L I F U 

Są psychologowie i socjologowie, którzy tonują nastroje i prze-
strzegają przed nadmiernym pesymizmem. Są jednak i tacy, 
którzy dostrzegają niepokojące społeczne procesy wśród dora-
stającego pokolenia, a na które wpływ ma technika. Jonathan 
Haidt, profesor psychologii ze Stern School of Business przy 
Uniwersytecie Nowojorskim, przypatrując się pokoleniu obec-
nych studentów college’u, to jest ludziom urodzonym w okolicach 
roku 2000 lub później, zauważył kilka niepokojących tendencji. 
W pokoleniu nowych studentów uniwersytetów daje się zauważyć 
dużo większy niż u poprzedników brak samodzielności, a co się 
z tym wiąże, brak pewności siebie, umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, a ostatecznie większą podatność na pro-
blemy psychiczne, nerwice i depresje. Jak wykazały badania prze-
prowadzone wśród dzisiejszych studentów college’ów, jeszcze jako 
licealiści wyrażali oni o wiele mniejsze w porównaniu do ludzi 
zaledwie kilka lat starszych zainteresowanie różnymi aktywno-
ściami typowymi dla ludzi w ich wieku takimi jak prowadzenie 
samochodu, podejmowanie pierwszej pracy, umawianie się na 
randki, czy próbowanie alkoholu. W przypadku ostatniego punk-
tu pozornie chciałoby się w pierwszej chwili przyklasnąć, że to 
higienicznie i zdrowo, ale według profesora Haidta tendencja 
rysująca się z bierności młodzieży we wszystkich tych obszarach 
prowadzi do niezwykle pesymistycznego wniosku – oto mamy do 
czynienia z pokoleniem biernym, które nie ma potrzeby ani ocho-
ty nabywać doświadczenia życiowego, próbować nowych rzeczy, 
czy mówiąc wprost – żyć.
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31Ów poziom aktywności społecznej wśród ludzi urodzonych po 
2000 roku różni się drastycznie od grupy osób starszych zaled-
wie o kilka lat. Choć, jak zauważa Haidt, już w ostatnich latach 
można było obserwować tu pewną tendencję spadkową, dopie-
ro przy pokoleniu iGen możemy mówić o prawdziwym upad-
ku z klifu, jeśli chodzi o wykresy pokazujące poziom bierności 
wśród młodych. Z czego to wynika? Zdaniem Haidta, po pierwsze 
z wyrośnięcia owego pokolenia w świecie wirtualnym, przesadnej 
integracji ze smartfonami (stąd nazwa iGen), koncentracji jedy-
nie na funkcjonowaniu w sieci skutkującej brakiem zaintereso-
wania rzeczywistymi relacjami z innymi ludźmi. Po drugie zaś, 
z nadopiekuńczości rodziców zbytnio chroniących swoje dzieci, 
nie dających im szans na poznawanie świata i jeszcze silniej wpy-
chających w sidła świata wirtualnego. To wszystko poskutkowa-
ło powstaniem człowieka biernego, przyzwyczajonego do tego, 
że wszystkie jego potrzeby zaspokaja rodzic, nie mogącego się 
odnaleźć w sytuacji, gdy świat stawia wobec niego wymagania, 
nie mówiąc już o konieczności wchodzenia w interakcje z innymi. 

Zamiast żyć, młodzi ludzie idący do college’u wolą siedzieć 
z nosem w telefonie. Ten obraz przypominający może narze-
kanie zatroskanej babci przy świątecznym stole, ma 
w sobie jednak więcej prawdy, niż mogłoby się wyda-
wać. Jakie mogą być w przyszłości konsekwencje ewo-
lucji pokolenia iGen, czy może iZombie? Siłą rzeczy na 
myśl przychodzi kolejna wizja z Czarnego lustra, tym 
razem z drugiego odcinka pierwszego sezonu (Fifteen 
Million Merita), w którym obserwujemy dystopijną 
przyszłość niczym z opowiadań Kurta Vonnegutta jr, 
w której ludzie jeżdżą na rowerach (podobnych do tych 
z siłowni), wytwarzają energię, ale też otrzymują punk-
ty, które mogą wymienić na różne wirtualne atrakcje 
i gadżety. Cały świat oparty bowiem jest na funkcjonowaniu wiel-
kiej wirtualnej rzeczywistości, a ambicją napędzającą egzystencję 
jest zdobycie nowej „skórki” do awatara, granie w gry, lub ewen-
tualnie zdobycie karty wstępu do wielkiego telewizyjnego talent 

blisko połowa 
z ankietowanych 
przyznała, że 
w przeciągu miesiąca 
poprzedzającego 
badanie przynajmniej 
raz uwierzyła 
w nieprawdziwą 
informację 
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32 show, które jest jedyną szansą na zmianę losu. To zaś udaje się 
tylko nielicznym. Reszta skazana jest na bierne trwanie w swym 
kieracie i obserwowanie kasty wybrańców, którym się udało…

B I E R N O Ś Ć  I  I L U Z J A 

Tak oto właśnie bierność połączona i pobudzana przez zespole-
nie ze światem wirtualnym staje się zagrożeniem dla młodego 
pokolenia i kto wie, do jakich procesów doprowadzi w przyszło-
ści. Człowiek nie podejmujący nowych doświadczeń, zalękniony, 
zamknięty w swoim własnym hermetycznym świecie z jednej 
strony ma problem z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludź-
mi, co prowadzi do kryzysu więzi społecznych i funkcjonowania 
społeczeństwa w ogóle, ale zarazem jednostka taka jest bardziej 
podatna na wszelkiego rodzaju manipulacje. Nietrudno przecież, 
aby ludzie pozbawieni doświadczeń i samodzielności, byli też 
pozbawieni umiejętności krytycznego myślenia. Jest to ogromne 
pole do popisu dla wszelkiej maści kreatorów fałszywych infor-
macji i propagandy. Jeżeli ktoś myśli, że dziś mamy do czynienia 
z zalewem fake newsów, niech się zastanowi, co może być jutro, 
gdy do głosu dojdzie więcej ludzi wychowanych w wirtualnym 
świecie. 

Można owo ostrzeżenie skontrować i stwierdzić, że jest to 
jednak przesadny pesymizm, a młodzi wychowani w Internecie 
w dużej mierze będą przecież potrafili z niego korzystać z dystan-
sem i rozwagą, odsiewając informacje fałszywe od prawdziwych. 
Tymczasem badanie przeprowadzone w kwietniu 2017 roku przez 
Agencję Public Dialog we współpracy z Instytutem ARC Rynek 
i Opinia pokazuje, jak trudno obronić się przed fake newsami i to 
nawet osobom, które teoretycznie powinny mieć bardziej wyro-
bioną odporność na ten problem. Mówimy tu bowiem o badaniu 
przeprowadzonym na grupie 154 dziennikarzy mediów ogólno-
krajowych i lokalnych. Blisko połowa z ankietowanych przyznała, 
że w przeciągu miesiąca poprzedzającego badanie przynajmniej 
raz uwierzyła w nieprawdziwą informację. Jako jej źródła naj-
częściej wskazywano Internet (w 63 proc. przypadków), w tym 
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33media społecznościowe (w 70 proc. przypadków). Chciałoby się 
w tym miejscu rozpocząć narzekania na poziom wykształcenia 
pracowników mediów, ale bądźmy szczerzy – kto z nas nie uwie-
rzył choć raz w fake newsa? Nietrudno o to w sytuacji, gdy takie 
treści są często przygotowywane umiejętnie, usypiając czujność 
odbiorcy. Jaką mamy więc gwarancję, że pokolenie iGen wrośnię-
te w wirtualny świat, ale zarazem odznaczające się nadzwyczajną 
biernością będzie bardziej odporne na tego typu manipulacje? 
Tym bardziej, że raczkuje już o wiele groźniejsza hybryda fake 
newsów – deep fake, czyli materiały wideo, w których za pomo-
cą odpowiednich programów można sprawić, by Barack Obama 
wygłaszał dowolne hasła. Co prawda dziś technologia ta jest na 
tyle nierozwinięta, że wciąż łatwo można odróżnić falsyfikat od 
prawdziwego filmu, a ponadto głównie wykorzystywana jest do 
wstawiania twarzy znanych celebrytek do filmów dla dorosłych. 
Ale co będzie jutro? 

P O KO L E N I E  P O R N O G R A F I Z A C J I 

A skoro przywołaliśmy temat filmów pornograficznych, trudno 
nie poruszyć i tego wątku, mówiąc o przemianach społecznych 
XXI wieku i wpływie rozwoju technologii na rozwój emocjonalny 
najmłodszego pokolenia. Czy pornografia może być przyczyną, 
przez którą współczesna młodzież wyraża tak ogromną bier-
ność w zakresie wchodzenia w relacje i nawiązywania kontak-
tów z płcią przeciwną? Nawet jeśli przyjmiemy, że jest to tylko 
jeden z powodów, bo znaczenie ma tu też ogólne ode-
rwanie pokolenia iGen od rzeczywistości, czy społecz-
na „kastracja” dokonana przez rodziców, trudno nie 
zauważyć korelacji między zapaścią interakcji damsko-
-męskich w pokoleniu młodych studentów, a masowo-
ścią pornografii, jaka dziś jest faktem. 

W tej kwestii psychologowie są zgodni. Pornografia 
może prowadzić do uzależnienia i problemów z budową 
realnych relacji, a także negatywnie wpływać na pożycie 
seksualne. Choć nie każdy ma krytyczny stosunek do 

wśród dzisiejszych 
psychologów 
i seksuologów panuje 
konsensus co do 
tego, że jej masowe 
pochłanianie, 
zwłaszcza przez 
młody rozwijający się 
umysł, jest szkodliwe 
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34 pornografii w ogóle, wśród dzisiejszych psychologów i seksuolo-
gów panuje konsensus co do tego, że jej masowe pochłanianie, 
zwłaszcza przez młody rozwijający się umysł, jest szkodliwe. Tym 
bardziej gdy mówimy o treściach wyjątkowo zbrutalizowanych, 
upadlających kobietę, tworzących z niej bezduszny obiekt seksu-
alny, a sam akt cielesnej miłości sprowadzających do zwierzęcej 
mechanicznej czynności. W tym względzie eksperci z zakresu sek-
suologii zauważają, że współczesna pornografia znacząco różni 
się od tej choćby z lat dziewięćdziesiątych. Zwracają uwagę, że 
obecnie zdecydowana większość tego typu produkcji zupełnie 
wyjmuje akt seksualny z kontekstu jakichkolwiek uczuć, a pre-
zentowane w nich sceny są wyjątkowo wulgarne. Logicznym jest, 
że ich regularne pochłanianie wpływa na kształtowanie się wraż-
liwości młodych ludzi. 

A jak wygląda dostęp do tego rodzaju treści wśród młodych? 
Badanie przeprowadzone pod koniec 2017 roku przez Instytut 
Profilaktyki Zintegrowanej na grupie 10 tys. polskich gimnazja-
listów wykazało, że aż 60 proc. chłopców i 20 proc. dziewcząt 
przyznaje się do oglądania treści pornograficznych. Przy czym 
aż 60 proc. chłopców i 42 proc. dziewcząt przyznaje, że pierwszą 

styczność z pornografią miało jeszcze przed dwunasty-
mi urodzinami. 95 proc. chłopców oglądających porno-
grafię deklaruje, że robi to za pośrednictwem Internetu, 
a 43 proc. korzysta w tym celu ze smartfona. Warto 
dodać, że ta ostatnia statystyka stale rośnie. Wnioski 
nasuwają się same – rozwój Internetu sprawił, że dostęp 
do pornografii jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, ochrona 
dzieci przed tego rodzaju treściami jest wyjątkowo trud-
na, a pornografia staje się dziś integralną częścią pro-
cesu dorastania w stopniu, z jakim nigdy wcześniej nie 

mieliśmy do czynienia. Zasadne staje się pytanie, jak ten proces 
wpłynie na kształtowanie się relacji między tymi młodymi ludźmi 
w przyszłości, tworzenie więzi rodzinnych, a wreszcie przyszłość 
ich samych i ich rodzin. Bo chyba nikt nie stwierdzi, że tak gigan-
tyczna eskalacja konsumpcji pornografii wśród młodych nie ma 

twierdzenie, że 
technologia sama 

w sobie jest zła 
i prowadzi do 

degeneracji społecznej 
jest jak twierdzenie, że 
wynalezienie dynamitu 

doprowadziło do wojen 
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35żadnego znaczenia. Tu znów na myśl przychodzi jeden z odcinków 
Czarnego lustra – USS Callister otwierający sezon czwarty, pozor-
nie zupełnie niezwiązany z tematem. W odcinku tym główny 
bohater, programista gier komputerowych, nie mogąc nawiązać 
relacji z żadną dziewczyną i przeżywając trudności w relacjach 
w ogóle, oddaje się egzystencji w wykreowanej przez siebie wir-
tualnej rzeczywistości, gdzie tworzy wyidealizowany świat wzo-
rowany na ulubionym serialu telewizyjnym. Świat, w którym jest 
bohaterem, w którym kochają go kobiety. Świat nierzeczywisty…

J A K  Z B I Ć  L U ST R O ? 

Powyższe obserwacje to rzecz jasna jedynie wycinki większej 
całości, wskazanie kilku obszarów, w których technologia obecnie 
przenika do tkanki społecznej, wpływając na rozwój psychiczny 
i emocjonalny człowieka wchodzącego w dorosłość. Nie chodzi 
tu też o stawianie diagnoz, czy podawanie cudownego remedium 
na problemy współczesności z paleniem książek, filmów i kom-
puterów na czele. Twierdzenie, że technologia sama w sobie jest 
zła i prowadzi do degeneracji społecznej jest jak twierdzenie, że 
wynalezienie dynamitu doprowadziło do wojen. W obu przy-
padkach mówimy o narzędziu, nie o przyczynie. Co zatem jest 
przyczyną, a co za tym idzie, co mogłoby stanowić lek na pro-
blemy współczesności? To skomplikowane pytanie powinno być 
podstawą do o wiele szerszych rozważań nad stanem dzisiejszej 
kultury, rozwojem psychicznym młodzieży, kwestiami edukacji, 
czy obecną kondycją duchową społeczeństw zachodnich i kryzy-
sem aksjologicznym w tychże. Warto jednak zdać sobie sprawę, 
że oto w 2018 roku stoimy przed narodzinami pokolenia zupełnie 
innego od wszystkich poprzednich. Pokolenia, które może być 
dla naszej cywilizacji szansą, lub zagrożeniem. Dlatego też warto 
pochylić się nad tym, aby owemu pokoleniu pomagać w społecz-
nej ewolucji. Tak abyśmy pewnego dnia rzeczywiście nie spojrzeli 
w Czarne lustro. Ω



Jak chcę z kimś porozmawiać o współczesności, 
a tym bardziej przejrzeć się w niej jak 
w zwierciadle, wybieram Houellebecqa. 
Pryszczatego pechowca naszych czasów

Bo trzeba Wam wiedzieć, że Michele Houellebecq nie ma szczę-
ścia. W 2001 r. publikuje Platformę. Powieść o seksturystyce zbla-
zowanej, francuskiej klasy średniej. Książka kończy się opisem 
zamachu terrorystycznego w Tajlandii, który w dwa miesiące po 
premierze książki urzeczywistnia się hukiem walących się wież 
World Trade Center. W dwa dni po francuskiej premierze Soumis-
sion, dochodzi do zamachu na redakcję „Charlie Hebdo”. Kasan-
dryczne wizje dekadenta znad Sekwany ponownie stają się ciałem
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37Michele Houellebecq nie ma szczęścia. Jego powieści są zakład-
nikami kontekstu. To on odbiera dziś czytelnikom nad Wisłą czy 
Tamizą – gremialnie zaniepokojonym obecną wędrówką ludów – 
zdolność wydobycia z tej książki czegoś więcej niż przeczutej wizji 
krachu europejskiego ładu społeczno-politycznego

Stawiane przez Houellebecqa diagnozy polityczne, perspekty-
wa wyboru przywódcy Bractwa Muzułmańskiego na prezydenta 
Francji, mini-eseje dotyczące przyszłego kształtu ekonomicznego 
i zmian kulturowych bardzo łatwo oddziałują na europejskiego 
bourgeois. Autor Cząstek elementarnych do perfekcji opanował 
granie na wyobraźni i podsycanie niepokojów czytelnika. Uległość 
nie pozbawiona jest też innych zalet. To najmniej hermetyczna 
książka Houellebecqa. O ile np. Mapa i terytorium oraz Poszerze-
nie pola walki to wynurzenia przez które przebrnąć z uwagą jest 
trudno, to najnowszą powieść Francuza już okrzyknięto bestsel-
lerem. Gdzie nie spojrzeć, wszyscy zadowoleni. Jak zwykle gdy 
wstrzyknąć odrobinę kontrolowanego niepokoju w mieszczań-
skie duszyczki. Prawica, ta od bezrefleksyjnej obrony „wartości 
zachodniej cywilizacji”, już zdążyła Houellebecqa ochrzcić i zna-
leźć w nim sojusznika w walce z dżihadem. Intuicje komentato-
rów lewicowych, nierzadko ciekawe, koniec końców rozbijają się 
boleśnie o postpolityczną utopię. Czy zostało jeszcze miejsce na 
inną perspektywę? 

C O Ś  O  M N I E  I  O  TO B I E

Pamiętam to jak dziś. Był rok 2015. Kończyłem studia. Gdy pierw-
szy raz czytałem tę książkę w pokoju na piętrze mojego rodzin-
nego domu, zdałem sobie nagle sprawę, że głównymi tematami 
Uległości nie są polityka i siła imigracji islamskiej, a nuda i bunt.
François – główny bohater powieści – jest stosunkowo młody, 
ma doktorat, posadę na Sorbonie, stabilność finansową i znośne 
powodzenie u kobiet. Ma jeszcze jedną rzecz. Świadomość, że 
wszystko co najlepsze już za nim. Bardzo bliskie dzisiejszym dwu-
dziestoparolatkom przekonanie o własnej przeciętności, będące 
udziałem pokolenia bez wielkiej wojny czy idei, nie wystawionego 
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38 na próbę charakteru; przytłoczonego idealnym światem z Insta-
grama błyskającym na ekranie smartfonu, lecz zarezerwowanym 
dla kogoś innego. 

Młodość to dla François synonim bylejakości i permisywi-
zmu. Houellebecq, jak w kilku poprzednich książkach, obnaża 
konsekwencje idei maja 1968 roku. „Najlepsze lata strawiliśmy 
na przygodnych związkach odartych z wyższych motywacji” – 
powie główny bohater książki – „a teraz dziwicie się, że to nie 
może skończyć się po mieszczańsku: żona, dziecko, piesek, tygo-
dniowe all inclusive na Cyprze? Patrzcie, jak daleko zaszło nasze 
osamotnienie”. 

Wystarczy spojrzeć na to z czysto biologicznego punktu widze-
nia. Nasze kobiety, zapracowane i zmęczone, w biurze odziane 
stosownie, lecz nudno, podczas swobodnego wyjścia do miasta 
udrapowane w seksowne ciuchy, w domu zakładają dresy. Kobie-
ty muzułmańskie? Wprost odwrotnie. Na ulicy szczelnie okry-
te hidżabem, w zaciszu domowym przemieniają się dla swoich 
mężów w rajskie ptaki. Straciliśmy ciekawość i tajemnicę. Nie 
zostawiliśmy nic na później. Obezwładnia nas nuda. „Nie myśl, że 
jestem zwolennikiem patriarchatu” – zreferuje François swój sto-
sunek do ponowoczesności kochance Myriam – „ale patriarchat 
przynajmniej istniał”. Wszak nie tylko o upadek kobiecości tu cho-
dzi. Dzisiejsi mężczyźni także abdykowali ze swoich pozycji. Słabi 
i rozsypani wewnętrznie, sfrustrowani onaniści w poszukiwaniu 
szybkiego odreagowania stresu; nie tylko nie umieją zawalczyć 
o wartości jakim hołdowali przodkowie, ale nawet o bylejakość 
stylu życia jaki przyjęli.

Problemy pierwszego świata? Oczywiście, że tak. Jakie płat-
ki śniadaniowe wybrać i jaką partię obstawić w nadchodzących 
wyborach? Houellebecq pokazuje, że w świadomości współcze-
snych to wybór o tej samej randze. Polityka demokratyczna rów-
nież podlega kategorii nudy. Główny bohater Uległości przestał już 
dziwić się temu, że co kilka lat „przerzuca się” bez namysłu głosy 
z jednej partii na drugą. Coś musi się dziać! Pogrążeni w katato-
nii obywatele sytych państw Zachodu, niepotrafiący podejmować 
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39wiążących decyzji dotyczących własnego życia, kompensują je 
sobie poprzez rozmyty w powszechności akt wyborczy. To prze-
cież i tak nie ma znaczenia, kto będzie rządził. To normalne, że 
państwo „jest”.

Gdy Abbes wybrany zostaje prezydentem Francji, polityka 
znowu staje się czymś realnym. Nie wchodzi na scenę z gazami 
bojowymi pod Verdun i wietnamskim napalmem. Przychodzi 
z pluszową pętlą na szyje. Przyszły kształt polityki, implikujący 
dominację islamu w Europie, to tylko wypadkowa kultury nudy 
bez zdolności do buntu. 

S P E N G L E R  W  K AW I A R N I

„Miarą naszego człowieczeństwa, jest nasza zdolność do bun-
tu”. Oto sedno najnowszej powieści Houellebecqa. François już 
nie buntuje się przeciw miałkości swojego życia, bo przesiąknął 
duchem cywilizacji akceptacji. Nie chce bić się o miłość jednej ze 
swych kochanek-studentek, gdy jest o co. Zostaje mu bierność, 
tęsknota i żal. Jak w kiepskim love songu.

Nie buntują się studenci, bo przeciw czemu? Prześlizganym od 
semestru do semestru studiom, beztrosce młodości? Nie buntuje 
się inteligencja. „To wzruszające, że Saudyjczycy wierzą w moc elit 
intelektualnych” – powie François obserwujący zaangażowanie 
świata muzułmańskiego w sferę edukacji i przywracanie blasku 
uniwersytetu pod ich rządami. Jest w tej uwadze rozpaczliwa 
wyniosłość europejskiego dekadenta względem „naiwnego” świat 
arabskiego, ale w pierwszej kolejności pogarda do samego siebie. 
Tylko co z tego? Nuda obezwładnia.

Kategorie „witalności” w odniesieniu do społeczeństw – nie 
wprost przecież wyłożone analizy „dojrzałości” cywilizacji doko-
nywane przez Houellebecqa ustami głównego bohatera Uległości – 
są jakby przepisane z książek Toynbee’ego i Spenglera. To cieszy. 
Kto wie, może wiek XXI przyniesie nam renesans myśli gentel-
manów nie zamykających oczu na stojącą w drzwiach doczesną 
apokalipsę? Może w kawiarniach spotykać będziemy urocze blond 
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40 piękności nad filiżanką americano, zaczytane w książce z dyskret-
nym napisem Zmierzch Zachodu na grzbiecie?

Z  W I Z Y TĄ  W  R O C A M A D O U R

Ci którzy widzą w Houellebecqu obrońcę „odwiecznych europej-
skich wartości” błądzą. On niczego nie broni. On już tylko wygła-
sza mowę pogrzebową nad trumną Europy za którą, być może, 
tęskni. Pytanie zasadnicze, do jakiej Europy wzdycha pisarz

Bynajmniej nie do tej, która żyła wartościami chrześcijański-
mi na serio. Gdy François przyjeżdża do opactwa Rocamadour 
stwierdza swoją głuchotę na sacrum. Najpierw spotyka zakon-
nika, który był furtianem gdy ten wizytował klasztorną bibliote-
kę w związku ze swoją dysertacją o Huysmansie. Uśmiechnięty 
braciszek, który nawet nie słyszał o politycznym trzęsieniu ziemi 
w Paryżu, symbolizuje niewinność, ciągłość cywilizacji niezmie-
nionej od średniowiecza. Jest rzecznikiem świata, który mocą 
Opatrzności i wiary ludu Bożego, potrafił niegdyś przetrwać naj-
większe zawirowania dziejowe. Z drugiej strony, zakonnik sta-
nowi obraz całkowitego odrealnienia. Jego postawa pogłębia już 
tylko dystans między tymi, co przechadzają się ulicami francu-
skiej stolicy targanej zamieszkami, a przeznaczonymi do życia 
obietnicą „nie z tego świata”. W klasztorze François nie czuje 
się u siebie, a w społeczeństwie jakim przyszło mu żyć – obco. 
Owszem, została w nim jeszcze umiejętność głębokiego podziwu 
dla chrześcijaństwa jako dostarczyciela wzruszeń. Ale w jego świe-
cie, rozczulenie nad poezją Peguy’ego recytowaną w kaplicy daje 
się zastąpić dramatem bohaterów telewizyjnej opery mydlanej. 
Houellebecq tęskni za Europą śniącą, odurzoną końcem historii.

Czy to zatem wizja beznadziei? Wyrazem poszukiwań ducho-
wych François jest jego absolutne oddanie się badaniu twórczości 
i życia Huysmansa – nawróconego literata-dekadenta. Michele 
Houellebecq osiąga tu wyżyny fabularne i stylistyczne. Narracja 
książki zbudowana została tak, że drugą najważniejszą postacią 
powieści jest Huysmans. Równolegle do wydarzeń z 2022 r. dzieje 
się przed nami historia z przełomu wieków XIX i XX. Houellebecq 
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41zanurza życie François w Huysmansie. Dlaczego? By oddawał mu 
głos, gdy jego własne zdania więzną w gardle. By wtedy gdy stra-
ci z linii horyzontu sens dnia dzisiejszego, mógł przejrzeć swoje 
życie w lustrze przeszłości.

G D Z I E  J E ST  C Z ŁOW I E K ?

Główny bohater Uległości pisze o literaturze jako najważniejszej 
ze sztuk Zachodu. Światłe umysły od dawna napominają, że przez 
całe stulecia obrzęd czytania wyznaczał jakość naszej cywilizacji. 
Umiejętność skupionej, głębokiej lektury oraz niezbędna prze-
strzeń samotności do niej potrzebna, zanika. Houellebecq podąża 
w swoich intuicjach o krok dalej

Mówi że literatura to ostatnia ze sztuk, która nie może obejść 
się bez człowieka. W sensie ścisłym to w literaturze pozostaje dziś 
stosunkowo najwięcej z osobowości twórcy. Współczesna muzy-
ka to generowane cyfrowo szumy za pomocą oprogramowania, 
które na dodatek samo dobiera odpowiednią skalę dźwięków. 
Malarstwem z powodzeniem mogą zająć się zwierzęta. Pozo-
stawione na płótnie ślady łap umaczanych w kolorowym tuszu 
nazwiemy dziś sztuką posthumanistyczną, przekraczającą ciasną 
dominację paradygmatu antropocentrycznego. Kino? Oparte na 
animacji komputerowej.

Oczywiście,  być może Houellebecq (a za nim ja) szalenie 
upraszcza. Ale czyż nie ma w tej dehumanizacji aktu twórczego 
ważnej prawdy o świecie, który tak bardzo chcielibyśmy bronić 
przed barbarzyńcami? Ω
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BAMBINO 
CATTOLICO 
POLACCO

Genezyp Kapen
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43Polska jest jeszcze krajem katolickim, kluczowym 
słowem jest jeszcze. Bo że niedługo przestanie 
nim być, wydaje się coraz bardziej oczywiste

K L E R

Trudno nie zacząć pisania tekstu o kondycji Kościoła w Polsce bez 
odwołania się do filmu Kler. Każdy element debaty, jaka wybuchła 
wokół filmu, jest z punktu widzenia Kościoła katolickiego istotny, naj-
mniej zaś sama treść filmu. Dzieło Smarzowskiego, wbrew nadziejom 
części osób, nie jest dokumentem a jedynie reżyserską wizją, posia-
dającą wszystkie zalety i wady reżyserskiej wizji. O tym, że, wbrew 
nadziejom innych, treść filmu nie jest jedynie czczą fantazją ani 
kalumnią rzuconą przez reżysera świadczą wypowiedzi ludzi, którzy 
znają nieco Kościół i poznali jego pasterzy. Kler jest po prostą sumą 
tych grzechów Kościoła, o których wielu słyszało albo samo spotkało. 
Film koncentruje je po prostu w jednym miejscu.

Znacznie ciekawsza jest jednak reakcja polskiego społeczeństwa 
na ten, jak by chcieli go wiedzieć krytycy, jawnie antyklerykalny i bluź-
nierczy film. Otóż, inaczej niż w przypadku słynnej już teraz Klątwy 
w Teatrze Powszechnym, Polacy nie zbojkotowali filmu, tylko maso-
wo poszli aby go obejrzeć. I to tak bardzo, że ten umiarkowany (jeżeli 
patrzeć na artystyczną stronę) obraz stał się zupełnie kasowym hitem, 
który prześcignął popularnością Quo vadis1. Teraz należy postawić 
pytanie „Dlaczego?” Otóż odpowiedź jest tyleż prosta, co dla wielu 
trudna do przejścia – bo polskie społeczeństwo na taki film po prostu 
czekało. Kościół przez lata był poza wszelką krytyką, a Polacy tylko na 
czas PRL przestali być umiarkowanymi antyklerykałami i najwyraź-
niej od lat czekali na dzieło, które pokaże to czego sami doświadczali2. 

1 Co samo w sobie jest ciekawe, że film o pierwszych chrześcijanach i zarazem film anty-
klerykalny były dwoma hitami kasowymi w Polsce.

2 Osobnym tematem jest to, czy film Smarzowskiego dał im to, czego szukali. Osobiście 
znam głosy wielu katolików, którzy wzruszyli ramionami „a co to za nowość, że ksiądz 
pije”.
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44 D Z I E D Z I C T WO  I  Ś W I Ę TA  K R OWA
Aby zrozumieć taki stan rzeczy należy nakreślić bardzo, ale to bardzo 
szerokie tło. Po pierwsze: wbrew nadziejom znacznej części polskich 
konserwatystów, którzy chcą wierzyć w katolickość Polski, Polacy ani 
strasznie religijni nie są ani za bardzo nie opowiadają się za narracją 
katolicką. Nie znaczy to bynajmniej, że są społeczeństwem ateistycz-
nym, raczej postrzegają wiarę na swój specyficzny sposób, Kościół zaś 
traktują z dużą dozą sceptycyzmu.

Oczywiście, ktoś zaraz się odezwie, że jak to, że przecież mamy 
społeczeństwo religijne, uczęszczające do kościoła i ornat całujące 
(co niektórzy ze strony lewicy wskażą jako źródło „poczworakowego 
podejścia” i kompleksu parobka względem pana dobrodzieja). Spo-
łeczeństwo, które cały czas silnie broni Kościoła. Otóż nie, nie i nie.

Historycznie Polacy z Kościołem się nie kochali i przykładów można 
znaleźć dużo. Od na wpół mitycznej reakcji pogańskiej w 1038 roku, 
przez średniowieczny dystans do stolicy Piotrowej, gdzie pisarze poli-
tyczni zalecali szanowanie ale nie płacenie papieżowi, przez rene-
sansowe antyklerykalne teksty w których padały naprawdę ciężkie 
słowa pod adresem kleru. A dalej jeszcze lepiej, wbrew pozorom 
w XIX wieku społeczeństwo polskie wcale do najbardziej religijnych 
nie należało, zwłaszcza po poznaniu stanowiska Watykanu wobec 
powstań. Istny wybuch antyklerykalizmu zaś wybuchł w II RP. Szcze-
gólnie na wsiach, gdzie powiewały sztandary PSL, łatwo było o jawnie 
antyklerykalne wystąpienia, łącznie z niewpuszczaniem biskupów 
na uroczystości religijnej w danej miejscowości. Aby nie wspominać 
o sanacji, która w większości przytłaczającej wywodziła się z kręgów 
wolnomularskich, z prymasem miała otwarty konflikt, a i konkordat 
by chętnie wypowiedziała. Sanacji, która Świątynię Opatrzności wola-
ła przerobić na sposób świecki, gdzieś w kącie ukrywając jej religijne 
przeznaczenie. Kościół wiedział, że nie jest jedynym punktem odnie-
sienia polskości, że polskość, wbrew jego oczekiwaniom, nie wiązano 
wprost z katolickością.

Oddech przyniósł Kościołowi PRL, który paradoksalnie stał się dla 
niego drugą szansą. Zwrot ku Kościołowi nastąpił w trakcie II wojny 
światowej, kiedy ten nie tylko zapisał się piękną kartą oporu i pomo-
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45cy dla społeczeństwa, ale zarazem poniósł największe ofiar wśród 
inteligencji. Księża byli tymi, którzy najczęściej ginęli w obozach albo 
łapankach, tudzież planowej eksterminacji3.

Czasy PRL były wielką zamrażarką społeczną. Kiedy zachodnia 
Europa szła swoim powojennym trybem, w Polsce Ludowej cały 
czas myślano kategoriami przedwojennymi, jedynie podsyconymi 
przez realia. Po raz pierwszy w historii świata rzeczywistość okazała 
się naprawdę czarno-biała. Z jednej strony źli komuniści, z drugiej 
Kościół. Podział ten przyjęło wielu powojennych antykomunistów, któ-
rzy może i przed wojną byli skonfliktowani z klerem, ale woleli potem 
chodzić do kościoła niż zostać uznanymi za zwolenników komunistów. 
Tak przecież powstał między innymi „Tygodnik Powszechny” w które-
go pierwotnym składzie trudno uznać za katolików. 

I tak to trwało przez cały PRL. Wiadomo: krytykujesz Kościół, jesteś 
za czerwonymi. Możesz próbować to robić z pozycji Michnika i jego 
towarzyszy, ale wtedy to staje się ostatecznie dialogiem ponad podzia-
łami w którym dla wspólnego dobra, jakim jest Polska, zwalcza się 
komunistów. I o ile przed wojną Kościół musiał się liczyć z tym, że 
nie jest tożsamy z państwem, o tyle PRL wbił go w to złudne prze-
świadczenie i zrobił zeń świętą krowę. Tak skutecznie, że nie mówi 
się dzisiaj nawet o tym, jak nie cały Kościół od początku wspierał 
„Solidarność”. Zabrakło w Polsce zdrowego podejścia krytycznego 
wobec Kościoła, które nie oznaczało by od razu bezpardonowego 
ataku z pozycji lewicowych.

N OWA  R Z E C Z Y W I STO Ś Ć  A L B O  Z E M STA  C Z E RWO N E G O

W pewnym sensie stworzenie z Kościoła swojego największego wroga 
było największą krzywdą, jaką Kościół doznał ze strony komunistów. 
I to wcale nie dlatego, że ci go prześladowali, bo prześladowali, ale 
dlatego, że pozwolili mu wegetować na pewnym bardzo w ostatecz-
nym rozrachunku wygodnym poziomie. Kościół mógł, i miał w tym 

3 Miało, trzeba zaznaczyć na marginesie, wielowymiarowe skutki. Wobec braku inteli-
gencji, przy jednoczesnej potrzebie odnowienia kleru, do seminariów przyjmowano 
wielu nienadających się do tego choćby intelektualnie kandydatów.
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46 słuszność, być identyfikowany jako główna siła opozycyjna, zwłasz-
cza, że posiadał potężnego sprzymierzeńca w postaci Watykanu. To 
przez Kościół ostatecznie przechodziły pieniądze dla „Solidarności”, to 
Kościół mobilizował ludzi, to Kościół ratował ludzi z więzień i pomagał 
ich rodzinom. Ale zarazem to Kościół się nie modernizował. 

I nagle ni z tego, ni z owego, na czwartego PRL rozsypał się. Kościół 
przez pewien czas jeszcze uważał się za najważniejszego gracza, wład-
cę polskich dusz. Miał zresztą po swojej stronie większość elit solidar-
nościowych, od prawej do lewej strony spektrum. Do tego kochanego 
papieża-Polaka. Przeciw sobie niedobitki w eseldówku i starych towa-
rzyszy w nowych barwach w postaci Urbana. I tak sobie żył spokojnie 
w czasie pożyczonym. Nawet kiedy w 1993 roku wygrało SLD, Kościół 
czuł się dobrze.

Wszystko zaczęło się pomału, acz konsekwentnie rozpadać wraz 
ze śmiercią Jana Pawła II, kiedy nastąpił ostatni zryw powszechnego 
katolicyzmu ludzi młodych. Stworzono nawet imaginarium w postaci 
pokolenia JPII, tworu dosyć fantastycznego, ale ładnie pasującego do 
dosyć anachronicznego spojrzenia episkopatu i przez chwilę wszyscy 
żyli w spokoju. Niestety, JPII nie wypaliło a Kościół coraz wyraźniej 
zaczął tracić swoje wpływy wśród ludzi młodych. Z czego, jak się zda-
je, coraz mniej sobie zdaje sprawę. Kościół najpierw sam zredukował 
papieża do kremówek z Wadowic, a potem ocknął się, że coś nie gra.

KO Ś C I Ó Ł  W  E P O C E  P O ST M O D E R N I Z M U

Oczywiście, zamrażarka PRL działała na wielu poziomach. Nie tyl-
ko społecznym i ekonomicznym, ale zwłaszcza kulturowym. Kiedy 
Zachód przeszedł od modernizmu do postmodernizmu, Polska tkwi-
ła w dziwnym zawieszeniu przedłużonego modernizmu jakim był 
socrealizm. Rzeczywistości nie mającej wiele wspólnego z tym jak 
postrzegano świat, jak się z nim konfrontowano. Do pewnego stopnia 
taki stan rzeczy pomógł Kościołowi: kiedy na Zachodzie obserwowa-
no coraz gwałtowniejszy odpływ od religijności, w Polsce cały czas 
trzymała się ona dobrze. Kościół nie musiał realnie konfrontować się 
z popkulturą, żył bezpośrednio obok niej. Powszechna dekonstruk-
cja wartości nie stała się jego udziałem i mógł, co zresztą wciąż robi, 
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47używać języka z początku XX albo nawet końca XIX wieku. Można 
wręcz powiedzieć, że kościół jest wręcz antyintelektualny, w tym zna-
czeniu, że świadomie chce się odcinać od doświadczenia naukowego 
innego, niż to bazujące na wiedzy teologicznej. Dodać należy, że o ile 
przez wieki Kościół był, wbrew pewnym stereotypom, w awangardzie 
doceniania znaczenia nauki, dziś ową naukę wręcz ignoruje. I nawet 
chlubne wyjątki w postaci Michała Hellera tego nie zmienią. Zaowoco-
wało to skostnieniem i asekuranctwem oraz gwałtowną obawą przed 
wszystkim, co zachodnie, w tym i wszystkim, co związane z kulturą.

Chociaż na pewno kluczowe jest obecne wśród kleru przeświadcze-
nie, że nie musi się starać, bo przecież JEST i to już wystarczy. Najwy-
raźniej widać to w przypadku relacji do kultury. Nagle Kościół uznał, 
że nie musi dokładać swojej cegiełki do kultury, że nie musi otaczać 
mecenatem twórców, że nie musi wpływać na rzeczywistość. W efekcie 
powstają kościoły przypominające kurniki, kościoły przypominające 
spichlerze, zaś kaplica Nowosielskiego zostaje przerobiona na salkę 
komputerową. Aż chce się zakrzyczeć „Brawo wy!”. Zamiast wejścia 
w kulturę, folklor i ludyczność – taneczne zabawy, odpusty i cepelia-
da. Tyle tylko, że ludzie nie tego oczekują. Kościół nie wygra 
wyścigu o bycie bardziej discopolowym z Bayer Full i Sła-
womirem. Po prostu tego nie zrobi. Ale z uporem godnym 
lepszej sprawy się stara4. Ewentualne próby nadania bar-
dziej kulturalnego, elegantszego charakteru Kościołowi są 
albo domeną nielicznych księży, w dużej mierze o formacji 
zakonnej, albo świeckich intelektualistów katolickich. Prze-
rażającym jest, że ich starania są notorycznie torpedowane 
albo konsekwentnie ignorowane. Przykładem może być chociażby 
praktycznie nieznany w Polsce kompozytor muzyki sakralnej Paweł 
Łukaszewski, którego doceniają na przykład w Anglii. Tymczasem 
polski Kościół en masse jest na niego zupełnie nieczuły.

4 Aby nie szukać daleko „Biskup Antoni Długosz i podwójne tango w Pajęcznie” albo 
ks. Marek Wójcik i jego projekty ornatów.

tym razem przyłapany 
na gorącym uczynku 
złodziej niechętnie 
przyznał się do 
kradzieży, a to zawsze 
wzbudza tylko złość
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48 G R Z E C H  N A S Z  Z A N I E C H A N I A
Nie pomaga również sprawa pedofilii. Jej skala w polskim Kościele jest 
tutaj wielką niewiadomą, nie dysponujemy bowiem twardymi dany-
mi. Ameryka, Hiszpania, Irlandia i Włochy przeżyły swoje katharsis, 
zresztą wstrząsające ich Kościołami. Wierni widzieli ich zakłamanie 
i gdyby wcześniej zobaczyli szczery akt skruchy, byliby bardziej wyro-
zumiali. Jednak tym razem przyłapany na gorącym uczynku złodziej 
niechętnie przyznał się do kradzieży, a to zawsze wzbudza tylko złość.

Kościół oczywiście wychodzi z założenia, że może tworzący go 
ludzie są grzeszni, ale ujawnienie ich grzechów zaszkodzi Naszej 
Świętej Matce. Otóż tak to nie działa. Kiedyś może… ale nie teraz. 
Dzisiaj wielka instytucja, która nie rozumie, że ukrywanie pedofilii 
jest równoznaczne z samobójstwem, jest jedynie godna politowania. 
A o tym, z jaką arogancją jest to robione, świadczą chociażby wszyst-
kie uroczystości na które zapraszany jest biskup Juliusz Paetz. Kościół 
w Polsce, pomimo wszystkich wskazówek wskazujących jednoznacz-
nie, jak nie powinien postępować, idzie wręcz na czołowe zderzenie. 
W chwili, gdy piszę ten tekst, w sieci pojawiła się mapa polskiej pedo-
filii, a to dopiero początek. 

Rzecz jasna, wyraźnie widać tutaj obawę która bijącą z postawy 
księży: że ujawnienie skandali pedofilskich doprowadzi do koniecz-
ności wypłaty ogromnych odszkodowań. Ten wulgarny wręcz strach 
przed utratą pieniędzy, przy jednoczesnym rażącym niekiedy bogac-
twie już na zawsze przykleił się do Kościoła. 

KO Ś C I Ó Ł  N I E Z L U ST R OWA N Y

Gdyby Polska prawica chociaż w części tak chętnie mówiła o koniecz-
ności lustracji w Kościele, jak mówi o niej w innych dziedzinach życia, 
byłoby już dobrze. Tymczasem Kościół i lustracja okazują się dwoma 
wykluczającymi się pojęciami. Bo jak to, księdza proboszcza? Księdza 
kanonika? Księdza biskupa? Księdza arcybiskupa? Posądzać o niecną 
współpracę ze służbami? Przecież to jest antykościelne i antypolskie! 
Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ilu było takich ludzi jak Turowski, 
którzy z premedytacją poszli do seminariów, aby tam działać przeciw 
Kościołowi i gdzie teraz są. Ilu z nich ma biskupie tiary…
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49Brak lustracji w Kościele uderza w pierwszym stopniu w niego 
samego. Wierny ma prawo zastanawiać się, czy duchowny był czy 
nie był uwikłany we współprace. Jeżeli był, mogła się przecież za tym 
kryć (jak często w takich wypadkach) tragiczna historia związana czy 
to ze zwykłą ludzką słabością czy to z szantażem, mogło to też być 
czyste wyrachowanie. Krycie agentów sprawia wrażenie, że Kościół 
jest kliką kryjących się aferzystów. Pełna jasność by im nie zagroziła 
a jedynie pomogła.

Jedynym naprawdę odważnym księdzem jest Isakowicz-Zaleski, 
który w ogóle podjął temat i sięgnął do źródeł, nie będąc jednocześ nie 
przeciw instytucji5. Dodam jeszcze, że jeden z najgłośniejszych przypad-
ków wykorzystywania seksualnego, czyli przypadek Paetza, jest przy 
okazji połączony z działaniem służb. Nie stawiam w żadnym wypad-
ku bałamutnej tezy, że pedofil w sutannie to od razu człowiek, który 
wcześniej podjął współpracę. Wskazuję jedynie, że jest to kontekst, na 
który trzeba zwrócić uwagę przy podejmowaniu tego tematu w Polsce. 

DW I E  D R O G I  U C I E C Z K I

To wszystko widzą młodzi ludzie i zaczynają coraz częściej uciekać od 
kościoła. Widzą w nim instytucję nieautentyczną, skostniałą i zakła-
maną. Od jego jawnej hipokryzji od jego braku pomysłu na siebie 
wreszcie od jego bezradności wobec rzeczywistości i pseudomorali-
zatorskiego tonu. Efekty są opłakana: okazało się, że Kościół nie jest 
w stanie nawet zapobiec temu, że Wojtyła został kremówkowym 
papieżem. Młodzi ludzie zaczynają szukać alternatyw wobec tego, 
co serwuje im główny nurt Kościoła.

Poza oczywistym wystąpieniem z Kościoła albo przeniesieniem się, 
zazwyczaj po bierzmowaniu, na stanowiska wierzących niepraktyku-
jących, istnieją jeszcze dwie opcje, po które sięgają ludzie. Ucieczka 
w głęboką posoborowość albo odwrotnie ucieczka w tradycjonalizm. 
Jedną z nich Kościół zdaje się dostrzegać, druga mu niemalże zupeł-
nie umyka. Obie są próbą poradzenia sobie z tym z czym Kościół jako 
główna instytucja sobie nie radzi – z postmodernizmem. 

5 Fakt, że ks. Isakowicz-Zaleski nie był konsultantem filmu Kler, jest umowny.
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50 RU C H Y  C H A RY Z M AT YC Z N E
Kościół posoborowy w znaczący sposób poluzował gorset rytuałów. 
Gorset, który z jednej strony był elementem zachowawczym z drugiej 
jednak był wypracowaną formą przeciwdziałania pomysłom reforma-
cyjnym. Ściśle określony ryt sprawowania mszy, twarde formuły, bez-
kompromisowość były formą przeciwdziałania „marności tego świata”. 
Kościół miał być inny, miał być, jak to określił Sorentiono w Młodym 
papieżu, zamknięty. O tym, jak wygląda jeden z tych ruchów z perspek-
tywy katolika niezrzeszonego w takiej wspólnocie, pisałem swego 
czasu w tekście Dociekania na temat Oazy. Nie będę zatem powtarzał 
tez, które raz już wypowiedziałem, skupię się raczej na fenomenie 
popularności tych grup i tego, co świadczy to o Kościele. 

No, ale jak być zamkniętym, jak się chce być otwartym, pomyśleli 
zwolennicy soboru watykańskiego drugiego i zaczęli wielkie wrota 
otwierać coraz szerzej. Nie na ludzi, bo tych Kościół nie odrzucał, ale 
na świat. W ten oto sposób otwarto się na wszystko co nowe, fajne, 
religijne kolorowe. Czyli, w wielkim skrócie, na to co, przyniósł ze sobą 
kościół protestancki. 

Wszelkiego rodzaju ruchy charyzmatyczne jednoznacznie wręcz 
bazują na emocjach, dzięki czemu nie są nijaki i jest to ich ważny, 
o ile nie kluczowy, element. Kościół posoborowy poza tym, że oka-
zał się znacznie bardziej kolorowy i otwarty, zarazem stał się zupeł-

nie nijaki. Tutaj idealnym przykładem jest fenomen księ-
dza Bashobory, którego widowiska przyciągają całe rzesze 
ludzi. Przykłady można mnożyć, szczególnie, że środowisk 
jest dużo różnych. Z jednej strony mamy neokatechumenat 
czy Ruch Odnowy w Duchu Świętym, z drugiej Oaza czyli 
Ruch Światło Życie i inne tego typu wspólnoty. Spektrum 
jest bardzo szerokiemu i każdy, kto chce, znajdzie sobie 

w nim coś nowego.
Ruchy charyzmatyczne, a zarazem różnego rodzaju kościoły otwar-

te, są próbą odnalezienia się w postmodernistycznej rzeczywisto-
ści bez jednoznacznego jej negowania, jeżeli chodzi o samą formę 
przekazu. Oswojenia jej przez nadanie wagi innym elementom, niż 
w kościele niecharyzmatycznym.

 indywidualizm 
podniesiony do 

rangi dogmatu jest 
powszechnym sposobem 

patrzenia na świat
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51Bo czym jest ruch charyzmatyczny? Najprostsza odpowiedź to 
wskazanie, że jest to taka wspólnota, w której na pierwszym miejscy 
postawione są charyzmaty. Charyzmaty zaś to, literalnie rzecz ujmu-
jąc, dobrodziejstwa otrzymywane wprost od Ducha Świętego. Geneza 
ruchu sięga soboru watykańskiego drugiego, Stanów Zjednoczonych 
i zielonoświątkowców z ich emocjonalną religijnością. Wzbudza to 
zrozumiałe kontrowersje, bo wiele osób, zwłaszcza wśród tradycjo-
nalistów, upatruje w tym protestantyzację katolicyzmu. Zresztą nie 
bez słuszności.

W swoim charakterze ruchy charyzmatyczne są chyba nie do końca 
świadome tego, jak genialne i dobrze funkcjonujące w świecie pono-
woczesnym mechanizmy konsumpcyjne są w nich zawarte. Indywidu-
alizm podniesiony do rangi dogmatu jest powszechnym sposobem 
patrzenia na świat. Wszędzie poza życiem religijnym JA traktowa-
ne jest jako absolut, stawia się na indywidualne przeżycia, należy 
wsłuchać się w głos każdego jednostki, zrozumieć jej perspektywę. 
I w ostatecznym rozrachunku uznać ją za kluczową. Ruchy charyzma-
tyczne robią dokładnie to samo. Ich zwolennicy mówią o możliwo-
ści indywidualnego kontaktu z Bogiem, z możliwością doznawania 
charyzmatów, które odróżniają wiernego od innych. Jeden „mówi 
językiem aniołów”, drugi „zasypia w Panu”, każdy staje się wyjątkowy, 
nie przez sam fakt bycia chrześcijaninem, ale ze względu na własną, 
szczególna relację z Bogiem. Wyjątkową i niepowtarzalną. Jedno-
cześnie wpisuje się w realia nowoczesnego świata, nie prowadzi do 
eskapizmu ze struktur społecznych, Wręcz przeciwnie, jego celem jest 
ewangelizacja jak największych mas ludzkich. Ruch charyzmatyczny 
jest z jednej strony ucieczką od szarej rzeczywistości, z drugiej siłą, 
która ma tę rzeczywistość przemienić. Pozwala stać się zatem wyjąt-
kowym w dwóch różnych wymiarach. 

K U  STA R E J / N OW E J  F O R M I E

Na przeciwległym krańcu są wszelkiego rodzaju tradycjonaliści. Opo-
wiadanie się za mszą w nadzwyczajnym rycie ma wiele wymiarów, 
ale, podobnie jak ruchy charyzmatyczne, jest też formą ucieczki od 
rzeczywistości. Dodać należy, że jeszcze do niedawna tradycjonalizm 
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52 był znany bardzo wąskiej grupie wiernych, i to takich, którzy dobrze 
odnajdywali się w dyskusjach teologicznych. W ciągu kilku lat stał się 
coraz bardziej popularny, również wśród ludzi młodych, niejednokrot-
nie wywodzących się ze środowisk skrajnie prawicowych. Również 
sposobem na poczucie się wyjątkowym. 

Tradycjonaliści bezpośrednio odnoszą się do konfliktu z kościołem 
posoborowym. Ale świadomie robią to ci, którzy temat przepraco-
wali, jak chociażby ludzie zrzeszeni przy czasopiśmie „Christianitas”. 
Jestem zdania, że w przypadku wielu młodych ich opowiedzenie się 
po stronie mszy trydenckich nie jest wynikiem świadomych przemy-
śleń i głębokiej analizy teologicznej. Raczej jest to wybór estetyczno- 
-światopoglądowy, bo różnicę między mszą trydencką na rytem zwy-
czajnym bardzo łatwo zauważyć.

Po pierwsze forma. Kiedy msze posoborowe bywają chaotyczne, 
nigdy nie wiadomo czego nie będzie i dlaczego, na jaki modernistycz-
ny pomysł wpadnie celebrans (w punktowaniu różnych dziwactw 
prześcigają się różne strony tradycjonalistów), nadzwyczajny ryt jest 
przewidywalny. Msza cicha to msza cicha. Msza przedsoborowa składa 
się z konkretnych elementów, do tego wymaga większego skupienia, 
bowiem większość wiernych nie posługuje się na tyle biegle łaciną, 
aby swobodnie modlić się bez Mszału. O ile ruchy charyzmatyczne 
ze swoją eklektycznością i emocjonalnością wpisują się ostatecznie 
w estetykę postmodernistyczną społeczeństw zróżnicowanych, o tyle 
tradycjonalizm jest dosłownie ucieczką z nowoczesności, odrzuce-

niem jej. Dodać należy, że jest do odrzucenie podwójne: 
z jednej strony odcina się od tendencji obecnych w świecie, 
całego „oszalałego zachodu”, z drugiej zaś, wyklucza się 
z Kościoła posoborowego. Może, ale nie musi, prowadzić 
nawet do odrzucania papieża.

Jednocześnie trudniej znaleźć w kościele katolickim ruch 
bardziej antyindywidualistyczny, niż tradycjonalizm. Nie 
oznacza to, że tradycjonalizm przekreśla jednostkę, ale, 

w przeciwieństwie do Kościoła posoborowego, zawsze przed indywi-
dualnym doświadczeniem stawia Prawo. Katolik musi podporządko-
wać twardym i niekiedy po ludzku trudno akceptowalnym przepisom 

tradycjonalista może 
dzięki temu, i niekiedy 

tak robi, uważać się 
niemalże za krzyżowca, 

ostatni bastion 
prawdziwej wiary
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53i regułom. Ścisła forma jest dla wielu właśnie tym, czego potrzebują: 
lekiem na ponowoczesność i ucieczką przed wolności, którą daje libe-
ralne społeczeństwo.

Po drugie poczucie elitarności. Msza trydencka jest unikalna, 
kościołów, w których można uczestniczyć w tej formie, jest bardzo 
mało. Do tego dochodzą ciągłe ataki ze strony posoborowej, która 
chętnie by zakazała sprawowania mszy w takiej formie. Bycie trady-
cjonalistą daje poczucie bycia wyjątkowym, ostatnim obrońcą praw-
dziwej wiary przed napływem wrogich sił. Zarówno tych ze strony 
samego Kościoła, jak i ze strony świeckiego świata. Trydent okazuje się 
drogą kontrkulturową, manifestacyjnym opowiedzeniem się przeciw 
upadającemu światowi Zachodu. Tradycjonalista może dzięki temu, 
i niekiedy tak robi, uważać się niemalże za krzyżowca, ostatni bastion 
prawdziwej wiary. 

K R A J O B R A Z  P R Z E D  U PA D K I E M

Kościół w swojej administracyjnej strukturze zdaje się zupełnie nie 
widzieć problemu, w jakim się znajduje. W przypadku Polski jest tyta-
nem, dominującą agencją sumienia czyli organem, który jest w sta-
nie nadać ton sposobom pojmowania świata. Instytucją niezwykle 
majętną, mającą wpływy pospołu na politykę i na poglądy oraz wybo-
ry zwykłych. Ale jest to tytan o glinianych nogach. Jego władza jest 
w dużym stopniu iluzoryczna, podtrzymuje ją nie tyle własna potęga 
co możność dania odpowiedzi na kryzys świata. Sytuacja geopolitycz-
na to jeden z nielicznych elementów dla Kościoła korzystnych. Ale 
nawet szaleństwo Europy Zachodniej nie jest w stanie zatrzymać jego 
dekompozycji. Kościół, jak to zauważył Zbigniew Nossowski, znajdu-
je się na równi pochyłej. Strategie ucieczki wiernych nie wskazują na 
istnienie problemu. One o nim krzyczą. Ω



LIBERALNY 
SITZKRIEG
LIBERALNY 
SITZKRIEG

Grzegorz 
Cichocki

Zachód stoi obecnie w obliczu jednego 
z najpoważniejszych kryzysów politycznych 
od końca II wojny światowej, a już na 
pewno od upadku „żelaznej kurtyny”

Kryzys ten, po raz pierwszy od wielu lat, zatrząsł samą podstawą 
ustrojów współczesnego Okcydentu – demokracją liberalną. Obja-
wów nie trzeba szukać daleko – za Odrą do parlamentu wchodzi 
AfD, Viktor Orbán wprost określa się mianem „nieliberalnego 
demokraty” zaś Wielka Brytania stawia coraz to poważniejsze 
kroki w ramach Brexitu. Fukuyamowskie hasła o „końcu historii” 
i ostatecznym zwycięstwie liberalnej demokracji budzą obecnie 
jedynie uśmiech politowania. Ale najpoważniejsza manifestacja 
trwającego politycznego przesilenia objawiła się za Oceanem 
Atlantyckim 8 listopada 2016 roku. Do dzisiaj w pokonanych 
liberalnych umysłach kotłuje się gorzkie pytanie: „Jak do tego 
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55doszło?”: w jaki sposób moralny bankrut i awanturnik Donald 
J. Trump porwał zarówno ultrakonserwatywny, religijny elekto-
rat Południa jak i zachowawczą w swojej naturze amerykańską 
klasę średnią? Poszukiwania wyjaśnień doprowadziły wiele osób 
po obu stronach „barykady” do dość przełomowych wniosków. 
Amerykańscy liberałowie (a w ich ślad i ci europejscy) rzucili ręcz-
nik w walce o umysły wyborców. 

Proces intelektualnego zasypiania liberałów rozpoczął się na 
początku lat 80. Wraz z wyborem Ronalda Reagana na prezydenta 
doszło do cichej polityczno -społecznej rewolucji, do zmiany sta-
nu, który politolog Mark Lilla określa mianem „obrządku politycz-
nego”. Jak wiemy, każda rewolucja ma u swoich źródeł warunki 
materialne panujące w społeczeństwie. Od końca II wojny świato-
wej gospodarka amerykańska cieszyła się praktycznie nieprzerwa-
nym rozkwitem gospodarczym i technologicznym. Powszechnym 
zjawiskiem (tzw. „białą ucieczką”) stały się przenosiny rodzin 
na przedmieścia, które w tych latach rozrosły się do prawdziwie 
gargantuicznych rozmiarów. Po cichu wygaszana komunikacja 
publiczna została zastąpiona przez wszechobecne samochody 
i kilkunastopasmowe autostrady. Migrujące rodziny opuszczały 
swoje rodziny i lokalne społeczności na rzecz zazwyczaj młodych, 
bliźniaczych do siebie dzielnic na przedmieściach, zamieszkałych 
przez podobnych sobie uciekinierów. Zupełny rozkład dotknął 
życie sąsiedzkie – ci nie mieli ze sobą praktycznie nic wspólnego, 
wydawali się jedynie przelotnymi podróżnymi na nowym Dzikim 
Zachodzie. Takie warunki sprzyjały rozwojowi amerykańskiego 
hiperindywidualizmu – tak materialnego, jak i kulturowego. Stał 
się on centrum świadomości przeciętnego Amerykanina. Typowy 
dla indywidualizmu optymizm stanął jednak w potężnym kontra-
ście do ponurej sytuacji politycznej okresu powojennego. Wojny 
w Wietnamie i Korei, afera Watergate czy nieustający strach przed 
atomową zagładą tylko pogłębiały rosnącą społeczną frustrację 
i pesymizm. Na taki dwuznaczny, ale podatny grunt padło ziarno 
reaganizmu. Esencja rewolucji Ronalda Reagana tkwiła w zapro-
ponowaniu społeczeństwu nowej, przepełnionej optymizmem 



wizji Stanów Zjednoczonych i ich miejsca na świecie. Stanów któ-
ry najlepiej opisuje cytat Grovera Norquista, prezesa „Ameryka-
nów Na Rzecz Reformy Podatków”: „Idealny obywatel to według 
mnie samo zatrudniony, wykształcony w domu, posiadający indy-
widualne konto emerytalne człowiek z prawem do posiadania 
broni. Takiej osobie rząd nie jest do niczego potrzebny”. Opty-
mistyczny charakter Reagana i jego kampanii stanowił skuteczną 
przeciwwagę dla dotychczasowych elit politycznych: Carterowski 
pesymizm i apatię zamienił na pełen energii, pompatyczny, silnie 
antykomunistyczny i nowoczesny patriotyzm. Idealnie udało mu 
się także wykorzystać indywidualistyczny charakter Ameryka-
nów – bardzo wymowny przykład podaje wcześniej wspomnia-
ny Mark Lilla. W 1980 roku hasłem przyciągającym rekrutów do 
armii było „Wykorzystaj cały swój potencjał!”, które brzmi jak 
wyjęte z ust współczesnego trenera osobistego. Inne z reklam 
odeszły od odwołań do patriotyzmu czy wspólnotowości rekru-
ta na rzecz przywilejów czekających po służbie, przede wszyst-
kim darmowym college’u. Ogromnym sukcesem Reagana stało 
się połączenie wcześniej wspomnianego hiperindywidualizmu 
z patriotyzmem. Na skutek powstania tej przedziwnej hybrydy 
najbardziej oberwało się rządowi. Ale nie rządowi kontrolowane-
mu przez demokratów, tylko rządowi jako koncepcji. W słynnych 
już słowach Reagan mówi: „W obecnym kryzysie rząd nie jest dla 
nas rozwiązaniem, jest dla nas problemem”. 

Liberałowie w pewnym sensie dali się porwać czarowi Reagana 
i bez walki poddali się nowej epoce politycznej. Liberalne podej-
ście do kwestii indywidualizmu poszło jednak w radykalnie inną 
stronę od wersji serwowanej przez stronę republikańską. Podczas 
gdy ten republikański skupiał się przede wszystkim na wolności 
od interwencji gospodarczej państwa, to wersja lewicowa skupi-
ła się na indywidualizmie wewnętrznym. Nowa lewica dokonała 
znaczącej zmiany przekazu w stosunku do ruchu praw obywa-
telskich, na którym się wzorowała i w którego cieniu stała. Ten 
późniejszy miał przede wszystkim charakter ogólnospołeczny 
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57i obywatelski (jak zresztą sama nazwa wskazuje) – na sztanda-
rach miał takie hasła jak materialne urzeczywistnienie równości 
wobec prawa w stosunku do osób czarnoskórych, niekwestiono-
wanej podstawy społeczeństwa demokratycznego. W swoim naj-
słynniejszym przemówieniu Martin Luther King mówi: „Miałem 
sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie 
dawnych niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników 
będą mogli zasiąść razem przy braterskim stole. Miałem sen, iż 
pewnego dnia moich czworo dzieci będzie żyło wśród narodu, 
w którym ludzi nie osądza się na podstawie koloru ich skóry, ale 
na podstawie tego, jacy są.” Młodzi liberałowie początku lat 80. 
zapomnieli o tych słowach (a szczególnie o drugim zdaniu) i bez 
opamiętania rzucili się w objęcia polityki tożsamościowej. Pierw-
szą ofiarą tak radykalnej zmiany stała się sam ruch liberalny, któ-
ry w praktyce popełnił polityczne samobójstwo. Główny ciężar 
polityki przeszedł z instytucji Partii Demokratycznej na coraz to 
liczniejsze grupy skupione wokół pojedynczych spraw, najczęściej 
uciskanej grupy społecznej tj. homoseksualistów, czarnoskórych 
itp. Oczywistym skutkiem ubocznym tej „emigracji” stało się 
przeniesienie ciężaru dyskursu politycznego ze spraw ogólnona-
rodowych i jednoczących na partykularne interesy „uciskanych” 
grup społecznych. Marksizm stawiający na pierwszym miejscu 
los klasy robotniczej wyszedł powoli z mody. Na zdominowanych 
zresztą przez lewicowców uniwersytetach w tempie ekspreso-
wym wyrosły instytuty i katedry skupione wokół poszczególnych 
tożsamości, czego skutkiem stało się rozdmuchane wyobrażenie 
o problemach danej grupy. Dla przykładu: w badaniu przeprowa-
dzonym przez Instytut Gallupa Amerykanie zostali poproszeni 
o procentowe oszacowanie liczby osób homoseksualnych w spo-
łeczeństwie. Średnia odpowiedzi wyniosła 25%. Rzeczywiście jest 
to od 2% do 5%. Uniwersytety jednocześnie przestały być ostoją 
wolności słowa i nieskrępowanej dyskusji. Uciszane są dyskusje 
nad złożonymi problemami historycznymi np. głośna obecnie 
w Wielkiej Brytanii debata nad kolonializmem. Jednocześnie blo-
kowane są spotkania z mówcami konserwatywnymi (ta „moda” 



przeszła już niestety do Polski – na Uniwersytecie Jagiellońskim 
skutecznie zablokowane zostało spotkanie z Rebeccą Kiessling) 

Nie dziwi więc, że z biegiem czasu liberałowie stracili kontakt 
z rzeczywistością. Stereotypowym wyborcą Partii Demokratycz-
nej stał się bogaty, młody ateista mieszkający gdzieś na Wybrze-
żach. Tymczasem Republikanie (z niemałą pomocą Demokratów) 
wypracowali sobie opinię przedstawiciela typowego Joe Hydra-
ulika. W oczach szarego demosu Stanów Środkowych liberałowie 
stracili legitymizację. Nadzieją na wyjście z marazmu wydawał się 
Barack Obama. Zdawało się, że po raz pierwszy od „rewolucji” 
Demokraci wypracowali optymistyczną wizję świata i Amery-
ki. Obama szedł z „NADZIEJĄ” na sztandarach i dumnym „Yes, 
we can” na ustach. Nie umiał jednak odpowiedzieć na pytania: 
Nadzieja? Ale na co? Możemy? Ale co konkretnie możemy? Cały 
program okazał się ideologiczną wydmuszką, a same kadencje nie 
wyróżniły się niczym szczególnym. Liberałowie zromantyzowali 
postać Obamy po elekcji Trumpa, gdzie rzekomym największym 
skandalem było założenie beżowego garnituru – o zbombardo-
waniu szpitala Lekarzy bez Granic zapomnieli. Niewątpliwie 
ogromna charyzma Obamy pozwoliła mu jednakowoż dwukrot-
nie znokautować swoich republikańskich rywali, ale nie udało mu 
się pokonać wroga wewnętrznego – apatii i braku zorganizowania 
Partii Demokratycznej, szczególnie na szczeblach lokalnych (co 
pokazują wyniki wyborów 2016 roku). 

Dwukrotne zwycięstwo Obamy pokazuje, jak bardzo nadzieja 
i optymizm potrafią oddziaływać na umysły człowieka. I dokład-
nie to dał ludziom Trump. Ponownie, nie przeszkadzała mu w tym 
Partia Demokratyczna. Realne problemy, takie jak nielegalna 
imigracja, zostały pod zarzutem rasizmu całkowicie pominię-
te na rzecz tematów tożsamościowych. Demokraci zwrócili się 
przeciwko demosowi. Najlepiej nastawienie liberałów do ludu 
obrazuje określenie jakim Hillary Clinton nazwała wyborców 
Trumpa – „zbieranina żałosnych”. Donald Trump tymczasem 



pracował u samych podstaw. W samym swoim haśle 
wzywał do powrotu do wielkości Stanów Zjednoczo-
nych, co do szewskiej pasji doprowadziło tożsamo-
ściowych liberałów (częstą odpowiedzią stało się 
„Ameryka nigdy nie była wielka.”) Trump nie bał 
się poruszyć kontrowersyjnego tematu imigracji, ba, 
wykorzystał go perfekcyjnie podczas gdy liberałowie 
ponownie oddali pola. Temat masowej imigracji pró-
bował na lewicy podjąć późniejszy kontrkandydat 
Hillary Clinton – Bernie Sanders. W 2015 r. w roz-
mowie z „Voxem” zasugerował, że masowy napływ 
taniej siły roboczej jest niebezpieczny, bo doprowa-
dza do spadku płac i pogorszeniu warunków pracy 
Amerykanów. Skutkiem tego dostał się pod krzyżo-
wy ostrzał oskarżeń o rasizm i ksenofobię. Zamiast 
z mniejszościami seksualnymi Trump spotykał się 
natomiast z robotnikami upadających fabryk Pasa 
Rdzy z konkretnym przesłaniem. Żelazny elektorat 
miał w garści i doskonale o tym wiedział (żartował, 
że mógłby zastrzelić człowieka, a ludzie dalej by 
na niego głosowali) nie były tym w stanie zatrząść 
ani afera rosyjska, ani pogłoski o zdradzaniu żony 
z prostytutką, ani kiepski udział w debatach z Clin-
ton. Jednak klucz do zwycięstwa stanowili wyborcy 
„niezdecydowani” w tzw. „swing states”. Progno-
zy zdawały się sprzyjać Demokratom – z jedenastu 
spośród stanów uznanych za kluczowe aż dziesięć 
zostało zdobytych przez Obamę w 2012 roku. Hilla-
ry Clinton wygrała tylko w czterech. Według badań 
amerykańskiego Democracy Fund około 10% wybor-
ców Obamy z 2012 roku zagłosowało na Trumpa. To 
daje około 7 miliona dusz.

Zwycięstwo Trumpa, a raczej porażka Clinton, 
stało się kubłem zimnej wody wylanym na liberalne 



głowy. W obozie demokratycznym doszło do potężnej mobilizacji 
przeciwko administracji Trumpa. Bez zbędnej zwłoki ożywione 
zostały lokalne struktury Partii Demokratycznej, podstawa do 
zbliżających się wyborów do Kongresu. To pobudzenie zdało się 
przynosić efekty. Upadł sztandarowy projekt Trumpcare mający 
być republikańską odpowiedzią na Obamacare, mur na grani-
cy z Meksykiem nie powstał, a Hillary Clinton nadal cieszy się 
wolnością. Wybory z 6 listopada skończyły się umiarkowanym 
sukcesem demokratów. Przede wszystkim przejęli kontrolę nad 
Izbą Reprezentantów. Samo w sobie nie jest to jednak sukce-
sem – partia urzędującego prezydenta zazwyczaj traci miejsca 
w Izbie na rzecz opozycji. Prawdziwym sukcesem demokratów 
jest jednak zwycięstwo w trzech ze „swing states” (Wisconsin, 
Pennsylvania i Michigan) które zaważyły o zwycięstwie Trumpa 
w 2016 roku. Co prawda porażka w Senacie przekreśliła marzenia 
o impeachmencie, ale nowouzyskana większość w Izbie pozwala 
zarówno skuteczniej kontestować inicjatywy republikanów jak 
i forsować własne – przede wszystkim wzmocnienie śledztwa 
Muellera ws. rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie. W tej 
perspektywie powstaje jednak pytanie: czy liberałowie rzeczy-
wiście budzą się ze swojej hibernacji czy jedynie zwalczają jej 
objaw, jakim jest administracja Trumpa? Defensywa jest przecież 
w swojej naturze silnie reakcyjna, a liberałom potrzeba natar-
cia. Czego więc można życzyć amerykańskim liberałom? Przede 
wszystkim powinno to być wypracowanie realnej wizji Stanów 
Zjednoczonych i jego obywateli. Ameryka jak na ironię znajduje 
się w bardzo dobrej sytuacji do przeprowadzenia swoistego poli-
tycznego restartu, przemyślenia polityki na nowo i być może 
wejścia do nowego politycznego „obrządku”. Słusznym wydaje 
się powrót do solidarystycznej polityki, do skupienia na sprawach 
jednoczących i obywatelskich, ale nie w przestarzałym wydaniu 
Nowego Ładu. Niewątpliwie niezbędny jest powrót demokratów 
do demosu i wejścia pod strzechy. Liberałowie powinni ponow-
nie stanąć w obronie amerykańskiej klasy robotniczej, szczegól-
nie teraz, kiedy tak bardzo tego potrzebują. Demokraci muszą 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

61odebrać Republikanom tytuł „przedstawiciela ludu” To z kolei 
wymaga odejścia od purystycznego i absolutystycznego podejścia 
do polityki – przecież lud nie ma jednolitych poglądów. Liberało-
wie rozochoceni sukcesami ruchu praw obywatelskich zaczęli do 
swoich postulatów podchodzić jak do wrodzonych człowiekowi 
praw, a walkę o nie postrzegać jak krucjatę. Takie romantyczne 
podejście uniemożliwia zastosowania podstawowego narzędzia 
polityki – kompromisu. I do takich dochodzi nadal np. z udzia-
łu w feministycznym „Marszu Kobiet” w dzień po inauguracji 
Trumpa zostały wykluczone grupy „chrześcijańskich feministek” 
i środowisk pro life. Być może niezbędne będą zmiany stricte 
społeczne – przede wszystkim zerwanie z mocno przecież zako-
rzenionym w kulturze amerykańskiej hiperindywidualizmem, 
a już na pewno z jego projekcją na politykę – polityką tożsamości. 
Paradoksalnie, optymizmem może liberałów napawać popular-
ność alternatywnej prawicy. Zdaje się, że popularność alt-rightu 
(szczególnie u młodych ludzi) wzięła się z reakcji na pogardę jaką 
liberalne elity okazywały takim wartościom jak religia, naród czy 
tradycja. Na tych właśnie fundamentach liberałowie mogą zbu-
dować swoją nową wizję Nie jest to oczywiście zadanie łatwe. 
Wizja polityczna nie jest owocem który można po prostu zerwać 
z drzewa. Utworzenie takiej wymaga solidnego zaplecza intelek-
tualnego i gotowości partii do zmian. To pierwsze liberałowie 
niewątpliwie posiadają, pytanie jednak czy sami są w stanie roz-
począć wewnętrzną przemianę? Ω 



Gdy bierzemy do ręki książkę, tłumaczenie jakiegoś 
dzieła, chcemy i spodziewany się, że przekład ten będzie 
wierny oryginałowi. Tym bardziej, jeśli bierzemy do ręki 
Biblię. Chcemy i oczekujemy, że polskie tłumaczenie 
będzie dokładne, precyzyjne – wierne oryginałowi 
hebrajskiemu i aramejskiemu (ST) czy greckiemu (NT)1.

Ale co znaczy tłumaczyć wiernie? W pojęciu obiegowym, a także 
w świecie nauki (co pokażę poniżej) utarło się przekonanie, że tłu-
maczyć wiernie to tłumaczyć dosłownie, ściśle trzymając się słów 
tekstu oryginalnego (źródłowego), niemal słowo w słowo. Tymcza-
sem już Cyceron i Horacy w pierwszym tysiącleciu przed Chr. ostrze-
gali przed tłumaczeniem „verbum pro verbo”. Takie tłumaczenie ma 
jedynie sens roboczy – wtedy, kiedy celowo chcemy podkreślić zna-
czenie słowa oryginalnego czy oryginalnej składni, np. w analizie 
tekstu. Równocześnie taki przekład grozi wprowadzeniem odbiorcy 

1 Zastosowane skróty wyjaśniono na końcu artykułu.

Marcin 
Majewski

O TYM, 
JAK BIBLIĘ 
PRZEKŁADAĆ 
NALEŻY
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63w błąd, bowiem zamiast wyrazić sens i znaczenie oryginału, oddaje 
poszczególne słowa czy stronę formalną tekstu (np. budowę zdania).

Najpierw przykład z naszego podwórka. Dobrze zrozumiały w języ-
ku polskim idiom „urwanie głowy” (nawał pracy i zamieszanie z tym 
związane), przetłumaczony dosłownie na j. angielski jako „breaking 
off the head” traci swój sens i oprócz tego, że staje się niezrozumiały, 
brzmi komicznie. Idiom to wyrażenie, którego znaczenie jest swoiste, 
odmienne od znaczeń poszczególnych jego członów (np. w tym sęk). 
Jest to zwrot właściwy tylko danemu językowi, nie dający się dosłow-
nie przetłumaczyć na inny język. Znaczenie idiomów jest przedmio-
tem konwencji językowej tak jak znaczenie słów. Dlatego np. zwrot 
it is raining cats and dogs tłumaczymy „leje jak z cebra” – a nie „pada 
psami i kotami”; a zwrot revenons à nos moutons – „powróćmy do spra-
wy, do tematu”, a nie „powróćmy do naszych baranów”. O ile nikt 
poważny nie zrobi takiego błędu, tłumacząc współczesne idiomy 
dosłownie, o tyle w przekładach Biblii takich sytuacji, gdzie związki 
frazeologiczne są tłumaczone dosłownie, słowo po słowie, ciągle jest 
wiele.

Dla przykładu hebrajski idiom hesech raglaw oznacza dosłownie 
„okryć sobie nogi”. To często powtarzany przeze mnie przykład biblij-
nego związku frazeologicznego, którego rozwiązanie powoduje u słu-
chacza spore zdziwienie. Kto bowiem domyśli się, że oznacza on po 
prostu „pójść za potrzebą”, „pójść do toalety”? Znacznie bardziej praw-
dopodobne jest, że czytelnik w ogóle nie dostrzeże metaforycznego, 
idiomatycznego użycia zwrotu i potraktuje go tak, jak on brzmi. Źró-
dło tego idiomu tkwi w tym, że przy tej czynności opuszczano wierzch-
nią szatę, okrywając nogi. Jest to więc metonimia: zastąpienie jednej 
czynności inną, z nią związaną. Tymczasem w Biblii Tysiąclecia – naj-
bardziej rozpowszechnionym w Polsce przekładzie – czytamy: Nadeszli 
słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc 
do siebie: Z pewnością chce okryć sobie nogi w letniej komnacie (Sdz 3,24). 
Podobnie w 1 Sm 24,4: by okryć sobie nogi (Biblia Poznańska ma tak 
samo). Tłumacz, przekładając tekst dosłownie, zrzuca na czytelnika 
odpowiedzialność, która de facto spoczywa na nim: dbałość o właściwe 
zrozumienie i przekazanie odziaływania tekstu źródłowego. Najłat-
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64 wiej jest tłumaczyć dosłownie, gdyż to nie wymaga dogłębnej znajo-
mości języka, a jedynie sprawnego posługiwania się słownikiem. 
Znacznie trudniej tłumaczyć niedosłownie, ale adekwatnie, oddając 
właściwy sens wypowiedzi. Tu trzeba się już wykazać znakomitym 
opanowaniem języka źródłowego jako złożonej makrostruktury. 

Dosłowność przekładu jest usiłowaniem zachowania jak najwięk-
szej ilości cech oryginału, ale bez oglądania się na ich hierarchię! 
Autorzy tłumaczeń dosłownych wybierają jako podstawowe cechy 
formalne słów, zwrotów czy zdań, zamiast ich właściwego sensu (cza-
sem okazuje się, że tego sensu sami do końca nie umieją wychwycić). 
Na przykład w 2Sm 11,8 Dawid mówi do Uriasza, aby ten poszedł do 
domu i umył sobie nogi. Ten nakaz, przetłumaczony dosłownie, brzmi 
w uszach polskiego czytelnika bardzo dziwnie. Jak na to wskazuje 
wiele fragmentów Biblii, w owym czasie ludzie myli sobie nogi po 
powrocie do domu, np. z podróży, z pracy, by potem odpocząć. Umycie 
nóg było czynnością wstępną. Język potoczny to wykorzystał i powstał 
zwrot rachac raglaw (dosł: „umyć sobie nogi”) czyli „odpocząć po podró-
ży”. Idiom ten nie został ekwiwalentnie przetłumaczony w Biblii 
Tysiąclecia i innych przekładach polskich, w których Dawid mówi do 
Uriasza, by ten umył sobie nogi. Zastosowano tłumaczenie dosłowne, 
które nie jest wierne oryginałowi, przekazuje bowiem inną informację 
niż tekst hebrajski. Kolejne przykłady poniżej.

U T RWA L A N I E  S C H E M AT U  „ D O S ŁOW N I E  =  W I E R N I E ”

W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy można tłumaczenie 
dosłowne nazwać tłumaczeniem wiernym. Jest to bardzo rozpo-
wszechniona w świecie przekładoznawstwa formuła: „tłumaczenie 
dosłowne jest wierne oryginałowi, wiernie trzyma się tekstu orygi-
nalnego, wiernie oddaje oryginał” itd. Wierność utożsamia się tu 
z dosłownością. Przekonanie, że dosłowny przekład jest wierny ory-
ginałowi, w dużej mierze powielane jest w kręgu biblistów. Wystarczy 
przeczytać choćby artykuł o teorii przekładu księdza prof. M. Wolnie-
wicza2, by przekonać się, ilu autorów utożsamia pojęcia „dosłownie” 

2 M. Wolniewicz, Teoria przekładu biblijnego w ujęciu współczesnych tłumaczy Biblii na język 
polski, Łódzkie Studia Teologiczne 3 (1994) s. 19–30.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

65i „wiernie”. Oto fragment innego tekstu nt. tłumaczenia Biblii: „Hie-
ronim umieszcza własne tłumaczenie Koheleta dokonane bezpo-
średnio z języka hebrajskiego. Nieraz jest to nawet kalka językowa, 
w której nasz autor stara się oddać poszczególne słowa ich łacińskimi 
odpowiednikami, zachowując kolejność i – o ile to możliwe – cha-
rakterystykę gramatyczną. Jest to przekład najwierniejszy wzglę-
dem oryginału, a zarazem najbardziej ułomny pod względem stylu.”3 
Ksiądz prof. Bardski tłumaczenie dosłowne określa tu najwierniej-
szym; z kolei tłumaczenie niedosłowne, ale właściwe, przekazujące 
sens, autor nazywa „parafrazą” lub „swobodnym tłumaczeniem, o ile 
można je tak nazwać”.

Otóż trudno się zgodzić z takim ujęciem sprawy. Dosłownie – wcale 
nie oznacza wiernie. Często jest bowiem przeciwnie – tłumaczenie 
dosłowne prowadzić może do braku wierności oryginałowi i jego wła-
ściwemu sensowi, gdyż zaciemnia i zmienia znaczenie tekstu źródło-
wego. Na przykład tłumaczenie dosłowne hebr. zdania: Ani ole la’arec 
-brzmi: Wchodzę do kraju. Nie można takiego tłuma (לארץ עולה אני)
czenia nazwać wiernym, gdyż mylnie oddaje ono sens tego zdania. 
Oznacza ono: Emigruję do Izraela (czasownik ala oznacza tu emigro-
wanie, a erec jest określeniem państwa Izrael). Przekład Wchodzę do 
kraju jest przekładem dosłownym, ale niewiernym, rozmijającym się 
z tekstem źródłowym, przekazującym błędny sens. Wierność jest 
kategorią pozytywną, więc przypisywanie jej tłumaczeniom wprowa-
dzającym w błąd jest mylące. Wierność może oznaczać jedynie tłu-
maczenie dobre i pożądane, adekwatne wobec oryginału i przekazu-
jące jego wszystkie nośniki oddziaływania.

Tłumacz biblijny, ksiądz prof. Julian Warzecha pisał w swej recenzji 
Biblii Warszawsko-Praskiej: „Nie jest to z pewnością przekład filolo-
giczny, dbający o bezwzględną wierność oryginałowi i szanujący kolo-
ryt języka”. Recenzent utożsamia wierność z dosłownością, oceniając4, 

3 K. Bardski, Księga Koheleta w przekładach św. Hieronima. Diachroniczne aspekty pracy trans-
lacyjnej, Collectanea Theologica 69 (1999) s. 34.

4 Tak samo w artykule Niektóre dylematy w przekładaniu Biblii, w: W. Chrostowski (red.), 
„Mów, Panie, bo słucha sługa Twój”. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubin-
kiewicza SDB w 60. rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio 1999, s. 228–237.
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66 że przekład BWP nie dba o „bezwzględną wierność” (czyt. dosłow-
ność) – a zatem nie jest dosłowny, nie jest „wierny”. Przez takie nazew-
nictwo jego ocena jest myląca, bowiem przekład Biblii Warszawsko-
-Praskiej autorstwa bpa Kazimierza Romaniuka wielokrotnie jest 
znacznie bardziej wierny – czyli adekwatny względem oryginału, 
lepiej oddający sens i myśl oryginału – niż np. tłumaczenie Biblii 
Tysiąclecia czy Biblii Poznańskiej. Co ciekawe, w tym samym artykule, 
gdy mówi o współczesnej teorii przekładu, autor stwierdza: „Wierność 
pojmuje się nie tyle jako wierność poszczególnym słowom, lecz jako 
wierność przede wszystkim sensowi”5. To trafne spostrzeżenie 
potwierdza, że nie powinno się utrwalać stereotypu „dosłownie = 
wiernie”.

Podobnie piszą wydawcy Biblii Poznańskiej: „W przekładzie Pisma 
Świętego założyliśmy daleko idącą wierność oryginałowi, dając jej 
niekiedy pierwszeństwo przed pięknem języka polskiego. Szło 
bowiem o to, aby czytelnik był absolutnie pewien, że odbiera tekst 
biblijny, a nie jego parafrazę” (BP 1991, s. XVII). Jeśli „wierność orygi-
nałowi” musi konkurować z pięknem języka docelowego i polegać na 
deformowaniu języka polskiego czy wprowadzaniu form dziwacznych 
czy niezrozumiałych – to przestaje ona być wiernością tekstowi Biblii. 
Biblia bowiem jest pisana poprawnym językiem literackim i czytelnik 
oryginału zapewne nie doświadczał dyskomfortu słuchając jej 
języka.

W książce prof. Bożeny Szczepińskiej wielokrotnie znajdziemy 
uwagi typu: „R. Brandstaetter i T. Węcławski z wielką translatorską 
dbałością o wierność oryginałowi cechę kai zachowują”6. Pani profesor 
tłumaczenie dosłowne i nieekwiwalentne wobec oryginału, gdyż po 
polsku brzmiące bardzo sztucznie (choć w oryginale sztuczne nie jest), 
nazywa „wielką translatorską dbałością o wierność oryginałowi”. 
Podobnie prof. Bożena Matuszczyk z KUL już w samym tytule swego 

5 J. Warzecha, Uwagi i refleksje na marginesie przekładu Starego Testamentu w Biblii War-
szawsko-Praskiej, Collectanea Theologica 69 (1999) s. 31.

6 B. Szczepińska, Ewangelie tylekroć tłumaczone. Studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, s. 115.
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67artykułu zdradza ten sam sposób wartościowania: Wierność czy zro-
zumiałość. Kazimierza Romaniuka tłumaczenie Biblii w świetle tradycji 
polskich przekładów Pisma Świętego7. Autorka przeciwstawia wierność 
zrozumiałości, a zatem przekład wierny jest z natury niezrozumiały – 
co jest prawdą tylko, jeśli wierność zrównamy z dosłownością. Ale de 
facto prawdą nie jest, gdyż jeśli oryginał jest zrozumiały, to przekład 
także musi być zrozumiały – i tylko wtedy możemy nazwać go wier-
nym wobec oryginału. Tak samo wierność z dosłownością identyfikuje 
w swym artykule prof. Elżbieta Umińska-Tytoń8.

Wierność i dosłowność to kategorie rozłączne, czasem zbieżne, ale 
nie tożsame. Nazywanie tłumaczenia dosłownego wiernym wynika 
z błędnej logiki. Dlaczego? Otóż jeśli tłumaczenie dosłowne (często 
złe, nieadekwatne i niezrozumiałe) nazwiemy wiernym, to tłumacze-
nie niedosłowne, adekwatne i poprawne należałoby nazwać niewier-
nym. Nonsens.

Skąd się wzięły twierdzenia, że dosłownie znaczy wiernie? Gdy 
chodzi o Biblię, to w dużej mierze ze sprzeciwu wobec mniej czy dalej 
idących zmian i ingerencji w źródłowy tekst biblijny; ze sprzeciwu 
wobec tłumaczeń odchodzących od prostej porównywalności tekstu 
oryginalnego z tekstem przekładu. W ocenie tłumaczeń biblijnych 
jest to retoryka nagminnie stosowana – choć zupełnie błędna. Ile razy 
słyszeliśmy na wykładach, w kazaniach czy wystąpieniach, że tekst 
przetłumaczono ‘tak i tak’, ale oryginalnie, dosłownie to słowo ozna-
cza ‘to i to’. I taki prelegent czy kaznodzieja jest dumny z tego, że odkrył 
„prawdziwy” sens biblijnego stwierdzenia, gdyż dotarł do sensu 
dosłownego (a ci tłumacze to nie wiadomo po co komplikują sprawę, 
zamiast przetłumaczyć wszystko prosto i dosłownie). Wielu ludzi 
przyklaskuje takiej retoryce.

7 Artykuł opublikowany w: Kubiński W., Kubińska O., Wolański T. (red.), Przekładając nie-
przekładalne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego 2000, s. 233–241.

8 E. Umińska-Tytoń, Tekst sakralny a potoczność, Łódzkie Studia Teologiczne 3, Łódź 1994, 
s. 73–82. Autorka całkowicie błędnie utożsamia też tłumaczenie ekwiwalentne dyna-
micznie z tłumaczeniem na język potoczny: „Powiedzmy więc wprost, że chodzi tu 
o przekład na język potoczny” (s. 74).
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68 E K W I WA L E N C J A  F O R M A L N A  I  DY N A M I C Z N A
Tu dochodzimy do dwóch kluczowych pojęć w translatoryce, czyli 
ekwiwalencji formalnej i dynamicznej. Samo słowo ekwiwalencja to 
po prostu identyczność, odpowiedniość, adekwatność. Ekwiwalencja 
formalna oznacza jak największą zbieżność formalną tekstu orygina-
łu i tekstu przekładu – a więc przekład możliwie dosłowny. Dąży do 
ścisłego określenia relacji między słowami, wyrażeniami w orygina-
le i przekładzie: każdy element języka docelowego to najwierniejszy 
odpowiednik słowa z języka źródłowego. Zadaniem przekładu ukie-
runkowanego na ekwiwalencję formalną jest odtworzenie formal-
nych elementów oryginału, takich jak jednostki gramatyczne czy 
morfologiczne. Chodzi o tłumaczenie rzeczowników na rzeczowniki, 
czasowników na czasowniki itd. Jeśli jest to konieczne, ekwiwalencja 
ta jest osiągana kosztem naturalności i piękna języka docelowego.

Z kolei ekwiwalencja dynamiczna przekazuje zasadniczą myśl 
wyrażoną w tekście źródłowym, kosztem formalnej strony tekstu. 
Dlatego nazywa się ją czasem „wiernością sensowi” (Hurtado Albir) 
lub ekwiwalencją pragmatyczną. Podejście to zwraca uwagę na wpływ 
tekstu na odbiorców. Optymalne tłumaczenie polega na takim prze-
kazaniu treści, żeby reakcja odbiorcy była podobna do reakcji odbior-
ców tekstu oryginalnego. Tłumaczenie ma wywołać ten sam efekt, co 
oryginał. A żeby tak było, oryginał powinien być tak przekazany, by 
oddawał treści, znaczenia i emocje w nim zawarte, bez względu na 
formę przekazu. Forma ta może różnić się od oryginalnej, ale najważ-
niejsze jest przekazanie nie samej formy, ale tego samego oddziały-
wania oryginalnej formy i treści.

Przykładem ekwiwalencji dynamicznej w tłumaczeniu z j. angiel-
skiego jest oddanie zwrotu The story so far jako „Streszczenie poprzed-
nich rozdziałów” czy zwrotu Once bitten twice shy jako „Kto się raz 
sparzył ten na zimne dmucha”. Oba przekłady ani nie są dosłowne, 
ani porównywalne formalnie z oryginałem, ale za to poprawnie odda-
ją sens zdania angielskiego.

Przejdźmy do kilku przykładów biblijnych. Hebrajskie słowo basar 
oznacza „ciało” (tak np. w Koh 12,12). Lecz w Biblii rzeczownik ten nie 
rzadko znaczy też „człowiek” lub to, co żyje, czyli: „ludzie”, „ludzie 
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69i zwierzęta”, „ludzkość”, ewent. „wszystko, co żyje” (zwłaszcza w zwro-
cie kol basar). W takim kontekście tłumaczenia dosłowne „ciało” będą 
brzmieć dziwnie: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszelkiego ciała 
(Rdz 6,13 BP i BG); To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną 
a wszelkim ciałem (Rdz 9,17 BW), wszelką istotą żywą obdarzoną ciałem 
(BWP). Przekład „ciało” jest w wielu przekładach biblijnych dosłowny, 
przez co niedokładny – gdyż w j. polskim nie używa się go synonimicz-
nie ze znaczeniem: człowiek, istota żywa, stworzenie. Tłumaczom 
jednak zdarza się brak wniknięcia w sens zdań, tylko skorzystanie 
z pierwszego, utartego znaczenia danego słowa, lekceważąc znacze-
nie w kontekście. Nota bene rzeczownik basar oznacza niekiedy także 
„narządy płciowe”, i w tym znaczeniu jeszcze rzadziej bywa poprawnie 
przekładany. Na przykład w Kpł 15,2 czytamy: Jeżeli jaki człowiek cierpi 
na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty (BT). Chodzi oczy-
wiście o wyciek z męskiego członka; podobne znaczenie basar 
zob. w Rdz 17,14; Kpł 15,3.19; Ez 16,26; 23,20; 44,7.9. We wszystkich tych 
miejscach tłumacze wolą pozostawić neutralnie brzmiące słowo „cia-
ło”, które może wprowadzić w błąd czytelnika, gdyż w j. polskim nie 
używamy na określenie narządów płciowych terminu „ciało”.

Kaf to po hebrajsku dłoń lub stopa. Dla uściślenia, o jaką część ciała 
chodzi, pisarz biblijny dodaje: kaf jad (jad – ręka) lub kaf regel (regel – 
noga). Zatem po hebrajsku kaf jad to dłoń, a kaf regel to stopa 
(np. w 1Sm 5,4; 2 Krl 9,35; Dn 10,10). Ponieważ język polski posiada 
osobne wyrazy dłoń i stopa, nie potrzeba już żadnego dopowiedzenia. 
Okazuje się jednak, że polskim tłumaczom te proste zwroty sprawiają 
spore kłopoty, przez co powstają dziwnie brzmiące pleonazmy, jak 
dłoń ręki lub stopa nogi (a może być stopa ręki?). Na przykład w 1Sm 5,4: 
BWP ma dłonie, ale już BT i BG dłonie rąk. Jeśli chodzi o zwierzęta, to 
samo określenie kaf oznacza oczywiście „łapę” (hebrajski nie miał 
i także współcześnie nie ma innego określenia na kończynę zwierzę-
cia). To także okazuje się niełatwe do zauważenia dla niektórych tłu-
maczy. W Kpł 11,5 w przekładzie BT czytamy: Każde zwierzę czworonoż-
ne, które chodzi opierając się na stopach…

Słowo panim oznacza po hebrajsku „twarz, oblicze”. Ale słowo to 
ma wiele różnych znaczeń (zwłaszcza z różnymi przyimkami), ozna-
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70 cza często samą osobę mówiącą, czego niektórzy tłumacze zdają się 
nie dostrzegać, tworząc przedziwne obrazy: Moje oblicze będzie szło 
(BWP), Oblicze moje pójdzie (BW i BG), zamiast zwyczajnego „pójdę”.

Klajot oznacza nerki. Na starożytnym Bliskim Wschodzie nerki były 
siedliskiem rozmaitych uczuć: radości (Prz 23,16 – ucieszą się me ner-
ki); smutku i rozgoryczenia (Ps 73,21 – ukłucie w nerkach); cierpienia 
(Hi 16,13 – rozkroił moje nerki) czy gniewu (1Mch 2,24 – zadrżały mu 
nerki). Semityzm nerki i serce oznacza: uczucia oraz intelekt i wolę – 
czyli całość ludzkiego życia psychicznego. Niestety przeciętny czytel-
nik, do którego skierowane jest tłumaczenie, nie zdaje sobie z tego 
sprawy, wobec czego nie powinien być pozostawiony z niewolniczo 
dosłownym tłumaczeniem: jesteś tylko ich warg blisko, a od ich nerek 
ciągleś tak daleko (BWP) (zn: Mówią o tobie, lecz nie mają Cię w sercu) 
albo w nerkach odczuwałem ból dotkliwy (BT) (zn. dręczyło mnie sumie-
nie). Ciekawe, który czytelnik domyśli się, że ów ból nerek to nie dole-
gliwość fizyczna, ale wyrzuty sumienia. To kolejny przykład sytuacji, 
gdzie sens oryginału jest zrozumiały i jasny, natomiast tłumaczenia 
albo niezrozumiałe, albo mylące.

Słowo gewul גבול to granica. Rzeczownik ten oznacza w Biblii nie 
tylko samą granicę, ale i obszar wokół niej, całe terytorium przyległe 
lub nią zamknięte. Innymi słowy granice określają całe miasto, cały 
kraj. Tłumaczenia, które tego nie uwzględnią, zniekształcają znacze-
nie oryginału. Tymczasem w tłumaczeniu BT i BG w Sdz 19,29 czytamy: 
rozesłał po wszystkich granicach izraelskich, zamiast: rozesłał po całym 
obszarze Izraela.9 To są drobne zniekształcenia, ale gdy jest ich wiele, 
mogą wpływać na inne rozumienie tekstu niż to, jakie zamierzył autor 
biblijny.

D L A C Z E G O  TA K  D U Ż O  D O S ŁOW N O Ś C I ?

Wiele z przytoczonych powyżej błędnych i nieścisłych, bo dosłow-
nych tłumaczeń bierze się najprawdopodobniej stąd, że łatwiej jest 
przełożyć „słowo w słowo” niż zbadać, co tak naprawdę tekst oznacza. 

9 Przykłady te zaczerpnąłem z M. Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich prze-
kładach Starego Testamentu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
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71Innymi słowy łatwiejsze jest dostrzeżenie namacalnych cech języka 
(jak znaczenie słownikowe wyrazów) niż dotarcie do właściwego zna-
czenia zdań – gdyż to wymaga dobrej znajomości konwencji i norm 
języka biblijnego. Na przykład: łatwiej jest dostrzec szyk wyrazów 
w zdaniu: Bereszit bara Elohim – i przełożyć verbum pro verbo „Na począt-
ku stworzył Bóg”. Trudniej jednak dostrzec, że w języku hebrajskim 
odwrócony szyk orzeczenie-podmiot jest w narracji czymś naturalnym 
i nienacechowanym – i w związku z tym przełożyć poprawnie, również 
w sposób nienacechowany: „Na początku Bóg stworzył” (gdyż taki 
szyk jest w języku polskim naturalny i nienacechowany). Żeby dać 
przekład ekwiwalentny potrzeba znacznie lepszej znajomości języka 
wyjściowego niż po to, by dać przekład dosłowny.

Wniosek w związku z niektórymi błędnymi przekładami może być 
więc surowy. Bywa tak, że tłumaczenia dosłownie, błędnie i niezgrab-
nie pojawiają się w tych miejscach, w których tłumacze nie rozumieją 
oryginału. W tłumaczeniu – co jest widoczne – korzystają z dorobku 
LXX, Wlg i przekładów współczesnych i kopiują nawet oczywiste błę-
dy (co widać choćby po nazwach własnych miejscowości oraz imio-
nach biblijnych). To m.in. dlatego ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski tak 
mocno sprzeciwiał się tłumaczeniu Starego Testamentu z języków 
oryginalnych z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (późniejszej Biblii 
Tysiąclecia, pierwsze wydanie) i sam do projektu nie przystał, gdyż 
w niedoświadczonym zespole z jednym tylko znanym biblistą 
(o. Augustynem Jankowskim OSB) nie widział potencjału dla spro-
stania takiemu dziełu. Pozostałe przekłady ST w XX w. nie miały się 
pod tym kątem wiele lepiej.

Innym źródłem dosłowności jest przekonanie o świętości tekstu 
Biblii, które prowadzi do wniosku, że nie można zbytnio ingerować 
w jego literalny przekaz. Najgorliwiej natchnienia poszczególnych 
słów bronią protestanci (powołując się m.in. na Mt 4,4; J 6,63; 17,8; 
Ap 21,5), ale i dla katolików zmiana słów wydaje się nieraz „zdradą” 
tekstu oryginalnego. Przekonanie o świętości Biblii skutkuje też licz-
nymi próbami eufemizacji tekstu, złagodzenia tych jego zwrotów, 
które w uszach tłumacza uchodzą za „niestosowne”. Na przykład wyżej 
wspomniany zwrot „poszedł okryć sobie nogi” (Sdz 3,24 i passim) czę-
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72 sto jest tłumaczony dosłownie być może dlatego, by uchronić Biblię 
przed mówieniem o tak pospolitych sprawach, jak toaleta. Także wiele 
zwrotów związanych z seksualnością (z narządami bądź czynnościami 
seksualnymi) jest podawana w przekładach bardzo eufemistycznie, 
czasem zupełnie usuwając kontekst seksualny, zapewne by uchronić 
święty tekst przed takimi tematami. Podobnie sprawa ma się z nie-
licznymi tzw. „brzydkimi słowami” w Biblii. Uważamy, że w tekście 
sakralnym nie ma miejsca dla wyrażeń dosadnych czy wulgarnych. 
Wielu tłumaczy w miejsce użytych w oryginale wyrażeń bardzo 
dosadnych czy wręcz wulgarnych wprowadza neutralne stylistycznie 
synonimy, np. w Iz 36,12 czy Ez 8,17.

P O L S K I  ST Y L  B I B L I J N Y

Polski styl biblijny (dalej: PSB) ukształtował się w pewnej mierze 
jako owoc dosłownego tłumaczenia Biblii – a więc reprodukowania 
w przekładzie cech powierzchniowych oryginału bez odtworzenia 
jego efektu. Pozostawienie w tłumaczeniu semityzmów i grecyzmów 
(cech języków oryginalnych) spowodowało ukształtowanie się swo-
istego stylu polszczyzny, który – choć nie używany w mowie – jest 
dziś łatwo rozpoznawalny. Do głównych językowych wyznaczników 
tego stylu należą: specyficzne słownictwo i frazeologia (np. bojaźń, 
oblubieniec, oblicze, niewiasta), leksyka religijna (np. apostoł, odku-
pienie, chrzest, post, zmartwychwstanie), semityzmy (np. abba, alle-
luja, amen, pascha, hosanna), frazeologizmy (np. słup soli, kamień 
węgielny, światłość świata, ciało i krew) i formuły (np. To mówi Pan, 
I rzekł Bóg); konstrukcje składniowe (np. określony szyk wyrazów: 
postpozycja zaimka dzierżawczego [np. Boże mój, krwi mojej, imię 
Twoje], finalna pozycja czasownika [np. Tylko do wsi nie wstępuj, 
a tłumy pełne podziwu wołały]; polisyndeton – rozpoczynanie zdań 
od spójników [np. I przejrzał zupełnie i został uzdrowiony; A wielu 
poszło za nim]); imiesłowowe równoważniki zdań (np. napoiwszy 
trzodę, podniósłszy głos). Do wyznaczników PSB należą także: prze-
waga zdań współrzędnych, składnia wersetowa i paraleliczna, środki 
figuratywno-stylistyczne i kompozycyjne, jak np. porównania, powtó-
rzenia, pytania retoryczne.
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73Styl biblijny stał się tak charakterystyczny, że nawet zdania nic 
niemówiące o Bogu możemy od razu z nim skojarzyć. Oto fragment 
uczniowskiego tekstu: „Onego czasu wszedł nauczyciel do klasy i prze-
mówił tymi słowami”, który od razu rozpoznamy jako naśladownictwo 
PSB. Także skecz kabaretu Limo pt. „Mecz w TV Trwam”10 jest oczywi-
stym humorystycznym nawiązaniem do stylu tłumaczeń Biblii. Rów-
nież w literaturze mówi się o „stylu biblijnym”, „stylizacji biblijnej” 
czyli naśladowaniu stylu ksiąg Pisma Świętego w utworach literackich. 
Ma to źródło w utartych biblizmach i w dosłownych przekładach, 
w których czytelnik od razu wyczuwa obcą polskiemu stylowi literac-
kiemu poetykę.

Ponieważ w czasach biblijnych nie było czegoś takiego jak „hebraj-
szczyzna biblijna” (była hebrajszczyzna pisana i jej odmiana literacka), 
dlatego w przekładzie wiernym stylistycznie nie powinno się stosować 
PSB, ani w ogóle tworzyć jakiejś specjalnej odmiany języka polskiego. 
W Izraelu czasów Biblii funkcjonował styl literacki i jego odmiana, 
styl poetycki, nie było specjalnego stylu biblijnego, zatem stosowanie 
w przekładzie PSB powoduje zmianę kodu przekazu i zniekształca 
zamierzony efekt oryginału. Wierny przekład Biblii nie powinien 
odbiegać od tekstów oryginalnie napisanych po polsku, tak jak ory-
ginał językowo nie odbiegał od innych tekstów hebrajskich współ-
cześnie z nim powstałych. Wierny przekład Starego Testamentu 
winien być zredagowany w poprawnej polszczyźnie, w pełni zgodnej 
z normami przestrzeganymi w tekstach oryginalnie napisanych po 
polsku, a nie w polszczyźnie biblijnej, która jest mieszaniną języka 
hebrajskiego i polskiego11. Można wykorzystywać w przekładzie Biblii 
„polski styl biblijny”, ale nie można twierdzić, że taki przekład jest 
wierny wobec oryginału.

10 „I wbiegł Pan na murawę, a za nim dwunastu wbiegło. I wszyscy zdążyli przyodziać 
się w korki, jedynie Pan, jako że nikt nie był godzien rozwiązać mu rzemyka, pozostał 
w sandałach...”

11 Szerzej M. Piela, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce, Studia Judaica 10 
(2007) s. 235–250.
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74 P R Z E K Ł A D  W  ST Y L U  P O D N I O S ŁY M  C Z Y  P OTO C Z N Y M ?
Wydawcy Biblii Poznańskiej tak piszą w redakcyjnym wstępie: „Świa-
domie archaizujemy niektóre miejsca, szczególnie te, w których Bóg 
sam przemawia, a to celem pozostawienia w przekładzie czegoś 
z sakralnego namaszczenia, jakim tchnie dla Polaka Biblia w wersji 
o. Jakuba Wujka” (BP 1991, s. XVII). Po drugiej stronie stoją ci, któ-
rzy tłumaczenie dynamiczne utożsamiają z tłumaczeniem językiem 
potocznym, codziennym itp.

Zasada ekwiwalencji dynamicznej nie pozwala robić założeń, co 
do stylu (podobnie, co do innych cech tekstu). Odpowiadając na pyta-
nie postawione w tym punkcie, trzeba stwierdzić, że jest ono źle zada-
ne. Trzeba raczej zapytać, w jakim stylu jest oryginał, i na taki styl 
przetłumaczyć. To, co powinien zrobić tłumacz, to rozpoznać stylistykę 
języka wyjściowego i posłużyć się adekwatną stylistyką w przekładzie 
dynamicznym. Zatem jeśli tekst oryginału jest stylistycznie podniosły, 
wyszukany i archaizujący, przekład powinien taki ton uwzględniać. 
Jeśli tekst oryginału jest napisany stylem codziennym i potocznym, 
przekład nie powinien być w stylu podniosłym. Natomiast gdy tekst 
jest pisany konwencjonalnym stylem literackim, czasem lekko archa-
izującym (jak jest najczęściej w ST), to także w takim stylu winno być 
dokonane tłumaczenie. To jednak wymaga od tłumacza dużego oczy-
tania w tekstach biblijnych.
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75Jeśli chodzi o grekę koine NT, to nie epatuje ona wyszukanymi, 
podniosłymi i archaicznymi literacko formami. Dlatego przekład 
powinien taką konwencję zachować. Na przykład zaimek dzierżawczy 
w postpozycji (Ojcze nasz, zamiast zwykłego nasz Ojcze; słów moich [BT: 
Łk 8,38] zamiast moich słów; świat cały [BT: Łk 8,37] zamiast cały świat 
itd.) nadaje tłumaczeniu bardziej podniosły charakter niż ma to miej-
sce w tekście oryginalnym, gdzie taka pozycja zaimka jest naturalna. 
Bardziej jeszcze nieadekwatne są świadome archaizmy w przekładzie, 
które tłumaczą słowa codzienne w oryginale.

Tekst sakralny nie zakłada sakralnego języka, jak uważali wydawcy 
BP (zob. cytat powyżej) a także wydawcy pierwszego wydania BT. 
Przeciwnie, może on wystąpić nawet w bardzo niewykwintnej formie 
językowej. Hebrajski biblijny czy grecka koine nie wykazują dążności 
do uwzniośleń i podniosłości ze względu na mówienie o Bogu, auto-
rzy Biblii mówią o sprawach Bożych tak, jak o sprawach ludzkich, 
korzystają także z języka codziennego. Koine miała pierwszeństwo 
przed attyckim dialektem, ale nie stała się językiem sakralnym. Ojco-
wie Kościoła pisali właśnie w dialekcie attyckim. My dziś postępujemy 
odwrotnie: ponieważ Biblia jest dla nas tekstem świętym i wyjątko-
wym – traktujemy ją z prezałożeniem, jakoby ze swej natury miała 
cechować się podniosłym stylem, brzmieć wzniośle i górnolotnie. 
Dobry (ekwiwalentny) przekład nie powinien być podniosły, jeśli ory-
ginał taki nie jest12. Raczej powinien przyczynić się do „odmitologizo-
wania” Biblii i przywrócenia jej naturalnego i bliskiego czytelnikowi 
kolorytu.

Z drugiej strony rozczarują się ci, którzy chcieliby tłumaczenia Biblii 
na język potoczny i codzienny. Porównując język Biblii z językiem 
Miszny – który według opinio communis badaczy znacznie bardziej 
odzwierciedlał „język ulicy” i język mówiony niż biblijny – zauważamy 
znaczne różnice stylistyczne i w zakresie używanych słów. Okazuje 
się, że hebrajski język Biblii jest najczęściej językiem literackim, a nie 
codziennym i potocznym.

12 E. Nida, Bible Translation, s. 26; M. Piela, Grzech dosłowności, s. 13.



M
A

Rc
IN

 M
A

JE
w

Sk
I /

 O
 t

yM
, J

A
k 

bI
bL

Ię
 P

R
ZE

kł
A

D
A

ć 
N

A
LE

ży
 

76 J A K  T Ł U M A C Z YĆ  G RY  S ŁOW N E ?
Hebrajski lubi gry słów i chętnie odwołuje się do podobnych dźwię-
ków, które ułatwiają zapamiętywanie. Najczęściej niestety zatraca się 
je w przekładzie – niektóry twierdzą, że gry słowne należą do kate-
gorii nieprzetłumaczalnych. Bo jak np. oddać po polsku grę słów 
z Rdz 2,23, by zachować koncepcję oryginału: „Ta będzie się nazywa-
ła iszsza (kobieta), bo z isz (mężczyzna) została wzięta” (Rdz 2,23) – gdy 
Wujkowe „mąż i mężyna” zapewne dziś już się nie przyjmie?

Już autorzy Nowego Testamentu mają problem z hebrajskimi gra-
mi słownymi. Przywołajmy przykład z Mt 1,21 (BT): Porodzi Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Łącz-
nik „bowiem” wskazuje na uzasadnienie. Lecz jakie jest uzasadnienie 
imienia „Jezus” w zdaniu, że zbawi swój lud od jego grzechów? W języ-
ku polskim, a nawet w grece żadne. Aby miało sens, musiało zostać 
sformułowane po hebrajsku, gdyż dopiero na polu tego języka gra 
słów jest oczywista: Jeszu’a (hebr. „ratunek”, „zbawienie”) zbawi (joszi’a) 
swój lud.

Dużą grupą wyrażeń biblijnych, w których pojawiają się piękne gry 
słowne, są sceny nadawania imion w Biblii. To przeważnie opowiada-
nia dobrze przemyślane przez autorów biblijnych i często ubogacone 
zdaniami, które nawiązują do znaczenia imienia i losów bohatera. 
Taka gra słów – często zatracona w przekładzie – nie tylko charakte-
ryzuje nam od razu nową postać, ale i oświetla pewne sceny jej życia. 
Warto tu choćby wspomnieć gry słowne wokół imion Adam i Ewa, Kain 
i Abel, Abraham i Sara, Jakub i Ezaw, Izrael, Mojżesz, Samuel, dzieci 
proroka Izajasza, imienia Mesjasza Emanuel czy z Nowego Testa-
mentu wokół imienia Szymona Piotra, Onezyma i tylu innych. Gry 
słów wokół scen narodzin są bardzo liczne i nie sposób ich tu omówić. 

Inne ciekawe gry słów – już nie wokół imion – pojawiają się np. 
w Rdz 3,1; 50,11; Lb 18, Iz 30,33; Jr 1,11n; 20,3; Ez 20,29; Dn 13,54; Am 
8,2; Mi 1,10–15; Rt 1; 2Krl 18,4 (potrójna gra słowna); 1Krn 7,23; 2Mch 
15,33 itd. Aby nie ograniczyć się do samych sigli biblijnych, rozwinę 
pierwszy przykład z Rdz 3,1. Tu wąż rajski, który wkracza na scenę by 
kusić, jest określony słowem ערום (arum): „przebiegły”. Po chwili ten 
sam rdzeń ערום (arom) pojawi się w odniesieniu do człowieka i będzie 
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77określał z kolei jego kondycję po grzechu: „nagi”. W biblijnym tekście 
spółgłoskowym oba słowa są identycznie. Człowiek, który myślał, że 
będzie przebiegły (ערום) i stanie się „jak Bóg”, stał się nagi (ערום), czyli 
pozbawiony wszystkiego. Pozostaje pytanie, jak ten ciekawy zabieg 
autora wokół rdzenia ערום oddać w tłumaczeniu?

Ten przykład wprowadza nas w kolejny interesujący zabieg literacki 
i artystyczny, jakim są gry słów powstałe na bazie dwukrotnego (a cza-
sem wielokrotnego) użycia tego samego słowa w bliskim kontekście, 
ale w różnych znaczeniach: np. Rdz 3,15 (szuf – zdeptać i czychać); 
Iz 58,10 (nefesz); Oz 1,2 (zenunim) itd. Zabieg taki określa się czasem 
zeugmą, czyli figurą retoryczną polegającą na jednoczesnym użyciu 
słowa w znaczeniu dosłownym i przenośnym (konkretnym i abstrak-
cyjnym). Deutero-Izajasz (Iz 40 – 55) z przyjemnością używał wyrazów, 
które mogą przybierać dwa różne znaczenia, używając ich najpierw 
w pierwszym znaczeniu wystarczająco definiowanym przez kontekst, 
a potem bezpośrednio powtarzając je w innym znaczeniu. Mistrzem 
w stosowaniu tej figury stylistycznej był Kohelet. W jednym tylko 
fragmencie 7,24–29 używa aż osiem razy tego samego czasownika 
maca („znaleźć”), w tak różnych znaczeniach, że angielski potrzebuje 
czterech różnych słów, by oddać te odcienie. Natomiast BT używa 
w tym miejscu (Koh 7,24–29) aż pięciu różnych czasowników dla odda-
nia tego samego rdzenia hebrajskiego maca: zbadać, przekonać się, 
dojść, znaleźć, stwierdzić.

Gry słowne uświadamiają, że mamy do czynienia z prawdziwą 
literaturą, że tekst Biblii jest nie tylko ważny teologicznie, ale i este-
tycznie piękny. Dlatego tłumacz musi być nie tylko wytrawnym znawcą 
języka źródłowego, języka oryginału, ale i poprawnie oraz swobodnie 
posługiwać się literacką formą języka polskiego. Ω

Zastosowane skróty:
BG – Biblia Gdańska 
BP – Biblia Poznańska
BT – Biblia Tysiąclecia (wyd. V)
BW – Biblia Warszawska (tzw. Brytyjka)
BWP – Biblia Warszawsko-Praska
NT – Nowy Testament
ST – Stary Testament



Komentarze w mediach społecznościowych stały się 
dziś powszechną formą wypowiedzi. Mogą one jednak 
przybierać różne formy – od przyjacielskiej rozmowy 
aż po mowę nienawiści. Katolik w akcie skruchy 
przyznaje się, że zgrzeszył myślą, mową uczynkiem 
i zaniedbaniem. Wypowiedzi nienawistne mogą jednak 
być oceniane nie tylko w kategorii grzechu, ale również 
wykroczenia przeciw przepisom Prawa Kanonicznego

Jeśli wpisy w mediach społecznościowych noszą znamiona herezji, 
apostazji lub schizmy, kanon 1364 przewiduje za nie ekskomunikę 
latae sententiae. Oznacza to wykluczenie ze wspólnoty Kościoła już 
za samo popełnienie wykroczenia, bez orzeczenia Sądu Biskupiego. 
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie teoretycznych możliwości 
nałożenia kary za komentarze internetowe, a także – przedstawienie 
obecnej praktyki Kościoła dotyczącej tego zagadnienia. 

C Z Y M  J E ST  P R AWO  K A N O N I C Z N E ? 

Kodeks Prawa Kanonicznego określa warunki, jakie należy spełnić, 
by podlegać prawu Kościoła. Pierwszy z nich to chrzest w Koście-
le rzymskokatolickim lub wstąpienie do wspólnoty ochrzczonego 
z innego obrządku. Oznacza to, że wyznawcy innych religii nie są 
związani omawianymi tu przepisami. Kolejne zawężenie adresatów 
prawa kanonicznego dotyczy poczytalności – do czasu, gdy udowodni 
się stan przeciwny, uważa się osobę za zdolną do odpowiedzialności 

HEJTING I TROLLING W ŚWIETLE 
KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Piotr Wajs

MIĘDZY 
KOMENTARZEM 
A EKSKOMUNIKĄ
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79za swoje czyny. Granicę obowiązywania przepisów stanowi ukoń-
czenie 7. roku życia. 

Prawo kanoniczne oparte jest na fundamencie Ewangelii1 w związ-
ku z tym posiada cele odmienne od prawa cywilnego2. Liczy się tu 
nie tyle analiza faktu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, co 
przede wszystkim wymiar duszpasterski3. Priorytetem nie jest zatem 
wymierzenie kary, lecz powrót wiernych na drogę naśladownictwa 
Boga i przeżywania wspólnoty Mistycznego Ciała Chrystusa. Per-
spektywa zbawienia powoduje, że człowiek ma zawsze pierwszeń-
stwo nad przepisami. 

Kary w Kościele dzielą się na cenzury, które mają wymiar popraw-
czy, służą powstrzymaniu zachowania i rozpoczęciu pokuty, oraz 
ekspiacje, skutkujące nakazem lub zakazem przebywania w określo-
nym miejscu, pozbawieniem władzy, urzędu, tytułu czy odznaczenia, 
włącznie z wydaleniem ze stanu duchownego. Najpoważniejszą karą 
w Kościele jest ekskomunika. Posiada ona dwie formy – pierwsza 
to wspomniane latae sententiae, czyli kara obowiązująca za 
samo popełnienie jakiegoś czynu, druga zaś to kara nałożona 
przez kompetentną władzę Kościelną. 

Przedmiotem naszych rozważań jest kanon 1364, który 
należy do pierwszej kategorii. Wskazuje on apostazję, here-
zję i schizmę jako powody natychmiastowego nałożenia kary. 
Prawo Kanoniczne wyjaśnia przy tym pojęcie apostazji jako porzuce-
nie wiary chrześcijańskiej zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej. Zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Epi-
skopat Polski akt ten musi zostać złożony osobiście w formie pisem-
nej przed proboszczem w danym miejscu zamieszkania – wyraźnie 
widać więc, że sama deklaracja porzucenia wiary na portalu społecz-
nościowym nie wystarcza.

Herezja określana jest jako uporczywe zaprzeczanie prawdzie, któ-
rą należy wyznawać wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powąt-
piewanie o niej nawet po przyjęciu chrztu. Musi to być działanie 

1 H. M. Jagodziński, Człowiek wobec Ewangelii i prawa kanonicznego, „Kieleckie Studia Teo-
logiczne” 2014 nr 13, s. 41, s. 39–48

2 K. Nykiel, Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z kościołem. Aspekty prawne i teologiczne, „Rocz-
niki Nauk Prawnych” 2014 t. 24, s. 137–157. 

3 Tamże, s. 137.

Perspektywa zbawienia 
powoduje, że człowiek ma 
zawsze pierwszeństwo 
nad przepisami
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80 świadome i dobrowolne, a jednocześnie zrozumiane i zauważone 

przez odbiorców. Wyjątek stanowi możliwość przedstawiania śmia-
łych tez, nawet na pograniczu wiary, w debacie teologicznej4. 

Wreszcie schizma zdefiniowana jest jako odmowa uznania 
zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty 
z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Istotą tego aktu 
jest faktyczne odłączenie się od wspólnoty, nie natomiast zwykłe 
nieposłuszeństwo wobec przełożonego5.

H E J T I N G  I  T R O L L I N G  W  KO N T E K Ś C I E  R E L I G I J N Y M

Trolling to komentarz służący dezorganizacji dyskusji. Jego isto-
tą jest uporczywe utrudnianie funkcjonowania danego gremium 
za pomocą prowokacyjnych wpisów, bardzo często pozbawionych 
związku z omawianymi treściami6. Analiza komentarzy wskazuje, że 
trolling treści religijnych nie spełnia kryteriów przestępstwa okre-
ślonego kanonem 1364 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

Językoznawczyni Alina Naruszewicz-Duchlińska hejtingiem nazy-
wa próbę deprecjacji osoby bądź tematu poprzez bezlitosną, najczęściej 
nieuzasadnioną merytorycznie, ale maksymalnie emocjonalną krytykę7. 
Analizując komentarze internetowe podzieliłem tę formę wypowie-
dzi na trzy grupy: hejting dogmatyczny, liturgiczny i schizmatyczny. 

Mocny trend związany z wymienionymi rodzajami hejtingu wyni-
ka ze wzrostu popularności sedewakantyzmu. Przedstawiciele tego 
nurtu uważają, że ostatnim prawomocnie wybranym papieżem był 
Pius XII, w związku z czym każdy następny Ojciec Święty jest anty-
papieżem, a liturgia posoborowa została wprowadzona w sposób 
nieprawny8. Oficjalnie grupa osób uważających się za sedewakan-
tystów nie jest w Polsce liczna, ale ich poglądy dotyczące Soboru 
Watykańskiego II, w tym liturgii posoborowych, są chętnie powiela-

4 K. Nykiel, art.cyt., s. 143.
5 Tamże, s.145.
6 K. Gajewski, No comment. Z poetyki komentarza elektronicznego, „Zagadnienia Rodzajów 

Literackich” 2013 z. 2, s. 123.
7 A. Naruszewicz-Duchlińska, Intencjonalne językowe zakłócenia komunikacji internetowej 

(troling, flaming, hejting) „Prace językoznawcze” 2014 z. 4, s. 90.
8 P. Pawelec, Sedewakantyzm: wybrane zagadnienia, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno- 

-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 2009 nr 16, 321–335.
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81ne w mediach społecznościowych. Internauci, zwłaszcza duchowni, 
dobrze orientujący się w prawowitym nauczaniu Kościoła rzym-
skokatolickiego, powinni reagować na podobne błędne informacje 
poprzez zamieszczanie własnych komentarzy w miejscu ich rozpo-
wszechniania. Ponieważ administrator – w tym przypadku sedewa-
kantystów – zapewne usunie taki post, koniecznie powinien się on 
znaleźć na własnym profilu danego internauty z linkiem do tekstu, 
którego dotyczy. 

Tematy internetowych hejtów często się powtarzają. W przypadku 
części dogmatycznej dotyczą one zwykle asystencji Ducha Świętego 
podczas Soboru Watykańskiego II, wyboru Ojca Świętego Francisz-
ka czy uchwalania Konstytucji o Liturgii Świętej. Kolejną chętnie 
podejmowaną kwestią jest Miłosierdzie Boże czy Ekumenizm jako 
zjawisko sprzeczne z nauką Kościoła.

W przypadku hejtingu liturgicznego zwolennicy rytu tradycyj-
nego bez mrugnięcia okiem określają świętokradcami szafarzy nad-
zwyczajnych Komunii Świętej. Z dużą dozą niechęci – okraszonej 
rzecz jasna odpowiednimi epitetami – traktowane są również oso-
by przyjmujące Pokarm Eucharystyczny w postawie stojącej lub na 
rękę. Sama Liturgia Eucharystyczna również nie zostaje oszczędzo-
na w nieprzychylnych komentarzach – najłagodniejszym określe-
niem liturgii posoborowej jest nazwanie jej protestancką, najbardziej 
dosadne opisuje ją jako dzieło szatana. 

Hejting schizmatyczny jest skoncentrowany na papieżu Fran-
ciszku, episkopacie i poszczególnych biskupach diecezjalnych. 
W polskojęzycznym internecie często zestawiane są ze sobą oso-
by Benedykta XVI i Franciszka – pierwszy jest wówczas nazywa-
ny ostatnim prawdziwym papieżem, a drugiego określa się 
uzurpatorem Stolicy Apostolskiej. Wzmocnienie poglądu, że 
obecny Ojciec Święty jest antypapieżem, następuje poprzez 
uporczywe pozbawianie go imienia, jakie przyjął, obejmując 
urząd biskupa Rzymu, na rzecz sformułowania „Bergoglio” 
czy wręcz „antypapież Bergoglio9”. Inną formą hejtu są w tym 

9 Młot na posoborowie, Antypapież znowu nadaje !!, Post na profilu @przedsoborowy 
z 22.03.2017, https://www.facebook.com/przedsoborowy/posts/1246141055441139 
[dostęp: 18.05.2017].

Hejting i trolling 
w kwestiach religijnych 
stanowi ranę zadaną 
samemu Mistycznemu 
Ciału Chrystusa 
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82 przypadku oskarżenia Franciszka o związki z „lewackim lobby”. Rów-

nież Episkopat Polski w podobny sposób określa się mianem loży 
masońskiej i zbiorem biskupów lewackich. 

Wspomniane zjawiska nie są na szczęście powszechnym pro-
blemem. Największa liczba tego typu wpisów jest publikowana na 
fanpage’ach sympatyzujących z sedewakantystami, narodowościowo- 
-nacjonalistycznych i skrajnie tradycjonalistycznych. Skrajne opinie 
pojawiają się również przy okazji emocjonalnych dyskusji wokół 
wydarzeń religijnych i wypowiedzi księży. W ostatnim czasie media 
obiegła informacja, że jeden z polskich eurodeputowanych opubliko-
wał wpis o charakterze hejtingu schizmatycznego, nazywając papieża 
Franciszka wcieleniem Lucyfera10.

Do zjawisk pozytywnych można z kolei zaliczyć fakt, że wpi-
sy dokonywane na oficjalnym koncie papieskim na Twitterze 
@pontifex_pl nie są celem agresji słownej na tle dogmatycznym, 
liturgicznym ani schizmatycznym11.

G R Z E C H  A  P R Z E ST Ę P ST WO 
W   KO M E N TA R Z A C H  I N T E R N E TOW YC H

Hejting niewątpliwie podlega wykroczeniom moralnym związanym 
z poszanowaniem godności drugiego człowieka. Pomimo tego nie 
każdy grzech schizmy, apostazji czy herezji jest równoznaczny z karą 
ekskomuniki. Prawo kanoniczne wskazuje na szereg okoliczności 

łagodzących lub wykluczających traktowanie danej wypo-
wiedzi w kategoriach przestępstwa, zawartych w kanonach 
1323 i 1324. Ich treść sprawia, że niemożliwe jest nałożenie 
na komentarz internetowy kary działającej na mocy same-
go prawa. Istotna pozostaje tu jednak kwestia grzechu jako 
takiego. Komentarz internetowy jest zawsze rezultatem 
działania świadomego i dobrowolnego. Hejting i trolling 

w kwestiach religijnych może spowodować zgorszenie lub zachwianie 
wiary u osoby czytającej wpis, a ponadto stanowi ranę zadaną same-

10 Prawo do dobrego imienia, „Gość Niedzielny” 07.01.2017 r., http://gosc.pl/doc/3641070.
Prawo-do-dobrego-imienia [dostęp: 30.12.2016].

11 P. Wajs, Zjawisko hejtingu i trolingu na @ponfitex_pl., Analiza tweetów na przykładzie profilu 
papieża Franciszka, „Kultura – Media – Teologia” 2016 nr 25, s. 59–70.

portale 
społecznościowe 

wymagają od 
chrześcijanina 

autentyczności 
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83mu Mistycznemu Ciału Chrystusa. Należy zatem być świadomym 
popełniania grzechu, wyznać go w sakramencie pokuty, a wyrzą-
dzoną szkodę zadośćuczynić względem Kościoła. Na gruncie prawa 
Kościół może się z kolei bronić przed hejtingiem za pomocą kanonu 
1369 prawa kościelnego. 

K A N O N  1 3 6 9

Choć aktualnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego powsta-
wał, gdy o hejtingu i trollingu nikt jeszcze nie słyszał, jego twórcy 
uwzględnili doświadczenia związane z innymi mediami. Skutkiem 
tego znalazł się w nim zapis kanonu 1369 o treści: Kto w publicznym 
widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób 
przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, 
poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź 
wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą. 

Największym zagrożeniem dla katolików korzystających z mediów 
społecznościowych jest niska świadomość tego, czym one faktycz-
nie są. Konta na rozmaitych platformach traktowane są najczęściej 
jako miejsce spotkań towarzyskich, dyskusji ze znajomymi, wymiany 
informacji, uzewnętrzniania swoich sympatii lub antypatii – ale nie 
jako pełnoprawne medium. Z portali społecznościowych korzysta 
w Polsce około 15 milionów osób. 

Brakuje zwłaszcza poczucia, że wypowiedzi formułowane w sie-
ci są publiczne, co wydaje się szczególnie ważne w przypadku osób 
duchownych. Papież Benedykt XVI podkreśla, że portale społecz-
nościowe wymagają od chrześcijanina autentyczności, nie może 
on mieć dwóch twarzy – realnej i wirtualnej12. Zamieszczając wpis, 
komentując czy udostępniając jakieś treści, wypowiadamy się w spo-
sób dostępny dla ogółu odbiorców i pod tym względem komentarz 
internetowy nie różni się od komentarza zamieszczonego w gazecie 
czy stacji telewizyjnej.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że komentarze 
internetowe podlegają przedmiotowi przepisu 1369 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 

12 Benedykt XVI, Orędzie na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu, Prawda, przepowiadanie 
i autentyczność życia w erze cyfrowej, „L’Osservatore Romano” 2011 nr 3, s. 8.
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84 K A RY  Z A  W Y P OW I E D Z I  M E D I A L N E  W  P R A K T YC E

Najczęściej stosowaną karą w Kościele jest suspensa, dotycząca jedy-
nie osób duchownych. Cztery najbardziej znane w Polsce przypadki 
dotyczą księży: Wojciecha Lemańskiego, Krzysztofa Charamsy, Piotra 
Natanka i Jacka Międlara. 

 Analizując komunikaty Kurii Warszawsko-Praskiej w sprawie 
wystąpień medialnych ks. Lemańskiego, można podejrzewać u niego 
naruszenie prawa wyczerpujące znamiona przestępstwa z kanonu 
1369, choć biskupi posługują się w tym przypadku kanonem 831. 
Z komunikatu o nałożeniu kary wynika, że miała miejsce publicz-
na wypowiedź, którą można podporządkować pod zaproponowa-
ne wcześniej zjawiska hejtingu schizmatycznego i dogmatycznego. 
Kulminacją tego pierwszego zjawiska było stwierdzenie zacytowane 
w komunikacie z dnia 3 sierpnia 2014 roku: biskupi muszą wymrzeć13. 
O przekroczeniu uprawnień teologów do wolności poszukiwań, 
zagwarantowanych w kanonie 218, świadczy z kolei upomnienie 
związane z kanonem 753. 

Drugim przypadkiem suspensy w polskim Kościele jest osoba ks. 
Krzysztofa Charamsy. Zgodnie z komunikatami Kurii Pelplińskiej14 
problem stanowiły tu przede wszystkim kwestie moralne. Pierwsze 
oświadczenie, wzywające księdza do powrotu na drogę Chrystuso-
wego kapłaństwa, wskazuje wprawdzie na wypowiedzi podważające 
nauczanie Pisma Świętego i Magisterium Kościoła Katolickiego, jed-
nak to nie na nich skupia się biskup. Doniesienia medialne dotyczące 
opinii o charakterze hejtingu dogmatycznego mogą stanowić przed-
miot dalszych badań w tej sprawie, jednak przyjęta w niniejszym 
artykule metodologia oparta na oficjalnych dokumentach Kościel-
nych każe odłożyć te rozważania na inną okazję. 

Trzeci i jednocześnie najpopularniejszy medialnie przykład 
suspensy to kara nałożona na ks. Piotra Natanka. Kuria Metro-
politalna w Krakowie opublikowała 11 dokumentów dotyczących 

13 Komunikat Rzecznika Prasowego Diecezji Warszawsko-Praskiej, 3 sierpnia 2014 r., http://
diecezja.waw.pl/3600 [dostęp: 29.01.2017].

14 Oświadczenie w sprawie ks. Krzysztofa Charamsy, 03.10.2015 r., http://www.diecezjapelplin.
pl/diecezja /komunikaty/1267-komunikat-rzecznika-diecezji-pelplinskiej; Komunikat 
w sprawie ks. Krzysztofa Charamsy, 21.10.2015 r., http://www.diecezja-pelplin.pl/diecezja/
komunikaty/1270-komunikat-w-sprawie-ks-krzysztofa-charamsy [dostęp: 29.01.2017].
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85niezgodności treści głoszonych przez duchownego z oficjalnym 
nauczaniem Kościoła15. Pierwsze kroki w tej sprawie wzywały księ-
dza do zaprzestania głoszenia – również w formie publikacji interne-
towych noszących cechy trollingu religijnego – własnej interpretacji 
Pisma Świętego i objawień nieuznawanych przez Urząd Nauczy-
cielski Kościoła. Komentarze ks. Natanka stanowiły jednak zaled-
wie wstęp do dalszych aktywności. Pomimo pierwotnych deklaracji 
posłuszeństwa jego opinie nie tylko nadal nie mieściły się w grani-
cach poprawnej nauki, ale zostały uzupełnione o zarzuty niewiary 
i współpracy z wrogami Kościoła wobec władz duchownych w Pol-
sce. Ten etap stanowił przejście od trollingu do hejtingu schizma-
tycznego. Praktyczny wymiar takiego działania Kuria diecezjalna 
ukazała jako próbę tworzenia własnych struktur wyjętych z jedności 
Kościoła, wobec czego postanowiła zastosować karę mniejszej wagi 
i ukarać ks. Natanka suspensą. Na powagę sytuacji wskazuje pod-
jęcie tego tematu przez Konferencję Episkopatu Polski. Wskazano 
wówczas, że sprawowane przez duchownego Msze Święte są niegod-
ne i świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – nieważne. 
Działalność ks. Natanka i jego współpracowników została 
wręcz określona rozłamem w Kościele. Pomimo nałożonych 
kar kapłan nadal publikuje – tak w formie tradycyjnej, jak 
i internetowej – treści niezgodne z nauczaniem Kościoła. 

Ostatnim z przywołanych przykładów jest działalność 
ks. Jacka Międlara. Analiza dokumentów Kościoła dotyczą-
cych tego duchownego musi ograniczyć się do oświadczeń ks. Kryspi-
na Banko, Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, przesłanych do Katolickiej Agencji Informacyjnej16. Czy-

15 Najważniejsze dokumenty Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie w sprawie 
działalności ks. Dr. Hab. Piotra Natanka, 02.03.2010 r., http://www.diecezja.pl/duchow-
ni-i-konsekrowani/listy-i-dekrety/ komunikat-kurii-metropolitalnej-w-krakowie-w-
-sprawie-dzialalnosci-ks-dr-hab-piotra-natanka/; Komunikat Arcybiskupa Metropolity 
Krakowskiego w sprawie sankcji kanonicznych podjętych wobec ks. Piotra Natanka, 
20.07.2011 r., http://www.diecezja.pl/duchowni-i-konsekrowani/listy-i-dekrety/komu-
nikat-arcybiskupa-metropolity-krakowskiego-w-sprawie-sankcji-kanonicznych-podje-
tych-wobec-ks-piotra-natanka/ [dostęp: 29.01.2017]. 

16 Ks. Jacek Międlar z całkowitym zakazem wystąpień publicznych, 19.04.2016 r., https://ekai.pl/
ks-jacek-miedlar-z-calkowitym-zakazem-wystapien-publicznych/; Przełożony zgroma-
dzenia misjonarzy: Nie podzielamy wypowiedzi ks. Jacka Międlara, https://ekai.pl/prze-

internetowe komentarze 
często ocierają się 
o herezję, działania 
schizmatyczne lub 
dają pozór apostazji 
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86 tamy w nich, że ojciec Jacek otrzymał całkowity zakaz wystąpień 

publicznych, a zgromadzenie odcina się stanowczo od głoszonych 
przez niego poglądów i w żaden sposób nie popiera skrajnych ruchów 
nacjonalistycznych. W kolejnym oświadczeniu, z dnia 17 sierpnia 
2016 roku, czytamy, że ks. Międlar otrzymał ponowne napomnie-
nie wraz z informacją, że mogą zostać na niego nałożone sankcje 
kanoniczne17. Zakonnik opuścił jednak zgromadzenie w ostatnim 
tygodniu września 2016 roku, zanim obarczono go stosowną karą. 
Oświadczenia dotyczące tej sprawy mówią wyraźnie o mowie nie-
nawiści rozpowszechnianej przez duchownego tak w kazaniach, jak 
i w środkach masowego przekazu, z naciskiem na media internetowe. 
Przypadek ks. Międlara wyraźnie wskazuje na możliwość popełnienia 
przestępstwa za pomocą portali społecznościowych.

W N I O S K I

Analiza wpisów w mediach społecznościowych dowodzi istnienia 
zjawiska hejtingu i trollingu o charakterze religijnym, a część publi-
kacji tego typu stanowi formalny przedmiot kanonu 1364. Cechy 
takich wpisów pozwalają wyróżnić hejting dogmatyczny, liturgiczny 

i schizmatyczny, przy czym znaczna ich część jest związana 
z poglądami sedewakantystycznymi oraz nadinterpretacją 
nauczania Kościoła. Choć internetowe komentarze często 
ocierają się o herezję, działania schizmatyczne lub dają pozór 
apostazji, nałożenie na nie kary w trybie latae sententiae jest 
w praktyce niemożliwe. Ewangeliczny charakter Kodeksu 
Prawa Kanonicznego wskazuje, że kara ekskomuniki, szcze-

gólnie na mocy samego prawa, powinna być stosowana w sposób 
bardzo rozsądny. 

Drugi z badanych kanonów, 1369 KPK, jest stosowany już bar-
dziej powszechnie. Skutkiem jego naruszenia jest zakaz wypowie-
dzi medialnych, a w kolejnych krokach – kara suspensy. Konferencja 
Episkopatu Polski sformułowała wytyczne wobec zachowań duchow-

lozony-zgromadzenia-misjonarzy-nie-podzielamy-wypowiedzi-ks-miedlara/ [dostęp: 
29.01.2017].

17 Przełożony ks. Międlara o dalszym postępowaniu, Denon 17.08.2016 r., http://www.
deon.pl/religia/ kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,27108,przelozony-ks-miedlara-o-
dalszym-postepowaniu.html, [dostęp: 29.01.2017]. 
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87nych i osób zakonnych w przestrzeni medialnej na łamach doku-
mentu Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania 
duchownych i osób zakonnych oraz przekazywaniu nauki chrześcijańskiej 
w audycjach radiowych i telewizyjnych18. Na szczególną uwagę w kon-
tekście powyższych rozważań zasługuje punkt 8. norm: Duchowni 
i członkowie instytutów zakonnych wypowiadający się w mediach winni 
cechować się wiernością nauce Ewangelii, rzetelną wiedzą, roztropnoś-
cią i odpowiedzialnością za wypowiedziane słowo, troską o umiłowanie 
prawdy i owocny przekaz ewangelicznego orędzia. Zasady te obowiązują 
również osoby świeckie, szczególnie jeśli ich wypowiedzi mogą być 
w różny sposób łączone z autorytetem Kościoła. 

Pomimo jasnych przestróg dotyczących niebezpieczeństwa „uwi-
kłania w Sieć”19 wciąż zdarzają się duchowni bliżsi swoim zachowa-
niem celebrytom i politykom niż duszpasterzom. Należy jednak 
podkreślić, że Kościół w Polsce reaguje w sposób właściwy na naduży-
cia medialne, również te obecne w sferze internetowej. O sposobie 
właściwego głoszenia Dobrej Nowiny na portalach społecznościo-
wych przypomina po raz kolejny papież Franciszek w 51. Orędziu 
na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ω 

18 Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych 
oraz przekazywaniu nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych, „Akta 
Konferencji Episkopatu Polski” (2005) nr 1, s. 74–76.

19 M. Przybysz, Kapłan w „Sieci” uwikłany. Dylematy obecności księdza w mediach, w: A Gral-
czyk, K. Marczyński, M. Przybysz, dz.cyt., s. 105–121. 

DR PIOTR WAJS – studia magisterskie na Wydziale Teologicznym U.O. (2000), studia pody-
plomowe z informatyki (2002), zarządzania oświatą (2005), przedsiębiorczości (2008) na 
U.O., Licencjat Rzymski (2013), Stopień doktora uzyskany za obronę pracy: Media społecz-
nościowe jako przestrzeń głoszenia Słowa Bożego; obecnie nauczyciel religii i informatyki 
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Opolu. Autor publikacji z zakresu mediów 
społecznościowych w Kościele.



BYĆ BLISKO 
TARGETU TO 
PRZEMAWIAĆ 
DO ROZUMU 
I SERCA 
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89KRZYSZTOF ZANUSSI POWIEDZIAŁ 
KIEDYŚ, ŻE JEGO POKOLENIE 
JEST OSTATNIM POKOLENIEM 
CYWILIZACJI SŁOWA, A DZISIEJSZE 
POKOLENIA NALEŻĄ DO 
CYWILIZACJI OBRAZU. CO 
TO ZNACZY DLA MNIE, JAKO 
KAPŁANA GŁOSZĄCEGO KAZANIE? 
JA MUSZĘ SIĘ DOSTOSOWAĆ DO 
TEGO POKOLENIA. DZISIEJSZY 
CZŁOWIEK POTRZEBUJE 
OBRAZÓW, SYMBOLI, METAFOR – 
MÓWI ”FRONDZIE LUX” 
KS. BOGDAN BARTOŁD, WYBITNY 
KAZNODZIEJA.

Mateusz K. Dziób: Po raz pierwszy, 
kiedy natrafiłem na księdza kazanie, 
mówił ksiądz o konfesjonale jako 
o pudełku, w którym siedzi spowiednik… 

Ks. Bogdan Bartołd: Trochę biję się 
we własne piersi. Bo to jest kolokwia-
lizm. Mistrzowie homiletyki mówią, 
żeby takich kolokwializmów nie uży-
wać. Tu i tak był on w miarę delikatny. 
Moje ulubione to: dyndającymi nogami 
na osiołku głosił przy pomocy tak dziwnego 
znaku Słowo Boże o Królestwie Niebieskim 
(w Niedzielę Palmową o Panu Jezusie), 
Jezus chciał mu powiedzieć: wiesz, chłopie, 
doskonale, jak bardzo wisisz na ognisku 
domowym, albo np. że jakaś ewangelicz-
na postać coś rozpaplała. Znam przypa-
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90 dek, kiedy kaznodzieja powiedział: patrzę 
i widzę wasze gęby. To są autentyki.
Ja się trochę usprawiedliwiam. U mnie 
bierze się to stąd, że pracowałem przez 
wiele lat z młodzieżą. Taki wyraz powo-
duje pobudzenie.

Czyli jest to sztuka retoryczna?

– Raczej sztuczka. Mówi się żeby robić 
takie przerwy, mogą być nieco zabawne, 
bo one pozwalają na ponowne skupie-
nie uwagi słuchaczy. Najlepsza percep-
cja jest w ciągu pierwszych sześć minut 
homilii. Całość powinna mieć maksy-
malnie 10–15 minut, później słuchacz się 
wyłącza.

Co jeszcze pomaga na pobudzenie 
zainteresowania słuchaczy?

– Trzeba mówić obrazowo. Dzisiejszy 
człowiek jest pod wielkim wpływem tele-
wizji, Internetu i innych mediów. Kiedyś 
rozmawiałem z Krzysztofem Zanussim 
i on powiedział, że jego pokolenie jest 
ostatnim pokoleniem cywilizacji słowa, 
a dzisiejsze pokolenia należą do cywili-
zacji obrazu. Co to znaczy dla mnie, jako 
kapłana głoszącego kazanie? Ja muszę 
się d o s t o s o w a ć do tego pokolenia. 
Dzisiejszy człowiek potrzebuje obrazów, 
symboli, metafor…

Wzorem dla mnie, jak posługiwać się 
obrazami jest mój mistrz i przewodnik, 

czyli Pan Jezus. Proszę zobaczyć, w jaki 
sposób On mówił do swoich słuchaczy. 
A tłumaczył im prawdy wiary i prawdy 
dotyczące życia ludzkiego. Głosił przypo-
wieści. Niektóre z nich są tak skonstru-
owane, że na bazie takich krótkich historii 
można by nakręcić cały film.

Ksiądz też używa licznych przykładów ze 
swojego życia. Za ich pomocą wyjaśnia 
ksiądz Ewangelię. Niektóre z nich 
utknęły mi w głowie i zapamiętam je do 
końca życia. Np. przy okazji wyjaśnienia 
wiernym przypowieści o talentach, 
przytoczył ksiądz historię o innym 
księdzu, który nie mając talentu do 
śpiewania stworzył najwspanialszą 
w dekanacie scholę….

– Przykłady muszą być życiowe. To co 
pomaga, to kwestia spotkań, rozmów 
z wieloma osobami… Należy spró-
bować wniknąć, czym oni żyją, jak to 
poukładać. Bo czym ma być homilia? Ma 
ona być uaktualnieniem, pokazaniem 
prawdy, która jest w Piśmie Św. w taki 
sposób, żeby ta prawda zainteresowała 
i zaintrygowała.

Proszę posłuchać. Tłumacząc wiernym 
kwestię sumienia, można użyć takiego 
sformułowania (prawdopodobnie auto-
rem definicji jest o. Sipko SJ): sumienie to 
wartościująco-imperatywny sąd o moralnej 
wartości czynu ludzkiego. I jak ja coś takie-
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91go powiem, to połowa ludzi wymięka 
i nie wie, o co chodzi.

Mam na mszy ludzi starszych i młod-
szych. Mam ludzi po szkołach kate-
chetycznych i po przygotowaniu do 
pierwszej Komunii Świętej, mam ludzi 
głęboko wierzących i poszukujących. Nie-
którzy mówią, że najlepiej głosić homilię 
tak, jakbyśmy głosili uczniom szkoły 
średniej.

Język musi być prosty i komunikatyw-
ny. Uważam, że powinien być bliski nor-
malnej rozmowie….

Mówi ksiądz jak zawodowy 
marketingowiec: myślenie obrazem, 
uproszczony język, grupa docelowa…

– Target!

Tak właśnie, target! Nie chciałem już 
używać tego słowa.

– Znam to słowo. Ten target jest różny. 
W niedzielę, powiedzmy, jest normalny, 
inny jest na pogrzebach, inny na ślubach, 
a inny na mszach dla dzieci. Miałem jakiś 
czas temu pierwszą Komunię Świętą, 
która wypadała we Wniebowstąpienie 
Pańskie. Chciałem to jakoś połączyć. Cho-
dziłem jeden tydzień, drugi tydzień…. 
I w końcu wymyśliłem, że powiem dzie-
ciom o tym, o tym, że wszyscy jeste-
śmy w drodze do nieba. Ale żeby się do 
nieba dostać, to trzeba mieć szczególny 

pokarm, a tym pokarmem jest Komunia 
Święta. Bardzo mi się ten pomysł spodo-
bał, nieskromnie mówiąc. Zadałem więc 
pytanie – to była homilia dialogowana – 
co jest potrzebne na drogę? Bo przecież 
każdy z dzieciaków z pewnością był na 
jakiejś wycieczce z rodzicami. I zgła-
sza się jedno dziecko, które przystąpi za 
chwilę do pierwszej Komunii: prowiant! 
I gdybym na tym zakończył byłoby ok. 
Ale ja drążę dalej. Pytam: co w tym pro-
wiancie jest najważniejsze? Zgłasza się 
drugi i mówi: sushi! Na szczęście zostało 
to humorystycznie przyjęte przez starszą 
część zgromadzenia.

Myśli ksiądz, że takie homilie dla 
dzieci mają sens? Że ludzie starsi się 
nie gorszą, kiedy dzieci odpowiadają 
zabawnie na pytania kapłana? W końcu 
jesteśmy w kościele, a trwa Msza.

– Jeśli są to pewne anegdoty, pewne sytu-
acje życiowe, ale jednak humorystycz-
ne, to czym się mają gorszyć? Niektórzy 
mówią, że lubią chodzić na takie homilie. 
Mówią: proszę księdza, jakie to jest cudowne. 
W końcu wszystko rozumiemy (śmiech).

Czasami są to piękne historie. Przyto-
czę jedną z moich ulubionych. Usłysza-
łem o tym kiedyś na pasterce. W okresie 
Bożego Narodzenia przechodzi pro-
boszcz obok żłóbka i widzi, że nie ma tam 
figurki Jezusa. Zmartwił się, że już nawet 
w kościele kradną. Ale po pewnym cza-
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92 sie wchodzi 6-letni chłopczyk z sanka-
mi, na których jest wspomniana figurka. 
Pyta skąd ją wziął. Chłopczyk mówi, że 
z kościoła, bo prosił Pana Jezusa o to, żeby 
pod choinkę dostał sanki i te sanki dostał. 
Więc wziął sanki i przewiózł Go wokół 
kościoła trzy razy na nich (śmiech).

Długo się ksiądz przygotowuje?

– Stworzenie dobrej homilii to nie jest 
prosta sprawa. Czasami chodzi ona za 
człowiekiem od kilku dni. Najdłużej zaj-
muje mi właśnie przygotowanie homi-
lii dla dzieciaków. Natomiast nad taką 
„ogólną”, pracuję ok. dwóch dni. Mi jest 
potrzebna ogólna koncepcja. Oczy-
wiście czasami podpieram się jakimś 
komentarzem biblijnym, lubię sięgnąć 
do publikacji kogoś, kogo bardzo cenię. 
Dla mnie taką osobą jest o. Jacek Salij OP, 
dogmatyk. Muszę powiedzieć, że czasami 
podpytuję księży i swoich współpracow-
ników. Pytam, co by powiedzieli na ten 
temat. 

Poza tym jestem księdzem od 30 lat. 
Mam swoich przyjaciół w kapłaństwie. 
Zawsze miałem szczęście do wspania-
łych zespołów duszpasterskich, gdzie byli 
znakomici homileci. Podpatrywałem ich. 
Mam swoje własne notatki, do których 
często sięgam. Lubię podsłuchiwać księ-
dza Stanisława Orzechowskiego, długo-
letniego duszpasterza aktorów w domu 
aktora seniora, tak samo jak księdza 

Piotra Pawlukiewicza, z którym praco-
waliśmy razem 15 lat na jednej parafii. 
Świetny mówca – czasami cytujemy się 
wzajemnie.

Czy jest to kwestia wyłącznie wysiłku 
intelektualnego?

– Nie. Jestem księdzem wierzącym, 
modlącym się. Modlę się o światło 
Ducha Świętego. Zawsze zależy mi, żeby 
powiedzieć homilię dla samego siebie, 
bo to jest cząstka mnie. Zawsze mówię 
ludziom, szczególnie jeśli to dotyczy 
trudnych rzeczy, żeby wiedzieli, że to 
co mówię, dotyczy także i mnie. Nie 
przemawiam z piedestału. Te wszyst-
kie wydarzenia, o których mówię jakoś 
mnie dotyczą, bo jestem człowiekiem 
z krwi i kości. Ksiądz cierpi, raduje się jak 
każdy.

Dla mnie jest ważne, żeby mieć kon-
takt ze słuchaczami. Żeby być blisko 
nich, a nie daleko. Te nasze codzienne 
historie, które nas zaskakują, są świet-
nym materiałem, żeby wyjaśnić Słowo 
Boże. Bo Ono ma wniknąć w konkretną 
rzeczywistość człowieka. Jak nie wycho-
dzi ci coś w życiu, to otwórz Księgę Pisma 
Świętego! Raz możesz być synem mar-
notrawnym, innym – ojcem miłosier-
nym. To jest ogromne bogactwo. Biblia to 
jedyna księga, którą znam i która się nie 
dezaktualizuje.
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93Skąd różnica jakościowa między 
księdzem A a księdzem B? Czemu 
niektórzy księża używają agresywnego 
i negatywnego języka? Oczywiście 
czasami z tej ciężkiej formy można 
wyłuskać dobrą treść. Ale skąd to się 
bierze?

– To są różne sytuacje. Mam takie 
doświadczenie – co prawda nie z homi-
lii, a z konfesjonału. Przyszedł do mnie 
penitent i jego spowiedź bardzo mnie 
poruszyła. Złapałem się na tym, że pra-
wie na niego krzyczę. Myślę sobie: tak nie 
można, może przesadziłem i muszę stono-
wać. W tym momencie słyszę zza kratek 
głos: proszę księdza, nikt się tak mną jeszcze 
nie przejął.

I druga sytuacja. Pracowałem w zespo-
le duszpasterskim. Był jeden z księży, 
o którym chodziła opinia, że nie nadaje 
się do mówienia, że mówi ciężko, niecie-
kawie i jakoś to wszystko jest rwane. Sto-
imy sobie kiedyś z księżmi w zakrystii i go 
komentujemy. Mówię sobie: no teraz to 
już mu powiemy, jakie kazania głosi. Proszę 
sobie wyobrazić, że po mszy do zakrystii 
wszedł pewien pan. Spytał: który z księży 
odprawiał mszę świętą. Patrzymy na sie-
bie z kolegą i nasze spojrzenie mówi: no 
teraz się zacznie. A on mówi: proszę księ-
dza, chciałem księdzu podziękować za to co 
ksiądz mówił. I chciałem księdza poprosić aby 
wyszedł ksiądz ze mną do konfesjonału. Ja 
wiele lat nie byłem u spowiedzi, chciałem się 

wyspowiadać. Popatrzyliśmy z kolegą na 
siebie, a ja chyba powiedziałem: wiesz, 
co Pan Bóg, ma swoje drogi i jego drogi nie są 
naszymi drogami.

Nigdy nie wiemy, co do kogo nieraz 
dotrze.

– Dokładnie. Są pewne kanony, które 
mówią, że homilia powinna zawierać 
określone treści, ale nigdy nie wiemy co 
do kogo dotrze. Ja wychodzę z założenia, 
że nie musisz pamiętać całości kazania. 
Nawet jeżeli zapamiętałeś jedno zdanie, 
jeden wyraz to się zatrzymaj nad nim. 
A jak cię zaczyna irytować – to tym bar-
dziej się zatrzymaj. Wyłącz się i pomedy-
tuj. Można powiedzieć, że jak człowiek 
chce, to nawet z najgorszej homilii coś 
wydobędzie.

Znam wiele osób niewierzących, które 
jeśli już idą do kościoła, to tylko po to, 
aby posłuchać homilii.

– Ktoś mi kiedyś powiedział, że na moich 
mszach 1/3 uczestników to osoby niewie-
rzące. Ja myślę, że jeżeli oni tutaj są, to 
Pan Bóg ma wobec nich jakiś zamiar. Bo 
jeśli są niewierzący teraz, to skąd wiemy, 
co będzie za miesiąc, za półtora roku? 
Pana Jezusa też różni ludzie słuchali – 
także ci którzy chcieli go złapać za słowo. 
To jak w przypowieści o siewcy – jedno 
ziarno spada na grunt skalisty, inne przy 
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94 drodze, a innym razem może paść na taki 
grunt, który sprawi, że wyda owoc. My sie-
jemy a Bóg zbiera ziarno. I cóż mogę rzec? 
Słudzy jesteśmy i tyle. Najważniejsze 
żebyśmy jak najlepiej siali to ziarno.

A jak ksiądz ocenia działalność 
internetowych katolickich influence 
rów, np. o. Adama Szustaka OP?

– Przyznam się, że nie słuchałem nigdy 
nagrań o. Adama Szustaka, ale czytałem 
jego publikacje.

Nie wierzę, że ksiądz nie słuchał nigdy 
nic z o. Szustaka.

– Nie słuchałem. Ale mogę się wypowie-
dzieć na podstawie tego, co czytałem. Ma 
ciekawe i oryginalne spojrzenie. Mówi 
językiem, który dla młodego człowieka 
jest językiem komunikatywnym. Wycho-
dzę z założenia, że jeśli ktoś głosi Pana 
Jezusa, i głosi to tak, że inni chcą słuchać, 
to dobro się dokonuje. 

Mój znajomy, ks. Jacek Stryczek posta-
wił kiedyś konfesjonał przy supermar-
kecie. Ja bym tego nie zrobił. Ale jednak 
skłonił mnie do refleksji i zainspirował. 
Ważne, że to dociera. Forma jest mniej 
istotna.

Mimo, że używa ksiądz lekkiej formy, to 
nie sposób zarzucić księdzu, że nie jest 
konserwatystą…

– Nie lubię słowa konserwatywny. Nie 
wiem, czy jestem konserwatywny, czy 
liberalny. Ja chcę żyć Ewangelią. Dla mnie 
przekonujące są słowa Pana Jezusa: Niech 
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. Kie-
dy sięgam do Pisma Świętego,  zawsze 
zastanawiam się, co zrobiłby Chrystus 
w danej sytuacji. Dla mnie istotne jest 
to, że potępiał zło, ale nigdy nie potę-
piał grzesznika. To jest szokujące. Ktoś 
kiedyś zadał mi takie pytanie, byłem 
wtedy w szkole średniej – czy wiesz, kto 
został pierwszym świętym? Myślę sobie, że 
pewnie św. Piotr. A on mi mówi nie, że to 
był Dobry Łotr! I właśnie to mi otworzyło 
oczy, że Chrystus potępiał grzech, a nie 
grzesznika. A grzesznika kochał. 

Ludzie mnie czasami pytają, co sadzę 
jako ksiądz. A ja sobie myślę – co sądzi 
Jezus? Sięgam wtedy do Ewangelii, do 
Kodeksu Prawa Kanonicznego i do Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego. Ale zawsze 
staram się widzieć człowieka. Jeśli do 
mnie przychodzi i ma trudną sytuację, to 
zawsze staram się go potraktować w taki 
sposób, aby dać mu nadzieję. Nawet jeśli 
nie załatwię danej sytuacji. 

Ostatnio przyszła do mnie osoba, 
aby dokonać aktu apostazji. Była bardzo 
bojowo nastawiona. Nawet moi współ-
pracownicy mnie ostrzegali, żebym 
uzbroił się w cierpliwość, bo będzie ogień. 
Porozmawialiśmy chwilę, nawet życzli-
wie. Ten pan był obrażony na wszystkich 
wokół i twierdził, że Kościół to mafia. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

95



w
yw

IA
D

 /
 b

yć
 b

LI
Sk

O
 t

A
RG

Et
U

 t
O

 P
R

ZE
M

A
w

IA
ć 

D
O

 R
O

ZU
M

U
 I 

SE
Rc

A
  

96 Myślę sobie, że trzeba coś z nadzieją 
mu powiedzieć. Więc powiedziałem na 
koniec, że zawsze ma możliwość powro-
tu, że to nie jest coś, czego nie moż-
na odwrócić i że zawsze można wrócić. 
Muszę przyznać, że te słowa rozbroiły go 
kompletnie. Podziękował. Kiedy wycho-
dził powiedziałem, że będę się za niego 
modlił. I po raz kolejny odpowiedział, że 
mi dziękuje. Nie wiem, co będzie dalej…

Jak przemawiać do ludzi, którzy 
teoretycznie są na bakier z kościołem 
lub dają z siebie powiedzmy tylko 50%? 
Czytam sobie czasami katolickie fora 
dyskusyjne i widzę, że katolicy wylewają 
na nich wiadro pomyj…

– Tak jak mówiłem wcześniej – nie 
umiemy odróżnić grzechu od grzeszni-
ka. W kościele nie mamy bramki, która 
wpuszcza tylko ludzi doskonałych. Cza-
sami ludzie mnie zaczepiają i mówią 
np. tak: widzi ksiądz, chodzi do kościoła 
i ukradł rower. No widzi pani – mówię – 
gdyby nie był, to ukradł by samochód. Nas 
się usiłuje wkomponować w taką sytu-
ację, w której jesteśmy wspólnotą ludzi 
doskonałych. A nie jesteśmy. Mówił o tym 
Chrystus, który podkreślał, że przyszedł 
do ludzi niedoskonałych. 

W okresie kolędowym słyszałem, 
że pewna parafia zorganizowała wizy-
tę duszpasterską na zapisy. Ksiądz miał 
przychodzić tylko do tych, którzy się 

zapisali. I to mnie zdenerwowało. Bo ja 
pukam do wszystkich na kolędzie! Cza-
sami mówią, że przecież oznajmili rok 
temu, że sobie nie życzą. Ale im odpowia-
dam, że przecież mogło się coś zmienić… 
Ja poświęcam zawsze najwięcej czasu 
tym połamanym, bo zastanawiam się, co 
tu można zrobić, jak tu można pokiero-
wać… Trzeba wyjść do ludzi.

A jest sens tworzenia specjalnych 
duszpasterstw?

– Na pewno! Ja przez wiele lat praco-
wałem w duszpasterstwie akademic-
kim. Formacja musi być intelektualna, 
liturgiczna, duchowa i charytatywna. 
Ja w tym duszpasterstwie stawiałem 
nacisk na formację intelektualną. Ona 
nie może zakończyć się na przekazaniu 
pewnej wiedzy. Bo jak to ktoś kiedyś mi 
powiedział: są dwa rodzaje wiedzy – wiedza 
umysłu i wiedza serca. Ktoś może mieć nie-
samowitą wiedzę umysłową, znać Pismo 
Święte itd. Ale ta osoba jeszcze to musi 
przepracować i przyjąć jako swoje. Bo to 
się ma przełożyć na konkretne życie kon-
kretnej jednostki.

Duszpasterstwa specjalistyczne są 
potrzebne, bo grupują ludzi różnych 
zawodów, profesji. Np. głosząc homilię 
w duszpasterstwie leśników powiedział-
bym im o ekologii, ale w aspekcie świata 
stworzonego, powiedziałbym o pięknie 
tego świata i że w nim można odnaleźć 
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97Pana Boga. W inny sposób mówi bym 
do inżynierów. Im ukazałbym wielkość 
Pana Boga w dziełach ludzkich, i to jak 
jesteśmy do niego podobni w dziełach 
technologicznych.

Jak ocenia ksiądz język w jakim 
przemawia Kościół jako instytucja? Czy 
komunikaty plenarne z Konferencji 
Episkopatu Polski – bo tak się nazywają 
oficjalnie listy duszpasterskie – są 
potrzebne?

– Były takie czasy, że pasterzom było 
ciężko dotrzeć do ludzi. To wtedy takie 
listy pisał kard. Stefan Wyszyński. To była 
jedyna okazja, aby mógł przemówić do 

Ks. Bogdan Bartołd (ur. 1960) – w latach 1998–2008 rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie; 
obecnie proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela i dziekan Dekanatu Staromiejskiego w War-
szawie. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu postaw 
patriotycznych w polskim społeczeństwie, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej.

wszystkich wiernych. Uważam, że dziś to 
też jest ważne. Listy powinny być jednak 
krótkie, konkretne i dotyczyć istotnych 
spraw. 

To w takim razie krótka, żołnierska 
recepta na dobre kazanie?

– To jest jedno z najtrudniejszych pytań. 
Chciałbym je trochę przeformatować 
i odpowiedzieć, jaką treść powinno 
zawierać dobre kazanie. Powinno zawie-
rać taką treść, że Pan Bóg jest obecny, 
interesuje się naszym życiem i zawsze 
będzie nas szukał.

Rozmawiał Mateusz K. Dziób



HEJTER
Artur Niewiadomski, podobnie jak kilku innych 
znanych pisarzy, otrzymał propozycję napisania 
tekstu do książki, która miała uświetnić 
koronację Chrystusa na Króla Polski

Zlecenie szło z samej góry, honorarium było niezwykle kuszące, 
a ponadto każdy z autorów miał całkowitą swobodę w wyborze 
formy i tematu. Jedynym warunkiem było nawiązanie do kwestii 
takich jak polskość, niepodległość, katolicyzm lub, jak kto woli, 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Niewiadomski nie zastanawiał się długo 
i zgodził się, zastrzegając, że przygotuje reportaż z uroczystości 
jasnogórskich. Nie ukrywał, że inspiracją dla niego była Pielgrzym-
ka do Jasnej Góry Reymonta i chciał stworzyć rodzaj dialogu z tam-

Jarosław Jakubowski

(FRAGMENT POWIEŚCI)



HEJTER
tym tekstem. Pomysł spodobał się urzędnikom z ministerstwa 
kultury, a Niewiadomskiemu miała zostać zapewniona wszelka 
pomoc w przygotowaniu materiału. 

Wiosna niepostrzeżenie zmieniła się w lato, a praca nad książ-
ką posuwała się w niezłym tempie. Choć do końca było jesz-
cze daleko, Niewiadomski pozostawał dobrej myśli i planował 
zamknąć rok 2020 nie tylko reportażem z Jasnej Góry, lecz tak-
że własną powieścią. Kolejny rok zamierzał poświęcić na słodkie 
leniuchowanie z rodziną, myślał o wczasach w jakimś ciepłym 
zakątku globu, z dala od polskich spraw. Nie wykluczał, że kupią 
jakiś niewielki domek na południu, do którego zawsze będą mogli 
uciec przed zimnem. 
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Hania była trochę zaskoczona, kiedy zaproponował, że na 
Jasną Górę pojadą wszyscy razem, cała trójka. Obawiała się, 
że długa podróż może jej zaszkodzić, jednak przekonał ją tym, 
że organizator przedsięwzięcia przygotował dla nich pokój 
w dobrym hotelu. 

– Poza tym, kochanie, mamy za co podziękować Pannie Maryi – 
powiedział, uśmiechając się szelmowsko. 

– Dobrze, pojedziemy z tobą. Będzie przynajmniej okazja, 
żebyś w końcu poszedł do kościoła – odparła z lekkim wyrzutem. 

Przytulił ją i pocałował, choć nieco się opierała. Powiedział, że 
jego rzadkie praktykowanie nie wynika z braku wiary, ale z czyste-
go lenistwa. Obiecał, że teraz to się zmieni. I rzeczywiście, odtąd 
w każdą niedzielę jeździli na mszę, a w samochodzie zaczęły roz-
brzmiewać chorały gregoriańskie i symfonie Arvo Paarta. Hania 
śmiała się z Artura, że jak zwykle popada w przesadę i przestrze-
gała, żeby ze swojego kolejnego „nawrócenia” nie robił spektaklu. 
Zawsze trzeźwa i mocno stąpająca po ziemi, nie była już dziew-
czyną, którą pamiętał sprzed lat. Zmieniła się w dojrzałą kobietę, 
starzała się pięknie, nieinwazyjnie, harmonijnie. Wzruszały go 
drobne zmarszczki pojawiające się na jej jasnej twarzy, masował 
rano jej bolące plecy, robił dobrze ustami, gdy nie miała ochoty 
na pełny stosunek, kochał ją mocniej niż kiedykolwiek. Niekiedy 
rozmyślał nad ich wspólną drogą i modlił się o to, żeby umrzeć 

w jej ramionach, patrząc w jej oczy. 
Człowiek na jeziorze przyciągał jego uwagę pod-

czas godzin pracy przy biurku. Artur długo patrzył 
przez okno na nieruchomą sylwetkę, lecz za każdym 
razem, gdy zamierzał porozmawiać z mężczyzną, ten 
jakby rozpływał się w powietrzu. Którejś nocy, mógł 
to być początek sierpnia, Niewiadomski obudził się 
z uczuciem niepokoju. Wstał, zszedł do kuchni i wte-

dy w oknie zobaczył twarz starego człowieka, oświetloną jedynie 
blaskiem księżyca i wpatrującą się w niego nieruchomo. Przyszedł 
po mnie, pomyś lał, lecz zanim zdążył wyjrzeć na zewnątrz, nocny 
gość zniknął. Wtedy obudził się naprawdę. 

polska wskazywana 
była jako przykład 

potęgi katolicyzmu, 
zwiastun jego 

renesansu w innych 
krajach europy 
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Rano znalazł zawieszoną na furtce reklamówkę ze świeżo zło-
wionymi węgorzami. Wiły się jak oślizgłe węże. Jezioro było puste.

15 sierpnia już od wczesnych godzin aleja Najświętszej 
Maryi Panny oraz aleja Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 
zapełniały się tłumami wiernych. Niewiadomski z Hanią i Seb-
kiem przyjechali dzień wcześniej, noc spędzili w hotelu nieopodal 
Jasnej Góry. Już wtedy dało się odczuć wyjątkowość nadchodzą-
cego wydarzenia – ludzie byli podekscytowani, wierzący czekali 
w napięciu, a grupki przeciwników koronacji mobilizowały się do 
protestów, sprawdzając drzewce transparentów. Wszędzie kręciło 
się mnóstwo policji, straży miejskiej, żandarmerii, z pewnością 
też wielu tajniaków. Władzom państwowym zależało na tym, aby 
uroczystości przyćmiły wszystko, co odbywało się tutaj dotych-
czas. Aktu koronacji miał dokonać sam papież, przylatując spe-
cjalnie z Castel Gandolfo, swojej letniej rezydencji. Ulice i okna 
budynków zostały przystrojone w barwy narodowe i kościelne, 
grupki pielgrzymów grały na gitarach, śpiewały, pozdrawiały się, 
w tłumie migały twarze przedstawicieli różnych ras, rozbrzmie-
wały rozmaite języki, bo znaczenie koronacji wykraczało poza 
lokalny wymiar. Polska wskazywana była jako przykład potęgi 
katolicyzmu, zwiastun jego renesansu w innych krajach Europy. 
Wierni z pogrążonych w chrystofobii państw Zachodu z nadzieją 
patrzyli na to, co działo się w Częstochowie. Koła lewicowe i libe-
ralne nie szczędziły natomiast krytyki – padały zarzuty o cofanie 
się do średniowiecza, łamanie konstytucyjnej zasady rozdziału 
Kościoła od państwa i wiele innych, typowych oskarżeń. 

Niewiadomski starał się notować w pamięci jak najwięcej szcze-
gółów, gdy wraz z Hanią i Sebkiem przemieszczali się ludzką rzeką 
w kierunku Klasztoru. Zewsząd napływały nowe tłumy, atmos-
fera gęstniała z minuty na minutę i Artur zaczął się zastanawiać, 
czy dobrze zrobił, zabierając tutaj rodzinę. Nie powiedział Hani 
o dziwnym śnie sprzed kilku dni, nie chciał jej niepotrzebnie nie-
pokoić, ale u stóp Jasnej Góry czuł narastające napięcie. Nigdy 
nie lubił tłumów, jednak tym razem zwykłym nudnościom połą-
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czonym z mrowiem twarzy towarzyszyło coś jeszcze, jakiś pod-
świadomy lęk, że stanie się coś złego. Komentatorzy wprawdzie 
zgodnie twierdzili, że w Polsce ryzyko zamachu terrorystycznego 
na tle religijnym jest niewielkie, jednak nie wykluczali pewnego 
marginesu ryzyka. Władze zapewniały na każdym kroku, że są 
doskonale przygotowane na wszystkie ewentualności, propa-
ganda kładła zaś największy nacisk na przekonanie ludności, że 
pogłoski o zamachu rozpuszczają wrogowie koronacji Chrystusa. 

Nieostrożny i próżny człowieku, może gdybyś nie zdradził 
swoich planów w wywiadzie telewizyjnym, może gdybyś nie wypa-
plał, że dzień koronacji zamierzasz spędzić na samiuśkiej Jasnej 
Górze, nie doszłoby do niczego, a w każdym razie nie do tego. 
Ale jesteś zbyt zafiksowany na własnym punkcie, żeby nie dzielić 
się z ludzkością wszelkimi popierdółkami ze swojego życiorysu. 
I na co twoje zapewnienia, że nie dbasz o poklask, że interesuje 
cię wyłącznie akt pisania, a reszta to literatura? Uważasz się za 
Rimbauda? Nie, ty uważasz się za kogoś większego niż Rimbaud, 
za kogoś w rodzaju papieża literatury, aspirujesz do najwyższych 
laurów, no przyznaj, że tak właśnie jest. Nie poprzestaniesz na 
tytule „wybitnego polskiego pisarza”, ciebie interesuje podbój 

świata, galaktyki, kosmosu, choć twoje ego i tak się 
w nim nie pomieści. Arturze Niewiadomski, jeszcze 
o tym nie wiesz, ale wydałeś na siebie wyrok. Nie tyl-
ko na siebie, ale i na tych, których kochasz. Ach, jacy 
naiwni są ludzie, z którymi pracujesz, jak łatwo dali 
się nabrać na to, że dziennikarz przygotowuje repor-
taż o twojej pracy, zwietrzyli w tym okazję do promocji 
waszego projektu. Nie tylko wyjawili, kiedy pojawisz 

się w Częstochowie, ale zdradzili też, w jakim hotelu nocujesz. 
Banda frajerów, właśnie dlatego nie zasługują choćby na odro-
binę szacunku. 

Hania oddaliła się na chwilę z Sebkiem, żeby kupić mu balonik 
i flagę, Artur został sam pośród gęstniejącego tłumu. Rozglądając 
się, dostrzegł w odległości kilkudziesięciu, może stu kroków czło-

komentatorzy zgodnie 
twierdzili, że w polsce 

ryzyko zamachu 
terrorystycznego 

na tle religijnym 
jest niewielkie 
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wieka niosącego futerał na gitarę. Postać wydała mu się znajoma. 
Mężczyzna patrzył w jego stronę, szedł powoli, niesiony ludzką 
falą. Nie spuścił z niego wzroku, nawet gdy rodzina ponownie 
do niego dołączyła. 

– Chodźmy trochę szybciej, chcę być bliżej miejsca akcji – 
powiedział Artur i pociągnął za sobą Hanię z chłopcem. Prze-
suwali się do przodu, a Niewiadomski raz po raz oglądał się za 
siebie. Mężczyzna z futerałem najwyraźniej również przyspieszył, 
ponieważ odległość pomiędzy nimi nie zwiększyła się. 

Nagle Artur spostrzegł, że tamten otwiera futerał i wyjmuje 
z niego czarny, podłużny przedmiot. Odrzuca pudło.

– Biegnijcie przed siebie!!! – wrzasnął, ale Hania nie zrozumia-
ła. Naraz rozległ się huk wystrzału, ktoś padł jak rażony pioru-
nem, ludzie zaczęli krzyczeć i rozbiegać się we wszystkie strony. 
Strzały padały raz za razem, zlewając się w przerażającą kano-
nadę. Wszędzie widać było krwawiących, umierających w prze-
rażeniu ludzi. 

– Uciekajcie! – ryknął Niewiadomski, widząc, że mężczyzna 
z bronią zbliża się do nich. Teraz uświadomił sobie, skąd go zna, 
to był ten upierdliwy gliniarz od sprawy Rojka. 

– Niewiadomski!!! – zawołał Roman Kutera, unosząc strzel-
bę do oka. Wystrzelił ponownie i znowu jakiś człowiek upadł na 
ziemię. Panika narastała. To było jak hekatomba. 

– Co tu się dzieje, Artur? – zapytała przerażona Hania. Sebek 
płakał, Artur błagał ich, żeby uciekali.

– Nie zostawię cię! – krzyknęła Hania.
– Niewiadomski, idę po ciebie! – ponownie wrzasnął mężczyzna. 
Był coraz bliżej. Artur odruchowo zasłonił Hanię, która wzięła 

Sebka na ręce i zaczęła uciekać w kierunku sklepu z pamiątkami. 
Potknęła się jednak i oboje upadli. Strzelec zabijał kolejne osoby, 
zbliżając się do Niewiadomskiego, a ten, widząc swoją rodzinę 
w zasięgu strzału, nie myśląc wiele, rzucił się w kierunku napast-
nika, zamierzając wytrącić mu broń z ręki. Huknął strzał. Artur 
poczuł ostry ból brzucha, potem zrobiło mu się zimno i otoczyła 
go ciemność. 
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Roman Kutera dobił Niewiadomskiego jeszcze jednym strza-
łem, a Hania i Sebek, którzy w międzyczasie zdążyli ukryć się wraz 
z innymi w sklepie, zaczęli przeraźliwie krzyczeć. Służby bezpie-
czeństwa otoczyły napastnika, który odrzucił strzelbę i ostrze-
liwał teraz tłum z broni krótkiej. Zabił kilka osób, odbiegając 
w kierunku jakiegoś podwórka. Wpadł do śmietnika otoczonego 
murem z jasnych cegieł. 

– Rzuć to!!!  – wrzasnął w jego kierunku policjant, celując 
z pistoletu. Moment później nadbiegli pozostali mężczyźni, ale 
Roman Kutera nie zamierzał się poddawać. Uniósł broń, lecz nim 
wystrzelił, kilkanaście pocisków utkwiło w jego ciele. Policjanci 
musieli utworzyć kordon wokół śmietnika, aby uniemożliwić roz-
szarpanie zwłok przez wściekły tłum. 

E P I LO G
Tak zamknął się los Artura Niewiadomskiego. Jego śmierć porów-
nywano niekiedy do śmierci Cyryla z jego młodzieńczej powieści 
Samospalenie. Niewątpliwie to, w jaki sposób i w jakich okoliczno-
ściach zginął, przysporzyło jego książkom czytelników. Zwłasz-
cza niedokończonej Powieści bez tytułu, która ukazała się jeszcze 
przed końcem przeklętego 2020 roku. 

Pogrzeb Niewiadomskiego miał stać się manifestacją przeciwko 
narastającej fali nienawiści i przemocy, jednak Hania postawiła na 
swoim i nie wyraziła zgody na państwową celebrę. Nie udało się 
jednak uniknąć wścibskich mediów, wozy transmisyjne 
licznych stacji telewizyjnych zajęły cały przycmentar-
ny parking wysypany jasnym żwirkiem oraz przylega-
jący do niego teren byłego pegeeru. Pogrzeb, nie licząc 
gapiów i żurnalistów, miał charakter prywatny, a Hania 
zadbała o to, aby nad mogiłą zabrzmiała ich piosen-
ka, Babie lato nieżyjącego już od ponad 40 lat Joe Das-
sina. Znała niechęć Artura do kremacji zwłok, zatem 
podziurawione kulami ciało powędrowało do ziemi, zamknięte 
w skromnej, choć ładnie skrojonej trumnie pociągniętej ciem-
nym lakierem. 

pogrzeb 
niewiadomskiego miał 
stać się manifestacją 
przeciwko narastającej 
fali nienawiści 
i przemocy 
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Wydarzeniom z 15 sierpnia poświęcono szereg publikacji, 
powstały liczne reportaże, filmy dokumentalne oraz film fabu-
larny, który nie spotkał się jednak z dobrym przyjęciem widzów 
i krytyki jako obraz „żerujący na świeżej tragedii”. Dość dokładnie 
opisano każdą z 33 ofiar śmiertelnych Romana Kutery, w mediach 
wypowiedziała się znakomita większość spośród 44 osób, które 
odniosły rany. Miłośnicy symboli zwracali uwagę na obie te liczby. 

Zamach ujawnił liczne uchybienia ze strony służb bezpieczeń-
stwa oraz organizatorów uroczystości koronacyjnych, zarówno po 
stronie państwowej, jak i kościelnej. Poleciało kilka głów, w tym 
komendanta głównego policji. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji oddał się do dyspozycji premiera, jednak nie stracił 
posady. Wydarzenia stały się tematem wielu badań i odtąd żadne 
szkolenie antyterrorystyczne nie mogło obyć się bez dokładne-
go prześledzenia wszystkich sekwencji zamachu sierpniowego. 

Najwięcej miejsca i czasu poświęcono rzecz jasna sprawcy 
i Arturowi Niewiadomskiemu, co dla części komentatorów stało 
się przyczynkiem do rozważań na temat wybiórczości empatii 
i celebrytyzmu żałoby. Twórczość pisarza stała się przedmiotem 
analiz już nie tylko literaturoznawców, ale przede wszystkim 
socjologów, psychologów, politologów, specjalistów do spraw ter-
roryzmu oraz wizerunku i public relations. 

Hannę Niewiadomską (wróciła do tego nazwiska) zachęcano do 
spisania wspomnień, udzielenia wywiadu-rzeki oraz kilku innych 
form zdyskontowania tragicznej śmierci znanego partnera. Kon-
sekwentnie odmawiała, co nie przeszkadzało autorom kolejnych 
publikacji analizujących ich pożycie intymne. 

Wyjątek zrobiła tylko raz, gdy pewna młoda reżyserka zwró-
ciła się do niej z propozycją nagrania spotkania z Janiną Kuterą, 
wdową po mordercy z Jasnej Góry. W Hani zwyciężyło wtedy 
nieco perwersyjne pragnienie spojrzenia w oczy kobiecie, która 
dzieliła życie z „potworem”. Konfrontację zaaranżowano w spe-
cjalnie przygotowanym studiu, wyposażonym jedynie w stół i dwa 
krzesła. Najpierw po jednej stronie posadzono Kuterę, po chwi-
li przyprowadzono Niewiadomską, która zajęła drugie miejsce. 
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Reżyserce zarzucano później, że bezczelnie zżyna ze słynnej etiu-
dy Mariny Abramović, jednak konwencja sprawdziła się nadzwy-
czajnie. Kobiety przez pierwsze minuty siedziały w milczeniu, 
patrząc na siebie. Pierwsza nie wytrzymała Hania, która wycią-
gnęła rękę w stronę Janki. Ta ostrożnie dotknęła jej dłoni i zaczęła 
łkać. Wkrótce płakały obie. Rzecz skończyła się ich zbliżeniem – 
Hania podeszła do Janiny i obie padły sobie w objęcia. Krytycy 
nazwali film „wdowią pornografią”, jednak obraz zdobył szereg 
nagród i wyróżnień, a jurorzy zwracali szczególną uwagę na jego 
głęboko feministyczną i pacyfistyczną wymowę. 

Dochody ze wznowień książek Artura i z adaptacji jego dzieł 
pozwalały Hannie spokojnie patrzeć w przyszłość. Po urodzeniu 
córki, której dała imię Elżbieta, na pamiątkę po matce Artura, 
wróciła do ich domu, który dla sporej części czytelników stał się 
miejscem pielgrzymek, podobnie zresztą jak grób Niewiadomskie-
go w pobliskim Byszewie, tym samym, w którym przed laty wzięli 
ślub. Hania zadbała o poprawę bezpieczeństwa swojego i swoich 
dzieci, zlecając wybudowanie nowoczesnego ogrodzenia, czułego 
na najmniejszą próbę ingerencji, oraz systemu alarmowego naj-
nowszej generacji. Na co dzień nadal zajmowała się projektowa-
niem utopijnych osiedli, z których niewielka część doczekała się 
realizacji, oraz pielęgnowaniem spuścizny po Arturze. 

Bartosz Dębski, pogrążony w kłopotach finansowo-prawnych, 
podjął próbę zbliżenia się do Hani, ta jednak pozostała obojętna 
na jego starania. W pełni satysfakcjonowała ją rola wdowy po 
znakomitym pisarzu, czuła się w niej doskonale. Sebek i Elunia 
rośli zdrowo, oboje szybko wyfrunęli z domu, zaś Hanna Niewia-
domska spędziła w nim samotnie resztę życia, otoczona spokojem 
krajobrazu, który łączył ją z Arturem. 

Zgasła we śnie, w wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat, gdy sła-
wa jej męża zdążyła pokryć się szlachetną pleśnią. Dom wystawio-
no na sprzedaż, jednak wobec planów poprowadzenia w pobliżu 
nowej trasy szybkiego ruchu nie znalazł nabywców i w ciągu kilku 
następnych lat zarósł bujną roślinnością. Zniknął. Ω
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Osoby:
On
Maria
Maestro i jego dwaj milczący Pomocnicy
Syn
Ojciec 
Matka
Mężczyzna

Odgłosy pogodnego wiosennego dnia. Śpiew ptaków, szum 
drzew, łopot rozwieszonych na sznurze prześcieradeł. Bicie 
dzwonów kościoła z oddali. Wszystko odbierane z punktu 
widzenia kogoś stojącego u wrót doliny, w której rozłożyło 
się miasteczko. 

ON SPOZA ŚWIATA: Już nigdy nie zobaczę czegoś rów-
nie pięknego.

Ostry dźwięk otwieranych drzwi i kroków dwóch osób wcho-
dzących do pokoju. 

MARIA: No, nareszcie się obudziłeś, misiu. Czekaliśmy 
na ciebie.

ON: A pan to kto?

Milczenie.

MARIA: Postanowiłam, że powinieneś sprawić sobie so-
lidny garnitur. Pan zdejmie z ciebie miarę. Jest świet-
nym fachowcem.

ON: Po co mi nowy garnitur?
MARIA: Misiu, nie dyskutuj, to już postanowione. No, 

wstawaj, szkoda słońca.
ON: I wiatru…
MARIA: Słucham?
ON: Nie, nic…
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MARIA: Zostawiam was samych. Nich pan czyni swoją 
powinność, maestro.

Kroki, otwieranie i zamykanie drzwi. Chrząknięcie obcego 
mężczyzny.

MAESTRO: Myślę, że może pan szanowny stanąć prosto. 

Skrzypienie łóżka, stękanie. Odgłosy zdejmowania miary 
z bohatera. Mężczyzna wydaje ciche, krótkie polecenia ka-
żąc to unosić, to opuszczać ramiona, to odwracać się tyłem, 
to stawać z nim twarzą w twarz. Za każdym razem ołówek 
zgrzyta na kartce notesu. Trwa to około minuty.

MAESTRO: Dziękuję szanownemu panu, to wszystko.

Kroki, otwieranie i zamykanie drzwi. Niewyraźne odgłosy 
rozmowy Maestra i Marii zza drzwi. Ponownie otwieranie 
i zamykanie drzwi. 

q p q

W kuchni. Syn Jaś je śniadanie. Siorbie mleko, mlaska. 

ON: Jak się spało?
SYN: Dobrze.

Siorbnięcie mleka, westchnięcie, otarcie ust, kroki, odgłos 
mycia zębów w łazience. Maria myje naczynia, On staje za 
nią i, podniecony, przytula ją do siebie. 

ON: Kochanie, po co to wszystko?
MARIA (po chwili, odpychając go): Chcę, żebyś dobrze wy-

glądał na swoim pogrzebie.
ON: Słucham?
MARIA: Przecież powiedziałam wyraźnie. Maestro uszyje 

ci taki garnitur, jakiego jeszcze nigdy nie miałeś. No 
i zrobi ci trumnę na miarę.
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ON: Co?!
MARIA: Jest nie tylko krawcem, ale i stolarzem. Praw-

dziwa złota rączka. Najlepszy w swoim fachu, a raczej 
w obu fachach.

Stęknięcie krzesła, na którym ciężko siada On. Dalszy ciąg 
mycia naczyń. 

ON: Siadaj, Maria. Musimy porozmawiać.
MARIA: Nie chcesz najpierw kawy?
ON: Nie, nie chcę kawy! Chcę z tobą porozmawiać!

Odgłos mycia naczyń ustaje. Maria wyciera ręce i siada przy 
stole. 

MARIA: Słucham.
ON: Nie, to ja słucham. Chyba należą mi się jakieś wy-

jaśnienia.
MARIA: Ale co tu wyjaśniać?
ON: No, choćby to, że wpuszczasz do domu obcego faceta, 

który mnie mierzy, a potem mówisz o moim pogrze-
bie. Tylko że ja żyję i – pomijając ból głowy – czuję się 
nie najgorzej. 

MARIA: Nic nie jest dane raz na zawsze, misiu. 
ON: Nie mów do mnie „misiu”, bardzo cię proszę.
MARIA: Mówię tak do ciebie od dziesięciu lat. Nigdy ci to 

nie przeszkadzało.
ON: Ale teraz przeszkadza!
MARIA: Uspokój się.

q p q

ON SPOZA ŚWIATA: Jej wilgotne dłonie na moich. Jej 
puls. Życie, które tętniło w niej na przekór moim ner-
wicom, depresjom i pesymizmowi.

q p q
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ON: Staram się być spokojny, kochanie, ale przyznasz, 
że kiedy słyszy się o własnym pogrzebie, to trud-
no o spokój. Powiedz mi, że to żart, a ja powiem, że 
wygrałaś.

Milczenie.

MARIA: Przecież codziennie myślisz o śmierci. Wyobra-
żasz ją sobie, próbujesz pojąć, jak to jest umrzeć, co 
to właściwie znaczy – nie żyć. Nie raz mówiłeś mi, że 
rozpłakałeś się na samą myśl o tym, że kiedyś wszystko 
umrze – ty, ja, nasz syn, wszystko, co kochamy. Chcę 
ci tylko pomóc…

Do kuchni wchodzi Syn Jaś, gotowy do szkoły. Maria całuje 
go w czoło na pożegnanie, to samo robi On.

q p q

ON SPOZA ŚWIATA: Tym razem pocałowałem go czte-
rokrotnie, kreśląc na jego czole znak krzyża. Sam nie 
wiedziałem dlaczego.

q p q

ON: Z Bogiem, synku.
SYN: Z Bogiem.

Kroki, otwieranie i zamykanie drzwi. On klaszcze w dłonie.

ON (raźno, wesoło): Królestwo za kawę!

Odgłosy zaparzania kawy, On gwiżdże przy tym marsz z fil-
mu Most na rzece Kwai. Zalewa kawę wrzątkiem, parząc 
się przy tym. Syczy, przeklina. Maria podchodzi, przytula go.

MARIA (czule): Nie bój się, misiu. Będę z tobą do końca.

Odgłosy narastającego podniecenia obojga. On bierze Ma-
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rię na ręce i niesie do sypialni, rzuca na łóżko. Kochają się 
namiętnie. 

q p q

ON SPOZA ŚWIATA: Płacząc z rozkoszy i żalu, że to już, 
skończyłem. Opadliśmy na łóżko i oddychaliśmy mia-
rowo, błogo zmęczeni i senni.

q p q

MARIA: Twój pogrzeb za dwa dni.
ON: Proszę cię, przestań.
MARIA: Zamówiłam już salę na stypę, zaprosiłam wszyst-

kich naszych krewnych. Na niczym nie będę oszczę-
dzać. 

ON: Nie chcę tego słuchać.
MARIA: Myślę, że całkiem sporo osób będzie ci towarzy-

szyć w ostatniej drodze. 
ON: Dlaczego mnie dręczysz?
MARIA: Co chcesz, żeby ci zagrali nad trumną? 

On wpada w szał, siada na Marii i zaczyna ją dusić. Maria 
usiłuje się uwolnić, charczy. On zwalnia uścisk, opada zmę-
czony na łóżko.

ON: Przepraszam, nie wiem, co we mnie wstąpiło.
MARIA: To nic. To nic…
ON: Chciałbym, żeby to było coś Pink Floydów. Może 

Echoes, wiesz, ten kawałek, który grali w amfiteatrze 
w Pompejach.

q p q

Odgłosy miasta. Szum drzew, śpiew ptaków, przejeżdżające 
samochody. 

ON SPOZA ŚWIATA: U kamieniarza wybraliśmy prosty 
model z krzyżem i dużą tablicą. Zmieściłoby się kilka 
nazwisk z datami narodzin i zgonów. Maria zadbała 
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też o miejsce na cmentarzu, skąd rozciągał się pyszny 
widok na nasze miasteczko przycupnięte w dolinie.

MARIA: Jesteś zadowolony, misiu?

Uścisk, pocałunek w usta.

ON: W deseczkę. Chociaż „deseczka” źle mi się teraz ko-
jarzy.

MARIA: Nie myśl o tym. Spójrz, jak tu pięknie.

Szum drzew, śpiew ptaków, bicie kościelnego dzwonu.

q p q

ON SPOZA ŚWIATA: Pomyślałem, że dobrze będzie się 
w tym miejscu rozkładać, rozpuszczać w ziemi, mie-
szać z wodami podskórnymi i spływać nimi ku rzece, 
a jeszcze potem wyparowywać i wracać tu jako kropla 
deszczu, a potem znowu – jako kryształek śniegu, aż 
do końca świata.

q p q

MARIA: Myślę, że to dobry moment, żebyś pożegnał się 
z rodzicami.

ON: Jesteś pewna? Czuję się świetnie i naprawdę trudno 
mi sobie wyobrazić siebie martwego.

MARIA: Wiem, że nigdy nie umiałeś z nimi rozmawiać, 
ale może spróbuj. Po prostu bądź szczery, a wszystko 
pójdzie jak z płatka.

q p q

ON SPOZA ŚWIATA: Głowa Marii w słonecznej aureoli. 
Błogosławione niech będą nasze wszystkie chwile, 
wspólne i osobne, a przecież – przez myślenie o so-
bie – także wspólne.

 
q p q
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ON: Dobrze, kochanie. Zrobię to. Pójdźmy do nich.
MARIA: Musisz to zrobić sam.

q p q

Dom rodziców. Ojciec czyta w kuchni gazetę. Tykanie ze-
gara, dźwięki telewizora z sąsiedniego pokoju. Otwieranie 
i zamykanie drzwi. Ojciec odkłada gazetę. 

OJCIEC: A więc jesteś.

Odgłos telewizora milknie. Do kuchni wchodzi Matka.

ON: Cześć, mamo.
MATKA: W końcu przyszedłeś…
OJCIEC: Trudno się żegnać z własnym dzieckiem. A jed-

nak trzeba. Ja i matka chcemy ci powiedzieć, że nie do 
końca spełniłeś nasze oczekiwania. Trudno. Widocznie 
tak musiało być. Może nasze oczekiwania były wygóro-
wane. Wiemy o tobie wszystko. O twoim regularnym 
upijaniu się i twoim zniecierpliwieniu synem, jedynym 
synem, naszym jedynym wnukiem. Owszem, dosze-
dłeś do pewnych wyników w swoim fachu, jednakże 
jest to fach, który nie przynosi obfitych owoców. To, 
kim jesteś, nie zwalnia cię z obowiązków wobec lu-
dzi, przede wszystkim wobec rodziny. Kiedy ostatni 
raz byliście razem w kościele? Kiedy modliliście się 
wspólnie? Nie chciałem, żeby nasza ostatnia rozmo-
wa tak wyglądała, ale nic na to nie poradzę. Muszę 
to z siebie wyrzucić, bo później nie będzie już okazji. 
Kiedy się urodziłeś, myślałem, że będziesz lepszą wer-
sją mnie samego, że nauczysz się na moich błędach 
i zajdziesz znacznie, znacznie dalej. I zobacz, gdzie 
zaszedłeś? Parę ulic od naszego domu. Kim jesteś? 
Kim jesteś, kiedy stajesz przed lustrem? Kto na ciebie 
z niego spogląda? 

Milczenie.
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ON: Mamo, ja nie chcę odchodzić.
MATKA: Wiem, synku. Ale tak musi być.
ON: Dlaczego ja? Mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. 

Chcę zobaczyć, jak dorasta mój syn…
OJCIEC: A dlaczego nie ty? Dlaczego uważasz, że powinno 

cię ominąć to, co i tak cię nie ominie? 
MATKA: Trzeba ci czego? Może buty po ojcu weźmiesz 

czarne?
ON: A ojciec?
OJCIEC: Bierz, jak dają.

Odgłos kroków, otwieranej i zamykanej szafy. Potem znowu 
kroki, otwieranie pudła z butami. 

MATKA: Nie przymierzysz?

On zakłada buty, stękając przy tym, bo są nieco ciasne. Staje 
przed rodzicami. 

OJCIEC: W innym wypadku powiedziałbym, że się rozcho-
dzą, ale ty przecież nie masz w nich chodzić.

ON: Dziękuję, tato.
OJCIEC: Chcesz nam coś powiedzieć?
ON: Kocham was. Przykro mi, że tak rzadko wam to oka-

zywałem. Przykro mi, że nie sprostałem oczekiwa-
niom, że nie jestem takim synem i takim ojcem, jakim 
mógłbym być, gdybym bardziej się postarał. Chciał-
bym, żebyście zapamiętali dobre rzeczy, które zro-
biłem. Bo przecież zrobiłem, prawda? Prawda, tato? 
Mamo?

Milczenie. Tykanie zegara. On zdejmuje buty i chowa je do 
pudełka, zakłada własne. 

ON: Do widzenia.
OJCIEC: Z Bogiem, synu.
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Ojciec całuje syna w czoło, syn ojca w dłoń. Matka tuli 
syna.

MATKA: Z Bogiem, kochany syneczku.

Matka cicho płacze.

q p q

Znowu odgłos miasta. Drzewa, ptaki, samochody.

MARIA: Tak myślałam, że podaruje ci te buty. Nie żebym 
chciała zaoszczędzić, ale to po prostu bardzo ładne, 
porządne buty.

ON: Chcę pobyć sam.
MARIA: Dobrze, spotkamy się w domu. Po południu masz 

przymiarkę.
 

q p q

On jedzie samochodem. Warkot silnika, szum kół, jakaś po-
godna audycja radiowa. Tykanie kierunkowskazu. Samochód 
zatrzymuje się. Otwieranie i zamykanie drzwi. Szum aut 
zanika, stopniowo ustępując miejsca odgłosom lasu. Szum 
drzew, śpiew ptaków, po chwili delikatny chlupot fal jeziora, 
szelest nadbrzeżnych trzcin.
 
ON: A gdybym został w tym lesie na zawsze? Mam pasek, 

znajdę dobre drzewo i skończę to na własnych warun-
kach… Ale skoro zaproponowano mi grę, a ja przyjąłem 
jej warunki, muszę grać do końca… Tylko że ja chcę żyć, 
mimo że nie cenię życia. Boże, słyszysz? Ja chcę żyć…

On cicho łka, po czym przemywa twarz wodą z jeziora.
 

q p q

On już w domu. Maestro i dwaj inni mężczyźni wnoszą do 
pokoju trumnę, stawiają na podłodze. 
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MAESTRO: Trumna gotowa. Przyniosłem też garnitur.
ON: Szybko się pan uwinął, maestro.
MAESTRO: Pracowałem bez ustanku.

On przymierza garnitur, Maestro nanosi ostatnie poprawki. 

ON: No i jak?
MARIA: Świetnie wyglądasz. Masz tu jeszcze czarny kra-

wat. I buty. Możesz przymierzyć się do trumny. Pano-
wie, zdejmijcie wieko.

Pomocnicy unoszą wieko trumny i opierają je o ścianę. 

MARIA: No, spróbuj.

On wchodzi do trumny, kładzie się w niej, wyciąga. 

ON: Całkiem wygodna. Jakbym leżał na dnie łodzi.

Pomocnicy kładą wieko na trumnie. 

ON (głucho, z trumny): Wypuśćcie mnie, wypuśćcie!!!

Wieko odskakuje z głośnym łoskotem, On wychodzi z trum-
ny. Maria śmieje się głośno i serdecznie, bijąc się rękami po 
udach. Maestro i pomocnicy również się śmieją. 

MARIA: Przecież to tylko próba, wariacie!
ON: Proszę, powiedzcie, że to jakiś żart, że – nie wiem – 

bierzemy udział w jakimś programie telewizyjnym albo 
po prostu chcieliście zrobić mi psikusa. Udało się wam, 
naprawdę, szczerze gratuluję, sam bym nie wpadł na 
taki kawał. Pośmialiśmy się, ale teraz już dość. Koniec. 
Zabierajcie stąd tę trumnę, ten garnitur, buty. Wraca-
my do normalnego życia!
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On zrzuca z siebie garnitur i zdejmuje buty, rzucając nimi 
o podłogę. 

MARIA: Panowie, zostawcie nas, proszę. 

Kroki mężczyzn, otwieranie i zamykanie drzwi.

MARIA: Nie rób scen. Nie przy naszym synu.
ON (zdziwiony, do Syna): Jesteś tu. 

On podchodzi do Syna, który milcząco obserwuje scenę. 

ON: Mario, chcemy zostać sami.

q p q

Maria wychodzi, słychać otwieranie i zamykanie drzwi. 
Zza nich dochodzą niewyraźne odgłosy rozmowy Marii 
z mężczyznami.

ON: Pewnie dziwi cię to całe zamieszanie.

Milczenie.

ON: Ja też tego nie rozumiem, ale w życiu nie wszystko 
da się zrozumieć. Czasem po prostu trzeba robić to, 
co trzeba…

Milczenie.

ON: Chodzi o to, że tata musi odejść. Jutro. Jutro przyj-
dziesz z mamusią na mój pogrzeb. Jesteś już dużym 
chłopcem, więc postanowiłem nie owijać w bawełnę. 
Chcesz mnie o coś zapytać, coś mi powiedzieć?

SYN: Ale to już na zawsze?
ON: Na zawsze.

Odgłos wiercenia się dziecka na krześle.
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SYN: Ale dlaczego?
ON: Nie wiem, synku.
SYN: Przecież możesz się nie zgodzić.
ON: Właśnie nie mogę. W tym cała rzecz. To jest tak jak 

z nakręcaną zabawką. Kiedy już ją nakręcisz, żadną siłą 
jej nie powstrzymasz, będzie parła naprzód zgodnie 
z zasadą działania wewnętrznego mechanizmu.

SYN: Ale ty nie jesteś zabawką. 
ON: To prawda, ale to wszystko, co nas otacza, to taki na-

kręcany mechanizm. Nie można tego odwrócić. 
SYN: Jesteś słabym tatą.
ON (po chwili, dławiąc wzruszenie): Bądź dobry dla mamy, 

dla dziadków i dla innych ludzi też. A jeśli ktoś będzie 
cię krzywdził, to pamiętaj, że zawsze jestem po twojej 
stronie. Nawet jeśli zbłądzisz, ja będę po twojej stronie.

SYN: Będziesz duchem?
ON: Nie wiem, czym będę. Może wspomnieniem, jakimś 

obrazkiem, który ci się przypomni, a może szelestem 
liści za oknem, poruszeniem się firanki…

SYN: Nie chcę, żebyś mnie straszył.
ON: Nie będę cię straszył. Będę nad tobą czuwał.
SYN: Nie chcę!

Syn zrywa się i wybiega z pokoju. 

ON: Ucieknę. Jeszcze dziś, natychmiast. Przeczekam to 
szaleństwo, a potem wrócę i będziemy żyć tak, jak daw-
niej. Muszę tylko uciec przed własnym pogrzebem.

On wychodzi z pokoju, dociera do drzwi wejściowych, w mo-
mencie gdy przekręca zamek, zostaje zatrzymany przez 
Marię i dwóch krzepkich pomocników Maestra. Odgłosy 
szarpaniny. 

MARIA: Uspokój się wreszcie i zaoszczędź nam wszyst-
kim tych scen!
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ON: Ja żyję, słyszysz? Żyję! Nie chcę zostawiać mojego 
syna!

MARIA: Trzeba było o tym wcześniej pomyśleć! Kiedy 
jeszcze można było wszystko odwrócić…

Milczenie, słychać tylko ciężki oddech bohatera.

MARIA: Obiecaj, że poddasz się ceremoniałowi. Chociaż 
tyle dla nas zrób.

ON: Dobrze. Obiecuję.

Pomocnicy puszczają bohatera, ten osuwa się na podłogę. 
Cisza. Tykanie zegara. 

ON: A co z nekrologiem?
MARIA: Nekrologiem? Nie pomyślałam o tym. To dla cie-

bie ważne?
ON: Umiera się tylko raz w życiu. Świat powinien się o tym 

dowiedzieć.
MARIA: Zawsze byłeś narcyzem. Z własnego pogrzebu 

też chcesz zrobić widowisko. 
ON: Jeśli nie chcesz, obejdzie się bez nekrologu.
MARIA: Powiedzmy, że to twoje ostatnie życzenie. Nie 

wypada odmówić.
ON: Nie wygłupiaj się. To tylko nekrolog. Większość lu-

dzi je ma.
MARIA: Od kiedy jesteś za większością?
ON: Dobrze, nie było tematu.
MARIA: Co byś chciał, żeby znalazło się w tym twoim 

nekrologu?
ON: Nic. Biała plama.
MARIA: Przestań. Dam ten przeklęty nekrolog, jeśli tak 

bardzo ci zależy.
ON: Nie trzeba.
MARIA: Nawet w ostatnich chwilach musisz zgrywać ob-

rażonego. 
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ON: Przepraszam. Nie wiem, co powiedzieć. Jesteś taka 
piękna…

MARIA: Maestro zna się na wszystkim. Na nekrologach 
też. Będzie tak, jak trzeba. Zadowolony?

ON: Maestro przeżyje nas wszystkich. I wszystkim napi-
sze eleganckie nekrologi.

MARIA: Nie bądź zazdrosny. Pomyśl, ile przeżyliśmy 
wspaniałych chwil.

ON: Cały ocean. (po chwili) Masz już kogoś na moje miej-
sce?

MARIA: Nie. Może chcę być sama?
ON: A Jaś? Dzieciak potrzebuje męskiej ręki.
MARIA: Do tej pory jakoś sobie bez niej radził, dlaczego 

teraz miałoby być inaczej?
ON: Nie miałem czasu. Pracowałem… Walczyłem… Dla 

nas…
MARIA: Miałeś czas, tylko go zmarnowałeś… Teraz to już 

nieważne. Chcę, żebyś odszedł bez żalu. Tak jak odcho-
dzi się do nowego, nieznanego miejsca.

ON: Wymagająca, jak zawsze. Powiedz, że mnie kochasz.
MARIA: Przecież wiesz.
ON: Chcę to usłyszeć.
MARIA: Po co?
ON: Po nic. Idź już.
MARIA: Mój mały, zagubiony misiu…

Jakiś czas później.

ON: Skoro już zgodziłem się na wszystko i przyjąłem wy-
rok, mam prawo do ostatniego życzenia.

MARIA: Jakie to życzenie?
ON: Najpierw obiecaj, że je spełnisz. 
MARIA: Nie mogę obiecać, nie wiedząc, czego chcesz.
ON: Chcę zobaczyć w twoich oczach to, co na początku.
MARIA: To znaczy? 
ON: Chcę to jeszcze raz zobaczyć.
MARIA: Ale co?
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ON: Nie wiesz? Naprawdę nie wiesz?
MARIA: Co widziałeś w moich oczach?
ON: Nie umiem tego nazwać. Chcę to zobaczyć. Teraz.
MARIA: Musielibyśmy znaleźć tamto miejsce.
ON: Stary nasyp kolejowy za mostem. 
MARIA: Położyliśmy się w wysokiej trawie. Nikt nas nie 

widział.
ON: Tylko wielkie oko opatrzności.
MARIA: Włożyłeś mi rękę pod bluzkę.
ON: Nie opierałaś się. 
MARIA: Potem położyłeś się na mnie.
ON: I wtedy to zobaczyłem.
MARIA: Oczy miałam przymknięte. 
ON: Ale na moment je otworzyłaś. I właśnie wtedy… Po-

jedźmy tam.
MARIA: Tego miejsca już nie ma. Linia została zlikwi-

dowana.
ON: Więc nie spełnisz mojego ostatniego życzenia?
MARIA: Zmieniliśmy się. Oboje. Nie jesteśmy już tymi 

ludźmi, co wtedy. 
ON: Gdybym tylko dostał szansę, na pewno poczułbym 

to, co wtedy. I zobaczył to w twoich oczach. 
MARIA: To na nic.
ON: Błagam.
MARIA: Dobrze, ale to strata czasu.
 

q p q

Na starym nasypie kolejowym.

ON: Nic się nie zmieniło.
MARIA: Zmieniło się wszystko.
ON: Może tylko rzeka trochę zarosła. Trawa jest taka sama 

jak wtedy. Połóżmy się.
MARIA: Po co? To głupie.
ON: Zobacz, jaka miękka. A jak pachnie. 
MARIA: No, pachnie tak jak wtedy.
ON: Widzisz? Tak niewiele trzeba, żeby wszystko wróciło.



JA
RO

Sł
A

w
 J

A
kU

bO
w

Sk
I /

 P
O

G
R

ZE
b 

12
4

MARIA: Za dużo mówisz. 
ON: Już nic nie mówię.

Leżą. W górze przelatuje odrzutowiec. On dotyka twarzy 
Marii źdźbłem trawy.

MARIA: Zostaw.

On dotyka jej znowu.

MARIA: Przestań!
ON: Co mam zrobić, żeby było jak wtedy?
MARIA: Nic nie rób.
ON: Dotykałem cię trawką. Rozchyliłaś usta. 
MARIA: Wtedy nie byłam jeszcze taka nerwowa. 
ON: Czym się denerwujesz?
MARIA: Co będzie potem. 
ON: Na pewno ci się ułoży.
MARIA: Dlaczego nie walczysz? Albo chociaż nie uciekasz?
ON: Chcę być z tobą. Do końca. 

ON SPOZA ŚWIATA: Usta Marii, rozchylone w zaprosze-
niu…

MARIA: Tak łatwo się z tym pogodziłeś.
ON: Robię to dla ciebie. Postanowiłaś mnie pogrzebać, a ja 

bardzo cię kocham i dla ciebie zgodzę się na wszystko.
MARIA: Próbujesz wziąć mnie na ckliwość.
ON: Nie musisz być oschła.
MARIA: Ty mnie tego nauczyłeś. Zbudowałam sobie sko-

rupę. (po chwili) Jeśli chcesz, to zróbmy to szybko.
ON: Nie chcę szybko. 
MARIA: Wtedy tak było.
ON: Wtedy miałem przed sobą całe życie. (po chwili) Po-

zwól mi zobaczyć twoje piersi.

Maria podciąga bluzkę.
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MARIA: Nie dotykaj. Bolą mnie. Będę miała okres.
ON: Boże. Jakaś ty piękna.
MARIA: Srutututu, pęczek drutu. (po chwili) Zostaw!
ON: Mam tylko patrzeć.
MARIA: Masz być delikatny.
ON: Zawsze surowa i wymagająca. 
MARIA: Może po prostu się nie dobraliśmy.

On się śmieje.

ON: Może po prostu to zróbmy.
MARIA: Żebyś się lepiej poczuł.
ON: Tak. Żebym się do cholery lepiej poczuł.
MARIA: Znowu tylko ty, ty i ty.
ON: Ty też. Przy okazji. Nie rób fochów chociaż na ostat-

niej prostej.
MARIA: Z tobą nigdy nie jest prosto.
ON: W takim razie chodźmy. Dość już tej komedii.
MARIA: Jak zwykle się obrażasz.
ON: Wcale a wcale. Wyrażam tylko moje emocje.
MARIA: A co z moimi emocjami? Zawsze miałeś je gdzieś.

Milczenie.

ON: Spróbujmy jeszcze raz. 
MARIA: Za późno.
ON: Nie! Do ostatniej sekundy nie jest za późno! (po chwi-

li) Nie musimy nic robić. Tylko leżmy. Tak jest dobrze. 
Możesz mnie chwycić za rękę.

MARIA: Możesz się wreszcie zamknąć?! (po chwili) Chwy-
cę, kiedy będę chciała.

ON: Dobrze, kochana.

Milczenie.
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MARIA: Zawsze traktowałeś mnie jak mięso. Aby tylko 
sobie ulżyć, przez chwilę poczuć się lepiej. Nie intere-
sowałeś się mną, naszym synem. Wiesz, jakie będzie 
miał oceny na koniec roku?

ON: Jest dobrym uczniem.
MARIA: Ale czy wiesz, jakie będzie miał oceny? A jak się 

nazywa jego wychowawczyni?
ON: Próbujesz wpędzić mnie w poczucie winy.
MARIA: Nie. Próbuję ci pokazać, że żyłeś obok. Obok 

mnie, obok nas.
ON: Więc zmarnowałem życie? Żadnych plusów?
MARIA: Zawsze musisz skupiać uwagę na sobie. Taki nie-

dopieszczony. To dlatego nie potrafisz przejść obok, 
żeby mnie nie macnąć, pomiętolić, pougniatać jak…

ON: Mięso, wiem. Zawsze potrzebowałem twojego doty-
ku, żywej obecności.

MARIA: Nie potrzebowałeś mnie, tylko mojego ciała!
ON: A jaka to różnica? Jesteśmy ciałami. Reszta to tylko 

dodatek. 
MARIA: Dla ciebie tak.
ON: Ty taka bezcielesna, tak? Widziałem nieraz, jak pa-

trzysz na innych facetów. Choćby na tego tam… ma-
estra.

MARIA: Nie żartuj. Jest stary.
ON: Ale jary.
MARIA: Gdybym chciała, mogłabym mieć kogoś lepszego. 
ON: Niż ja?
MARIA: Ale chcę być sama. 
ON: Ty nie umiesz być sama. Jesteś stworzona, żeby się 

sobą dzielić. 
MARIA: Nie po tym wszystkim, co przeżyłam.
ON: Ze mną?

ON SPOZA ŚWIATA: Wtedy mi o nim powiedziała. Jej głos 
był spokojny, twarz jasna.

MARIA: Był ktoś inny.
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ON: Był?
MARIA: Tak. To już przeszłość.
ON: Kto… Nie, nie chcę wiedzieć.
MARIA: Chcesz.
ON: Przeczuwałem to.
MARIA: Ale niczego nie widziałeś.
ON: Jak długo to trwało?
MARIA: Wystarczająco długo, żebym wyleczyła się z tego 

raz na zawsze. (po chwili) Chcesz poznać szczegóły? 
Poznaliśmy się…

ON: Nie.
MARIA: Mogę pokazać ci miejsca. Na przykład to, w któ-

rym spaliśmy ze sobą pierwszy raz. Mieliśmy parę na-
szych miejsc. Nic nie chcesz wiedzieć?

ON: Ja też… Ja też mógłbym ci pokazać takie miejsca.
MARIA: Kiedy?
ON: Dawno. Przypadkowo, bez sensu. Oboje szukaliśmy 

czegoś…
MARIA: Ja nie szukałam. To on mnie znalazł.

Milczenie.

ON: Spróbujmy jeszcze raz. Od początku. Jakby niczego 
nie było. 

MARIA: Miał w sobie spokój. Czułam się przy nim bez-
pieczna.

ON: Dlaczego do niego nie odeszłaś?
MARIA: Bo nie był tobą.
ON: Przecież ze mną zmarnowałaś życie.
MARIA: Chodźmy już stąd. Robi się zimno.
ON: Dlaczego nie dasz mi jeszcze jednej szansy?
MARIA: Miałeś dużo szans. Ale teraz już koniec. Słyszysz? 

Koniec.
ON: Kochałaś go?
MARIA: Tego nigdy się nie dowiesz.
ON: Kochałaś. A może nadal kochasz.
MARIA: A ty? Kochałeś swoje kobiety? 
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ON: Nie tak jak ciebie.
MARIA: Dużo ich było?
ON: Wystarczająco dużo, żebym wyleczył się z tego raz 

na zawsze.
MARIA: Masz jeszcze jakieś życzenie?
ON: Niech to nie kończy się tak beznadziejnie. 
MARIA: Wiem, że chciałbyś go poznać. On też. 
ON: Nie wiem, czemu miałaby służyć ta rozmowa. A mimo 

to masz rację, jestem jej ciekaw.
MARIA: Nie traćmy czasu. To całkiem niedaleko.

q p q

W mieszkaniu Mężczyzny. MĘŻCZYZNA i ON.

MĘŻCZYZNA: A więc to pan. A Maria? Co ona na to?
ON: Przywiozła mnie tu. Czeka w samochodzie.
MĘŻCZYZNA: Ona… tu jest?
ON: Kocha ją pan, prawda?
MĘŻCZYZNA: Czy ją kocham? Nigdy nikogo nie obdarzy-

łem taką miłością. Ale wiem, że nie możemy być razem.
ON: Właściwie mógłbym z panem zrobić cokolwiek. Na-

wet zabić. W mojej sytuacji to nic nie zmieni.
MĘŻCZYZNA: Nie zabiegałem o tę miłość. Wie pan, na 

początku to było trochę z nudów. Wkrótce okazało się, 
że oboje znaleźliśmy swoje drugie połówki.

ON: To jest żałosne.
MĘŻCZYZNA: Ma pan prawo do swojej oceny. Ale prawda 

jest taka, że kochamy tę samą kobietę.
ON: To jest żałosne i nie do wytrzymania.
MĘŻCZYZNA: Maria dokonała wyboru. Postanowiła zo-

stać sama. Z czysto egoistycznego punktu widzenia to 
nieludzkie, ale ją rozumiem. Nie chce dalej żyć w kłam-
stwie. 

ON: Niczego pan nie rozumie. Obaj niczego nie rozu-
miemy.

MĘŻCZYZNA: Proszę się nie obawiać. Nie będę szukał 
kontaktu z Marią po pańskim… odejściu.
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ON: Powiedziała panu?
MĘŻCZYZNA: Takie wieści szybko się rozchodzą. To do-

brze, że nie robi pan z tego afery. Z drugiej strony – 
sam nie wiem, jak bym się zachował na pana miejscu. 

ON: Jestem spokojny. Boję się tylko samego momentu 
końca.

MĘŻCZYZNA: Maria uważa, że zapracował pan sobie na 
to solidnie. 

ON: Niech pan nie wypowiada przy mnie tego imienia. 
Proszę wybaczyć, ale czuję do pana odrazę.

MĘŻCZYZNA: Doskonale rozumiem pańskie zdenerwowa-
nie. Maria zafundowała panu naprawdę mocną koń-
cówkę. Choć w zasadzie powinien pan być wdzięczny. 
Dopiero teraz, gdy wszystko stracone, czuje pan, że 
żyje. Może chce pan poznać szczegóły? Chętnie służę.

ON: To pan wszystko stracił. Ona będzie przy mnie do 
ostatniego ułamka sekundy. Będę czuł wtedy jej za-
pach. 

MĘŻCZYZNA: Czy to nie zabawne? Rywalizujemy jak dwa 
samce o samicę w stadzie, podczas gdy ona biega już 
po całkiem innych pastwiskach. (po chwili) Musi mnie 
pan teraz bardzo nienawidzić. 

ON zaczyna się głośno śmiać, śmieje się długo, po czym wy-
chodzi, trzaskając drzwiami. 

q p q

W samochodzie. MARIA i ON.

ON: Dlaczego z kimś takim?
MARIA: Po prostu był. Taką miał nad tobą przewagę.
ON: Tylko on czy ktoś jeszcze?
MARIA: Tylko on. Wystarczy.
ON: Jestem bardzo zmęczony.
MARIA: Wkrótce odpoczniesz.
ON: Przestań! Nie chcę tego słuchać!
MARIA: Zawsze będę cię kochać. 
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ON: Pozwól mi zostać. Patrzeć na ciebie i na naszego syna, 
chociaż z daleka. 

MARIA: Nie. To droga w jedną stronę.
ON: Jesteś najokrutniejszym człowiekiem, jakiego zna-

łem. 
MARIA: Być może. Ale chcę w końcu swobodnie oddychać. 

A z tobą nie mogę. 
ON: Nie. To nie może tak się skończyć. 
MARIA: Wszystko już przygotowane. Goście zaproszeni. 

Nie rób scen.
ON: Nie jestem już tym samym człowiekiem, co kiedyś. 

Moglibyśmy spróbować jeszcze raz…
MARIA: Powtarzasz się. Kopiuj, wklej. Chociaż raz zacho-

waj się jak mężczyzna. 

ON SPOZA ŚWIATA: Profil Marii, którego nigdy nie zapo-
mnę. Jej drobna ręka, udo, tuż przy mnie, na zawsze 
stracone…

q p q

Nad jeziorem. MARIA i ON.

ON: Gdzie mnie przywiozłaś?
MARIA: Nie pamiętasz? Lato, wyspa na jeziorze.
ON: Wydawała mi się większa.
MARIA: Popłyńmy tam. Zrzucaj ciuchy!
ON: Żartujesz.

Maria wchodzi do wody.

MARIA: Płyniesz czy nie?

On także wchodzi do wody. Płyną.

Po chwili, na wyspie.
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MARIA: To jest to miejsce. Pamiętasz? Tutaj poczęliśmy 
naszego syna.

ON: Pamiętam wszystko. Nie ruszaj się.
MARIA: Co?
ON: Znowu widzę to w twoich oczach.
MARIA: Lubię, kiedy tak na mnie patrzysz.
ON: Nigdy cię nie zapomnę.
MARIA: Nic już nie mów. Chodź…

q p q

Śpiew ptaków, szum drzew, łopot rozwieszonych na sznurze 
prześcieradeł. Bicie dzwonów kościoła z oddali. To wszystko 
powoli zmienia się w słyszany zza okna dźwięk samochodów, 
które zajeżdżają pod dom. Drzwi otwierają się i zamykają, 
kroki na żwirze, rozmowy, raz po raz śmiech. Coraz więcej 
osób. Kroki na schodach. Wzmagający się gwar rozmów za 
drzwiami pokoju bohatera. 

ON SPOZA ŚWIATA: Błogosławiona chwila, w której wciąż 
jeszcze czekałem, aż po raz ostatni spojrzę na Marię, 
a potem zamkną mnie w trumnie i wyniosą, milczące-
go, pogrążonego w wieczystej ciemności. Ale na razie 
jeszcze siedziałem przy stole i miałem nadzieję, że to 
sen, pomyłka… Tak czy inaczej, byłem gotowy.

Początkowy fragment utworu Echoes Pink Floyd. 

KONIEC



PRZEŚCIERADŁO

To będzie liryka wyznania,
lustro opuszczone do studni, echa błądzące w podziemiach.
Cienie przeszłości i refleksy bólu
chłopca, którego nie kochał ojciec,
chłopca, którego ojciec opuścił w domu, 
na kanapie, przed telewizorem,
w depresji i kieliszku wódki,
w bankructwie i we wspomnieniach własnego dzieciństwa.
Chłopca, który pamięta dźwięk upadających na podłogę przedmiotów;
widelców i noży, talerzy i szklaneczek, zlewek drinków i resztek jedzenia.
Gdy dotknęły ziemi, prześcieradło było już zmoczone,
oddech przyśpieszony, palce ściśnięte,
a oczy zwrócone ku szybie z metapleksu.
Serce zassane skrzepem strachu nie drga do dzisiaj,
zapach moczu nadal przyzywa tamte obrazy.
To będzie liryka wyznania chłopca owiniętego białym płótnem,
prześcieradłem przesiąkniętym zimną szczyną.
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BICIE

Pamiętam, jak mnie biłeś. 
Miałeś wtedy bordową twarz i sine usta;
kilkudniowy zarost pod obłędem w oczach;
pas lub saszetkę w ręce.
Biłeś na oślep, gdzie popadnie,
po głowie, po nerkach, po nogach.
Furie tańczyły wraz z Tobą.

Ale było już dobrze, bo zmierzało ku końcowi.

Najtrudniej jest czekać na bicie.
Zaciskać odbyt i gryzieniem kaleczyć palce. 
Każde moje drżenie błagało o chłostę.

Lałeś mnie w bachicznym szale orgii własnych demonów.
Lałeś mnie, jak ja później lałem kota w szopie dziadków.
Z tą samą pasją, rzucając o meble i wrzeszcząc zaklęcia z podszeptu kozła.

Tak samo jak ja, obite zwierzę nie miało gdzie uciec.
Tak samo jak ja, kot wracał łasić się i bawić.
Tak samo jak ja, siadał na kolanach i dawał się głaskać.
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KROPL A

Jak to było bić mnie, małego chłopca, swojego syna?
Stać nade mną, patrzeć na mnie i lać. 
Krew z krwi, ciało z ciała, życie z życia.
Czy to moje oczy kogoś Ci przypominały? Tembr głosu lub perkaty nos?
Czy to moja nieporadność Cię denerwowała? Zniewieściałość? Nerwowe 

ruchy nadgarstków?
Czy to może Erynie otoczyły Cię, stojącego przy klifie z wapiennych skał – 
z których skamieliny spadały na Ciebie jedna po drugiej, 
bez ładu, bez dźwięków, w chłodzie północnego wiatru – 
i zażądały ofiary z pierworodnego?

Jak to było widzieć skulone ciało szarpane jęzorem ze zwierzęcej skóry,
słyszeć dyszkantowy krzyk zajszczanego sześciolatka,
uderzać i kopać korpus w koszulce z marynarzem?

Czułem się wtedy rozbity jak kropla krwi,
która wpadłszy do wody, rozwiewa mgliste szaty i dymy karmazynu,
która uderzywszy z mocą, pojawia się nagle i zanika powoli rzednącymi 

smugami,
której strumienie rozbłysły i przez chwilę snują się w szkarłatnym 

podmuchu, 
tracąc impet, tracąc kolor, tracąc wyrazistość.
Krew w wodzie. Ciecz w cieczy. Czerwień w rozpływie. Ginące życie 

w życiodajnej sile.
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ROZBIERANIE NA LEKC JĘ WUEFU

Chodzimy razem po tym wielkim wnętrzu,
Ty w smołowej sukni, a ja w dresie z ortalionu.
Szkolne podziemia, okratowane boksy, żółta emulsja.
Nadszedł czas rozbierania na lekcję wuefu.
Liczę na entuzjazm kolegów – ważna jest każda minuta,
trzeba pędzić, by pograć dłużej.
Liczę na ich brak zainteresowania – moją osobą,
moim zwlekaniem – jestem gruby i nieporadny.
Liczę, że nie zauważą sinego uda i pręgi na plecach,
łez w oczach i konwulsji rąk.
Pomagasz mi rozebrać się na lekcję wuefu,
rwiesz pasy okaleczonej dumy, gruchoczesz gnaty –
filary tożsamości, zdejmujesz skalp z pewności siebie,
odkrywasz moje wnętrze i oprawiasz zewnętrzną powłokę.
Ze mnie nie zostaje już nic, z Ciebie – wszystko.
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LEŻYSZ

Leżysz na podłodze w kałuży moczu i wymiocin,
oblepiony popiołem i szkłem z rozbitej popielniczki.
W domu było już cicho. 
Stoję i patrzę, śmierdzisz i charczysz, 
brakuje tylko, żebyś się posrał.

Godzinę wcześniej biłem się z Tobą.
Byłeś tak silny i zawzięty, że myślałem, że muszę Cię zabić.
Patelnią, nożem, tasakiem do mięsa, krzesłem, czymkolwiek. 
Gdybyś nie osłabł – zatłukłbym Cię na śmierć.

Pamiętam Twoje pełne szyderstwa spojrzenie, 
gdy we troje siedzieliśmy na Tobie,
próbując utrzymać ramiona, nogi, biodra i wściekły łeb.
Patrzyłeś mi w oczy i śmiałeś się.
Patrzyłeś mi w oczy i sprawiałeś, że czułem się jak gówno.

Czy tak na przeciwnika gapił się śmiertelnie zraniony Minotaur?
Chełpliwym spojrzeniem błagał o ostateczny cios?
W meandrach binarnej konstrukcji wiodłeś smutne życie,
spiżowe ściany głuchym echem rezonowały Twoje własne jęki i łkania.
Ile było człowieka w bestii, ile niedoli za cudze grzechy? 

Teraz leżysz w tym całym gnoju, 
a ja przesuwam palec po Twoim czole i sprawdzam, czy oddychasz.
Jesteś roztrzaskany, a pomimo tego w moich oczach 
stanowisz zwartą, potworną całość.

Adrian Ligęza 





WEZWANIE

Wszystkie moce antycznego świata, przyzywam was.
Przybądźcie i zabierzcie mnie od Niego.
Wyrwijcie spod buta, którym mnie przytrzymuje, żebym się nie szarpał i nie wyrywał,
wyzwólcie od ciosów zadawanych w plecy, 
wyzwólcie od ciosów zadawanych w uda,
wyzwólcie od ciosów zadawanych w biodra,
od śliny kapiącej z wrzeszczącego pyska,
od słów ja cię, kurwa, zaraz rozpierdolę!

Przyzywam was od trzydziestu lat, 
przybądźcie i zdejmijcie ze mnie ojca, 
który ciągle łoi mnie w mojej głowie pasem po dupie.

Spójrzcie na moje dłonie, poobgryzane paznokcie i skórki,
spójrzcie na przesiąknięty moczem materac i ścieżki, których nigdy nie wydepczę,
na zaburzenia łaknienia i straszne sny, na zerwane więzi i sumę ucieczek,
na te wszystkie rozpieprzone mosty, stłumione uśmiechy i przykurczone ręce,
na to ciało nieproporcjonalne, źle zbudowane, niemęskie i łamliwe,
na odwrócone ode mnie twarze, natrętne myśli i głosy.
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Na głosy, na te przeklęte głosy, co rozwalają neurologiczne zapory – 
barierki ustawione z prób oderwania się od przeszłości,
z ćwiczeń relaksacyjnych i głębokich oddechów, 
z lektur poradników i rozmów z terapeutą,
przegrody z rachunków sumienia, dobrych słów usłyszanych od przyjaciela,
z dotyku ukochanej, jej bliskości pomimo ran i przygarbionej sylwetki,
szlabany powtykane w stertę traumatycznego śmiecia, 
jak niegdyś krzesło wsunięte między drzwi a meblościankę, barykada ośmiolatka.

Niech się zlecą harpie i gryfy, niech przybiegną chimery i mantykory,
niech najadą smutną równinę, porosłą z rzadka wierzbami o czarnej korze,
niech walczą wśród ziejących siarką błot i grzęzawisk mojego umysłu,
niech spalą wszystko, niech spalą wszystko, niech spalą.



DZIECKO

Mam czterdzieści lat i nie potrafię wydostać się ze zmoczonego łóżka 
stojącego w dziecięcym pokoju w brzydkim M3.
Zimne prześcieradło przywarło do pośladków, pleców i ud,
zmarszczony materiał wżyna się we mnie, a ja nie umiem się poruszyć.
Na półkach meblościanki stoi autko z plastiku, żołnierzyki i kilka 

komiksów,
z dołu dobiegają głosy dzieci bawiących się na osiedlowym podwórku.
Abażur stracił swój dawny kolor, z tornistra wysunęły się zeszyty,
na biurku chińskie pióro, cyrkiel i obrazki z gumy Turbo.
Czuję jak mokre, białe płótno żłobi na ciele rowki, zawijasy, bruzdy i erozje,
tworzą one dziwaczną, impregnowaną uryną grafikę.
Sens tego z pozoru chaotycznego wizerunku kryje się od wewnątrz,
prawdziwy obraz swoistego gobelinu można zobaczyć, przenikając do 

środka,
wsiąkając przez sińce, pręgi i strupy.

A tam – na wielkim i mrocznym rozlewisku, wśród mgieł 
nieprzeniknionych – dziecko.

Oblepione gęstymi oparami, z płycizn wystają tarcze, miecze, końskie łby.  
Niesamowity pejzaż wielkiego pobojowiska, do którego światło 
słońca nie ma dostępu. 
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Eurynomos pożera zwłoki zabitych rycerzy, ogałaca je do kości, ścierwo 
znika w paszczy. 

Syte kery dobiegają tych, których jęki jeszcze da się słyszeć, którzy rzężą 
i krwawią. 

Wraz ze słodkawą posoką wychłepcą dusze. 
Wśród tych mgieł nieprzeniknionych – dziecko, uśmiechnięty chłopiec 

z zamkniętymi oczami. 
Wyobraża sobie siebie jako potężnego maga, który pomści atak demonów, 
jako kochanego przez rycerzy wodza, który przeprowadzi odwet i zostanie 

królem, 
wielkiego wojownika z włócznią wbitą w cielsko ogromnego smoka.
Czuje się potrzebny i godny uwagi, zauważony i wartościowy, 

zaangażowany i męski –
zupełnie inaczej niż w swoim przygnębiającym życiu. 
Czuje się kochany i cenny w oczach tych, którzy go miłują, 
silny i odważny zapomina, że stoi tam owinięty obszczanym 

prześcieradłem,
płótnem, z którego uścisku się nie wyzwoli, 
którym przesłonią mu twarz, gdy odda ostatnie tchnienie,
w którym złożą go do zimnego grobu w obcym kraju.



SOFA

Dzisiaj znowu na Ciebie nakrzyczałem z jakiegoś powodu. 
Próbowałeś obrócić to w żart, próbowałeś nie unikać mojego wzroku,
ale ja w zapamiętaniu wrzeszczałem i wyrzuciłem Cię z pokoju. 
Zostawiłem Cię samego, bo miałem ochotę Ci przyrżnąć.

Patrzę na Ciebie, kiedy śpisz. 
Masz zaledwie trzy lata. Dopiero uczysz się chodzić.
Dobry z Ciebie dzieciaczek. Błogosławię Cię.

Czy spojrzałem na Ciebie tym samym strasznym wzrokiem, 
co chlastał mnie raz po raz, dzień po dniu, próba po próbie?
Czy wysyczałem do Ciebie te same słowa,
co jak rój szarych ścierwic wyżerały ze mnie perzyny tkanek?

Nie daje mi to spokoju. Kładę się na sofie, zamykam oczy,
z głośników komputera dobiega spokojna muzyka fortepianowa,
do relaksu i pracy, dwie godziny szesnaście minut.
Po śladach Orfeusza schodzę do piekieł, by spotkać samego siebie,
gdzieś tam, na dnie – ja.

Najpierw mijam wiąz ogromny – na otwartym dziedzińcu rozkłada
obsadzone tęsknotami i pragnieniami nieogarnione konary. 
Moje sny. Moje marzenia. O ojcu, który lekkim ruchem podnosi mnie wysoko, 
podrzuca i wiruje, pewnie trzymając w mięsistych ramionach, 
śmiejąc się pogodnie i szczerze. Ojcu, który głaszcze mnie po głowie,
zaczepia zwyczajnymi pytaniami, przytula i kopie w moją stronę piłkę.
Ojcu, który zapracował na chleb, miłość i szacunek, do którego pobiegnę,
gdy ktoś mnie skrzywdzi, przy którym usiądę, by przyznać się do błędu,
by poczuć się bezpiecznie, by opowiedzieć o złamanym w pierwszym kochaniu sercu.
O ojcu, jakich chyba na tym świecie nie ma, a być może kiedyś gdzieś byli, 
o jakiejś ułudzie i smutnym rojeniu.
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Potem zbliżam się do ziejących grzęzawisk Acherontu, rozlewisk bólu,
bagnisk udręczenia, niespiesznie płynących dopływów ucisku.
Dopadają mnie wód szemrania – Nie rozmawiaj, nie czuj, nie ufaj; 
Wstyd. Wstyd. Wstyd; Pilnuj się, uważaj. 
Przy wlewie koryta Kokytosu stroszą się strome skały, 
chyba przez samych bogów wkłute głownie i skrzące się szpice. 
Aż mnie trzewia zapiekły – te wszystkie próby zrekompensowania sobie 
braku uwagi, braku akceptacji, braku miłości; 
te wszystkie intensywne reakcje w odpowiedzi na niewielki stres, 
taktyki oparte na wpajaniu poczucia winy i brak wiary w to, 
że zasługuję na miłość, że jestem dobry, inteligentny i wartościowy.
Aż mnie trzewia zapiekły – bo odczuwam nieustanny głód, 
bo mam ogarnięte obsesją wnętrze, słaby charakter i nie potrafię znieść 

krytyki;
bo jestem pochłonięty pilnowaniem się, by się nie narazić, 
bo nieustannie badam reakcje innych, spodziewając się odrzucenia.

Tu początek bierze Lete – rzeka zapomnienia.
Kto się z niej napije, kto wargi zamoczy i zwilży język,
ten straci pamięć o wszystkim, co przeżył, co widział, co poczuł;
o każdym, kogo spotkał, kogo dotknął, kogo nienawidził.
Nie słychać ni szmeru, ni plusku, nie widać refleksów i fal.
W grobowej ciszy sunie zwarty pas ciężkiej cieczy.
Tylko zapach nęci, lekko słodkawy, jak woń nagrzanych słońcem,
wciąż wiszących na drzewie tłustych czereśni.

Pełen pytań odwracam się i odchodzę.

Jak wypełnić luki, które mnie tworzą?
Jak uzyskać jednolity obraz w roztrzaskanym lustrze?
Jak pokłady gniewu okazać w stosowny sposób?
Jak nie spaść w głąb rozwartej paszczy 
pokoleń przetrąconych ojców, rozprutych relacji, smaganych ciał?
Jak kochać własnego syna, nie roztrzaskać mu głowy i nie przebić serca?



WYRWANY

Myślałem, że zła dola się odmieni,
że wszystko zacznie się jakoś układać –
pod wpływem prawdziwej miłości,
narodzin dziecka, zawodowej satysfakcji.
Że dobre zaklęcia rozbiją zły czar
i rozsupłają się witki pokrętnej logiki
narzuconego przez życie losu.

Myślałem – ścieżki w ogrodzie mogą rozwidlać się w nieskończoność,
wieloświat wygiąć, a jego krawędzie wzajemnie musnąć;
zbliżywszy się do siebie, otworzyć szczelinę, 
drogę ucieczki z prastarego bestiarium. 

A jednak siedlisko Erynii trwa wieczne tu i teraz,
z purpurowych warg toczy się piana
i okrutne siostrzyce pilnują, 
by każdy należycie wypełniał nałożoną nań karę.

Poszukuję przyjaciela, 
mężczyzny, który weźmie mnie w ramiona i powie: już dobrze.
Który objaśni, co dzieje się w mojej głowie
i wytłumaczy, co to znaczy być facetem.
Który mi pokaże, jak mówić do ukochanej kobiety,
jak bez pośpiechu i w poczuciu swobody bawić się z własnymi dziećmi.
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Pokaże, jak naprawić kontakt i postawić ściankę z gipsowych płyt,
jak zbudować mięśnie i panować nad emocjami,
jak podejmować życiowe decyzje i liczyć pieniądze.
Który powie: Chodź, pójdziemy na mecz, na koncert, na spacer;
chodź, pójdziemy napić się piwa, zjeść pizzę, obejrzeć film;
chodź, nieważne gdzie, chodź.

Potrzebuję być przytulonym przez mężczyznę,
poczuć jego siłę i twórczą moc.
Potrzebuję być objętym przez jego ramiona,
usłyszeć świst powietrza w jego klatce piersiowej.
Potrzebuję, aby mówił do mnie językiem mężczyzn,
aby w dorosłym życiu wypełnił luki z czasów dzieciństwa.
Żebym mógł być dobrym mężem,
żebym mógł być dobrym ojcem,
żebym wiedział, kim jestem.

Mam czterdzieści lat.
Zostałem wyrwany z korzeniami
i rzucony na stertę śmieci do spalenia.



NAUKA CHODZENIA

Trzymam Cię za drobne dłonie, ręce podniesione do góry.
Ty – przede mną nadajesz kierunek, ja – za Tobą koryguję kurs.
To nasza kolejna lekcja chodzenia, powstawania z przykurczonych kolan,
trzymania pionowej postawy, prostej sylwetki i głowy wzbitej wysoko.

Ja też tu robię pierwsze kroki, mniej pewne i bardziej koślawe niż Twoje.
Ja też próbuję stanąć na nogach, zachować balans i iść.
Sztywne mięśnie i neurologiczne wiązadła stawiają opór;
tyle mamy trudności z przezwyciężeniem prawa ciążenia,
tyle ograniczeń z powodu kiedyś niedotlenionego mózgu.

Choć twoja i moja niepełnosprawność daje nam się we znaki –
razem próbujemy utrzymać równowagę, 
przechytrzyć siłę grawitacji i nie poddać się załamaniom ducha,
przemóc spastyczność dotkniętych chorobą tkanek 
i hipertonię porażonej w przeszłości psychiki.
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Z ptasich piór woskiem sklejonych zbuduję nam skrzydła,
wydrę tajemnicę przyrodzie i jak bogowie wzniesiemy się z wiatrem, 

wyżej i wyżej, 
a wroga przestrzeń utonie we mgle i raz na zawsze opuścimy wyspę 

niedoli.

Pokażę Ci, jak troszczyć się o pióro i jak łapać wiatr w lotki,
jak szybowaniu nadawać kierunek i jak unikać groźnej, choć 

przyjemnej wilgoci. 
Polecimy środkowym korytarzem, bezpiecznym torem pomiędzy 

wielką wodą i rześkim niebem.
 
A jeśli porwany zachwytem uniesiesz się zbyt wysoko,
jeśli zapomnisz o przestrogach ojca i ulegniesz pięknu świata – 
ja podlecę do Ciebie, chwycę za oblepione topniejącym woskiem ręce
i – jeśli nie dam rady utrzymać – razem z Tobą runę w lazurową taflę 

spokojnego morza.



WAKACJE 
ŻYCIA
Hanka Gniewkowa czasem sama już nie wiedziała, czy Władek fak-
tycznie jest uczciwy, czy po prostu głupi. Jak dostał pracę w Pal-
transpie, to od razu zrobiła lina w śmietanie, żeby wiadomo było, jak 
się teraz zmieni ich życie. Bo przecież każda ryba coś znaczy. Karp 
to wigilia; śledź kojarzy się z postem; mintaj w panierce z piątkiem. 
Jej zaś chodzi o to, żeby było świątecznie, ale jakby bez powodu. 
Władek wróci wieczorem, a ona powie, żeby się przebrał i przyszedł 
do stołowego. Tam już będą na niego czekać. Dziadek ubierze się 
w garnitur, Anitka będzie w nowej sukience, a Gucio dostanie nie-
bieski trykot. Od razu zresztą powie dzieciom, że to nie są żadne 
urodziny czy inne bzdety, tylko taka uroczystość, kiedy człowiek 
cieszy się z nowego życia. Wyjaśni też, czym to nowe życie będzie. 
Siądą wszyscy razem, ona przyniesie z kuchni trzy kieliszki i naleje 
do nich białego wina, a potem, trochę wzruszona, wzniesie toast: 

Wojciech 
Kudyba
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Właduś, ja tam nie umiem mówić, po prostu wypijmy, wypijmy tato, bo 
dziś skończyło się nasze dziadowanie. Wszyscy się wtedy roześmieją, 
a najbardziej oczywiście dziadek. Właśnie on zacznie żartować, jak 
to teraz bez biedy trudno będzie wytrzymać i jak tu się do życia bez 
niej przyzwyczaić, kiedy człowiek innego życia nie zna. Lin będzie 
wspaniały, a Władek zaraz zacznie karmić Gucia, żeby nie połknął 
ości. On będzie karmił, oni będą powolutku jedli i każdy będzie 
mówił o odmianie – że dziadkowi kupi się fotel, Anitka zacznie cho-
dzić na basen, a Guciowi załatwi się dodatkowe godziny terapii zaję-
ciowej. Będą jedli, lin tymczasem będzie pachniał słońcem i wodą, 
potem pojawią się lody, wszyscy pomyślą o lecie. Rozmarzą się przy 
stole i nagle to lato zobaczą: wodę, słońce i leżaki. Będą patrzyli na 
to wszystko, a ona obejmie Władka i powie: Właduś, teraz to już chy-
ba mus – te nasze pierwsze wakacje. Pojechała przecież po tego lina 
aż do Starych Babic. Siedziała pod oknem w autobusie i wszystko to 
sobie w detalach przedstawiała. Scena za sceną. Widziała wyraźnie 
i słyszała dokładnie, co kto mówi. A teraz dziadek niepotrzebnie ją 
pociesza, że im dopłaci i pojadą. Władek przecież powiedział, że on 
tam już robić nie będzie, więc wakacji pewnie żadnych… Wychodzi 
na to, że raczej głupi jest niż uczciwy i tyle…

Bo co tu dużo gadać, Hanka wiele mogła znieść. Pobrali się prze-
cież sześć lat temu, ale pierwszy raz pokłócili się chyba dopiero 
wtedy, gdy była w ciąży z Guciem, a lekarz powiedział, żeby się 
zastanowiła, bo ono normalne nie będzie. Sama teraz nie wie, co 
w nią wtedy wstąpiło. Wróciła do domu i od razu do niego z gębą, 
że oferma, że inni firmy pozakładali, a on się w życiu ustawić nie 
umie, siedzi w komunalnym od dziecka, a do tego jeszcze z własnym 
ojcem, i że ona usunie. Krzyczała i krzyczała, a on tylko huknął, że 
chyba diabeł w nią wstąpił, trzasnął drzwiami, wrócił, jak już spała. 
Zbudziła się od zapachu i gilgania po szyi, zobaczyła, że on klęczy 
przy łóżku z kwiatkami. Złapała go za szyję, mówiła, że go udusi 
i niech się raz skończy, a on: Zaduś, Hanka, zaduś, ale nie tu, tylko 
w Krakowie. Wyciągnął z kieszeni dwa bilety, była sobota. Dziadek 
został z Anitką, a oni pojechali nawet nie drugą, tylko pierwszą 
klasą, potem kupili lody, poszli na mszę do kościoła Mariackiego 
i pospacerowali po starówce. Władek tak ładnie mówił, że dostanie 
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podwyżkę, zaprowadził ją do Sukiennic, powiedział: Wybierz sobie 
wisiorek z bursztynu. Przypomniała sobie wtedy po mamie srebr-
ny łańcuszek, dobrała do niego i teraz ma od wielkiego dzwonu. 
A potem byli w hotelu. Boże, jak on ją wtedy rozkochał… Leżeli 
rano do dziewiątej, nie chciało im się wstawać. Jego zaś musiało 
to gryźć, bo nagle zapytał, czy naprawdę chce usunąć. Głupio jej 
się zrobiło, że się tak na niego wydzierała i chyba raczej przekory 
niż z przekonania rzuciła:

– A co ty masz do mojego brzucha? – on wtedy trochę się prze-
kręcił na bok, jakby zamyślił.

– Nic Hanuś, chyba nic... Brzuch to brzuch… Ani do jego burcze-
nia wtrącać się nie mam zamiaru, ani do gazów, które puszcza… – 
i zaczął się śmiać. 

– Mam prawo dysponować swoim ciałem… – postanowiła tro-
chę się podroczyć. 

– Pewnie! Ze swoim ciałem możesz robić, co chcesz, ale z cudzym 
to chyba nie za bardzo…

– Jak to?
– Ano tak to. Przecież ten brzuch to nie od gazów ci rośnie, tyl-

ko dlatego, że tam w środku jest człowiek, nie? Sama go tam chyba 
nie włożyłaś. A to wkładanie to może nawet mieć coś wspólnego 
ze mną. Chyba że… – to ostatnie powiedział jakby z niepokojem, 
przygarnął ją do siebie.

– Nie… No co ty? Ja tylko… Ty tylko… Przecież wiesz… Ono 
urodzi się inne…

– No i co z tego? – przytulił ją mocno, zaczął opowiadać, że u nie-
go w pracy jest kadrowa, która ma takie dziecko i chwali się wszyst-
kim, że to jej największa radość. Mówił, jak ona zawozi tę swoją 
dziewczynkę na zajęcia, i o tym, że ludzie teraz inni: już tak się nie 
dziwią i nie wyśmiewają jak dawniej. Że z tą córką, z całą zresztą 
rodziną jeżdżą nad morze, a w przyszłym roku mają nawet jechać za 
granicę. Powiedział też, że jak mu dadzą podwyżkę, to założy lokatę 
i będą na takie właśnie zagraniczne wakacje odkładać, aż się uzbie-
ra. W ogóle bardzo się rozgadał, może nawet tak jak nigdy. Naobie-
cywał nie wiadomo czego. Ona od razu wiedziała, że to wszystko 
trzeba przez pół podzielić. Nie minęły dwa miesiące, a firma wpa-
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dła w tarapaty, bo się handel z Rosją urwał. O podwyżce ani mowy 
nie było, musieli się cieszyć, że go nie zwolnili. W lutym urodził się 
Gucio, ona poszła na macierzyński i przestało im wystarczać do 
pierwszego. Jakby ich dziadek nie poratował, to nie wiadomo, jak 
by było. W lecie chodziła z dziećmi do parku. Tyle było ich wakacji…

Nie żeby miała żal. Zresztą niby do kogo? Władek szedł do robo-
ty, a ona wstawała, pakowała dzieci do wózka, kupowała w kiosku 
jakąś kolorową gazetę i zaraz między drzewa, chociaż na chwilę. 
Czasem na trawie leżała jeszcze rosa. W maju słychać było droz-
dy i kwitły dwa kasztany. W połowie czerwca pachniało lipami, 
a w sierpniu – skoszoną trawą. Gdyby miała powiedzieć, to te 
poranki lubiła chyba najbardziej. Coś takiego w nich było, jakby 
na chwilę inny świat. Gucio spał. Stawiała wózek przy ławce, siadała 
i otwierała środkowe strony. Anitka już umiała sama się zabawić. 
Wystarczyło zerknąć na nią co jakiś czas, natomiast w gazecie były 
kolorowe zdjęcia z tych różnych pięknych krajów, do których nigdy 
się nie pojedzie. Wysokie domy stały prawie nad samym morzem, 
ono zaś miało kolor głębokiego, przezroczystego lazuru, można 
było się w nim zanurzyć jak w niebie. A na innym zdjęciu stała 
willa z kamienia w ogrodzie i można było zobaczyć, że przy ogniu 
ktoś piecze bakłażany z oliwą, sardynki, mątwy, Bóg wie co jeszcze, 
i popija chłodnym białym winem. Podnosiła głowę, jakby chciała 
sobie porównać te dwa obrazy. Tu i tam. Tu ludzie spacerowali albo 
się spieszyli. Przyglądała się im i nieraz myślała, że ci najbardziej 
zaspieszeni pewnie wiele razy byli t a m i widzieli te wszystkie miej-
sca w Chorwacji czy Grecji. Może nawet jeżdżą t a m co roku, bo 
uśmiechnęło się do nich życie, nie to co do niej…

Skarżyć się zresztą nie chciała. Wróciła do pracy. Często brała 
nocki. Zachrzaniała, żeby tylko na rehabilitację Gucia nie brakło. 
Przychodziła na ławkę może raz, może dwa razy w miesiącu. Oni 
wszyscy też zawsze w pośpiechu, nawet nie próbowali jej zobaczyć, 
bo i po co niby mieliby ją oglądać. Jeśli ktoś się zatrzymał, zagadał, 
to najprędzej jeszcze Pan Adaś spod jedynki albo sąsiedzi z kamie-
nicy naprzeciwko. Na początku nie zwracała uwagi, ale za drugim 
czy trzecim razem zaczęła uważnie przyglądać się temu Adasiowi, 
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bo wydało się jej, że on właśnie jakby z lekkim upośledzeniem, 
a przecież i mówi do rzeczy, i świetnie sobie radzi. Rodziców nie 
ma, a jest całkiem samodzielny: umie i zakupy robić, i koło siebie, 
jeszcze robi przetwory, sadzi krzewy, zaś o ziołach wie więcej niż 
niejeden aptekarz.

– Pani weźmie. To kropelki, żeby się dobrze spało. Jest tam 
kozłek, chmiel, melisa, wszystko na spirytusie. Piętnaście na łyżecz-
kę z cukrem. Pani wraca z nocnej zmiany, potem nie może zasnąć. 
Ja wiem…

Nie pytała go, skąd wie, bo tacy ludzie wiedzą czasem więcej niż 
inni. Tak już jest. Podziękowała za krople, przyszło jej do głowy, że 
może i Gucio kiedyś taki będzie – niby na umyśle słaby, ale mądrzej-
szy od wszystkich. Schowała buteleczkę do torebki, powiedziała 
sobie, że to wszystko zależy od opieki i rehabilitacji. Że trzeba się 
nie dawać, chociaż wiadomo, ile to kosztuje i pieniędzy, i wysiłku. 
Rozejrzała się wokół siebie, jakby całemu światu chciała ogłosić, że 
się nie poddadzą – że będą go wozić na wczesną interwencję, nauczą 
się z nim ćwiczyć, a on będzie się rozwijał i będą kiedyś z niego 
naprawdę dumni. Anitka przylatywała czasem do niej, a ona tłu-
maczyła jej, że jak pójdzie za rok do szkoły, to musi się dużo uczyć, 
żeby kiedyś dostać dobrą pracę.

– Taką w sklepie? – pytała Anitka, a Hance wtedy nerwy napinały 
się do ostatnich granic i przysięgała sobie, że już więcej siedzieć na 
kasie nie pójdzie, tylko poszuka czegoś lepszego.

– Nie, taką w biurze – odpowiadała spokojnie, ale mała nie ustę-
powała, pytała, czy taką jak tatuś.

– Tak, taką jak tatuś  – mówiła Hanka i wstawała, żeby nie 
wybuchnąć. Nawet jeśli Anitka się opierała, szły do domu. Tylko 
dziadek znał te powroty. Schodził jej z oczu i zajmował się Guciem, 
ona tymczasem tak myła naczynia, jakby chciała je porozbijać, i cze-
kała do wieczora ze swoimi planami. Władek jeszcze nie zdążył rąk 

umyć przed obiadem, a ona od razu mu wyjaśniała, ile 
zarobi w nowej pracy. Jeszcze nie zaczął jeść, a już pyta-
ła, co go tak trzyma, chyba nie ta nowa sekretarka szefa, 
przecież księgowy gdzie indziej może dostać dwa razy 
więcej. To, co było dalej, dziadek również znał dobrze: 

Rozejrzała się wokół 
siebie, jakby całemu 

światu chciała ogłosić, 
że się nie poddadzą
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Władek nic się nie odzywał, tylko pochmurniał coraz bardziej, lewa 
ręka mu się zaciskała, wreszcie wstawał i szedł bawić się z małym, 
a ona jeszcze za nim leciała – ale z daleka – i powtarzała nazwy 
firm, które szukają księgowego, ale takiego, który jest uczciwy, 
a nie po prostu głupi.

Może nie miałaby tyle rezonu, gdyby nie była już ubrana do robo-
ty. Brała torebkę z szafki, Władek znikał w pokoju, a ona już leciała, 
jakby ziemia paliła jej się pod nogami. Jeszcze coś tam powtarzała 
w drzwiach, ale już bardziej do siebie. On zaś wychodził dopiero po 
dobrej chwili, brał sobie i dziadkowi piwo z lodówki, a ten siadał 
przy oknie, nalewał do wysokiej szklanki, upijał z wierzchu i mówił:

– Tak to jest, tak to jest…
Potem otwierał słoik z ogórkami, zagryzał, a Władek nic się nie 

odzywał, bo co miał mówić, skoro wszystko właśnie zostało powie-
dziane: cały ich los, cała siła. Czasem więc tylko powtórzył – tak to 
jest – i dalej siedzieli zapatrzeni w okno, bo wiadomo, że los musisz 
umieć i przyjąć, i utrzymać. Miasto paliło tam swoje światła, wibro-
wało od swoich rytmów i drgań, na podwórku gasły ostatnie cienie.

– Inaczej nie będzie… – mówił wtedy dziadek, choć przecież wie-
dział, że wszystko się zmieni. Czasem oglądali jeszcze mecz, było 
jasne, że Władek też wie, i to najlepiej z nich wszystkich. Piwo było 
coraz ciemniejsze, nie zapalali światła. Gucio spał, Anitka bawiła 
się klockami. Któregoś wieczoru powiedział ojcu, że zmienia pracę, 
bo w Poltranspie dostanie prawie dwa tysiące więcej, a ten tylko 
pokiwał głową, jakby od razu wiedział, czym to się skończy. Dopili 
do końca, dziadek opowiedział małej bajkę i poszli spać.

Hanka mówiła potem ludziom, że ona też miała złe przeczu-
cia. Chodziło jej jednak o to, że tak mniej więcej tydzień po tym 
linie w śmietanie Władek dowiedział się o wyjeździe integracyjnym 
i zaczął ją namawiać, a ona nie chciała. Prosił, że to będą ich koloro-
we dni, jakby wakacje, obiecywał złote góry. Wreszcie nawet szanta-
żował, że już za nią zapłacił, a ona nie i nie. Gdyby mu powiedziała, 
że nie ma co na siebie włożyć, to na pewno kupiłby jej i sukienkę, 
i żakiet, i jeszcze na kosmetyki dołożył. Ale zacięła się jak nigdy: 
Jedź sam, dwa dni to nie wieczność. On jeszcze nalegał, ale już widział, 
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że nic nie wskóra. Chyba też zaczął się domyślać, czego ona się boi, 
bo nagle zaczął jej opowiadać o paniach z płac: że i normalne, i sym-
patyczne, po prostu równe babki. Że jest pani Wisia, taka blondyn-
ka, a pani Ola to będzie chyba w jej wieku i też ma dwoje dzieci. Ona 
niby słuchała, ale jak go zapytała, czy jest tam jakaś, która nie ma 
tipsów, a on odparł, że nie, to natychmiast powiedziała twardo, że 
to żadne wakacje i tam dla takich jak ona miejsca nie ma. Odwró-
ciła się i zaczęła myć naczynia, więc ani objąć jej już nie mógł, ani 
nic powiedzieć. Stał przy drzwiach, ona tymczasem myślała, co taki 
Władek może wiedzieć o życiu i o kobietach – o tym, jak patrzą i jak 
badają. Jeszcze dobrze im w zasięg wzroku nie wejdziesz, a już cię 
podsumują: ile buty, ile ciuchy, torebka, zegarek. A jak się zbliżysz, 
to od razu wiedzą, czy chodzisz do kosmetyczki, czy nie, i jakie kre-
my sobie wcierasz, chyba po pięć złotych z lidla.

– Jedź sam. Mikulasz to nie Chorwacja…

Czy on w ogóle wiedział, jak takie wakacje wyglądają? Gdy wrócił, 
Hanka śmiała się, że dopiero wtedy zrozumiał, o co chodzi. Że w ich 
firmie nie tylko paliwa, ale i pracowników ulepsza się etylowym 
alkoholem. Z przodu autokaru sekretarki obsiadły kierowników, 
potem kokosiły się kadry i płace, więc Władek poszedł od razu na 
tył do tirowców. Usiadł z Szymonem, tylko jego wtedy znał lepiej. 
Wyciągnął piwo dla chłopaków, coś zagaił. Szymon im powiedział, 
że swój chłop i z górą nie trzyma, więc z tym i z owym po chwili 
grabula i sztama. Wprost im zresztą powiedział, że do tej pory 
robił gdzie indziej i go ciekawi po prostu, jak to jest. Na początku 
się szczypali, ale gdy z przodu towarzystwo było już rozśpiewane, 
to im puściło. Słuchał i aż oczy przecierał, bo jemu wydawało się, 
że to zawód jak marzenie: pełna wolność, nie to, co przy biurku. 
Wyobrażał sobie, że to właśnie tylko wiatr we włosach – dziś tu, 
jutro tam, ciągle nowe kraje, nowe widoki, barwy życia. A oni niby 
półgłosem i na ucho, ale mówili mu o czymś całkiem przeciwnym. 
O tym, jaka monotonia i harówa. Jedziesz autostradą, to widzisz 
prawie cały czas to samo i jeszcze cieszysz się, że nie stoisz, bo 
przecież wystarczy trochę w głąb Niemiec, żeby utknąć w korku. 
A towar musisz dowieźć na czas. Zaczynasz się denerwować, to 
jeszcze krajowi ze spedycji dodatkowo podniosą ci ciśnienie, bo 
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zaczną dzwonić co pół godziny, żebyś im dawał meldunki z trasy. 
Zajedziesz znów na miejsce, przecież też nie od razu odpoczniesz, 
bo jeszcze kilo papierów. Rozładunek i załadunek na pauzie robisz, 
a nie na tachografie, bo inaczej byś nie zarobił. Trafisz wreszcie na 
jakiś parking, to znów się tłuczesz, zanim zaśniesz, a wstajesz, 
jakby przez wyżymaczkę cię ktoś przepuścił. O rodzinie też raczej 
zapomnij. Starsi jeszcze jakoś się trzymają, ale z młodych większość 
po rozwodach. Co to za chłop, który w domu jest raz na tydzień albo 
rzadziej? – tak ci żona powie, a potem dowiesz się, że się z takim 
czy innym przez Internet zwąchała. To nie jest życie, Władek, to 
tułaczka i wieczna poniewierka…

Kiedy zajechali pod hotel w Mikulaszu, okazało się, że mało kto 
mógł wysiąść bez wysiłku i samozaparcia. Kierowca otworzył drzwi, 
a oni powolutku, od siedzenia do siedzenia, potem po schodkach, 
trzymając się poręczy. Władek wyskoczył pierwszy, rozejrzał się 
dookoła. Słońce właśnie zachodziło za góry, pięknie było. Szef od 
razu dał im przykład, jak oddać szacunek naturze. Stał przez chwi-
lę, tocząc rozmarzonym wzrokiem po szczytach, a potem odważ-
nie puścił się poręczy przy ostatnim schodku i buchnął na ziemię, 
jakby chciał ją z wdzięczności całym sobą ucałować. Nie miały tyle 
odwagi panie z płac czy sekretarki, które wychodząc, przyklękały 
tylko na ziemi z wielką czcią i zaraz się podnosiły, by po kilku kro-
kach znów nabożnie opaść na kolana. 

W takiej to procesji – już to czołgając się pokutnie, już to na klęcz-
kach lub nawzajem podnosząc się z upadku – dotarli zakosami do 
hotelu, a wreszcie na nocleg do swoich pokoi. Władek zbudził się 
rano, chodził trochę dookoła budynku, dzwonił do dziadka, opo-
wiadał Anitce o górach, bo Hanka jeszcze spała. Potem widział, że 
śniadanie nie wszystkim smakowało, ale kiedy ich zawieźli na ter-
malne wody, to prawie każdy odnalazł humor. Specjalnie dla nich 
przyszedł wodzirej i to on ich wodził po tych wszystkich basenach 
czy zjeżdżalniach. On także namawiał do różnych zabaw – a to 
siatkówka wodna, a to fala, a to znów konkurs na pontonach. Paru 
tirowców, no i oczywiście Władek, dało się nawet przekonać do 
linowego parku – wspinali się jak małpy po różnych sznurkach, cho-
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dzili po cienkich kładkach wysoko nad ziemią, na koniec skakali na 
linie z wysokiego drzewa. Wieczorem planowane było integracyjne 
przyjęcie, na drugi dzień mieli jeszcze w drodze do domu zwiedzać 
słowackie zamki.

Bankiet zaś jak bankiet. Władek nabrał sobie na talerz, stanął 
z tyłu. Patrzył, że tirowcy już teraz nie w swojej paczce, tylko pra-
wie każdy startuje do tej czy tamtej z innych działów, do niektó-
rych nawet dwóch czy trzech. Szef już na samym początku postukał 
w kieliszek, zaczął coś mówić o firmie, że konkurencja jest silna, ale 
się trzymają, bo są dobrym zespołem. Od razu też pod ten zespół. 
Otrząsnęli się, zagryźli, to znów wicedyrektor to samo, a potem 
kierownicy działów. Oni jeszcze kończyli, a już robiło się gwarno, 
już towarzystwo się rozpraszało w grupki po kątach sali, a obsłu-
ga nie nadążała z noszeniem butelek. Wodzirej musiał to widzieć, 
bo nagle huknęła muzyka, zamigotały światła nad parkietem, cały 
zarząd puścił się w pląsy, więc inni też, choć może mniej chęt-
nie. Wracali zdyszani po jednym tańcu czy po dwóch, wycierali 
się z potu, wodzirej zaczynał opowiadać dowcipy. Zapytał ich na 
przykład, jak jest po słowacku „wiewiórka”. Nikt nie wiedział, więc 
mówi im, że „drewni kocur” i wszyscy się uchachali, chociaż słyszeli 
to już tyle razy od kierowcy w autokarze. Potem mówił im kawały 
o teściowej, o księżach, a oni śmiali się nie na koniec każdego, tylko 
od razu, gdy jakiś się zaczynał, i właściwie cały czas. Muzyka szła 
dalej, lecz mało kto był w stanie się poderwać. Minęła godzina czy 
dwie, wymykali się chwiejnie na ścieżki wokół hotelu, do parku, 
a wreszcie do hotelowych korytarzy czy pokoi. 

Zniknął też Władek. Podobno włóczył się chwilę poza miastem, 
potem od razu poszedł spać. Już zasypiał, gdy usłyszał, że ktoś ni 
to skrobie, ni to puka do drzwi. Otworzył, widzi, że w progu chwieje 
się Andżela z płac, ale dziwnie, bo w samej spódnicy i biustonoszu. 
Zapatrzył się na chwilę, zaniemówił, bo rzeczywiście cycki miała 
tak wielkie, jak mówili, a może nawet jeszcze większe. Tymczasem 
ona właśnie tymi cyckami nagle zaczęła napierać: Panie Władku, 
pan taki uprzejmy… Andżela jestem… Przyszłam, czy nie ma Pan, czy 
nie masz… Tak po prostu, Władku… Taka rozkojarzona jestem i przy-
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szłam… Przyszłam, czy nie masz cukru… I pcha go w głąb pokoju, aż 
się zatrzymał przy krawędzi łóżka, wreszcie stracił równowagę, ona 
też jakby niechcący poleciała na niego: Władek…Czasem tak myślę… 
Tak myślę… Władziu… Po co nam ten cukier, jak jest inna słodycz…
Dopiero jak go zębami zaczęła gryźć w ramię, on nagle otrzeź-
wiał, coś burknął, zerwał się, ale chyba nie był całkiem przytomny. 
Zamiast odprowadzić ją do drzwi albo narobić rabanu, po prostu 
otworzył okno i wyskoczył, bo to było na parterze. Ona coś za nim 
jeszcze krzyczała, a potem zaczęła się drzeć na korytarzu, że chciał 
ją zgwałcić. Wyszła Wiśka w koszuli, dała jej z liścia, żeby zamknęła 
ryja, bo późno, więc tylko w drodze powrotnej szeptała tej i owej 
na ucho, jaki to Władek cham, że kobiety nie potrafi uszanować. 
Trzeba też powiedzieć, że mało kto jej wierzył, bo wiedzieli, jaka 
jest. Władkowi tylko się dziwili, że głupi, przecież mógł ją wydymać 
jak wszyscy i nie psuć atmosfery w zespole.

Hanka tymczasem, mimo swoich złych przeczuć, niczego nie 
podejrzewała. Anitka zaczęła chodzić na basen, dziadek dostał 
fotel, a dla Gucia wykupili i masaże, i ćwiczenia. Miło było patrzeć, 
jak się zmienia. Któregoś dnia zobaczyli, że zaczyna chodzić. Po 
tygodniu – że pojawiają się pierwsze artykułowane dźwięki. Od 
tego momentu zaczęli planować wyjazd. Wychodziło przy tym, że 
za granicę, bo ceny mniej więcej te same, a pogoda dużo pewniej-
sza. Owszem, Hanka podśmiechiwała się czasem z tych 
jego wakacji. Chciała, żeby jeszcze raz jej opowiadał, jak 
wyskoczył z okna w krzaki i rozdarł piżamę na tyłku. Ale 
nawet jak miała gorszy dzień, to przez myśl jej nie prze-
chodziło, że im taki wywinie numer. Czytali różne oferty, 
porównywali, właściwie to już tylko tymi wakacjami żyli, 
chociaż był dopiero początek czerwca. Wszystko zaś dlatego, że im 
wypłacili pięćset plus i Władek kupił auto. Stała właśnie przy zle-
wie, gdy zatrąbił na podwórku. Lecieli jak na skrzydłach. Wyszedł, 
rzucili mu się na szyję, a potem woził ich po najbliższych ulicach, 
ale dalej się bał, bo jeszcze nie miał wprawy. Weszli do domu, każ-
dy opowiadał swoje wrażenia, on zaś od razu, że to jeszcze nie 
koniec, bo oglądał też przyczepkę kempingową i najbardziej opła-
ci się właśnie tak, bo nie trzeba dużo płacić za noclegi, a jedzenie 

Hanka tymczasem, 
mimo swoich złych 
przeczuć, niczego 
nie podejrzewała
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robi się samemu na butli. Cała sobota i niedziela zeszły im przy 
Internecie – gdzie jak dojechać, jakie atrakcje, jakie ceny. Myśleli 
na początku, że może Chorwacja, ale gdy podliczyli, to się okazało, 
że lepsza Bułgaria – że pojadą do Warny. Zamykała oczy i widziała, 
jak siedzą sobie na leżakach nad morzem, jak piją oranżadę, a dzieci 
na brzegu lepią zamki z piasku. Kiedy im powiedział, że na razie 
jest na zaległym urlopie, ale więcej do Paltranspu nie pójdzie, to 
myślała, że jej z żalu serce pęknie. Dziadek obiecywał, że się dorzu-
ci, ale co on tam mógł... Wróciła z nocki i zamiast iść spać, leżała 
na łóżku i płakała, a Władka przez dwa dni do głosu nie dopuściła, 
żeby wytłumaczył. 

Tymczasem on rzeczywiście zaczął się niepokoić, bo odpowiedzi 
z Betżelu wciąż nie było. Sam już nie wiedział, czy się na bezrobocie 
rejestrować, czy nie. Dobrze, że mu Szymon przyczepkę podsta-
wił, jak obiecał. Dni zaczęły im schodzić przy jej odnawianiu. Wte-
dy też jej wszystko wyjaśnił, bo widział, że dopiero teraz zaczyna 
kumać. Przecież jemu nie o to szło, żeby ich krzywdzić czy marzenia 
odbierać. Przeciwnie, jak Bóg da, to pod koniec lipca pojadą. Im się 
może zdaje, że to jakaś jego głupota czy widzimisię, a to kryminał 
jest i tyle. Ta jego firma, najprościej mówiąc, zaczęła mu dawać do 
księgowania puste faktury. Żadnej transakcji nie było, a on miał 
odliczyć podatek. Jak to wyniuchał i miał już pewność, to od razu 
powiedział, że nie zaksięguje, bo on za nich siedzieć nie pójdzie. 
Oni na to, żeby sp…dalał, bo na jego miejsce jest trzech mądrzej-
szych od niego. Jeden nawet warknął, że gdyby puścił parę, to go 
dorwą. Wyjął wtedy komórkę i na ich oczach kliknął, że wysyła do 
Szymona to, co się nagrało, czyli karalne groźby. Doskoczyli do nie-
go, ale było za późno. Musieli zacząć od innej strony. Że dostanie 
odprawę, no niech zna ich dobre serce. Taką nagrodę za milczenie. 
On wtedy do nich, że jeszcze w życiu nikogo nie sypnął, niech śpią 
spokojnie i uczciwym ludziom też dadzą spokój. Wyszedł i tyle go 
widzieli. Teraz zaś czeka na odpowiedź Betżelu, pewnie dostanie 
na początku trochę mniej niż w Paltranspie, ale to przecież i tak 
lepsze niż wakacje w pierdlu. Patrzył na nich, badał, czy rozumieją, 
ale każde chyba zrozumiało inaczej, bo dziadek powiedział tylko: 
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Tak to jest, tak to jest…, Hanka zaś odwróciła się i poszła do domu, 
a plecy jej się trzęsły, jakby pochlipywała. 

W ogóle to od paru dni zrobiła się strasznie nerwowa, aż Władek 
zaczął się poważnie zastanawiać, czy przypadkiem nie jest w cią-
ży. Nic jej nie pasowało. Ani to, że rzeczywiście dostał tę odprawę; 
ani to, że nie tylko przyczepkę, ale jeszcze auto tak z Szymonem 
podrasowali, że można było teraz jechać na koniec świata. Specjalnie 
zabierał rodzinę w niedziele do Skierniewic, do Łowicza czy Niebo-
rowa, i fundował obiad w restauracji, ale nawet to jej nie cieszyło. 
Dopiero gdy przyszedł dokument z Betżelu, że jest zatrudniony od 
pierwszego sierpnia, to w nią jakby nowa dusza wstąpiła. Jeszcze 
tego samego wieczoru zrobiła im naradę i każdemu wyznaczyła 
zadania – ona przyniesie produkty, zrobi przetwory, weźmie to, co 
potrzebne na plażę, zwłaszcza żeby o kremach z wysokim filtrem 
nie zapomniała. Władek niech się tam jeszcze rozpatrzy, bo trze-
ba przecież i namiot, i ubezpieczenie, niech pilnuje dokumentów, 
pieniędzy, samej trasy i postojów, dziadek pomoże przy dzieciach 
i przy przetworach. No i niech się douczą, co tam w tej Warnie 
jest, przecież tam król polski zginał, żeby nie jechali jak tłumoki. 
Tydzień był jeszcze do wyjazdu, a oni już prali i sortowali ubrania 
na kupki, już znosili do kąta piłki, wiaderka, materace, żeby czegoś 
nie zapomnieć. Nawet dziadek nie tylko marudził im, żeby przed 
taką podróżą poszli do spowiedzi, ale też nie wytrzymał i kupił sobie 
słomkowy kapelusz, ciemne okulary i składany stołeczek, jakby na 
ten wyjazd odkładał od dawna. Popołudniami siadali na balkonie, 
a on opowiadał, jak za Gierka robili im zakładowe wczasy nad Bala-
tonem czy w Rumunii: ile kremów, ile wódek wtedy sprzedał; jakie 
rzeczy kupił, jaką przebitkę dostał na Różycu, że mu się cały pobyt 
zwrócił i jeszcze zostało.

Byli więc już daleko za Warszawą. Dziadek spał z dziećmi z tyłu, 
bo wyjechali o czwartej rano. Hanka też mogła spać, bo jechało się 
spokojnie, ale właśnie nie mogła, tylko ciągle: czy wszystkie doku-
menty, gdzie schowane pieniądze, chyba zapomniała przybornika 
krawieckiego, może kupią po drodze, przecież jak się komuś coś 
rozedrze, to czym zszyją? Mijała chwila, on już myślał, że przestała, 
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a ona znowu: czy nie widział czerwonego pudełeczka, przecież tam 
był stoperan… Takie niepozorne pudełeczko, matko droga, jedzenie 
nie wiadomo jakie, a oni bez stoperanu, przecież jak jest biegunka, 
to człowiek zaraz się odwadnia i śmierć w oczach. Włączył radio, kie-
dy mówiła o spreju do ochrony przed komarami – gdzie położony, 
przecież tam komary mogą malarię roznosić, a oni się nie zaszcze-
pili. Na jedynce mówili akurat o deszczach w Karpatach, trochę się 
martwił, żeby nie było tak jak parę lat temu, gdy przyszła powódź 
i drogi im w górach pourywało. No i w końcu znalazł dla niej oczy-
wiście ten przybornik i pudełeczko, gdy stanęli na parkingu w lesie 
za Gorlicami. Szedł do niej, a ona patrzyła, jak zza drzew schodzi 
mgła, jak potok trzepocze między kamieniami. Widział, że wresz-
cie zaczyna z niej schodzić całe to złe powietrze. Złapała dzieci za 
ręce, podbiegła i mówi: Popatrz Właduś, ja nigdy nie myślałam, że ta 
nasza Polska taka piękna.

Pewnie, że piękna. Cały świat jest piękny. Przed przejściem 
w Koniecznej stanęli na dłużej, poodwijali ze sreberek pieczonego 
kurczaka, liście sałaty, krojone ogórki, zagryzali chlebem, chociaż 
nie było jeszcze południa. Pytali nawet, co mu się tak spieszy, ale 
ich zbył. Oczywiście, że piękna. Zatrzymał się dopiero przed Preszo-
wem, wykupił winietkę, a dziadkowi i Hance po piwku. On wyprze-
dzał zawalidrogi, a oni wymyślili dzieciom zabawę – „jedzie kareta, 
dzwonki dzwonią”. Jak umiesz patrzeć, to zobaczysz, że piękna. 
Minęli Koszyce, wjechali na Węgry, a on dalej myślał, od czego to 
właściwie zależy, żeby wiedzieć, czy twój kraj ci się podoba, czy nie. 

Ruch był spory, robiło się gorąco i dzieci zaczynały już 
marudzić. Przy rozjeździe na Miszkolc wyszło mu, że to 
zależy od honoru. Jak masz honor i znasz swoją wartość, 
to twój kraj też wyda ci się porządny… Włączył klimę, 
dziadek zaczął im opowiadać, jak nad Balatonem potra-
fiło dogrzać – że spali na goło, owinięci w mokre prze-

ścieradła, i o trzeciej w nocy wstawali, żeby znów je namoczyć, bo 
wysychały, a pod suchymi nie dało się zasnąć. Dopiero jak zajechał 
na parking i powiedział, że na dzisiaj wystarczy, to się zdziwili, bo 
do wieczora było jeszcze daleko. 

Jak masz honor i znasz 
swoją wartość, to 

twój kraj też wyda 
ci się porządny…
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– No i co mamy tu robić? – obruszyła się Hanka, a on nic, tylko 
żeby szli za nim. Wlokła się, myślała, że to zwyczajny basen, ale to 
był chyba cały kompleks. Ktoś mu widocznie wszystko wcześniej 
poobjaśniał, bo pieniądze miał już przygotowane, wszystko im tłu-
maczył, gdzie wyjście i jak na bramce odbić opaskę z czipem. Prze-
brali się, przecisnęli się do środka, bo ludzi było sporo, zwłaszcza 
Polaków. A ją dosłownie z nóg ścięło:

– Boże!
On zaczął chlapać się z dziećmi, ona tymczasem stała jak zamu-

rowana, przecież czegoś takiego nawet w gazetach nie było – takich 
pięknych jaskiń ze światłami migającymi na wodzie, białych skał, 
z których sączyła się woda, takich tuneli i grot, takich ciepłych 
baseników z bąbelkami, że siadasz i wyciągają z ciebie zmęczenie 
jak gąbka. 

– Jezus Maria!
Dziadek zaczął robić zdjęcia dzieciom, a jej wszystkiego było 

mało. A co tu? A co tam? Ciągle podlatywała do niego i pytała, co 
i gdzie. On podnosił głowę, mówił, że nie wie, bo tu nigdy nie był, 
więc sprawdzała. Wynurzała się nagle to z tej, to z innej strony, 
i do niego:

– Władek, tam bicze wodne! A tam kaskada! 
Szedł z dziećmi powoli, ona już była gdzie indziej, i tak bez prze-

rwy – to o fontannie, to o wodospadzie, to o saunach. Cały czas też 
dziadkowi dawała wskazówki do tych zdjęć i nawet jej nie przeszka-
dzało, że jakieś dwie paniusie wyfiokowane pokazywały ją sobie 
palcami, a jedna mówiła do drugiej:

– Popatrz, k…wa, Jadzia, jak ta chamota z pięćset plus teraz 
szaleje.

Władek nie bardzo umiał pływać, ona zaś śmigała jak rybka przez 
jaskinie, przez mieniące się potoki. Potem pozakładała dzieciom 
dmuchane kółka i ciągnęła je za sobą, aż wreszcie dziadek krzyknął:

– Hanka! Władek! Słuchajcie, chyba trzeba wychodzić, bo zaraz 
zamykają.

Kto więc mógł przypuszczać, że taki dopust jeszcze na nich spad-
nie? Dziadek spał w przyczepce, a oni z dziećmi w namiocie. Wyspa-
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li się jak książęta. Sunęli niespiesznie przez Rumunię, a ona raz po 
raz patrzyła na męża i mówiła:

– Właduś, powiedz, ale szczerze powiedz, czy to wszystko jest 
naprawdę? – on zaś nie spuszczał wzroku z drogi i odpowiadał:

– Kurczę, chyba naprawdę to robimy!
Śmiali się wtedy wszyscy, a najbardziej dziadek, bo skąd mogli 

wiedzieć, co się stanie. Znów im opowiadał, jak to Czarne Morze mu 
się śniło po nocach, te wielkie plaże i fale. Wpadł w taki humor, że 
jak chciało mu się pić, a nie było nigdzie sklepu, to kazał Władkowi 
zatrzymać się przy jakimś gospodarstwie. Nie dał sobie nic powie-
dzieć, tylko sam poszedł i poprosił. Powtarzał parę razy ‘woda’, 
‘zimna’ i pokazywał na szklankę, gdzie nalać. Dawał im nawet jakieś 
monety, ale nie chcieli, tylko machali rękoma, że fajny z niego gość 
i żeby wypił. Szedł z tą szklanką, bo chciał się podzielić z synową 

i synem. Ale gospodarzy też nie chciał urazić, więc w poło-
wie drogi stanął i z szacunkiem upił. Wszyscy się zdzi-
wili, że nagle się zakaszlał, na gębie zrobił się czerwony 
i oczy mu stanęły w słup, a potem krzyknął, że to czysta 
śliwowica. Jak wrócili do Warszawy, Hanka wspominała 
czasem, że to był właśnie pierwszy zły znak, ale Władek 

nie dopytywał, o co właściwie jej chodzi – czy o to, że tamci się 
uśmiali, przynieśli im wody z sokiem i powtarzali: apa, apa; czy o to, 
że dziadek tchu nie mógł złapać, a potem prawie do samej Warny 
śpiewał im miłosne piosenki po rosyjsku.

Na początku przecież mogłoby się wydawać, że to drugie. Całe 
pięć dni. Oni do morza, a on posiedział na plaży, pospacerował do 
obiadu, jeszcze z godzinę z Guciem pofiglował – bo małego kochał 
nad życie – a potem gdzieś znikał.

– No i co się interesujesz? On tu musiał kiedyś być. Chodzi i mu 
się przypominają dawne czasy – Władek zdjął patelnię z gazu, zaczął 
nakładać.

– A jak się zgubi? Zajdzie za daleko i nie będzie wiedział, jak 
wrócić? – Hanka wierciła się na krześle i sama już nie wiedziała, 
co ma robić.

– Prędzej ty byś się zgubiła. On zna rosyjski, wszędzie się dogada. 
– A jak zasłabnie?

Chłop to zawsze chłop. 
Wiadomo, co taki 

ma na myśli, jak nie 
jest zajęty robotą
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– A jedzże wreszcie i licha nie kuś! – zirytował się, więc już się nic 
nie odzywała, ale swoje przecież wiedziała: Władek chłop i ojciec 
też chłop. Chłop to zawsze chłop. Wiadomo, co taki ma na myśli, 
jak nie jest zajęty robotą. Zjedli kolację, a ona na drugi czy trzeci 
dzień wróciła z wieczornego spaceru i wyciągnęła go za przyczepkę, 
żeby dzieci nie słuchały: 

– Władek! Władek! Skaranie Boskie, dziadek się nam zakochał!
– Matko najświętsza! – Władek złapał się za serce, bo wiedział, 

co to może być w takim miejscu nad morzem. Nic tylko przykleiła 
się jakaś cwaniara! Już teraz ciągnie pieniądze od starego, a ile 
jeszcze zechce wyciągnąć, to nawet najlepsza księgowa nie policzy!

– Widziałaś ją?
– Tylko z daleka. Niosłam cukinie w siatce, patrzę, a na tarasie tej 

restauracji przy samym morzu jakiś znajomy kapelusz. Podeszłam 
bliżej, a oni jak dwa gołąbki. Pozamawiali szampany i jeszcze nie 
wiadomo co. Dziadek ją trzyma za rękę, w oczy patrzy, zagaduje 
i nagle cmok ją w usta! Wyobrażasz sobie?

– A ona?
– Co ona?
– No, czy się broniła…
– Przed czym broniła? Przygięła się tylko do tyłu jak kocica i nie 

wiadomo, do czego by doszło, gdyby kelner nie nadszedł z sałatkami.
– Stara?
– Bo ja wiem? Wydała mi się trochę młodsza od niego, ale z dale-

ka trudno poznać.
– Matko najświętsza! Ledwo człowiek na prostą w życiu wyjdzie, 

to znów taki zakręt, że od razu w głowie się zakręci. Może to zwy-
kły flirt wakacyjny? Ile on jest w stanie fundować jej z tego, co mu 
z emerytury zostaje? Widziałaś tę jego chudą saszetkę? Za trzy dni 
skończą się pieniądze, to i miłość się skończy – położyli dzieci spać, 
a potem chcieli na niego poczekać, ale ich sen zmorzył i zgadali się 
dopiero przy śniadaniu. 

Słońce było już wysoko, pachniały nagrzane pinie. Dziadek szedł 
i podśpiewywał. Popatrzyli na niego i nagle wydało im się, że to 
zupełnie inny człowiek. Owszem, nogami trochę powłóczył, ale 
plecy wyprostowane, oczy nawet zadziorne, lat ubyło mu chyba 
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z dziesięć. Dzieci zjadły kanapki, biegały dookoła przyczepki, a on 
siadł przy stole i nie dziobał jak dawniej, tylko gryzł pełne kęsy 
i przepijał winem rozcieńczonym wodą. Dawniej zaraz po śniadaniu 
brał się za gazetę, teraz jednak poderwał się jak sprężyna, przecią-
gnął, pomachał rękami, potem nogami, że niby taka gimnastyka. 
Potem – jakby specjalnie im na złość – zaczął robić miny i śpiewać: 
Na plaży, na plaży fajnie jest!.

– A tatuś to chyba na dancing się dziś wybiera! – rzuciła Hanka 
i natychmiast ugryzła się w język, ale było już za późno.

– No właśnie. Właśnie chciałem zapytać, czy wy też idziecie, bo 
przecież muszę wam przedstawić Irenkę.

– Tato, bój się Boga, jaką Irenkę? – jęknął Władek.
– Irenkę Drozd, moją dziewczynę.
– Chyba się tata nie zakochał? – nie wytrzymała Hanka i zaraz 

pożałowała swoich słów, bo on jakby właśnie na to czekał. Zaczął 
im tłumaczyć, że to jest prawdziwe uczucie. Takie, które dostaje się 
w darze. Od pierwszego wejrzenia. Że przecież od śmierci Helenki 
minęło prawie trzydzieści lat i on nigdy nie myślał, a tu nagle coś 
takiego… Opowiadał im też, że Irenka jest z Łomży, że pracowała 
w zakładach mleczarskich, a teraz mieszka sama i przyjechała tu 
z dziećmi z Anglii na tydzień, bo dogląda młodszych wnuków. Han-
ka na końcu języka miała dwa czy trzy poważne pytania, ale bała 
się cokolwiek powiedzieć, bo to wszystko już przestawało jej się 
mieścić w głowie. Dopiero gdy znaleźli na dwie godziny opiekunkę 
do dzieci i ubierali się na ten dancing, rzuciła:

– A jak będzie chciał się z nią ożenić? – Władek nagle zamarł, 
jakby mu kto w gębę strzelił. Nie liczył już nawet tego, co im tata 
dopłaca do czynszu, ani tego, że dzieci pilnuje, tylko o wstyd przed 
ludźmi z osiedla mu chodziło. Odwrócił się wolniutko całym ciałem, 
a blady się zrobił jak papier: 

– To się ożeni…

Potem wiele razy przypominali sobie tamtą noc. Nie weszli od 
razu na parkiet, tylko spacerowali chwilę dookoła po żwirowych 
ścieżkach w słabym świetle. A pod dachem, na podeście z desek, 
było jasno, kręcili się ludzie, kolorowe reflektory prześlizgiwały 
się po wirujących sylwetkach. Raz po raz w złoty snop wpadała 
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jakaś para. Przystanęli na chwilę, widzieli, że muzyka się uspoka-
ja, tancerze idą się czegoś napić i zostają tylko ci, którzy oddali się 
melodii do końca. Światła też jakby przygasły, na środku została 
pojedyncza smuga i właśnie wokół niej kręciła się jakaś zaczaro-
wana para. On był w ciemnych okularach i kapeluszu, ona miała 
białą suknię w kwiaty. Poruszali się wolno, włosy mieli księżycowe, 
Hance wydało się, że są jak srebrne motyle. Aż wzdrygnęła się, gdy 
jej Władek szepnął na ucho:

– O matko! To przecież oni…
Zaczęli ostrożnie tańczyć na drugim końcu sali, ale dziadek 

widocznie zaraz ich wypatrzył, bo ledwo zaczęła się przerwa, gdy 
usłyszeli nagle zza pleców:

– Dzieci drogie, to jest właśnie Irenka!
Odwrócili się niezgrabnie, Hanka cała jakby nakrochmalona:
– Dobry wieczór, miło nam Panią poznać.
Przywitali się, podeszli o stolika i zapadła cisza, bo nawet dzia-

dek stracił mowę. Każdy coś tam chrząknął, coś próbował – że 
ciepło, że kemping może nie najnowszy, choć w sumie fajny – ale 
czuli, że każdy wyraz zatrzymuje się w gardle, a w głowie pusto. 
Dopiero Irenka wybawiła ich z kłopotów, bo zaraz przyniosła 
z szatni wielką papierową torbę i wyciągnęła z niej nowiutkie 
zabawki dla Anitki i Gucia:

– Jak ja wam zazdroszczę! Moje wnuki w Anglii… Raz na rok… 
Niektóre nawet rzadziej… Patrzyłam na was na plaży, pomyślałam, 
to jest prawdziwa polska rodzina… Bo ludzie muszą być ze sobą – 
i starsi, i młodsi – ludzie są sobie potrzebni… Janusz tyle mi mówił, 
on poza wnukami świata nie widzi… Tyle o Guciu, jaki się zrobił 
zmyślny… Ja, cóż… Samotność straszna rzecz… Od jesieni nie chce 
się wychodzić z domu, ani nawet sprzątać czy gotować, bo nie ma 
dla kogo… Może te zabawki… Janusz mi opowiadał…

Zaczęli oglądać lalki, klocki, jeszcze jakieś pojazdy i domki, a ona 
ciągle o tym Januszu, ile dobrego jej o nich powiedział: że teraz taka 
rodzina to prawdziwy skarb… Przecież w życiu trzeba być uczciwym, 
niby się wie, a nie każdy potrafi i tyle z tego nieszczęść… Mówiła 
i mówiła, a Hanka miała minę, jakby ciągle czegoś nie rozumiała. 
Dopiero po chwili ją olśniło, aż się do siebie uśmiechnęła: przecież 
dziadek ma na mię Janusz, a nie dziadek. 
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– No to za przyjaźń! – Władek podniósł kieliszek do góry. Wła-
śnie rozmawiali o tym, że ludziom wystarczą nieraz trzy, cztery dni 
urlopu i od razu robię się bardziej życzliwi. Na kemping przecież 
różni przyjeżdżają – z różnych stron, z różnych krajów, a jakby się 
chciało o coś zapytać czy coś pożyczyć, to niejeden wręcz własny 
namiot by ci oddał. Dzieci też bawią się ze sobą, nie przeszkadza, 
czy polskie, czy rumuńskie, czy węgierskie, bo dzieci zawsze się 
dogadają. Potem tańczyli jeszcze trochę. Podchodzili co jakiś czas 
do stolika, opowiadali sobie o robocie – jak dużo zależy od tego, jaki 
szef, czy umie z żyć ludźmi i nie szczuć jednych przeciw drugim.

– Za życzliwość szefów świata – Irenka się rozgadała na dobre, 
śmiała się co chwila i oni też. Do Władka dotarło nagle, że ona 
trochę przypominała mamę – i posturą, i gestami, nawet niektóre 
słowa wypowiadała podobnie.

– Za serdeczność – już wstawali, już musieli się żegnać, bo do 
dzieci. Zanim weszli na kemping, patrzyli jeszcze chwilę z daleka, 
jeszcze widzieli dwa srebrne motyle tańczące powoli wokół smugi 
światła.

– Może trzeba było wypić za miłość… Co myślisz? – zapytał 
Władek.

– Sama nie wiem… – odparła Hanka i zaczęli się całować.

Skąd więc mogli wiedzieć? Powinni wstać o czwartej, a nie o siód-
mej, kiedy wszyscy już grzali silniki. Władka dręczy to właściwie do 
dzisiaj: gdyby wyjechał w nocy, wszystko byłoby inaczej. Co z tego, 
że zaplanował nocleg w Miszkolcu i że chciał jeszcze ostatni dzień 
spędzić na kąpielisku. Ledwo wjechali z kempingu, a już stanęli 
w takim korku, że do granicy z Rumunią dojechali po południu. 
Tego też nie zapomni: jedli kolację na jakimś parkingu za Pitesti. 
Tata bawił się z Guciem i coś do małego mówił, a ten na swój spo-
sób mu odpowiadał. Potem Anitka z Hanką na huśtawce. Na skraju, 
przy kamieniach, cygańska rodzina, która paliła ognisko i śpiewała. 
Potem księżyc nad rzeką. Na łąki zeszła mgła. Pachniało dzikimi 
trawami, a oni szli z tatą brzegiem rzeki. Nie było co się spieszyć, 
po prostu zanocują na najbliższym kempingu. Tata jeszcze zadzwo-
nił do Irenki, coś jej opowiadał, przekazał im od niej pozdrowienia. 
Władek mógłby zapytać, ale wiedział, że nie zapyta, bo na wszystko 
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jest czas. Jest czas na pytanie i czas na spacer nad rzeką. Była dzie-
wiąta, może dziesiąta w nocy, gdy dojechali do kempingu. Wyglądał 
na zaniedbany, brama ledwo trzymała się w zawiasach. Zawahali 
się, bo od kempingowego zalatywało palinką, ale nie było sensu 
szukać dalej. Szybko rozbili namiot, poszli się myć. Hanka miała 
taki zwyczaj, że brała wszystkie papiery i dziadkową saszetką pod 
poduszkę. Wtedy też wzięła. Potem okazało się to ważne.

Gdy wrócili, Władek często pytał i ją, i samego siebie, dlaczego 
tak się stało, dlaczego właśnie wtedy? Policjant patrzył na nich, jak-
by wciąż nie tracił nadziei, że coś im się przypomni, a oni jeszcze 
raz pokazywali mu, gdzie jest ich namiot i gdzie stała przyczepka. 
Hanka płakała, dzieci też, a on wlepiał w nich oczy, jakby spodziewał 
się, że przynajmniej Władek się ocknie i powie mu wreszcie, gdzie 
trzeba szukać. Tymczasem ten jeszcze raz rysował mu jej kontur, 
jeszcze raz o coś pytał w tym swoim dziwnym języku i jeszcze raz 
prowadził go na to miejsce, gdzie była – jakby policjant miał węch 
i mógł podjąć trop. Wodzili się tak kilka razy. On powtarzał to 
swoje nie ma, nie ma, a przecież posterunkowy z Brad od razu wie-
dział że nie ma, wezwano go właśnie dlatego, że nie ma. I dopiero 
na komisariacie, gdy przyjechał tłumacz z Sibiu, wyjaśniło się, że 
to nie o kradzież chodzi, tylko o uprowadzenie, bo w przyczepce 
był polski obywatel Janusz Gniewko. A uprowadzenie to przecież 
zupełnie inny paragraf i procedury wyjaśniania oraz ścigania też 
są całkiem odmienne…

Jak długo tam siedzieli? Gdy wyszli z komisariatu, było co naj-
mniej południe. Wzięli tłumacza na obiad. On jeszcze dzwonił, 
pocieszał, że konsul na pewno zrobi, co w jego mocy, ale oni wiedzie-
li, jak to jest: zanim policja się rozkręci, miną co najmniej dwa dni. 
Chcieli się już żegnać, gdy nagle zaproponował, że pojeżdżą jeszcze 
z Władkiem po okolicy, popytają, może ludzie coś widzie-
li... Wsiedli w auto, przysyłali sms-y, ale Hanka i tak miej-
sca nie mogła sobie znaleźć. Niechby już nawet namiot 
ukradli! Zapakowała, co mogła, do kieszeni spacerówki. 
Potem usadziła Gucia, wzięła Anitkę za ręką i zaczęła się 
włóczyć. Zaczepiała, pokazywała kartkę z narysowaną 

Władek często 
pytał i ją, i samego 
siebie, dlaczego tak 
się stało, dlaczego 
właśnie wtedy?
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przyczepką, zdjęcie teścia, może ktoś coś wie. Zaglądała im w oczy, 
oni coś tłumaczyli, ale rozkładali ręce. Szczerzy byli, nie można 
powiedzieć. Raz po raz ktoś się do niej dołączył, szedł kawałek, 
coś mówił. Musieli też przekazywać sobie tę nowinę, bo czasem 
zanim przyszła, ktoś wychodził przed dom, wynosił brzoskwinie 
dla dzieci albo chleb ze smalcem i skwarkami razem z kompotem. 
Raz nawet jakiś staruszek w czarnym garniturze poczęstował ich 
skrzydełkami z kurczaka. Był też taki, co wyglądał na wariata. Miał 
ze sześćdziesiąt lat, a na sobie coś jak harcerski mundurek: krótkie 
spodnie, białe podkolanówki, brązowe sandały. Spod wojskowej 
czapki z daszkiem wymykały się siwe włosy. Śmiesznie podrygi-
wał, śpiewał cały czas pod nosem, przymilał się do dzieci i dawał jej 
tytoń – skręcony, zawinięty w papierek – ale nie chciała. Najczęściej 
zresztą zagadywały kobiety. Hanka nie wiedziała, czy Cyganki, czy 
nie, wszystkie wydawały się smagłe, bystrookie i czterdziestoletnie. 
Był już wieczór. Brała co chwilę Anitkę na barana. Gucio spał, a ona 
ledwo powłóczyła nogami. Władek zobaczył ich na poboczu i zabrał 
ze sobą. Opowiadał, że każdy mówi co innego. Ten widział to, inny 
tamto, bo ludzie tu rozmowni. Ale żeby coś o przyczepce, to raczej 
nie, więc tłumacz wrócił do domu i obiecał, że się skontaktuje. 
Zaczęli robić kolację, dzieci zaraz zasnęły, a ona nagle się rozpła-
kała, że to jej wina, bo to ona całe te wakacje... 

 O w pół do siódmej obudziły ich psy. Dwóch policjantów trzyma-
ło je na krótkiej smyczy. Najpierw ujadały na kempingowego, krę-
ciły się przy rozwalonej bramie, potem zaczęły obwąchiwać teren. 
Hanka od razu się domyśliła. Chyba jakiś Anioł Stróż, że została 
dziadkowa saszetka. Policjant jeszcze dobrze nie podszedł, a ona 
już leciała i machała z daleka. Dała do powąchania, oni coś do niej 
mówili, więc wysypała wszystko do reklamówki i dała im, tylko 
żeby potem jej zwrócili. Bo rzeczywiście na miejscu nie mieli cze-
go szukać. Ślad przyczepki urywał się na betonowych płytach, psy 
kręciły się w kółko. Kempingowy podpisał zeznania i pojechali. 
Władek chciał koniecznie za nimi, zgodzili się, ale za dwie godzi-
ny wrócił z saszetką. Mówił, że obskoczyli komisy w okolicy i nic. 
Chciał dalej rozglądać się sam, ale się nie zgodziła. Przyczepka może 
być już nie wiadomo gdzie, ale przecież nie o nią teraz chodzi, tyl-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

16
9

ko o dziadka. Może go wysadzili na jakimś parkingu, może sam się 
wymknął złodziejom i teraz nie wie, jak znaleźć rodzinę. A co osiem 
par oczu, to nie jedna…

Okazało się, że na stacji benzynowej też słyszeli, że policja 
szuka, ale o przyczepce nikt nic nie wiedział. Zatankowali, kupi-
li mapę i lody. Boczne drogi wiły się wokół wzgórz porośniętych 
lasem. W dolinie stały domy, a w zagrodach na zboczach pasły się 
krowy i owce. Ludzie od razu otaczali ich gęstym wianuszkiem, 
babcie biadoliły, przynosiły mleko w metalowych kubkach. Męż-
czyźni w baranich czapach naradzali się, pokazywali to w jedną 
stronę, to w drugą. Po południu zajechali od drugiej strony góry, 
nagle jakaś kobiecina w kolorowej chustce zaczęła ich gdzieś cią-
gnąć. Myśleli, że coś im chce pokazać, może jakiś ślad, ale okazało 
się, że do domu na obiad. Na stole stała wielka micha malutkich 
gołąbków pozawijanych w liście winogron, wino też było – w pię-
ciolitrowej butli z uszkiem. Jedli, bo z tego wszystkiego zapo-
mnieli przecież porobić sobie kanapek na drogę. Hanka chwaliła 
wszystko, a kobiecinka pokazała im druga izbę. Cały czas coś 
mówiła, wyciągała zdjęcia, zrozumieli, że szukanie szukaniem, 
ale przecież trzeba też odpocząć, gdzieś się przespać – mogliby 
tutaj, bo to pokój syna, ale on teraz jest we Francji, wróci dopiero 
na jesień. Władkowi było już właściwie wszystko jedno, ale Hanka 
nagle się poderwała, mówiła, że muszą już jechać. Że teść idzie 
piechotą do kempingu, a przecież młody już nie jest i nie wiado-
mo, kiedy ostatni raz w ogóle coś jadł.

Było jeszcze dość jasno, żeby jeździć. Drogi powoli zlewały się 
Władkowi labirynt bez początku i końca. Wioski miały teraz takie 
same domy ze studnią na podwórku, ludzie też wydawali mu się 
coraz bardziej do siebie podobni. Hanka drzemała kwadrans, ale 
potem ona też nie miała już siły, żeby jeszcze raz kogokolwiek 
pytać o to samo. Nawet ona nie dostrzegłaby tego śmiesznego czło-
wieczka, gdyby tak nie machał i nie wyskoczył im niemal pod koła. 
Pisnęły opony, poderwali się wystraszeni. Władek stłamsił w ustach 
cholerę, a ten coś krzyczał i jakby tego było mało, wpakował się na 
przedni fotel, żeby jechać. Może gdyby był ranek, daliby mu radę, 
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ale o tej porze nie mieli żadnej ochoty, żeby się szarpać. Hanka 
powiedziała tylko, że to właśnie ten wariat, o którym opowiadała – 
w wojskowej czapce i harcerskim mundurku. Władek dodał gazu, 
bo jeszcze zostało trochę dnia, i trzymał się tego, co mu pokazywał 
harcerzyk – najpierw prosto, za kapliczką w lewo.

Potem mówił jej, że sam nie wie, czemu to zrobił. Tą samą dro-
gą przejeżdżali przez te dwa dni chyba z dziesięć razy. Wszystko 
mógł wyliczyć po kolei: gdy zaczyna się las, skręca się w prawo, 
za jakieś pięćset metrów jest znak z ograniczeniem prędkości, po 
mniej więcej dwóch kilometrach – kamieniołom. Mija się zakręt, 
wchodzi w długą prostą, chyba ze trzy kilometry, potem są drze-
wa, wśród drzew parking, a za nim łąki, w oddali widać pierwsze 
gospodarstwo. Mógłby jechać z zamkniętymi oczami, więc właści-
wie powinien wysadzić harcerzyka, żeby znękanym ludziom nie 
zawracał głowy. To była jakaś głupawka, może po prostu wyczer-
panie. Stali chwilę na tej prostej, bo akurat dwaj chłopcy przepę-
dzali przez drogę spore stado bydła. Zaczynało zachodzić słońce, 
pachniało żniwami i zbierało się na deszcz. Hanka wysiadła na 

chwilę z dziećmi, żeby pokazać krowy, cielątka i barany 
z zakręconymi rogami. Wrócili, a harcerzyk znów coś im 
tłumaczył, ale już z uśmiechem. Władek nagle zrozumiał, 
że on mieszka w tej zagrodzie na skraju i dziękuje im za 
podwiezienie. Zaczął śmiać się z rozpaczy i zmęczenia, 
już miał mu powiedzieć, że nie ma za co i że jest im wła-

ściwie wszystko jedno, gdzie jadą i czy w ogóle jadą. Tamten jednak 
pokazał nagle, żeby zatrzymać się na parkingu. Nie zauważyli tego 
od razu, bo na środku stała spora altana. Dopiero, gdy podjechali 
bliżej: za altaną stała ich przyczepka.

Przejeżdżali tamtędy i nie zauważyli? Nie było jej tam wcze-
śniej, a teraz jest? Coś w nich z radości krzyczało i chciało biec, 
a coś innego nie puszczało, kazało powoli i ostrożnie. Harcerzyk 
nie miał tego problemu. Gwizdał wesoło, biegł do domu, podska-
kując i przesyłając im w locie całusy. Tu natomiast było cicho, może 
ta cisza niepokoiła ich najbardziej. Bo przecież wygląd się zgadzał. 
Gdy się zbliżyli, zobaczyli też tablice. Obeszli przyczepkę dookoła, 

ludzkie ciało czuje – 
czuje, że rodzi się 

w nim życie i czuje, że 
rodzi się w nim śmierć
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próbowali zaglądać przez okna, aż wreszcie Władek zebrał się na 
odwagę i zawołał:

– Tato, to my! 
– Tato, to my! – powtórzyła trochę ciszej Hanka, ale nikt im nie 

odpowiedział. Cofnęła się wtedy z dziećmi, a Władek szarpnął klam-
kę i odskoczył. Drzwi uchyliły się ze skrzypnięciem, zobaczyli, że 
cały środek zajmuje pościelone łóżko. Na półeczce przy zlewozmy-
waku stało włączone radio, spiker mówił coś po rumuńsku i zaraz 
szła jakaś piosenka. Dziadek spał na boku, zwinięty w kłębek, z ręka 
pod głową. Zeznali później, że oni też chyba byli od tego zmęczenia 
jakby we śnie. Że wydawało im się, że to wszystko nieprawda. Byli 
pewni, że śpią i muszą robić wszystko to, co należy do tego snu. 
Powolutku zamknęli drzwi, cicho podpięli przyczepkę i odjechali. 
W połowie drogi złapała ich taka ulewa z gradem, że musieli zjechać 
do najbliższej stacji benzynowej. Dopiero gdy szum okrył cały dach, 
oparli głowy o szyby i zaczęli płakać, dopiero wtedy powiedzieli 
Anitce, że dziadek umarł…

Teraz są tego pewni: on wiedział. Ciało zabrali na sekcję, a ich 
na przesłuchanie. Kiedy wyszli z budynku policji, ktoś z konsulatu 
wytłumaczył im przez telefon wszystkie procedury – ile zezwoleń, 
zaświadczeń, ile co kosztuje. W namiocie wysypali papiery z rekla-
mówki i przeglądali je jeden po drugim, potem włożyli do jego 
saszetki. Właśnie wtedy Hanka stwierdziła po raz pierwszy, że on 
musiał coś wiedzieć. Musiał to jakoś przewidzieć, bo ludzkie ciało 
czuje – czuje, że rodzi się w nim życie i czuje, że rodzi się w nim 
śmierć. Przecież z ich ubezpieczenia nie wystarczyłoby nawet na 
transport zwłok, a on miał wykupione nie tylko assistance z wyso-
kimi świadczeniami, ale jeszcze osobną polisę na życie. W szpitalu 
powiedzieli im przez tłumacza, że to był tętniak aorty. Pytali, jakie 
brał leki, czy się nie skarżył na bóle brzucha. Odpowiedzieli, że tyl-
ko na ciśnienie, czasem proszki od bólu głowy, i że na nic się nie 
skarżył, taki po prostu był. Musiał coś wiedzieć, bo po co by sam 
siebie i jeszcze ich gonił przed podróżą do spowiedzi. Próbowali się 
wykręcać, że pójdą później, ale on się uparł. Stoją teraz nad jego 
grobem i myślą, że tylko on wiedział, że to naprawdę będą wakacje 
życia. A na takie wakacje zawsze trzeba jechać z czystym sercem. Ω



Adam Podlewski

PALADYNI 
Z KAMPINOSU



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

17
3

W takich chwilach Kampinos przypominał miasto, nie linię 
frontu. A jeśli nie miasto, to przynajmniej gigantyczny obóz 
harcerski, zaludniony wesołymi dziewczętami oraz chłopcami; 
w większość ciut za starymi na skautowskie harce, ale równie 
beztroskimi i pięknie umundurowanymi. A przecież niecałe trzy-
dzieści kilometrów od obozu rozciągała się martwa Warszawa.

Był to piękny, marcowy poranek. Pogoda jakby opisywała histo-
rię ostatnich dni – od początku miesiąca nie nastąpił żaden atak 
ze wschodu, a kilku odmieńców, podchodzących na zwiady od 
Leszna, odstrzelono jeszcze na posterunku Wilków. Równe rzędy 
szarych namiotów oświetlało łagodne słońce. Wczorajszy deszcz 
wciąż wisiał w powietrzu, ale tylko, by uczynić oddech jeszcze lżej-
szym i świeższym. Żołnierze i cywile („Skąd tu ich tylu?”) chodzili 
jakoś inaczej, beztrosko, nawet pewniej niż w Łowiczu. Niektórzy 
się uśmiechali. Porucznika Leona Grudnia bardzo to irytowało. 
Skoro on czuł się jak martwa cegła z Warszawy, oni też powinni.

– Leon! – Do uszu oficera dotarło radosne wołanie. – Boże, 
jesteś z powrotem!

Grudzień spojrzał w prawo, aby zauważyć Mariannę, wycho-
dzącą z lazaretu. Była, jak zwykle, piękna i pełna energii, ale tego 
poranka jeszcze cudowniejsza, jak ta leśna rosa. W ambulatorium 
nie musiała doglądać pacjentów, nie groził im kolejny rajd, miała 
więc dość sił i czasu na szczerą radość. Podbiegła do weterana, 
a nim ten zdążył zaprotestować, objęła go i pocałowała w poli-
czek. Stary Leon pewnie pomyślałby nie wiadomo co, ale przede 
wszystkim się ucieszył. Ten nowy czuł tylko zażenowanie.

– Dzień dobry – powiedział ostrożnie.
– Tak się martwiliśmy, wszyscy… Wracasz do jednostki? Tak 

szybko?
Wtedy wyczuła kołnierz. Zgrubienie na karku Grudnia nie 

musiało być tym, czym podobne urządzenia zwykle bywały. Ale 
Marianna błyskawicznie zrozumiała. Odsunęła się od oficera, 
chwyciła jego dłonie i – unikając patrzenia w oczy – pociągnęła 
go do środka lazaretu. Jak się okazało, nie było tam już nikogo.
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– Choć, siadaj… Może napijemy się kwasu? – zapytała, pro-
wadząc go do administracyjnego stołu w przedsionku. – Boże, 
ja nie wiem… jaka jestem głupia! Jeśli się spieszysz, masz gdzieś 
przydział, nie mogę cię zatrzymywać. Ale…

Przez sekundę Leon walczył z pokusą. Mógł powiedzieć, że 
dostał natychmiastowe wezwanie do Topolickiego, albo że wręcz 
idzie na wypad ku Warszawie. Ale żelazne więzy Ładu zadzia-
łały. Nie mógł kłamać, już nigdy w życiu. Był tak blisko drugiej 
strony… „Zdrajca. Jestem zdrajcą” pomyślał. „Powinienem teraz 
skłamać tak mocno, aby kołnierz wybuchł.” Jednak odpowiedział 
wbrew sobie:

– Nie. Nie mam przydziału. Będę prosił pułkownika o cokol-
wiek… jeśli się zgodzi.

Ona posadziła go na plastikowym krześle, stanęła tuż przed 
nim i spojrzała prosto w oczy. „Ona jest piękna” pomyślał Leon, 
z czymś na kształt odrazy. „Nie powinna patrzyć mi w twarz.” 
Siostra Marianna Duczek była piękna, to fakt. Jej ciemnokasz-
tanowe włosy spływały na szczupłą, pociągłą twarz, kontrastując 
z niezwykłymi, nadnaturalnie niebieskimi oczyma. Te właśnie 
oczy paliły Leona współczuciem. Nie wiedziała, ale domyślała 
się, że patrzy na zdrajcę.

– Jesteś bohaterem… Dlaczego wyglądasz na smutnego?
– Jestem tchórzem – odparł Leon. – Przeżyłem.
Usiadła mu na kolanach. W tym geście nie było nic intymnego, 

a każdym razie nie w ten sposób, na jaki Grudzień miał nadzieję 
jeszcze kilka miesięcy temu. Po prostu tak wygodniej jej było objąć 
bohatera, ostatniego z „Muranowskiej Dwunastki”. Człowieka, 
który dostarczył Armii Ładu najcenniejsze sekrety najeźdźców. 
Człowieka, który tylko cudem wrócił z ataku na Ul, i wzbudził 
powszechny podziw w Zgrupowaniu Łowickim. Ale zdradził – 
zostawił pozostałych jedenastu.

– Jesteś bohaterem. Oni… – Domyślała się. – Ciesz się, że wró-
ciłeś. Asia powiedziała, że major kazał ci wracać. Abyś dostarczył 
próbki z Ula. Spełniłeś obowiązek.
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– Założyli mi kołnierz – powiedział sucho, z trudem panując 
nad drżeniem głosu. – Słusznie. Prawie się odmieniłem.

– Nie! – odparła nieoczekiwanie twardym tonem. – Spójrz 
mi w oczy. – Spoglądał. W sumie nie miał wyboru. – Wróciłeś. 
Dokonałeś czegoś wielkiego. Przeżyłeś Ul. Tylko najsilniejsi, naj-
wytrwalsi, najcnotliwsi wracają z takich mroków.

– Albo i nie… – mruknął, delikatnie odsuwając pielęgniarkę 
od siebie. – Służba trzymała mnie tydzień w izolatce, tylko cze-
kając, aż się przemienię. Naprawdę, przeżywając, zakłopotałem 
nasz kontrwywiad nielicho. Potem założyli mi kołnierz, ale nie 
tylko. – Marianna wstała, wciąż patrząc na nowego Leona. – Mam 
eksperymentalny wszczep z tkanki Ula. Jeśli Topolicki się zgo-
dzi, pójdę na testy polowe. Nie dają mi wielkich szans, więc… 
Uznajmy, że prawdziwy Leon nie wrócił ze Śródmieścia, dobrze?

Nic nie powiedziała, więc wstał, podniósł chlebak i ruszył nie-
pewnym krokiem na zewnątrz. Przez chwilę nie czuł nic, potem 
żelazny wzorzec nieszczęśliwej miłości dał o sobie znać. „To 
dobrze” pomyślał Leon. „Wzorzec jest dobry. Tak trzeba. Tak 
czują prawdziwi ludzie.”

Wyszedł na ścieżkę przed lazaretem i ruszył szybko ku namio-
towi pułkownika. Stawiał ciężkie kroki, jakby rozmyślnie chlapiąc 
błotem na trasie. Jeśli poranek był taki piękny i wesoły, przy-
najmniej udowadniał, że wiosenny deszczyk nie tylko odświe-
ża powietrze, ale i zmienia ziemię w lepkiego wroga piechurów. 
Nogawki piaskowych spodni oficera szybko pokryły drobne plam-
ki. Była to miła odmiana po sterylnych wnętrzach i wykroch-
malonych piżamach z Ośrodka Kwarantanny Służby Porządku 
Wewnętrznego. Musiał jeszcze zapuścić brodę, i znów pasowałby 
od obrońców Linii Leoncin-Górki-Kampinos.

Strażnicy przed namiotem pułkownika chcieli go zatrzymać, bo 
może Leon Grudzień był bohaterem, ale bohaterem trzymanym 
miesiąc na kwarantannie i obdarzonym bombą na karku. Na nie-
szczęście, porucznik znał obu wartowników, i odwieczną zdolno-
ścią oficera, zignorował ich groźne miny. Wszedł do płóciennego 
sztabu, po czym od razu ruszył do przegrody dowódcy odcinka.
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– Kurwa, Grudzień, żyjesz! – powitał go siwy pułkownik.
– Tego się chyba pan spodziewał – zauważył Leon. Podszedł 

i odruchowo zasalutował. Właściwie nie musiał, nie był przecież 
podwładnym Topolickiego. „Ale tak wypada, a każdy Wzorzec 
jest dobry” powtórzył nową mantrę. – Ale niech pan tak głośno 
nie krzyczy. Dla niektórych wciąż jestem bohaterem.

– Że też ciebie puścili bez straży…
– Panie pułkowniku, jestem zniesmaczony faktem, że mnie 

w ogóle puścili – odparł Grudzień. – Proszę się nie silić na uprzej-
mości. Też żałuję, że wróciłem.

– O, jakbyś chciał się odmienić – powiedział Topolicki, i zachi-
chotał do własnego dowcipu.

– Nie o to… Nie ważne. Mam rozkazy od Służby. Jednak potrze-
buję pańskiej pomocy.

Położył na biurku kopertę z pieczęcią SPW, a potem – nie cze-
kając na zaproszenie – usiadł na prześle naprzeciw dawnego 
dowódcy. To mogło potrwać. Topolicki musiał przeczytać długi 

dokument, a potem przemyśleć, co znaczy prośba Służ-
by (zmieniona przez kontrasygnatę biskupa Paca i gene-
rała Danielskiego w coś przypominającego rozkaz). 
Widząc, że naczelnik Kampinosu faktycznie pogrążył 
się w uważnej lekturze, Leon sięgnął po dzban z kawą. 

Niestety, nie zauważył drugiego kubka, a zabierać naczynia Topo-
lickiemu nie zamierzał. „Mógłbym, ale to nie wypada” pomyślał. 
„To by było wyjątkowo absurdalne, jeśli mój falanks uznał, że 
lekceważenie przyszłego przełożonego i złamanie etykiety szta-
bowej, jest oznaką rychłej przemiany. Gdyby ładunek wybuchł, 
stary nie doczyściłby ze mnie munduru przez tydzień.” Na szczę-
ście Topolicki okazał serce, a przynajmniej dobre wychowanie. 
Nie odrywając wzroku od kartki, sięgnął do szuflady i wyciągnął 
blaszany kubek.

– Dziękuję.
– Kurwa – potwierdził pułkownik.
Dziesięć minut i pół litra kawy później, skończył. Odłożył 

kopertę i spojrzał na byłego podwładnego. Nie był już wście-

proszę się nie silić 
na uprzejmości. też 
żałuję, że wróciłem
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kły, ale prawdziwie zaciekawiony. Ba, nawet trochę współczuł 
Leonowi, ale jego litość nie bolała tak bardzo, jak słowa Marian-
ny. W pewnej chwili uśmiechnął się.

– I co, do chuja? – zapytał konkretnie.
– Czytał pan. Zostawili mi dużą swobodę. – Nie dał sobie prze-

rwać, bo gdy Topolicki otwierał już usta, on tylko machnął ręką 
i mówił dalej. – Panie pułkowniku, nie zamierzam robić proble-
mów. Wręcz przeciwnie, przydam się. Mam jeszcze jedenaście 
prototypów. Chcę zwerbować ochotników, zaszczepić im implanty 
i ruszyć w pole. Jeśli nie zadziała, problem zniknie, a jako martwy 
heros nie będę nawet w połowie takim ciężarem, jak żywy zdrajca. 
A jeśli zadziała… Sam pan wybierze naszą misję. Może być oczy-
wisty samobój. Wszyscy będziemy mieć ładunki.

– Wiesz, Leosiu… – Uśmiech siwego oficera wyglądał upior-
nie. – Nigdy bym sam tego nie zaproponował, ale skoro chcesz… 
W zeszłym tygodniu straciliśmy pięciu szalikowców. Może da się 
odzyskać zbroje.

– Gdzie?
– Ostatnia transmisja z Bemowa. Ale mogli wejść głębiej. 

Z odległości kilometra da się wykryć transpondery.
– Idziemy!
– Kurwa! – jęknął zdumiony Topolicki. – Myślałem, że po takim 

zadaniu się odwalisz… Ty naprawdę chcesz do miasta! A gdzie, 
do chuja, znajdziesz jeszcze jedenastu samobójców?

– Niedaleko – odparł Leon.

Dochodziło południe, ale oni wyglądali, jakby nadal śnili. 
W obozie przejściowym nie ustalono żadnych pobudek, capstrzy-
ków, nawet pora wydawania posiłków się zmieniała. Poddane 
kwarantannie znajdy były już po śniadaniu, a w każdym razie: po 
wydaniu skromnych porcji kaszy, prawiemięsnego sosu i suple-
mentu witaminowego. Nie wszyscy jedli. Piąta Rzeczpospolita, 
państwo na wskroś katolickie, nigdy by nie zachęcała okaleczo-
nych Antywzorcem obywateli do samobójstwa. Ale nie zamierzała 
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też zmuszać przetrwańców do życia, skoro tylu innych żyć chciało 
i czekało na cenne zasoby z magazynów w Łowiczu. „Kto nie chce 
pracować, niech też nie je” szepnęła niegrzeczna myśl w głowie 
Leona, a porucznik odruchowo przeżegnał się, chcąc odgonić 
bluźniercze skojarzenie. Kilku przetrwańców dostrzegło ten gest, 
i opuściło zrezygnowane spojrzenia. Wzięli Grudnia za kolejnego 
kaznodzieję, niosącego pocieszenie ofiarom i winowajcom wojny. 
Cóż, mieli się zdziwić.

Wybieg baraku kwarantanny przypominał arenę korridy. Trzy-
metrowe, nieprzezroczyste bandy z plastiku zapewniały ofia-
rom Antywzorca minimum prywatności, ale jeśli ktoś był ciekaw, 
jak wyglądają ludzie, właśnie uwolnieni z trzyletniej stazy, mógł 
wspiąć się na jeden z trzech punktów obserwacyjnych. W tych 
gniazdach znajdowały się też karabiny maszynowe, tak, na wszel-
ki wypadek. Władze sanitarne naprawdę bały się przemiany, ale 
przy okazji wygłaszały komunikat: kochani, uratowaliśmy was, ale 
jeśli ktokolwiek z waszej bandy podda się Antywzorcowi, będzie-
my najpierw strzelać, potem pytać. Leon wdrapał się na gniazdo 
po południowo-wschodniej stronie. Przychodził od frontu, od 
przeklętej Warszawy. Chciał, by to jedno było jasne od samego 
początku.

– Warszawiacy! – zaczął, nie tak głośnym, ale zdecydowanym 
tonem. – Chcecie umrzeć z klasą?

Ta deklaracja przyciągnęła uwagę może dwudziestu z ponad 
dwustu przetrzymywanych. Zgasłe spojrzenia wzniosły się ku 
strażnicy, a Grudzień poczuł nieme pytanie. „Czy to już? Czy 
jednak? Będziemy mieć spokój, kiedy nas rozstrzelacie, a potem 
zakopiecie w sosnowym lesie?” Porucznik był jednak zawiedzio-
ny, że tylko dziesiąta część poddanych kwarantannie zważała na 
cokolwiek.

– Nazywam się Leon Grudzień, byłem porucznikiem Sztur-
mowych Oddziałów Lekkiej Kawalerii. Poszedłem na 
akcję z majorem Brunem, i zginąłem razem z moimi 
towarzyszami, znanymi jako „Muranowska Dwunast-
ka”. – Ta deklaracja zdobyła mu następne czterdzieści 

– warszawiacy! – zaczął 
zdecydowanym tonem. – 
chcecie umrzeć z klasą?
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spojrzeń. Było ciut lepiej. – Ale pewnie widzicie, że mówię do was, 
więc trochę jeszcze żyję. Jestem taki jak wy. Wy wpadliście w sta-
zę, ja wróciłem z Ula. – Teraz spoglądała na niego ponad setka 
więźniów. Chyba wszyscy, którzy wiedzieli już, czym były Ule. – 
Z upoważnienia generała Danielskiego i dozwolenia biskupa Paca, 
jestem władny powołać Wydzielony Oddział Zwiadowczy, który 
wypróbuje na polu bitwy nowy sprzęt symbiotyczny. Potrzebuję 
jedenaście szczurów doświadczalnych.

– Czemu nie dziesięć? – zapytała szara kobieta, głosem zdra-
dzającym resztki woli. – Albo dwanaście? To ładne liczby… Bliż-
sze jakiemuś Wzorcowi.

– Symbiontów jest dwanaście. Jeden mam na karku.
Sięgnął dłonią ku kołnierzowi, rozpiął mundur tak, aby widzie-

li zgrubienie pod szyją. Oczywiście, z takiej odległości nie łatwo 
było dostrzec ów szczegół, ale gest zrobił swoje. Na Leona patrzyli 
już wszyscy, którzy mieli dość sił, aby patrzeć.

– Też taki dostaniecie, jeśli pójdziecie ze mną. Pełny program 
bojowy, nano lecznicze, a co najwspanialsze, ładunek korekcyj-
ny. – Poczekał, aż ta informacja dotrze do zbyt powolnych głów. – 
Wybuchnie, kiedy tylko wewnętrzny falanks uzna, że inicjujecie 
przemianę. Słowem: cokolwiek się stanie, do obozu już nie wró-
cicie. Fajnie, nie?

– Możecie nas rozstrzelać. Tak chyba jest taniej? – zauważy-
ła kobieta. Miała może trzydzieści lat biologicznych, gdyby nie 
sponiewieranie stazą, mogłaby być naprawdę ładna. Ale co waż-
ne, pytała, miała wątpliwości. „Jej falanks tak szybko nie wyda 
wyroku” pomyślał Leon.

– Taniej. Ale nie chcemy, abyście ginęli, przynajmniej nie bez-
czynnie. Kto nie chce pracować, niech też nie je – dodał, wbrew 
sobie. Żałował, ale tak zdobył pełną uwagę następnych słuchaczy.

– Jakie szanse? – zapytał drobny brunet z ręką na temblaku.
– Na dłuższą metę: żadne – szybko odparł Leon. – Co do pierw-

szej wyprawy… Zakładając, że wszczep się przyjmie… powiem: 
pół na pół. Albo inaczej: oceniam, że połowa z nas wróci.
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– Dacie zbroje lemingom z kwarantanny? – zapytała szara 
dziewczyna.

– Nie powiedziałem, że ktokolwiek chce nam wydać pance-
rze wspomagane. Nie chcą, i nie wydadzą. Idziemy na piechotę, 
z implantami bojowymi.

– … – Cisza. Raz, dwa, trzy, cztery, zaczyna się szmer niedo-
wierzania i wściekłości. To wspaniały znak.

– Jak to? – krzyknął Temblak. – To samobójstwo! Bez osłony 
roje nas rozszarpią!

– Symbiont. Jest trochę lepszy niż dotychczasowe. Nasi użyli 
pewnych architektur, znalezionych w Ulu przez majora Bruna. 
Wiecie, tego wspaniałego żołnierza, z którym zginąłem.

Leon widział już swoją jedenastkę. Szara, Temblak, grubas 
przypominający boksera, bliźniaki, chudzielec z wąsami a’la Dali 
oraz piątka przetrwańców, którym nie potrafił jeszcze nadać 
ksywki. Inni też byli zainteresowani, ale w większości nie mogli. 
Zbyt słabi, zbyt zdezorientowani, na razie. Jeśli jego przewidywa-
nia były dokładne, mógł tu wrócić za dwa tygodnie, po następną 
partię zasobów ludzkich.

– Dobra, nie ma czasu – powiedział porucznik. – Ty, ty, wy 
dwaj, ty, ty, ty, ty, ty, ty i ty. Jesteście ochotnikami.

– Ja się nie zgłaszałem!
– Dobra, to jesteś poborowym. Pod ścianę!
– Nie należą nam się opaski na oczy? – zapytała Szara. Jej 

uśmiech oznaczał życie, staza nie złamała kobiety. Leon widział 
już ją, jako swoją sierżant.

– Na przyjemności trzeba zasłużyć. Teraz się nawzajem zwiąż-
cie, a potem wychodźcie pojedynczo. Pojedynczo mówię, bo chłop-
ców na strażnicy świerzbią palce.

Wszyscy zmienili zdanie, choćby na chwilę, widząc surowy 
symbiont. Czym innym było zgodzić się na bohaterską śmierć 
w sposób abstrakcyjny, innym: dać sobie zaimplantować w kark 
biokomputer obcych. Leon krzyczał, ostatecznie otrzymując zgo-
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dę, i poganiał sanitariuszy, aby usypiali kandydatów, nim stchórzą 
znowu. Marianna, kobieta o gołębim sercu, tym razem nie pro-
testowała. Robiła to dla Leona, bo wiedziała, że jedenastu samo-
bójców jest równie martwych, co Grudzień. A przecież nikt nie 
powinien umierać sam, czyż nie?

Cudem, nikt nie odrzucił wszczepu. U Leny poszło za trzecim 
razem, co było dziwne, gdyż jej brat bliźniak przyjął symbiont przy 
pierwszej próbie. Ale brak reakcji immunologicznej był nawet nie 
połową, a ćwiercią sukcesu. Obce maszyny były tylko tak dobre, 
jak ich właściciel. Leon od ponad miesiąca aktywował nowe funk-
cje implantu, i zastanawiał się, jak szybko wdroży cywili choćby 
w pozór wojennej dyscypliny. „Wysyłam ich na śmierć” myślał. 
„I to nie jest do końca w porządku, bo ja mam większe szanse na 
przetrwanie. Miałem się zrehabilitować, a tu powtórka z Mura-
nowa. Zawsze pod górkę.”

Czwartego dnia zebrał ich w namiocie przejściowym. Znaj-
dowali się pod strażą, ale przecież w oddzielnej kwaterze, więc 
było im lepiej, niż wcześniej. No, nie licząc obcej maszyny na 
kręgosłupie, ale nie dzielmy włosa na czworo. Umyci, przebrani, 
ogoleni (mężczyźni) prezentowali się kiepsko, to znaczy: niepo-
równanie lepiej, niż żywe szkielety z areny. Po czterech dobach 
znów wyglądali jak ludzie i zachowywali się prawie jak ludzie. 
Wszystko szło w dobrą stronę.

– Zbiórka, paladyni! – krzyknął Leon, niemal wybuchając 
śmiechem.

Nie lubił kapralskiej roboty, musztrowania i krzyczenia. To 
znaczy: maszerować w szyku lubił, ale tych wszystkich czynności 
ów marsz poprzedzających nie znosił. Nie był prawdziwym żoł-
nierzem. Przed inwazją pracował dorywczo jako inżynier dźwięku 
i półprofresjonalnie grywał w „Mechageddon”. Przetrwał Pierw-
szą Falę, w czasie wojny zaszył się w lesie pod Czosnowem, prze-
żył, a dzięki szczęściu, złapał dwóch odmieńców żywcem, podesłał 
ich Służbie, i tak dołączył do wojska Piątej Rzeczpospolitej. Kiedy 
ziemskie siły rozgryzły już podstawy technologii obcych, powstały 
pierwsze pancerze wspomagane, okazało się, że growe umiejęt-
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ności byłego półbezrobotnego zawodnika są potrzebne. Dostał 
PaWia, szlif oficerski i ludzi pod nadzór. Potem misje specjalne, 
major Bruno…

Jego historia była dziwna, więc typowa dla czasów inwazji. Jed-
nak z bogatego CV Leona wynikało jedno: nigdy nie szkolił praw-
dziwych rekrutów. Teraz stał się panem życia i śmierci jedenastki 
żółtodziobów, którzy miesiąc wcześniej spali głębokim snem sta-
zy. Dla nich wojna zaczęła się niedawno, fakt, że nie skończyli jako 
odmieńcy, zakrawał na cud. „Moje wojsko” pomyślał.

– Szara, uporządkuj tę bandę.
– Nazywam się Katarzyna Piotrowska! – odparła kobieta, prze-

krzykując towarzyszy.
– Szara. A teraz jesteś sierżantem. Ustaw ich.
Jak się okazało eks-prawniczka i eks-aktywistka ekologiczna 

miała zadatki na kampinoskiego duce. Z pomocą zaskakująco 
donośnego głosu i funkcyjnej pałki (nikt nie wierzył, że jej uży-
je) już w minutę stworzyła coś w rodzaju szeregu. Jak na lemin-
gi – było nieźle.

– Czy wy wiecie, dlaczego niemal was odmieniło? – zapytał 
Leon jadowitym tonem. – Dlatego! Jeśli nie macie dość dyscypli-
ny, aby stanąć w linii, jak macie chronić się przed Antywzorcem?

– Pan nas ochroni – powiedział łysy dowcipniś. – To znaczy: 
i Pan na Niebiesiech, i pan porucznik. Teraz mamy na karku te 
obce maszyny, chyba jesteśmy dość cenni.

– Symbionty są cenne – zauważył Grudzień. – Uwierz mi, panie 
Monty Python, że jak przyjdzie co do czego, wystarczy wyrwać 
wam implant z karku i poszukać nowego żywiciela.

„Żywiciela”. To słowo zrobiło wrażenie. Paladyni uspokoili 
się, wręcz zamilkli, przyduszeni strachem. Świadomość własnej 
wartości, zwrócona im kilka dni wcześniej, parowała. Nie byli 
jeszcze ludźmi, ale tylko platformami testowymi. Nawet groźnie 
krzywiąca usta Szara zadrżała.

– Ze mnie też wyciągną – skłamał Leon. – Przynajmniej, jeśli 
nie odzyskamy tych zbroi. Więc koniec błaznowania, zaczynamy. 
Pokazać teczki. No, żywo.
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Szara – Roland. Temblak (nie miał już opatrunku; lecznice 
nanosymbiontu działało nieźle) – Atena, Bokser – Emilia Plater, 
Lena – Arjuna, Maciek (brat Leny) – Ambika. Dali – Judyta. War-
ski – Kleopatra. Herman – Zawisza Czarny. Johnson – Baden-Po-
well. Marecka – Stefan Batory. Kwan – księżniczka Dobrawa. No 
i Leon, z portretem Joanny d’Arc. Wyglądali dość głupio, a prze-
cież dzień dopiero co się zaczął.

– Załogo… – powiedział Grudzień, głosem zdradzającym jego 
zmieszanie. – Teraz aktywujecie pełne możliwości symbiontów.

– A co to ma, do cholery, wspólnego z Dobrawą? – zapytał Kim 
Hun-Kwan.

Szara odruchowo trzasnęła go pałką po udzie, ale sekundę 
później spojrzała na porucznika, z pytaniem w oczach. No tak, 
teraz trzeba było to im wytłumaczyć.

– Kazałem wam wybrać awatary dopingujące – zaczął nie-
zręcznie. – Interfejs waszego systemu przybierze ikonę i… coś 
w rodzaju osobowości wybranego bohatera. Tak kazali psycho-
logowie ze Służby.

– Osobowości? Sztuczna inteligencja nie istnieje – zauważył 
Kwan, masując nogę. – Nic, prócz ludzkiego mózgu nie udźwignie 
takich… – Zamilkł, widząc zmieszanie na twarzy zwierzchnika. – 
O kurwa! – szepnął. – To nam się zapisze w mózgu?

– Częściowo – przyznał Grudzień. – Tylko spokojnie, ja mam 
interfejs z Joanna d’Arc i…

– Czy to konieczne?
– Interfejs – tak. Nadacie mu zarys osobowościowy dla lepszej 

komunikacji i ochrony. Wybraliście sylwetki bohaterów, ludzi 
potężnych, słownych, odważnych. To takie małe wzorce osobo-
wościowe. Tak trzeba.

– Nie wszyscy istnieli – zauważyła Lena.
– I nie będą istnieć w waszych głowach. To tylko odnośnik 

osobowości. Coś jak falanks, tylko wydaje komunikaty głosowe.
– Jak co? – zapytała Johnson.
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– Spałaś, jak je zakładali żołnierzom – wytłumaczył usłużnie 
Kwan. – Komputery strażnicze. Mają spalić ci mózg, jeśli wykryją 
wpływ Antywzorca. Szef już taki ma.

– Falanks szefa gada, jak święta – dodała Johnson. – Trochę 
to niezręczne, nie?

Leon syknął ostrzegawczo, Szara podniosła pałkę, ale zaraz 
zastygła, równie rozbawiona. Potem jednak skrzywiła usta, jakby 
dopiero w tamtej chwili pojęła, że będzie ją pilnował nieistnie-
jący hrabia Roland.

– Ale czemu nasz anioł stróż ma przeciwną płeć? – zapytał 
Bokser.

– Tak mówią psychologowie – odparł Leon, sam nie do końca 
rozumiejąc wyjaśnienia. – Podobno u mężczyzn obecność kobiety, 
nawet tylko w myśli, wyzwala ciut więcej determinacji, a kobiety… 
nie wiem, nie jestem ze Służby. Ale tak ma być, to część Wzorca.

– Jak więc mamy „aktywować” naszych stróżów?
– Zgrałem z serwera materiały o waszych kandydatach. Prze-

kopiujemy je, ale musicie skupić się na pozytywnych emocjach, 
związanych z waszym herosem…

Szóstego dnia poszli na szkolenie. Niby niepotrzebnie, 
bo wszystkie programy bojowe, zdatne dla wybudzonych ze stazy 
nowicjuszy, były już wgrane na symbionty. I Kampinoscy Paladyni 
wiedzieli jak walczyć, ale wciąż nie zdawali sobie z tego sprawy. 
Jubel z korpusu badawczego radził, by choć posłuchali gawęd dla 
rekrutów. Leon był też sam ciekaw, co mówią młodzikom przed 
obozem przygotowawczym.

Treningi odbywały się pod Górkami. Dojechali na pace cięża-
rówki, razem z partią mundurów i materiałów kamuflujących. 
Czarnoskóra Johnson kupiła od kierowcy jeden z zestawów za 
cenę pięciu papierosów (Grudzień nie był pewien, czy zaopatrze-
niowiec może handlować tym towarem) i do obozu zmontowała 
coś w rodzaju skromnego Ghillie suit. Była z siebie bardzo dum-
na, prawie tak bardzo, jak Kwan, któremu udało się uruchomić 
ajpoda.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
9 

/ 
ZI

M
A

 2
0

18
 

18
5

– Szefie, gry! – krzyknął z pasją. – FrozenSynapse zainstalowa-
ny… działa. – Koreańczyk mówił podejrzanie dobrą polszczyzną. 
Niewykluczone, że w czasie stazy sprzągł umysł z jakimś innym 
nieszczęśnikiem. Leon zastanawiał się, czy ktoś w obozie przej-
ściowym nie odkrywa właśnie, że zna koreański, lubi pić soju 
oraz przejawia niebywałe talenty w długodystansowym strzela-
niu w Mechageddon.

– Offline? – zdumiał się Leon, przeciskając się do Azjaty.
– Kurwa, nie wiem. Chce aktualizować. Nie… to dlatego sprzęt 

był taki tani!
– Nie płaczcie, żołnierzu, może dożyjemy nowego internetu – 

odparł Grudzień i poklepał go po ramieniu.
Musiał uważać, aby nie faworyzować podwładnego za bardzo. 

Kwan nie był typowym lemingiem, zniewolonym przez Antywzo-
rzec. Tak jak Leon, był graczem, w przeciwieństwie do oficera – 
dobrym graczem. Do Polski przyleciał tydzień przed inwazją, 
na mistrzostwa regionalne „Mechageddonu”. Grudzień usłyszał 
o Kwanie na długo przed 2030, bo młody zawodnik wybijał się 
w sieciowych pucharach. Turniej warszawski był dla Koreańczyka 
przepustką do sławy. Był trzeci, ale to wystarczyło, aby zaintere-
sować polski team esportowy. Został, aby negocjować kontrakt, 
zatrzymał się u znajomych na Natolinie, a wtedy przyszedł czwar-
ty września, a Kwan poszedł pod stazę w pierwszej fali. Jakim 
cudem odzyskano więźnia aż z Natolina, Leon nie doczytał. Był 
ciekawy, ale obiecał sobie, że nie sprawdzi akt, nim jego podwład-
ny nie przeżyje pierwszej akcji. „Wzorzec mówi: przywiązywać 
się, żałować, jak zginą. Ale to nie jest przyjemne.”

– Dobra załogo, jesteśmy na miejscu. Wysiadać i udawać żoł-
nierzy… Nie aż tak, Johnson. Zdejmij te krzaki z głowy.

Żandarmi zaprowadzili ich na stadion. Tam czekała zdrowa 
porcja rekrutów, ponad setka młodzieży z roczników 2013–2015, 
sami chłopcy, rzecz jasna. Dowództwo nie brało już (lub: jesz-
cze; nie byli tak zdesperowani) dziewcząt. Frontem kobiet – jak 
po każdej katastrofie – było ognisko domowe. Te, które mogły 
zostać matkami, miały oficjalny zakaz podejmowania czynności 
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o choćby pozorach ryzyka. Owe prawa nie dotyczyły wyzwolonych 
ze stazy. „Lemingi!” zdało się słyszeć szepty, mieszające poczucie 
wyższości i szczere współczucie. Przecież z nich już nic nie będzie. 
Szara, Lena, Herman i Johnson były jedynymi niewiastami na 
stadionie. Mężczyźni z oddziału Leona czuli się niemal równie 
niezręcznie, bo wolni rekruci jakoś nie wierzyli, że eks-lemingi 
potrafią podnieść broń.

– Trzymać porządek i uśmiechać się – szeptał Leon. – Jak się 
dowiedzą, że testujecie komputery bojowe, będą chcieli was zjeść 
z zazdrości.

Na mównicę weszła starsza, siwa kobieta w mundurze Służby 
Informacyjnej. Brakowało jej lewej dłoni, oko było niemal na pew-
no rekonstruowane, co sugerowało, że całkiem jeszcze niedawno 
realizowała się poza ministerstwem propagandy. Chodziła pewnie 
i mówiła zdecydowanym tonem. Nawet dość wesoło, mimo że 
opowiadała straszne rzeczy. Tak, dzieci. Lepiej uwierzcie w histo-
rie o wojnie, bo właśnie zostaliście bohaterami jednej z nich.

Mówiła oczywistości, ale porucznik nie był pewien, czy jego 
wybudzone lemingi w pełni znały historię ostatnich lat. Od 
inwazji spali w stazie, potem mało kto przejmował się nimi na 
tyle, aby streścić wszystkim znane, i jakże bolesne zdarzenia po 
Czwartym Września. Dlatego przynajmniej dla części paladynów, 
pogadanka była ciekawa. „Ciekawość, dobrze. Szukanie Wzor-
ca, sensu, mechanizmu. Będą z nich ludzie, może i ze mnie też” 
myślał Grudzień.

– To, co wiemy o Najeźdźcach, to bardziej hipotezy, niż ścisłe 
dane – zaczęła major informacji. – Domyślamy się, że ich gwiaz-
da weszła w stan niestabilności i musieli opuścić swój system 
w pośpiechu, około siedmiu tysięcy lat temu. Na nasze szczęście, 
nie posiadają technologii podróży z prędkościami nadświetlny-
mi. Podążają ową niewyobrażalną drogą, liczącą – wedle naszych 
rachunków – ponad tysiąc lat świetlnych w linii prostej. Oczywi-
ście, nie zamierzali jej pokonać za jednym zamachem. Najpierw 
ruszyli na ślepo, w głąb Drogi Mlecznej, emitując Antywzorzec, 
w nadziei, że zakazi jakąś zamieszkałą planetę. Musieli otrzymać 
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sygnały zwrotne z Ziemi trzy tysiące lat temu, gdyż od szóstego 
wieku przed Chrystusem, wpływy kierowanego już konkretnie do 
nas Antywzorca są uchwytne w zabytkach kultury i architektury. 
Od tego czasu trwa Wielka Wojna. Oni, a zapewne ich automa-
ty, bombardują nas bronią psychomanipulacyjną, mająca rozbić 
ziemskie cywilizacje do momentu przybycia floty kolonistów. 
Z technicznego punktu widzenia, Antywzorzec jest programem 
alloformacyjnym, nie bronią; jednak my musimy się bronić. Gdyby 
poprosili, pewnie udzielilibyśmy im azylu na planecie; jednak na 
przemoc odpowiadamy przemocą. Oni już hamują, mogą dotrzeć 
do Układu Słonecznego jeszcze w tym wieku. Od kilkuset lat, 
będąc dość blisko i konstruując nowe wersje Antywzorca prze-
ciw cywilizacjom ziemskiego Porządku, zaczęli tworzyć agentów, 
przez niezbadane jeszcze czynniki psychobiologiczne budować 
pierwsze nanomaszyny, na podstawie ciał żywicieli. Czwartego 
września dwa tysiące trzydziestego, program inwazyjny rozpoczął 
trzecią fazę ataku. Wojna trwa już czwarty rok. Udało nam się 
rozpracować część ich technologii, wyrywanie ludzi uwięzionych 
w stazie, inżynierię wsteczną ich obwodów zasilających i kom-
puterów. Pancerze wspomagane, biokomputery, czy procesory 
bojowe to nasza zdobycz wojenna. Nie wiemy, jak zneutralizować 
Antywzorzec na skalę globalną. Straciliśmy ponad siedemdzie-
siąt procent ludności, większość miast znajduje się pod wpływem 
Antywzorca. Ale znamy już wroga. Najeźdźcy nie zaskoczą nas 
już niczym, dysponują tylko tymi siłami, które stworzyli przez 
wieki zaszczepiania swojego programu ksenoformacyjnego. Nasze 
zadanie jest proste: przetrwać. Uczuć się, poznać wroga, a przy 
tym zachować jak najwięcej zasobów technologicznych i cywili-
zacyjnych. Kiedy Najeźdźcy wreszcie przylecą, zamiast martwej, 
bezbronnej planety przywitamy ich my. Dzielnica Łowicka, reszta 
Piątej Rzeczpospolitej, Nowa Europa… cały Wolny Świat walczy, 
i gotuje się na dzień próby. Od dziś jesteście żołnierzami Wzorca. 
Wsparci przez przykład starszych towarzyszy, ochronę falanksów 
i własną dyscyplinę przeżyjecie, aby kiedyś odbudować tę planetę. 
Niech żyje Ziemia! Wolni Ludzie na straży Ładu!
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Jeśli nawet nie znali tego półsakralnego zawołania, odpo-
wiedzieli razem z innymi: „Ład na straży Wolnych Ludzi!”. Z ich 
punktu widzenia, cała ta podniosła pogadanka musiała się wydać 
groteskowa. Ale nie mieli prawa jej oceniać – działała. Przez chwi-
lę nawet Leon dał się ponieść kojącemu wpływowi Wzorca. Dla 
każdego była nadzieja, także dla niego.

Rekruci zaczęli schodzić z trybun, omijając dwunastkę pala-
dynów. Czy już rozniosły się plotki o symbiontach? Tak, były 
wspaniałym narzędziem do walki, ale też technologią obcych. 
Antywzorzec, jedynie obłaskawiony. Leon przesadził z tym „zja-
daniem z zazdrości”. Platformom testowym się nie zazdrości-
ło, ale śledziło się z zainteresowaniem. Najlepiej z rozsądnej 
odległości.

– Jebane ufo nas indoktrynuje – skomentował sytuację Dali. – 
Wiedziałem, że jest źle, ale aż tak…

– Przespaliście naprawdę paskudne czasy – zauważył Grudzień. 
Dwa lata temu nie wiedzieliśmy, czy damy radę. Budzili ze sta-
zy tysiące lemingów… bez urazy… i rzucali ich na nas. Dopiero 
wtedy odkryliśmy, że potrafią kontrolować tylko ograniczoną 
ilość nosicieli.

– Dlatego dożyliśmy w stazie – szepnęła Johnson. – Trzymali 
nas na zapas.

– I trzymają jeszcze miliony. Uratowano was. Macie dług do 
spłacenia – przypomniał Leon. Nie dodał oczywistości: „Każdy 
ma taki dług”.

Koniec części pierwszej.
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