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Instrukcja obsługi nr 85 

KRYZYS MĘSKOŚCI! Ziew. KRYZYS 
OJCOSTWA! Ziew. Ja to bym nawet 
i chciała patriarchatu, ale chłopy to 
takie ci..py są! Cymesik, ale też ziew. 
Uwolnić od tego badziewia może nas 
tylko FEMINIZM. Ziew.

Od dawna już pobrzmiewają takie 
mądrości, przewalając się w mediach 
w najróżniejszych kontekstach. A co 
w mediach, to i w głowach. Z jed-
nej strony przyjmujemy tę liturgię 
słowa, z drugiej słuchamy o szes-
nastej fali feminizmu, emancypacji 
w dobie postemancypacyjnej, dziew-
czynach na politechnikach (ciekawe, 
co z chłopakami na pedagogikach?), 
karierach i wszechobecnym ucisku. 
To wszystko dzieje się u nas, gdzie 
podmiotowość kobiet utrzymała 
istotę narodowej odrębności; gdzie 
respekt, czyli szacunek, płeć pięk-
na wywalczyła sobie nie biegając po 
ulicach z dziwnymi transparentami, 
tylko codzienną orką i zaradnością. 
No i oczywiście w państwie, w którym 
liczba kobiet na stanowiskach kierow-

niczych jest rekordowa, dwukrotnie 
bijąca średnią europejską. Takie rzeczy 
tylko w Polsce, tej brudnej prowincji 
cywilizowanego świata, jak mawia się 
w porządnym towarzystwie. 

Nie kwestionujemy tak zwanego 
kryzysu męskości, nie kwestionuje-
my kobiecej potrzeby bicia się o swo-
je tam, gdzie trzeba. Jednak w tym 
biadoleniu o kryzysach, potrzebach 
i dziejowych koniecznościach dostrze-
gamy błąd. Patrzymy bowiem na te 
problemy w izolacji, podczas gdy 
korzeniem problemu zasadniczego jest 
końcówka lat 60. poprzedniego stule-
cia. Chodzi oczywiście o rewolucję sek-
sualną, zagospodarowaną wrażo przez 
lewicowych ideologów. Jej istotą stało 
się rozbicie pojęcia rodziny – ojciec 
od tamtej pory przestał być ojcem, 
matka matką, a małżeństwo okaza-
ło się patriarchalnym konstruktem 
służącym systemowemu ciemiężeniu 
kobiet i dzieci. W zamian otrzymali-
śmy, jak to zwykle przy rewolucjach, 
pełną wolność. Po półwieczu obowią-
zywania tego dogmatu mężczyzna 
powinien być pozbawionym sprawczo-
ści wysokofunkcjonalnym sługusem 
i nieudacznikiem głoszącym absur-
dalne mądrości (okazał się jednak być 
czymś innym, ale o tym za chwilę). 
Kobieta powinna za to realizować się 
jako robokop od zarabiania pieniędzy, 



który przede wszystkim ma myśleć 
o sobie, głodzić się i na każdym rogu 
wyglądać dyskryminacji i terroru, by 
z nim ochoczo walczyć (okazała się być 
jednak czymś nieco innym, ale i o tym 
za chwilę). Dzieci, jeśli nie udało się 
ich zawczasu wyskrobać, trudno, niech 
sobie będą, państwowa szkoła się nimi 
zajmie. Całość, czyli rodzina, została 
zredukowana do roli plastycznej tkan-
ki, w której należy grzebać, ile wlezie 
i wedle uznania, a jej jedynym uzasad-
nieniem jest perspektywa łatwiejszego 
otrzymania kredytu. 

Ten obraz jest koszmarny, ale 
daje sporo perspektyw, które okażą 
się pozorne dopiero po czasie. Naj-
większym beneficjentem owej rewo-
lucji wydają się być kobiety, zdjęto 
im przecież gorset kur domowych 
i wyemancypowano je z profesji żon 
uzależnionych od mężów. Dziś są 
samotnymi staruszkami bez rodzi-
ny, pieniędzy (kasę trzeba przecież 
wydawać; człowiek stał się przy okazji 
konsumentem, który ma przebimbać 
każde zarobione pieniądze, ale o tym 
przy innej okazji), bez mężczyzn, któ-
rzy stali się równie dziecinni jak same 
dzieci. Samotne matki z dzieciakami 
pozbawionymi ojców, a przez koniecz-
ność zarabiania także i ich – to obraz 
tak powszechny, że nikogo już nawet 
nie dziwi. Normalka. Nie wyszło, 
popsuło się, niech sobie radzą niebo-
raki. Kobiety zostają z całym bagażem 

zebranym przez życie, panowie w tym 
czasie wchodzą w fazę powtórnego 
dzieciństwa – żadnych obowiązków, 
święty spokój, byle tylko koło siebie 
ogarnąć na tyle, na ile to konieczne. 
Życie odzyskane, życie stoi otworem, 
trzeba korzystać z życia. Kobiety są 
wystawione na żer takich palantów. 
No i kto więcej na tej całej rewolucji 
ugrał? Na pewno nie oszukana kobie-
ta i nie dziecko z rozbitej rodziny. Jej 
prawdziwym beneficjentem są korpo-
racje, wysysające całą energię kobiet, 
a po robocie, patrzcie, widzicie go? 
Czeka na nie Piotruś Pan, chłopiec, 
który nigdy nie dorośnie, pierwszy 
produkt rewolucji seksualnej, źródło 
KRYZYSU MĘSKOŚCI, przezwyciężymy 
go uzbrojone w parasolki w siedemna-
stej fali FEMINIZMU. 

Takie to są skutki rewolucji. Dopie-
ro pół wieku minęło, na pewno to się 
wszystko uleży, na pewno będzie jesz-
cze bardzo ciekawie. 

Przypominamy tylko o prostej 
recepcie na tę przypadłość. Jest to 
małżeństwo zawarte nie przed urzęd-
nikiem państwowym, lecz oficerem 
rzymskiej armii, która prowadzi nas 
w bój ze złem aż do ostatecznego zwy-
cięstwa – zbawienia. Wydawane bez 
recepty. Nie zagraża zdrowiu i życiu.

Sługa uniżona
Jerzy Kopański
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My rządzimy światem, a nami kobiety.
   I. Krasiński

Dużo się mówi w kręgach pseudofeministycznych, 
jak to patriarchat gnębił Polki. Ale czy na pewno? 
Ojciec-Polak był z zasady nieobecny, więc to 
Matka-Polka przejmowała finanse i zarząd 
w gospodarstwie oraz edukowała kolejne pokolenia

Żyjemy w czasie ciągłych kryzysów. Nieprzerwanie coś się wali, coś 
nieodwracalnie się zmienia. Współcześnie ani kobiety, ani mężczyźni 
nie są już tacy jak dawniej. Wiadomo, kryzys nikogo nie oszczędza. 
Płeć brzydka nie jest już brzydka, ale za to nie jest też męska. Płeć 
piękna pozostała piękna, ale pozostała też bezwolna. Setki unie
szczęśliwionych kobiet i mężczyzn nie są w stanie wyjść poza zgubne 
schematy. Oczytani i wyedukowani na piśmidłach pokroju 
„Cosmopolitan” czy „Bravo”, z przerażeniem odkrywają, 
że upojne składanki odsłuchiwane z piątym partnerem 
nie zapewnią im szczęścia. Niektórzy szukają go zatem 
w religijnych prawidłach i bogaci w bagaż mądrości via 
oaza albo deon (10 sposobów jak uratować swą duszę przed 

Matka-Polka 
z sarmackim 
wąsem

Setki 
unieszczęśliwionych 
kobiet i mężczyzn nie 
są w stanie wyjść poza 
zgubne schematyfo
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12 grzechem Onana) albo drżą na myśl o swojej seksualności, albo roją 

sobie, że dostąpią „misterium”. Tak czy inaczej i jedni, i drudzy zafik
sowani się na temacie drugorzędnym, jakim jest seks. I pozostają nie
szczęśliwi i osamotnieni, a najczęściej po prostu przerażeni światem. 

G O S P O DY N I E  I  Z A R Z Ą D C Z Y N I E

Skoro wszyscy lubią babrać się w bebechach przeszłości, i my do nich 
sięgnijmy. Bo czemu by nie? Może warto spojrzeć, jak to bywało 
w czasach sarmackich, kiedy to białogłowe rządziły światem, a dziel
ni podgoleni sarmaci byli jedynie na dokładkę. Czy wtedy kobiety 
miały taki sam status jak teraz? Nie. Czy spotykały się z niesprawie
dliwościami? Zdecydowanie. Jeszcze w 1753 roku w Lipsku pojawiła 
się broszurka Dowód, że kobiety nie przynależą do rodzaju ludzkiego. 
Nie można jednak powiedzieć, że spychano je do kąta, gdzie mogły 
jedynie klepać różańce i czekać na łaskę męża dobrodzieja. 

Po pierwsze, dzisiejsze kobiety (mężczyźni zresztą też) przywykły 
do tego, że mają wybór. Żyją w świecie, w którym wmawia im się, że 
w małżeństwie najważniejsza jest miłość. Problem w tym, że mał
żeństwo jako instytucja społeczna istnieje po to, by spełniać okre
ślone funkcje, a nie być gniazdkiem szczęśliwości. Miłość nie miała 
w czasach staropolszczyzny zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście 
bywały i takie rozkochane w sobie pary jak nasz wesoły Lew Lechi
stanu i jego Marysieńka, ale w większości przypadków u szlachty 
były to transakcje między dwoma rodzinami.

Żeby małżeństwo odbyło się w zgodzie z miłością, facet nie 
mógł być miękką kluchą, która z trzęsącymi się dłońmi trzyma łyż

kę z rosołkiem na niedzielnym obiadku u teściów, aby 
w końcu wysapać, że on to by chciał Marysię za żonę i do 
tego jest bardzo pobożny. Zamiast tego wdrażał procedu
rę raptus puellae – brał taki pogolony i wąsaty z klasztoru 
albo z dworu i potajemnie brał ślub. Czy odbywało się to 

z poszanowaniem prawa jednostek? Gdzieżby. Ale czy na pewno 
trzeba je szanować? To pytanie niech postawi sobie czytelnik sam.

Konsekwencja konieczności była jednak więcej niż jasna. Kobieta 
nie miała wyboru i nie zastanawiała się nad tym, czy ten, kogo kocha, 
jest akurat jej mężem. Był mąż zadekretowany (co ciekawe również 
znacznie później, kiedy już powstała swoboda wyboru, okazało się, 

Mądry mąż słuchał 
swojej żony, co zresztą 

zalecał sam Mikołaj Rej



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
5 

/ 
ZI

M
A

 2
0

17
 

13że małżeństwa bez miłości wytrzymują znacznie dłużej) i trzeba było 
z nim żyć. Nagrodę – jeżeli się miało takową otrzymać – dostawało się 
w niebie. Ziemskie poczucie konieczności okazywało się wszak czę
sto kojące i podobna świadomość towarzyszyła także mężczyznom.

Oczywiście zaraz ktoś stwierdzi, że w myśl ówczesnych realiów 
kobieta była podległa mężczyźnie. To prawda i nie ma co się z tym 
sprzeczać. Prawdą jest jednak również, że podległość nie oznaczała 
izolacji. Dla szlachcica ideałem była zaradna gospodyni, która potrafi 
swojemu ślubnemu odpowiednio doradzić, stąd moraliści staropolscy 
nie zawsze sprzeciwiali się zdobywaniu przez kobiety wykształcenia. 
I tak Marcin Kromer zalecał niewiastom i naukę języków (ojczystych 
oraz łaciny), i obznajamianie w rachunkach. Mądry mąż słuchał swo
jej żony, co zresztą zalecał sam Mikołaj Rej. Bywały okresy, szczegól
nie wtedy, gdy płeć brzydka ginęła na różnego rodzaju wojnach, że 
większość gospodarstw było zarządzanych przez płeć piękną. Kobiety 
nie pozostawały w tym zresztą bierne i wykorzystały zaistniałą sytu
ację do rozwijania własnych możliwości. Zasłynęły w tym magnat
ki, które same zaczęły tworzyć instrukcje gospodarcze, na przykład 
Anna z Lubomirskich Wielkopolska czy Anna z Sapiehów Jabłońska. 

Nie będzie odkrywczą informacja, że wzorem dla kobiet była Mat
ka Boska, która z pokora przyjęła macierzyństwo, a swoją rolę wypeł
niała z pełnym oddaniem oraz bez słowa sprzeciwu. Świadomi byli 
tego również mężczyźni, czczący w Matce Boskiej zarazem wszystkie 
Polki, które żyły na jej podobieństwo. 

Na marginesie trzeba zaznaczyć, że małżeństwa nie uznawano 
bynajmniej za niepodważalną świętość. Anna StanisławskaZbąska 
miała to nieszczęście, że jej mąż okazał się psychopatą o specyficz
nych upodobaniach w alkowie, co zresztą opisała sama zbolała nie
wiasta w poemacie Transakcyja abo opisanie całego życia 
jednej sieroty. Od kłopotliwego męża uwolnił ją sam król 
Jan III Sobieski, powód unieważnienia małżeństwa był 
jednak w tym przypadku wystarczająco ważki. Koniecz
ność trwania w świętym związku nie była absolutna, ale 
wykluczała błahe powody jak „znudzenie się małżonkiem” 
albo „to jednak nie to”.

Pełnię możliwości miały za to staropolskie wdowy. Jeżeli zmarły 
małżonek był człowiekiem majętnym, to żona dziedziczyła całą kiesę 

Mąż jako towar 
łatwo zużywalny był 
jedynie dodatkiem do 
kobiety kresowej
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14 i zarazem prawo do opieki nad małoletnimi dziećmi. Nie była wów

czas skrepowana ani przez swoją rodzinę, ani przez innego prawne
go opiekuna. Stawała się – w pełni tego słowa znaczeniu – panią na 
włościach. Sama reprezentowała siebie przed sądami i sama decydo
wała o kolejnym mężu. Wtedy, jeżeli miała taki kaprys, mogła wziąć 
nawet ślub z miłości. 

KO B I E TA  K R E S OWA

Oczywiście wiele kobiet stawało się bezwolnymi, szczególnie w miej
scach, w których panował spokój. W zachodnich województwach 
Rzeczypospolitej, gdzie wojna była częściej figurą retoryczną i spro
wadzała się ewentualnie do potyczki szachowej, kobiety nie miały 
zbyt wiele do roboty. Nad wszystkim czuwali ich brzuchaci i syci 
mężowie, których synowie co jakiś czas szli na wojnę, aby otoczyć się 
nieśmiertelną chwałą, którą obdarzano albo przy stoli, albo podczas 
nabożeństw pogrzebowych. 

Inaczej było na Kresach Rzeczypospolitej, gdzie Moskwa, gdzie 
Tatarzy i gdzie Kozaczyzna. Tam mężczyźni żyli krótko i rzadko 
kiedy swojego życia dokonywali w domowych pieleszach – znacznie 
częściej ich kości bieliły się wśród stepów. Stąd też łatwiej było na 
Kresach znaleźć wdowę niż wdowca, większość była zresztą obecna 
na pogrzebie ślubnego więcej niż jeden raz. 

Mąż jako towar łatwo zużywalny był jedynie dodatkiem do kobiety 
kresowej. To właśnie ona zajmowała się dworem, kiedy on uganiał 
się za Tatarzynem albo Kozakiem. Była ekonomem, gospodarzem, 
a w razie potrzeby i dowódcą twierdzy – dwory wschodniej Rzecz
pospolitej miały bowiem niewiele wspólnego z otwartym dla gości 
Soplicowem. Na Ukrainie sioła szlacheckie były obwarowane murem, 
miały wieżyce i kute bramy. Gdyby jacyś maruderzy postanowili 

zainteresować się domem, MatkaPolka musiała bronić 
go razem z mężczyznami.

Weźmy na przykład taką Teofilę Chmielecką (secundo 
voto Tulibowską). Nie bez kozery nazywano ją „wilczycą 
kresową”, znaną z niezwykłego oddania i spartańskiego 
trybu życia. Jej pierwszy mąż, wojewoda kijowski, co i rusz 

brał udział w kolejnych wyprawach, a żona cały czas pozostawała na 
posterunku u jego boku. Dodać należy, że pułkownikowa Teofila nale

Matki były pierwszym 
nauczycielkami 

kolejnych pokoleń 
Polaków
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15żała do osób krewkich, co udowodniła, odcinając nos swojej służącej 
i rzucając go na pożarcie psom czy przeprowadzając przynajmniej 
siedem napadów na sąsiadów po śmierci małżonka. 

O J C OW I E-P O L A C Y 

Skoro jesteśmy przy MatkachPolkach, warto zatrzymać się przy 
ich ślubnych. Dużo się mówi w kręgach pseudofeministycznych, jak 
to patriarchat gnębił Polki. Ale czy na pewno? Dobrego szlachcica 
wiecznie nie było w domu. Jeżeli skupiał się na pracy obywatel
skiej, to nieprzerwanie brał udział w sądach, sejmikach i sejmach. Te 
aktywności zżerały mnóstwo czasu: podróż na sejmik trwała kilka 
dni, udział w sejmie – sześć tygodni plus podróż, wizyty u innych 
gospodarzy – kolejne tygodnie, a jeżeli szlachcic zamiast Cycerona 
wolał rozczytywać się w Wergiliuszu i powierzył swe życie Marso
wi, to jego nieobecność trwała jeszcze dłużej. Kampanie wojenne 
rzadko kiedy trwały krócej niż pół roku, a jak trafił taki do niewoli, 
to bywało, że i latami nie było go w domu. Nie brał on udziału ani 
w prowadzeniu domu, ani w wychowaniu dzieci. Tę jakże ciekawą 
tradycję kontynuowali zresztą szlachcice w wieku XIX, kiedy porzu
cali swoje domy dla rewolucyjnej roboty podczas powstań i tyle ich 
żony i dziatki widziały. OjciecPolak był więc z zasady nieobecny. 

MatkaPolka z konieczności stawała się również ojcem. Przejmo
wała finanse i zarząd w gospodarstwie, uczyła dzieci o przeszłości 
i przygotowywała je do tradycyjnej roli. Echo sarmackich matek 
można znaleźć jeszcze w XX wieku. Józef Piłsudski do końca życia 
wspominał swoją rodzicielkę jako tę, która zrobiła z niego bojowni
ka o Polskę, zaszczepiając w nim idee leżące u podstaw późniejszej 
służby ojczyźnie. Matki były zatem pierwszym nauczycielkami kolej
nych pokoleń Polaków. Często stawały się również muzami, nawet 
jeśli – wzorem Elżbiety Drużbackiej, znanej jako „polska Safona” – 
same poezji nie tworzyły. Jednym słowem, polskie kobiety miały 
przeogromne wpływy w rozmaitych obszarach życia publicznego, 
artystycznego i rodzinnego. I z pewnością nie musiały zastanawiać 
się nad „kryzysem kobiecości”. Ω



Sto pięćdziesiąt lat temu kobietom w Europie 
w walce o swoje prawa o coś chodziło – możliwość 
samodzielnego dysponowania swoim majątkiem, 
prawa wyborcze, dowolność wyboru ścieżki 
edukacyjnej. O co chodzi europejskim (tak zwanym) 
feministkom dziś? Jeden Bóg raczy wiedzieć

Anna 
Stępniak

Krótka historia 
feminizmu: 
M jak Mill, 
B jak bełkot
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Liczba spraw bez znaczenia rośnie w szalonym tempie. Naj-
częściej mimo woli stajemy się świadkami jałowych sporów 
pozbawionych treści. Coraz bardziej nudne jest analizowanie 
poziomów mikro czy nano. Ot, chociażby poświęcanie czasu, 
by dowiedzieć się, co na jakiś temat sądzi pisarka -grafomanka 
pani G. lub kochający silne używki śpiewający pan M.

Dla wielu odbiorców to oczywiście nadal tematy ważkie. Ba, 
nawet dla ludzi, którzy tworzą gotowe do przyswojenia treści, opinia 
szeregowego posła na jakiś temat społeczny lub obyczajowy bywa tak 
szalenie istotna, że sami odczuwają silną potrzebę utrwalenia czy wręcz 
ukonstytuowania swojej tożsamości wobec czegoś, czego tak bardzo nie-
nawidzą, a co sami w dużej mierze stworzyli. To zresztą całkiem zabaw-
ne, gdy się pomyśli, że rozmaici eksperci od PR-u, content marketingu 
i consultingu – wcale nie tak dalekiego od polityki – ulegają dokładnie 
takim samym emocjom, jak adresaci tworzonych przez nich ogłupia-
jących przekazów. Co gorsza, bywają czasem jeszcze bardziej durni od 
swojego audytorium.

Neomarksizm 
odrobił lekcję 
z kompromitujących 
porażek i przeszedł do 
coraz skuteczniejszej 
kontrofensywy
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18 Nigdy nie zapomnę kapitalnego zdania, które usłyszałam na korytarzu 
pewnej firmy: ludzie na wysokich stanowiskach i z dużym doświadcze-
niem zawodowym zawsze umieją wychwycić kłamstwo i robią to o nie-
bo lepiej od tych na dole drabinki. Stąd wniosek, że ci na górze (czyli 
„namaszczeni i nadzwyczajni”, ale odrealnieni) nic a nic się nie zmie-
niają – przypominają człowieka znajdującego się w epicentrum trzę-
sienia ziemi, którego dom od dwóch godzin leży w gruzach, a mimo to 
uporczywie twierdzi on, że ściany tego domu są najsolidniejsze w całym 
wszechświecie. It’s just a flesh wound – krzyknął czarny rycerz z filmu Mon-
ty Pythona Święty Graal, gdy król Artur odrąbał mu obie ręce (a potem 
jeszcze dwie nogi).

Dlaczego o tym wspominam? Bo wokół nas dzieją się rzeczy, które 
zrozumieć może tylko zaopatrzony w odpowiednie narzędzia poznaw-
cze konserwatysta, ewentualnie zbłąkany socjaldemokrata z dobrym 
sercem, ale i tak obaj muszą przedrzeć się przez masę spraw kompletnie 
bez znaczenia, żeby dostrzec, jak wiele zjawisk funkcjonuje inaczej, niż 
się o tym opowiada. Neomarksizm odrobił bowiem lekcję z kompromi-
tujących porażek świadczących o słabej diagnozie świata i przeszedł do 
coraz skuteczniejszej kontrofensywy.
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19Prawdopodobnie nie ma sensu wytykać po raz kolejny tak zwanym 
mainstreamowym feministkom – a więc osobom należącym do współ-
czesnego obozu marksistowskiego – ich niespójnych argumentów, nie-
konsekwencji, odrealnienia, a nawet kłamstw. Nawet jeżeli, co dość 
prawdopodobne, są one kompletnie nieświadome zbieżności swoich 
poglądów z jedną z najbardziej szkodliwych ideologii. Na te wszystkie 
czarne protesty, żądania bezwarunkowego dostępu do tabletek „dzień 
po” i wyznania, że małe mieszkanie to powód do aborcji, trzeba spojrzeć 
z poziomu makro: dla współczesnych marksistów wszystko, co nas otacza, 
jest nieustającą wojną, walką, a przede wszystkim grą o sumie zerowej. 
Tu nie ma półśrodków, tu nie może chodzić o to, by wspólnie wypracować 
rozwiązania, które prowadzą do czegoś dobrego. Tutaj albo „my” zwycię-
żymy, albo przepadniemy z kretesem. Nic dziwnego, skoro tak zwane 
elity indoktrynują kolejne młode pokolenia, a nie uczą je umiejętności 
dyskutowania i poszukiwania prawdy. Dla skrajnie zideologizowanych 
młodych ludzi nie ma więc miejsca na refleksję, że wszyscy musimy two-
rzyć i pielęgnować wspólnotę, że idzie o to, aby angażować się w życie 
społeczne na wielu różnych poziomach, chociażby dbając o cudze, a nie 
tylko swoje. Dyktat marksizmu wyznacza miliard, trylion, a wreszcie nie-
skończoność indywidualnych i często nieistniejących tożsamości, którym 
trzeba poświęcać cały swój jednostkowy czas, ale z osobna.

Swoją drogą walka na serio i na ostro przechodzi w kolejną, dość intry-
gującą fazę. Ze dwa lata temu w brytyjskiej telewizji wyemitowano pro-
gram, w którym dyskutowano na temat mężczyzn i współczesnego ujęcia 
męskości, a główne pytanie brzmiało: czy Wielka Brytania jest wroga 
wobec facetów. W studiu debatowali rozmaici goście: mężczyźni 
(heteryk, muzułmanin oraz konserwatywny gej), kobiety (bardzo 
emocjonalne białe feministki oraz kompletnie milczące muzuł-
manki w hidżabach) oraz osoba transpłciowa, która kiedyś była 
mężczyzną, a obecnie jest kobietą. Najciekawszym moment 
nastąpił, gdy homoseksualista chciał w kilku słowach przedsta-
wić zarys historii feminizmu – został wtedy zakrzyczany, gdyż 
zdaniem jego interlokutorek tylko kobiety mogą wypowiadać 
się na ten temat. Nie ma zatem czegoś takiego jak sojusz wszystkich 
ludzi, którzy nie są biali i straight. Bo do czego to doszło, żeby prawicowy 
pederasta sprzeciwiał się aborcji? Nie, to się nie mieści w definicji poję-
cia „tolerancja”…

Dyktat marksizmu 
wyznacza 
nieskończoność 
indywidualnych 
i często nieistniejących 
tożsamości
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20 A jednak czasem feministyczną hipokryzję pokazać trzeba. Niedaw-
no redakcji pewnego popularnego tygodnika zaproponowano wydru-
kowanie tekstu dotyczącego obrzezania dziewczynek. Podobno w ten 
sposób rocznie okalecza się w makabryczny sposób co najmniej kilka-
naście milionów małych dzieci płci żeńskiej, a ich oprawcy skrupulatnie 
dbają o to, by nadal mogły one rodzić odpowiednio dużo dzieci. Chodzi 
głównie o Afrykę i Azję, ale przecież także i Europę. Te same środowiska, 
które lansują czarne parasolki i absurdalne teorie o tym, jak to Kaczyński 
chce odbierać godność i wolność polskim kobietom, są kompletnie głu-
che i ślepe na przemoc, która ma miejsce bardzo blisko nas – a nasila się 
wraz z narastającymi falami imigracji. Poczytny i postępowy tygodnik nie 
interesuje się wszak tak nieistotnymi problemami, dlatego tekst światła 
dziennego nie ujrzał.

Ale o czym tu w ogóle opowiadać, skoro w czasie, gdy znaczący północ-
noamerykańscy intelektualiści zajmują się problemem przemocy struk-
turalnej oraz absolutnej konieczności używania odpowiednich zaimków 
w odniesieniu do osób transpłciowych (Ze – Zim, Sie – Hir, Zie – Zir, Ey – 
Em, Per – Per 1), a nowoczesny marksizm akademicki piętnuje kanadyjskie-
go psychologa klinicznego prof. Jordana Petersona za to, że ten używać 
ich nie chce, w Stanach Zjednoczonych triumfy święci super wpływowy 
facet, który molestuje najpopularniejsze hollywoodzkie aktorki i przez 
30 lat wszyscy o tym milczą. Po latach okazuje się, że panie z Wielkie-
go Ekranu, dotychczas wypowiadające się w kolorowych pismach oraz 
efektownych talk-shows o tym, jak bardzo wspierają prześladowane 
i dyskryminowane na rynku pracy kobiety oraz jaki to Trump jest strasz-
ny i faszystowski, nigdy nie zwróciły uwagi, że facet, którego spotykają 
na planach zdjęciowych i który winduje im ogromną popularność, jest 
odrażającym przypadkiem, który powinien: a) zostać z hukiem usunięty 
z zawodu i środowiska, b) poddać się terapii i c) iść za kratki. To tym bar-
dziej ciekawe, gdy tu i ówdzie jesteśmy bombardowani złotymi myślami 
postępowych aktorek, które w toku kariery polegającej na odtwarzaniu 
fikcyjnych postaci przyswoiły sobie głęboką wiedzę z dziedziny prawa, 
polityki międzynarodowej, biologii, ochrony środowiska, historii i wielu 
innych dyscyplin.

1 Nie chcę nawet wiedzieć, która tęga głowa na to wpadła.
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21Napisałam kiedyś na portalu „Plac Wolności” kpiarski felieton o femi-
nistkach, ale jeden z akapitów był bardzo serio – dla kobiety aborcja jest 
przeżyciem traumatycznym, często do końca życia. I to jest bardzo trudny 
temat, przerażający i bolesny. Która kobieta idzie usunąć ciążę, jakby to 
było wyciśnięcie pryszcza u kosmetyczki? Wiadomo, może się zdarzyć, że 
jakaś młoda osoba z dnia na dzień znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, 
z różnych powodów, bo wcale nie oczekiwała dziecka. A mimo to, choć 
empatia jest ważna, nikt, kto jest wewnętrznie poukładany i ma choć 
odrobinę wyobraźni, nie może stwierdzić, że to straszne, że prawicowi 
twórcy prawa chcą nadawać szczególne prawa anonimowemu zlepkowi 
komórek, który jeszcze się nie urodził. A takie tezy padają w postępac-
kiej prasie kobiecej – że ten pozbawiony znaczenia płód stawia się ponad 
prawa super świadomej i super wartościowej Kobiety (przez wielkie „K”!). 
Gorzej – według jednej z autorek piszących do „Wysokich Obcasów” obec-
na władza chce ustanowić kategorię „obywatelstwa płodu”, co jest dla 
niej szczególnie bulwersujące w kontekście pomysłów na ogra-
niczanie praw ciężarnych kobiet, które piją alkohol. Nie wiem, 
na co feministkom były postulaty o edukacji seksualnej, skoro 
same konsekwentnie wypierają wiedzę z zakresu biologii czy 
medycyny o tym, jak rozwija się człowiek od poczęcia, jak szybko 
pojawia się układ hormonalny, nerwowy czy krwionośny i kiedy 
zaczyna bić serce. Go Google it.

I jeszcze jedna uwaga na temat kreowania nowych społeczeństw: nie 
ma czegoś takiego jak równość płci, bo mężczyźni i kobiety nie są tacy 
sami. Tezy telewizyjnych przodowniczek wyzwolenia, jakoby fantasma-
goryczne wychowanie dzieci w duchu „wszyscy jesteśmy równi” miało 
całkowicie zlikwidować przemoc na świecie, to po prostu kolejna utopijna 
marksistowska wizja, jak zrobić współczesnej klasie robotniczej dobrze. 
I takich utopii świat widział już dziesiątki.

Są też dobre wiadomości. Środowiska feministyczne w Polsce, choć tak 
hojnie sponsorowane przez Sorosa (podobno co najmniej 1 mln złotych 
w ciągu ostatniego roku popłynęło do rozmaitych organizacji „ratujących” 
kobiety), bardzo przypominają tak zwaną opozycję totalną. W przypad-
ku jednych i drugich działa ta sama zasada – większość potencjalnych 
adresatów nie może ich traktować poważnie, bo oni sami wobec siebie 
nie są serio. Ω

Środowiska 
feministyczne w Polsce 
bardzo przypominają 
tak zwaną opozycję 
totalną



Jak można się dziwić, że niepoważne dziewczynki 
mają problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie 
i jak można liczyć na to, że dopuszczone do 
głosu, odmienią swoją sytuację na plus?

Czy alians sztuki współczesnej z wojującym feminizmem jest w stanie 
wygenerować inteligentną, porywającą refleksję? Jeśli ktoś jeszcze zakła-
dał taką możliwość, wystawa Polki, patriotki, rebeliantki w poznańskiej 
Galerii Miejskiej Arsenał miała szansę wyprowadzić go z błędu. Pokaz 
inspirowany Czarnym Protestem oraz Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, 
kuratorowany przez naczelną feministkę polskiego świata sztuki Izabelę 
Kowalczyk, stanowił dobry przykład wyczerpania się potencjału (niech 

będzie – liberalno-lewicowego) feminizmu, a także sztuki w jego wyda-
niu – by tak rzec – instytucjonalno-zaangażowanym.

T E N  R E D U K U J Ą C Y  F E M I N I Z M

Z perspektywy kobiety odrzucającej – jak wiele naszych babek walczących 
o równouprawnienie – tożsamość feministyczną, feministyczna wystawa, 
której deklarowanym celem był namysł nad kondycją i problemami współ-
czesnych Polek oraz nad ich udziałem w życiu publicznym i ich działaniami 
politycznymi, jest dość irytująca. Powód jest oczywisty – feminizm znowu 
próbował zmonopolizować temat kobiecych potrzeb i pragnień, wyklu-
czając poza nawias świadomych kobiet te z nas, których system warto-
ści podpowiada, by zdystansować się do hasła moje ciało – moja sprawa 

DZIEWCZYŃSKIE ZABAWY

Karolina 
Staszak



DZIEWCZYŃSKIE ZABAWY
czy zdecydowanie opowiedzieć się przeciw aborcji eugenicznej. Każda 
feministka wie, co ma sądzić na temat dziewczyn o konserwatywnych 
poglądach – to biedaczki zdominowane i zmanipulowane przez tych 
wstrętnych mężczyzn. W Poznaniu po raz kolejny (choć kuratorka pokazu 
przedstawiała swój koncept jako niezwykle oryginalny) mieliśmy do czy-
nienia z narracją, która rzekomo dotyczy wszystkich kobiet, a w której nie 
ma przecież miejsca na prezentację rozmaitych zapatrywań na kluczowe 
dla kobiet kwestie, a także na nasz stosunek do polskości, patriotyzmu, 
narodowej symboliki i Kościoła. Po raz kolejny próbowano nam wmówić, 
że być „świadomą” kobietą to znaczy myśleć w określony sposób – tak jak-
by kobiety stanowiły mentalny monolit. Jednak z działania, które samo 
w sobie jest niechlubne (fałszywe ujednolicenie jednostek, tłumienie 
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24 indywidualnej podmiotowości) w przypadku wystawy Kowalczyk nawet 

nie sposób zrobić formalnego zarzutu, gdyż kuratorka w ulotce towarzy-
szącej pokazowi pisała o morzu ludzi zasłoniętych parasolami trzymanymi 
ponad głowami, dalej interpretując: Ten obraz można odczytać jako symbol 
odrzucenia własnej indywidualności i zjednoczenia się we wspólnej sprawie – 
symbol kolektywnej rebelii przeciw niesprawiedliwym decyzjom jednostkowej 
władzy. A zatem ujednolicenie podmiotów nie stanowi tu problemu, 
wręcz przeciwnie – jest warunkiem powodzenia. W tych entuzjastycznych 
słowach zawiera się cała prawda o feminizmie, który nie jest zwyczajnym 
światopoglądem, lecz redukującą indywidualne doświadczenie ideologią 
w znaczeniu, jakie nadał tej kategorii Max Scheler – zespołem poglądów 
o charakterze wiedzy pozornej, których źródłem jest interes grupy spo-
łecznej (w tym wypadku feministek, a nie kobiet w ogóle). To rewolucyjna 
ideologia, której paliwem są niedomówienia i manipulacje – w przypadku 
czarnych protestów kazuistyką było choćby wmówienie wielu kobietom, 
że inicjatywa zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej wyszła ze strony rządu, 
a nie, jak to miało miejsce w rzeczywistości, ze strony obywateli. Sporo 
nieprawdziwych twierdzeń dotyczyło także samej treści projektu – zdecy-

dowanie mieliśmy do czynienia z rozpowszechnianiem tylko 
pozornie zgadzających się ze stanem faktycznym informacji.

Kuratorka, akcentując wagę odrzucenia własnej indywidual-
ności przez uczestniczki protestów celem stworzenia wrażenia 
wyjściowego pluralizmu, starała się podkreślić, iż manifesta-
cje, które zainspirowały ją do zorganizowania wystawy, odby-
wały się ponad podziałami, to znaczy zgromadziły na przykład 
ateistki i katoliczki. Nie wypada mi podważać takiej możliwo-

ści – rzeczywiście w tłumie protestujących niewiast mogły pojawić się 
kobiety deklarujące przynależność czy nawet przynależne do Kościoła 
rzymskokatolickiego (który jest przecież powszechny), jeśli jednak wal-
czyły one o przebudowę etycznych fundamentów społecznego uczestnictwa 
i budowania wspólnoty – jak chce kuratorka cytująca Rosi Braidotti – należy 
uznać, że dotychczasowy fundament kultury judeochrześcijańskiej był 
im w momencie protestów wstrętny. Nie ma wielkiego znaczenia, za 
kogo się podajemy lub za kogo jesteśmy uważani, wyznacznikiem naszej 
prawdziwej tożsamości są bowiem wartości, których bronimy i według 
których żyjemy. Truizm? Jak widać nie w tym przypadku. Ale istnieje jesz-
cze druga (obok problemów tożsamościowych protestujących katoliczek) 

Po raz kolejny 
próbowano nam 

wmówić, że być 
„świadomą” kobietą 

to znaczy myśleć 
w określony sposób 
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25możliwość, tłumacząca przy okazji potężną falę dezinformacji – tylko 
„wiedza pozorna” na temat projektu zaostrzenia ustawy mogła skłonić 
chrześcijanki, by przyłączyły się do feministycznych protestów. Należa-
ło je zmanipulować, sprytnie zarządzać ich emocjami. Ta intuicja ujaw-
nia się również w działaniu Kowalczyk, która w ramach swojej wystawy 
katolicyzm (obok polskości) skontrastowała z feminizmem. Oczywiście 
nie zrobiła tego w celu dowiedzenia, że bycie chrześcijanką wyklucza 
przyjęcie tożsamości feministycznej, ale dlatego, że – rzekomo – zarówno 
w katolicyzmie, jak i polskości po prostu nie ma miejsca dla kobiet. Skąd 
taka śmiała teza? Doświadczenie setek polskich kobiet mówi coś zupeł-
nie innego. Czy to możliwe, że dziś galerie sztuki współczesnej bywają 
rozsadnikami niemądrych stereotypów?

C Z A R N O (- C Z E RWO N O )-B I A ŁY  Ś W I AT 

W jednym z nagrań promujących pokaz Kowalczyk ujawnia swoje dość 
proste, bo czarno-białe (w zasadzie czarno-czerwono-białe) widzenie rze-
czywistości oraz uroczo-naiwną wizję sztuki: Wystawa ta zwraca uwagę na 
konflikty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej – z jednej strony mamy 
do czynienia z czarnymi protestami, z drugiej strony z symboliką narodową. 
Można stwierdzić, że ten konflikt jest nie do rozwiązania. Twórczość dowodzi 
jednak, że te różne języki, różne symbole, mają szansę się spotykać. Sztuka 
daje nadzieję na to, że w przyszłości jednak wydostaniemy się z tego podzia-
łu, w którym zasklepiamy się coraz bardziej. Kiedy uświadomimy sobie, że 
symbolika narodowa została na wystawie ukazana wyłącznie w kontek-
ście stadionowym (sukienka z szalików kibiców autorstwa Agaty Zby-
lut, nagrywany na trybunach stadionowych film Polska Burka Karoliny 
Mełnickiej, wideo-performans pod tytułem Kim Ty jesteś? z cyklu Sposoby 
kamuflażu we współczesnej Polsce Liliany Piskorskiej oraz jej fotografie 
pozującej z kibicowskimi akcesoriami), znów musimy przyznać – kura-
torka po raz kolejny niechcący wykazała się niezłą intuicją. Otóż tak, 
feministki stanowią dziś taką samą reprezentację płci pięknej, jaką tak 
zwani kibole (nie mylić z kibicami) stanowią wśród polskich patriotów. 
Czy o to chodziło Kowalczyk? W kontekście jej wystawy jeden z recen-
zentów napisał: Nowoczesny feminizm ma kłopoty ze zmieszczeniem się 
w anachronicznej polskości – po wystawie Polki, patriotki, rebeliantki powie-
działabym raczej, że anachroniczny feminizm nie wie nic o potencjale 
nowoczesnej polskości. 
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26 Choć o klęsce koncepcji sztuki odnoszącej skutek, którą propagował 

jakiś czas temu Artur Żmijewski, napisano już niejedno, Kowalczyk zda-
je się faktu tej klęski nie przyjmować do wiadomości. Przy tym swoją 
wiarę w to, że sztuka oddziałuje społecznie, wyraziła w tak nieprawdo-
podobnie naiwny sposób, że aż trudno mi uwierzyć, by naprawdę miała 
to na myśli. Gdybym chciała posłużyć się stereotypami, które serwowała 
nam wystawa, powiedziałabym, że słowa kuratorki zabrzmiały… dziew-
czyńsko (czyli głupiutko). W jakim sensie na wystawie Polki, patriotki, 
rebeliantki spotkały się dwa skrajnie różne języki (bo przecież nie wrażli-
wości)? Kowalczyk tłumaczy, że zaproszeni artystki i artyści stosują stra-
tegię przechwytu, czyli wykorzystują na przykład narodowe, męskie (sic!) 
symbole, tworząc feministyczne w wymowie dzieła sztuki. A zatem by 
doszło do porozumienia, wystarczy sparodiować drugą stronę – to dość 

specyficzna koncepcja spotkania mającego na celu nie eskala-
cję, lecz łagodzenie konfliktu… Uznałabym, że odnotowałam 
poważną niekonsekwencję w deklaracjach kuratorki, gdyby 
nie fakt, że przecież od początku wiadomo, że w feminizmie, 
który reprezentuje Kowalczyk, nigdy nie chodziło o dojście do 

konstruktywnych wniosków i porozumienie z tymi, którzy myślą inaczej. 
Nie, tu chodzi raczej o podtrzymywanie konfliktu, bez którego feminizm 
traci rację bytu. Dodatkowo Kowalczyk jako kuratorka wystaw sztuki 
współczesnej, była krytyczka oraz obecna dziekan (dziekanka?) Wydziału 
Edukacji Artystycznej UAP po prostu wie, że każde działanie w obszarze 
instytucjonalnego świata sztuki jest potrzebne po to, by „gra toczyła się 
dalej”. Dlatego w jej wystawie nie chodzi o spotkanie dwóch języków 
(dwóch światów), nie chodzi nawet o dorzucenie swoich trzech groszy 
do feministycznej walki o prawa reprodukcyjne, a wyłącznie – jak sądzę – 
o odcinanie kuponów od tejże walki w celu podtrzymania gry.

P OW TÓ R K A  Z  R O Z RY W K I

Jednak to, co w poznańskiej wystawie było najbardziej rozczarowują-
ce, to nie jej zideologizowanie, ale zaskakująca wtórność tak samej idei 
kuratorskiej, jak i prezentowanych prac. Wiosną tego roku w poznańskim 
Centrum Kultury Zamek miała miejsce kuratorowana przez Krystynę Pio-
trowską wystawa Złe kobiety, która także powstała z inspiracji ulicznymi 
protestami rozgniewanych niewiast. W tekście towarzyszącym pokazo-
wi Piotrowska również kontrastowała interes kobiet z konserwatywnym 

anachroniczny feminizm 
nie wie nic o potencjale 
nowoczesnej polskości 
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27systemem wartości, nie tyle bagatelizując fakt występowania rozmaitych 
kobiecych tożsamości, co wprost imputując konserwatystkom bezreflek-
syjne poddanie się siłom patriarchatu. [„Zła kobieta”] dla formacji kon-
serwatywnych jest kobietą niedobrą, groźną, szkodliwą, ponieważ otwarcie 
walczy o swoje prawa i protestuje przeciw wyznaczaniu jej podrzędnej pozycji 
społecznej. Jest niebezpieczna dla kręgów tradycjonalistów, ponieważ łamie 
konserwatywne normy. Jest zagrożeniem, bo uświadamia innym kobietom ich 
społeczne i systemowe upokorzenia. O pracach prezentowanych w CK Zamek 
właściwie nie wypadało pisać negatywnie. Sylwia Chutnik, autorka jed-
nego z towarzyszących wystawie tekstów, ubezpieczyła artystki przed 
ewentualną krytyką, zaznaczając, że twórczyni będąca „złą kobietą”: Naro-
bi zamieszania, oburzy krytyków, którzy nie będą w stanie znaleźć odpowied-
niego klucza interpretacyjnego i na wszelki wypadek wzruszą ramionami lub 
wyśmieją. Mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem – feministki 
chcą być traktowane równo, ale gdyby przypadkiem przyszło recenzen-
towi do głowy ocenić ich artystyczne dokonania, a ocena wypadłaby 
negatywnie, jedyną odpowiedzią byłoby zrzucenie winy na krytyka, któ-
ry nie znalazł odpowiedniego klucza interpretacyjnego, by poprawnie 
odczytać pracę. Kluczem tym jest zaś sam feminizm – praca 
dająca się wpisać w narrację feministyczną jest pracą dobrą, 
wartościową, a nawet może zostać uznana za wybitną. Praca 
o przeciwnej wymowie zostanie zdyskwalifikowana.

O ile Złe kobiety były polityczne, ideologiczne i dość przewi-
dywalne, to jesienny pokaz w Arsenale, będąc tak samo poli-
tyczny i ideologiczny, przy okazji był także niezwykle wtórny. 
Aż trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której Kowalczyk 
wpada na pomysł tej wystawy i nie zapala jej się czerwona lampka z napi-
sem „to już było”. Wrażenie wtórności dotyczy zarówno ogólnej koncepcji, 
jak i poszczególnych prac. Tytułowe „złe kobiety” w Arsenale delikatnie 
wyewoluowały w formę upiornych, rozemocjonowanych bab (Chór cza-
rownic Ewy Łowżył), a jedynym zauważalnym na poznańskiej wystawie 
novum (obok obecności narodowej symboliki) był podkreślony (choć-
by filmem Zofii Kuligowskiej Queen) infantylizm. I oto mamy kobiety 
widziane oczyma feministek – dziecinne, opętane, agresywne, uzbrojone 
w te wszystkie babskie akcesoria jak szpilki, halki, fruwające spódnice. 
Przy naprawdę skromnej ilości artefaktów na obu wystawach powtórki 
ze Złych kobiet w Arsenale były zbyt uderzające – zadzierająca spódni-

Pokaz w Arsenale, 
będąc polityczny 
i ideologiczny, przy 
okazji był także 
niezwykle wtórny 
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28 ce wraz z koleżankami Iwona Demko, memy Marty Frej, obiekt-suknia, 

wideo-fresk z roznegliżowanymi kobietami. Poza powtórkami Kowalczyk 
pokazała także prace zwyczajnie zgrane. Za takie można uznać nie tylko 
fotografie Ewy Świdzińskiej, sukienkę Agaty Zbylut i – dominujący pozo-
stałe prace – Chór czarownic, ale także eksploatowane prace młodszych 
artystek jak Polska Burka Karoliny Mełnickiej czy Autoportret z pożyczonym 
mężczyzną aka Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie Liliany Piskor-
skiej (ta druga praca w Internecie funkcjonowała jako mem). Ujmijmy to 
wprost – wystawa pani dziekan wygląda jak wizualizacja przygotowane-
go przez przeciętną studentkę referatu o feminizmie w polskiej sztuce 
współczesnej. Przepis? Copy-and-paste – tak jakby wspomniana przez 
kuratorkę strategia „przechwytu” dotyczyła także sposobu jej działania. 
A miał być światowy poziom…

Nie jest jednak pewne, z jaką dokładnie sztuką mieliśmy do czynie-
nia. Sama kuratorka w filmie promującym wydarzenie mówiła, że na 
wystawie zobaczymy sztukę feministyczną czy też postfeministyczną, jak 
gdyby nie było między nimi żadnej różnicy. Można się jedynie domy-
ślać, że przedrostek „post” oznacza dla Kowalczyk rezygnację z powagi 

na rzecz dziewczyńskiej ironicznej zabawy, którą niejeden 
widz obserwuje z zażenowaniem. Jak można się dziwić, że 
niepoważne dziewczynki mają problem z funkcjonowaniem 
w społeczeństwie i jak można liczyć na to, że dopuszczone do 
głosu, odmienią swoją sytuację na plus?

Najbardziej interesującą pracą wystawy było trzykanało-
we wideo Dawida Marszewskiego zatytułowane Ściana, któ-
re przedstawiało relacje trzech kobiet-imigrantek na temat 

życia i wychowywania dzieci w Polsce. Ciekawy był zabieg polegający na 
umieszczeniu słuchawek z ich monologiem po drugiej stronie wielkie-
go ekranu, jakby za ścianą, w taki sposób, że słuchając, nie sposób było 
zobaczyć, kto mówi. Dzięki temu mogliśmy skupić się na historiach, nie 
sugerując się obrazem zdradzającym obce pochodzenie bohaterek. Nie 
wiem jednak, jaki sens miało pokazanie tej pracy na wystawie, która 
miała opowiadać o Polkach w życiu publicznym.

LO K A L N Y  KO N T E K ST  Z  P U E N TĄ

W poznańskim Arsenale – odzyskanym wiosną tego roku przez środowi-
sko liberalno-lewicowe z rąk poprzedniego, konserwatywnego dyrektora 

demokratyczne 
procedury nie 

zadziałały ku uciesze 
tych, którzy na co 

dzień ponoć walczą 
o demokrację 
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29Piotra Bernatowicza – w końcu miały szansę zaistnieć wystawy realizo-
wane na światowym poziomie. Przypomnijmy, że do zmiany dyrektora 
doszło dzięki politycznej interwencji prezydenta miasta, który pod naci-
skiem wspomnianego środowiska unieważnił wynik komisji konkursowej 
oraz zignorował poparcie, jakiego udzieliło Bernatowiczowi wielu arty-
stów i ludzi sztuki oraz wszyscy pracownicy Galerii. W Poznaniu demo-
kratyczne procedury nie zadziałały zatem z inspiracji i ku uciesze tych, 
którzy na co dzień ponoć walczą o demokrację. Kontekst sporu o Arse-
nał, trwającego w pierwszych miesiącach 2017 roku, jest dość istotny dla 
oceny kuratorowanej przez Kowalczyk wystawy, bo to właśnie ona była 
jedną z osób, które brały aktywny udział w kampanii przeciwko Bernato-
wiczowi, posuwając się do licznych przeinaczeń publikowanych na stronie 
lokalnej „Gazety Wyborczej”. Wobec byłego dyrektora wystosowano dwa 
główne zarzuty – miał on upolitycznić Galerię oraz prezentować nudne 
i miałkie wystawy, którym daleko do światowego poziomu. Samo przez się 
powinno być zrozumiałe, że wystawy produkowane przez obecne władze 
Arenału będą, po pierwsze, wolne od polityki, a po drugie – wniosą do 
polskiego wystawiennictwa nową jakość. Oczywiście ironizuję, bo wysta-
wy za kadencji poprzedniego dyrektora – poza głośną i celowo prowoka-
cyjną Strategią buntu – nie były wcale ani polityczne, ani słabe, natomiast 
po Marku Wasilewskim, nowym dyrektorze z politycznego nadania, nikt 
nie spodziewał się neutralności. Strategie buntu – dodajmy: prawicowego 
buntu – były jak lustro postawione przed lewicowymi aktywistami pra-
cującymi na polu sztuki, miały im pokazać, jak boli uderzenie w „święto-
ści” danej wspólnoty. Zabolało (reakcje recenzentów były tego świadec-
twem), jednak lekcja nie została zrozumiana, a przynajmniej nie ma na 
to dowodów. Natomiast wystawa Polki, patriotki, rebeliantki wykazała, 
że tak znienawidzone przez recenzentów hasło prezentowanego przez 
Bernatowicza plakatu antyaborcyjnego autorstwa Wojciecha Korkucia 
jest wciąż aktualne: Feministko! […] nie pieprz bez sensu!. Ω



K I M  J E ST  TO M I E  K AWA K A M I ?

Krzysztof Karnkowski

Chłopców judzi, 
ale sie nudzi.
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Kultowa postać japońskiego horroru, ucieleśnienie 
zbiorowych lęków mężczyzn i ludzkiego egoizmu, 
od lat nie gości na kinowych ekranach. Czy we 
współczesnej popkulturze jest jeszcze miejsce 
dla nieśmiertelnej, zabójczej uwodzicielki?

Dentystom zdarzało się bywać bohaterami horrorów, ale zdarzyło się 
też technikowi dentystycznemu zostać tychże kultowym autorem. 
Junji Ito urodził się w 1963 roku, zaś dwadzieścia parę lat później, 
pracując w zawodzie, równolegle zaczął rysować mangi, którymi 
postanowił podzielić się ze światem. Pierwszą jego kreacją była 
Tomie, o której traktować będzie ten tekst. Ito narysował pierwszą 
porcję przygód nietypowej dziewczyny, ku uciesze przyjaciół zgło-
sił się do konkursu, a ku ich zdziwieniu – nawet go wygrał. I tak 
zaczęło się już naprawdę. Publikacje w czasopismach branżowych, 
później autorskie tomiki, serie i dzieła zebrane, równolegle zaś fil-
mowe adaptacje, ba, nawet własny debiut reżyserski, który jednak 
trudno namierzyć, ponieważ najwyraźniej przeszedł bez echa. Cóż 
z tego, skoro powołując się na Wikipedię, widzimy, że Junji Ito ma 
na koncie dwadzieś cia jeden adaptacji filmowych swoich prac i ponad 
trzydzieści komiksów. Od niedawna najważniejsze pozycje z jego 
dorobku ukazują się również w Polsce. Z filmami jest już znacznie 
gorzej – spora część nie zainteresowała nawet pirackich serwisów, 
o legalnej dystrybucji nie wspominając. Fani mangi znają 
filmową Spiralę, fani horroru mogli natrafić na spirato-
waną ostatnią część cyklu o Tomie – i to chyba tyle. Aby 
obejrzeć starsze adaptacje, trzeba się nieźle naszukać, 
a gdy już się je znajdzie, przemęczyć się na koszmarnych, 
niewyraźnych plikach. I, uwierzcie, nie ma w tym żadne-
go dodatkowego uroku.

Ito rysuje Tomie od połowy lat 80. poprzedniego stule-
cia do 2001 roku. Całość zebrana zostaje najpierw w trzy, 
a w kolejnych wydaniach – w dwa tomy. Bohaterka się nie starzeje, 
ale kolejne opowieści stają się coraz bardziej dojrzałe, tak samo jak 
styl autora. Ten zresztą rozwija się nadal i niektórzy – o zgrozo – cykl 

Ito narysował pierwszą 
porcję przygód 
nietypowej dziewczyny, 
ku uciesze przyjaciół 
zgłosił się do konkursu, 
a ku ich zdziwieniu – 
nawet go wygrał
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32 o Tomie traktują dość pobłażliwie, wyżej stawiając jego późniejsze 
prace. Ja natomiast pozostaję wierny właśnie tej serii, z innych dzieł 
Ito wysoko oceniając jeszcze tylko Spiralę, która zresztą ukazywa-
ła się mniej więcej wtedy, gdy postawały ostatnie przygody Tomie 
Kawakami. Pozostałe wydane w Polsce komiksy, które zdążyłem 
przeczytać (Black Paradox, Remina), już mnie tak nie porwały. Ocena 
nie jest jednak kategoryczna, to przecież jedynie fragment twórczo-
ści japońskiego autora.

Pierwszych dwanaście historii o Tomie Kawakami ukazuje się 
w wersji książkowej w 1997 roku, ostatnie osiem – cztery lata później. 
Najstarsze opowieści mieszczą się w popularnej konwencji szkolne-
go horroru, oryginalny zamysł pojawia się później, gdy odkrywamy, 
kim (lub czym) jest główna bohaterka. Wszystko zaczyna się bowiem 
bardzo zwyczajnie, o ile można użyć takiego określenia w kontekście 
opowieści o duchach. Podczas szkolnej wycieczki dochodzi do mor-
derstwa. Cała klasa wraz z nauczycielem bierze udział w poćwiarto-
waniu i ukryciu zwłok dziewczyny. Ta jednak, jak gdyby nigdy nic, 
kilka dni później pojawia się w szkolnej klasie. Niektórzy z jej kole-
gów popadają w szaleństwo, niektórzy próbują sobie tłumaczyć, że 

zabita dziewczyna była tylko podobna do jej koleżanki, 
ale co się dzieje – nie rozumie nikt. Tego, że Tomie nie 
jest duchem, jeszcze nie wiemy, choć gdzieś na przełomie 
pierwszej i drugiej historii zaczynamy się już domyślać. 

Łatwiej napisać, czym Tomie nie jest, niż czym jest. 
Nie jest normalną dziewczyną, ale to dość oczywiste. Nie 
jest też duchem, choć wraca po każdym popełnionym na 

niej morderstwie. Bohaterowie, którzy mają do tego głowę, tłuma-
czą tę specyficzną formę życia za pomocą analogii do biologii, która 
zna organizmy zdolne odtworzyć się z najmniejszego zachowanego 
kawałka ciała. Tomie Kawakami również posiada tę umiejętność, więc 
wraca z martwych, a do tego mnoży się niczym Karol Kot z wiersza 
Świetlickiego. A że to horror, dzieje się to w sposób dość krwawy 
i obrzydliwy. Ten wątek ma swoich fanów, jednak znacznie ciekawsza 
wydaje mi się cała warstwa psychologiczna i socjologiczna prac Ito. 

Tomie jako postać – czy funkcjonując w normalnym ciele, czy, 
co zdarza jej się często, jako pozbawiona ciała głowa – wykazuje 
się właściwie tylko jedną ludzką cechą: doprowadzonym do skraj-

Tomie wykazuje się 
właściwie tylko 

jedną ludzką cechą: 
doprowadzonym do 

skrajności egoizmem
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33ności egoizmem. Uwodzicielskość, chłód, bezduszność czy złośli-
wość to jedynie jego pochodne. Tomie świetnie się bawi, rozkochując 
w sobie kolejnych facetów, napuszczając ich na siebie, namawia-
jąc ich do mordowania konkurentów, dziewczyn, wreszcie – siebie 
samej. Z drugiej strony otrzymujemy dość smutny obraz mężczyzn, 
całkowicie głupiejących dla pięknej dziewczyny i niezdolnych się 
od niej uwolnić. Ona potrafi zaś omotać i małego chłopca, i liceal-
nych kolegów, i – w późniejszych przygodach – rozchwytywanych 
artystów, popularnego modela czy poczciwą parę staruszków. I tu 
właśnie widzimy sporo psychologicznej głębi. Starsze małżeństwo, 
które traci kolejne adoptowane dzieci i ich złowroga służąca, która 
trafia na zło potężniejsze od siebie, naszkicowani są bardzo skrupu-
latnie, choć spotkamy się z nimi na niewielu stronach. Mechanizm 
męskiej quasi-sekty, która podczas spotkań zajmuje się wyłącznie 
okazywaniem uwielbienia swojej ślicznej idolce, stanowi znakomitą 
obserwację socjologiczną. A że wszystko finalnie prawie zawsze pro-
wadzi do rzeźni – cóż, w pokazywaniu narastającego szaleństwa Ito 
jest mistrzem, co zresztą wykorzystuje także w Spirali. Ten motyw 
znakomicie ukazuje również Zacier, opowieść o młodych ludziach 
próbujących pozbyć się puchnących zwłok Tomie w gorzelni. Zanika 
tu granica między delirium, halucynacjami i możliwościami samej 
tytułowej postaci, lecz ważniejszy od fabularnych smaczków oka-
zuje się klimat. Niektóre sceny pozornie wydają się niewinne, autor 
dawkuje jednak czytelnikowi wiedzę na równi z grozą. Widok kilku-
dziesięciu nagich dziewczyn idących przez uśpioną wieś staje się tym 
samym bardziej przerażający niż narysowane na innych stronach 
efekty eksperymentów na Tomie.

Sporo tego, a przecież są jeszcze filmy. Do 2011 roku powstało 
ich dziewięć, w tym zbiór trzech telewizyjnych nowel, kręconych 
przez różnych reżyserów, choć twórca pierwszej części Ataru Oika-
wa odpowiadał również za część szóstą i siódmą. Kolejne obrazy nie 
tworzą logicznej ciągłości, a główną rolę grają różne, czasem zupełnie 
niepodobne i do siebie nawzajem, i do komiksowego pierwowzoru 
bohaterki: raz przesłodzone, raz ostre, raz zwyczajnie atrakcyjne. 
Z książeczek scenarzyści czerpią sporo inspiracji i poszczególnych 
wątków, łączą je jednak swobodnie, dopisując własne narracje, Nie-
zmienny pozostaje tylko charakter Tomie i jej… biologia. Czasem 
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34 więcej jest niepokoju, czasem, niestety, łatanej obrzydliwością nudy. 
Pierwszy film, Tomie, powstaje w 1999 roku, podobnie jak telewizyj-
ny tryptyk. Kinowa odsłona luźno przywołuje początek komiksu – 
główna bohaterka po utracie pamięci usiłuje przypomnieć sobie 
swą przeszłość i stopniowo docierają do niej echa morderstwa na 
jej szkolnej koleżance. Gdzieś obok rośnie już nowa kopia, która tak 
samo skłóci jej przyjaciół i zniszczy życie dziewczyny. Telewizyjny 
miniserial to rzecz łagodniejsza – w większości lekki szkolny horror 
i niepokojący erotyk, a do tego jeden bardziej krwawy epizod. Rok 
później Tomijiro Mitsuishi kręci Replay, jeden z mocniejszych punk-
tów całej serii. Tym razem opowieść oparta jest na kilku połączonych 
ze sobą komiksowych wątkach, w których Tomie sieje spustoszenie 
w szpitalu, a także – o zgrozo – w ciele pacjentki, której przeszcze-
piono, z oczywistym skutkiem, jej wątrobę. To także jeden niewielu 
z filmów, który w pełni broni się jako samodzielne dzieło i można 
obejrzeć go bez znajomości prac Ito czy wcześniejszych kinowych 
adaptacji. 

W 2001 roku Takashi Shimuzu świeżo po sukcesie swojej Klątwy 
tworzy Reborn. Reżyser operuje środkami typowymi dla j-horroru, 
czasem wpadając też w estetykę komediową, co ciekawie odświeża 
duszną atmosferę. Znów oglądamy kilku chłopców, którzy potraci-
li głowy, ich przerażone matki i dziewczyny oraz rozpaczliwe pró-
by pozbycia się męczącej znajomej, której pozbyć się nie da. Może 
spróbować, robiąc naprawdę słaby film? W Zakazanym owocu Shuna 

Nakahary z 2002 roku Tomie zaprzyjaźnia się ze swoją 
imienniczką, by zbliżyć się do jej ojca, zakochanego w niej 
w swojej młodości. Postulat wiecznie pięknej i młodej 
dziewczyny bliski jest polskiej opozycji i brzmi: „żeby 
było tak, jak było”. Odnaleziony kochanek musi tylko 
zamordować swoją córkę… Tomie jest tu bardziej ludzka, 
może więc i bardziej przekonująca niż w innych częściach 

serii – nie zmienia to jednak faktu, że to film w większości potwornie 
nudny, a w chwilach mających wywoływać przerażenie co najwyżej 
obrzydliwy. Czy to, co nie udawało się bohaterom, wyszło w końcu 
producentom? Nie do końca. Co prawda (chwilowo) tylko do obiegu 
domowego, ale po trzech latach Tomie Kawakami powraca na ekrany. 
W 2005 roku nowe życie daje jej, najwyraźniej stęskniony, Oikawa. 

W 2011 roku 
przekroczono wszelkie 

granice i cóż, mamy 
rok 2017, a kolejnych 

filmów nie widać 
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35Tomie: The Beginning to kolejny dobry moment cyklu. Tym razem 
bardziej literalnie wykorzystano pierwszy komiks z naszą bohaterką 
i pozwolono ją zagrać naprawdę miłej dla oka aktorce. Sama Tomie 
ma też wreszcie okazję trochę sobie pogadać. Szósty film w serii oka-
zuje się być klasycznym azjatyckim szkolnym horrorem. Rzutem na 
taśmę w tym samym roku reżyser wypuszcza jeszcze Revenge, film 
bardzo luźno oparty na komiksie pod tym samym tytułem, z którego 
zostaje jednak głównie śnieg i motyw chłopa szukającego zaginione-
go w górach starszego brata. Reszta zostaje dopisana, w całość zaś 
niestety wkrada się chaos. 

Po kolejnych trzech latach Tomohiro Kubo kręci Tomie versus 
Tomie, według fanów najbardziej osadzoną w klimacie komiksu część 
serii. Jak sugeruje tytuł, kilka mutacji dziewczyny walczy tu ze sobą, 
po drodze uwodząc i niszcząc napotkanych facetów. To chyba naj-
lepszy film o Tomie, ze stopniowo narastającą grozą i karkołomnym 
zakończeniem. I na nim seria mogłaby się już naprawdę skończyć, 
gdyby nie nakręcony przez specjalistów od kina gore horror Tomie 
Unlimited. Noboro Iguchi, znany z takich filmów jak The Machine Girl 
i Robo Geisha, postanawia zniszczyć legendę bohaterki. W jego filmie 
wszystko zostaje doprowadzone do ekstremum, wątki z komiksów 
eksploatowane są wręcz rabunkowo, całość zaś skręca nagle i wbrew 
wszelkim regułom opowieści w historię choroby psychicznej – Tomie 
nie jest już zbiorowym lękiem japońskich mężczyzn, a sumą kom-
pleksów i schizofrenii swojej młodszej siostry. Do obrazków zapoży-
czonych od Ito, jak choćby głowa wyrastająca z doniczki, dochodzą 
tak sympatyczne wizje jak sześć małych Tomie w szkolnym pudełku 
na sushi. Całość jest bardzo pomysłowa, zarazem jednak potwornie 
przygnębiająca, męcząca i obrzydliwa. A także – w bardzo dużym 
stopniu – niezgodna z duchem oryginalnych opowieści. 

Tym samym w 2011 roku przekroczono wszelkie granice i cóż, 
mamy rok 2017, a kolejnych filmów nie widać. Z drugiej strony 
w komiksach Junji Ito pozostało kilka niewykorzystanych opowie-
ści, które mogą stać się kanwą kolejnych kinowych adaptacji. Być 
może zatem Tomie jeszcze do nas wróci. Ostatecznie zawsze dotąd 
wracała. Ω

W tytule wykorzystałem fragment piosenki Stanisława Staszewskiego „Marianna”.



Martyna Ochnik

Bo 
w czerni 
jej do 
twarzy
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DZIEŃ BEZ SŁOŃCA
Kiedy zaczyna padać, na miasto wychodzą parasole. Męskie, prze-
ważnie czarne, granatowe lub brązowe, kroczą z powagą, z rzadka 
przyspieszając jak auta ścinające zakręty. Pośród nich przemyka-
ją, przechylają się z wdziękiem, podskakują niecierpliwie parasolki 
damskie, kolorowe i wzorzyste. Barwne groszki, paski, kratki i roz-
maite esy-floresy są prztyczkiem w nos kapryśnej pogody. Efekt 
byłby jeszcze bardziej spektakularny, gdybyśmy przechadzali się nie 
po Warszawie, lecz – powiedzmy – Paryżu. Tam światło, za którym 
podążali przez wieki malarze, jest inne, ma blask, jakiego naszemu 
brakuje, pewną ciepłą tonację szarości, nawet kiedy padający deszcz 
zmywa słońce z nieba. Jak na obrazie Caillebotte’a Paryż w deszczu. 
Uliczny bruk połyskuje bladozłoto, czasze czarnych parasoli błękit-
nieją i nawet twarze przechodniów są pogodne. I chociaż Paryż to 
już nie Paryż XIX-wieczny, romantyczny i czarowny, tylko 
miasto chaosu i strachu, to przecież ani Francja, ani Polska 
nie zmieniły swojego położenia i światło niezmiennie jest 
takie, jak było – i tu, i tam.

Warszawa w deszczu wydaje się brudna i ponura, a nie-
bo ma smętny odcień brudnej ścierki. Dlatego przyjemnie 
jest patrzeć, jak kobiety próbują ożywić ten pejzaż choćby 
kolorem parasolek. To taka piękna i wzruszająca właści-
wość kobieca – przydać życiu nieco barw, odrobinę ciepła, uporząd-
kować chaos, cywilizować to, co nieociosane. Właściwość unikatowa, 
bez której trudno byłoby żyć i kobietom, i dzieciom, i mężczyznom – 
na co dzień niedostrzegalna, bo tak oczywista jak powietrze, ziemia 
pod stopami, smak chleba. Ale jest – jak słońce na niebie. Kiedy więc 

Co oznacza postulat 
równego traktowania 
w dziedzinie, której 
część immanentną 
stanowi właśnie 
nierówność? 
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38 idę ulicą Śródmieścia w siąpiącej mżawce i dostrzegam kilkudziesię-

cioosobową grupę kobiet z czarnymi parasolami, mam wrażenie, 
jakbym trafiła w sam środek pogrzebu. Zwalniam, odwracam głowę 
i przyglądam się ubranym na czarno postaciom. Twarze niezależ-
nie od wieku wydają się smutne i zmęczone. Po chwili przypomi-
nam sobie, że dzisiaj właśnie tutaj miał odbyć się Czarny Protest. 
Dostrzegam transparenty – to na nie rzuciły kobiety swoje potrzeby, 
pragnienia i żądania.

Kilka dni wcześniej, kiedy jeszcze świeciło słońce, przechodziłam 
Placem Konstytucji. Pod białym parasolem plażowym stolik tury-
styczny, na nim stos ulotek, a obok trzy uśmiechnięte panie w wieku 
zbliżonym do mojego, czyli takie, które dotknęły już fundamental-
nych elementów egzystencji; i ludzkiej, i kobiecej w szczególności. 
Rozmawiały z ożywieniem, a ja zwolniłam kroku, bo zawsze przy-
ciągają mnie jak magnes ludzie pogodni. Jedna z pań wyciągnęła 
do mnie rękę z ulotką – może pani nas poprze. Wzięłam kartkę, 
przebiegłam wzrokiem i stąd zrozumiałam, że panie walczą o prawa 
kobiet. Podziękowałam, obiecałam, że zapoznam się z treścią i podej-
mę decyzję. Pożegnałyśmy się ciepło.

Idąc, czytałam tekst – krótki, lecz treściwy – z którego wynikało, 
że trzeba domagać się równych praw dla kobiet w życiu publicznym 
i prywatnym. Że trzeba domagać się większego udziału kobiet w sta-
nowieniu prawa. Że tylko kobiety powinny decydować o sobie, swoim 
ciele, karierze i życiowych wyborach. Że nie można zmuszać ich do 
rodzenia dzieci, kiedy tego nie chcą. Trudno mi było się z tym nie 
zgodzić, w gruncie rzeczy hasła prezentowały dość oczywisty zestaw 
praw, ale ponieważ nauczyłam się nie ufać swoim spontanicznym 
impulsom, nie zawróciłam. Później inne sprawy zajęły moją uwagę, 
bo codzienne obowiązki, rodzina, przyjaciele, trzeba było pilnie zare-
agować na czyjąś potrzebę, praca – w rezultacie nie miałam czasu, 
żeby zastanowić się nad postulatami uśmiechniętych pań, a i sama 
ulotka przepadła gdzieś w domowym bałaganie.

Potem spadł deszcz, ja szłam ulicą, przede mną wyrastały czar-
ne parasole, a hasła na transparentach krzyczały do mnie wielkimi 
literami. Niektóre opisywały po prostu stan faktyczny i gdyby ktoś 
nie wiedział, co było impulsem dla demonstracji, zachodziłby pew-
nie w głowę, po co stwierdzać oczywistości: MARTWA DZIECKA NIE 
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39URODZĘ, GWAŁCICIEL W CIĄŻĘ NIE ZAJDZIE, WOLNOŚĆ WYBORU 
ZAMIAST TERRORU. Inne, o wydźwięku bardziej dramatycznym, 
kierowały już na trop i miały charakter rozpaczliwych apeli: NIE 
DLA BARBARZYŃSTWA WOBEC KOBIET, CHCEMY LEKARZY NIE 
MISJONARZY, NIE CHCEMY UMIERAĆ. Poruszony tą lekturą przy-
padkowy przechodzień mógł wkrótce zawęzić pole dociekań, bo inne 
hasła nie pozostawiały wątpliwości co do źródła, z którego tryskało 
niezadowolenie czarnych parasoli: NIE CHCĘ URODZIĆ DZIECKA 
PO GWAŁCIE, NIE JESTEM INKUBATOREM JESTEM KOBIETĄ, MY 
BODY MY CHOICE, NIE JESTEM ZA ABORCJĄ JESTEM ZA WOLNYM 
WYBOREM. Przechodzień mógłby nadal zastanawiać się nad powo-
dami takiego skondensowanego w czasie oburzenia, ale już kolejne 
transparenty rozjaśniłyby jego poznawczą niepewność: RZĄD TAKI 
GIBKI ŻE WCHODZI NAM DO CIPKI, WYSKROBAĆ SEJM, BEATO 
NIESTETY TWÓJ RZĄD OBALĄ KOBIETY, TA USTAWA TO GWAŁT. 
Protest ten odbywał się bowiem w momencie, kiedy obecna władza 
zgłosiła propozycję zaostrzenia ustawy precyzującej warunki dopusz-
czalności aborcji. Miała ona zawierać zapisy bardziej restrykcyjne niż 
poprzednia. Wiele kobiet zareagowało na ten projekt oburzeniem 
i przerażeniem. Skrzykując się na portalach społecznościowych, pro-
testowały i tam, i na ulicach, domagając się wolności wyboru i rów-
nego traktowania.

JEST MOC

Wolność wyboru – to jasne. Ale co oznacza postulat równego trak-
towania w dziedzinie, której część immanentną stanowi właśnie 
nierówność? A raczej nie tyle nierówność, co odmienność? Różnica 
jest przecież fundamentalna i sprzeciw wobec akceptacji tego faktu 
wydaje mi się niezrozumiały. Tylko kobieta posiada bowiem zdolność 
urodzenia nowego człowieka – temu chyba nikt nie zaprzeczy. I to 
jest wielka sprawa, w której udział mężczyzny szacuje się 
wielkością około 60 mikrometrów. Mężczyzna przykłada 
jedynie... rękę – reszta należy do kobiety. O jaką równość 
zatem chodzi?

Jeśli prześledzić historię ruchów feministycznych, 
łatwo dostrzec zależność definicji tego pojęcia od panu-
jących w danym kraju warunków życia, w tym życia kobiet. 

I wojna światowa, 
znacząco zmieniła 
sytuację całych 
narodów, w tym pozycję 
prawną, społeczną 
i zawodową kobiet 
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40 Na początku feministki postulowały równouprawnienie, by kobiety 

mogły uczestniczyć w życiu publicznym, łącznie z wyborami, o ile 
dany kraj stosował taką technikę wyłaniania władzy. Głosiły też 
żądanie emancypacji, oznaczającej zrzucenie gorsetu męskiej domi-
nacji, uwolnienie się od prac domowych tradycyjnie wykonywanych 
przez kobiety na rzecz pracy zawodowej i tym podobne. Domagając 
się tego ostatniego, kobiety zapomniały niestety o jednym – nie tylko 
prawie do pracy zawodowej, ale także prawie do wyboru między nią 
a oddaniem się obowiązkom rodzinnym i domowym. Wskutek tego 
na pozór drobnego przeoczenia współczesna kobieta najczęściej nie 
może zrezygnować z pracy poza domem, bo jest – równorzędnym 
ze swoim mężem/partnerem/konkubentem – żywicielem rodziny. 
Daleko temu wprawdzie do dramatycznej sytuacji robotnic z fabryk 
pierwszej fazy kapitalizmu. One pracowały, żeby nie umrzeć z głodu 
i wyżywić swoje dzieci; my pracujemy, żeby zapłacić rachunki. Ale to 
przecież również forma zniewolenia, która współczesnego ruchu 
feministycznego z niepojętych przyczyn raczej nie oburza.

Koniec końców w demokratycznych krajach Zachodu punkty pro-
gramu tak zwanej pierwszej fali feminizmu zostały spełnione – kobie-
ty mogą pracować tak jak mężczyźni i na równi z nimi decydować 
o wyborze władzy. Już w 1869 roku wprowadzono prawo wybor-
cze dla kobiet na Terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych, 
a w 1881 roku na wyspie Man – terytorium brytyjskim o szerokiej 
autonomii wewnętrznej. Następna była Nowa Zelandia (czynne pra-
wo wyborcze od 1893 roku, bierne od 1919), w dalszej kolejności 
zaś Australia (kiedy w 1901 roku oddzieliła się politycznie od Wiel-
kiej Brytanii, rok później tam również przyznano kobietom prawa 
wyborcze). 1 czerwca 1906 roku także kobiety w Wielkim Księstwie 
Finlandii mogły zagłosować po raz pierwszy.

Przełomem w tej kwestii – tak jak i w wielu innych – była I woj-
na światowa, która znacząco zmieniła sytuację całych narodów, 
w tym pozycję prawną, społeczną i zawodową kobiet. W wielu kra-
jach przyznano im wówczas pełne prawa wyborcze. W Rosji stało 
się to po rewolucji lutowej i ustanowieniu republiki parlamentarnej 
w 1917 roku, i tak pozostało również w RFSRR, czyli Rosji Sowieckiej.

W Polsce zaraz po odzyskaniu suwerenności w 1918, dokładnie 
28 listopada, kobietom przyznano prawa wyborcze dekretem Tym-
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41czasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dokument ten 
stanowił, że Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez róż-
nicy płci (art. 1) oraz Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (-lki) 
państwa posiadający czynne prawo wyborcze (art. 7); postanowienia te 
zostały utrzymane przez Konstytucję Marcową. Pierwszymi Polka-
mi zasiadającymi w polskim parlamencie zostały Gabriela Balic-
ka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, 
Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka 
Wilczkowiakowa.

Dzisiaj nikogo już nie dziwią kobiety piastujące najwyższe nawet 
funkcje państwowe, ale wówczas feministki mogły odtrąbić wielki 
sukces. Poza Rosjankami, które komuniści z właściwą sobie przewrot-
nością wy...mali – głosować mogły, podobnie zresztą jak mężczyźni, 
ale na jedną jedyną partię. To się nazywa pomysłowość! Żeby zre-
kompensować kobietom tę niedogodność, wytłumaczono im, że nie 
muszą od teraz trzymać się jednego męża ani w czasie, ani na raz, 
że mogą dysponować swoją... swoim ciałem jak chcą i nikomu nic 
do tego, że jak zajdą w ciążę, to mogą dokonywać aborcji bez ogra-
niczeń – jednym słowem: raj! Kres tej sielance położył w 1936 roku 
Stalin. Odkrył on przed kobietami prawdę nową, że od tej pory za 
aborcję będą karane, bo nie wolno im pozbawiać najlepszego z ustro-
jów mołodców do jego budowy i umacniania. Dajmy jednak spokój 
martwym skurwysynom, już oni tam jęczą w piekle – lepiej zająć 
się żywymi.

NIE DAJ SIĘ WY...CHAĆ!

I kto to rucha? – takie retoryczne w intencji pytanie zadał niedaw-
no pan S., osoba mniej lub bardziej publiczna, komentując protesty 
kobiet w czerni. Zawsze staram się zrozumieć, jakie względy intelek-
tualne, psychiczne i faktyczne stoją za taką czy inną postawą i czy-
nem. Nie zawsze jest to łatwe. Ponieważ tym razem uderzyło mnie 
głównie chamstwo komentarza – myśl tę bowiem można było wyra-
zić sposobem bardziej cywilizowanym – skupiłam się w pierwszym 
rzędzie na formie. Co mogło pana S. sprowokować do wypowiedzi 
tak, mówiąc oględnie, pozbawionej intelektualnego i estetyczne-
go umiaru? Gdyby przyjrzeć się hasłom z transparentów czarnych 
protestantek, można odnieść wrażenie, że panie te w wieszczym 
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42 natchnieniu postanowiły dorównać swojemu przyszłemu komen-

tatorowi. Bo kiedy czytam: MOJA PIS-DA MOJA SPRAWA, MOJA 
PUSIA NIE NALEŻY DO JARUSIA czy ŚWIECKA WAGINA TO NASZE 
ŚWIĘTE PRAWO, co poparte zostaje krzykiem i wulgarnym gestem, 
to czuję wstyd, że też jestem kobietą. Wstyd i żal – bo, drogie panie, 
podkładacie się, pardon my french, same. Wybierając taki sposób 
wyrazu, określacie dopuszczalny charakter reakcji i męskich zacho-
wań. Chama powinno się bowiem dyscyplinować, a nie ma lepszego 
sposobu, jak wziąć go na smycz kultury i dobrych manier, którą to 
właśnie wy powinnyście trzymać w garści. Mocno. Kaganiec też by 
się czasem przydał. Zachowując się wulgarnie jak nieokrzesani męż-
czyźni, jesteście traktowane jak mężczyźni – bez żadnych skrupułów. 
Kto wam podpowiada taką fatalną strategię manifestowania swoich 
poglądów, dochodzenia praw?!

Feministki tak zwanej pierwszej fali, kiedy spełnione zostały ich 
zasadnicze postulaty, uznały sprawę za załatwioną. Jednak część 
aktywistek nie zgodziła się z takim stanowiskiem, twierdząc, że 
cały świat został tak zorganizowany przez mężczyzn, aby zniewolić 
kobiety, i to temu należy położyć kres. A ponieważ panie w różnych 
częściach globu inaczej rozkładały akcenty w ocenie własnej sytuacji, 
druga fala feminizmu to wysyp rozmaitych jego mutacji. Jest więc 
feminizm liberalny i radykalny, postkolonialny, genderowy, czar-
ny feminizm, feminizm latynoski, feminizm trzecioświatowy czy 
feminizm lesbijski . Każdy z tych ruchów skupia się na specyficz-
nych problemach, ale łączy je jedno – kobiety chcą same decydować 
o sprawach, które są dla nich szczególnie ważne. Co to w praktyce 
oznacza? Niby wiadomo, ale jak przyjdzie co do czego, to człowiek 
tylko nieskładnie duka, więc lepiej sięgnąć do źródeł. Na przykład 
na stronie codziennikfeministyczny.pl można zapoznać się z mani-
festem, którego lektura rzuca nieco światła na tę kwestię (pisownia 
oryginalna, komentarze moje):

Feminizm to nie tylko wolność decydowania o swoim ciele i życiu, ale 
też walka o świat wolny od każdego rodzaju przemocy – fizycznej, ekono-
micznej, psychicznej, seksualnej (Cel piękny i ambitny, mała szansa na 
jego osiągnięcie z powodu niedoskonałości natury ludzkiej, jednak 
zawsze należy powiększać przestrzeń dobra). Feminizm to sprzeciw 
wobec terroru rynku i państwa (Hmm... Należy określić, co rozumie się 
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43pod tym pojęciem. Może okazać się, że nie wszyscy tłumaczą je tak 
samo). Sprzeciw wobec prekaryzacji pracy, która dotyka przede wszyst-
kim kobiety (Statystyki proszę). Sprzeciw wobec rozwiązań prawnych 
podtrzymujących sztuczną dominację jednej płci (Jakie to rozwiąza-
nia? W ewentualnej odpowiedzi spodziewałabym się odniesień do 
kwestii zawartych w następnych punktach). Sprzeciw wobec państwa 
dotującego lekcje przystosowania do życia w heteronormatywnej rodzi-
nie i prawicowych happeningowców zrównujących aborcję z zabójstwem 
(To, zdaje się, kluczowa kwestia. Płeć i seksualność polem walki. 
Czy mam w brzuchu zlepek komórek niekreślonego gatunku, czy 
też gatunku określonego – no bo każdy w końcu coś tam w szkole 
tej biologii liznął – ale zlepek nieżywy, bo można go usunąć jak ząb, 
ale jak nieżywy, skoro rośnie i daje o sobie znać, to jeżeli żywy...??? 
Można tak bez końca). Sprzeciw wobec obarczania jednostek odpowie-
dzialnością całego społeczeństwa i jednoczesnego odbierania im pra-
wa do samostanowienia (Nie wiem, czy dobrze rozumiem to zdanie; 
mogę się tylko domyślać, że chodzi o to, żeby zrzucić z siebie ciężar 
społecznych zobowiązań, co jest po pierwsze mało realne, bo nikt 
z nas nie żyje na wyspie bezludnej, po drugie jakieś takie wydaje mi 
się samolubne. Ale nie chciałabym pobłądzić w interpretacji, a myśl 
wyrażono niejasno, więc zostawmy to). Feminizm najczęściej utoż-
samiany jest z liberalizującymi profesorami/kami piszący-
mi felietony w wysokonakładowych tygodnikach (Czegoś tu 
chyba brakuje? Chyba miał być ciąg dalszy: „…ale to nie-
prawda, w rzeczywistości to mężczyźni piszą je za nie”?). 
Wierzymy, że osobista przemiana i transformacja społeczna 
są współzależne (Przekonanie oparte na wierze może być 
potężnym motorem działania. I tyle). Każdy człowiek zasłu-
guje na takie same prawa i możliwości, aby określić własne 
życie, niezależnie od statusu społecznego (To dość oczywiste...). Każdy 
człowiek doświadcza różnych form ucisku i nierówności, ale większość nie 
wie jak z tym walczyć (Niektórzy wiedzą... Ja na przykład ściągam 
po prostu za ciasne obuwie, ale takie rozwiązania nie są dostępne 
osobom poruszającym się boso...). Stwórzmy bezpieczną przestrzeń 
do dyskusji, otwartą dla reprezentantek/ów każdego nurtu feministycz-
nego, który stawia opór wobec kapitalizmu (Kluczowe jest tu chyba 
słowo „bezpieczna”. Z tego wynika, że feministki żyją w poczuciu 

Zachowując się 
wulgarnie jak 
nieokrzesani mężczyźni, 
jesteście traktowane 
jak mężczyźni – bez 
żadnych skrupułów
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44 zagrożenia. Przed czym czy przed kim? Możemy się tylko domy-

ślać). Żyjemy w elitarnym społeczeństwie osądów, gdzie niemal każda 
osoba dorasta sądząc, że powinna/ien mieć poczucie winy za to kim jest. 
Trudno uniknąć dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację, rasę, 
klasę społeczną (Pierwsze słyszę, żeby ktoś miał mieć poczucie winy 
za to, kim jest. Chyba że jest zbrodniarzem, ale ktoś taki może wca-
le poczucia winy nie odczuwać. Co najwyżej można czuć się mniej 
czy bardziej komfortowo w swojej skórze, ale powody tego są tak 
złożone, że ani najbystrzejsza, ani najaktywniejsza feministka nie 
rozsupła tego węzła, a tłumaczenie niedogodności życiowych płcią, 
orientacją – zapewne seksualną? – wiekiem, rasą czy klasą społeczną 
dowodzi skłonności do powierzchownej oceny rzeczywistości). Nie 
jesteśmy związane/i z żadną partią polityczną, organizacją pozarządo-
wą ani z konkretnymi osobami ze środowiska feministycznego. Chcemy 
wspierać i jednoczyć wszystkie antykapitalistyczne społeczności femini-
styczne (Przyjmuję na wiarę... No nie, żartowałam...). Musimy podjąć 
walkę razem, możemy zmienić swoje życie, życie naszych bliskich i naszej 
społeczności (Mocny akcent na koniec).

No dobrze, nie będę już dłużej pastwić się nad tym tekstem, 
w którym komunał walczy o pierwszeństwo z powierzchownością 
poznawczą, polane to zostało sosem przekonań niepopartych fak-
tami, a wisienką na torcie jest deklaracja o braku związków z jakimi-
kolwiek ruchami feministycznym. Wystarczy bowiem zapoznać się ze 
składem Redakcji i trochę poszperać w internecie – najskuteczniejsze 
związki to przecież niekoniecznie te formalne i jawne.

Szkoda byłoby zresztą czasu na ten bełkot, gdyby nie to, że adreso-
wany on jest i dociera do kobiet niezadowolonych ze swojej sytuacji, 
skrzywdzonych, z rozmaitych przyczyn pełnych gniewu na świat. 
Tekst spreparowany został tak, by zagrzewać do walki, a nie tworzyć 
pole do dyskusji i poszukiwania rozwiązań możliwych do zastosowa-

nia w praktyce. To jedno. Druga sprawa, wcale nie mniej 
ważna, to forma manifestu. Sporządzony został nie tylko 
bez dbałości o spójność myślową, o logikę, o fakty, ale tak-
że z lekceważeniem składni i edytora. Jako że forma jest 
zawsze wyrazem treści, widzę w tym lekceważenie zarów-
no wobec intelektu odbiorców tekstu, jak i ich samych 
jako osób. Dziewczyny, powinno zapalić się wam czerwo-

Kobiety, które 
wychodzą na ulice, 

żeby zamanifestować 
swoją frustrację, 

nie zasługują na 
kpinę i śmiech 
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45ne światełko! Powiem to dobitnie – nie dajcie się ruchać wszelkiej 
maści aktywistom/aktywistkom, zanim rozpoznacie ich rzeczywiste 
intencje. Wtedy możecie w to wejść, ale świadomie – same dokonaj-
cie wyboru.

SAMOTNE

Pożartowałam sobie troszeczkę, jak zawsze, kiedy coś mnie smuci. 
To forma ucieczki od problemu, od bólu – tak twierdzą psycholodzy.

Bo kobiety, które wychodzą na ulice, żeby zamanifestować swo-
ją frustrację, nie zasługują na kpinę i śmiech. Co z tego, że przeko-
nano je, że agresja słowna i wulgaryzm to najskuteczniejsza forma 
walki o swoje? Że niby ta władza, ten straszny PiS jest ich wrogiem, 
że za tym wszystkim stoi czarnosecinny kler katolicki? Co z tego, 
że stały się głuche na rzeczowe argumenty? Że nie widzą szpetoty 
i śmieszności swoich zachowań? Że choć rozumiem przynajmniej 
częściowo ich problemy, to nie stanę obok nich z przyczyn nie tylko 
światopoglądowych, ale też kulturowych i estetycznych? Co z tego? 
One nie idą na marsze dla zabawy – idą, bo nie wiedzą, jak zaradzić 
złu. I nie jest to kwestia tak zwanego szklanego sufitu w karierze – 
kobiety gotowe bez reszty poświęcić się pracy przebijają ten sufit, 
a nierzadko dystansują mężczyzn. Kobiety wybitne, kobiety z pasją, 
zawsze potrafiły wyjść z cienia mężczyzn i prześcignąć ich osiągnię-
ciami nawet wtedy, kiedy nikt nawet nie myślał o prawie wyborczym. 
I nie jest to także kwestia niemożności oddania się swojej pasji czy 
rozwijania talentów.

Często podnosi się argument, że kobieta musi zapłacić seksem za 
awans, że w pracy bywa mobbingowana czy molestowana. Ostatnio 
zaszumiało w świecie wokół niecnych sprawek znanego i wpływo-
wego producenta filmowego z Hollywood. Ten obleśny 
wieprz zaciągał do łóżka początkujące aktorki w zamian 
za protekcję w przemyśle filmowym. Poskarżyło się na 
to już wiele gwiazd i cały świat trzęsie się z oburzenia. 
Tak, ten facet to straszna świnia, ale, ale, miłe panie, czy 
rzeczywiście nie miałyście wyboru? Najgłośniej krzyczą 
bowiem te już uznane diwy ekranu. Dotąd milczały – teraz nabrały 
śmiałości. Świat pełen jest przecież pięknych kobiet, pośród nich 
wiele jest utalentowanych, ale tylko nieliczne osiągają szczyty popu-

U kobiet cierpienie 
dotyka tej sfery, która 
wiąże się ściśle właśnie 
z faktem bycia kobietą



M
A

Rt
yN

A
 O

ch
N

Ik
 /

 B
O

 w
 c

Ze
R

N
I j

ej
 D

O
 t

w
A

R
Zy

 
46 larności. Czy wszystkie zawdzięczają to tylko sobie? No ale żeby nie 

zapomnieć o postulacie równości – zdarzają się też przypadki uza-
leżniania awansu młodych pracowników od spolegliwości seksualnej 
wobec szefowej. Niewiarygodne...

Tutaj i teraz nie zajmujemy się jednak przeżyciami gwiazd filmo-
wych, tylko zwykłymi kobietami, jakie chodzą po ulicach, martwią się 
o stopnie dziecka, pędzą po pracy na zakupy, studiują, równocześnie 
pracując... Skąd w nich to poczucie niezawinionej krzywdy? Skąd 
desperackie wysiłki, żeby zracjonalizować traumę, jaką jest zabicie 
własnego dziecka? Skąd upór przy obstawaniu, że to nie człowiek, 
skoro nauka nie pozostawia w tym względzie najmniejszych wątpli-
wości? Skąd panika na wieść, że trudniej będzie się pozbyć niechcia-
nej ciąży? Skąd obarczanie winą za krzywdę księży? Skąd poczucie, 
że trzeba dać tak stanowczy odpór złu? Że ten ważny cel pozwala 
nawet wetknąć w rączkę własnej kilkuletniej córeczki transparent 
NIE URODZĘ DZIECKA Z GWAŁTU? To zresztą ten argument koron-
ny, który każe zwiesić głowę i przyznać: no, tak, rzeczywiście. Bo 
faktycznie jest to tragedia i nic nie oczyści z takiego brudu i upodle-
nia. Ale kobiety, które wbrew pierwszemu, naturalnemu impulso-
wi, by pozbyć się wszelkich realnych znamion zbrodni, jakiej się 
wobec nich dopuszczono, jednak takie dziecko urodziły... Nie uwie-
rzysz! One je kochają i każdego dnia czują wdzięczność – do siebie, 
do Boga – że postąpiły tak, jak postąpiły. Bo może i ze zła wyrasta 
dobro? Nie wiem.

Zło, które mam na myśli, ból, jaki dzielę z innymi kobietami, 
przyczyna desperackich zachowań i obrazoburczych deklaracji, tkwi 
według mnie w czym innym i nawet nie konia z rzędem, ale górę złota 
temu, kto wymyśli taki zestaw praw, który zaradzi nieszczęściu. Bo 
choćby kobieta była nie wiem jak niezależna materialnie, nie wiem 
jak świadoma własnej wartości, nie wiem jak spełniona zawodowo czy 
sławna, to jedna rzecz pozostaje niezmienna – bezbronność wobec 
cierpienia. Z tym mierzyć się muszą wszyscy ludzie, ale u kobiet 
cierpienie dotyka tej sfery, która wiąże się ściśle właśnie z faktem 
bycia (nie – określenia się jako) kobietą. Bo tylko ciało kobiety może 
stworzyć warunki niezbędne do pojawienia się na świecie nowego 
człowieka. To dar i przywilej – tylko my możemy rzucić w przyszłość 
ziarno, z którego wyrosnąć mogą ludzie dobrzy, geniusze, artyści. 
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47Czy to nie jest wielka sprawa? Czy istnieje doświadczenie o porów-
nywalnym znaczeniu? Mężczyźni mogą się temu tylko przyglądać i, 
jeśli sami są dobrymi ludźmi, wspierać ten proces.

MY JAK ONI

Tak, jeśli są dobrymi ludźmi... Bo można też to unikatowe kobiece 
zadanie traktować jak przekleństwo. Ciąża, przynajmniej w koń-
cowym okresie, ogranicza aktywność kobiety, nie pozwala praco-
wać z poprzednią wydajnością, zmienia ciało na takie, które według 
przyjętego wzorca piękna przestaje być atrakcyjne. Czas opieki nad 
niemowlakiem to znowu czas zmęczenia, ograniczenia zdolno-
ści zawodowej. Tylu spraw trzeba się wtedy wyrzec! Całonocnych 
imprez, spontanicznych wypraw, wyjść do kina, teatru. I chociaż 
trwanie tych ograniczeń ma swój kres, to w bieżącej chwili wydawać 
się może opresją i wiecznym pasmem wyrzeczeń. To właśnie wtedy 
kobietom potrzebne jest wsparcie, to wtedy mężczyzna ma szansę 
odkryć jeszcze inną postać męskości – ojcostwo. I to za sprawą kobie-
ty właśnie! Jak wielką mamy moc! Nie tylko dać światu życie, ale 
życie już istniejące, wydawałoby się pełne, przeobrazić. Jak można 
tę moc odrzucić, ot tak zaprzepaścić?!

Jak widać, można. I to z przekonaniem, że czyni się rzecz naj-
słuszniejszą pod słońcem. Czy stoi za tym jedynie jakiś defekt świa-
domości nie pozwalający widzieć jasno?

Realistyczny ogląd rzeczywistości wymaga jednoznacznego rozpo-
znania swojego w niej miejsca, zrozumienia własnej roli w porządku 
świata i czasu. I akceptacji tego – zarówno z towarzyszącymi temu 
korzyściami, jak i koniecznością wyboru. Jak to możliwe 
w świecie potrzaskanym tępym tasakiem ideologii skrajnie 
lewicowych i postmodernistycznych na nieopisanie drobne 
elementy o ostrych granicach? Granicach, w których każ-
dy z tych elementów przekonano o niekwestionowanym 
i wobec wszystkiego nadrzędnym prawie do samostanowie-
nia, do samorozwoju, samorealizacji, samodecydowania? 
Samo... Kadłubek wolności, który wart tyle, że człowiek 
pozostaje sam. Bo jak może być inaczej, skoro każdy jest przekonany 
o nadrzędności własnych potrzeb? Tak trudno więc oddać nieco pola 
drugiemu, nawet jeśli miałoby to być własne dziecko.

kobieta odkrywa w sobie 
zdolność do podzielenia 
się sobą z człowiekiem, 
który unosi się jeszcze 
w bezpiecznych, 
życiodajnych wodach 
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48 Ten trud może podjąć kobieta. Postawiona w sytuacji elementar-

nej, odkrywa w sobie zdolność do podzielenia się sobą z człowiekiem, 
który unosi się jeszcze w bezpiecznych, życiodajnych wodach. Ale dla 
kobiety jest on bytem realnym, ona już wie o jego istnieniu, czuje go 
w tętnie swojej krwi. Mężczyznom to doświadczenie dostępne nie 
jest. Może dlatego trudniej im przychodzi odwrócenie wektora z „ja” 
na „ty”, a postawa „mam prawo do” staje się samousprawiedliwie-
niem dla odrzucenia zobowiązań. I bywa tak, że kobieta zostaje sama 
z tak pięknym, ale i trudnym zadaniem. I bywa tak, że nawet jeśli nie 
zostaje od razu, to może zostać później – bo mąż/partner/konku-
bent nie potrafił unieść bagażu nowych obowiązków albo zniewolił 
go czar świata. Świat ma przecież tyle do zaoferowania – karierę, 
pracę nad swoimi talentami, poznawanie odległych krajów, sport, 
życie kulturalne. Żal z tego rezygnować, nawet na krótko. I bywa 
tak, że mężczyzna przy kobiecie jest, ale jakby go nie ma – pracu-
je, uczy się, dba o zdrowie i kondycję, zachowując hierarchię spraw 
według klucza wybranego samowolnie. I bywa tak, że męska frustra-
cja – bo ograniczenie wolności, bo praca nie taka albo i jej brak, inne 
powody – słowem, gestem, ciężką ręką rozdaje na oślep ciosy, które 
czasem widać, a czasem nie, ale ból taki sam. Kto chciałby tak żyć?! 
I nie pomoże tu urząd ani paragraf, bo nic nie uleczy braku miłości.

WALKA

To niesprawiedliwe! – mówią kobiety. I w bezradności hołubią myśl, 
że one mogą tak samo. Że wolno im/mogą odrzucić to, co je krępuje 
lub choćby krępować mogło. Można więc zacząć od decyzji, czy chce 
się dziecko, taką ledwo kruszynkę, co to ani oczek, ani uszek i w ogó-
le niewiadomoco, wydać na świat. Ale przecież nie na etapie, kiedy 
mężczyzna przykłada... rękę – bo przecież każdy chce kochać, a seks 
to prawo jednostki – tylko na etapie, kiedy okazuje się, że mężczyzna 
uczynił to skutecznie. Zatem – mogę urodzić, ale nie muszę, kiedy 
tego nie chcę. To o ten wybór chodzi, o niego toczy się bój.

Wolność wyboru czy, jak chce chrześcijaństwo, wolna wola to 
przyrodzone prawo każdego człowieka, także kobiety, która jest czło-
wiekiem tak samo jak mężczyzna. Tak samo, a nie takim samym – to 
subtelna różnica. Nasze życie posiada tę samą wagę, nasze uczucia 
i pragnienia tak samo domagają się spełnienia, zasługujemy na taki 
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49sam szacunek, o ile zasługujemy nań w ogóle. Ale nie jesteśmy iden-
tyczni. Nie będziemy i obyśmy nie byli. W czasach, kiedy tyle mówi 
się o akceptacji różnorodności i czerpaniu od ludzi różniących się 
pod takim czy innym względem, dziwi próba negowania porządku. 
O odmienności jednak w tym kontekście się nie wspomina, choć 
odmienności wszelkie należy obecnie nie tylko tolerować, ale i akcep-
tować. Idąc tym tokiem rozumowania, ani kobiety, ani mężczyźni nie 
powinni odrzucać swojej natury, tylko obdarzać się nawzajem tym, 
co w niej najlepsze. Tymczasem dzieje się zgoła odwrotnie i by nie 
zamotać się w paradoksach i niekonsekwencji, lepiej w tym kontek-
ście po prostu zamilczeć odmienność. Lepiej udać, że tej świętej kro-
wy wcale tu nie ma, lepiej ją ominąć na paluszkach, żeby nie ubodła. 
Kiedy więc pojawia się potrzeba korekty, lepiej mówić o nierówności 
jako przeciwstawieniu równości, co językowo może być słuszne, lecz 
pojęciowo jest zgoła fałszywe.

W takim zamęcie pomocne może być wskazanie winnego, co 
zawsze pozwala dać upust emocjom. Na to stanowisko wytypowany 
został w Polsce PiS jako partia skrajnie nacjonalistyczna, faszystow-
ska, totalitarna, anty-kobieca, anty-ludzka w ogóle, ciemnogrodz-
ka, klaustrofobiczna, ksenofobiczna, antysemicka i już 
zapomniałam, jaka jeszcze (a znajomy pisarz wciąż mnie 
karci – unikaj przymiotników!). Ten polityczny potwór 
dostaje silne wsparcie, przynajmniej duchowe, od czarno-
secinnego, ciemnego kleru katolickiego, bo ten kler bar-
dziej światły, co to jupiterów nawet się nie boi, to taki 
trochę sympatyczniejszy jakby, a czasem nawet fajny kum-
pel jest. Ale póki co, to dwugłowy potwór zgłosił projekt 
zaostrzenia przepisów ustawy aborcyjnej – ulice poczerniały ze zgro-
zy i zakrzyknęły wprost: NIE JESTEŚMY WASZYMI INKUBATORAMI, 
WOLNOŚĆ WYBORU ZAMIAST TERRORU, CHCECIE DZIECI RÓDŹCIE 
SAMI KSIĘŻA ŁADNI SĄ Z BRZUCHAMI.

Krótko mówiąc – wolność decyzji o abortowaniu dziecka/ciąży/
płodu (zależnie od światopoglądu niepotrzebne skreślić), a władza 
świecka ani duchowna nie ma prawa wtrącać się w proces decyzyj-
ny, bo to kobieta ponosi największe konsekwencje. Zgoda! A jakie to 
konsekwencje? Ano, konsekwencje urodzenia dziecka, ale i konse-
kwencje przecięcia procesu, który do tego prowadzi. Czy demonstru-

Czy demonstrujące 
kobiety mają 
świadomość, że 
przecinając nić życia, 
dokonują zarazem 
aktu autodestrukcji?
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50 jące kobiety o tym pamiętają? Czy mają świadomość, że przecinając 

nić życia, dokonują zarazem aktu autodestrukcji? Te, które znam, 
a które dokonały aborcji, naznaczone są nigdy niezagojoną psychicz-
ną raną. Może dlatego tak upierają się, że to nie dziecko, a jedynie 
embrion, płód, zlepek komórek niebędący człowiekiem? A na pyta-
nie: w takim razie czym? – reagują oburzeniem. Bo że istotą innego 
gatunku czy ropniem – tego chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie 
będzie twierdził. Lepiej więc odrzucić logikę oraz fakty i ogłaszając, 
że to nie-człowiek, tym łatwiej podjąć decyzję o zabiegu. Tyle że ból 
pozostaje ten sam. Tak – to kobiety ponoszą konsekwencje swojej 
decyzji, one przede wszystkim. Ale nie tylko one. Dlatego, chociaż 
jestem przeciwna regulacjom prawnym wdzierającym się w każdy, 
najbardziej nawet intymny obszar życia człowieka, to w tej sytuacji 
waham się z oceną. 

Bo dajmy na to, że przychodzi kobieta do lekarza ginekologa 
i oświadcza, że chce usunąć ciążę/zrobić zabieg/dokonać aborcji (że 
chce zabić swoje dziecko pewnie nie powie, bo chyba by się wtedy 
zawahała), a lekarz mówi: proszę uprzejmie i chwyta łyżkę. Inny 
lekarz rozumie, że zaraz będzie współsprawcą morderstwa i ręka mu 
drży, ale kawałkuje maleńkie ciało. A jeszcze inny lekarz mówi: nie, 
tego nie zrobię. Ale choćby powoływał się na Bóg wie jakie klauzule, 
to mu odmówić nie wolno, bo przepisy dały kobiecie prawo realizacji 
decyzji, chociaż nie rękami własnymi czy bezzębnej babki spędza-
jącej płody, za to w warunkach higienicznych i z pełną refundacją 
NFZ-etu. Zatem jeśli temu lekarzowi nie wolno odmówić, to obciąży 
swoje sumienie nieodwracalnie. Albo nie zechce go obciążyć i zosta-
nie ukarany, można mu będzie nawet odebrać prawo wykonywania 
zawodu, media nagłośnią jego casus jako przykład godnej potępienia 
ciemnoty i bezduszności, koledzy będą się na niego boczyć, a żona 
powie może: ty idioto...

Po co ja tyle piszę o tym, co jest oczywiste? Przecież każdy ma 
prawo... Każdy – i ja, i ty, i tamta, i tamten. Tak, każdy – ale nade 
wszystko JA!

CZERŃ

Twarze pod czarnymi parasolami wydają mi się przede wszystkim 
smutne. Zostawmy na boku aktywistki polityczne takiej czy innej 
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51partii, takich czy innych ruchów społecznych. One nie tylko dzielą 
los z innymi kobietami, one mają określone zadania do wykonania 
i warto o tym pamiętać. Nie mieszajmy więc porządków. Ale pozo-
stałe kobiety – to ten smutek i wyrosła na nim złość doprowadziły je 
do wyjścia na ulice, do zachowań czasem aż komicznych w zapiekłym 
buncie. Przypominają mi trochę dzieci – nieszczęśliwe, niekochane, 
udręczone, które próbują zwrócić na siebie uwagę zachowaniem pro-
wokująco niegrzecznym, za co zbierają jeszcze większe cięgi. I po 
dziecięcemu myślą, że postulat wolności od ograniczeń poprawi ich 
los. Bo transparenty krzyczą właśnie o wolności decydowania o sobie, 
o wolności wyboru. Czy tego rzeczywiście brakuje? Wydaje mi się, 
że ona istnieje w takim samym zakresie dla kobiet i dla mężczyzn, 
to znaczy zawsze obarczona jest konsekwencjami podjętych decyzji. 
Niepowiązana ze świadomością powinności, uderza w poszukiwaczy 
wolności bezwzględnej. I nie tylko. Skutki czynów rozchodzą się jak 
kręgi na wodzie, więc czyńmy uważnie, bo rzeka, która nas niesie, 
jest wspólna, a ląd wciąż odległy.

Gdzieś w tłumie mignęła znajoma twarz. Ola! – wołam ucieszo-
na. Podchodzi do mnie, uśmiech wykwita na twarzy o regularnych 
rysach, zarumienionej od chłodu, a może i od emocji. Jak dziew-
czyna z paryskiego obrazu Marii Baszkircewej, Marii, która żyła 
tak krótko, niewiele ponad lat dwadzieścia, a miała tyle ambitnych 
planów i taką pasję istnienia. Ola wygląda teraz właśnie jak tamta 
dziewczyna z portretu, jak ona – w czerni. Ty tutaj?! – zdumiewa się 
z nieskrywaną radością. Milczę. Znam jej historię, nie chciałabym 
więc powiedzieć nic, co mogłoby ją zaboleć. Po chwili kręcę głową 
i choć przecież czerń to kolor żałoby, smutku i tajemnicy, mówię 
cicho: Nawet ładnie Ci w czarnym. Ω



Don 
Draper 
idzie 
spać
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Feminizmowi nie udało się przeobrazić 
kobiety w mężczyzn, zatem podjął nową 
próbę – transmutacji mężczyzn w kobiety. 
Kryzys męskości staje się dziś faktem

O serialowym Donaldzie Draperze wiemy niewiele. Stopniowo dostrze-
gamy jedynie coraz wyraźniej, jak wydarzenia z przeszłości bohatera 
plączą się z teraźniejszością Mad Mena. Draper nie psychologizuje. Jest 
przezornie ukryty za stalowym garniturem. Służył podczas wojny na Pacy-
fiku, jednak woli o tym nie rozmawiać. W ogóle Draper nie lubi kończyć 
zdań… Symplistyczny w swoich rozważaniach, mówi tylko tyle, ile trzeba, 
a czasami w połowie nudnej narady copywriterów wstaje, nalewa sobie 
szklankę whisky i wychodzi z sali, zostawiając współpracowników w kon-
sternacji. Idzie do kochanki albo na homara, którego je w samotności. 
Don ma smykałkę do dobrych sloganów reklamowych i odpowiednich 
narracji. W toku serialowych perypetii dowiadujemy się, że skradł toż-
samość innego żołnierza, aby uciec od koszmaru wojny. 

W przeszłości mężczyzna stał „poza kamerami”, a zatem – „poza kryty-
ką”. Niewzruszony niczym granitowy pomnik, uosabiał stabilność, racjo-
nalność i bohaterstwo. Dziś mężczyzna – detalicznie śledzony przez lustra, 
kamery i media – jest coraz częściej postrzegany jako „słaba płeć” – pisze w Kry-
zysie męskości w kulturze współczesnej Zbyszko Melosik. Z kolei o Drape-
rze wiemy niewiele nawet po kilku sezonach serialu, choć jest on nie-
ustannie na ekranie. Wprost zastanawiające, do jakiego stopnia tworzy 
niedomówienia. Jego przemilczenia czynią zeń mężczyznę przeszłości. 
Don nie eksponuje się, dba o komfort rodziny, zarabia pienią-
dze, zapewnia stabilizację w teraźniejszości i bezpieczeństwo 
w przyszłości.

Mad Men rozgrywa się na przełomie lat 50. i 60., dosko-
nale ujmując rys zmieniającej się epoki. W drugim sezonie 
żona Drapera zaczyna chodzić do specjalisty i w popłuczy-

We współczesnym 
vocabularium nie 
ma już rogaczy ani 
femme fatale, są za to 
„problemy rodzinne”

Marcin 
Darmas
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54 nach psychoanalizy konstruuje swoją tożsamość. Na kozetce uczy się 

egoizmu i zaspokajania własnych potrzeb. W mężu widzi źródło swoich 
strapień, a przede wszystkim – nudy. Przełożony Drapera łyka LSD i otwie-
ra się na nowe doznania zmieniających się czasów. Prezydentura Kenne-
dy’ego zapowiadała nową erę, zarówno w formie panowania, jak i formie 
współistnienia: zmieniają się hierarchie, gusta, relacje interpersonalne. 
W garniturze wyprasowanym w kant Draper nie pasuje do otoczenia i, co 
ciekawe, nadchodzącą rewolucję przeczuwa, ale nie dostrzega jej niebez-
pieczeństwa. Uważa ją za chwilowe zachłyśnięcie swobodą obyczajową. 

W jednej ze scen kładzie na płycie adaptera ostatni przebój Beatlesów 
Tomorow Never Knows, nalewa sobie ulubionego trunku, siada na sze-
zlongu i słucha: Wyłącz umysł, odpręż się i niech cię poniesie prąd strumienia 
/ To nie jest umieranie, to nie jest umieranie / Złóż wszystkie myśli, poddaj się 
pustce / Ona świeci, ona świeci. Bohater, nie dosłuchawszy kawałka, wsta-
je, odciąga igłę od płyty i kieruje się w stronę sypialni. Jakby postanowił 
przespać czasy „wyłączania umysłu” i „poddawania się pustce”. Draper 
uważa, że ta ponura baśń sama siebie wykończy, i dlatego, jak to facet, 
wybiera ścieżkę abnegacji.

FA B RY K A  I D E N T YC Z N O Ś C I

Należy zacząć od ideologicznej sprzeczności rodowodu studenckich rebe-
lii ’68. Z jednej strony głoszono równość absolutną, ba!, identyczność 
płciową, a jednocześnie promowano myśl, że historia opierała się dotych-
czas na nieporozumieniu: zamiast promować kobiece atrybuty – delikat-
ność, matczyną bliskość i rozwagę – na pierwszym planie umieszczono 
opłacane wojnami i krwią wartości samcze, czyli współzawodnictwo, 
dominację i brutalność. To nieporozumienie najlepiej ubrał w słowa Eric 
Zemmour w Pierwszej płci: Feminizm fabrykuje identyczność, podczas gdy 
pożądanie bazuje na przyciąganiu sprzeczności. W swoim pastiszu francuski 
dziennikarz pokazuje, jak feminizm denaturalizuje różnice, twierdząc, że 
płeć nie jest rzeczywistością faktyczną, a konstrukcją kulturową – osławio-
nym w polskich dyskusjach „genderem”. We współczesnym vocabularium 
nie ma już rogaczy ani femme fatale, są za to „problemy rodzinne” (imma-
nentnie tymczasowe). Płynna semantyka idzie jeszcze dalej i ustanawia, 
że nie ma „mężczyzn” i „kobiet” – są jedynie „partnerzy”. 

Mężczyźnie zabroniono zdobywać, podrywać, kokietować, więcej – 
uznano, że galanteria to kolejny relikt przeszłości obliczony na deprecja-
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55cję kobiet. Unijna dyrektywa z 23 września 2002 roku tak mocno rozwod-
niła kategorię molestowania seksualnego, że mężczyźnie nie pozostało 
nic innego, jak tylko kochać. Art. 2.2 Molestowanie seksualne: sytuacja, w któ-
rej ma miejsce niepożądane zachowanie werbalne, niewerbalne lub fizyczne 
o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, wrogości, poni-
żenia, upokorzenia lub obrazy. Prawo tak skonstruowane zmusza sędziego 
do archeologii myśli, jednocześnie nie oferując odwołania do odpowied-
niej definicji tak delikatnej kwestii, jaką jest „godność”. Uprzejmy, płaski, 
encyklopedyczny mężczyzna może odbierać kobiecie godność, a weso-
łość i frywolność można uznać za „niepożądane zachowania” na równi 
z przepuszczeniem kobiety w drzwiach. 

P O Z Y S K A Ć  C I A ŁO  M ŁO D E G O  C H ŁO P C A

Kryzys męskości staje się faktem. Jak stwierdził Anthony Clare: W wyniku 
rewolucji feministycznej męska władza została obalona – mężczyźni czują się 
jak koloniści, których imperium upada […], istnieje coraz większe przekonanie, 
że skończył się czas męskiej władzy, dominacji i kontroli. 

Rewolucja końca lat 60. miała promować równość między przedstawi-
cielami różnych płci poprzez zmniejszenie czynnika męskiego u mężczyzn 
przy jednoczesnym zwiększeniu czynnika męskiego u kobiet. Jak twierdzi 
Zemmour, feminizmowi nie udało się przeobrazić kobiety w mężczyzn, 
zatem podjął nową próbę – bardziej udaną – transmutacji 
mężczyzn w kobiety. Coraz częściej – pisze Melosik – mamy do 
czynienia z inwersją ról płciowych: zmysłowy mężczyzna z upodo-
baniem wciela się w rolę obiektu seksualnego po to, by zadowolić 
oko wyzwolonej kobiety; męskie ciało staje się podatne na zranie-
nia i znaczenia. Poznański socjolog zwraca uwagę na to, jak 
zmienia się na przykład sposób reklamowania dżinsów dla 
mężczyzn: O ile w przeszłości w reklamach tego produktu eksponowano męską 
dominację (siłę fizyczną i silną osobowość), to współcześnie mamy do czynienia 
z coraz dalej idącą seksualizacją ciała męskiego, „wizualną erotycznością” – kon-
centracją na ciele i jego fragmentach. 

Mężczyźni masowo poddają się zabiegom operacji nosa i odsysania 
tłuszczu, a także wstrzykiwania silikonu do klatki piersiowej i ramion. 
W Stanach Zjednoczony kolorowe periodyki zaczynają pisać o syndro-
mie „Hollywoodzkiego Plastikowego Mężczyzny”. Coraz więcej mężczyzn 

Dzisiejsze gorsety 
są po tysiąckroć 
okrutniejsze, zamykają 
ciała w chorobliwym 
bezkształcie
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56 zmierza w kierunku tożsamości kruchej, i to zarówno w kontekście cie-

lesnym, jak i psychicznym. 
Niegdyś Pani Bovary pragnęła romansu, aby zasmakować pikante-

rii stołecznego życia. Obecnie kobiety, często na skraju anoreksji, upo-
dabniają się do młodego adolescenta, by przypodobać się mężczyznom 
odrzucającym „klasyczne” kryteria piękna kobiecego ciała.

Doczesność z przerażeniem wspomina epokę gorsetów. Jednak dzi-
siejsze gorsety są po tysiąckroć okrutniejsze, zamykają ciała w chorobli-
wym bezkształcie. Zachodzące zmiany, na przykładzie androgenicznych 
piękności z Europy Wschodniej, definiuje projektant mody Karl Lagerfeld: 
Nie mają piersi. Są bez zarzutu, bez problemu mieszczą się w sukienkach. Trud-
no to dobrze wyjaśnić, to są odpowiednie sylwetki, odpowiedni modus ciała… 
Dzisiaj ciało na topie to sylwetka wysoce wystandaryzowana, niezwykle ciasna, 
z niekończącymi się rękami i nogami oraz małą głową […]. Współczesne modelki 
mają w sobie melancholiczny dystans, nie mają poczucia humoru, potrafią być 
nieznośne i nie mają nic do powiedzenia. Ma się wrażenie, że mają pretensję 
o to, że defilują na pokazach. A nienawidzą najbardziej tego, kiedy próbujemy 

jej przeobrażać w seksbomby. Lagerfeld zauważa, że kobiety 
o kształtnych ciałach – z obfitymi piersiami, dużymi poślad-
kami – stały się „plebejskie”, po prostu wulgarne. Kobiety rene-
sansu Botticellego nie miałyby swojego miejsca na wybiegach 
Coco Chanel czy Christiana Diora. W tym samym wywiadzie 
projektant przyznaje: Czterdziestoletnie kobiety bez zarzutu – 

Claudia Schiffer, Naomi Cambpell, Linda Evangelista – wyglądają jak damy 
przy obecnych modelkach. To bardzo dziwna sprawa. Nie zaprosiłem „dawnej 
gwardii” na ostatnią prezentację kolekcji Chanel. Bardzo je lubię i nie chciałem 
zrobić im „niedźwiedziej przysługi”, zestawiając je z „nowymi”.

Z M A R S Z C Z K I  A  K A P I TA L I Z M

Kryzys męskości wiążę się z kolejnym etapem rozwoju kapitalizmu. We 
Francji rynek kosmetyków dla mężczyzn szacuje się na 679 milionów 
euro. W ciągu dziesięciu lat zyski branży podwoiły się i rosną stale o 30% 
rocznie. W marketingowej percepcji męskie ciało pojmowane jest w kate-
goriach zmysłowości i próżności. Jak napisano w jednym z czasopism: 
Wytworne, wykwintne, piękne i zadbane, chcemy przyglądać się w oczach zako-
chanego mężczyzny. On ma te sama prawa. On również powinien mieć prawo 
do odrobiny próżności i luksusu. Estetycznej kanonizacji męskiego ciała 

Herkulesowy trud 
pogoni za własnym 

pięknem to dowód 
wolnego wyboru
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57przewodzą kobiety. Co podkreśla Melosik: One już zrozumiały, jak ważna 
jest kosmetyczna pielęgnacja ciała, to one już posiadły tajemne sekrety jego 
transformacji. Teraz nadszedł czas na skłonienie mężczyzn, by poszli w ich 
ślady. Rynek, pardon!, kobiety prowadzą mężczyzn za rękę, namawiają do 
zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, wizerunkowych, stają się doradczy-
niami w alejach z kosmetykami. Mężczyźni boją się zmarszczek tak samo jak 
kobiety, ale tylko podstępnie można zmusić ich do pielęgnacji skóry – wyjaśnia-
ją magazyny. Następnie reklamuje się balsam po goleniu, którego skład 
nie różni się niczym od kremów ujędrniających dla pań. Komercjalizacja 
idzie w parze z odrzuceniem „faceta zdobywcy”: dbam o siebie dlatego, że 
chcę, a nie po to, by przypodobać się kobietom. Ta sama logika dekontekstu-
alizacji obowiązywała w reklamach kobiecych tuszów do rzęs. Teraz męż-
czyzna nie chce żadnych luksusowych kobiet. Żadnych namiętnych uścisków. 
Żadnych głupich zachodów słońca. Tylko ten świetny zapach. Herkulesowy 
trud pogoni za własnym pięknem to dowód wolnego wyboru. Dodać do 
tego chirurgię plastyczną duszy, farmakologiczne szczęście, i oto mamy 
człowieka-produkt ponowoczesności.

N OW Y  TOTA L I TA RY Z M

Patriarchat to mnożenie tajemnic. Dziecko okłamuje własną matkę, aby 
oddzielić się od jej przytłaczającej bliskości. Ojca nie ma, wyszedł, przy-
pomina wędrowca szukającego na pustyni „nieznanego”. Mężczyzna jest 
nomadem. Natomiast matriarchat to sytuacja doskonałej transparencji, 
konfrontacji z własnymi słabościami, uzależnieniami i wyskokami. Kobie-
ta to oaza. Świat bez tajemnic, bez możliwości Draperowskiego przemil-
czania i pójścia spać, to jednak świat groźny, słowem – świat totalny… Ω
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Kobiety 
zniewo-
lone

Czy każdy film, w którym centralną postacią jest 
kobieta, to już kino feministyczne? Czy każda 
historia, która rozgrywa się w środowisku kobiecym, 
z automatu przeciwstawia się męskiej dominacji?

K I N O  F E M I N I ST YC Z N E  C Z Y  KO B I E C E ?

Zapewne spora część środowisk feministycznych czy krytyków fil-
mowych tak to właśnie widzi. Ostatnie lata w kinematografii obro-
dziły w filmy z postaciami kobiecymi w rolach głównych – od seriali, 

C Z Y L I  WĄT K I  F E M I N I ST YC Z N E  W  K I N I E

Piotr Krajski
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60 dla których Netflix znalazł oddzielną kategorię na swojej platfor-

mie (Kobiety, które rządzą na ekranie), po filmy niszowe, artystyczne 
i w końcu duże kino mainstreamowe z adaptacjami komiksów na cze-
le. Chodzi bowiem o parytet. O to, by widzowie mogli identyfikować 
się również z postaciami kobiecymi, a nie jedynie męskimi herosa-
mi przeładowanymi testosteronem (choć to bardziej klimat lat 80., 
który dziś powraca do nas jedynie w postaci sentymentu w takich 
filmach jak Niezwyciężeni). Współczesne kino zmierza do tego, by 
kobiety nie były jedynie towarzyszkami protagonisty, pełniąc rolę 
księżniczek do uratowania. Ten model uległ wprawdzie przekształ-
ceniu już wcześniej, chociażby w pierwszej serii Gwiezdnych Wojen, 
w której księżniczka Leya biegająca z pistoletem i gotowymi ciętymi 
ripostami stanowiła silny kontrapunkt wobec męskich bohaterów. 
Kontynuację tej tendencji – a może nawet jej uwypuklenie – widać 
również w najnowszej części serii, bo Rey z Przebudzenia mocy zde-
cydowanie wybija się na plan pierwszy, a jej oburzenie na propozycję 
pomocy od mężczyzny zostaje jeszcze mocniej podkreślone.

Takich filmów jest sporo, ale nadużyciem jest nazywanie każdego 
z nich kinem feministycznym. To swoiste przewrażliwienie 
krytyków i zwolenników społecznych przemian dostrzegł 
niedawno Piotr Czerkawski z Filmwebu, który zauważył, 
że wielu dziennikarzy filmowych (nie tylko polskich) ma 
tendencję do groteskowych nadinterpretacji filmów, czy 
to w odniesieniu do rzekomo ukrytych treści psychoanali-
tycznych, czy do feminizmu właśnie. Dobrym przykładem 
jest tu La La land Damiena Chazelle’a, który miał być kry-
tykowany przez angielskich recenzentów jako mizoginicz-
ny, bo pokazujący, jak mężczyzna wprowadza kobietę w świat 

jazzu i klasycznego kina. Problem krytyki i nadwrażliwości interpre-
tacyjnej to temat rzeka i nie trzeba wielkich traktatów, by wykazać, 
że często kobiece postaci i ich problemy są w kinie zawłaszczane 
przez pewne środowiska i wrzucane do worka z plakietką „feminizm”.

Z kinem feministycznym jest zatem podobnie jak z hasłami 
ruchów feministycznych. Oprócz postulatów walki z przemocą czy 
równych płac pojawiają się dążenia do liberalizacji aborcji i zmian 
w edukacji seksualnej oraz sprzeciw wobec nauki Kościoła. Nie każda 
walka o poprawę sytuacji kobiet równoznaczna jest z poparciem dla 

uwspółcześnioną wizję 
męskiej dyktatury 

można uznać za 
uniwersalny obraz, 

skupiający najczęstsze 
zarzuty stawiane 
przez środowiska 

feministyczne
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61zmian tego drugiego rodzaju, które zaciekłe bojowniczki widzą na 
horyzoncie raczej jako rewolucję niż racjonalną społeczną reformę.

Dlatego starając się poruszyć temat kina feministycznego, war-
to podkreślić, że chodzi tu raczej o takie filmy, w których problemy 
kobiet usytuowane są w szerszym kontekście ideologicznym. Nie 
chodzi w nich jedynie o to, że główną rolę gra kobieta o silnej oso-
bowości – ukazują one bowiem pewien obraz świata i formułują 
konkretne deklaracje i postulaty.

KO S Z M A R  C Z Y  R Z E C Z Y W I STO Ś Ć  KO B I E T ?

W taką definicję idealnie wpisuje się Opowieść podręcznej – serial, 
który na tegorocznej gali rozdania nagród Emmy (nazywanych 
telewizyjnymi Oscarami) zgarnął aż osiem statuetek, w tym za naj-
lepszy serial dramatyczny, deklasując takie produkcje jak House of 
Cards, Westworld czy Strangers Things. Opowieść podręcznej to ada-
ptacja książki Margaret Atwood z 1985 roku, która przez niektó-
rych krytyków była odczytywana jako krytyka rządów Reagana. 
Jej obecną popularność można zapewne w jakimś stopniu wiązać 
z wyborem na prezydenta Donalda Trumpa (w czasie jego przyjazdu 
do Warszawy niektóre aktywistki przebrały się w stroje z serialu), 
ale warto zauważyć jedno – to wierna ekranizacja, przy której produ-
centem wykonawczym była sama pisarka. Jej uwspółcześnioną wizję 
męskiej dyktatury można uznać za uniwersalny obraz, skupiający jak 
w soczewce najczęstsze zarzuty stawiane przez środowiska femini-
styczne. Ameryka w Opowieści podręcznej to już nie Stany Zjedno-
czone, a Republika Gilead, która pomimo ciągłej domowej wojny ze 
zbuntowanymi niedobitkami tworzy sprawny system władzy i kon-
troli nad swoimi obywatelami, a zwłaszcza obywatelkami. Choć słowo 
„obywatelka” to dość nieadekwatne określenie, bo w wizji Atwood 
kobiety są pozbawione jakichkolwiek praw.

W opisie serialu możemy przeczytać, że jego [a]kcja rozgrywa 
się w antyutopijnej przyszłości: kobieta zostaje zmuszona do życia jako 
konkubina pod presją fundamentalistycznej, teokratycznej dyktatury. 
Republika Gilead rzeczywiście stanowi coś na kształt parareligijnego 
państwa (sama nazwa odnosi się do biblijnej krainy znajdującej się 
na wschód od Jordanu), które udało się stworzyć dzięki panującej 
epidemii bezpłodności grożącej biologicznemu przetrwaniu kraju. 
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62 Wszystkie kobiety pozostające płodnymi zamieniono w niewolnice, 

które mają spełniać swój biologiczny i jedyny słuszny obowiązek: 
rodzić dzieci. Nie jest to jednak uzasadnione troską o demografię, 
a powodami religijnymi – tak bowiem chce Bóg. Kobiety, które służą 
u bogatych małżeństw, mają odbierać swoją rolę jako łaskę, nazywa 
się je nawet handmaids – podręcznymi. Choć bohaterki nie pełnią 
żadnej religijnej funkcji, ich charakterystyczne stroje przypominają 
stroje zakonnic (długie szaty oraz nakrycia głowy, pomijając czerwo-
ny kolor, przywodzą na myśl przedsoborowy strój kobiecych zgroma-
dzeń), ale mogą także kojarzyć się z ubiorem pierwszych osadniczek 
z XVII wieku i wywodzących się z tego okresu wspólnot religijnych, 
chociażby amiszów. Patrząc na Republikę Gilead i jej podejście do 
wiary, przypomina ono jednak bardziej państwo osadzone na jakimś 
odłamie protestantyzmu. Naszą konstytucją jest Stary Testament – 
to zdanie nie pada w serialu, a w filmowej adaptacji w wykonaniu 
Schlöndorffa z 1990 roku, ale doskonale wpisuje się również w seria-
lową rzeczywistość. Tak zwane „ciotki”, których zadaniem jest reedu-
kacja „podręcznych” – wyglądem i zachowaniem przypominają one 
katechetkę rodem z najgorszych koszmarów ateistów, która zamiast 
długiej linijki do bicia po palcach ma paralizator, a w razie potrzeby 
grupkę żołnierzy z długą bronią – ciągle rzucają cytaty ze Starego 
Testamentu. Ceremonia zapładniania służących przez mężczyzn obu-
dowana jest wokół cytatu z Księgi Rodzaju, uroczyście odczytywane-
go przez głowę rodziny przed każdym aktem seksualnym. Wszystkie 
cytaty interpretuje się dosłownie, dlatego kobiety są zapładniane 
na kolanach żon, tak jak w biblijnej historii o Racheli. Także dlate-
go podręczne obowiązuje nakaz milczenia (ponieważ błogosławieni 
cisi), a nieposłuszne zostają częściowo oślepione (bo wyłup oko, jeśli 
jest powodem do grzechu).

Gdy poznajemy historię głównej bohaterki June, w kilku retro-
spekcjach możemy zobaczyć jej początki jako podręcznej. Jednym 
z etapów przystosowywania kobiet do nowej roli były swoiste obozy 
reedukacyjne, w czasie których jedną z kar było „dowalanie modlitw”, 
a w ramach zajęć uczono między innymi, że winnym gwałtu nale-
ży uznać nie gwałciciela, a ofiarę – także w kontekście religijnym, 
bo gwałt odczytywany jest tu jako kara od Boga. Widać tu bardzo 
surowe prawo, wynikające z pojmowania Bożych przykazań jedynie 
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63w postaci kary. Właściwie cała religijność jest sprowadzona do sfe-
ry obyczajowej, nie obchodzi się bowiem żadnych uroczystości ści-
śle religijnych. Jedynie we wspomnianej kinowej adaptacji pojawia 
się ceremonia „konsekracji” kobiet na podręczne, która odbywa się 
w kościele i w obecności kogoś podobnego do kapłana.

Żeby jeszcze trudniej było zdefiniować, na czym tak naprawdę 
opiera się istnienie Republiki Gilead, wszędzie burzone są kościoły, 
a w jednej ze scen widzimy nawet powieszonego księdza. W adaptacji 
Schlöndorffa możemy dostrzec z kolei zaganiane do autobusu siostry 
zakonne, które także mają zostać uczynione podręcznymi. Widać tu 
pewną sprzeczność lub raczej próbę podkreślenia, że fikcyjne pań-
stwo działa zgodnie z jakimś skrajnym protestanckim odłamem, 
który odrzucił wszelkie formy religijne na rzecz kilku ceremonii 
i rytuałów. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że skojarzenie stro-
jów służących i podręcznych z zakonnymi habitami jest sugestią, że 
chodzi tu ogólnie o chrześcijaństwo, które ukazało nareszcie swoje 
prawdziwe oblicze, odeszło od sprawowania sakramentów, a zajęło 
się jedyną interesującą je tak naprawdę kwestią, czyli zniewoleniem 
kobiet. Oczywiście można zinterpretować to również w inny sposób: 
kto będzie patrzył na „subtelne” różnice między kościo-
łami i dostrzeże, że w protestantyzmie nie ma zakonnic? 
Czy to w ogóle ważne? Wrzućmy trochę z tego, trochę 
z tamtego, a otrzymamy interesującą nas syntezę religij-
nego fanatyzmu, oczywiście w wydaniu chrześcijańskim, 
bo o innym nie może być mowy.

Warto jednak wrócić jeszcze do samej fabuły i głównej 
bohaterki June. Jak wygląda życie podręcznej, którą się 
staje? Oprócz uczestnictwa w poniżającej ceremonii zapłodnienia, 
bohaterka odpowiada za robienie zakupów, na które musi chodzić 
w towarzystwie innej służącej, a ich codzienne rozmowy ograniczają 
się do wymiany uwag o pogodzie i domowych obowiązkach. Chyba 
że nikt ich nie obserwuje – wtedy rozmawiają o swoim przeszłym 
życiu, kiedy mogły jeszcze cieszyć się wolnością. Stąd dowiaduje-
my się na przykład, że jedna z bohaterek była kiedyś wykładowcą. 
Zawody dla kobiet w świecie serialu należą jednak do przeszłości, 
tak samo jak możliwość czytania przez nie książek lub kolorowych 
magazynów. Z retrospekcji wynika także, że gdy zaczęła się wiel-

Wrzućmy trochę 
z tego, trochę 
z tamtego, a otrzymamy 
interesującą nas 
syntezę religijnego 
fanatyzmu
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bankowych, ponieważ kobiety nie mogą niczego posiadać. Z wielką 
gorliwością tępiony jest także homoseksualizm, geje są wieszani na 
ulicach, a na lesbijkach przeprowadzane są medyczne operacje, by 
już nie mogły odczuwać przyjemności niezgodnej z naturą. Mniej 
zrozumiałe jest to, dlaczego jedną z ofiar czystek staje się także Żyd, 
ale to zapewne przypadek podobny do religijnego pomieszania, słu-
żący stworzeniu stereotypowego obrazu zacofanego Amerykanina 
z Południa, który jest antysemitą, seksistą , homofobem, a w dodatku 
religijnym fanatykiem. O niczym nie zapomnieli.

Życie June nie ogranicza się jednak tylko do wspomnianych domo-
wych obowiązków (darowane jest jej przygotowywanie posiłków, bo 
robią to inne służące stojące nieco wyżej w niewolniczej hierarchii). 
W jednym z odcinków wraz innymi podręcznymi odwiedza dom 
(a właściwie pałac) jednej z bogatych rodzin, która czeka na naro-
dziny noszonego przez ich podręczną dziecka. Gdy bohaterka widzi 
autentyczną radość niektórych służących, wbrew ich codziennemu 
upodleniu, odczuwa to jako chorą fascynację narodzinami. Sypialnię 
przyrównuje do jaskini, zwierzęcego legowiska, i wydaje się, że nie 
chodzi tu o ocenę ceremonii zapłodnienia, ale o podejście do ciąży 
i rodzenia jako takiego – jako czegoś dzikiego i obcego, co trudno 
odbierać w pozytywnych kategoriach.

Wspomniany dom, w którym rozgrywają się opisane sceny, wyglą-
da jak wiktoriański pałac, a żony tak zwanych komendantów – ojców 
rodzin – przypominają w swym zachowaniu arystokratki, które tylko 
pozornie maja do powiedzenia coś więcej niż podręczne. Najczęściej 
są milczącymi obserwatorkami , które na ceremonię zapłodnienia 
zgadzają się jedynie z pobudek religijnych i pragnienia posiadania 
potomstwa.

Wątek narodzin dobrze koresponduje z poglądami 
feministek, chociażby Margaret Sanger, która uznała, że 
macierzyństwo upośledza kobietę i stanowi haracz lub 
formę pańszczyzny narzucanej przez mężczyzn. Zesta-
wienie dwóch przeciwnych obozów – arystokratów i słu-
żących  – dobrze wpisuje się więc w teksty sprzed lat 
i tworzy wrażenie, że choć obserwujemy wizję przyszło-
ści, jest ona zlepiona z motywów znanych wcześniej z fil-

serialowa 
rzeczywistość 

sugeruje, że owa wizja 
jest nie tyle możliwa 

do zaistnienia, co 
faktycznie obecna we 

współczesnym świecie
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65mów kostiumowych, ale także z pewnego mało szlachetnego gatunku 
literackiego...

W pewnym momencie opowieść o męskiej totalitarnej władzy 
zaczyna trzeszczeć na skutek gromadzących się sprzeczności. Jed-
ną z rzeczy, która pozwala June przeżyć, jest relacja z szoferem jej 
komendanta. Wątek ten szybko zaczyna przywodzić na myśl moty-
wy rodem z harlequinów – nielegalny związek obarczony najsroższa 
karą, oparty na ciągłej grze spojrzeń. W końcu, w wyniku splotu 
różnych okoliczności June idzie z szoferem do łóżka. Wtedy padają 
znamienne słowa dotyczące jej przeżyć seksualnych: Mogę mówić, że 
to akty buntu, że pierdolę patriarchat, ale to tylko wymówki. Przychodzę 
tu, bo to lubię i nie chcę być sama.

Gdy cofamy się w czasie do idyllicznej przeszłości, główna przy-
jaciółka June, Moira, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że nie 
pamięta nawet imienia dziewczyny, z którą idzie się przespać. June 
wspomina zaś, jak poznała swojego męża, któremu najpierw świa-
domie rozbiła małżeństwo. Ten obraz dopełnia scena, która ukazuje 
powstanie całego kontekstu religijnego panujących realiów – grupka 
wpływowych mężczyzn podczas jednej z narad w limuzynie uzna-
ła, że ogłoszenie żonom, że ich mężowie będą kochać się z innym 
kobietami, by te rodziły dzieci, może być trudne do przyjęcia, dlatego 
trzeba odwołać się do religii i całość określić jako ceremonię, resztę 
ideologii zbuduje się naprędce (być może w taki sposób powstawał 
też scenariusz do serialu?).

Pomimo widocznych fabularnych pęknięć i sprzeczności serialowa 
rzeczywistość sugeruje, że owa wizja jest nie tyle możliwa do zaist-
nienia, co faktycznie obecna we współczesnym świecie. Bohatero-
wie co rusz przypominają, że totalitarne państwo stanowi powrót 
do tradycyjnych wartości, a najpełniejsza synteza religijnej opresji 
zawiera się w jednej krótkiej scenie – służąca przypominająca zakon-
nicę karmi kaczki nad brzegiem kanału, a w tle, za okopem z worków 
z piaskiem, stoi żołnierz z karabinem. Jakby twórcy chcieli ostrzec: 
nie dajcie się zwieść. 

Obraz przedstawiony w Opowieści podręcznej nie jest zatem kosz-
marną wizją feministek obawiających się przyszłości, w której do 
głosu dojdą radykalne środowiska. Tak postrzegają one bowiem 
teraźniejszość – małżeństwo i macierzyństwo jako formę opresji 
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66 (choć akurat główna bohaterka poszukuje swojej porwanej córki), 

religię jako męską instytucję, która najchętniej ukamienowałaby 
kobiety, gdyby nie były potrzebne do rodzenia dzieci (w serialu poja-
wia się nawet próba ukamienowania jednej z podręcznych), mężczyzn 
zaś, oprócz nielicznych wyjątków, jako magnatów sytuujących się 
zawsze wyżej wobec kobiet . Jeden z odcinków zatytułowany latte 
przekonuje także, że totalitaryzm zaczyna się od małych rzeczy – 
od krzywego spojrzenia starszej kobiety na dziewczyny uprawiające 
jogging lub od agresywnego mężczyzny podającego latte w kawiarni. 
Następnym etapem jest już strzelanie do strajkujących na ulicach.

Tradycyjne wartości, chrześcijaństwo, bogaci wyzyskiwacze – roz-
piętość tematyczna feministycznej wizji świata okazuje się niezwy-
kle wąska, ale pozwala także zastanowić się, jak mogłaby wyglądać 
antyutopijna dyktatura w oparciu o dzisiejsze społeczne przemiany. 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację dokładnie odwrotną, w której 
w ramach prawnego karania mowy nienawiści i uznania, że rodzi-
na jest największym wrogiem społeczeństwa, tworzy się dyktatura 
lewicowa o rozgorączkowanej rewolucyjnej gorliwości. By dostrzec 
zasadność tej wizji, wystarczy spojrzeć na dwa współczesne państwa. 
W jednym z nich mężczyźni mają prawo zamykać nieposłuszne cór-
ki, żony lub siostry w odizolowanych pomieszczeniach, kobiety nie 
otrzymują szpitalnego leczenia bez zgody męża lub ojca, a w wielu 

przypadkach jako ofiary gwałtów trafiają do więzień. To 
chrześcijańskie państwo? Nie, to Arabia Saudyjska, w któ-
rej obowiązuje prawo szariatu.

Drugim krajem, który wydaje się stanowić przeciwny 
biegun w stosunku do arabskiego królestwa, jest Szwecja. 
W dokumencie Szwedzka teoria miłości Erik Gandini uka-
zuje realia tego państwa, będące zupełną odwrotnością 
rzeczywistości serialu zrealizowanego na podstawie prozy 
Mead. Panuje tam pełne uniezależnienie kobiet od męż-

czyzn; tak zdecydowane, że w wielu przypadkach kobiety rezygnu-
ją z posiadania męża czy partnera, nawet jeśli chcą urodzić dzieci. 
Z pomocą przychodzi im duńska klinika oferująca zapłodnienie za 
pomocą podręcznego zestawu, który do domu dostarcza kurier, tak 
jakby chodziło o nowy telewizor do salonu. Kobieta może wybrać 
spośród tysięcy dawców i decydować częściowo o cechach swojego 

Tradycyjne wartości, 
chrześcijaństwo, 

bogaci wyzyskiwacze – 
rozpiętość tematyczna 

feministycznej wizji 
świata okazuje się 

niezwykle wąska
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68 dziecka. Jedna z bohaterek dokumentu stwierdza nawet, że partner 

nie jest jej potrzebny, odkąd może sama zarabiać pieniądze i od kiedy 
nauka umożliwiła sztuczne zapłodnienie. W takim ujęciu mężczyzna 
okazuje się tylko praktycznym narzędziem przynoszącym pieniądze 
i zapładniającym kobiety.

Ktoś powie, że Szwecja to społeczeństwo-eksperyment, ale spo-
glądając na państwa zachodniej Europy, dostrzec można wiele analo-
gicznych sytuacji. We Francji związki partnerskie obecnie dominują 
w stosunku do tradycyjnych małżeństw (jedynie 4,5% związków part-
nerskich stanowią pary homoseksualne), lecz w według tamtejszego 
prawa partner, w przeciwieństwie do męża, nie jest automatycznie 
uznawany za ojca narodzonego w takim związku dziecka. Podważane 
jest więc nawet biologiczne ojcostwo.

KO S Z M A RY  I  M A R Z E N I A  LOW E L A S A

Opowieść podręcznej, przedstawiając na poważnie skrajne założenia 
feminizmu, może przywodzić na myśl wizje z lat 80., kiedy tak skraj-
ne postulaty kobiecych aktywistek ukazywane były czasem w prze-
śmiewczy sposób jako męska wizja typowej feministki.

W końcu czym była Seksmisja Machulskiego? Abstrahując od 
odniesień do PRL-u, obraz świata bez mężczyzn w jakiś sposób speł-
nia postulaty współczesnych feministek, dla których jedno z najwięk-
szych zagrożeń stanowi heteroseksualny, monogamiczny związek, 
a głównym antagonistą jest heteroseksualny mężczyzna. Zamiast 
wroga klasowego, który w realiach polskiego komunizmu był naj-
groźniejszym reakcjonistą, pojęcie płci i mężczyzny jako zagroże-
nia dla wolności jednostki było zapewne odbierane jako faktyczne 
sci-fi. Podobna wizja (choć w sposób o wiele bardziej przewrotny) 
zawiera się także w późnym filmie Felliniego z 1980 roku Miasto 
kobiet (być może późniejsza o trzy lata Seksmisja inspirowana była 
filmem Włocha).

Fellini nie tworzy jednak filmu sci-fi, a w onirycznej podroży 
bohatera przez własne fantazje i wspomnienia ukazuje tytułowe 
miasto, którym metaforycznie można określić kongres femini-
styczny, na jaki przez przypadek dostaje się podstarzały Snaporaz 
grany przez Marcelo Mastroianniego. W czasie premiery Miasto 
kobiet miało być krytykowane przez feministki i określane jako 
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69„apologia włoskiej samczości” przedstawiająca karykaturę ruchu. 
Po uważnej analizie dostrzec można jednak, że film Felliniego sta-
nowi subiektywną wizję głównego bohatera, który sam daleki jest 
od ideału. Zresztą nie tylko on jako męski bohater ukazany jest tu 
w negatywnym świetle.

Nawet jeśli zlot feministek traktować jako przerysowane wyobra-
żenie mężczyzn na temat ich samych, w Mieście kobiet pojawia się 
kilka wątków, które współczesne feministki traktują już jak najbar-
dziej poważnie. W scenie, w której Snaporaz dostaje się do budynku, 
w którym odbywa się kongres, można dostrzec figurę panny młodej 
związanej łańcuchami. To krótkie ujęcie przywodzi na myśl teatral-
ną adaptację Poskromienie złośnicy w reżyserii Krzysztofa Warlikow-
skiego, który posłużył się komedią Szekspira, by ukazać małżeństwo 
jako formę opresji. W ramach kongresowych performensów, kobiety 
odgrywają także sceny z życia małżeńskiego: kobieta zostaje uka-
zana jako matka obłożona z każdej strony dzieckiem, zblokowana 
pomiędzy kolejnymi garami, której dzień pracy zostaje uwieńczony 
seksualnym wykorzystaniem przez męża. U Felliniego czuć oczywi-
ście mocne przerysowanie, a na kongres spoglądamy oczami głów-
nego bohatera, który przyszedł tam tylko po to, żeby przespać się 
z przypadkowo spotkaną kobietą, jednak taki właśnie obraz rodzin-
nego życia często rysują nam nie tylko zwolennicy koncepcji femini-
stycznych, ale i gender. Choćby w tekście wykładowcy Uniwersytetu 
Warszawskiego Jacka Kochanowskiego można przeczytać o niewol-
nictwie kobiet, które ma wynikać z wykonywania „darmowych prac 
domowych”. 

Fellini oczywiście nie zatrzymuje się na samym obrazie kongre-
su, który ukazuje w typowy dla siebie sposób: symbole, senne mary, 
odrealnione obrazy. Nie są one tylko formalnym zabiegiem, bo nie-
oczekiwana podróż Snaporaza przez świat kobiet staje się podróżą 
przez jego własne fantazje i pragnienia. Wiedziony nimi, 
bohater trafia w końcu do pałacu pewnego milionera 
o znamiennym nazwisku Sante Kutass. To ekscentryk, 
który przywodzić może na myśl współczesnych playboyów. 
Gdy Snaporaz zwiedza jego willę, trafia do sali trofeów 
wypełnionej zdjęciami i nagraniami kolejnych uwiedzio-
nych kobiet. Kutass świętuje zresztą tego dnia pojawienie 

Koszmar lowelasa – 
rozgorączkowany 
kongres agresywnych 
kobiet stanowi 
przeciwieństwo 
opiekuńczych kochanek



PI
O

tR
 K

R
A

js
KI

 /
 K

O
bI

et
y 

ZN
Ie

w
O

LO
N

e 
70 się swojej dziesięciotysięcznej kochanki. Bohater zdaje się z początku 

urzeczony dokonaniami milionera, jak gdyby potrafił on zrealizować 
jego własne, najskrytsze marzenia. Jednak nieoczekiwanie mężczy-
zna spotyka w pałacu także swoją żonę, a ta wypomina mu nieuda-
ny związek, w którym stanowiła jedynie domowy azyl w przerwie 
pomiędzy kolejnymi podbojami męża.

Niedługo później stajemy się świadkami kolejnej sennej podróż-
ny Snaporaza przez świat fantazji. Sięga on pamięcią do pierwszych 
młodzieńczych fascynacji kobiecym ciałem, a w jego wspomnie-
niach dominuje typ włoskiej kobiety o wielkim biuście (zwłasz-
cza jedno przywodzić może na myśl wcześniejszy film Felliniego 
Ammarcord, w którym chłopcy podglądali na plaży podstarzałą 
prostytutkę). Ta sekwencja najpełniej pokazuje podejście bohatera 
do kobiet i stanowi swoistą krytykę męskich marzeń. Tworzy obraz 
wiecznie niedojrzałego mężczyzny, poszukującego w swojej wizji 
idealnej kobiety bardziej opiekunki-matki niż partnerki. W tym 
ujęciu pierwszą sekwencję filmu można określić jako koszmar lowe-
lasa – rozgorączkowany kongres agresywnych kobiet stanowi dla 
bohatera przeciwieństwo opiekuńczych kochanek. W drugiej części 
następuje wprawdzie chwilowe spełnienie marzeń, jednak na koń-
cu Snaporaza i tak czeka sąd kobiet, które naśmiewają się z jego 
podejścia do płci pięknej i poszukiwania nieistniejącego ideału 
kobiety. Mężczyzna nie rezygnuje jednak ze swych dążeń. Niczym 
w dziecięcej baśni frunie balonem w przestworza, a górująca nad 
nim wielka postać kobiety okazuje się jedynie dmuchaną lalka uno-
szącą balonowy kosz.

Ciekawa w tej wędrówce – przyrównanej czasem do pokonywania 
kolejnych kręgów dantejskiego piekła – wydaje się scena z ringiem. 
Snaporaz spotyka na nim zapaśników, którzy nie dali rady w starciu 
ze swoim ideałem kobiety. Bohater nie musi jednak sam się z nim 
mierzyć, budzi się bowiem z tego dwugodzinnego snu z powrotem 
w pociągu, w którym wszystko się zaczęło. W obrazie Felliniego boha-
terem ostatecznie okazują się zatem nie kobiety, a mężczyźni, którzy 
nie potrafią się z nimi porozumieć, trzymając się wiecznych fantazji 
i wyobrażeń. Jednocześnie po seansie można wysnuć wniosek, że 
feminizm w swej skrajnej formie – jak ten ukazany na kongresie – 
nie bierze jeńców i nie dopuszcza możliwości dialogu.
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71KO B I E T Y  P R Z E C I W KO  KO B I E TO M ?
Wspomnienie sceny z ringiem z Miasta kobiet przywodzi na myśl 
serial, którego akcja toczy się w okresie, w którym powstawał film 
Felliniego. To serial Glow wyprodukowany przez platformę Netflix, 
ukazujący raczkujący w latach 80. kobiecy wrestling, który stać się 
miał nową atrakcją ówczesnej telewizji. Tu także, jak w obrazie wło-
skiego mistrza, ukazana zostaje paleta kobiecych typów (czy też 
stereotypów). I podobnie jak w powieści Atwood wybrzmiewa tu 
krytyka rządów Reagana z całą gamą seksistowsko-rasowych uprze-
dzeń, choć Glow w przeciwieństwie do Opowieści podręcznej ukazuje 
wszystko w o wiele lżejszym, komediowym tonie. Trzeba w dodatku 
przyznać, że robi to bardzo sprawnie. Mimo to świat kobiet poszu-
kujących swojej siły na ringu nie ustrzegł się pewnych sprzeczności.

Glow to tytuł telewizyjnego show, który planuje stworzyć młody 
producent „Biba” oraz reżyser Sam Sylvia. Dla pierwszego to realiza-
cja autorskiej wizji, o której marzył, dla drugiego – możliwość zaro-
bienia pieniędzy na własne filmowe projekty. Całość sprawia jednak 
wrażenie wielkiej improwizacji i stara podupadła hala nie wydaje się 
zachęcać dziewczyn, które przybyły na tajemniczy casting. Wśród 
nich są jednak osoby zdeterminowane do zmiany swojej dotychcza-
sowej sytuacji: Ruth – aktorka, która ciągle dostaje trze-
cioplanowe role sekretarek, a marzy się jej zagranie silnej 
kobiecej postaci; Debbie, która czuje, że coraz bardziej sta-
je się kurą domowa opiekującą się dzieckiem; czy Carmen 
pochodząca z rodziny wrestlerów, którzy jej miejsce widzą 
jednak nie na ringu, a u boku mężczyzny.

Stereotypowe kalki uwidaczniają się szczególnie, gdy 
reżyser stara się stworzyć role, jakie kobiety odegrają 
na ringu. Pochodząca z Kambodży dziewczyna staje się 
więc uosobieniem słodkiej i niewinnej Azjatki, dziewczy-
na o arabskich korzeniach stylizowana jest na libańską terroryst-
kę, a Ruth, która długo szuka dla siebie odpowiedniej roli, tworzy 
obraz radzieckiej wojowniczki, która chce zniszczyć amerykański 
styl życia. Obrazu dopełnia rola czarnoskórej grubej kobiety, któ-
ra żyje z samych zasiłków i wyśmiewa pracujących ludzi. Reżyser 
z jednej strony powiela stereotypy, ale jak sam próbuje przekonać 
nie do końca zadowolone z narzuconych kreacji kobiety – służyć ma 

Kobiety nie mogą 
realizować się 
prywatnie czy 
zawodowo, a jedyne 
miejsce, w którym mają 
szansę dowieść swej 
siły i niezależności, 
to udawane show
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72 to właśnie ich wyśmianiu. Wizja, którą proponuje wraz z producen-

tem, jest zresztą wersją kompromisową, bo Sylvia miał odmienne 
wyobrażenie fabularnej otoczki wrestlingowego show. Jego pierwot-
ny pomysł na scenariusz zakładał apokaliptyczną wizję przyszłości 
(dokładnie roku 1999), w której zagubione plemiona kobiet przemie-
rzają krainę mężczyzn, walcząc między sobą o samców (choć nie bra-
kuje i „zmutowanych” lesbijek, którym mężczyźni nie są potrzebni). 
Wizja reżysera przywodzi na myśl kino klasy B z feministycznymi 
ambicjami w tle. Sam Sylvia zresztą z dumą wspomina swoje najlep-
sze produkcje typu Krwawe Disco lub Wenus w Kajdanach, w których 
pojawia się motyw seksualnie wyzwolonych kobiet okraszony dużą 
dawką krwi i kiczowatych rozwiązań. Ta feministyczna tematyka stoi 
jednak w sprzeczności z jego charakterem. Sylvia przywodzić może 
na myśl postać z filmu Felliniego – ma za sobą wiele nieudanych 
związków i chętnie romansuje z jedną z wrestlerek, a jeden z jego 
aktorów określa go wprost jako seksistę.

Ta sprzeczność pojawia się zresztą w całym serialu. Glow dobrze 
nawiązuje do obecnej mody na retro, zwłaszcza na lata 80. Czuć tu 
powiew sentymentu za tym okresem, choć jednocześnie fabuła obej-
muje czas rządów Reagana, który jest co rusz krytykowany za swoje 
rasowe i społeczne uprzedzenia. Kobiety nie mogą realizować się 
prywatnie czy zawodowo, a jedyne miejsce, w którym mają szansę 
dowieść swej siły i niezależności, to udawane show, upchane na siłę 

w telewizyjnej ramówce. Jego twórcy serialu nobilitują 
w dodatku specyficznie amerykańską dyscyplinę, jaką jest 
wrestling. Jak udowadnia Sylvia, staje się on taką formą 
rozrywki (czy też sztuki?), w której w prześmiewczy spo-
sób można ukazać samą Amerykę (w jednej z propozycji 
pojawi się choćby motyw czarnoskórych kobiet walczących 
z Ku Klux Klanem, ale odrzuci go producent telewizyjny). 
Z drugiej strony kobiecy wrestling pozostaje udawaniem, 

a jego męscy widzowie raczej nie zwracają uwagi na ukryte podtek-
sty – chcą jedynie zobaczyć kobiety w skąpych strojach. Ostateczna 
walka wzbudza także inne emocje: nienawiść tłumu wobec postaci 
odgrywającej libańską terrorystkę. Ostatecznie pokonuje ją „Dzwon 
Wolności” – uosobienie amerykańskiego stylu życia, która mówi 
o demokracji i wychowywaniu dzieci – choć w ostatnim momen-

Na plan pierwszy 
wysuwa się płeć piękna, 

która nie godzi się na 
życie sprowadzone do 

obowiązku rodzenia 
kolejnych potomków
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73cie koronę odbiera jej przewrotnie czarnoskóra „Królowa Zasiłku”. 
Finał show reżyser tłumaczy jednak nie jako ideową deklarację, lecz 
przemyślane zakończenie napędzające kolejne odcinki, w których 
„Dzwon Wolności” będzie starała się odzyskać tytuł.

Ową główną pozytywną bohaterkę gra Debbie, która dowiedziaw-
szy się o zdradzie męża, stara się godzić wychowanie dziecka i pracę. 
Całość wrestlingowego show napędza zresztą jej konflikt z Ruth, 
która przespała się z jej mężem – show napędza zatem realny kon-
flikt pomiędzy kobietami i nie potrzeba do tego wizji apokalipsy. 
A mężczyźni w Glow? Są nieco groteskowi jak Sylvia, choć także pełni 
sprzeczności. Gdy Ruth okazuje się być w ciąży, reżyser towarzyszy 
jej w drodze do kliniki aborcyjnej. W ten sposób ujawnia się jego 
cieplejsza strona – opiekuna, który wspiera dziewczynę w trudnej 
sytuacji, przejmując na chwilę rolę partnera. A przynajmniej tak to 
postrzegają feministki, dla których decyzja o aborcji jest oczywista, 
bo ciąża przeszkadzałaby przecież bohaterce w jej karierze.

Wracając jeszcze do wątku lat 80. – warto dostrzec, że to zna-
mienny okres i przewija się on w tak wielu produkcjach nie bez przy-
czyny. To właśnie w tym czasie pojawiła się tak zwana „trzecia fala 
feminizmu” związana z radykalizacją ruchu w obliczu braku efektu 
dotychczasowych przemian. To właśnie wtedy mocno zaakcento-
wano takie pojęcia jak gender, w duchu którego całe społeczeństwo 
powinno ulec gruntownej przemianie.

O D  P R E R I I  P O  ATO M OWĄ  P U ST Y N I Ę

Motywy feministyczne nie krążą jednak tylko wokół lat 80., a wąt-
ki te pojawiają się w tak odmiennych filmach, że właściwie żaden 
gatunek się ich nie ustrzegł. Dobrym tego przykładem jest cho-
ciażby Mad Max: Na drodze gniewu George’a Millera. Fabuła filmu 
kręci się wokół postapokaliptycznego świata mężczyzn, dla których 
motoryzacja jest wszystkim (do niej nawet się modlą), a niektóre 
z kobiet służą dosłownie za „dojne krowy”. Zbuntowana grupka 
kobiet ucieka zatem w morderczym pościgu przez pustynię, a obok 
nich postać tytułowego Mad Maxa odgrywa co najwyżej drugorzędną 
rolę. Na plan pierwszy wysuwa się płeć piękna, która nie godzi się 
na życie sprowadzone do obowiązku rodzenia kolejnych potomków 
pierwotnego plemienia męskich wojowników. Całość pozbawiona 
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74 jest niestety psychologicznych niuansów wyjaśniających działanie 

tej struktury. Znamienne jest natomiast to, że opowieść uznawana 
za mocno feministyczną zbudowana została wokół dwugodzinnego 
pościgu pełnego wybuchów i podrasowanych samochodów.

Gdzieś po drugiej stronie sytuuje się film w reżyserii Tommy Lee 
Jonesa, choć tu bohaterów również otacza pustynia (dokładnie pre-
ria Dzikiego Zachodu), a relacja silni mężczyźni-kobiety stanowi oś 
fabuły. Także tu mamy do czynienia z podrożą, ale to obraz znacz-
nie bardziej stonowany, oparty na większych subtelnościach. Choć 
w polskiej wersji film nosi tytuł się Eskorta, to jego założenia lepiej 
oddaje oryginalny tytuł – Houseman, który w wolnym tłumacze-
niu można odczytać jako gospodarz, głowa domu, z podkreśleniem 
rodzaju męskiego. Film Jonesa jest bowiem opowieścią o jego bra-
ku. Houseman to w pewnym stopniu anty-western, ale bardzo spe-
cyficzny, podejmujący rzadki temat roli kobiety w czasach szeryfów 
i kowbojów.

W podobnym czasie trzy różne kobiety popadają w szaleństwo. 
Jedna traci wszystkie dzieci, druga sama staje się dzieciobójczynią 

w wyniku załamania nerwowego, trzecia wariuje najpraw-
dopodobniej z powodu zachowania męża, który traktu-
je ją przedmiotowo i jedyne, czego od niej oczekuje, to 
urodzenie mu syna. Zachowanie mężów wywiera zresztą 
wpływ na każdą z kobiet. Choć wszystkich ich poznajemy 
w przelocie, trudno nie odnieść wrażenia, że nie dbają 
nadmiernie o własne żony. Gdy dodać do tego nieprzy-
jazną ziemię, trud pracy i wszechobecną samotność pre-

rii – całość składa się na trudną do zniesienia rzeczywistość, która 
niejednego mogłaby doprowadzić co najmniej do stanu depresji.

Przeciwieństwem wspomnianych bohaterek jest inna kobieta – 
Mary, która samotnie gospodaruje na swojej ziemi. Przejmuje ona 
wszystkie męskie obowiązki, w tym także zadanie odwiezienia sza-
lonych kobiet do domu opieki. Mary spotyka na swojej drodze prze-
stępcę George’a (w tej roli sam Tommy Lee Jones), którego ratuje od 
śmierci, każąc mu w zamian pomóc w eskortowaniu kobiet. Choć 
w tej trudnej relacji to Mary staję się przewodnią postacią, jest ona 
jednocześnie zdesperowana, by odmienić swój samotny los. Szuka 
męża, który pomoże jej w gospodarstwie i – jak to określa – pozwoli 

Szaleństwo kobiet to 
tak naprawdę ucieczka 

przed mężczyznami, 
rodzaj wyzwolenia, 

w którym już nikt 
nad nimi nie panuje
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75jej „uratować godność”. George odrzuca jednak jej matrymonialną 
propozycję, co staje się zapewne decydującym elementem w podję-
ciu decyzji o samobójstwie.

Świat w Eskorcie jest pełen sprzeczności, ale w odmienny sposób 
niż w Opowieściach podręcznej czy Glow. Preria jest tu pięknie sfoto-
grafowana – szerokie panoramy przywodzą na myśl wysmakowa-
ne obrazy, jakby Dziki Zachód został ukazany z kobiecego punktu 
widzenia. Jednocześnie to miejsce zabójcze i surowe, w którym nie 
ma miejsca na subtelności. Mary szuka jej w muzyce, przy sobie ma 
zawsze wyhaftowane klawisze fortepianu, na których udaje grę. 
Pozostaje jej tylko śpiew i substytut instrumentu w miejscu, w któ-
rym celem istnienia staje się po prostu przeżycie.

Warto wspomnieć o znaczącej scenie, w której George po przebu-
dzeniu zauważa, że jedna z kobiet zniknęła. Chwilę potem dostrzega 
ją wiezioną przez kowboja, który traktuje ją jak zwykłe znalezisko, 
niczym torbę lub monetę. Między bohaterami nawiązuje się śmier-
telna walka, która przez George’a toczona jest z konieczności, ale 
z punktu widzenia porywacza stanowi realizację naturalnego prawa 
prerii – partnerkę ma zabrać ten, kto wyjdzie ze starcia zwycięsko. 
Ten epizod zdaje się najmocniej sugerować, jaki był status kobiet na 
Dzikim Zachodzie.

Jedna z recenzentek uznała, że szaleństwo kobiet to tak naprawdę 
ucieczka przed mężczyznami, rodzaj wyzwolenia, w którym już nikt 
nad nimi nie panuje. Może to nawet uzasadniony trop, ale postać 
Mary sugeruje, że to, czego ona pragnie najbardziej, to właśnie męż-
czyzny, owego housemana, którego nie można odnaleźć na dzikiej 
prerii.

Motywy feministyczne całkiem dobrze uwidaczniają się także 
w kryminałach, nie tylko tych skandynawskich spod znaku Dziew-
czyny z tatuażem. W tym przypadku chodzi o inny film Finchera, 
Zaginiona dziewczyna. Opowieść o zaginięciu nie staje się tu opowie-
ścią o poszukiwaniach, lecz bardziej historią spektaklu medialnego, 
a przede wszystkim rozgrywającej się przy jego okazji gry pozorów. 
Tu również pojawia się motyw szaleństwa, bo zaginiona Amy jedno-
znacznie przywodzi na myśl osobę niezrównoważoną. Jej pamiętnik, 
który obciąża jej własnego męża, stanowi raczej zapis paranoicznych 
wizji niż odzwierciedlenie rzeczywistości. Gdzie tu więc feministycz-
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76 ny motyw? W pewnym momencie pada bardzo znamienna kwestia 

męża tytułowej bohaterki, która zdaje się stanowić także mocną 
interpretację całej historii. Bohater mówi o tym, że w małżeństwie 
trzeba zachować pozory, by pokazać innym, że wszystko jest dobrze. 
W tym ujęciu Fincher zdaje się ukazywać małżeństwo jako coś, co 
w samo sobie opiera się na kłamstwie i stanowi rodzaj społecznego 
przymusu. Nie mamy tu jednak do czynienia z filmem kostiumo-
wym, z czasami, gdy małżeństwa były aranżowane, wymuszane przez 
rodziny. Akcja filmu rozgrywa się współcześnie, gdy rozwód jest na 
porządku dziennym – w tym kontekście tłumaczenie bohatera wyda-
je się zatem co najmniej mało przekonujące. Zaginiona dziewczyna 
ukazuje tak naprawdę proces rozpadu związku, który zamiatany jest 
pod dywan, by spełnić społeczne oczekiwania.

C O  W  Z A M I A N ?

Motywy feministyczne ujawniają się w kinie w rozmaitych odsło-
nach. Ktoś mógłby powiedzieć, że każdy film, w którym pojawia 
się silna postać kobieca przeciwstawiona męskim bohaterom, moż-
na przyporządkować do kina feministycznego. Nie brakuje jednak 

przykładów obrazów, w których w parze z postacią kobie-
cą nie idzie cała wykładania świata z postulatami rodem 
z feministycznych demonstracji (w kontekście powyższego 
zestawienia Eskorta stanowi pod tym względem chlubny 
wyjątek).

Dobrym przykładem jest Pokój z 2015 roku, będący opo-
wieścią o kobiecie więzionej przez porywacza w odciętym 
od świata pomieszczeniu. Film Lenny’ego Abrahamsona 
nie staje się jednak opowieścią o uciecze ani ciężkim dra-

matem o seksualnym wykorzystywaniu (choć zdajemy sobie spra-
wę z tragicznej sytuacji bohaterki). To przede wszystkim historia 
o wychodzeniu z traumy, a także opowieść o sile relacji matki i dziec-
ka. To właśnie synek pomaga przetrwać kobiecie – tak czas uwięzie-
nia, jak i okres po wyzwoleniu – a jednocześnie zawdzięcza jej własne 
przeżycie i wolność. Jest to zatem obopólna zależność, a bohaterowie 
potrzebują siebie nawzajem. Choć film otrzymał Oscara za główną 
rolę kobiecą, nie został obsypany nagrodami tak jak wspomniana 
Opowieść podręcznej. Być może z punktu widzenia współczesnych 

Z punktu widzenia 
współczesnych 

feministek opowieść 
o relacji kobiety 

i dziecka nie 
wpisuje się w wizję 

wyzwolonej kobiety
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77feministek opowieść o relacji kobiety i dziecka nie wpisuje się w wizję 
wyzwolonej kobiety.

Do listy interesujących filmów w tym kontekście można by dodać 
także dzieła kultowych reżyserów, chociażby Wernera Herzoga – jego 
Nosferatu Wampir z 1979 roku jest przecież opowieścią o kobiecie, 
której miłość do męża motywuje ją do walki z epidemią i przeciw-
stawieniu się jej ucieleśnieniu w postaci samego Nosferatu. Motyw 
kobiet, które biorą sprawy w swoje ręce, jest również obecny chociaż-
by w serii filmów na podstawie kryminałów Agaty Christie, w któ-
rych rolę detektywa pełni Panna Marple. Żeby nie sięgać jednak 
tylko do starszych tytułów: Arrival Denisa Villeneuve’a o lingwistce, 
która porozumiewa się z obcą cywilizacją; Feniks Christiana Petzolda 
o kobiecie z Auschwitz, która stara się wrócić do życia po wojnie; czy 
Zbawienie Iwana Wyrypajewa o zakonnicy mierzącej się z własnymi 
wątpliwościami.

Warto także przypomnieć, że główne role kobiece to nie osiągnię-
cie kina rewolucji obyczajowej lat 60. Film Carla Dreyera z 1928 roku 
Męczeństwo Joanny d’Arc stanowi w zasadzie dwugodzinne zbliżenie 
na twarz kobiety przeciwstawionej bezwzględnym sędziom, ukazu-
jąc niezwykłą siłę woli świętej Kościoła, który podobno opowiada 
się za uciskiem kobiet. Ω



Zadanie 
kobiety 
katolickiej

August kard. Hlond
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Kobieta katolicka będzie pilnowała przede wszystkim 
odbudowy polskiego ogniska domowego, będzie 
strzegła świętości i trwałości polskiej rodziny. 
Jest to najpierwotniejsze i najwznioślejsze 
posłannictwo niewieście, cicha i święta służba, którą 
chrześcijaństwo uwieńczyło nimbem ofiarnego 
udziału w Boskim dziele stworzenia człowieka.

Warszawa, 23 czerwca 1946 roku

Kobiety Warszawy!

Chrystus podzielił sobą doczesność na dwa zasadnicze okresy, na 
wieki mesjanistycznych tęsknot i na pełnię czasów, na epokę pier-
wotnego pogaństwa i na erę Królestwa Bożego. Ten podział jest 
ostateczny. Nowy Testament poprzedni starym uczynił (Żyd. 8, 13). 
Bez wstrząsów nie można zawracać życia do wieków przedchrystu-
sowych, ani wznawiać dziś pogaństwa. Zdrożnością i fatalnością 
jest targanie się na Królestwo Boże, które od chwili Odkupienia jest 
niezastąpionym ośrodkiem duchowym i wsobną wytyczną dziejów.

Ale walka z Ewangelią trwa. Apokaliptyczny film św. Jana utrwala 
się nieprzerwanie na biegu wieków jako dramatyczna rzeczywistość 
życia kościelnego. Pogaństwo odradza się w zmiennych 
formach i dąży do odwetu, kojarząc się z każdą reakcją zła. 
Nasze pokolenie jest świadkiem najgroźniejszego buntu 
mocy ciemności przeciw zbawczym zamiarom Bożym. Na 
globie ziemskim wyczuliśmy łapę szatana. Piekło wdarło 
się w świat, wojując nieprawością i trwogą, zwodząc obłu-
dą i kłamstwem, uskrzydlając przemoc i zniszczenie, roz-
bijając Chrystusowy porządek stalowymi wozami śmierci, 
zasypując kraje spod stropu gwiazd przerażeniem i zagładą. Biada 
ziemi i morzu, gdyż zstąpił diabeł mający wielki gniew, wiedząc, że 
mało ma czasu (Obj. 12, 12).

Nasze pokolenie 
jest świadkiem 
najgroźniejszego 
buntu mocy ciemności 
przeciw zbawczym 
zamiarom Bożym
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80 Także nad Polską zawył orkan zaguby i runął druzgocąco na jej 

spokojną stolicę. Wtedy o wolność chwały synów Bożych (Rzym. 
8, 21) na tej katolickiej ziemi, o Chrystusową myśl pokoleń stanęła 
do rozpaczliwej walki także kobieta polska. Niezwyczajna orężne-
go boju, przeżyła orgię żywiołów, wybicie swych szeregów, agonię 
dzielnic, zgorzenie stolicy. Ale z tego największego zrywu wojenne-
go niewiasty dla obrony świętości, z nieopisanego bólu rodzinnego, 
z więzień i obozów śmierci, z głodu i poniewierki, z upokorzenia, 
tułactwa i nędzy wyszła kobieta polska o wypuklonych wdziękach 
duchowych, o ewangelicznym poglądzie na marność doczesną, psy-
chicznie i religijnie pogłębiona, z mistyczną niemal sublimacją naj-
szlachetniejszych instynktów psychiki niewieściej.

Dzisiejsza kobieta polska, prawdziwsza w swej obywatelskiej 
i katolickiej postawie niż kiedykolwiek, stoi na progu nowych cza-
sów spokojna i wsłuchana zarówno w twardą rzeczywistość życia, jak 
i w swe posłannictwa, gotowa poświęcić się każdej pracy dla szczęścia 
i wielkości narodu z tą samą stanowczością, z którą wczoraj umierała 
dla jego obrony. Kobieta polska chce stać z mieczem ducha (Ef. 6,17) 
na majdanie współczesnego zderzenia doktryn, chce mieć wpływ na 
odrodzenie narodu z Ducha świętego (J 3, 5). Po zmornej nocy, kiedy 
bezbożny gwałt sięgał po władztwo polskich dusz, kobieta posta-
nowiła współdziałać, by spór o zasady zakończył się zwycięstwem 
Baranka i wielkim dniem wszechmocnego Boga (Obj. 16, 14). Zgod-
nie ze swym niewieścim powołaniem kobieta polska bierze na sie-

bie doniosłe odpowiedzialności i wnosi swój historyczny 
wkład, by Polska z siebie samej, z sumienia narodowego, 
z własnej chrześcijańskiej myśli wysnuła moralną osnowę 
swych dalszych dziejów.

Kobieta katolicka będzie pilnowała przede wszystkim 
odbudowy polskiego ogniska domowego, będzie strze-
gła świętości i trwałości polskiej rodziny. Jest to najpier-

wotniejsze i najwznioślejsze posłannictwo niewieście, cicha i święta 
służba, którą chrześcijaństwo uwieńczyło nimbem ofiarnego udziału 
w Boskim dziele stworzenia człowieka. Małżeństwo, macierzyństwo, 
wychowanie dzieci własnych na synów Boga żywego (Rzym. 9,26), 
jakież to tajemnice w porządku przyrodzonym, jakie arkana w świecie 
łaski. Niewiasty Warszawy, polskie kobiety, mimo najtrudniejszych 

Kobieta polska 
chce stać z mieczem 
ducha na majdanie 

współczesnego 
zderzenia doktryn
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81warunków życiowych, mimo ścisku w piwniczej izbie, nie zważając 
na atmosferę często rodzinie nieprzychylną, odtwarzajcie dostojną 
polską tradycję domową, dbajcie o cześć swej rodziny, przekazuj-
cie potomności dziedzictwo wiary i cnoty, a nade wszystko urabiaj-
cie wrażliwą i chłonną duszę polskiego dziecka czarem życiowego 
przykładu.

Kobieta polska będzie filarem moralnej tężyzny narodu. Życie pol-
skie powinno jak najprędzej wrócić do normy prawa Bożego, powin-
no być czyste, uczciwe, jasne. Dekandentyzm moralny nie powinien 
stać się ani modą, ani zwyczajem. Grzech powinien być uważany za 
zło, za upadek, za wstyd, za obrazę Bożą. Cnota i zacne 
życie powinny być ideałem, powołaniem, obowiązkiem, 
honorem. A moralność to nie fasada, ni odświeżony strój 
zarzucony w oknie wystawowym na martwym manekinie. 
Dobry uczynek rodzi się w sercu, z wewnętrznej postawy 
etycznej, z sumienia chrześcijańskiego. Człowiek będzie 
lepszy, gdy się wewnętrznie na nowo z Ducha narodzi 
(J 3, 9). Rozległe zadania ma kobieta polska w tej dzie-
dzinie, spustoszonej przez zawieruchę wojenną i fałszywe 
poglądy. Idąc za szlachetnymi wskazaniami swej niewieściej duszy, 
kobieta polska przysłuży się wybitnie w walce z brudem moralnym 
i z deprawacją sumień, pomagając upadłym do powstania, podtrzy-
mując chwiejnych, wzmacniając poczucie godności moralnej i utrwa-
lając szacunek dla etyki ewangelicznej. Jak fundamenty wieczne 
na skale mocnej, tak przykazania Boże w sercu niewiasty świętej 
(Sir. 26, 24).

Kobieta nie będzie obojętna na rozwój polskiego życia zbiorowego 
i dołoży starań, by państwowość nasza gruntowała się na zasadach 
moralności chrześcijańskiej. Polska nie powinna być państwem laicy-
stycznym i laicyzującym, któremu księgi święte wróżą czasze pełne 
gniewu (Iz. 51, 19). Powołaniem Polski jest być wzorem państwa 
chrześcijańskiego, w którym autorytet władzy godzi się z godnością 
obywateli, karność obywatelska z obywatelską swobodą, wspólne 
dobro z przyrodzonymi uprawnieniami społeczeństwa i jednostek. 
Rzeczpospolita z Polską, ustawa państwowa z prawem Bożym. Takie 
państwo musi być dziełem i troską całej wspólnoty narodowej. Ważne 
funkcje przypadają tu kobiecie polskiej, która na równych prawach 

Polska nie powinna 
być państwem 
laicystycznym 
i laicyzującym, 
któremu księgi 
święte wróżą czasze 
pełne gniewu
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82 z mężczyzną nie tylko będzie wnosiła swój wkład obywatelski, płaciła 

podatki i wybierała parlament, lecz ponadto, stojąc na różnych szcze-
blach administracji i tkwiąc w zdrowej a żywej masie ludu, dokładać 
będzie starań, by polskie życie państwowe było zbiorową realizacją 
ducha i ładu chrześcijańskiego.

Kobieta polska przeszła w ubiegłych latach głębokie przeobra-
żenie społeczne. Straciwszy wszystko, zastosowała się z godnością 
do najprostszych form bytowania. Zrównawszy się z niedostatkiem 
powszechnym, zagłębiła się niewieścim instynktem w psychikę 
nędzarza, pojęła jego duszę. Jakżeż jasne stały się dla niej papie-
skie zasady o sprawiedliwości i miłości społecznej! Toteż niewiasta 
polska poszła z kobiecym wzruszeniem w tłok nędzy, by się dzielić 
sercem, duchem, otuchą, puszką amerykańską, karitasową odzieżą. 
Miłosierdzie chrześcijańskie i służba bliźniego stały się jej powo-
łaniem. Szerzy się wśród kobiet zmysł społeczny, rośnie poczucie 
odpowiedzialności za losy bliźniego i wspólnoty. Kobiety polskie! 
Apostolstwem społecznym odbijajcie dalej człowieka zwątpieniu, 
a przyszłość narodu proletaryzmowi. Dobrze czyniąc, szerzcie kato-
licką myśl społeczną, głoście ufność i otuchę, wzmacniajcie chrześci-
jańską nadzieję, budujcie solidarność polską, gruntujcie w duszach 
braterstwo, zgodę i miłość, która jest wypełnieniem zakonu.

Pragnę, by kobieta polska była pionierką odrodzenia kultury 
chrześcijańskiej, która jest natchnionym wyrazem duchowej treści 

pokoleń. Nie wątpię, że przeraźliwe straty polskiej wie-
dzy i sztuki powetowane zostaną nowymi talentami i że 
w uprzywilejowanym kręgu wybrańców, którym Bóg hoj-
ną ręką rzucił dary natchnienia, staną do kulturalnego 
startu także katolickie kobiety. Pełne chrześcijaństwo jest 
najlepszym wcieleniem szlachetnego człowieczeństwa, 
szlachetne człowieczeństwo zaś, zwłaszcza jeżeli teocen-
trycznie zorientowane i wyposażone w zdolności twór-

cze, da nowej Polsce genialnych piewców, artystów, kompozytorów, 
luminarzy nauki, którzy wiedzę i kulturę narodową wydźwigną na 
nieosiągnięte dotąd szczyty sławy.

Jak Polska nie może zginąć na kontynencie, tak Kościół nie może 
zniknąć z życia polskiego. Jest nauczycielem narodu, przewodni-
kiem w doli i niedoli, autorytetem moralnym w każdej sytuacji. 

Jak Polska nie 
może zginąć na 

kontynencie, tak 
Kościół nie może 

zniknąć z życia 
polskiego
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83Ten Kościół wskaże także współczesności opatrznościowy przełaz 
z wszechświatowych wstrząsów moralnych i pokus w nowe czasy. 
Ale Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także ta ogromna społecz-
ność świeckich wyznawców Chrystusowych, która trwa w jedności 
wiary. Kościołem Bożym i uczestniczkami jego posłannictw jesteście 
również wy, kobiety polskie. Jest więc rzeczą normalną i słuszną, 
że hierarchia, zwłaszcza w zwrotnych chwilach, liczy na współpracę 
wiernych, a także na współpracę kobiet. Zapraszam was do udziału 
w wielkim przedsięwzięciu Kościoła, do ratowania kultury chrześci-
jańskiej. Udzielajcie poparcia inicjatywom katolickim. Wspierajcie 
pracę Kościoła w swych parafiach. Zdecydowaną postawą wzmac-
niajcie zagrożone pozycje wiary. Stójcie niezłomnie z Kościołem w tę 
wielką godzinę wojen Pańskich (1 Król. 18, 17), kiedy cały nasz glob 
ogarnęła walka o Boga i o człowieka, o uczciwe zasady życia i o pro-
mienne jutro świata.

Kobiety Warszawy! Pozostawmy za sobą popioły wojennych wspo-
mnień, prochy pokuty, gruzy utraconego mienia. Idźmy ku słońcu 
objawionej prawdy, ku sprawiedliwości Królestwa Bożego. Niech 
wiarą różowieją zapadłe lica, niech chrześcijańską nadzieją zabłysną 
zmęczone źrenice, niech się dusze Bogiem prężą i Jego świętą łaską. 
Serc nie ścieśniać! Myśl rozwierać na natchnienia Ducha świętego! 
W tajemnicach życia sakramentalnego, w modlitwie, w rozważaniu 
prawd Objawienia i Opatrzności szukajcie tych odruchów, pobudek 
i mocy, które w Niepokalanym Sercu Maryi towarzyszyły Jej hymno-
wi wielkości dziękczynienia: Magnificat! Uwielbiaj, duszo moja, Pana!

Na drogę swych posłannictw zabierzcie różaniec i niech was ota-
cza opieką ta Zwycięska Pani, która także za dni naszych ściera swą 
dziewiczą stopą głowę węża kusiciela.

Niewiasty Warszawy! Wielka jest wiara wasza i wielkie są tęskno-
ty waszych serc. Niechaj wam się stanie, jako chcecie (Mt 15, 28). Ω

Druk: August kard. Hlond, Na straży sumienia Narodu.

Wybór pism i przemówień z przedmową prof. dr. Oskara Haleckiego,
red. A. Słomka, Warszawa 1999, s. 297–301; także: Dzieła, s. 830–833.



VIVA 
VIOLETTA!

Jarosław Jakubowski
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85Osoby:

Narrator 
Świadkowie
Badacze
Rekonstruktorzy
Ludzie
Postludzie
Dzicy
Violetta V.

Scenerią jest wnętrze laboratorium badawczego w odległej 
przyszłości. Narrator ma na sobie strój z odległej przyszłości, 
przywołuje świadków w formie hologramów…

NARRATOR, 4016
To nie będzie historia o Violetcie V. 
Postaramy się natomiast przedstawić państwu stan na-

szych badań nad jej fenomenem
Posłużą nam do tego zeznania świadków jak i inne ma-

teriały które pozyskaliśmy
W trakcie naszego długiej i żmudnej pracy badawczej
Uprzedzam
Pojawią się wątki w które trudno uwierzyć i takie w które 

uwierzyć nie sposób
Będzie śmiesznie i będzie strasznie
Zapytacie, dlaczego naszą uwagę skierowaliśmy na zmarłą 

przeszło dwa tysiące lat temu kobietę?
Pozwólcie że nie odpowiem wprost na to pytanie
Niech za odpowiedź posłuży materiał, jaki przedstawię
Violetta V. nie żyje od piątego grudnia dwa tysiące jede-

nastego roku 
To wtedy została znaleziona martwa w swoim domu w Le-

winie Kłodzkim na terenie ówczesnej Polski
Tego dnia kończy się jej ziemska historia
Ale nie kończy się jej życiorys
Tak tak mówię to z całą świadomością 
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86 Rozsiądźcie się wygodnie 

Otwórzcie wasze głowy
Pozwólcie przemówić świadkom zadziwiających zdarzeń

ŚWIADEK 2016
Widziałam ją
Tak jak teraz widzę was
Jej długie falujące włosy świeciły jak słońce
Uśmiechała się
Na początku się bałam ale gdy podeszła 
Poczułam ciepło
Tak ciepło
Położyła mi dłoń na głowie
Nikt jeszcze tak mi nie położył dłoni na głowie
I wtedy to usłyszałam

BADACZ 2016
Co świadek usłyszała?

ŚWIADEK 2016
Usłyszałam to

NARRATOR
Badanie musieliśmy przerwać ponieważ świadek nie była 

w stanie zeznawać dalej
Przejdźmy jednak do kolejnego świadectwa
Do tego jeszcze powrócimy

ŚWIADEK 2029
Słyszałem że podobno była mocno wierząca
Nie wiem co to znaczy
Myślę że mogła mieć coś wspólnego z cywilizacją 

pozaziemską

BADACZ 2029
Skąd to przypuszczenie?
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87ŚWIADEK 2029
Kiedy ją zobaczyłem przypominała dużą lalkę

BADACZ 2029
Mechaniczna lalka…

ŚWIADEK 2029
Słucham?

BADACZ 2029
To tytuł jej piosenki powstałej w 1977 roku po jej powrocie 

ze Stanów do Polski
Muzykę skomponowała sama Violetta V., a słowa specjal-

nie dla niej napisała Agnieszka O.

ŚWIADEK 2029
Być może ale ona po prostu wyglądała jak duża lalka

BADACZ 2029
Co było dalej?

ŚWIADEK 2029
Pamiętam pomyślałem że to nie może być człowiek
Trochę się interesuję życiem pozaziemskim

BADACZ 2029
Wierzy pan w życie pozaziemskie?

ŚWIADEK 2029
Już mówiłem, nie wiem co to znaczy wierzyć
Myślę że istnieje życie pozaziemskie
Ziemia nie może być jedyna we wszechświecie

BADACZ 2029
Dlaczego?
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88 ŚWIADEK 2029

Gdyby tak było, to byłby najgorszy horror

NARRATOR
Kolejne świadectwo uzyskaliśmy w drodze hipnozy
To ciekawe, świadek, starszy osobnik płci męskiej cofnął 

się do roku 1984 w którym to wspominał zdarzenia 
o dwadzieścia lat wcześniejsze

Uzyskaliśmy przez to pośrednie połączenie z latami sześć-
dziesiątymi dwudziestego wieku

ŚWIADEK 2035–1984
Mam trzydzieści pięć lat i kocham ją od pierwszego 

wejrzenia
Musiałem mieć wtedy czternaście może piętnaście lat
W domu nie mieliśmy prądu i czytałem przy lampie 

naftowej
Radia też nie było
Ale w gazecie zobaczyłem jej zdjęcie
Czarno-białe ale wystarczyło
To było… to było odkrycie

BADACZ
W jakim sensie było to dla pana odkrycie?

ŚWIADEK 2035–1984
Nie zdawałem sobie sprawy że kobieta może wyglądać 

w ten sposób

BADACZ
Czy masturbował się pan patrząc na to zdjęcie?

ŚWIADEK 2035–1984
…

BADACZ
Czy pan mnie słyszy?
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89ŚWIADEK 2035–1984
Tylko raz, potem już nie.

BADACZ 
Dlaczego tylko raz, a potem już nie?

ŚWIADEK 2035–1984
Bo zrozumiałem że to by było jak skalanie świętości.

BADACZ
W jakim sensie świętości?

ŚWIADEK 2035–1984
Ona jest święta

BADACZ
Kościół katolicki nigdy nie ogłosił Violetty V. świętą

ŚWIADEK 2035–1984
Jest wielu świętych o których Kościół katolicki nie wie
Ona jest jedną z nich

BADACZ
Jest?

ŚWIADEK 2035–1984 
Ona żyje

BADACZ
Żyje w roku 1984 

ŚWIADEK 2035–1984
Ona żyje

BADACZ
Proszę się obudzić
Proszę do nas wrócić
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90 W tej chwili także? 

W roku 2035 Violetta V. żyje?

ŚWIADEK 2035
Ona żyje

NARRATOR
Ten świadek to niezwykły przypadek nawet jak na nasze 

niezwykłe badania
Krótko po złożeniu zeznań zmarł 
Rodzina z jakichś powodów nie zdecydowała się na 

kremację
Co na owe czasy było wielką rzadkością ponieważ władze 

znacznie ograniczały powierzchnię cmentarzy
Rodzina ta jednak przechowała dawną wiarę przodków 

w tak zwane zmartwychwstanie
Dlatego też postanowiła umieścić zwłoki w Centrum Kon-

taktu Post Mortem w Radomiu, jednym z pierwszych 
ośrodków wykorzystujących nową technologię umoż-
liwiającą odczyt fal mózgowych osób, które utrzymy-
wano w stanie pośmiertnej anabiozy

Była to rodzina stosunkowo zamożna więc stać ją było na 
wykupienie podstawowego trzydziestoletniego abo-
namentu w trakcie którego miała prawo do jednego 
kontaktu rocznie

Wiele kontaktów było nieudanych, urządzenie odbiorcze 
emitowało jedynie niewyraźny szum

Jednak podczas jednego z seansów, dziesięć lat od zgonu, 
przekaz był wyjątkowo czytelny

Za zgodą rodziny nasz Instytut wszedł w posiadanie tego 
zapisu

Choć oczyściliśmy go z szumów jakość nie jest najlepsza
Ale tak już jest z nagraniami zmarłych
Posłuchajcie

ŚWIADEK 2049 
Niczego od was nie chcę
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91Zostawcie mnie
Tutaj nic nie ma
Chaotyczne zakrzywienia czasoprzestrzeni
Jestem zmęczony
Śmiertelnie zmęczony
Wszystko mnie boli
Boli i nudzi
Myślałem że chociaż ona tu będzie
Ale jej też tu nie ma
Jej nie ma tu
Jej nie ma tu

GŁOS
Kogo?

ŚWIADEK 2049
Violetty V. 

NARRATOR 
Dalsze słowa brzmiały jak refren pewnej starej piosenki 

zespołu „Blackout” popularnego w latach sześćdzie-
siątych dwudziestego wieku

Resztę nagrania wypełniły nieartykułowane dźwięki
To był ostatni kontakt
Rodzina już nigdy więcej nie usłyszała drogiego zmarłego
Fale wygasły 
No cóż technologia nie była wtedy jeszcze tak doskonała 

jak obecnie
Ale wróćmy do głównej bohaterki naszej opowieści
Mniej więcej w połowie XXI wieku nasila się liczba świa-

dectw o Violetcie V.
Powód tego zjawiska nie był jasny
Początkowo badacze sądzili że to rodzaj zbiorowej histerii
Okoliczności tak zwanych widzeń Violetty V. były jednak 

tak skrajnie różne
A osoby które ich doznały tak od siebie odległe że pojawiła 

się hipoteza iż możemy mieć do czynienia z czymś innym
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92 Na razie mało kto dawał tej hipotezie wiarę jednak osób 

twierdzących że spotkały Violettę V. żywą nieustan-
nie przybywało

Nie można było tego lekceważyć
Od razu powiedzmy że owa hipoteza nie miała charak-

teru naukowego
Aczkolwiek tak zwaną „rejestrację radomską” dość duża 

część opinii publicznej traktowała jak twardy dowód
Ludzie zaczęli masowo zasypywać swoich zmarłych py-

taniami „czy Violetta V. tam jest”
Z tego co wiadomo nigdy nie padła odpowiedź twierdząca
Rozumowanie było proste: skoro Violetty V. miało nie być 

w świecie zmarłych
Musiała pozostać w świecie żywych
Jak widać hipoteza miała wątłe podstawy
Podobnie było z kwestią, w jakim czasie zaczęły nasilać 

się świadectwa o jej bytności na ziemi
Spośród licznych teorii albo raczej pseudoteorii najwięk-

szym wzięciem cieszyła się ta według której Violetta 
V. powróciła po 33 latach co odpowiada ziemskiemu 
wiekowi Chrystusa

Przyznać trzeba że to twierdzenie trafiło na podatny 
grunt

Chrześcijaństwo w owym czasie, a mówimy o połowie 
wieku XXI, znalazło się w głębokiej defensywie: nawet 
w ostoi katolicyzmu jaką była Polska kościoły zaczęły 
świecić pustkami, a miejsce umierającego kultu zajęły 
wierzenia które nazwać moglibyśmy parachrześcijań-
skimi albo wprost: herezjami, co jednak wobec roz-
kładu oficjalnej doktryny trudno uznać za właściwe 
określenie

ŚWIADEK 2044
Chrystus po Zmartwychwstaniu przebywał wśród 

uczniów, ukazywał się im, przemawiał do nich, jeden 
z nich włożył palce w Jego rany i uwierzył, choć do 
historii przeszedł jako niewierny Tomasz. 
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93Potem wszystko się skończyło
Spotkali się z nim jeszcze raz czterdzieści dni po 

Zmartwychwstaniu
Weszli na Górę Oliwną a On wzbił się w niebo i zniknął
Zniknął
To był ostatni raz kiedy widzieli Go żywego
Strasznie dawno 
Odtąd już żaden człowiek nie widział Go żywego
Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli
Wiara długo trzymała się bez widzenia
Strasznie długo
Ludzie czekali na Niego
Wypatrywali Go 
Szukali w znakach
Ale On się nie pojawiał
Nie przychodził do ich mieszkań
A skoro się nie pojawiał - zaczęli wątpić
Wiara w życie wieczne zaczęła być problematyczna
Zaczęła być ciekawostką
I wtedy pojawiła się Ona
Pojawiła się w samą porę
Można powiedzieć w ostatniej chwili
Jako zapowiedź Jego przyjścia
Jako forpoczta Jego Królestwa
Wielu na powrót uwierzyło 
Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli

NARRATOR
Kult łączący rzekome ponowne pojawienie się na ziemi 

Violetty V. z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa 
trafił na podatny grunt

Od łacińskiego słowa „vivere” czyli „żyć” wzięła się jego 
nazwa: wiwianizm (nie mylić z witalizmem)

Wiwianistów przybywało w postępie geometrycznym
Szacuje się że tylko w latach 2050–2060 ich liczba wzro-

sła z kilkunastu tysięcy do około dziesięciu milionów 
na całym świecie
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94 Rzecz jasna największy ich odsetek notowano w Polsce 

gdzie przez tradycyjnych katolików traktowani byli 
jako odszczepieńcy

Nigdy nie zostali oficjalnie zarejestrowani jako związek 
wyznaniowy mimo że wsparcia udzieliły im wpływowe 
osobistości ze świata kultury i szołbiznesu

Z drugiej strony brak formalnych ograniczeń powodował 
że kult rozwijał się żywiołowo i dość szybko w jego ło-
nie wytworzyły się poszczególne odłamy

Odłam ekologiczno-wegetariański szczególnie podkreślał 
fakt że Violetta V. kochała zwierzęta 

Odłam tradycjonalistyczny zwracał uwagę na jej silne 
związki z Kościołem

Jednak największą popularnością cieszył się odłam 
synkretyczny, łączący elementy dwóch pozostałych, 
a jednocześnie penetrował mistyczne źródła w samej 
twórczości Violetty V.

Trudno doszukiwać się tu jednolitej doktryny
Można jednak przyjąć że podstawą kultu były świadectwa 

zebrane w tak zwanej Księdze V.
Nawiasem mówiąc znak „V” wykonywany oburącz stał się 

zwyczajowym pozdrowieniem wiwianistów
Rozproszone świadectwa zebrał i spisał Ezekiel J. Novak 

z Uniwersytetu Wisconsin
Pierwsze wydanie ukazało się w roku 2064, po nim 

nastąpiły kolejne, nie zawsze autoryzowane „Księ-
gi Novaka” lub „Księgi Ezekiela”, jak je popularnie 
nazywano

Do śmierci Novaka w roku 2091 dzieło rozeszło się w na-
kładzie około stu milionów egzemplarzy 

Oddajmy głos samemu profesorowi Novakowi

EZEKIEL J. NOVAK, 2074
Pracę, którą wykonałem, całkowicie dedykuję Objawionej
Wszystko co posiadam, a także dochód z kolejnych wydań 

mego dzieła przekazuję w całości na rzecz rozwoju idei 
wiwianizmu na Ziemi
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95NARRATOR
Księga Novaka składa się z trzech zasadniczych części: 

Wstępu, Świadectw oraz Objawienia Ezekiela J. No-
vaka, w skrócie zwanej po prostu Objawieniem

Jak widać podobieństwa z Biblią są oczywiste choć znacz-
na część badaczy sądzi że analogie nie wykraczają poza 
powierzchowną formę

Są nawet tacy którzy uważają Księgę Novaka za szatań-
ską parodię Biblii

Pozwólcie że nie będę ferował ocen a zamiast tego oddam 
głos samej Księdze Novaka

KSIĘGA NOVAKA, WSTĘP, ROZDZIAŁ 1, WERSETY 1–28
Jam jest niegodny który został posłany żeby głosić praw-

dę o Objawionej
A zaczęło się to onego roku kiedym stanął nad urwiskiem
I krzyknął w otchłań głosem pełnym trwogi:
„Co dalej?”
I odpowiedział mi szum odwiecznego oceanu
I w szumie owym usłyszałem pienie słodsze niźli miód
Odtąd szukałem tego Głosu pośród spraw tego świata
I gdziekolwiek Go słyszałem, tam w spokoju spoczywa-

ło me serce
Błogosławieni którzy usłyszeli i poszli za Głosem

I przychodzili ludzie i mówili o Niej
I trysnęły źródła Prawdy
Jedni słyszeli Głos tylko, inni widzieli tylko Postać
Jeszcze inni doznali Objawienia pełnego z Głosem 

i Postacią
A świadectwa z tego okresu zwanego proroczym zebrałem 
A owocem pracy mojej jest część druga Księgi V.

Niegodny ja sługa Prawdy nie spoczywałem 
Lecz długo nie było mi dane dotknąć jej własną dłonią
Dopiero lat trzydzieści i trzy od złożenia do grobu Pani 

naszej
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96 Przyszła do mnie w złocistej poświacie i odezwała się w te 

słowa:
„Oto ja, Violetta z dalekiego kraju
Niech ci wiadomym będzie że wróciłam
Żeby zapowiedzieć powtórne przyjście Tego Który 

Odszedł
Idź tedy i nauczaj wszystkie ludy ziemi
Aby wiadomym było co wiadomym być musi
A wielu będzie niedowiarków co laleczką mnie nazwą
I urągać będą, i kłamstwem karmić zagubionych
Gromadź tedy świadectwa i nie ustawaj w misji swej
Weź ode mnie to światło, bądź wierny, idź”. 

NARRATOR
Panuje przekonanie że Księga Novaka pojawiła się jako 

ersatz
W czasach gdy wielkie religie uniwersalne znalazły się 

w głębokiej defensywie
Nieudolność formy a także liczne nawiązania kulturowe 

a raczej popkulturowe
Każą sądzić że mamy do czynienia nie tyle z tekstem 

objawionym
Co z próbą, może nawet rozpaczliwą, wypełnienia luki 

po zagasłym sacrum
Ludzie żywili wtedy jeszcze fałszywe przekonanie że re-

ligia jest im do czegoś potrzebna
Że musi istnieć dobro i zło, ponieważ w przeciwnym razie 

światu grozi anarchia i rozpad
Nie rozumieli jeszcze że wystarczy poprzestać na prostym 

podziale: przyjemność-cierpienie
Że człowiek nie potrzebuje Boga tylko zrozumienia 

i litości
Owszem byli na przykład pisarze którzy przewidywali 

rozwiązania które dla nas są oczywiste
Jednak byli traktowani jako ponurzy futurolodzy wiesz-

czący zmierzch cywilizacji zachodniej
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97Ezekiel Novak ze swoją pokraczną Księgą idealnie od-
powiadał na zapotrzebowanie czasów przejściowych

Kult wiwianizmu nabierał rozmachu
Jak grzyby po deszczu powstawały Domy Pieśni w któ-

rych celebrowano rodzaj nabożeństwa do Objawionej
Dzięki zachowanym przekazom możemy dziś z dość dużą 

dokładnością odtworzyć jak wyglądały owe spotkania:

REKONSTRUKCJA NABOŻEŃSTWA WIWIANI-
STYCZNEGO Z DRUGIEJ POŁOWY XXI WIEKU

CELEBRANS
Bracia i Siostry!
Dzisiejsze czytanie z Księgi V. poświęcone jest miłości 

do zwierząt, którą jak wiemy tak bardzo propagowała 
Objawiona

Posłuchajmy co na ten temat mówi nam Świadectwo Sie-
demnaste z roku 2039:

„Zdrowy na ciele i umyśle, świadom znaczenia moich 
słów, mówię jak było:

Dnia tego wróciłem z pracy jak zwykle, to chyba był wto-
rek albo środa, nie pamiętam dobrze,

pamiętam tylko że bolała mnie głowa
W pracy mieliśmy reorganizację i zlikwidowano moje sta-

nowisko pracy
Zostałem przesunięty do archiwum
Archiwum nie takie złe ale spodziewałem się czego innego
Nie po to zrobiłem podyplomówkę żeby wylądować 

w archiwum
Żona zrobiła zupę była całkiem dobra wcale nie za słona
Tylko ja raczej nie lubię zup więc zapytałem co będzie 

na drugie
A ona że nie będzie drugiego
To ja mówię jak to nie będzie przecież nie najem się tą lurą
Źle powiedziałem wiem ale bolała mnie głowa
A żona na to że jak chcę to może mi ugotować parówki
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98 Weź sobie te parówki wsadź mówię do niej czego dziś 

bardzo żałuję
I wstaję od stołu a jak wstawałem to talerz z zupą zleciał 

i się rozbił
A na ten hałas nasz pies zaczął szczekać to go kopnąłem 

a żona 
Zagroziła że zadzwoni na niebieską linię nie zadzwoniła 

ale nie odzywała się
Chyba przez tydzień 
Psa potem już nie ruszyłem unikał mnie jak tylko się zbli-

żałem podkulał ogon i chował się pod stół 
Głupio mi było słabo spałem a jednej nocy spotkało mnie 

coś dziwnego o czym teraz mówię po raz pierwszy
Do pokoju weszła jakaś postać
To nie była żona bo spała w sąsiednim pokoju z psem
Ta postać była cała na biało i miała długie złote włosy 

które świeciły
Poczułem od niej zapach jakby łąki
Zrobiło mi się jakoś tak miękko na sercu
Postać uniosła wskazujący palec prawej ręki
Pokiwała nim i powiedziała:
Skrzywdziłeś niewinne stworzenie
Nie wstyd ci?
Wstyd – odpowiedziałem
Jeśli ci wstyd to nie rób tego więcej
A jako pokutę przekaż darowiznę na schronisko dla zwierząt 
Co powiedziawszy zniknęła a ja zrobiłem to co mi kazała 
Odtąd żadne zwierzę nawet mucha nie doznało ode mnie 

krzywdy
A i bóle głowy mnie opuściły”

Celebrans odtwarza piosenkę Violetty V. „W Lewinie koło 
Kudowy”, może być fragment piosenki.

NARRATOR
Odtwarzanie piosenek VV było jednym z podstawowych 

elementów tych nabożeństw
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99Wielu wiernych właśnie dla piosenek w nich uczestniczyła
Wielu życzyło ich sobie na własnych pogrzebach
Piosenki podczas nabożeństw często prowokowały wier-

nych do wspomnień
Tak że celebrans musiał nieraz przerywać te gawędy żeby 

przejść do części końcowej
A mianowicie czytanie Objawień Ezekiela Novaka
Cechują się one poetyckim językiem i według samego 

Proroka jak go zaczęto nazywać
Zostały spisane podczas miesięcznego pobytu Proroka 

na Ibizie
Gdzie otoczony przez bawiących się i kopulujących na 

potęgę ludzi
Doznał serii widzeń
Dlatego Objawienia nazywane są Widzeniami z Ibizy
Składają się one z krótkiego wstępu oraz rzekomych wy-

powiedzi VV
Spisywanych na gorąco przez Proroka 
Z czasem wypracowano liturgię w ramach której poszcze-

gólnym Świadectwom przyporządkowano odpowied-
nie Pieśni i Objawienia

Te trzy części stały się trzonem nabożeństwa wiwiańskiego
Wróćmy może do niego

CELEBRANS
Czytanie z Księgi V., Rozdział Trzeci, Objawienie Piąte:

Kto czuł zapach ropiejącej rany?
Kto widział oczy zbitego psa?
Kto słyszał oddech konającego zwierzęcia?
Jeśli kto czuł
Jeśli kto widział
Jeśli kto słyszał
Ten wie że cierpienie jest samotne
Dalekie od ludzkich siedzib
Jak ognisko pośród nocy
Kto czuje
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Kto widzi
Kto słyszy
I kto wie
Ten jest bratem moim

NARRATOR
Wątek ekologiczny w nauczaniu wiwianistycznym zyskał 

wielu zwolenników i otwarte pozostaje pytanie na ile 
wynikał z tendencji do zastępowania potomstwa zwie-
rzętami, a na ile ją stymulował

Faktem jest że chęć posiadania dzieci w społeczeństwach 
zachodnich drugiej połowy XXI wieku była już zniko-
ma, natomiast znakomicie wzrosła liczba eutanazji, 
jak również zmniejszył się wiek, w którym ludzie de-
cydowali się na dobrowolne odejście

Umierali w otoczeniu ukochanych psów, kotów, kanarków, 
rybek i wyspecjalizowanego personelu medycznego

Zwierzęta były również poddawane eutanazji ponieważ 
ich właściciele wychodzili z założenia że pozostawiając 
je przy życiu narażają je na niepotrzebne cierpienia

Ruch Na Rzecz Walki Z Cierpieniem stał się w owym cza-
sie liczącym się ruchem społecznym i politycznym 

Zyskując zwolenników prostym hasłem: „Długie Życie 
Bez Bólu”

Działaczom Ruchu chodziło nie tyle o godną śmierć, choć 
i ten postulat znajdował się w ich programie, co o wy-
eliminowanie śmierci 

Radykalni działacze proponowali nawet hasło „Wieczne 
Życie Bez Bólu” jako co prawda na razie nieosiągalny 
lecz konieczny postulat

W istocie, skupieni na zagadnieniach takich jak walka 
z rakiem, nie byli znowu tak bardzo odlegli od chrze-
ścijan, pośród których ideologia Ruchu zyskiwała licz-
nych sympatyków

Violetta V. była symbolem do przyjęcia dla wszystkich, 
stąd też jej rosnąca popularność
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Wiwianizm dzięki roztropności Proroka umiejętnie czer-
pał zarówno z chrześcijaństwa, jak i ruchów politycz-
nych uwzględniających pogląd, że człowiek zasługuje 
raczej na ulgę niż na cierpienie

EZEKIEL NOVAK
Ale jak wytłumaczono same Objawienia, zapytacie
Jak poradzono sobie z faktem śmierci Objawionej, śmierci 

rzekomo pewnej, w konfrontacji z faktem równie nie 
budzących wątpliwości spotkań z żywą Objawioną?

W pierwszym odruchu oczy publiczności skierowały się 
na grób

W grobie tym ponad wszelką wątpliwość miało znajdować 
się ciało Objawionej 

Tysiące ludzi widziało ten moment
Stop tutaj musimy się zatrzymać i zapytać co widziały 

tysiące
Widziały trumnę spuszczaną do grobu lecz przecież nie 

widziały ciała
Owszem jednak świadectwa osób mających dostęp do 

ciała potwierdzały że znajdowało się ono w trumnie 
podczas opuszczania jej do grobu

Pojawiły się rzecz jasna głosy domagające się ekshumacji
Jednak słusznie uznano je za niemądre
Czyż bowiem prawdziwy kult musi karmić się dowodem 

naukowym?
Błogosławieni którzy nie widzieli ciała a uwierzyli w ciało

NARRATOR
Pod koniec XXI wieku problem rozwiązał się sam
ONZ podjęła bowiem bezprecedensową decyzję o stop-

niowej likwidacji cmentarzy na Ziemi
Zmarli mieli być odtąd utylizowani a uzyskiwaną w ten 

sposób energię przetwarzano w celach użytkowych
Istniejące nekropolie w wyniku niemalże powszechnej 

zgody społecznej niwelowano tworząc w ich miejscu 
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imponujące rozmachem założenia architektoniczno-
-urbanistyczne służące na ogół rekreacji

Nieliczni artyści zaangażowani protestowali przeciw – jak 
to określali – „barbarzyństwu”

Pojawiło się nieco utworów literackich podejmujących 
tę tematykę

Jednak nie zyskały one dużego rozgłosu i dziś stanowią 
kulturową ciekawostkę 

Usunięcie cmentarzy było milowym krokiem ludzkości 
do zrzucenia

Balastu przeszłości
Balastu wspomnień
Balastu zmarłych
To była rewolucja 
Droga do nowego świata stała otworem 
Prawie
Opierały się niektóre kościoły chrześcijańskie w tym ka-

tolicki który nie wyrażał zgody na likwidację admini-
strowanych przez siebie cmentarzy

Ze strony islamu który niemal całkowicie rozpuścił się 
w konsumpcyjnej rzeczywistości Zachodu większych 
protestów nie odnotowano

Dawno minęły czasy islamskiego terroryzmu 
Wspominano go jako rodzaj młodzieńczego trądziku który 

poprzedził radykalny odwrót od tej niedorzecznej religii
Lecz chrześcijanie a zwłaszcza katolicy wciąż stanowili 

pewien problem
Choć sami nie narzekali na brak problemów
Wiwianizm odbierający Kościołowi wiernych wcale nie 

był największym z nich
Druga połowa XXI wieku to dla katolików okres podziałów
Powstały wtedy liczne bractwa spośród których część 

wybierała własnych papieży i papieżyce
Szacuje się że w latach 2075–2100 na świecie funkcjono-

wało ponad pięćdziesięciu papieży
Dla przykładu w samym tylko roku 2084 odnotowano 

czterech urzędujących jednocześnie 
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W roku 2090 było ich już dziewięciu
Rzecz jasna każdy z nich uważał się za tego jedynego 

prawdziwego
Tradycyjnie największym poparciem cieszyli się papieże 

rzymscy choć pozostali a zwłaszcza papieże afrykańscy 
wiele im nie ustępowali

W roku 2099 z inicjatywy stacji CNN doszło do bezprece-
densowego spotkania papieży z całego świata

Transmisję na żywo oglądało ponad dziesięć miliardów ludzi 
Zobaczmy obszerne skróty tego wydarzenia które do hi-

storii mediów przeszło jako 

APOKALIPTYCZNA WIECZERZA

PAPIEŻ JAN PAWEŁ PIĄTY
Jestem papież Jan Paweł Piąty
Myślę że wszystko zaczęło się w roku 2013
Wtedy to abdykował Benedykt XVI
Bardzo miły starszy pan
O dobrotliwym, nieco zakłopotanym uśmiechu
Powiedział że opuściły go siły fizyczne i duchowe
I że nie jest w stanie dalej prowadzić Kościoła
Myślę że popełnił wielki błąd
Powinien trwać na posterunku pomimo dolegliwości
Tak jak jego poprzednik a mój imiennik
Myślę że jego odejście zapoczątkowało stopniowy upa-

dek Kościoła
I otworzyło szeroko drzwi dla modernizmu
Który zaczął toczyć katolicyzm niczym nowotwór
Zmieniając go w ochłap a więc w jedną z wielu współcze-

snych ideologii

PAPIEŻ BENEDYKT SIEDEMNASTY
Jestem papież Benedykt Siedemnasty
Protestuję stanowczo protestuję
To uproszczenie
Benedykt XVI wykazał się wielką roztropnością
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Nie odszedł a tylko usunął się w cień
Pozostał w pobliżu Watykanu
Jak memento dla następcy
Poza tym gdzie byli ci którzy troskali się o niego po 

abdykacji
Kiedy był kardynałem i kiedy był głową Kościoła?
Zarzucano mu konserwatyzm
A przecież był strażnikiem doktryny
To znaczy tego co tworzyło potęgę katolicyzmu przez 

dwa tysiące lat

PAPIEŻ FRANCISZEK TRZYDZIESTY TRZECI
A ja papież Franciszek Trzydziesty Trzeci
Powiadam że mój imiennik zapoczątkował dzieło odnowy
Był pierwszym papieżem celebrytą
Pierwszym papieżem który mówił dobry wieczór
I życzył udanej niedzieli
Pierwszym który jeździł zwykłym volkswagenem
Pierwszym który zrezygnował z wielu zewnętrznych atry-

butów papiestwa
Po to żeby zbliżyć je do zwykłego człowieka

BENEDYKT SIEDEMNASTY
I do czego to dzieło odnowy doprowadziło?
Do czego doprowadziło to zniżanie papiestwa do pozio-

mu maluczkich?
Ano do tego że zaczęliśmy rozpuszczać się w świecie
Nie nadając mu smaku a jednocześnie tracąc smak
Staliśmy się niewolnikami przeklętego modernizmu
Przeklętego ekologizmu
Przeklętego wegetarianizmu

PAPIEŻ DJ MAJONEZ
Witam jestem papież DJ Majonez
Skoro uważaliście że Franciszek działa na szkodę Kościoła
To trzeba go było usunąć choćby siłą
Ale nie, wy zamiast tego modliliście się za niego
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A on robił swoje więc teraz bardzo was proszę
Przestańcie sadzić te wasze śmieszne farmazony
Już nigdy nie będzie takiego katolicyzmu
Już nigdy nie będzie takiej wiosny Kościoła
Już nigdy nie będzie jednego papieża
Już nigdy nie będzie jednej doktryny
Świat idzie do przodu a my musimy iść razem z nim
Czy nam się to podoba czy nie
Schizma?
A co to jest schizma?
Nie bójmy się schizmy!
Schizma to wolność wyboru
Schizma to kolory
Jesteśmy stworzeni po to by dokonywać nieustannych 

schizm
Niech żyje schizma!
Niech żyją wszyscy schizmatycy Ziemi!

PAPIEŻ WIKTOR PARACETAMOL
Chciałem powiedzieć że po części zgadzam się z wami 

wszystkimi
A po części nie zgadzam się z żadnym z was
Długo tkwiłem w przekonaniu że tylko wierność doktrynie 
Może zahamować uwiąd katolicyzmu
Sobór Watykański II który zapoczątkował nurt moder-

nistyczny w Kościele
Uznawałem za dzieło szatana
Wielbiłem zasady które przez wieki organizowały życie 

społeczeństw państw i pojedynczych ludzi
Które warunkowały kalendarz
I sprawiały że ludzkie życie jawiło się jako coś poddane 

czemuś większemu 
Nieskończenie wielkiemu
I nawet dziś niekiedy miewam rojenia o Hierarchii przez 

wielkie HA
Jednak budzę się z tych rojeń bo nie jestem dzieckiem 

i nie wolno mi mieć dziecięcych snów
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Przyjąłem imię Wiktor bo jestem zwycięzcą
Nie dlatego że tak zasugerował mi mój psychoterapeuta 
Choć zasugerował
Przyjąłem drugie imię Paracetamol
Bo jestem dobry
Jestem popularny
Oraz jestem tani
Stosunkowo tani

PAPIEŻ BEATA
Nawiązując do kwestii imienia to ja przyjąłem imię Beata
Żeby podkreślić wykluczenie kobiet w naszym 

społeczeństwie

PAPIEŻYCA VAGINA
A ja przyjęłam imię Vagina bo mam już dość wyklucze-

nia wagin
W naszym społeczeństwie
Wagina sama w sobie jest narządem ukrytym wsobnym 

a przez to
Wielce pokrzywdzonym w stosunku do penisa
Który jest narządem stricte zewnętrznym i niejako 

predestynowanym
Do podbojów
Otóż ja papieżyca Vagina mówię temu stanowcze NIE
Postuluję wyzwolenie wagin
Wyzwolenie warg sromowych
Wyzwolenie łechtaczek
Wyzwolenie pochw względnie pochew
Wyzwolenie mięśni Kegla
Wyzwolenie cipek
Wyzwolenie kusiek
Wyzwolenie pizd
Wyzwolenie ciaprach
Wyzwolenie rozklapcioch
Niech zyskają w końcu swoją podmiotowość
Niech staną się niepodległe
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Niech staną się niepodważalne i nieusuwalne
Postuluję parytety dla wagin
Jeden penis dwie waginy
Co i tak jest równością ponieważ jeden penis to dwa na 

ogół jądra
Nigdy odwrotnie

PAPIEŻ WIADRO
Jestem papież Wiadro
Po prostu Wiadro 
Wiadro dlatego że pragnę wrócić do korzeni
Wiadro bo sięgam w głąb studni wiary
Wiadro po przynoszę kryniczną wodę od samego 

Chrystusa
Nie dbam o splendory
Ubieram się w to co akurat mam pod ręką
Czasem nie ubieram się w ogóle
Jeżdżę metrem albo taksówkami
Pracuję jako urzędnik państwowy ale to nieistotne
Istotne jest to że wszyscy umrzemy
Wszyscy umrzemy i wszyscy rozpadniemy się
Nie zostanie komórka na komórce
Kto z nas tak naprawdę wierzy w zmartwychwstanie?
No kto?
Musimy jako ludzkość zrobić coś co zastąpi tę wiarę
Rzeczywistym zmartwychwstaniem
Rzeczywistą wiecznością człowieka
Chcecie być wieczni?
Ja papież Wiadro dam wam wieczność
W wolnych chwilach w mojej pracy urzędnika 

państwowego
Wymyśliłem sposób 
Należy zakonserwować ludzkie DNA
Jeden człowiek będzie odradzał się w kolejnych identycz-

nych ciałach
Wieczność prawdziwa nie metaforyczna
Zmartwychwstanie prawdziwe nie przepowiadane
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NARRATOR
Nagle nastąpiło coś dziwnego

Rozlega się wokaliza, niezwykle rozbudowana i barwna

NARRATOR
Chwilę po tej niezwykle rozbudowanej i barwnej wokalizie 

oczom wszystkich obecnych w studiu oraz widzów na 
całym świecie ukazała się wirująca świetlista postać

Emanowało z niej niezwykle jasne światło
Wkrótce postać przestała wirować jednakże światło nie 

przestało świecić

Świetlista postać ze złotymi włosami zaczyna mówić

POSTAĆ
W sercu was kołyszę
Lecz serce me krwawi gdy wasze swary słyszę
Na znak pokoju podajcie sobie dłonie
Niech każdy z was ochłonie

Przychodzę z dalekiego kraju
Pełnego mleka i miodu raju
Ale nie ja będę gwiazdą wieczoru
Życzę miłego odbioru

NARRATOR
Po tych słowach postać ponownie zaczęła wirować po 

czym zniknęła
Ponad wszelką wątpliwość w świetlistej postaci rozpo-

znano Violettę V.
Uznano że to hologramowa animacja na użytek programu
Władze telewizji jednakże zdecydowanie zaprzeczyły 
Co tylko wzmogło domysły i kontrowersje
Dokładnie analizowano każdą sekundę show
Jedni twierdzili że VV znajdowała się najbliżej papieża 

rzymskiego
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Co miało być znakiem poparcia dla niego
Inni z kolei utrzymywali że VV nawoływała do jedności 

chrześcijan
I przepowiedziała nadejście Tego Który Odszedł
Zdania były podzielone także wśród papieży
Z czasem jednak przeważać zaczął pogląd 
Że był to znak czasów ostatecznych 
Jak widać wiara w Obcą Interwencję trzymała się długo
Apokalipsa w którą nadal wierzono w pewnych kręgach
Miała być rozwiązaniem i odpowiedzią
Ale mimo zapowiedzi i zaklęć
Apokalipsa nie nadchodziła
Początek XXII wieku to wykwit nowych teorii na temat 

objawień VV
Oddajmy głos Profesorowi Jerome Offtchareck’owi
Profesor Offtchareck jako pierwszy przedstawił tezę ja-

koby Violetta V. została poddania klonowaniu

PROFESOR OFFTCHARECK
Kilka minut po zgonie Violetty 1 pobrano jej materiał 

genetyczny i w tajemnicy wyhodowano klona który 
pojawił się 33 lata później

Klony żyją stosunkowo krótko dlatego też operację 
powtarzano

Powtarza się ją do dziś reprodukując kolejne Violetty
Według moich szacunków obecnie możemy mieć do czy-

nienia z Violettą 20
A może nawet Violettą 22
Są identyczne ich kod DNA niczym się nie różni
Przeżywają swoje krótkie życia aby przedłużyć istnienie 

pierwowzoru

NARRATOR
Zdaniem profesora Offtchareck’a 
Klonowanie Violetty było wynikiem spisku naukowców 

i kapłanów 
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Podczas gdy ci drudzy chcieli podtrzymać wśród ludzi 
wiarę w życie wieczne

Tym pierwszym zależało na doskonaleniu technologii 
multipikacji ludzkiego DNA

Teza profesora Offtchareck’a brzmiała:
Cele nauki i religii są tożsame
Obie chcą zawładnąć człowiekiem całkowicie 
Różni zaś je tylko podejście do materii
Nauka bierze ją taką, jaka jest
Religia natomiast próbuje dostrzec w materii znak rze-

czywistości pozamaterialnej
Nowe światło na tezy profesora Offtchareck’a rzuciły tak 

zwane proroctwa
Ojca Pośledniego 
Ojciec Pośledni był początkowo franciszkaninem następ-

nie przeszedł na pozycje bliskie buddyzmowi by pod 
koniec życia oddać się rozważaniom nad syntezą chrze-
ścijaństwa i buddyzmu

Założył coś co jedni nazywali bractwem a inni sektą syrian
Doszedł do wniosku że Jezus Chrystus był przybyszem 

z gwiazdy Syriusz
który po śmierci inkarnował się w swoich dwunastu 

uczniów
Zapoczątkować oni mieli nową rasę którą błędnie okre-

ślono mianem chrześcijan
Podczas gdy właściwe miano to syrianie

OJCIEC POŚLEDNI
Podczas medytacji w grocie na wyspie Lanzarote
Doznałem iluminacji
Usłyszałem śpiew przedziwną wokalizę jakby ktoś grał 

na ludzkich organach głosowych Przebierając po nich 
z wielką swobodą i wirtuozerią

Wkrótce w dźwiękach tych zacząłem rozpoznawać poje-
dyncze słowa potem zdania

Zaś zdania ułożyły się w to oto przesłanie:
Już niedługo powróci Ten Który Odszedł
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Ja wzgardzony śpiew
Ja poniżona pieśń
Ja oplute serce
Jestem Jego posłanniczką 
Łączcie się w wielkie kręgi
A kręgi niech tworzą krąg kręgów
I siecią kręgów niech opasana zostanie Ziemia
Jak ryba złapana w sieć Nowego Życia
Poza śmiercią
Poza wzgardą
Poza poniżeniem
Zbliża się dzień Nowego Początku 
Dzień Zero
Ten Który Odszedł objawi się kręgom kręgów

NARRATOR
Ojciec Pośledni w swoich przedśmiertnych pismach opi-

sywał głos jako głos 
„Anioła o złotych włosach i promiennym uśmiechu”
Wiwianiści to świadectwo uznali za dowód słuszności 

swojej wiary
Chrześcijanie i buddyści w zasadzie również byli 

zadowoleni
Naukowcy analizując dokładnie przesłanie Ojca Pośled-

niego doszli do wniosku
Że tajemnicze „kręgi” należy rozumieć dwojako:
Po pierwsze jako znaki dla przybyszy z Syriusza 
Oraz jako symbol struktury DNA
Patrząc z dzisiejszej perspektywy na to mrowie teorii
Na te chaotyczne dociekania
Musimy dojść do wniosku że obecna cywilizacja jest opty-

malną formą jaką mogła przybrać Ludzkość 
Kim była Violetta V. dla nas, postludzi? 
Zwiastun Nowej Ery w historii gatunku ludzkiego 
Nie został rozpoznany od razu tak samo jak nie od razu
Poznano się na Synu Bożym a przecież ta uboga dziecina 
Powita w cuchnącej stajni zapoczątkowała chrześcijaństwo
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Które dziś wspominamy jako jeden z ważniejszych okre-
sów w dziejach ludzkości

Okres co prawda nieodwołalnie zamknięty
Jednak dostarczający pewnych analogii przydatnych do 

zrozumienia genezy postludzi
Powróćmy jednak do świadka 2016

ŚWIADEK 2016
W naszych czasach
W naszych podłych czasach
Czasy zawsze są podłe
Ponieważ podli są ludzie
W naszych podłych czasach
Rozkwitło imitatorstwo
Doskonalenie się w naśladownictwie
Uchodziło za najwyższą formę sztuki
Bycie wtórnym oznaczało bycie oryginalnym
A bycie oryginalnym bycie wtórnym
Epigoni prześcigali się w tworzeniu kolejnych epigoń-

skich dzieł
Podczas gdy ci wobec których byli epigońscy
Zastygali w groteskowych pozach dawnych i niezrozu-

miałych mistrzów
Imitowali jej włosy
Imitowali ich kolor połysk długość puszystość i zapach
Imitowali również jej loki ich stopień zakrzywienia ich 

promień 
Imitowali jej usta pieprzyk nad ustami układ mięśni 

twarzy
Imitowali meszek bielejący nad górną wargą
Kroju jej warg dociekali z zajadłością poszukiwaczy źró-

deł Amazonki
Polowali na chwilę kiedy je rozchylała
Rozchylała je żeby nabrać powietrza
Nabierała powietrza żeby wydobyć dźwięk
Wydobywała dźwięk żeby mogli go potem imitować
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NARRATOR 
Badacze pochylili się z pietyzmem nad głosem Violetty V. 
Pochylili się nad nim jak nad zwłokami przeznaczonymi 

do autopsji

BADACZ I
Obdarzona była sopranem spinto
Ze zdolnością do wykonywania partii koloraturowych
Mogącym osiągnąć brzmienie zarówno liryczne jak 

i dramatyczne

BADACZ II
Kwestia skali głosu Violetty V. pozostaje nierozstrzygnięta
Najczęściej określana jest jako cztero- lub pięciooktawowa

BADACZ III
Mamy tu video na którym zmierzono jej skalę głosu na 

podstawie zapisów z różnych okresów 
Violetta V. dysponuje na nim zakumulowaną skalą od c 

(małego) do a4 (czterokreślnego)
Czyli cztery oktawy i seksta wielka
Należy też pamiętać że fizyczna możliwość emisji skraj-

nych tonów
Nie jest równoznaczna z faktyczną ich dyspozycją w każ-

dych warunkach

NARRATOR
Dzięki możliwościom głosowym Violetta V. nazywana 

była 
„Białym krukiem wokalistyki światowej”

ŚWIADEK 2016
Szczególnym powodzeniem cieszyły się konkursy piosenki
Konkursy piosenki były tym czym igrzyska gladiatorów 

w czasach Imperium Rzymskiego
W naszych podłych czasach podłego Imperium 

Postrzymskiego
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Konkursy piosenki w których występowały imitacje Vio-
letty V.

Imitujące jej piosenki
Organizowano masowe rekonstrukcje historyczne
Podczas których rekonstruowano uczucia wrażenia re-

konstruowano ochy i achy
Brawa i gwizdy

NARRATOR
Dzięki żmudnej pracy naszych rekonstruktorów udało 

nam się 
Zrekonstruować taką rekonstrukcję
Szanowni państwo zapraszam na rekonstrukcję 

rekonstrukcji
Konkursu piosenki z udziałem rekonstrukcji rekonstruk-

cji Violetty V.

REKONSTRUKCJA REKONSTRUKCJI
Narrator zmienia się w Konferansjera

KONFERANSJER 
Proszę państwa jest mi niezmiernie miło powitać państwa 

w ten wyjątkowy wieczór
Wieczór podczas którego przeniesiemy się w czasy kiedy 

była wśród nas
Kiedy była wśród nas kobieta
Która kiedy była wśród nas traktowaliśmy to jako coś 

oczywistego
Tak jakby to że była wśród nas nam się należało
Jakbyśmy mieli do niej prawo
Jakbyśmy byli stworzeni do tego żeby brać z niej wszyscy
Taaaak
Były takie czasy
Ale od czego mamy doskonale rozwinięty przemysł 

imitacyjny
Od czego mamy doskonale rozwinięte imitacje
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Proszę państwa za chwilę zobaczycie sensacyjny i rewe-
lacyjny fantastyczny i ekstatyczny

Występ
Nadmienię tylko że każdy z uczestników naszego kon-

kursu ma dwie minuty
Dwie minuty żeby nami wstrząsnąć i żeby zauroczyć na-

sze jury
A naszym jury są wszyscy państwo
Brawo dla państwa
Zaczynamy
Pierwszym uczestnikiem naszego konkursu jest
Violetta V1

Kolejne imitacje Violetty V. może grać ten sam aktor, który 
po występie schodzi ze sceny, po czym wraca w innym stroju. 
Konferansjer w tym czasie zabawia publiczność kiepskimi 
dowcipami.

VIOLETTA V1 – wykonuje piosenkę pt. „Do Ciebie Mamo”

Mamo, smutno tu i obco.
Drzewa inne rosną,
I ciszy nikt nie zna tu.
Mamo, nie myśl, że się skarżę.
Żal mi tylko marzeń
Dziecięcych dni, moich dni.

Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.
Wspominam stary klon,
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, wołam twoje imię.
Znowu jesteś przy mnie.
Jak za dawnych lat.
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[Przerwa instrumentalna]
Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.
Wspominam stary klon,
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, w sercu cię kołyszę.
List do ciebie piszę,
Ciemny jak ta noc.
To nieprawda mamo,
Jutro wyślę inny list.
Jest dobrze, mamo,
Tak, jak miało być.
A ty, mamo śpij,
Jeszcze noc dobrze śpij.
Oooo Mamo...
Mamo
Oooo Mamo
Śpij

KONFERANSJER
Tak 
Matkę mamy tyko jedną
Ale minuty dwie na to żeby zafascynować jury i zakaso-

wać konkurencję
Zapraszamy na scenę Violettę V2

VIOLETTA V2 – wykonuje piosenkę pt. „Port, w którym nie 
ma mew”

Kto tak jak ja szedł przez życie sam,
pod wiatr, pod prąd, drogę zna.
Pod wiatr, pod prąd, szedł tak długo aż odnalazł port,
na brzegu nocy i dnia.

Port, w którym nie ma mew,
bez żagli port, bez bocianich gniazd,
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port co się zwie miłością, której brak
jak serca dwa wiedzie nas przez świat.

Kto tak jak ja szedł przez życie sam,
pod wiatr, pod prąd drogę zna.
Pod wiatr, pod prąd, szedł tak długo aż odnalazł port,
na brzegu nocy i dnia.

Bez żagli port, bez bocianich gniazd,
bez szumu fal, krzyku mew.
Łączący dwa, brzegi morza, które zawsze trwa,
w zwierciadle nocy i dnia.

Port, w którym nie ma mew,
bez żagli port, bez bocianich gniazd,
port co się zwie miłością, której brak
jak serca dwa wiedzie nas przez świat.

Kto tak jak ja szedł przez życie sam,
pod wiatr, pod prąd drogę zna.
Pod wiatr, pod prąd, szedł tak długo aż odnalazł port,
na brzegu nocy i dnia.

NARRATOR
Dziękujemy za to wykonanie
Bardzo wzruszające
A propos mew
Idą dwie blondynki plażą
Jedna mówi do drugiej: patrz zdechła mewa!
Druga patrzy w górę i pyta: gdzie?
Ha ha można umrzeć ze śmiechu prawda?
Zapraszamy kolejną wykonawczynię: Violetta V3!

VIOLETTA V3 – wykonuje piosenkę „Niepogoda w Tatrach”

Niepogoda w Tatrach,
noc po nocy dzień po dniu.
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Morskie Oko w watrach,
wczoraj tam, dzisiaj tu.

W Zakopanem pada deszcz,
lecz nam ze sobą tak słonecznie jest,
choć rozstania czas, krąży blisko nas.
Dzwonią rymy, szumi wiatr,
do tańca poproś mnie ostatni raz.
Bo kto wie czy tu wróce kiedyś znów.

Niepogoda w Tatrach,
noc się kończy, neon zgasł.
Chodźmy szukać fiakra,
zaraz świt, na nas czas.

W Zakopanem pada deszcz,
na rzęsach lśnią dwie krople pewnie łez.
Bo rozłąki czas już pochwycił nas.
oc się kończy zaraz świt,
lecz nam nie spieszy się jak zawsze gdy
w zakopiańskiej mgle idziesz obok mnie.

NARRATOR
Wychodzi baca przed chałupę, przeciąga się i woła:
– Jaki piękny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia:
– ... Mać, mać, mać...!
Można się śmiać to nie jest zakazane
No dobrze wystarczy
Przed nami Violetta V4!

VIOLETTA V4 – wykonuje piosenkę „Ja jestem Violetta”

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
mam dusze i serce w tym miejscu gdzie mam.
Kto nie zna Violetty, ten nie wie niestety,
że nieba przychylić mu chcę.
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Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niezłomna jak skała, i słaba jak kwiat.
Ja jestem Violetta o wielu zaletach,
lecz jakie ocenia ten świat.

Świat obojętny, mechaniczny,
co serca, czułość za nic ma.
Jak głupi żółw cybernetyczny,
za zyskiem i postępem gna.

Gdzie miejsce tu na łopot powiek
i na zalotne szmery rzęs.
Jak ma w nim żyć kobieta człowiek?
Powiedzcie gdzie tu sens?

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
przechodząc spójrz na mnie na chwile choć stań.
Czekają Cię wety, w ramionach Violetty,
komputer nie zliczy tych trosk.

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niech ramie twe silne swe wsparcie mi da.
Z miłością Violetty dopłyniesz do mety,
Violetta mój miły to ja.

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niech ramie twe silne swe wsparcie mi da.
Z miłością Violetty dopłyniesz do mety,
Violetta mój miły to ja, Violetta mój miły to ja...

NARRATOR
Warstwa tekstualna utworów Violetty V. wymaga głęb-

szej egzegezy
Pod przykrywką krotochwilnych, częstochowskich 

rymów
I kiczowatych obrazków kryje się coś znacznie głębszego
Świat wrażliwej często samotnej i nierozumianej kobiety



JA
RO

sł
A

w
 J

A
kU

bO
w

sk
I /

 V
IV

A
 V

IO
LE

TT
A

! 
12

0

Wydaje się że celowo tworzyła wokół siebie maniery-
styczną otoczkę 

Po to aby uciec przed „światem obojętnym mechanicznym”
Motyw mechanicystyczny pojawia się w jednej z najbar-

dziej znanych swego czasu
Piosenek Violetty V.
Witamy wykonawcę o nazwie Violetta V5

VIOLETTA V5 – wykonuje piosenkę pt. „Laleczka”

Znów chcecie bawić się mną,
znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą,
cóż, taki widać mój los.
I znów pięknie ubrał mnie ktoś.
Ktoś mnie nauczył dwóch zdań.
Cóż, być maskotką to dość,
dość dla mych panów i pań.

A ja, ja mam dwie czułe ręce,
a ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę,
mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.

Wy, co kłamiecie bez słów,
wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów
to pusto w domach wam jest.
I ja, co pocieszać was mam,
ja, co mam służyć u stóp
wiem, że nie wiedzie się wam,
wiem, że coś gracie bez słów.

Ach, gdyby być dziewczyną,
żyć jak żyją żywi ludzie
I pić pachnące, wrzące wino,
mieć tysiące młodych złudzeń.
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Znam zielonej łąki śpiew,
znam szlaki białych mew,
księżyców sto na wielkim niebie.
Ja znam upalnej nocy gwar,
sekrety młodych par
i tylko wciąż ja nie mam ciebie.
Ja znam upalnej nocy chłód,
Znam szlaki białych chmur,
zapachów sto w gorącym chlebie.
Ja mam niejeden złoty szal,
niejeden miałam bal
i tylko wciąż ja nie mam ciebie.

Wy, co kłamiecie bez słów,
wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów
to pusto w domach wam jest.
I ja, co pocieszać was mam,
ja, co mam służyć u stóp,
wiem, że nie wiedzie się wam,
wiem, że coś gracie bez słów.

A ja, ja mam dwie czułe ręce,
a ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę,
mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.

Znów chcecie bawić się mną,
znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą,
cóż, taki widać mój los.
I wiem, że wybije mój czas,
wiem, nie wierzycie w me łzy.
Wiem, nie przekonam dziś was,
że te maskotki to wy, to wy, to wy.
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KONFERANSJER
Dziękuję dziękuję
A teraz proszę państwa decyzja należy do jury
Czyli do państwa
Głosujemy oklaskami
Kto jest za wykonaniem numer jeden?
Przypomnę utwór nosił tytuł „Do Ciebie Mamo”
Utwór numer dwa to „Port, w którym nie ma mew”
Trzecia piosenka zatytułowana jest „Niepogoda w Tatrach”
Numer cztery „Ja jestem Violetta”
Wreszcie ostatnie wykonanie numer pięć – „Laleczka”
Po wnikliwym pomiarze waszych oklasków stwierdzam 

że wygrała piosenka
…

NARRATOR
Zostawmy w tym miejscu rekonstrukcję rekonstrukcji 

konkursu piosenki
I wyjaśnijmy może rzecz podstawową
Otóż słowo „piosenka” które państwo słyszeliście przed 

chwilą dość często
W czasach które postaraliśmy się tu zrekonstruować
Oznaczało niewielki utwór wokalno-instrumentalny
Z tekstem i muzyką
Tekst składał się z części zwanych zwrotkami i refrenami
Zwrotki zwykle opowiadały jakąś historię
A refreny powtarzały pewien szlagwort to znaczy 
Wyraz czy zwrot łatwy do zapamiętania wpadający w ucho
Piosenki pisało się i śpiewało na ogół dla zysku
Natomiast słuchało się z różnych powodów
Najczęściej z nudów albo dlatego że nie dało się nie słuchać
Zdarzało się jednak że piosenek słuchało się dlatego że 

były piękne 
I dlatego że były czymś więcej niż niewielkimi utworami 

wokalno-instrumentalnymi
Proszę sobie wyobrazić choć może wyobrazić to sobie 

jest trudno
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Ale były czasy kiedy piosenki bywały sztuką
Tu znowu musimy otworzyć link do słowa „sztuka”
Ponieważ w naszych czasach ani piosenka ani sztuka nie 

istnieją 
Z tego prostego i jedynego powodu że ich już nie 

potrzebujemy
Nie potrzebujemy ponieważ nasze życie jest idealnie 

piękne
Samo w sobie
Niemniej jednak wiemy od kogo pochodzimy 
I dlatego powołaliśmy do istnienia Instytut Badań nad 

Piosenką
Tak się składa że jest z nami jego dyrektor profesor Bert 

Johanson
Profesorze Johanson proszę opowiedzieć czym się 

zajmuje 
Instytut Badań nad Piosenką

PROFESOR JOHANSON
Oczywiście badaniami nad piosenką

NARRATOR
Może pan wyjaśnić na czym polegają badania nad 

piosenką

PROFESOR JOHANSON
Bierzemy piosenkę
Kładziemy ją na metalowym stole
I badamy
Najpierw rzecz jasna rozbieramy
A gdy jest naga obmywamy z wszelkich zanieczyszczeń
Dokonujemy oględzin zewnętrznych i wszelkich 

pomiarów
Następnie przystępujemy do otwarcia piosenki

NARRATOR
I tak jest z każdą piosenką?
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PROFESOR JOHANSON
Tak, z każdą piosenką która do nas trafia

NARRATOR
A jak trafiają do was piosenki?

PROFESOR JOHANSON
A to różnie
Najczęściej są wykopywane podczas robót ziemnych
Zdarza się że są znajdowane w lasach na polach przez 

przypadkowych przechodniów
Niekiedy też postludzie natrafiają na nie w takich miej-

scach jak strychy czy piwnice
Ale to niezmiernie rzadkie przypadki
Swego czasu mieliśmy prawdziwy wysyp odnajdowanych 

piosenek
Obecnie obserwujemy pewien regres
Materiał kopalny wyczerpuje się 
Jednak pracy nadal mamy co niemiara

NARRATOR
Czy mógłby nam pan profesorze zademonstrować
Jak wygląda badanie nad piosenką
Na konkretnym przykładzie?

PROFESOR JOHANSON
Z przyjemnością
Żeby nie przedłużać przyniosłem piosenkę którą już pod-

daliśmy wstępnym oględzinom

NARRATOR
Tak się przypadkowo he he złożyło że jest to piosenka 

Violetty V.

PROFESOR JOHANSON 
Tak się przypadkowo he he złożyło
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Asystenci Profesora Johansona podłączają piosenkę pt. 
„W Lewinie koło Kudowy” do aparatury badawczej

NARRATOR
Asystenci Profesora Johansona podłączają teraz piosenkę 

do aparatury badawczej

Na dużym ekranie wyświetlają się różnokolorowe wykresy

NARRATOR
Co oznaczają te kolorowe wykresy profesorze Johanson?

PROFESOR JOHANSON
Są to parametry życiowe a raczej pożyciowe piosenki ta-

kie jak
Stopień wzruszania
Stopień irytowania
Poziom chęci natychmiastowego ponownego odsłuchania
Poziom wpadalności w ucho
Ewentualny moment pojawienia się gęsiej skórki
Wymieniam tu jedynie parametry odnoszące się do 

słuchacza
Są jeszcze parametry które nazywamy czysto 

obiektywnymi
Bo odnoszą się wyłącznie do piosenki jako takiej
Tu wchodzimy w takie kwestie jak czas trwania piosenki
Oraz parametry dźwięków które ją tworzą
Wysokość barwa długość i tak dalej i tak dalej
Osobno mierzymy momenty ciszy pauzy które także two-

rzą piosenkę
Opracowaliśmy też metodologię badań nad treścią tek-

stową piosenki
Czego jednak nie można oddzielać od badań nad pozo-

stałymi jej składnikami
Piosenkologia jest nauką stosunkową nową i dynamicz-

nie się rozwijającą
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NARRATOR 
Co zatem możemy powiedzieć o piosence „W Lewinie koło 

Kudowy”
W świetle badań piosenkologicznych?

PROFESOR JOHANSON
To co nasuwa się od razu to forma rzewnej ballady
Powolne tempo kołyszący rytm
Violetta V. wykonuje ją na cztery lata przed oficjalną 

śmiercią
Tekst jest osobisty i autobiograficzny
Pojawiają się w nim takie elementy jak rodzinny dom
Oraz osoby rodziców
Zwracają również uwagę opisy przyrody
Już pierwsza zwrotka wprowadza nas w klimat całości:
„W Lewinie koło Kudowy 
jest dom mych dziecinnych dni. 
Dziś stary w wspomnieniach nowy, 
miał z polska otwarte drzwi. 
W Lewinie koło Kudowy 
jest słońce, które mnie zna 
I strumyk co nocą śpiewa, 
kaczeńce żółte i bzy.”
Nieśpieszna narracja zmierza do finału
W którym pojawia się ton skargi:
„W Lewinie koło Kudowy 
zraniono serce me. 
Zraniono moje zwierzęta 
co tak bardzo kochały mnie. 
Dlaczego serce me płacze 
a rany tak bolą mnie? 
Bo każda zdrada jest grzechem 
o Boże wysłuchaj mnie.”
Ten przykład pokazuje jak na dłoni czym była piosenka
Była medium przez które człowiek zwracał się do inne-

go człowieka
Licząc na zrozumienie 
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Uwielbienie pieniądze sława
Były skutkami ubocznymi tego podstawowego imperatywu
Prośby o zrozumienie

NARRATOR
Wszystko świetnie ale tak naprawdę w jakim celu powstał
Instytut Badań nad Piosenką?

PROFESOR JOHANSON
My, postludzie, czujemy związek z naszymi protoplastami
Mimo dzielących nas kolosalnych różnic
I dlatego chcemy zrozumieć ich zamiłowanie do tego 
Co w naszych oczach jest niezrozumiałym reliktem
Badamy odległą przeszłość po to żeby śmiało wkraczać 

w przyszłość
Nie chcemy powtórek z rozczarowań i frustracji z któ-

rych brały się 
Wojny rzezie ludobójstwa
Piosenka była jedną z wielu form ucieczki naszych 

przodków
Przed koniecznością śmierci
Dziś nie potrzebujemy żadnych erzatzów wzruszenia żad-

nych surogatów piękna
Ponieważ nasze DNA jest wieczne 
To o czym pod koniec XXI wieku roił papież Wiadro 
W naszych czasach jest codziennością

NARRATOR
Jednakże w niektórych rejonach wciąż utrzymuje się
Kult piosenki

PROFESOR JOHANSON
Owszem to bardzo ciekawe z punktu widzenia naszych 

badań
Relikty piosenki zachowały się w społecznościach dzikich
W których przetrwały pradawne formy funkcjonowania 

społecznego
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A piosenka jest jedną z nich
Dysponujemy szeregiem nagrań piosenek w wykonaniu 

dzikich
Porównujemy je z utworami źródłowymi
Daje to niekiedy bardzo interesujące wyniki
Zaprezentuję może jedną z rejestracji
Dokonana została na terenie dawnego kraju Polska
Większe skupiska dzikich występują tam w ruinach głów-

nych miast
Takich jak Warszawa czy Wrocław
To nagranie pochodzi akurat z plemienia dzikusów 

koczujących
W poszukiwaniu pożywienia

Profesor Johanson prezentuje rejestrację piosenki w wyko-
naniu dzikich z terenu dawnej Polski

DZICY
Bubi bubi ahoj
Bubi bubi ahoj
Dziwny jest ten świat
A my jedna z jego barw
Dziwny jest ten świat
Nasze miejsce zajmie rak

Nie przejdziemy do historii
Nie ma nawet takiej opcji
Nie przejdziemy do historii
Nasza nicość nas wyzwoli

Ułuda nieśmiertelności
Postludzkiej podłości
Ułuda nieśmiertelności
Rzeźnia moralności

Bubi bubi ahoj
Bubi bubi ahoj
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PROFESOR JOHANSON
Może jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład reliktowej 

piosenki
Tym razem z okolic miejscowości Opole
Nazywanej przed wiekami „stolicą polskiej piosenki”
Z najnowszych badań wynika że w miejscowości tej
Odbywały się regularne spotkania osób wykonujących 

oraz słuchających piosenki 

DZICY
Dekadencja
Lepsza niż demencja
Dekadencja
Słodka dekadencja

Dekadencja
Od samego poczęcia
Dekadencja
Nasza dekadencja

Dekadencja
Postludziom wtrętna
Dekadencja
Piękna dekadencja

Dekadencja 
Brońmy jej do końca
Dekadencja
Święta dekadencja

Dekadencja
Objęcia i potencja
Dekadencja
Drżąca dekadencja

PROFESOR JOHANSON
Piosenka którą usłyszeliśmy towarzyszy zwykle 
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Orgiom seksualnym o dużym natężeniu
Na szczęście utrzymujemy dzikich w bezpiecznej 

odległości
Od naszych ośrodków mieszkalnych
Dzikich jest zresztą coraz mniej
Dziesiątkują ich choroby a ich genotyp ulega stałej 

degeneracji
Niszczy ich świadomość skończoności ich egzystencji
Nie mogą znieść myśli o śmierci i rozkładzie
Dlatego uciekają w uciechy cielesne lubieżność 

i rozwiązłość
Z naszego punktu widzenia to całkowicie niezrozumiałe
Ponieważ czas nie wiąże się dla nas z przemijaniem
Lecz z trwaniem
Spokojnym
Niezakłóconym
Wiecznym

NARRATOR
Przejdźmy teraz do ostatniego aktu naszego dramatu
Do świadectwa które rzuca nowe światło na tajemnicę 

Violetty V.
Które być może przekreśla wszystkie dotychczasowe 

hipotezy
I stwarza całkiem nowe perspektywy poznawcze

ŚWIADEK (SAMOTNA Z PRAGI PÓŁNOC)
Wróciłam dziś koło 20 do domu, cudownie wyczerpana. 
Miałam burzę mózgów w firmie, kilka godzin, ale było 

wspaniale
Emoticon smile
Później pół miasta przeszłam na pieszo, gubiąc się po 

drodze, 
ale tym razem nie było prośby o pomoc u znajomych czy 

zamawianie taksówki
Pokrętnie, ale dotarłam do domu
Emoticon smile
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Mój szef daje mi fajnego kopa, bo chwali moje pomysły 
przy dyrektorach zespołów

w efekcie każdy słucha co mam do powiedzenia
Emoticon smile
Ten Ośrodek Mieszkalny jest dla mnie naprawdę najja-

śniejszym punktem w tym momencie
Uwielbiam bywać z tymi postludźmi, są tacy otwarci, mili, 

mądrzy 
każdy tam się uzupełnia
Cudne to, że jak nie wiem czegoś, to każdy mi pomaga
a jak ja słyszę ich czasami karkołomne sformułowania
to wkraczam do akcji i dajemy radę
Emoticon smile
…
Jest godzina zero dwadzieścia pięć
A ja wciąż nie śpię
Choć jutro z samego rana 
Z samego rana znowu
Wypiłam kilka kieliszków wina
Wytrawnego białego
Wegetariańskiego
Połknęłam proszki
Mimo to wciąż nie śpię
Moje serce się kołysze
A ja list do was piszę
I rzucam go w ciszę 
Nie zmrużę oka dopóki nie opiszę
Tego co widziałam
To była kula światła pomarańczowoczerwona
Pulsująca wirująca
Poruszała się z dużą prędkością
Lecz bezgłośnie
Sunęła nad Ośrodkiem Mieszkalnym jak świetlista 

piłka
I wtedy 
Wtedy 
Usłyszałam ten głos
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Słyszymy rozbudowaną wokalizę Violetty V.

NARRATOR
To najważniejsze świadectwo obecności Violetty V.
Dwa tysiące lat po jej oficjalnej śmierci
Świadectwo które do podręczników historii przeszło jako 
„Świadectwo Samotnej z Pragi Północ”

ŚWIADEK (SAMOTNA Z PRAGI PÓŁNOC)
Śpiew wypełniał całą przestrzeń
Szedł z góry ze świetlistej kuli i rozprzestrzeniał się kuliście
Równomiernie wypełniał wszystkie zakamarki naszego 

Ośrodka Mieszkalnego
Postludzkiego 
Nagle kula zatrzymała się zawisła w powietrzu
Zrobił się w niej czarny otwór z otworu wysunęły się dłu-

gie schody
Przez chwilę nie działo się nic
Ale po chwili po schodach zaczęła schodzić ona
O długich złotych włosach
W długiej białej połyskliwej sukni
Zdawało się że spływa na ziemię
Gdy już jej dotknęła 
Rozwarła szeroko ramiona
Jakby chciała objąć wszystko całą ziemię
Nikogo więcej nie było
My postludzie nie wiemy co to zbiegowisko
Jesteśmy istotami samotnymi
Nie tworzymy żadnych wspólnot
Ponieważ nie jest nam to do niczego potrzebne
Wszystkie potrzeby zapewnia nam zmodyfikowane DNA
Mamy bardzo bogate życie wewnętrzne
Spędzamy życie rozmyślając i prowadząc intelektualne 

wirtualne rozmowy
Z innymi postludźmi
Ona z powrotem weszła do wnętrza kuli
Lecz śpiew trwał w przestrzeni
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Miałam wrażenie że jest skierowany tylko do mnie
Od tamtej nocy źle sypiam
Harmonia mojej linii życia uległa zakłóceniu
Zastanawiam się co jest poza naszym Ośrodkiem 

Mieszkalnym
Podobno dzicy nadal kultywują takie formy jak małżeń-

stwo i rodzicielstwo
Podobno łzy mają słony smak

NARRATOR
To był ostatni zapis w dzienniku Samotnej z Pragi Północ
Oddaliła się z miejsca swego bytowania w Ośrodku 

Mieszkalnym
W jej apartamencie pozostały nie tylko zapiski ale rów-

nież bogaty księgozbiór
Literatury sprzed dwóch tysięcy lat
Na biurku leżały pootwierane i pozakreślane w różnych 

miejscach książki
Michela Houellebecqa pisarza który na początku XXI wie-

ku uważany był 
Za autora najbardziej ponurych diagnoz cywilizacji 

zachodniej
I nie mniej ponurych prognoz co do jej przyszłości
Dziś wiemy że jego sentymentalne wywody były całko-

wicie chybione
Ponieważ to co wtedy uważano za niekorzystny rozwój 

wypadków
Dla nas okazało się błogosławieństwem
Największym osiągnięciem postludzkości jest niemal cał-

kowity zanik
Uczuciowości 
To co pozostało to w pełni kontrolowane farmakologicz-

nie relikty
Których nie usunęliśmy jedynie przez szacunek dla na-

szych protoplastów
Oddalenie się Samotnej podobnie jak kilka innych takich 

przypadków
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Nie było niczym niepokojącym
Zwykły efekt uboczny
Bez znaczenia dla ogólnego kierunku

PROFESOR JOHANSON
Świadectwo Samotnej z Pragi Północ miało jednak wpływ
Na rozwój badań wiwianistycznych i piosenkologicznych
To od niego zaczęto na poważnie rozważać hipotezę 

o wzięciu Violetty V.
Na pokład statku kosmicznego nieznanego pochodzenia
Różne wątki zaczęły się łączyć i zazębiać
Według ostatnich sondaży większość postludzi sądzi
Że Violetta V. nigdy nie umarła tylko zmieniła miejsce 

pobytu
A wysoko zaawansowana cywilizacja pozaziemska
Zapewniła jej nieśmiertelność w innym jednak wymiarze 

niż nieśmiertelność postludzka
Violetta V. według tych przypuszczeń nie jest replikantem 

pierwotnej Violetty V.
Lecz właśnie pierwotną Violettą V. trwale zakonserwo-

waną i ocaloną od śmierci
Należy przyznać że to pogląd niebezpieczny z punktu 

widzenia 
Stabilności naszej postludzkiej struktury społecznej
Dlatego że oferuje wieczność wprost 
Nie zapośredniczoną 
Tu i ówdzie postludzie zaczynają tworzyć małe wspólnoty
Podobne do wspólnot pierwszych chrześcijan cztery ty-

siące lat temu
W bardzo niepokojący sposób naśladują dzikich
Znane są niestety pierwsze przypadki mieszania się po-

stludzi z dzikimi
W moim przekonaniu jest tylko jeden sposób na to jak 

temu przeciwdziałać
Trzeba pojmać Violettę V. i publicznie ją unicestwić
Pokazać że jest skończona
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Nagle dzieje się rzecz fantastyczna, a jednocześnie zwyczaj-
na – pojawia się Violetta V. Może np. wejść drzwiami z te-
atralnego foyer. 

NARRATOR
Po raz pierwszy od początku tej historii
Nie wiem co powiedzieć

PROFESOR JOHANSON
Zabić ją!
Zabić!
Unicestwić!
Pokazać że jest skończona i śmiertelna!
Tylko my postludzie mamy prawdziwy klucz do 

wieczności!

VIOLETTA V.
Tyle słów
Tyle gestów
Tyle krwi
A przecież jest tylko Duch
Akt Miłości
Piosenka

NARRATOR 
Chwileczkę 
Właśnie dostałem informację z centrali
Że z wszystkich stron zbliżają się do nas 
Dzicy!

Dzicy wpadają na scenę, unoszą Violettę i śpiewają pieśń 
na jej cześć.

Pośród ruin nuklearnego krajobrazu
Pod zimnymi postludzi spojrzeniami
Nieść Cię będziemy o Pani
Czysta i bez skazy
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Viva Violetta! Alleluja!

Miłość odrodzi się jak słońca promień
Po nocy ciemnej o Pani
Będziemy tańczyć pod gwiazdami
Nasyceni prawdą z Twych objawień
Viva Violetta! Alleluja!

Ludzkości nienawiść do siebie
Wydała owoce godne kanibali
Lecz zgniją i one o Pani
Obłoki piszą nową pieśń na niebie
Viva Violetta! Alleluja!

Na gruzach świata nowy Kościół wzniesiemy
Układ scalony miłości bez granic
Karmić się Tobą będziemy o Pani
I jednym ciałem odtąd się staniemy
Viva Violetta! Alleluja!

PROFESOR JOHANSON
To najwidoczniej plemię dzikusów które zachowało reszt-

ki dawnych obrządków
Przedziwne skrzyżowanie katolicyzmu i kanibalizmu
Potworna parodia kultu maryjnego

NARRATOR
Obawiam się że ma pan rację profesorze Johanson
Oni są zdeterminowani pożreć Violettę V. w akcie jedności
Z bóstwem które ona ich zdaniem reprezentuje
Ale oto coś słyszę 

Spośród chmary dzikusów zaczyna rozbrzmiewać przedziwnej 
urody wokaliza. Violetta śpiewa, podczas gdy dzikusy powoli 
od niej odstępują, zadziwieni niebiańskim śpiewem. Jeden po 
drugim padają na kolana. Tymczasem z góry spływa świetlisty 
promień, po którym Violetta krok po kroku wchodzi do nieba.
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Znów chcecie bawić się mną,
znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą,
cóż, taki widać mój los.
I znów pięknie ubrał mnie ktoś.
Ktoś mnie nauczył dwóch zdań.
Cóż, być maskotką to dość,
dość dla mych panów i pań.

A ja, ja mam dwie czułe ręce,
a ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę,
mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.

Wy, co kłamiecie bez słów,
wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów
to pusto w domach wam jest.
I ja, co pocieszać was mam,
ja, co mam służyć u stóp
wiem, że nie wiedzie się wam,
wiem, że coś gracie bez słów.

Ach, gdyby być dziewczyną,
żyć jak żyją żywi ludzie
I pić pachnące, wrzące wino,
mieć tysiące młodych złudzeń.

Znam zielonej łąki śpiew,
znam szlaki białych mew,
księżyców sto na wielkim niebie.
Ja znam upalnej nocy gwar,
sekrety młodych par
i tylko wciąż ja nie mam ciebie.
Ja znam upalnej nocy chłód,
Znam szlaki białych chmur,
zapachów sto w gorącym chlebie.
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Ja mam niejeden złoty szal,
niejeden miałam bal
i tylko wciąż ja nie mam ciebie.

Wy, co kłamiecie bez słów,
wy macie oczy bez łez.
Wy choć żyjecie wśród bzów
to pusto w domach wam jest.
I ja, co pocieszać was mam,
ja, co mam służyć u stóp,
wiem, że nie wiedzie się wam,
wiem, że coś gracie bez słów.

A ja, ja mam dwie czułe ręce,
a ja, ja mam prawdziwe serce.
Mam sny, we snach ogrody widzę,
mych łez, mych łez ja się nie wstydzę.

Znów chcecie bawić się mną,
znów chcecie słyszeć mój głos.
Wiem, że laleczką mnie zwą,
cóż, taki widać mój los.
I wiem, że wybije mój czas,
wiem, nie wierzycie w me łzy.
Wiem, nie przekonam dziś was,
że te maskotki to wy, to wy, to wy.

Piosenka wybrzmiewa z chwilą, gdy Violetta znika, pozosta-
wiając osłupiałych ludzi, postludzi i dzikich. 

KONIEC



Najpierw zamknę okno. Poczekam aż pociąg ruszy i do przedziału 
wpadnie wiatr. Wagon będzie się rozpędzał, zakołysze na rozjazdach, 
zacznie trzepotać firanka. Wtedy podniosę się ostrożnie, może nawet 
będę się przytrzymywał ściany przy lustrze, w którym odbijają się 
teraz perony. Za szybą przesunie się nazwa miasta. Z wysiłkiem 
dopchnę okno, Pani wtedy popatrzy, a ja powiem, że tak zaczyna się 
życie, albo coś równie dziwacznego – typu: „czasami droga staje się 
rozmową”, albo: „dom jest zawsze gdzie indziej”. Ponieważ w prze-
dziale nie ma nikogo, uniesie Pani brwi i będzie musiało paść zdanie, 
o które mi chodzi, pytające zdanie, bez którego nie może się udać żad-
na podróż, zwłaszcza podróż nocnym pociągiem z Poznania do Kra-
kowa przez Rawicz, Wrocław, Opole, Katowice, Jaworzno Szczakową.

– Tak Pan myśli?

Nocny pociąg 
przez Polskę
( F R A G M E N T  P OW I E Ś C I )

Wojciech Kudyba
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Taki będzie początek. Nie musi Pani nic mówić, ja też nie będę 
mówił, że już widziałem Panią wcześniej i że ma Pani ze sobą bilet 
do Krakowa. Nie powiem ani słowa o tym, że stała Pani przy rozkła-
dzie jazdy, w szarym płaszczu z różową apaszką, a dookoła siebie 
miała Pani podróżne walizki z niemieckimi napisami, wielkie kufry, 
w których mieści się całe życie. Nie musi Pani nic mówić. Ja też nie 
powiem, że patrzyłem, jak Pani płakała. Stałem i patrzyłem, chociaż 
powinienem podejść, a potem było już za późno.

– Pan mnie sobie wymyślił…

– Nie, wcale nie. Widziałem wyraźnie: rozmawiali z Panią ci dwaj 
młodzi. Zapakowali wszystko na wózek i skręciliście do wyjścia na 
perony. Czasem tak właśnie mam. Nagle nie mogę zrobić ani kroku, 
jakby ruch fizyczny zamieniał się we mnie w jakiś inny – umysło-
wy czy wewnętrzny – jakby coś się we mnie przełączało. Już nieraz 
przyłapałem się na tym, że tak się dzieje. Inni też zresztą mnie na 
tym przyłapywali. Raz nawet pomyślałem, że może tak nierucho-
mieję ze strachu, bo przecież tyle głupich rzeczy robi się w życiu ze 
strachu, więc może i to. Może zatrzymuję się właśnie dlatego, że się 
boję. I nieraz też zastanawiam się, czym ten strach właściwie jest, 
gdy przystaję, bo boję się, że ucieknie mi jakaś ważna myśl. Na czym 
polega ta obawa, że człowiek widzi, że w całym swoim życiu wcale nie 
ma tak wielu ważnych myśli. Mija dzień za dniem i nie pojawia się 
żadna. I czasem może nawet w ten sposób komuś upłynąć cale życie… 
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– Pan jest smutny?

– Nie. Ja nie. Ale ta myśl tak. Że wszystkie dworce na świecie są 
puste. Puste od ludzi, którzy przez nie przechodzą. Od tych, którzy 
się nie zatrzymują, z niczym nie wiążą. Od tych, którzy wciąż jeż-
dżą, jakby przed czymś uciekali. Od ludzi, którzy wciąż podróżują, 
jakby nie mogli wrócić. Nie myśli się o nich, że wychodzą na perony 
i znikają bez śladu, jakby w tym miejscu nigdy nie byli – a przecież 
człowiek musi gdzieś być, gdzieś się zatrzymywać, z czymś się zwią-
zać. Nie myśli się, że stoją z bagażami lub bez, że boją się samotności 
i to przed nią najbardziej uciekają, choć może nie mają dokąd. I nie 
pamięta się, że niektórzy kryją w głębi siebie płacz, bo wiedzą, że 
wyjeżdżają nie po to, by stać się kimś, ale odwrotnie. Wyjeżdżają tak 
jak i ja kiedyś wyjeżdżałem – po to, żeby stać się nikim.

 
– Ale przecież Pan wraca…

– Sam nie wiem… Mieszkam w domu starców w Witten. Po udarze 
nie miałem wyboru. A Pani, pochodzi Pani z Krakowa?

– Nie. To skomplikowana historia. Powiem Panu tylko tyle, że 
ostatnio prawie dziesięć lat w Bochum. O trzy za dużo. To jest teraz 
muzułmańskie miasto – nie mój świat… Nie mówmy o tym… Niech 
Pan lepiej powie o sobie …

 
– To nie takie proste. Najpierw musiałem wszystko stracić: pamięć, 

mowę, przyjaciół. A potem wszystko na nowo odnajdywać. Na nowo 
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uczyć się chodzić. Wtedy zrozumiałem jak bardzo jestem tam obcy. 
Dowiedziałem się, że mój świat jest, ale od razu wiadomo, że utraco-
ny. Dopóki go nie dotknąłem, nie bolał. A tam w Witten całym sobą 
poczułem, że jestem nie tu, gdzie bym chciał. Nie tam, gdzie powi-
nienem być. Że to jakieś nieporozumienie, jakbym zasnął i w tym 
śnie ktoś mnie wywiózł na pustkowie i tam zostawił. Nie wiem, jak 
to Pani wytłumaczyć: człowiek się budzi i jeszcze czuje to wszyst-
ko, co było jego światem – te wszystkie zapachy, kolory, dźwięki; te 
wszystkie ulice, ludzi na nich, ich zwyczaje, ich historie. Jeszcze to 
czuje, jeszcze wspomina, ale już widzi, że to wszystko jest coraz dalej, 
bo dookoła pusto, jakby ktoś mu wyrwał kawał życia, przyrośnięty 
do skóry. Kiedyś był w tym miejscu jego świat, a teraz jest tylko ten 
wykrot. Któregoś dnia wszedłem do pokoju i nie wychodziłem chyba 
ze trzy doby, bo mi się wydawało, że nie mam dokąd. Coś takiego, 
jakby zaraz za drzwiami zaczynał się jakiś bezkresny ugór, jedno 
wielkie nic. A w głowie i właściwie w całym ciele wciąż mi jeszcze 
szumiało od tamtych polskich słów i obrazów. Leżałem, wsłuchiwa-
łem się w ten wewnętrzny puls i całym sobą czułem, że to, czego mi 
brakowało, ta opowieść, ta całość, która mogła mi wytłumaczyć, kim 
naprawdę jestem – że ona istnieje. Dopiero wtedy poczułem, że odzy-
skałem całe lata, całe długie pasma mojego życia, całą jego osnowę 
i że brakuje mi tylko pojedynczych elementów. Leżałem na wznak na 
łóżku i od razu się zjawiały: scena za sceną – wszystkie w kolorach, 
w dźwiękach, wszystkie tak żywe, jakbym patrzył oczami dziecka. 

– Jak we śnie…
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– No właśnie: z zamkniętymi oczami. Niech Pani spróbuje. 
Z zamkniętymi oczami dużo lepiej. Powieki od razu stają się cięż-
kie, całe ciało staje się ciężkie, jakby opadało, jakby gdzieś płynęło. 
Niech Pani go nie zatrzymuje. Ono się teraz unosi. Unosimy się i moż-
na teraz zobaczyć, jak garbata Ludwika idzie przy miedzy, a w ręku 
ma już prawie wszystko: drobne grzechotki lnu, paciorki jarzębiny, 
siną miętę, macierzankę, słoneczny rumianek, senne główki maku. 
Ma Pani rację, zasypiamy. Jest już po żniwach, a ona ma majeranek, 
koper, szałwię i krwawnik, ale jeszcze się schyla – dokłada dziurawiec 
na rany, piołun na żołądek, wrotycz na tasiemca; dokłada tureckie 
proso, rozmaryn, dokłada grube kłosy pszenicy i pęki końskiego 
szczawiu. Słońce już nisko, lecz jeszcze podchodzi, skubie gałązki 
dębu i leszczyny. Czerwone słońce już za górą, a ona wchodzi do sadu, 
rwie gałązkę jabłoni z papierówką na końcu. Robi się ciemno, a ona 
jeszcze wchodzi do ogrodu, rwie dzwonki, georginie, dalej, na ciem-
ne grzędy, pod ziemię, żeby urwać duży pomarańczowy korzeń. Już 
wychodzi, lecz niby przypadkiem chwyta jeszcze złote włosy, obry-
wa kukurydzę i stroi. Gwiazdy wysoko, spódnica od dołu nasiąka od 
rosy, ale jeszcze wyciąga wstążki, zawiązuje, jeszcze idzie i układa. 
I jeszcze musi się przebrać. Jeszcze nowa chustka i kolorowy serdak, 
jeszcze ozdobna spódnica, dopiero wtedy żegna się na progu, leci do 
kościoła. Dopiero wtedy wchodzi i widzi, że cała nawa już się pali od 
słonecznych wiązek, a wszystkie ozdobne i w każdej mieści się cała 
ziemia, a może nawet cała Polska.

Właśnie też śpiewają „Boże coś Polskę”, właśnie wracają z ziołami 
do domów, wieszają przy drzwiach, właśnie suszą, ucierają, dają do 
maści, do nalewek, do zasiewu – bo jest już jesień. Po deszczach sieją 
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zboże pod lasem i chodzą na grzyby. Niech Pani popatrzy. Chodzą 
właśnie jakby w wieczornym różańcu, jakby w miarowej modlitwie. 
Zmierzch robi się teraz szybko, chodzą po czarnym lesie, przesu-
wają ziarenka życia. Jedno za drugim, jedno za drugim. Chodzą 
po dawnych okopach, zarośniętych mchem i paprociami, po tran-
szejach zawalonych ściółką i próchniejącymi pniami brzóz. Chodzą 
z dziećmi, zbierają grzyby. Dochodzą aż do krzyża na wzgórzu, do 
mogiły i nawet dalej – aż pod tory, pod cmentarz po drugiej stro-
nie. W listopadzie idą ze świerkowymi wiankami, z kwiatami i ze 
światłem. Zatrzymują się przy mogile i przy grobach, cały czas coś 
tłumaczą dzieciom, a wianek pachnie żywicą, torami sunie pociąg, 
mknie po nasypie za grobami, jakby odjeżdżały nim dusze. Niech 
Pani popatrzy: odwracają się niepewnie, jakby na kogoś czekali. 
Schylają się, jakby ten ktoś szedł do nich w nocy, a oni musieli mu 
zapalić świeczkę, bo inaczej mógłby ich nie znaleźć. Oni wiedzą, że 
ogień pali się po to, żeby być blisko. Ten, kto czeka, zawsze jest bli-
sko, na wyciągniecie ręki – jak dom, jak jodła, jak srebrzone orze-
chy, jak lukrowany piernik. Tyle lat uczyli się czekać, tyle lat uczyli 
się wigilii – zapisywali ją w książkach, śpiewali w kolędach, mówili 
wieczorami swoim najbliższym. W ciemnościach opowiadali, że pod 
obrusem musi być siano, że musi być dodatkowy talerz i ktoś, kogo 
się wygląda. Że tego kogoś pokaże gwiazda, że jest mały i kruchy jak 
hostia. Niech Pani patrzy: łamią się hostią opłatka i nawet ja mógł-
bym teraz złożyć Pani życzenia, moglibyśmy się też uściskać. Niech 
się Pani nie dziwi. Moglibyśmy się przy tych życzeniach uściskać, 
chociaż mamy w sobie tyle ran, tyle bolących miejsc. Moglibyśmy, 
chociaż oboje kiedyś umarliśmy i patrzyliśmy na samych siebie jakby 
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z chmur. Moglibyśmy, chociaż jakiś czas nas nie było, a potem wró-
ciliśmy – trochę tak, jak wraca wiosna: niby ta sama, a inna.

Niech Pani nie otwiera. Jeszcze nie teraz, kiedy schodzą śniegi 
i w czarnej rzece płynie kra. Zaraz będzie jasno. Słońce jeszcze nie 
wstało, tylko ptaki. Ogród śpi i dźwięczy ich głosami. I domy śpią. 
W marcu zbudzą się wierzby, pod kapliczką z Męką Pańską wstanie 
trawa. Z ziemi wyjdą krokusy i przylaszczki, z czeluści wyjdą pokrzy-
wy i mlecze. Kapliczkę ktoś pobieli, udekoruje baziami. W niedzielę 
będzie się obok niej chodziło na „Gorzkie żale”, bo przecież właśnie 
w żalu zbliżamy się do innych – do innych cierpień niż nasze, do 
innych trosk. W żalu współczujemy, a we współczuciu odnawiamy 
– w tej dziwnej drodze z jednego domu do drugiego; w krzyżowej 
drodze, która nas jednocześnie zabija i ożywia. Niech Pani jeszcze 
nie otwiera. Stacja pierwsza. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie za to, że 
kiedyś byliśmy dziećmi. A także za to, że czasem przychodziła do nas 
garbata Ludwika, która uciekała wieczorami przed mężem pijakiem 
i opowiadała o Kościuszce oraz innych narodowych bohaterach dopó-
ty, dopóki nie była pewna, że zasnął. Błogosławimy Ciebie, ponie-
waż nikt nie umiał tak pięknie malować pisanek jak ona, a poza tym 
paliła papierosy w lufce, rąbała wiśniowe drewno i pomagała ojcu 
wędzić kiełbasy i szynki, żeby miały świąteczny aromat. Błogosławi-
my, ponieważ nikt nie umiał tak szybko jak ona znaleźć pod ziemią 
dużego pałąka chrzanu i ucierać go tak, by nie spłakać oczu. I nikt 
nie robił takiego żuru z jajkiem, a przecież Wielkanoc bez dobrego 
żuru jest świętem pozbawionym dostojeństwa i kultury. Błogosławi-
my, ponieważ dzięki niej nasz kosz święconki przypominał spiżarnię 
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i starczał nam na śniadanie po rezurekcji, na pierwszy posiłek w lany 
poniedziałek, a czasami też nawet we wtorek. Kłaniamy Ci się Panie 
Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, że kiedy zachorowała na serce, 
jej mąż ślubował przed Bogiem kieliszka do ust nie podnosić i stał 
się człowiekiem, a Anioł Stróż strzegł go przed zdradą przysięgi do 
końca życia. Błogosławimy Cię, że pozwoliłeś jej cierpieć z godno-
ścią i umrzeć mężnie oraz spokojnie. Ufamy też, że jest teraz z Tobą, 
bo przecież samym żurkiem mogła sobie zasłużyć na niebo, a miała 
jeszcze inne heroiczne cnoty. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste 
i błogosławimy Ciebie, że szedłeś obok nas w naszym dzieciństwie 
i wszystko, co nas otaczało, było pełne znaków Twojej obecności. 
Stacja piętnasta. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Ciebie, że przez krzyż i zmartwychwstanie swoje odkupiłeś świat. 

Niech Pani jeszcze nie otwiera. Gdybyśmy byli w naszych dawnych 
domach, okna byłyby uchylone i wpadałyby przez nie pomieszane 
zapachy bzu i piwonii. Na parapetach grzałaby się poduszki i kołdry. 
Na sznurku płynęłyby żaglowce pościeli. Za domem ktoś kosiłby tra-
wę dla królików. Pszczoły kręciłby się na deszcz. Jaskółki schodziły-
by nisko, śmigałby z piskiem pomiędzy białymi śliwami. Za sadem 
po chwili byłoby słychać dudnienie burzy. Pierwsze krople mogły-
by nas zaskoczyć na drodze. Szum goniłby nas przez ogród, przez 
rowy kaczeńców, przez podbiały, pokrzywy i szczawie. Dopadłby 
nas przy furtce, wpadlibyśmy na ganek spłukani, jakby inni. Gęste, 
majowe strugi. Bicze i pioruny, przeciwko którym stawia się w oknie 
zapaloną gromnicę. Gdyby się przejaśniło, wieczorem szłoby się do 
jaśminowej kapliczki, w której jest figurka. Poprawiałoby się przy 
niej kwiaty, śpiewałoby się litanię. Po zmierzchu wydawałoby się, 
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że, na swój ciemny sposób, stawy powtarzają jej wezwania głosami 
ptaków i żab. Gwiazdo zaranna. Spałoby się przy otwartych oknach, 
przez które nocą do pokoju wchodzą łąki pełne dzikich koniczyn, 
tymotek i jaskrów. Uzdrowienie chorych. Teraz może Pani otworzyć. 

– Szkoda…
– Wielka szkoda. Tam w Witten, niestety, też w końcu musiałem 

otworzyć i też tego pożałowałem. Drzwi były słabe, a oni walili w nie 
z całej siły i coś krzyczeli. Po chwili zrozumiałem, że jak nie otworzę, 
to wyważą. Przyszło mi wtedy do głowy, że może chcą wejść, żeby 
mnie porwać. Że walą w drzwi tak, jak ci z Jugendamtu, którzy szuka-
ją haków na rodzinę, a potem wchodzą i zabierają dzieci. Że krzyczą, 
jak ci którzy, wyrywają je matkom i potem w zamkniętych ośrodkach 
próbują z tych dzieci zrobić dobrych Niemców, ale nie zawsze się to 
udaje, bo czasem – gdy dziecko jest duże – to potrafi się powiesić 
i potem nie można już z niego zrobić Niemca. Więc kiedy widziałem 
już, jak mnie porywają, postanowiłem, że wyjdę oknem. Zsunę się 
z drugiego piętra po rynnie i wezmę taksówkę na dworzec. Już nawet 
widziałem, jak mijamy park, szkołę policyjną przy Friedhofstrasse, 
oni zaś wpadają i widzą, że pościel jeszcze ciepła, a mnie nie ma. 
Już patrzyłem, jak kupuję bilet, jak jadę pociągiem, ale nagle przy-
pomniałem sobie, że prawa noga ciągle jeszcze za mną nie nadąża, 
a prawa ręka też przykurczona i nie mogę nią złapać nawet ołówka, 
a co dopiero rynny. Więc już wiadomo było, co się stanie: że podejdę 
i po cichu otworzę. Że po chwili nagle wpadną do środka tupiąc cięż-
kimi butami, grzechocząc drabiną i narzędziami, żeby mnie odciąć. 
Wpadną i zaraz będą mnie szukać. Obejdą dookoła żyrandol, roz-
glądając się, gdzie wiszę; będą sprawdzali czy nie jestem powieszony 
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w łazience i nagle zobaczą, że stoję pod drzwiami z miską gorącego 
żuru w ręku. Najstarszy z nich obejrzy mnie wtedy dokładnie, jakby 
sprawdzał, czy jednak mimo wszystko się nie powiesiłem i czy na 
szyi nie mam sinej pręgi po zaciśniętym pasku. Potem burknie coś 
do młodszego, a ja wtedy im powiem, żeby usiedli przy stole i zaraz 
będę im nalewał do misek gorący żur z jajkiem i kiełbasą. Wiem bar-
dzo dobrze, co będzie: wielkanocny żur na zakwasie. Prawdziwy żur, 
w którym jest smak zwykłych prac w polu i dni świątecznych, długich 
lat w krajobrazie porozcinanym płachetkami łąk lub zgonami psze-
nicy, podzielonym na Boże Narodzenie i Wielkanoc; żur posypany 
majerankiem, parujący ekstrakt pór roku. Gęsta, okraszona jajkiem 
oraz kiełbasą substancja naszego życia – takiego jakie jest tu i teraz; 
w tym, a nie innym miejscu Europy. Materia życia, którą każdy może 
tu zrozumieć – na Spiszu i Morawach, na łuku Karpat i nizinie Panoń-
skiej, w Koszycach i w Płowdiw, w Bańskiej i we Lwowie. Wiem, co 
się wtedy stanie: popatrzą po sobie, będą jedli zagryzając pajdami 
chleba. Od razu poprawi im się humor, powiedzą „sehr gut” i jeszcze 
inne pochwały, zanim wyjdą. Dobrze wiem, jak się to skończy: będę 
patrzył, jak jedzą. Będę udawał, że się cieszę patrząc, jak im smakuje 
– chociaż nic nie rozumieją i jedzą właściwie bez sensu, bo żadnemu 
nie przychodzi do głowy ani pejzaż porozcinany płachetkami zago-
nów, ani dom, ani wielkanocna kiełbasa, ani rezurekcja. Wiem też, 
że będę się dziwił, jak bardzo są dalecy, jak bardzo daleko od praw-
dziwego świata. Zamknę za nimi drzwi i zaraz będzie mnie gniotło 
w boku, i chwyci mnie na nich nagła złość, nie wiadomo o co… Ω
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Zgliszcza1  M A J A  1 9 4 6 , Ś R O D A 
Środa była w Rykach, jak w wielu okolicznych miejscowościach, 
dniem targowym. Okolony jednopiętrowymi domkami rynek wypeł-
niła masa wozów, sprzedawano ze skrzynek, ale częściej wprost 
z furmanek. Na razie sprzedających było więcej niż kupujących, co 
chłopi tłumaczyli sobie brakiem gotówki u wszystkich i obawą przed 
deszczem. 

Niebo się zaniosło. Twarze odwróciły się w tamtym kierunku – 
tych, co się cieszyli, że nie ma już w Rykach folwarku, i tych, co mówi-
li, że teraz będzie gorzej, tych, co na targ mogli zjechać, bo dostali 
trochę ziemi, i tych, co nie dostali, a narzekali, że zboże oddawać 
muszą za bezcen, jak za Niemca. Po prostu auta rzadko wjeżdżały 
do miasteczka, a poprzedzane tak hałaśliwą muzyką jeszcze rzadziej. 

– Co to jest, co oni grają? – pytał się jeden drugiego.
– Ja to znam i rozpoznaję – powiedział jako jedyny fryzjer, który 

już po wojnie przyjechał tu z Warszawy. – To Marsylianka. Znaczy 
się hymn Francuzów. 
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– To co to znaczy? 
– A ja wiem? 
Marsyliankę puszczano przez głośniki umieszczone na odkry-

tej platformie pierwszej ciężarówki. Kiedy się skończyła, odezwał 
się nikomu nieznany Czerwony sztandar. Ludzie cierpliwie czekali 
na koniec hałasów. Niektóre dzieci podbiegały bliżej z życzliwym 
zaciekawieniem, bo tu rzadko ktoś przyjeżdżał, a same pojazdy to, 
Jezuniu, wartało się na nie pogapić. 

W końcu muzyka przebrzmiała i na platformie ukazał się człowiek 
w mundurze, choć bez czapki. Równocześnie z drugiej ciężarówki, 
krytej brezentową budą, wysypali się żołnierze z karabinami. Oni 
mieli nakrycia głowy. Roztasowali się przed pierwszym samocho-
dem, oddzielając go od mieszkańców Ryk. 

– Obywatele, z okazji Pierwszego Maja, święta pracy, pozdrawiam 
was ja, kapitan Kornak, w imieniu najwyższych czynników pań-
stwowych i wodza naczelnego marszałka Żymierskiego. Pamiętajcie 
o swoich zdobyczach ludu pracującego. 

„Chłopie, pamiętaj, wróg nie drzemie. Wróg chce zabrać twoją 
ziemię” – darł się przez megafon człowiek z platformy ciężarówki. 
Odpowiedziały mu wybuchy śmiechu. 

– To rymoklety bolszewickie – zawołał ktoś z gromadki skupio-
nej wokół koni niezaprzęgniętych do żadnego wozu. Inni zaczęli się 
odwracać plecami, nie bali się. Broń widzieli jeden w drugiego setki 
razy, nawet te dzieci, które wspinały się na palce, bo ciągle chciały 
zobaczyć samochody. 

– Pamiętajcie, obywatele, przed głosowaniem ludowym: Trzy razy 
tak, Niemcom nie w smak – skrzeczał kapitan Kornak. 

– Przymknij się, Żydu, bo „Orlik” przyjdzie i pogoni! – Znowu ktoś 
cisnął okrzykiem zza pleców innych. 

– Mówi do was kapitan Kornak, porzućcie warchołów. Zapodajcie 
zbirów reakcyjnych, WiN-owskich i PSL-owskich do Bezpieczeństwa 
albo do milicji, celem izolowania ich na czas ludowego głosowania 
jako szkodników na tle politycznym i społeczno-gospodarczym. – 
Głos unosił się niczym grzmot ponad dachami niewysokich domków. 
Żołnierze celowali na wszelki wypadek do uszczęśliwianego tłumu. 

Arkadek Oleszkiewicz słyszał wrzaski kapitana Kornaka z pewnej 
odległości, stał na poboczu 11 Listopada. Czuł się większy niż całe Ryki. 
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Dlaczego? Bo trzy dni temu, w ostatnią niedzielę, powiózł do Owni 
jedzenie przygotowane przez matkę, dwa bochenki chleba, kilka pęt 
kiełbasy, coś tam jeszcze, na ramie swojego roweru. Nie znał tamtej 
wsi, dwa razy musiał hasło podawać. 

Ale rower toczył się szybko, a on po kolei domyślał się drogi. Gdy-
by tak żwawo myślał u księdza Frelka na lekcjach czy u pani Celiny, 
byłby najlepszym uczniem. Czy można wszystko mieć naraz? 

Spotkał go po raz pierwszy od czasu, kiedy major wjeżdżał na 
koniu, podczas wyzwalania Ryk w ’44, a on biegł za nim ulicą Łukow-
ską. Sam nie był pewien, czy powinien go widzieć – konspiracja. Ale 
brat co drugą, trzecią niedzielę zachodził do nich do domu, chociaż 
w Rykach była milicja, a czasem i wojsko. 

„Orlik” był nieogolony co najmniej od dwóch dni. Włosy miał 
zaczesane, baki, wąsy dość gęste. Wyglądał zaskakująco czysto, wła-
ściwie nie całkiem wojskowo – szara marynarka, zielonkawe spodnie 
wpuszczone w buty z cholewami, jasna koszula. Nawet Arkadek, 
mało obserwujący świat, uznał, że dziwnie się prezentuje dowódca 
na tle stodoły, na tyłach jednoizbowej chałupy, jakby go zrzucono 
z nieba. 

Mówiło się, że nie zawsze maszeruje z oddziałem, bo jako najcen-
niejsze dobro jest chowany w najróżniejszych miejscach. Arkadek 
już z jedzeniem nie raz i nie dwa chodził, a jego nie spotkał. A teraz 
nagle na niego wyszedł, jak gdyby nic. 

„Orlik” patrzył na niego, niestety, jak na podwórzowego pieska. 
– Panie komendancie, a kiedy ja będę mógł do was? Teraz ze mnie 

świeżak, ale okaże się niezły rozwałkowicz. 
– Jak „Ryś”? To on ci nakładł tych słówek w głowę? Ciekawe, czy 

wie chociaż, jak ryś wygląda, kiedy całe życie w Rykach siedzieliście. – 
Tamten uśmiechał się szerzej jeszcze. 

– Panie komendancie! 
– A jaki chcesz mieć, mały, pseudonim? 
– No „Kmicic”. 
– „Mały”, to będzie twój pseudonim. 
– Nie lubi komendant Kmicica? – Za wszelką cenę chciał uniknąć 

zwady, chociaż bolało. 
– To się zdziwisz. Ja Kmicica lubię, ale żebyś ty mnie rozumiał… 

Ja zawsze wierny zostać się chciałem, jak Wołodyjowski, zawsze 
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w dobrej sprawie. A Kmicic… on za darmo, on za pokrętność swoją 
miłość zdobywał, nie uważasz? 

– Ejże, ale kto to kolubrynę w powietrze wypierdzielił? 
– Nie mów takimi słowami, bo do raportu postawię. Nie jest już 

czas na ciebie? – Ja bym naprawdę chciał do was. Walek już przy-
stawać na to zaczął. – Ja muszę przystać. A tato twój nie chce. Jego 
masz słuchać. 

– On nie rozumie… 
– Posłuchaj, ja maturę zdobyłem. I to dlatego obmyślam teraz te 

wszystkie… ruchy. I tato mój tak chciał, i matula. Teraz ich UB szar-
pie, ale to ich zasługa najpierwsza, że wszyscyśmy na ludzi wyszli, 
bracia i siostra moja. Zostań w szkole.

– Panie komendancie, ale mój tato… On się stracha, jak kto do 
drzwi puka… 

– Ci, co tu przyszli, bolszewicy, chcą, żebyśmy ojców nie szanowali. 
To starczy, żebym ja ich szanował… Zresztą on inwalida. 

– Ej inwalida. Żeby mu choć na wojnie rękę urwało, a nie że sztyw-
na od zawsze. 

– Dość! – „Orlik” miał zamiar odchodzić. 
– Ja chcę tego ubeka dostać, co wujka Władka zakatrupił. Tego 

też komendant nie zezwoli? – Arkadek stał się naprawdę namolny, 
rozjęczany. 

– Ale ty wierzysz temu sędzi? Bo wiesz, oni tam na urzędach 
mogą Polski się wyrzec i przyjaciół. To, że jest stąd… Ilu ludzi stąd 
już zdradziło? 

– Ale ja jemu wierzę. On dla Władka był jak „Spokojny” dla 
komendanta. 

– Jakby on był jak „Spokojny” dla mnie, to byłby przy Władku 
w te chwile. Poczekaj, przypomnij se pana Zagłobę, on się fortelami 
po świecie poruszał. Ja ci rozkazuję i zabraniam. 

– Ja komendanta spytam jeszcze. Opowiadają, że komendant spo-
tkał chłopaka z oddziału pijanego. Popatrzał komendant na niego 
z konia, bo on miał bimbrem się więcej nie zakrapiać. A on patrzy 
komendantowi w oczy. I strzelił do siebie. Żyć dalej nie chciał po 
takim popatrzeniu. 

– E, bajdy przynosisz, „Mały”. Słowa prawdy w tym nie ma. 
– Panie komendancie…
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– No dobrze, ale się nie zabił po pijaku, tylko postrzelił. Widzisz, 
wódka odbiera ci jasność. Może wszystko złe się od niej bierze, nawet 
komunizm. 

Choćby i zakazujący rozkaz tamtego wart był więcej niż wszyst-
ko inne. Młody Oleszkiewicz rozglądał się w poszukiwaniu uznania. 
Krzyki Kornaka w tym nie przeszkadzały. 

Pojawił się Alek, pyzaty kolega z gimnazjum, syn pracownika 
rzeźni. 

– A ty co? Słyszeli jedni, że cię tato twój z domu nie puszcza. Żebyś 
nie uciekł jak Walek.

– Daj ty mnie spokój. Na bolszewików przyszedłem se popatrzeć. 
– Twój tato chodzi po Rykach i opowiada, że szkoda, że Walente-

mu wcirów kiedyś nie spuścił, to by tamten do partyzantki nie drap-
nął. Ale którą ręką miałby go lać? – Syn rzeźnika dopiero zaczynał, 
a już Arkadek nie wiedział, kogo bronić. Walka przed tatą? Czy taty 
przed tymi tu? 

– Z tego, że Walek jest w lesie, to ci się boją i muszą takich tu 
przysyłać. 

– E tam. To wojsko, ono być musi. Miast bronią przed bandami. 
– A jakie to z Ryk miasto? Wieś prawie. – Arkadek, powtarzając 

po nieżyjącym wujku Władku, posłał koledze uśmiech głodnego 
drapieżnika. 

– Siedzisz na Jarmołówce przy samym kościele i jeszcze takie 
gadasz. Masz ty na wsi wyszynki, masz fryzjera? 

– E tam. 
– A to pole wasze to gdzie? Musicie pół dnia jechać do niego 

na podorywki. Ty jesteś wsiowy. Tylko że wam parobki wszystkie 
pouciekały. 

Oleszkiewicz przypomniał sobie narzekania matki. Myślała, że 
będzie panią nauczycielową, a trzeba było coś z ziemią zrobić. 

Sięgnął gwałtownie do tylnej kieszeni spodni. Alek szarpnął się, 
cały w strachu. Broń jakaś? Arkadek miał tam tylko pojedynczego 
papierosa, nie rozsypał mu się. 

– Co ty, tak tu? – Alek przeraził się z kolei papierosa. 
– Wiesz, że się kiedyś Ryki całe spaliły? Może ja je podpalę znowu. 
– Tato mówi, że wy wszystko chcecie spalić. Na spółdzielnie napa-

dacie, na sklepy, handel prywatny psujecie.
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– Ludziom ich pieniądze prywatne „Orlik” z napadu oddał. Co ty 
chcesz od niego? 

Arkadek pomyślał, że komendant naprawdę przypominał bardziej 
Wołodyjowskiego niż Kmicica. Podobno w czasie wojny kazał chło-
pom dawać baty za pijaństwo, nocne śpiewy, zabawy huczne rozga-
niał, ba, on nawet bimbrownie niszczyć kazał. Tego akurat Walek, 
brat Arkadka, nie rozumiał. Ale się słuchał. 

– Pono milicjanta zabito na dworcu Leopoldów. – Alek zrobił 
tajemniczą minę. 

– No i? 
– Twojego brata tam ludzie jakby widzieli. 
– A może to twój tatuś milicji donosi? 
Alek się przeraził, co sprawiło Arkadkowi radość. Jednak obaj 

zgodnie przenieśli się na podwórze spółdzielni, gdzie, i to prawda, 
„Orlik” się nie utrzymał w ‘44. Syn rzeźnika mógł to wypomnieć, ale 
pewnie bał się. Młodego Oleszkiewicza ciągnęło, żeby docisnąć do 
końca, powiedzieć o komendancie i o nim. Jak będziesz podskakiwał, 
poproszę i o n cię rozwali. 

Potrafił się powstrzymać. 

3  M A J A  1 9 4 6 , P I ĄT E K 

– Zapraszam na kawę jutro. Dziś czeka nas sporo pracy. – Wład 
lubił się popisać. Był w skórzanej kurtce, która zaczynała mu ciążyć 
w ciepłe, wciąż wczesne popołudnie. Nie nosił do niej krawata, był 
pociągający, wiedział to. 

Tylko co będzie, jak pot zacznie mu się lać strumieniami po twa-
rzy. Katany nie miał zaś gdzie zostawić, nie w tej chwili. 

Ta dziewczyna swoim wyzwoleniem przypominała mu trochę 
Brystygierową, ale była od niej tyleż zgrabniejsza, co głupsza. Tam-
ta to chytra żydówa z Rosji, ta córka ekspedytora kolejowego, uro-
dzona na krakowskim Pogórzu. Przy niej nie groziło zapomnienie 
języka w gębie. 

Nie była też nikim ważnym, resortową sekretarką, którą poznał 
wczoraj. Sprzedała mu kilka plotek o miejscowym komendancie 
Frey-Bieleckim. A teraz chodziła za nim krok w krok, wyzywająco 
umalowana, w dość krótkiej spódnicy. 
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Właśnie odnieśli wspólnie zwycięstwo nad Krakowem, starym 
i pysznym. Wędrowali chodnikiem wzdłuż południowej pierzei Ryn-
ku. Tu i ówdzie leżeli ludzie. Niektórzy pojękiwali, inni byli nieprzy-
tomni. Krakowska młodzież poniosła sromotną klęskę, wraz z nią 
przegrywał stary świat. 

Gryzelda oglądała ciekawie ofiary. Właśnie nachylała się nad mło-
dym człowiekiem o marchewkowych włosach, który oszołomiony, 
ale przytomny ściskał rękami okrwawioną głowę. Był przyzwoicie 
ubrany, w obowiązkowy letni garnitur, teraz upstrzony dużą tłusta-
wą plamą, a przy tym niemiłosiernie utytłany. Studencka czapka 
leżała obok. Wład pomyślał, że utrata takiego ubranka będzie spo-
ro kosztować – może ze dwa tysiące. Już go nie doczyści, nawet tu, 
w czystym Krakowie. 

– No i po co ci to było, rudasku? – Sekretarka trąciła spiczastym 
końcem pantofla pośladek młodego. Jej towarzysz patrzył na to 
wszystko szerzej – starcie było potwierdzeniem tego, co od dłuż-
szego czasu tłumaczył Brystygierowej. Kiedy samochody pancerne 
wjechały w tłum idący z kościoła Mariackiego z radosnym śpiewem 
na ustach, nikt z tamtych nie dobył broni, przeciwnie, zaraz się roz-
pierzchli. Oni mieli już dosyć. Oni naprawdę przegrali.

Po co krzyczeli: „Niech żyje Mikołajczyk!”? W pobliżu Plant zno-
wu, jak przed prawie rokiem, dźwignięto samochód, ale w środku był 
tylko wystraszony profesor, którego wzięto za wicepremiera. Nawet 
nie dyrektor Uniwersytetu czy tam rektor. Czyżby PSL przegrywał 
razem z nimi? 

A najciekawsze, że przed chwilą byli z Gryzeldą na Plantach. 
A tam tłum się przelewał: dziewczyny w lekkich sukienkach, chło-
paki w koszulach z podwiniętymi rękawami. Poruszali się szybko 
i jakby radośnie. Nie mieli nic wspólnego z tymi tu? A może wierzyli, 
że ta rozwałka to ich zwycięstwo. 

Na ulicy Świętej Anny pobojowisko wciąż im towarzyszyło aż po 
same Planty: porozrzucane papiery, szkło, jakieś kawałki materiału. 

– Ludzie, nie depczcie, to święta krew. – Sprzedawca podrygiwał 
przy swojej budce z lodami.

Wład podszedł do niego, uderzył z całej siły w twarz otwartą ręką. 
Starszy człowiek zatoczył się, jęknął. Ale ustał na nogach. 
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Zawrócili od Plant do Rynku. Przy ścianie jednej z kamienic milicja 
zgromadziła jeńców. Kilkunastu, z rękami w górze lub splecionymi 
na karkach, stało twarzami do muru. Pałka Włada dopraszała się ich 
pleców. Ale miał zamiar tłuc ostrożnie, z umiarkowaniem należnym; 
tego wytrzaskać, owego postraszyć, innego zmusić, żeby podpisał. 
Teraz w tym rozróżnianiu zaczął znajdować przyjemność. 

Władowi zdawało się to wszystko zresztą spełnieniem jego wiel-
kiego planu. To on uważał, że z dwóch ewentualności – wcześniejsze 
zakazanie pochodów w dniu 3 maja, względnie przymknięcie na nie 
oczu – najlepsza jest trzecia: zakaz w ostatniej chwili, tak że biedny 
dyrektor… rektor Akademii Górniczej jeszcze dzień wcześniej bło-
gosławił swoim wychowankom, żeby świętowali konstytucję srucję. 

Wład był pewien, że to jego myśli zaniesiono samemu Radkiewi-
czowi i że ten poszedł za jedynym w jego wielkim urzędzie człowie-
kiem o silnej woli. Owszem to Frey-Bielecki, sam o twarzy chłopca, 
pędził jednym z wozów pancernych – skoro to lubiał. Ale ojcem 
wszystkiego był on. 

Niektórzy z postawionych pod murem byli za młodzi na studen-
tów. Paru w harcerskich mundurach, będzie więc okazja odpłaty za 
Szczecin, tych lubił łamać najbardziej. W ’39 hitlerowcy wygarnęli 
z pobliskiego uniwersyteckiego budynku starych profesorów. Oni 
teraz ładują na samochody studentów setkami i wywożą do budynku 
starych koszar. To kto prowadzi w wyścigu? Myślał o tym bez żadnej 
ideologii, same fakty. 

Młodziutka Gryzelda natrafiła nogą na porzuconą chorągiew. 
Przez chwilę wahała się, czy jej nie podnieść. A niech bierze na 
pamiątkę, jeśli zmieści w mieszkanku. Nie, to niemożliwe, to jeden 
z dowodów. 

– To lepsze niż lody nad Wisłą, pełne wyzwoleństwo. – Dziew-
czyna chichotała. Nawet nie wiedziała, co tu się przeważyło. On nie 
będzie się zatrudniał tłumaczeniem jej tego. 

Od strony Plant biegła niezatrzymywana dziewczyna w studenc-
kiej czapce. Nie umalowała ust. Strzelała niespokojnymi spojrzenia-
mi do pleców tych pod murem. Szukała kogoś. 

Władowi przyszła do głowy obłędna myśl. Porwą ją z Gryzeldą, 
gdzieś zawloką i przesłuchają we dwójkę. Ale było to oczywiście nie-
regulaminowe i zresztą kompletnie niepotrzebne. Nie trać głowy, 
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bratku – skarcił samego siebie. 
Wypatrzył jeszcze jednego studenta schowanego w bramie. Drob-

ny brunet o szczupłej twarzy, zasłonił się ręką. A równocześnie… tak, 
on się do nich uśmiechnął. 

– A ty co, mam ci pierdolnąć w facjatę? Co się szczerzysz? – war-
knął Wład. Ale nie bił młodego człowieka. Nawet go nie zawlókł do 
pozostałych, pod mur. Był ciekaw. 

– Może lubi po łbie obrywać. – Gryzelda chichotała zza pleców 
Włada. 

– Po prostu widzę absurdalność. Tak się kończą orgie muzealne-
go patriotyzmu – oznajmił tamten młodzian cokolwiek śpiewnie. 
Wpatrywał się w oczy młodego ubeka śmiało, a przecież bez buntu, 
który tamten zawsze wyczuwał. 

– A to ci przypał. No to szoruj, student, na dobrą stronę. – Wład 
wykonał nieokreślony ruch ręką. – A jak się nazywasz? 

– Konwicki. 
– No spierdalaj, nim ktoś nie zmieni mojego rozkazu. Ω



Mikołaj Mirowski: Pańska książka 
Zgliszcza. Opowieści pojałtańskie to 
powieść, choć fikcji w niej niewiele. To 
intrygujący zapis lat 1945–1956, czasów 
wykluwania się nowego porządku 
w powojennej Polsce. Chciałbym jednak 
zapytać, dlaczego to właśnie PSL – jako 
swoisty bohater zbiorowy, uosabiany 
przede wszystkim przez postać 
Stanisława Mikołajczyka – stał się dla 
pana lustrem, w którym przegląda się 
zniszczona wojenną pożogą Polska?

Piotr Zaremba: Próbując odpowie-
dzieć na to pytanie, zacznę od osobi-
stego wspomnienia. W latach 80. jako 
licealista chodziłem do biblioteki przy 
ulicy Koszykowej w Warszawie, gdzie 
moją ulubioną lekturą były stenogra-
my Krajowej Rady Narodowej i Sejmu 
Ustawodawczego. W tamtym czasie 
(okres pierwszej Solidarności) dokumen-
tów, opracowań czy książek dotyczących 
lat 1945–56 było niezwykle mało, a tu 
nagle w wolnym dostępie znaleźć można 

było owe materiały. Moment tworzenia 
komunistycznego państwa opisany jest 
w nich z perspektywy posłów opozycyj-
nego PSL-u – mówią oni o wszystkim, 
łącznie z represjami czy działalnością 
bezpieki. I choć PSL wchodził w różno-
rakie kompromisy z władzą, to skoja-
rzył mi się od razu z Solidarnością. Kiedy 
w PRL-u wprowadzono stan wojenny, to 
porównanie stało się dla mnie jeszcze 
bardziej czytelne – jakaś forma parla-
mentaryzmu zostaje zdławiona przez 
bezlitosny system. Obiecałem sobie wte-
dy, że kiedyś opiszę historie osób, które 
poszły na wspomniane kompromisy, 
nieraz bardzo dwuznaczne, ale jednak 
podjęły grę z władzą, okazały się po pro-
stu odważnymi ludźmi.

Dziś trwa spór o Polskę tamtych cza-
sów – jakie postawy należy wychwalać, 
a jakie potępić; jak oceniać wybory zwy-
kłych ludzi, ale i tych, którzy do końca 
z bronią w ręku sprzeciwiali się nowe-
mu porządkowi. Istotna jest tu również 
perspektywa II wojny światowej, która 

DRAMATYCZNE 
WYBORY POWOJNIA 
WARTE SĄ OPISANIA 

Z PIOTREM ZAREMBĄ, DZIENNIKARZEM I PUBLICYSTĄ, O JEGO 
NAJNOWSZEJ POWIEŚCI HISTORYCZNEJ ZGLISZCZA. OPOWIEŚCI 
POJAŁTAŃSKIE, ROZMAWIA DR MIKOŁAJ MIROWSKI
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odcisnęła swoje piętno na wielu ludzkich 
życiorysach – w mojej powieści poja-
wia się ona wyłącznie w retrospekcjach. 
Mogę w tym miejscu wspomnieć choćby 
historię grupy adwokatów, którzy zostali 
wywiezieni do Oświęcimia, ponieważ 
wstawili się za swoimi żydowskimi kole-
gami po fachu. Jeden z bohaterów tej 
wywózki, prawnik Jarosz, jest w Zglisz-
czach jedną z ważniejszych postaci. Moja 
książka to próba bilansu tamtego okresu.

Po lekturze Zgliszcz mam nieodparte 
wrażenie, że Pańską książkę można 
ulokować obok takich pozycji jak 
Wielka trwoga. Polska 1944–1947. 
Ludowa reakcja na kryzys Marcina 
Zaremby czy My, reakcja. Historia emocji 
antykomunistów w latach 1944–1956 
Piotra Semki. Czy te książki były dla 
Pana pewną formą inspiracji?

– Bez wątpienia każda z tych książek jest 
ważna, choć nieco inna. Marcin Zaremba 
napisał typowe opracowanie naukowe, 
Piotr Semka coś w rodzaju eseju histo-
rycznego, próbując nakreślić stan świa-
domości ówczesnego społeczeństwa. 
Moja książka jest mimo wszystko powie-
ścią, występują w niej elementy fikcyj-
ne, choć z drugiej strony pojawiają się tu 
zarówno prawdziwe postaci, jak i treść 
autentycznych dokumentów, w tym 
danych bezpieki. Scena z kobietą reagu-
jącą płaczem na radiowe przemówienie 
Gomułki została na przykład zaczerp-
nięta z dzieła Marcina Zaremby, mimo iż 

różnimy się poglądami politycznymi, co 
z pewnością znalazło odzwierciedlenie 
na kartach naszych książek. Z pewnością 
tym, co nas łączy, jest próba pokazania 
polskiego społeczeństwa w skrajnie trud-
nej, wręcz miażdżącej sytuacji.

Niedawno podczas jednego z wywia-
dów telewizyjnych prowadzący 
zauważył, że w Zgliszczach wszystkim 
bohaterom wciąż jest zimno, chodzą 
w płaszczach, siedzą w niedogrzanych 
pomieszczeniach – dotyczy to nawet 
komunistycznej elity. Taka atmosfera 
budzi lęk, opisany również przez dru-
giego Zarembę. Do tego dołączają inne 
„niewygody” – prawie każdy miał wśród 
bliskich kogoś zamordowanego czy zagi-
nionego w czasie wojny. Moja książka to 
historia wielkiego strachu, ale i silnego 
uzależnienia od nowej władzy. To także 
opowieść o konfrontacji Polski przed-
wojennej z Polską pojałtańską. Stara-
łem się jednak podkreślić, że nie wszyscy 
sprzeciwiający się władzy komunistów 
byli jednocześnie entuzjastami II Rzeczy-
pospolitej – ten obraz był znacznie bar-
dziej skomplikowany. To z pewnością nie 
jest modne ujęcie tematu.

Jednym z głównych bohaterów Zgliszcz 
jest Stanisław Mikołajczyk. To ogromna 
wartość, że w książce popularnej, 
a nie akademickiej, pierwszoplanową 
postacią jest właśnie szef PSL-u. 
Dlaczego tak długo musieliśmy czekać, 
żeby Mikołajczyk zainteresował nie 
tylko historyków-naukowców, ale też 
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dziennikarzy, publicystów czy pisarzy? 
To o tyle dziwne, że choć od kilku 
lat w debacie publicznej pojawiają 
się Żołnierze Wyklęci, PSL wciąż 
praktycznie w niej nie istnieje. Może 
działalność przedstawicieli ruchu 
chłopskiego po prostu blaknie przy 
aktywności tych, którzy z bronią w ręku 
walczyli o świat odchodzący już do 
lamusa historii?

– Dyskusja na ten temat pojawiła się 
w przywoływanych przeze mnie latach 
80. Wspominało się wtedy o powojen-
nym PSL-u poprzez analogię do „Soli-
darności”, choć oczywiście tych dwóch 
ruchów nie można traktować w sposób 
tożsamy. Rzeczywiście, Mikołajczyk nie 
stał się bohaterem masowej wyobraź-
ni, tak jak większość osób działających 
w okresie powojennym. Dlaczego? Być 
może dlatego, że jego wybory nie były 
do końca klarowne, a on sam uwikłany 
był w rozmaite sprzeczności, choć jego 
dążenie do uratowania Polski przed 
komunizmem bez wątpienia zasługuje 
na uznanie.

Przypomnę, że dzisiejszy PSL (który, 
nawiasem mówiąc, z tamtym ma nie-
wiele wspólnego) domaga się przyzna-
nia Mikołajczykowi Orderu Orła Białego. 
Pojawia się jednak wątpliwość, czy tak 
zaszczytne odznaczenie można przy-
znać osobie, która w 1946 roku domagała 
się pozbawienia Władysława Andersa 
polskiego obywatelstwa? Mikołajczyk 
wykazał odwagę w walce z komuną, ale 

jego koniec w polskiej polityce był zde-
cydowanie mało bohaterski. Może gdyby 
został aresztowany i zakatowany przez 
komunistów, dziś wspominałoby się go 
jako bohatera; on jednak wybrał uciecz-
kę i emigrację do Stanów Zjednoczo-
nych. I trzecia przyczyna – jesteśmy wciąż 
zdominowani przez narrację szlachecko -
-inteligencką, nieco lekceważącą wszyst-
ko, co chłopskie. Z większych polskich 
miast tylko w Poznaniu stoi pomnik Sta-
nisława Mikołajczyka.

Ja z kolei spotkałem się z opinią, że 
Stanisław Mikołajczyk był – znając 
historyczne proporcje – podobny do 
Lecha Wałęsy. A jaka jest Pańska opinia 
o tym przywódcy ruchu chłopskiego?

– Jeśli zestawilibyśmy go z Wałęsą, to na 
pewno był człowiekiem, ale i politykiem, 
dużo dojrzalszym i mądrzejszym. Co 
prawda Mikołajczyk mówił dość drew-
nianym językiem, czytał przemówienia 
z kartki, niemniej cechował się przedwo-
jennym sznytem.

Na kartach powieści znajduje się 
scena, w której Mikołajczyk tłumaczy 
swoim ludziom pod koniec roku 1945, 
że pewna nadzieja istnieje, ponieważ 
Stalin powinien liczyć się z Zachodem, 
skoro Zachód oferuje mu ogromne pie-
niądze. Kilka miesięcy później powtarza 
tę argumentację, ale wtedy jego młody 
współpracownik odpowiada mu celnie, 
że gdyby rzeczywiście celem Stalina był 
dobrobyt, to taką właśnie politykę pro-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
5 

/ 
ZI

M
A

 2
0

17
 

16
3

wadziłby w ZSRR. Położenie Mikołajczy-
ka to przykład sytuacji, w której wiemy, 
że nasze działania idą ku katastrofie, ale 
nie mamy jak zawrócić z obranej drogi – 
co przywódca PSL-u dostrzegł przede 
wszystkim po sfałszowanym referendum 
z 1946 roku. Wielu przedstawicieli środo-
wiska ludowego wierzyło swoją drogą, 
że Zachód zareaguje na ten skandal, jed-
nak była to jedynie mrzonka, biorąc pod 
uwagę choćby brak odzewu na przepro-
wadzony w czerwcu 1945 roku tak zwany 
proces szesnastu.

Nasuwa mi się w tym miejscu pytanie, 
czy w takiej sytuacji polityk nie powi-
nien po prostu skazać się na męczeń-
stwo? Odpowiedzieć nie jest łatwa, bo 
choć dawni towarzysze Mikołajczy-
ka z PSL-u mieli duże pretensje o jego 
wybór z października 1947 roku, to ich 
stanowisko zaczynało stopniowo łagod-
nieć wraz z upływem czasu – wiem to 
choćby z relacji Wandy Nadobnik, córki 
posła PSL-u z Poznania.

Zarzutów wobec Mikołajczyka jest 
faktycznie sporo, na czele z tym, że 
swoją obecnością legitymizował 
władzę. Ale czy nie lepiej odwrócić 
sytuację? Przecież to właśnie Stanisław 
Mikołajczyk był w praktyce jedynym 
opozycyjnym politykiem, który 
zdecydował się wrócić do Polski 
i powiedzieć realnie: „sprawdzam”. 
Wracając jednak do samej powieści, 
warto wspomnieć, że bohaterów 
historycznych jest tu niezwykle 

dużo. Józef Cyrankiewicz, Władysław 
Gomułka, Julia Brystigerowa. Jak 
budował Pan te i inne postaci na 
potrzeby swojej książki?

– Ciekawą postacią jest bez wątpienia 
Gomułka, związany pochodzeniem ze 
wsią, a jednocześnie marginalizują-
cy wpływ klasy chłopskiej na Polskę ze 
względu na domniemane hamowa-
nie rozwoju kraju. Gdzieś pod koniec 
książki powinien może nawet dobitniej 
zabrzmieć głos jakiegoś komunisty, który 
podsumowuje zmagania PSL-u: poko-
naliśmy was; wielkie budowy socjalizmu 
zabierają wam ludzi, przekształcają kraj 
w kierunku, którego nie chcieliście. Nie 
mógłby to być Gomułka, bo skądinąd 
sam został uwięziony. Faktycznie jednak 
towarzysz „Wiesław” obsesyjnie niena-
widził Mikołajczyka. Dość powiedzieć, 
że tuż przed swoją śmiercią na począt-
ku września 1982 roku zdążył porównać 
pokojowe manifestacje „Solidarności” 
organizowane w rocznicę porozumień 
sierpniowych do podnoszącej głowę 
hydry, starającej się wywrócić Polskę do 
góry nogami niczym powojenny PSL. 
Wiele cech Gomułki zaczerpnąłem z jego 
pamiętników, które są dość mało znane.

Józef Cyrankiewicz z kolei nie lubił 
Mikołajczyka z innych powodów – chciał 
się bawić, odreagować pobyt w obozie 
koncentracyjnym, dlatego opór lidera 
PSL-u zaczynał go po prostu mierzić. Co 
do Brystygierowej, starałem się ukazać 
ją jako fanatyczną teoretyczkę totalita-
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ryzmu – mamy poświadczone relacje, 
że snuła wizje systemu, w którym każdy 
będzie kontrolowany niemal godzinę po 
godzinie. Bez wątpienia stronę komu-
nistyczną – czy szerzej: reżimową – było 
opisać trudniej niż opozycję, przede 
wszystkim ze względu na brak dosta-
tecznych materiałów źródłowych. To był 
jednak świat dość hermetyczny.

Ciekawym zabiegiem powieści 
jest wprowadzenie do niej postaci 
Stanisława Jarosza, sędziego, 
przedwojennego adwokata, polityka 
PSL-u, choć nie pierwszej linii, który 
kroczy obok głównych bohaterów 
powieści. Czy Jarosz miał stać się 
takim „everymanem” spajającym 
poszczególne wątki rozbudowanej 
przecież książki?

– Jarosz nie jest dosłownie „every-
manem”, ponieważ to człowiek wykształ-
cony, doktor prawa, po wojnie prezes 
sądu, a przecież przedwojenna elita 
została w czasie wojny wyniszczona. Ale 
do pewnego stopnia ma Pan rację – bio-
rąc pod uwagę stopień jego powojenne-
go zagubienia, można stwierdzić, że jest 
typowy. To postać fikcyjna, choć oparta 
na życiorysie rzeczywistej osoby: większą 
część swojego wojennego życia spędza 
w obozach koncentracyjnych, jest prze-
siąknięty rzeczywistością obozową, co 
ma swoje konsekwencje. Jarosz to postać 
niejednoznaczna, zmaga się z pewnymi 
pokusami, ale ostatecznie nie podejmu-

je współpracy z komunistami. Stano-
wi w jakimś sensie symbol tragicznych 
wyborów powojnia.

Podobną postacią jest już w pełni 
realna Zofia Nałkowska, nad którą też się 
specjalnie „nie znęcam” – widzę okolicz-
ności łagodzące, choć jej dzienniki powo-
jenne to przeważnie piramidalne bzdury, 
peany na cześć nowej władzy, przewaga 
zawodowego egoizmu nad poczuciem 
wstydu. Nałkowska miała jednak prze-
błyski świadomości. Do nich z pewno-
ścią należy moment przyjęcia stalinow-
skiej konstytucji z 1952 roku (pisarka był 
posłanką na Sejm w latach 1947–52), 
kiedy Nałkowska rozgląda się po sali 
plenarnej, gdzie z początkowo wybra-
nych 444 posłów ostatecznie nad nową 
ustawą zasadniczą głosuje już tylko 368. 
Ta różnica brała się z różnych powodów – 
niektórzy pouciekali, niektórzy zostali 
wtrąceni do więzień, niektórzy być może 
nie przyszli. Ta scena została zresztą 
zarejestrowana przez kronikę filmową 
i odniosłem wrażenie, że do Nałkowskiej 
przychodzi wówczas refleksja: gdzie się 
podziali ci ludzie?

Warto poruszyć jeszcze jeden wątek 
obecny w Zgliszczach, czyli stosunki 
polsko-żydowskie lat powojennych. 
„Pachnący czosnkiem”, „żydowska 
władza”, „paskudne parchy” – słowa 
te wypowiadają zarówno żołnierze 
podziemia, jak i politycy PSL-u. Mówiła 
tak ulica, ale i elita. Jak zatem opisać 
reakcję społeczeństwa na takie postaci 
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jak Julia Brystygierowa czy Jakub 
Berman?

– Myślę, że po napisaniu swojej książki 
mogę spotkać się z krytyką podnoszą-
cą zarówno argument antysemityzmu, 
jak i filosemityzmu. Przecież niektórych 
ludzi narodowości żydowskiej niewątpli-
wie wpychano w objęcia nowej władzy – 
historia powrotu kilku ocalonych do Ryk 
i ich ponownego wygnania jest prawdzi-
wa. W Zgliszczach wspominam postać 
żydowskiego lekarza – przed wojną 
ulubionego medyka w miasteczku – któ-
rego spotkał taki właśnie los. Nawia-
sem mówiąc, wygnany doktor zostaje 
następnie lekarzem łódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa, ale tu z kolei pomaga 
więźniom. Pokazuję także Żydów, którzy 
związali się ze środowiskiem ludow-
ców – to przykład sekretarki Mikołaj-
czyka Marii Hulewicz. Jednocześnie nie 
mogę przecież abstrahować od wrażenia 
znacznej części Polaków, że „ta władza 
jest żydowska”.

Wracając na koniec do głównego 
bohatera – odnoszę wrażenie, 
że działania Mikołajczyka 
i PSL-u naznaczone są fatalizmem. Czy 
ich aktywność, choć z góry skazana na 
porażkę, wpłynęła realnie na sytuację 
Polski po 1945 roku?

– Bez wątpienia tak. Warto podkreślić, 
że los Polaków byłby bardziej tragiczny 
bez oporu zarówno legalnej opozycji, jak 
i podziemia niepodległościowego. Ten 
sprzeciw procentował, uwidaczniał luki 
komunistycznego systemu, choć oczy-
wiście nie da się tego matematycznie 
wykazać. Podsumowując politykę Stani-
sława Mikołajczyka i w czasie wojny, i tuż 
po niej, widać, że ważył on cały czas dwie 
wartości – realizm polityczny i impon-
derabilia. Ja znajduję usprawiedliwie-
nie dla tych, którzy wybierali jedno albo 
drugie, ale jestem świadomy, że z obu 
pozycji można dowodzić słabości lidera 
PSL-u. Rozmaite okoliczności składają się 
na życiorys polityka uwikłanego w róż-
ne kompromisy – ale na to, co powinien 
zrobić, również nie ma matematycznego 
wzoru. Ω

Wywiad jest skróconym zapisem spotkania poświęconego książce zorganizowanego w Domu Literatury 
w Łodzi 9 maja 2017 roku. Rozmowa pierwotnie ukazała się na łamach portalu „Obserwator Międzynarodowy”.



– Czy chciałbyś spróbować? 
– Teraz?
– Teraz. To znaczy, jeśli ci nie przeszkadza, że nie będziesz mógł 

spać przez całą noc.
– Chciałbym, jak najbardziej!
– Może się okazać, ze nic nigdy nie podobało ci się mniej – ostrze-

gła go Susila. – Lek moksza może sprawić, że będziesz w niebie, ale 
może to także być piekło. Albo nawet jedno i drugie, na zmianę. Albo 
jeszcze, jeśli masz szczęście lub jeśli jesteś na to gotowy, dalej niż 
jedno i drugie. A potem jeszcze dalej, z powrotem do punktu wyj-
ścia – z powrotem tutaj, z powrotem do New Rothamsted, z powro-
tem do codzienności. Tylko że tym razem, rzecz jasna, codzienność 
będzie całkowicie odmieniona.

R O Z D Z I A Ł  1 5

Jeden, dwa, trzy, cztery... Kuchenny zegar wybił dwunastą. 
Niewiadomo, po co, przecież czas dawno przestał istnieć! To 
absurdalne, nachalne dzwonienie rozległo się w samym środ-
ku bezczasowego DOZNANIA, takiego TERAZ, które nieprzerwanie 
zmieniało się w wymiarze nie sekund i minut, lecz piękna, znaczenia, 
natężenia, rosnącej tajemniczości.

– Świetlista szczęśliwość! – Słowa jak pęcherzyki gazowe podno-
siły się z płycizny jego umysłu, podpływały do powierzchni i znikały 
w nieskończonych przestrzeniach życiowych, które w tej chwili pul-
sowały i oddychały pod jego zamkniętymi powiekami. 

– Świetlista szczęśliwość.

Aldous Huxley

Wyspa ( F R A G M E N T )





Była tak blisko, że bliżej być nie mogła. A To, to bezczasowe, a jed-
nak co chwilę inne Doznanie, było czymś, co słowami można tylko 
skarykaturować i pomniejszyć, a nigdy przekazać. Było nie tylko 
Szczęśliwością, było także Pojmowaniem. Pojmowaniem wszyst-
kiego, lecz bez wiedzy o czymkolwiek. Do wiedzy potrzebny jest ten 
wiedzący i cała nieskończona różnorodność rzeczy znanych i pozna-
walnych. Tymczasem tu, gdzie był, za zamkniętymi powiekami, nie 
było ani widowiska, ani widza. Istniał tylko doświadczany właśnie 
fakt bycia niebiańsko jednym z jednością.

Nadszedł teraz świat widzeń, w których światło robiło się 
coraz jaśniejsze, pojmowanie – głębsze, a szczęśliwość stała się nie-
możliwie, nieznośnie intensywna.

– Dobry Boże – powiedział do siebie. – O, mój dobry Boże.
Jakby z zaświatów dotarł wtedy do niego dźwięk, który był gło-

sem Susili.
– Czy czujesz się na siłach opisać, co się dzieje?
Upłynęło sporo czasu, zanim odpowiedział. Mówienie sprawiało 

mu trudność. Nie z powodu jakiejś fizycznej przeszkody. Po pro-
stu czynność mówienia wydawała się tak głupawa, tak bezcelowa. 
W końcu wyszeptał:

– Światło.
– A ty tam jesteś i patrzysz na światło? 
– Nie patrzę na nie – odpowiedział po dłuższym namyśle. – Ja 

nim jestem. Jestem nim – powtórzył z naciskiem.
Obecność TEGO była nieobecnością jego samego. Osoba Williama 

Asquitha Farnaby’ego ostatecznie i faktycznie nie istniała. Ostatecz-
nie i faktycznie była tylko świetlista szczęśliwość, tylko pojmowa-
nie bez wiedzy, tylko jednoczenie się z jednością, w bezgranicznym, 
niezróżnicowanym uświadamianiu sobie. To, rozumie się, był natu-
ralny stan umysłu. Ale, z nie mniejszą pewnością, istniał także tam-
ten byt, zawodowy oglądacz egzekucji, facet nienawidzący samego 
siebie, uzależniony od Babs. Były także trzy miliardy oddzielnych 
świadomości osobowych. Każda z nich w samym środku upiornego 
świata, w którym nie do pomyślenia było, żeby ktokolwiek mający 
oczy w głowie lub choć odrobinę uczciwości wierzył na słowo. Jakiż 
ponury cud sprawił, że ten naturalny stan umysłu przekształcił się 
w tę całą nędzę i przestępczość, rodem z Wyspy Diabelskiej?

Wyspa to ostatnia 
powieść Aldousa Huxleya, 
uważana przez samego 
Autora za dzieło jego 
życia. W książce tej 
Huxley kontruje ironiczną 
wizję naszych czasów, 
którą namalował we 
wcześniejszym Nowym 
Wspaniałym Świecie (1932). 
W miejsce ponurej 
satyry Wyspa oferuje 
idylliczny obraz 
społeczności żyjącej 
w izolacji, rządzącej się 
prawami wyprowadzonymi 
z głębokich przemyśleń 
filozofii Wschodu. 
Huxley zaskakuje 
trafnością niektórych ze 
swoich przewidywań. 
Bawi kontrowaniem 
konsumpcyjnego Zachodu 
w stosowanej przez 
wyspiarzy psychologii 
społecznej i edukacji. 
W końcu – szokuje 
antydewocjonalnością 
i radykalnością 
niektórych propozycji, 
m.in. dotyczących sfery 
seksualnej. Książka ta, 
wydana pierwszy raz we 
wczesnych latach 60. 
XX wieku, dziś jest równie 
odważna, nowatorska 
i skłaniająca do dyskusji 
nad zasadami świata 
w którym przyszło nam żyć.
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Firmament szczęśliwości i pojmowania zaczęły przecinać, jak nie-
toperze o zachodzie słońca, bezładnie pamiętane kaprysy i pretensje 
o dawne uczucia. Myślinietoperze: o Plotynie i gnostykach, o tym 
Jednym i jego emanacjach. I w dół, w dół – w narastające przeraże-
nie. A potem uczucianietoperze, uczucia gniewu i odrazy, w miarę 
jak narastające przerażenie staje się określonymi wspomnieniami 
tego, co faktycznie nieistniejący William Asquith Farnaby dawniej 
widział i czynił, zrobił komuś lub wycierpiał. 

A jednak w tle i wokół, i jakoś nawet w środku tych przemyka-
jących wspomnień, trwał firmament szczęśliwości, spokoju i poj-
mowania. Kilka nietoperzy mogło sobie być na niebie o zachodzie, 
ale pozostawało faktem, że dokonało się odwrócenie okropieństwa 
cudu stworzenia. Z istoty żałosnej i przestępczej od zawsze został 
w odwrotnym trybie przerobiony na czysty umysł, umysł w jego 
naturalnym stanie, nieograniczony, niezróżnicowany, świetliście 
radosny i pojmujący bez wiedzy.

I tutaj światło, teraz światło. A ponieważ było ono nieskończenie 
tutaj i bezczasowo teraz, nikt nie znajdował się na zewnątrz światła, 
żeby na to światło popatrzeć. Faktem było uświadamianie sobie, stan 
uświadamiania sobie był faktem.

Z zaświatów, tym razem trochę z prawej, odezwał się raz jeszcze 
dźwięk głosu Susili.

– Czy czujesz się szczęśliwy? – zapytała.
Nagła fala jaśniejszej poświaty wymiotła wszystkie przemykające 

myśli i wspomnienia. Nie było już nic oprócz krystalicznie czystej 
szczęśliwości.

Nie odezwał się, nie otworzył oczu, pokiwał tylko potakująco 
głową i uśmiechnął się.

– U Eckharta nazywa się to Bóg – mówiła dalej. – Szczęście nieda-
jące się opisać, tak zachwycające i w tak niepojęty sposób intensywne. 
A w środku tego Bóg nieustannie żarzy się i płonie.

BÓG ŻARZY SIĘ I PŁONIE... Było to tak zaskakujące, tak komicz-
nie prawdziwe, że Will zaczął się bezwiednie głośno śmiać.

– Zastanawiam się nad naszymi przyszłymi nauczycielami – 
powiedział po chwili Will. – Czy da się ich nauczyć na tak późnym 
etapie? Czy możliwe jest, żeby nauczyli się brać, co najlepsze z obu 
światów? 
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– Dlaczego nie? Nie będą musieli rezygnować z niczego, co dla 
nich naprawdę ważne. Niechrześcijanie będą mogli nadal myśleć 
o człowieku, a chrześcijanie modlić się do Boga. Nic się nie zmieni, 
tylko Bóg będzie musiał być pomyślany jako immanentny, a czło-
wiek – uważany za zdolnego do samotranscendencji. 

– Myśli pani, że te zmiany mogą przejść bez żadnego zamiesza-
nia? – Will roześmiał się. – Jest pani optymistką.

– Jestem optymistką – powiedziała pani Narayan – po prostu 
dlatego, że jeśli się podejdzie do sprawy inteligentnie i realistycz-
nie, wynik może być pomyślny. Ta wyspa jest uzasadnieniem dla 
odrobiny optymizmu. Dobrze, chodźmy teraz popatrzeć, jak wyglą-
da lekcja tańca.

 Ruszyli przez ocienione drzewami podwórze i, popychając skrzy-
dła uchylnych drzwi, wkroczyli z ciszy w świat rytmicznych uderzeń 
bębna i wrzasku piszczałek powtarzających w kółko krótką, pię-
ciotonową melodyjkę, która Willowi zabrzmiała w uchu jak trochę 
szkocka.

– Czy to muzyka grana, czy odtwarzana?
– Z japońskiego magnetofonu – odpowiedziała lakonicznie pani 

Narayan. Otworzyła następne drzwi do wielkiej sali gimnastycznej. 
Było tam dwóch brodatych młodych ludzi i jedna zadziwiająco zwin-
na starsza dama w czarnych satynowych spodniach, wszyscy zajęci 
uczeniem dwudziestu, może trzydziestu małych chłopców i dziew-
czynek kroków bardzo żywego tańca.

– Czy to zabawa, czy edukacja? – zapytał Will.
– Jedno i drugie – odpowiedziała pani kierowniczka. – A jeszcze, 

na dodatek, ćwiczenia z etyki stosowanej. Podobnie jak ćwiczenia 
oddechowe, o których mówiliśmy niedawno, tylko skuteczniejsze, 
bo znacznie gwałtowniej wykonywane.

– Wytupaćmaszto – skandowały dzieci unisono, tupiąc przy tym 
swoimi obutymi w sandały nóżkami z całej siły. – Wytupać masz 
to! – Jeszcze jedno wściekłe tupnięcie i przechodziły do następnej 
figury tańca, z podskokami i obrotami.

– Nazywa się to Rakashi Horn Pipe1 – oznajmiła pani Narayan.

1 Horn pipe – matelot – taniec marynarski z epoki wielkich żaglowców.
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– Rakashi? – zdziwił się Will. – Co to takiego?
– Rakashi to pewien gatunek demona. Bardzo wielkiego i nad 

wyraz niemiłego. Personifikuje wszystkie najpaskudniejsze uczucia. 
Matelot Rakashi jest narzędziem do uwalniania niebezpiecznego 
ciśnienia pary, powodowanego złością lub frustracją. 

– Wytupać masz to! – Melodia zatoczyła koło i powróciła do chó-
ralnego refrenu. – Wytupać masz to!

– Tupnijcie jeszcze raz! – krzyknęła mała, starsza dama, dając 
z furią dobry przykład. – Mocniej! Mocniej! 

– Co miało większy wpływ na moralność i racjonalne zachowania – 
spekulował Will – czy bachiczne orgie, czy Państwo? Etyka Nikoma-
chejska czy też tańcowanie wzorem korybantów? 

– Grecy nie myśleli w kategoriach albo–albo – powiedziała pani 
Narayan. – Byli na to o wiele za rozsądni. Trzymali się zawsze zasady 
nietylkolecztakże. Nie tylko Platon i Arystoteles, lecz także menady. 
Filozofia moralna byłaby bezsilna bez takiego rozładowującego tań-
cowania, a z drugiej strony bez filozofii moralnej tancerze matelo-
tów nie wiedzieliby, co dalej. Wszystko, co tu zrobiliśmy, to wyjęcie 
stroniczki ze starej greckiej książki.

– Wspaniale! – zakrzyknął Will z aprobatą. Zaraz jednak przy-
pomniał sobie (jak zawsze, prędzej czy później, przypominał sobie, 
nawet w chwilach największej przyjemności i najbardziej autentycz-
nego entuzjazmu), że jest tym, który nie wierzy na słowo. Przypo-
mniał sobie i zaraz wybuchnął śmiechem, mówiąc: – Na dłuższą 
metę nie robi to jednak wielkiej różnicy. Korybantyzm2 nie ustrzegł 
Greków przed podrzynaniem sobie nawzajem gardeł. A kiedy puł-
kownik Dipa zdecyduje się ruszyć na was, co pomoże wasz Rakashi 
Horn Pipe? Pomoże pogodzić się z losem – to wszystko.

– Racja, to wszystko – zgodziła się pani Narayan. – Z tym że to 
wielkie osiągnięcie, pogodzić się z losem.

– Pani podchodzi do tych spraw bardzo spokojnie. 
– A jaki sens byłoby histeryzować? Nie poprawiłoby to wcale naszej 

sytuacji politycznej, jedynie pogorszyłoby naszą sytuację osobistą. 
Co pan myśli o seksie?

2 korybantyzm – pochodzi od słowa „korybanci” – w mitologii greckiej kapłani frygijskiej 
bogini Kybele, towarzyszący jej w orgiastycznych obrzędach, przy hałaśliwej muzyce.
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Pan Bahu zamachał swoją kościstą, brązową dłonią w lewo i w pra-
wo jak człowiek usiłujący odpędzić chmarę natarczywych owadów.

– To jedynie dystrakcja, to wszystko. Takie natarczywe, poni-
żające rozdrażnienie. Ale inteligentny mężczyzna zawsze da sobie 
z tym radę. 

– Jakież to trudne – powiedział Will – mieć zrozumienie dla sła-
bostek innego człowieka.

– Ma pan rację. Każdy powinien pozostać przy tym szaleństwie, 
jakim go Bóg uznał za właściwe przekląć. Pecca fortiter3 – tak radził 
Luter. Ale zajmijmy się kwestią swoich własnych grzechów, nie 
cudzych. A nade wszystko nie róbmy tego, co wyprawiają miesz-
kańcy tej wyspy. Nie próbujmy zachowywać się tak, jakbyśmy byli 
w gruncie rzeczy zdrowi na umyśle i dobrzy z natury. Wszyscy jeste-
śmy potępionymi grzesznikami na tym samym statku kosmicznym – 
na statku, który nieustannie tonie.

– Jednak wbrew temu nie opuszcza go żaden szczur. Czy to chciał 
pan powiedzieć?

– Niektóre mogą czasem próbować go opuścić. Ale nigdy nie 
odchodzą daleko. Historia oraz pozostałe szczury zawsze dopilnu-
ją, żeby utonęły z nami wszystkimi. To z tego powodu Pala nie ma 
ani cienia szansy.

Mała pielęgniarka powróciła do pokoju z tacą.
– Posiłek buddyjski – oznajmiła, zawiązując serwetkę na szyi Wil-

la. – Wszystko oprócz ryby. Ale postanawiamy, że mocą naszej wła-
snej uchwały ryby stają się jarzyną. 

 Will zaczął jeść. 
– Ilu ludzi ze świata zewnętrznego spotkałaś do tej pory? – zapy-

tał Will po przełknięciu pierwszych kęsów. – Nie licząc Rani, Muru-
gana i nas dwóch?

– Mieliśmy tu grupę lekarzy amerykańskich – odpowiedziała. – 
Przyjechali do Śiwapuram rok temu, kiedy pracowałam w szpitalu 
centralnym.

– A czym się tu zajmowali?
– Chcieli wyjaśnić, dlaczego mamy tak mało neuroz i chorób 

układu krążenia. Ach, ci doktorzy! – Potrząsnęła głową. – Proszę 

3 Pecca fortiter, sed fortius fide (łac.) – Grzesz mocno, ale wierz mocniej.
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mi wierzyć, panie Farnaby, włosy stanęły mi na głowie, wszystkim 
w szpitalu włosy stanęły na głowie od ich pomysłów.

– Uważasz zatem, że nasza medycyna jest okropnie prymitywna?
– Ach, nie, to niewłaściwe słowo. Nie jest prymitywna. Jest naj-

wspanialsza w połowie, a w drugiej połowie nie istnieje. Cudowne 
antybiotyki – ale absolutny brak metod zwiększania odporności, tak 
żeby antybiotyki nie były potrzebne. Fantastyczna chirurgia – ale gdy 
przyjdzie do uczenia ludzi, jak przejść przez życie bez poddawania 
się krajaniu, to absolutnie nic. I tak ze wszystkim. Piątka z plusem, 
gdy trzeba kogoś łatać, bo zaczął się rozpadać na kawałki, ale trója 
z minusem za utrzymywanie go w dobrym zdrowiu. Wydaje się, że 
wy tam nie znacie żadnej profilaktyki za wyjątkiem dobrej kanaliza-
cji i witamin syntetycznych. Ale, jak na ironię, głosicie hasło: „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.

– Ale leczenie – powiedział Will – jest o wiele bardziej dramatycz-
ne. A także o wiele bardziej dochodowe dla lekarzy.

– Być może dla waszych lekarzy – powiedziała mała pielęgniarka. – 
Nie dla naszych. Naszym się płaci za utrzymywanie ludzi w dobrym 
zdrowiu.

– A jakże to się robi?
– To pytanie zadawaliśmy sobie przez całe sto lat. Znaleźliśmy 

wiele odpowiedzi. Odpowiedzi chemicznych, odpowiedzi psycholo-
gicznych, odpowiedzi dotyczących tego, co jemy, jak się kochamy, co 
widzimy lub słyszymy i jak odbieramy siebie, będąc takimi, jakimi 
jesteśmy, w świecie, jaki nas otacza.

– A które z nich są najlepsze? 
– Żadna z nich nie będzie najlepsza bez pozostałych.
– A więc nie istnieją żadne panacea?
– A skąd by się wzięły?
Tu przytoczyła krótki wierszyk, którego każda studentka pielę-

gniarstwa musi nauczyć się na pamięć w pierwszym dniu studiów:

„Ja” jestem tłum, w nim dla każdego
Chemiczne inne są reguły.
W leczeniu brak jednej formuły
Bo jest z powodu nie jednego.
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– W zgodzie z tym, u nas atakuje się na wszystkich frontach jed-
nocześnie, zarówno w prewencji, jak w leczeniu. Jednocześnie na 
wszystkich frontach zapobiegania – powtórzyła z naciskiem. – Od 
diety do autosugestii, od jonów ujemnych do zwykłego podawania 
leków.

– Bardzo rozsądnie – zauważył Will.
– Nieco zbyt rozsądnie, być może – powiedział pan Bahu. – Pró-

bował pan kiedy porozmawiać rozsądnie z maniakami?
Will zaprzeczył ruchem głowy.
– Ja spróbowałem pewnego razu – uniósł z czoła siwiejący lok. Pod 

linią włosów ukazała się postrzępiona blizna, dziwnie kontrastująca 
swą białością z brązową skórą czoła. – Szczęściem dla mnie butelka, 
którą mnie uderzył, była solidnie oblepiona błotem. – Przygładził 
swoją fryzurę, mówiąc do małej pielęgniarki: – Proszę zawsze pamię-
tać, panno Radha, że dla Palańczyków nic nie jest bardziej irytujące 
niż rozsądek. Pala jest małą wyspą całkowicie otoczoną przez blisko 
trzy miliardy przypadków psychiatrycznych, dlatego pilnujcie, żeby 
nie przesadzić z waszą racjonalnością. W kręgu pomylonych czło-
wiek rzetelny nie zostanie królem. – Oblicze pana Bahu rozjaśniło 
się wolterowskim uśmiechem. – Zostanie zlinczowany.

– Chciałabyś, żebym odpowiedział na to pytanie pocieszająco czy 
szczerze? – zapytał Will.

– Szczerze.
– Licz się z tym, moja droga, że Ranga będzie wielką atrakcją. 

Chętnych, by mu się nie oprzeć, będą całe tuziny. A niektóre z nich 
będą czarujące. Jak się będziesz czuła, jeśli on nie będzie mógł się 
wybronić?

– Będę zadowolona, że jest mu dobrze.
Will zwrócił się do Rangi: 
– A ty czy będziesz zadowolony, jeśli ona znajdzie pocieszenie 

w innym chłopcu, kiedy będziesz daleko?
– Chciałbym – odpowiedział – ale czy rzeczywiście będę zadowo-

lony – to kwestia otwarta.
– A obiecałbyś jej, że będziesz wierny?
– Nie obiecałbym jej niczego.
– Mimo że to twoja dziewczyna?
– Ta dziewczyna należy do samej siebie.
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– Ranga też należy do samego siebie – dodała mała pielęgniarka. – 
Ma swobodę robienia tego, co będzie chciał.

Will przypomniał sobie różową alkowę Babs i zaczął się gwał-
townie śmiać:

– A nade wszystko ma swobodę robienia tego, czego nie chce – 
powiedział, patrząc przy tym to na jedną, to na drugą młodą twarz. 
Obie wyrażały zdziwienie. Zaczął znów, tylko nieco innym tonem 
i z odmiennym uśmiechem: 

– Zapomniałem, że jedno z was jest normalne ponad miarę, a dru-
gie tylko odrobinę odbiega od normy. Zatem nie potraficie zrozu-
mieć takiego przypadku psychiatrycznego ze świata zewnętrznego 
jak ja. – I nie dając im czasu na odpowiedź, zapytał: – Powiedzcie, 
jak długo... – zawahał się. – Ale może jestem niedyskretny? Jeśli tak, 
powiedzcie po prostu, żebym nie wsadzał nosa w nie swoje sprawy. 
Jednakże chciałbym wiedzieć, tylko z tytułu zainteresowań socjo-
logicznych: jak długo jesteście przyjaciółmi?

– Ma pan na myśli przyjaciół czy kochanków? – zapytała mała 
pielęgniarka.

– Chyba jedno i drugie, skoro już mówimy o tym.
– Dobrze, więc Ranga i ja jesteśmy przyjaciółmi od niemowlęctwa. 

Jesteśmy także kochankami – wyjąwszy ten żałosny epizod z białą 
piżamą – odkąd ja miałam piętnaście i pół, a on siedemnaście lat – 
od około dwóch i pół roku.

– I nikt nie miał nic przeciwko temu?
– A niby dlaczego?
– Hm, istotnie, niby dlaczego – powtórzył Will jak echo. – Ale 

faktem jest, że w mojej części świata dosłownie każdy miałby coś 
przeciwko temu.

– A przeciwko innym chłopakom?– zapytał Ranga.
– W teorii inni chłopcy są jeszcze bardziej zakazani niż dziewczęta. 

W praktyce... Na pewno łatwo odgadniecie, co się wyrabia wśród pię-
ciu lub sześciu setek dorastających chłopaków zamkniętych w inter-
natach. Czy takie związki zdarzają się i tutaj?

– Rzecz jasna.
– Jestem zaskoczony.
– Zaskoczony? Dlaczego?
– Skoro dziewczyny nie są zakazane.
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– Ale jeden rodzaj miłości nie wyklucza drugiego.
– Czyżby oba rodzaje były dozwolone?
– Oczywiście, że tak.
– A więc gdyby Murugan interesował się innym elegantem w piża-

mie, nikogo by to nie obeszło?
– Nie, jeśli byłby to dobry związek.
– Jednak na nieszczęście  – dopowiedziała Radha  – Rani tak 

dogłębnie wykonała swoje posłannictwo, że chłopak nie jest zdolny 
interesować się nikim oprócz niej i oczywiście siebie samego.

– Żadnymi chłopcami?
– Może teraz już tak. Nie wiem. Wiem tylko, że w moim czasie nie 

było wokół niego nikogo. Żadnych chłopców, a tym bardziej żadnych 
dziewcząt. Tylko matka i masturbacja, i ci Nawiedzeni Mistrzowie. 
Tylko płyty z jazzem, samochody sportowe i zapożyczone od Hitle-
ra pomysły, żeby zostać wielkim wodzem, a z Pali zrobić coś, co on 
nazywa nowoczesnym państwem.

– Trzy tygodnie temu – powiedział Ranga – on i Rani byli w pałacu 
w Śiwapuram. Zaprosili naszą grupę z uniwersytetu do wysłuchania 
koncepcji Murugana na temat ropy naftowej, industrializacji, tele-
wizji, militaryzacji i Krucjaty Ducha.

– Czy ktoś został przez niego nawrócony?
Ranga pokręcił głową przecząco.
– Dlaczego ktoś miałby chcieć zamieniać bogate, dobre i nieskoń-

czenie interesujące na płytkie, złe i nudne? Nie odczuwamy potrzeby 
posiadania waszych łodzi motorowych i waszej telewizji. A jeszcze 
mniej waszych wojen i rewolucji, waszych odrodzeń, waszych slo-
ganów politycznych ani metafizycznych nonsensów z Rzymu czy 
z Moskwy. Czy słyszałeś o maithuna?

– Maithuna? Co to takiego?
– Zacznijmy od tła, od historii – odparł Ranga i podjął temat z żar-

liwą skrupulatnością studenta wygłaszającego odczyt o sprawach, 
o których sam dowiedział się niedawno. – Buddyzm trafił na Palę 
około tysiąca dwustu lat temu i przyszedł nie, jak należałoby sądzić, 
z Cejlonu, lecz z Bengalu, a za pośrednictwem Bengalu – z Tybe-
tu. Z tej racji jesteśmy mahajanistami, a nasz buddyzm jest mocno 
poprzeplatany tantryzmem. Czy wiesz, co to jest tantra? 

Will miał tylko bardzo mgliste pojęcie, co przyznał ze skruchą.
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– Prawdę mówiąc – dodał Ranga, ze śmiechem i swobodą będą-
cą zaprzeczeniem jego wcześniejszej skrupulatności – moja wiedza 
w tym zakresie jest niewiele większa od twojej. Tantra to temat 
ogromny, ale w dużej części, jak myślę, głupoty i przesądy, niewar-
te zawracania sobie głowy. Jest tam jednak sensowne jądro. Jeśli 
jesteś wyznawcą tantry, to nie odrzucasz świata i nie odmawiasz 
mu wartości, nie próbujesz uciec w nirwanę z dala od życia, tak jak 
to czynią mnisi szkoły południowej. Przeciwnie, akceptujesz świat 
i robisz z niego użytek. Robisz użytek ze wszystkiego, co czynisz, 
ze wszystkiego, co ci się zdarza, ze wszystkich rzeczy, które widzisz 
i słyszysz, i smakujesz, i dotykasz, bo to wszystko narzędzia twego 
wyzwolenia z więzienia własnego „ja”.

– Tak, rzeczywiście wykonał tę operację – powiedział doktor 
Robert MacPhail. – Ale nie natychmiast. Musiano podjąć długie przy-
gotowania. Doktor Andrew zaczął od mówienia swemu pacjentowi, że 
od tej chwili będzie w stanie połykać bez bólu. Następnie dokarmiał 
go przez trzy tygodnie, a między posiłkami wprowadzał go w trans 
i utrzymywał w uśpieniu aż do czasu następnego karmienia. Ciało 
może zrobić dla ciebie wspaniałe rzeczy, jeśli tylko dasz mu szansę. 
Radża przybrał na wadze ponad pięć kilogramów i był nowym czło-
wiekiem. Nowym człowiekiem pełnym nadziei i zaufania. Wiedział, 
że czeka go ciężka próba. To samo wiedział notabene doktor Andrew. 
Pracując nad umocnieniem wiary pacjenta, umocnił swoją własną. 
Nie była to wiara ślepa. Czuł się całkiem pewny, że operacja się uda. 
Ale to niewzruszone przekonanie nie powstrzymywało go przed zro-
bieniem wszystkiego, co mogło się przyczynić do jej powodzenia. We 
wczesnej fazie przygotowań zaczął dopracowywać trans. Pacjentowi 
ustawicznie mówił, że trans będzie głębszy każdego następnego dnia, 
a w dniu operacji będzie jeszcze znacznie głębszy niż kiedykolwiek 
wcześniej. A także będzie trwał dłużej. „Będziesz spać – zapewniał 
Radżę – jeszcze cztery godziny po zakończeniu operacji, a kiedy się 
obudzisz, nie będziesz czuł żadnego bólu”. Robiąc takie zapewnienia, 
doktor Andrew był równie sceptyczny, co pełen ufności. Rozsądek 
i dotychczasowe doświadczenie mówiły mu, że to wszystko nie jest 
możliwe. Ale wobec najświeższych zdarzeń dotychczasowe doświad-
czenie przestawało się liczyć. To niemożliwe wszak już miało miejsce, 
i to wielokrotnie. Dlaczego nie miałoby się zdarzyć raz jeszcze? Waż-
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ne, żeby mówić, że się zdarzy, więc mówił to i powtarzał bez końca. 
Wszystko zatem dobrze się zapowiadało, ale jeszcze lepsza okazała 
się wymyślona przez doktora Andrew próba.

– Próba czego?
– Próba zabiegu chirurgicznego. Tok postępowania został przećwi-

czony sześć razy. Ostatnią próbę przeprowadzono rankiem w dniu 
operacji. Doktor Andrew przyszedł do pokoju Radży o szóstej i po 
krótkiej, miłej rozmowie rozpoczął magiczne ruchy rąk. Po kilku 
minutach pacjent był w głębokim transie. Doktor Andrew opowie-
dział krok po kroku, co ma zamiar zrobić. Dotykając kości policzkowej 
pod prawym okiem Radży, mówił: „Zaczynam od naciągnięcia skóry. 
A teraz, posługując się tym skalpelem – tu przeciągał po policzku 
końcem ołówka – wykonuję nacięcie. Oczywiście nie czujesz bólu, 
nawet najlżejszego. A teraz przecinam tkankę pod spodem, a ty wciąż 
nic nie czujesz. Tylko wygodnie sobie leżysz, kiedy ja przecinam 
policzek na powrót w kierunku nosa. Co pewien czas przerywam, 
żeby zacisnąć jakieś naczynie krwionośne, potem znów podejmuję 
operację. A kiedy już skończyłem z tą częścią, jestem gotowy zabrać 
się do guza. Ma on swoje korzenie w zatoce i rozrósł się w górę, pod 
kością policzkową, do oczodołu i w dół do gardła. Kiedy będę go wyci-
nał, ty masz leżeć jak przedtem, nic nie czując, wygodnie i w pełni 
odprężony. A teraz podnoszę twoją głowę”. Stosownie do zapowie-
dzi, uniósł głowę Radży i przechylił do przodu na bezwładnej szyi. 
„Unoszę ją i przechylam, żebyś mógł się pozbyć krwi, która spłynęła 
ci do ust i gardła. Nieco krwi dostało się do twojej tchawicy i masz 
trochę odkaszlnąć, żeby ją wyrzucić, ale tak, żeby cię to nie obudzi-
ło”. Radża zakaszlał raz i drugi, a następnie, kiedy doktor Andrew 
uwolnił trzymaną głowę, opadł na poduszki, cały czas w głębokim 
śnie. „I nie zakrztuś się, nawet kiedy zajmę się dolnym końcem guza 
w gardle”. Doktor Andrew otworzył usta Radży i wepchnął mu w gar-
dło dwa palce. „To tylko kwestia uwolnienia go i wyciagnięcia, to 
wszystko. Nie ma żadnych powodów, żebyś się zakrztusił. A jeśli 
musisz wykaszleć krew, możesz to zrobić przez sen. Tak, podczas 
snu, głębokiego snu”.

To był koniec próby. Dziesięć minut później, po wykonaniu dodat-
kowych ślizgów rąk i zachęceniu pacjenta do zapadnięcia w jeszcze 
głębszy sen, doktor Andrew rozpoczął operację. Naciągnął skórę, 
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zrobił nacięcie, przeciął policzek, odciął guz od jego korzeni w zato-
ce szczękowej. Radża spoczywał całkowicie odprężony, z wyraź-
nym tętnem siedemdziesiąt pięć, czując nie więcej bólu niż przy 
pozorowanym zabiegu podczas próby. Doktor Andrew przeniósł się 
z zabiegiem do gardła. Obyło się bez zakrztuszenia. Krew spłynęła 
do tchawicy: Radża odkaszlnął, nie budząc się. Spał jeszcze cztery 
godziny po zakończeniu operacji, następnie, dokładnie co do minu-
ty, otworzył oczy, uśmiechnął się do doktora Andrew spod bandaży 
i zapytał swoim śpiewnym cockneyem, kiedy się zacznie operacja. 
Po nakarmieniu i wytarciu gąbką dostał następną porcję magicznych 
ślizgów rąk i polecenie zaśnięcia na dalsze cztery godziny i szybkie-
go powrotu do zdrowia. Tak prowadzil go doktor Andrew przez cały 
tydzień. Codziennie szesnaście godzin transu i osiem czuwania. 
Radża prawie nie cierpiał bólu, a rany, mimo na wskroś septycz-
nych warunków przeprowadzenia operacji i zmiany opatrunków, 
goiły się bez ropienia. Doktor Andrew nie wierzył własnym oczom, 
porównując to z okropnościami, których był świadkiem w szpitalu 
w Edynburgu, lub z jeszcze straszliwszymi okropnościami oddziałów 
chirurgicznych w Madrasie. Ale oto już otrzymywał następną szansę 
wykazania sobie samemu, co może magnetyzm zwierzęcy.

– A jak z edukacją formalną? – zapytał znowu Will. – Skąd nie-
zbędna wiedza i potrzebne umiejętności intelektualne? Czy uczycie 
tego tak samo jak u nas?

– Uczymy metodą, jaką zapewne wy będziecie uczyć za lat dziesięć 
lub piętnaście. Weźmy na przykład matematykę. Biorąc historycznie, 
matematyka zaczynała od wypracowania pewnych użytecznych sztu-
czek, potem wzniosła się aż do metafizyki i na koniec sama się obja-
śniła, używając struktur i transformacji logicznych. My w naszych 
szkołach odwracamy tę historyczną kolejność. Zaczynamy od struk-
tury i logiki, a następnie, opuszczając metafizykę, przechodzimy od 
ogólnych zasad do zastosowań szczególnych.

– I dzieci to rozumieją?
– Rozumieją znacznie lepiej, niż wtedy, kiedy zaczyna się od uży-

tecznych sztuczek. Praktycznie każde inteligentne dziecko powy-
żej pięciu lat może nauczyć się niemal wszystkiego, jeśli mu się to 
przedstawi we właściwy sposób. Logikę i struktury – w formie gier 
i zagadek. Poprzez zabawę dzieci niewiarygodnie szybko łapią sed-
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no. Wtedy można przejść do zastosowań praktycznych. Ucząc się 
tym trybem, większość dzieci potrafi opanować trzy razy więcej 
materiału, cztery razy bardziej dokładnie i w czasie o połowę krót-
szym. Proszę, dla odmiany, rozważyć inną dziedzinę, w której można 
użyć gier do zaszczepienia podstawowych zasad. W całym myśleniu 
naukowym posługujemy się kategorią prawdopodobieństwa. Dawne 
odwieczne prawdy są zaledwie w wysokim stopniu prawdopodobne, 
a nieodwołalne prawa natury to tylko średnie statystyczne. Jak wpro-
wadzić te dalece nieoczywiste pojęcia do dziecięcych głów? Zagrać 
z nimi w ruletkę, rzucać monetą i ciągnąć losy. Uczyć je wszystkich 
możliwych gier karcianych oraz tych z planszą i kostką.

– Najpopularniejsza wśród najmłodszych gra nazywa się „Węże 
i Drabiny Ewolucji” – powiedziała pani Narayan. – Inna bardzo lubia-
na to „Szczęśliwe Rodziny Mendlowskie”4.

– Nieco później – pośpieszył dodać pan Menon – wprowadzamy 
pewną raczej skomplikowaną grę, w której cztery osoby używają 
sześćdziesięciu kart o specjalnym rysunku, podzielonych na trzy 
kolory. Nazywamy to brydżem psychologicznym. O kartach w two-
im ręku decyduje ślepy los, ale rozgrywanie to sprawa umiejętności, 
blefu i współpracy z partnerem.

– Psychologia, mendlizm, ewolucja – w waszej edukacji widać 
wyraźny nacisk na biologię – powiedział Will.

– Tak jest – zgodził się pan Menon. – Główny akcent kładzie się 
u nas nie na fizykę i chemię, lecz na nauki życia – te z zakresu przy-
rody ożywionej. 

– Czy to wasza zasada?
– Niezupełnie. To także sprawa pewnej dogodności i ekonomicz-

nej konieczności. Nie mamy pieniędzy na poważne badania w fizyce 
i chemii, nie mamy także żadnej praktycznej potrzeby takich badań. 
Brak tu ciężkiego przemysłu i potrzeby uczynienia go bardziej kon-
kurencyjnym. Nie ma uzbrojenia, żeby je czynić bardziej diabelskim, 
nie mamy także, nawet najmniejszych, chęci lądowania na Księży-
cu. Mamy tylko skromne ambicje: żyć jak istoty w pełni ludzkie, 
w harmonii z innym życiem na tej wyspie, na tej szerokości geo-

4 „Węże i Drabiny” to popularna w Anglii gra planszowa, a „Szczęśliwe Rodziny” – gra 
karciana.
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graficznej, na tej planecie. Jeżeli zechcemy i będzie nas na to stać, 
możemy brać wyniki waszych badań w fizyce i chemii i stosować je 
do naszych celów. A na razie będziemy się koncentrować na bada-
niach najbardziej obiecujących w sensie pożytku dla nas – to jest 
dotyczących życia i umysłu. Gdyby politycy w krajach od niedawna 
niepodległych mieli więcej rozumu – dodał – zrobiliby to samo. Ale 
oni chcą się panoszyć, chcą mieć armie, chcą dorównać zmotoryzo-
wanym maniakom telewizji w Ameryce i Europie. Wy tam u siebie 
nie macie wyboru – kontynuował. – Jesteście zaangażowani w fizy-
ce i chemii bez możliwości wycofania się, ze wszystkimi ponurymi 
konsekwencjami: militarnymi, politycznymi i społecznymi. Ale kraje 
słabo rozwinięte nie mają takich zobowiązań. One nie muszą iść za 
waszym przykładem. Ciągle jeszcze mają swobodę wyboru drogi, 
którą poszliśmy my – orientacji na biologię stosowaną, na kontrolę 
płodności, na ograniczoną produkcję i industrializację selektywną, 
którą umożliwia kontrola płodności. Taka orientacja prowadzi do 
szczęścia od wewnątrz, przez zdrowie, przez świadomość, przez 
zmianę swojego stosunku do świata, a nie przez ułudę szczęścia przy-
chodzącego z zewnątrz, przez zabawki, pigułki i nieustannie dostar-
czane rozrywki. Mogliby wybrać naszą drogę, ale nie chcą, bo chcą być 
właśnie tacy jak wy – niech ich Bóg ma w swojej opiece. A ponieważ 
nie są zapewne w stanie dojść do waszego poziomu – przynajmniej 
w takim czasie, jaki sobie założyli – są z góry skazani na frustrację 
i rozczarowanie, na niedolę rozruchów i anarchii, a następnie na nie-
dolę niewolnictwa pod rządami tyranów. To tragedia w pełni prze-
widywalna, a oni pakują się w nią z otwartymi oczami. 

– Tymczasem my nie możemy na to nic poradzić – dodała pani 
kierowniczka.

Tłumaczenie: 
Sławomir Jerzy Białostocki

Fragment książki Wyspa udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Cień Kształtu. 
Do kupienia na stronie internetowej: www.cien-ksztaltu.pl



Miewam stałe nawyki, co nie jest niczym dziwnym w moim upo-
rządkowanym życiu. Sen, zwykle do ósmej, pobudka, prysznic, śnia-
danie z Hanią i Małą (o ile nie zjadły wcześniej), poranne sprawunki 
i w pół do dziesiątej ruszam do pracy. Muszę się tylko zameldować 
w firmie, potem zwykle ruszam do klientów lub na nudne szkole-
nie. Właściwie narzędziem mojej pracy jest samochód. Kończę nie-
mal zawsze o osiemnastej, nie pozwalam się zarzucać obowiązkami 
ponad plan. O tej porze Warszawa jest jeszcze zakorkowana, więc aby 
dostać się na Młociny, jadę Wisłostradą, omijając centrum. Zwykle 
bywam w domu przed dziewiętnastą. Zwykle.

To był jesienny wieczór, chyba jeszcze listopad, może początek 
w miarę ciepłego, choć deszczowego grudnia. Pędziłem Wisłostra-
dą na wysokości Lasku Bielańskiego, wyjątkowo później niż zwykle. 
Dochodziła dwudziesta druga, a ja spieszyłem się do Hani, wytłu-
maczyć dodatkowy kurs do klienta w Radomiu. Byłem zmęczony, 
wściekły na szefa, siebie i już z wyprzedzeniem wściekły na Hanię, 
która prawiła mi kazanie, ilekroć wróciłem choćby kwadrans póź-
niej. Dlatego przyciskałem gaz do dechy, ignorując kolejne dzwonki 
od żony. Na tamtym odcinku nie powinienem był jechać tak szybko.

O Trzech Pechowych Dzikach usłyszałem kilka tygodni wcze-
śniej. Jeden z kierowców złapał komórką zabawną, choć w sumie 
dramatyczną scenę. Północna część Warszawy to żywa granica 
pomiędzy dziczą a cywilizacją. Dziki, od zawsze mieszkające nad 

Na poboczu 
Wisłostrady

Adam Podlewski
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Wisłą i w Lasku Bielańskim, nie uciekły mimo usilnego odgradzania 
infrastrukturą ich terytorium od kampinoskiej macierzy. Do cza-
su budowy Mostu Północnego po prostu żerowały na Marymoncie 
i swobodnie wracały na północ nadwiślańskim pobrzeżem. Potop 
betonu i stali, który pod koniec lat dwutysięcznych zalał północny 
skraj Lasku Bielańskiego, utrudnił, ale nie uniemożliwił życia war-
szawskim świniom. Dziki wciąż przemykały z północy na południe 
i z powrotem, choć rzadziej, zwykle w nocy, ścieżkami rowerowym 
i chodnikami, przekraczając ulice tylko tam, gdzie musiały. Ale cza-
sem zapuszczały się na inne trasy.

W październiku szesnastego trójka dzików, chyba stara locha i dwa 
podrośnięte warchlaki, paradowała na wiadukcie Wisłostrady. Na 
wysokości Polkowej Góry, tuż pod tarasem widokowym przy Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ciekawski kierowca 
uchwycił zwierzęta w panice uciekające przed nawałą samochodów. 
Z detali oglądanego wiele razy filmiku oceniałem, że do zdarzenia 
doszło około trzynastej, niemal w środku dnia. Nie wiem, co skło-
niło dziki do wędrówki o tak egzotycznej (jak dla nich) porze, ale 
skończyło się to tragicznie. Spanikowane świnie biegły kilkadziesiąt 
metrów wzdłuż barierki, po czym dwa młode zaczęły przeciskać się 
pod spodem. Ponoć oba spadły, a locha poskromiła nerwy i dotarła 
bezpiecznie do końca wiaduktu na wysokości stadionu Hutnika (choć 
jadący znacznie szybciej kierowca nie mógł już tego zarejestrować). 
Przez kilka dni świnie stały się bohaterami mediów, a służby miejskie 
i lokalni fascynacji dzikiej przyrody badali miejsce domniemanego 
upadku pechowych zwierząt. Nie znaleziono ciał, uznano, że dziki 
wyszły z wypadku bez szwanku.

Jadąc owego listopadowego wieczora Wisłostradą na północ, 
wiedziałem o tym zajściu, ale myślałem o szefie, żonie i niezjedzo-
nej kolacji. Widok owłosionego cielska, które nagle wskoczyło mi 
przed reflektory, był więc nielichym szokiem. Na drodze było w mia-
rę pusto, ale nie na tyle, aby nagły skręt należał do bezpiecznych 
manewrów. Spory wan minął mnie dosłownie o centymetry z lewej, 
trąbiąc jak oszalały, a ja poczułem głuche uderzenie w prawą burtę. 
Wyrównałem kierownicę, upewniłem się, że żyję, po czym znów 
zjechałem na prawy pas. Po kilkudziesięciu sekundach dotarłem do 
zatoczki zjazdu technicznego i zatrzymałem się.
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Zgasiłem silnik i oddychałem głęboko przez dobre trzy minuty, 
patrząc w lusterko. Cholernego dzika nigdzie nie było widać; w końcu 
doszedłem do wniosku, że drań przeskoczył nad barierką lub prze-
cisnął się pod nią i spadł na ścieżkę rowerową. Potem wyszedłem 
z samochodu, sięgnąłem do kluczy po miniaturową latarkę i zaczą-
łem lustrować bok mojego wozu. Oczekiwałem prawdziwej katastro-
fy, ale przeliczyłem się. Miejsce uderzenia zwierzęcia było widoczne 
na ciemnoczerwonym lakierze, ale stanowiło tylko delikatne wgnie-
cenie. Andrzeju, nie denerwuj się. Zaraz wyklepiemy – obwieścił mój 
umysł głosem spokojnego żołnierza z legendarnego filmiku. Jeszcze 
przez kilka minut oglądałem samochód (z boku, z dołu i przodu), aby 
dość do wniosku, że właściwie nic się nie stało i delikatne klepanie 
warsztacie (może zwieńczone miejscowym nałożeniem lakieru) zała-
twi sprawę. A potem poczułem zew ciekawości.

– Cholera, prawie zginąłem – mruknąłem pod nosem.
I tak byłem spóźniony, i tak Hania miała mnie zbesztać. Niczego 

nie traciłem, przeciągając wieczorny powrót jeszcze trochę. Napisa-
łem esemesa: [stluczka, nic mi nie jest, bede pozniej], zamknąłem 
wóz i ruszyłem zejściem w dół, ku ścieżce rowerowej. Pod wiaduktem 
było niemal zupełnie ciemno, ale krawędź drogi oświetlały z góry 
latarnie. Szedłem więc w tym dziwacznym półcieniu, czując irra-
cjonalną wesołość. Dopiero po dobrych stu metrach zadałem sobie 
pytanie: a co z dzikiem?

Nie zastanawiałem się, co zaszło po tym, jak zniknął, czyli pewnie 
zeskoczył z wiaduktu. Patrząc w górę, szacowałem odległość między 
poziomem ulicy i gruntem. Miejscami różnica dochodziła do pięciu 
metrów, a mój odyniec mógł spaść w pechowym miejscu 
i uderzyć w asfalt, nie miękką od wilgoci glebę. Tak na 
chłopski rozum dzik spadający z wiaduktu nie powinien 
przeżyć, a jeśli przeżył, powinien kwiczeć z bólu nad zła-
manymi kończynami. Jednak był już piątkowy wieczór, 
więc chłopski rozum również rozpoczął weekend.

Idąc ku miejscu zderzenia, zastanawiałem się, czy dzik mnie zaata-
kuje. To może brzmieć śmiesznie, jeśli siedzicie za ekranem kompu-
tera i czytacie artykuły o świniach wyjadających miejskie śmietniki, 
ale warto pamiętać, że poza ludzkimi siołami, poza strefą drogowe-
go światła i naporu samochodów, sus scrofa był po prostu wielkim 

Byłem miastowym, 
a odyniec przyjezdnym 
słoikiem. To ja broniłem 
swojego terytorium
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zwierzęciem, w teorii potrafiącym spaść się do trzystu kilogramów. 
Był wszystkożerny, może niezdolny do polowania na mięso, goto-
wy bronić swojego terytorium lub rzucić się do szarży w przypadku 
zagrożenia. Miał szable; ten osobnik na pewno, gdyż widziałem świa-
tło reflektorów odbijające się w jego kłach. Z drugiej strony była to 
tylko świnia, a świnie się je. Szedłem tak wzdłuż ścieżki, rozważając 
za i przeciw. Ostatecznie zdecydowałem, że nie wypada mi się bać. 
Byłem miastowym, a odyniec przyjezdnym słoikiem. To ja broniłem 
swojego terytorium.

Nagle w mroku błysnęło liche światełko. Zatrzymałem się, osa-
dzony nagłym poczuciem strachu, ale nie widziałem już jasnego 
punktu. Nasłuchiwałem (z powodu huku przejeżdżających nade mną 
samochodów nie słyszałem wiele), wlepiałem oczy w ciemność, ale 
dopiero gdy ostrożnie ruszyłem przed siebie, światło wróciło. Zdałem 
sobie sprawę, że widzę niewielki płomyk gdzieś w nadwiślańskich 
krzakach. Nagle niepokój zniknął, myśl o dzikach rozpłynęła się 
w ciekawości. Ki diabeł?, myślałem. Ktoś pali papierosa? Nie, to otwarty 
ogień. Ale od czego?. Odruchowo zgasiłem latarkę i zacząłem się skra-
dać, jakbym podchodził obóz wroga. Przez kilka sekund mignęła mi 
w mózgu absurdalna wizja, w której podchodzę koczowisko antropo-
morficznych dzików siedzących wokół ognia (na ruszcie piekła się, 
rzecz jasna, ludzina). Jednak z każdym krokiem moja wyobraźnia 
ustępowała zwykłemu oglądowi rzeczywistości. Patrzyłem na znicz.

Dopiero wtedy kawałki układanki wskoczyły na swoje miejsce. 
O tym wypadku było dość głośno z dziesięć lat wcześniej. Osobowe 
auto jechało szybko, nie weszło w zakręt, a kierowca tak nieszczę-
śliwie targnął kierownicą, że przebił barierkę i spadł. On, dwuletnia 
dziewczynka w foteliku na tylnim siedzeniu i żona na przednim zgi-
nęli na miejscu. Sześcioletniego chłopca zdołano dowieźć do szpi-
tala, ale nie przeżył operacji. Zwykle dla czterech ofiar pozwalają 
postawić kapliczkę, ale na górze, na zakręcie Wisłostrady, było to 
niemożliwe. Brak miejsca spowodowałby, że samo upamiętnienie 
kraksy stanowiłoby zagrożenie dla następnych użytkowników dro-
gi. Ale jakaś pobożna dusza postawiła tabliczkę na dole, w miejscu, 
w którym zatrzymał się wrak. Inna przyniosła krzyż, powiesiła na 
drzewie. Potem pojawiła się drobna figurka Matki Boskiej i kilka 
medalików świętego Krzysztofa. Kapliczkę urządzono na dziko, ale 
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nie na głupio. Może założyciel tego mikroskopijnego miejsca kultu, 
może inny partyzant współczucia, otoczył drucianą siatką miejsce na 
znicze, by można było bezpiecznie zostawiać światła dla zmarłych. 
W tym miejscu tkwiło coś prawdziwego, głębokiego i smutnego, tak 
że ani miejscowa żuleria, ani przechodząca czasem pijana młodzież 
nie odważyły się zniszczyć tego wotum.

Patrzyłem na dziwaczną kapliczkę, tabliczkę, krzyż, Maryję i naj-
różniejsze inne dewocjonalia. Nie należałem do osób szczególnie 
religijnych, katolikiem byłem głównie z nazwy, ale siła tego miejsca 
dosłownie rzuciła mnie na kolana. Uklęknąłem i zacząłem przez 
zaciśnięte zęby szeptać słowa modlitwy. Nie tylko mój język odzwy-
czaił się od pobożnej mowy, ale nawet uszy od jej słuchania, bo wyra-
zy zwykłego wspomnienia zmarłych zdały mi się egzotyką rodem 
z historycznego filmu. Ale po chwili, zaczynając już odmawiać róża-
niec, odzyskałem tę dziecięcą pewność nadludzkiej obecności i spokój 
płynący z poddania się sile widzącej ludzkie losy. Przy piątej zdrowa-
ście zadzwoniła Hania, mordując podniosły nastrój chwili.

– Boże, Andrzej, dlaczego się nie odzywasz? Jak to, nic 
ci nie jest? To dlaczego nie dzwonisz? – krzyczała żona do 
słuchawki.

– Spokojnie, kotku. To tylko zadraśnięcie – przerwałem 
jej tyradę. – A nie dzwonię, bo szukam dzika… To znaczy: 
potrąciłem chyba odyńca i teraz sprawdzam.

– Zabiłeś niewinne zwierzę…
– Sam się pchał na Wisłostradę – odpowiedziałem odru-

chowo, ale potem stwierdziłem, że nie mam ochoty na kłótnię. – 
Nieważne, chyba uciekł.

– Że to niby ja go przepłoszyłam!?
– Będę za pół godziny – stwierdziłem i rozłączyłem się. Wtedy 

zobaczyłem jego.
Stał może dziesięć metrów ode mnie, nie, chyba bliżej, z siedem, 

bo na krawędzi ciepłego kręgu światła znicza. Nie ruszał się, tylko 
patrzył na mnie tymi małymi, świdrującymi oczkami. Ale sam był 
wielki. Może nie ważył trzystu kilogramów, ale pewnie przekraczał 
dwie setki. Poruszał się bezszelestnie, albo to ja nie słyszałem nic 
podczas rozmowy z Hanią. Nie atakował, nic w jego postawie nie 
sugerowało agresji. To było najstraszniejsze.

Nie należałem do 
osób szczególnie 
religijnych, katolikiem 
byłem głównie z nazwy, 
ale siła tego miejsca 
dosłownie rzuciła 
mnie na kolana
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Nie wiedziałem, co robić. Odyniec stał dokładnie między mną 
a szlakiem, ale mogłem przecież ominąć go, idąc bardziej na północ. 
Już nie było mi wstyd, czułem się zupełnie nie na miejscu, i gdy-
by samochód był blisko, być może rzuciłbym się do biegu. Ale nie 
mogłem tak po prostu zostawić kapliczki. Niemal fizycznie czułem 
jej siłę, nierzeczywiste ciepło bijące od pojedynczego znicza. Może 
było to ciepło całego tego miejsca.

W pewnej chwili dzik położył się na boku (powoli, delikatnie; nie 
padł bezwładnie jak zwierzęta, ale niemal usiadł niczym człowiek) 
i zaczął (wciąż bezgłośnie!) tarzać się w błocie. Stałem wciąż w miej-
scu, ale już odzyskałem nieco siły i wiary w siebie. Powoli sięgnąłem 
do kieszeni, w której trzymałem wysuwany nóż do tapet, stanowiący 
choćby namiastkę uzbrojenia. Zrobiłem pierwsze kroki w tył, na pół-
noc, gdy znów zadzwonił telefon. Przyzwyczajenie bywa silniejsze 
od instynktu samozachowawczego: dobrze wyćwiczonym ruchem 
włączyłem słuchawkę blutufową, kończąc występ elektronicznego 
Vivaldiego, ale i łącząc rozmowę z Hanią.

– Kotku, ja przepraszam – odezwał się głos w słuchawce. – Nie 
wiem, co mnie napadło. To przez te proszki, nie wzięłam jeszcze 
wieczornej dawki. Bardzo się cieszę, że nic ci nie jest. Kocham cię, 
wiesz o tym?

– Ja... – odpowiedziałem w końcu, rozpaczliwie szukając wzro-
kiem dzika. Odyniec uciekł, albo właśnie szykował się do szarży. 
Przez chwilę pomyślałem, co poczuje Hania, słysząc moje agonalne 
jęki, jeśli dzik zaatakuje. Potem jednak odrzuciłem tę złośliwą fan-
tazję, zwłaszcza że zwierze na dobre zniknęło. – Nic się nie stało. 
Porozmawiamy, jak tylko wrócę. Idę do samochodu, sprawdzę, czy 
działają światła, i jadę do was.

Może to była wina nikłego promyka kieszonkowej latarki, może 
moich, praktycznie nieistniejących, zmysłów łowieckich, ale nie zna-
lazłem go. Żadnych śladów czy raczej tropów (ślady to też kupy 
i zdarta z drzew kora, czego nauczył mnie Internet) ciężkiego odyńca. 
Po pięciu minutach stwierdziłem, że niczego już nie znajdę. Czując 
się jak idiota, wykonałem znak krzyża i przeprosiłem Matkę Boską 
Bielańską, że dzik przerwał mi modlitwę. Potem ruszyłem ku samo-
chodowi, tylko dwa razy myśląc o niecnym ataku zwierzęcia na moje 
odsłonięte plecy. Światła działały, więc ruszyłem.
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Kiedy dotarłem, Hania już spała, a rano nie ominęła mnie awan-
tura. Ale była wyjątkowo krótka i – przynajmniej ze strony mojej 
żony – rozpoczęta jakoś od niechcenia. Widać naprawdę cieszyła się, 
że przeżyłem spotkanie z dzikiem.

Do Cypriana zadzwoniłem jeszcze w sobotę koło południa, 
a potem wieczorem i w niedzielę o trzynastej. Wtedy odebrał i prze-
prosił za wcześniejszy brak dyspozycji.

– Wiesz, robota.
– W sobotę? Współczuję – powiedziałem i od razu tego 

pożałowałem.
– Nie, w piątek w nocy. Ale trzeźwiałem.
– Czy to jest prawdziwa praca?
– Właściwie nie, ale popłaca. Z czym dzwonisz? – zapytał mój 

niepoczytalny prawie-przyjaciel.
Znałem go jeszcze ze studiów, to znaczy: prawie ze studiów, 

bo ja na kulturoznawstwie spędziłem tylko rok, po czym rzu-
ciłem je na dobre, widząc, że uroda uczęszczających tam lasek 
nie uzasadnia humanistycznego upokorzenia. A Cyprian chyba 
nawet zrobił magisterium, choć o tym nie rozmawialiśmy. Grali-
śmy razem, piliśmy razem, a czasem (to było dawno) dostarczał 
mi i innych substancji przydatnych w rekreacji. Niedoszły far-
maceuta i magister od spraw okultyzmu był mi zawsze życzliwy, 
czego nie potrafiłem zrozumieć.

– Dobra, mów, co masz. Wreszcie pierwszy raz? To znaczy: pierw-
szy raz widziałeś coś z Drugiej Strony?

– Nie pierdol, z konkretem dzwonię.
– Nigdy nie wierzyłeś, że zajmuję się konkretami.
– Twoje prochy są konkretne – zauważyłem. – Poza tym nigdy 

nie dyskredytowałem pewnych fenomenów parapsychicznych, które 
dotyczą niezbadanych możliwości naszego umysłu.

– No dobra, z czym masz problem?
– Z dzikiem.
Z dłuższej chwili milczenia wnosiłem, że Cyprian zastanawia się, 

czy nie żartuję. Doszedł jednak do pozytywnych wniosków. 
– Spotkajmy się. Tylko jutro, jak odeśpię.
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Spał do poniedziałkowego południa, ale potem stawił się 
na spotkanie w kawiarence na Połczyńskiej. Akurat miałem prze-
rwę po rannym kontrahencie, więc mogłem odwiedzić przyjaciela 
na jego własnym terytorium. Cyprian wyglądał okropnie, ale tak 
było, odkąd pamiętam. Widocznie niewyspany, skacowany, w sta-
nie fizycznego i psychicznego doła po przyjęciu narkotyków. Jeśli 
prawdą było, że kulturoznawca i upadły farmaceuta zarabia na życie 
sprzedażą przepisów na psychoaktywne substancje dla amatorów 
okultyzmu z Warszawy, nikt nie mógł mu zarzucić, że nie spraw-
dza jakości własnego towaru. Jednak pamiętałem, że zawsze tak 
żył, szokując nawet innych studentów kulturoznawstwa. Właściwie 
niewiele się zmienił przez ostatnie dwanaście lat, tylko ściął włosy 
i nieco schudł. Nadal wyglądał na żula, ale jego nowy image nie był 
pozbawiony pewnej wzniosłości.

– Dzik patrzył na twoją modlitwę przy kapliczce – podsumował, 
prawą ręką stawiając kolejne znaki osobistego stenogramu, a lewą 
podnosząc do ust trzecią słodką kawę. – Nie przesadzasz? To znaczy: 
nie przypisujesz zwierzęciu ludzkich motywów i zachowań? Że niby 
co, ten dzik był taki religijny, więc pozwolił ci się modlić, a potem 
nie zaatakował w miejscu świętym?

– Tylko streszczam, co widziałem.
– Streszczasz oraz interpretujesz – zauważył Cyprian i dusz-

kiem dokończył kubek kawy. – Poczytałem o tym twoim 
wypadku w sieci i popytałem. No wiesz, wśród moich 
kontaktów. Ponoć nasze archidiecezjalne łapsy... to jest 
egzorcysta rezydent i jego asystenci badali sprawę, ale 
uznali, że wypadki się nie powtarzają, skoro nie ma ofi-
cjalnych skarg. No i jeszcze sprawdzał to na własną rękę 
Jan Krendowski, jezuita, też były egzorcysta. Ale sprawę 
zostawił, nawet nie rozmawiał z proboszczem miejsca.

– Chwila, ty wierzysz w to wszystko?
– Niezbyt – przyznał Cyprian. – Ale wierzę tobie. Coś poczułeś, 

coś z Drugiej Strony, choć niekoniecznie związanego z tymi zgona-
mi. Nie ma co gadać po próżnicy, pojedziemy razem. Jutro wieczo-
rem, najlepiej o tej porze, o której widziałeś dzika. Albo ciut później. 

Kulturoznawca 
i upadły farmaceuta 

zarabiał na życie 
sprzedażą przepisów 

na psychoaktywne 
substancje
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Odbierz mnie koło dwudziestej pierwszej z parkingu przed Fortem 
Wola. A teraz muszę już iść. Zapłacisz za kawy?

Zdarzył się ten dobry dzień, w którym Hania nie pytała „co?” 
i „dlaczego?”. Powiedziałem, że wrócę później, żeby się nie denerwo-
wała i nie dzwoniła bez wyraźniej potrzeby. Pewnie miałaby znacznie 
poważniejsze zastrzeżenia, gdyby nie zauważyła, że rano pakuję do 
teczki różaniec, aparat fotograficzny i czołową latarkę. Widząc te 
akcesoria, czuła już, że nie odwiedzam urojonej kochanki, tylko... 
Cóż, nawet ja nie wiedziałem, co zamierzam, więc tym bardziej Hania 
nie chciała się gubić w dociekaniach.

Po robocie odebrałem Cypriana z Woli i ruszyliśmy Połczyńską 
oraz Trasą W-Z ku Wisłostradzie. W samochodzie mój specjalista nie 
mówił wiele, tylko podśpiewywał stare, metalowe przeboje, akom-
paniując głośnikom mojego odtwarzacza. Jak przez mgłę rozpozna-
wałem tytuły kawałków. Przy jednym z moich ulubionych, Sleepless 
Anathemy, nawet dołączyłem do melodyjnego głosu Cypriana.

– And I often cry – śpiewaliśmy, a właściwie on śpiewał, a ja wyłem. 
– I often spill a tear // Over those not here // But still they are so near! 
– po czym obaj ryczeliśmy metalowy refren: – Please ease my burden!

– Musimy robić to częściej – powiedział Cyprian, kiedy już chcia-
łem zaczynać drugą zwrotkę.

– Śpiewać metalowe szlagiery?
– Nie. Jeździć na akcje. Przyda ci się trochę odmiany.
– Daj spokój...
– Hania nie pozwoli?
– Daj spokój. Pracuję w dziwnych porach. Córkę widuję tylko 

z rana i wieczorami, jeśli wrócę, zanim mała zaśnie.
– E tam, masz zwykle wolne weekendy.
– Skąd wiesz?
– Domyślam się – odparł Cyprian. – Domyślam się też, że się 

nudzisz w tym poukładanym życiu. Wiesz, takie dziki nie zdarzają 
się zwykłym normikom.

– Komu?
– No, przeżuwaczom. Zwykłym ludziom. Coś cię ciągnie w tę noc.
– To tu – przerwałem mu.
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Dotarliśmy do północnego fragmentu Wisłostrady. Na wysokości 
Pętli Gwiaździsta zaczynał się odcinek regularnie nawiedzany przez 
dzikie zwierzęta. Mijaliśmy skraj Lasku Bielańskiego, park linowy 
i nadwiślańską piaskarnię, a ja bacznie obserwowałem drogę. Tym 
razem nic nas nie niepokoiło: jezdnia była zaskakująco pusta jak na 
tę porę, a po dzikach nie zostało nawet wspomnienie.

Minąłem skarpę i taras widokowy przy UKSW, po czym zacząłem 
zwalniać. Wskazałem Cyprianowi położenie kapliczki, ale z wiaduktu 
nie było widać żadnych światełek. Dotarliśmy do technicznego zjazdu 
przed Mostem Północnym, a ja, nie do końca legalnie, wjechałem na 
trawnik przy ścieżce rowerowej. Wyszliśmy z wozu.

– Bierzemy sprzęt – polecił mój przyjaciel. Wyciągnąłem aparat, 
latarki, założyłem na szyję różaniec. – No fajnie, ale potrzeba nam 
też czegoś bardziej przyziemnego – podszedł do bagażnika i zaczął 
w nim grzebać. Po chwili wyciągnął z niego kilka ciemnych przed-
miotów. – Wiedziałem, że zawsze mogę na ciebie liczyć – powiedział.

Owinął się ciężką, wojskową pałatką (nie pamiętałem, że wciąż 
ją wożę), a mnie podał składany stołeczek zwany „Wędkarzem” albo 
„Moherem”, gdyż był używany najczęściej przez fanatyków wędkar-
stwa oraz starszych, chorych lub po prostu leniwych uczestników 
długich uroczystości religijnych. Cyprian miał na ramieniu torbę 
ze swoimi akcesoriami, ale, z ostrożności, nie pytałem o zawartość.

– Wodzu, prowadź na Wilno! – polecił mój przyjaciel.
Ruszyliśmy ścieżką rowerową na południe. Miałem na głowie 

zapaloną latarkę czołową, a Cyprian zdawał się poruszać w ciemności 
jak duch lub kot. Z nieba kropił leniwy, rzadki deszcz, a dziwnie pusta 
Wisłostrada nad nami nie dostarczała nawet połowy zwykłych dźwię-
ków. Mój towarzysz nie przejmował się jednak niezwykłą atmosferą 
miejsca. Szedł pewnie i spokojnie, podśpiewując pod nosem:

– I often spill a tear // Over those not here // But still they are so near!.
Jednak gdy zbliżaliśmy się do zakrętu wiaduktu, do tego niezwy-

kłego punktu, nawet Cyprian uznał świętość miejsca. Ucichł, zwolnił, 
zdał się tonąć we rozmyślaniach. A ja wypatrywałem światła znicza. 
Ognik płonął, a kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że to inny, 
nowy znicz. Ktoś był tu w ciągu ostatniej doby.

– Świetnie! – szepnął wreszcie Cyprian. – Pomóż mi rozłożyć 
sprzęt.
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Oglądał kapliczkę, a ja, czując się jak idiota, postawiłem stołek 
tuż przed tabliczką. Potem dołączyłem do oględzin, ale nie intere-
sowały mnie już detale wiszącej na drzewie konstrukcji, lecz ślady 
(tak, ślady, bo wszak nie racic) wokół. Dziki tu były, i to w ilościach 
hurtowych. Zryta trawa i głębsze wyrwy opowiadały historię kilku 
(kilkunastu?) zwierząt kopiących łapami i kłami, mimo, że niemal 
na pewno nie mogły tu znaleźć prawdziwego żeru. Nie rosły tu żadne 
pożywne bulwy, a zakopanych w ziemi robaków pewnie nie starczy-
łoby nawet jednej świni na solidny posiłek.

– One przychodzą tu...
– ...się pomodlić? – zapytał kpiąco Cyprian. – Dobra, sprawdźmy. 

Musisz mnie przypilnować co najmniej przez dwie godziny.
– A co będziesz robił przez dwie godziny?
– Spał. Wiesz, ja tak pracuję – powiedział mój przyjaciel, właści-

wie niczego nie wyjaśniając.
– A jak... nie wiem, przyjdą dziki, to nie mogę cię obudzić?
– Sądzę, że nie zdołasz – ocenił Cyprian, po czym wręczył mi dwa 

niewielkie przedmioty w kształcie walca. Przypominałyby miniaturo-
we, złożone wędki, ale dziwaczne blaszki na cieńszym końcu sugero-
wały, że ani one, ani stołek, nie należą do wyposażenia miłośnika ryb.

– Pałki teleskopowe z mikroparalizatorem na końcu. Dobra rzecz...
– Co takiego?! – jęknąłem.

– Machnij mocniej, rozsunie się na pełną długość. A na 
końcu moduł szokowy, zwykły, sto tysięcy wolt, ale mało jest 
miejsca na akumulator, więc masz trzy mocne albo pięć stan-
dartowych ładunków. Dlatego wziąłem dwa, na wszelki wypa-
dek. Tylko lepiej nie używaj, jeśli nie musisz. Jak już zaczniesz 
je odganiać, to sześć ładunków może nie wystarczyć.

– Na co „wystarczyć”?
– No, na wszystko – odparł Cyprian.
Potem sięgnął do swojej torby, wyciągnął niewielką, skórzaną 

saszetkę i wysypał szary proszek na wierzch dłoni. Drugą ręką roz-
dzielił proszek na dwie kupki, po czym wciągnął obie ze sprawnością 
narkomana-dżentelmena. Usiadł na stołku.

– Przykryj mnie, szybko. Zaraz zrobi mi się zimno – polecił.
Zbyt zdumiony, aby protestować, owinąłem go pałatką. Nim skoń-

czyłem, Cyprian odpłynął już w odlegle krainy, a ja zostałem sam, 

W tym miejscu tkwiło 
coś niezwykłego. 

Owszem, upamiętniało 
ono ludzką tragedię, 

ale i ludzkie serce



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
5 

/ 
ZI

M
A

 2
0

17
 

19
5

z dwoma pałkami teleskopowymi i dziesiątkami pytań. Puściłem 
przyjaciela – mimo transu trzymał się pionu – po czym jeszcze raz 
spojrzałem na kapliczkę.

Wtedy większość wątpliwości zniknęła. Miałem świadomość, że 
robię coś dziwnego, głupiego wręcz, ale bliskość świętych symboli 
i ciepłego światła uspokajała mnie. Wpatrzyłem się w lichy płomień 
glinianego znicza i uspokoiłem myśli. W tym miejscu tkwiło coś nie-
zwykłego. Owszem, upamiętniało ono ludzką tragedię, ale i ludzkie 
serce. Przecież o kapliczkę ktoś musiał dbać, ktoś zmieniał znicze, 
sprzątał liście, czyścił maryjną figurkę. Ci ludzie pamiętali, być może 
jako jedyny, bo przecież w wypadku zginęła cała rodzina. Rozpoczą-
łem automatyczną, ale w sumie szczerą modlitwę. Ciepło ognika 
skupiało moją uwagę, gdzieś w głębi czułem wspólnotę z nieznany-
mi strażnikami tutejszej pamięci. Spróbowałem sobie wyobrazić, kto 
mógł tu przychodzić, zmieniać...

Stop! Rozum gwałtownie wrócił na swoje miejsce i zatrąbił na alarm. 
Patrzyłem na coś niemożliwego. Zwykły, otwarty znicz nie był niczym 
izolowany od wiatru i wilgoci. Pewnie, mógł przetrzymać kilka godzin, 
ale kolejny powiew jesiennego chłodu musiał zgasić wątły płomyk. Ale 
nie gasił. W poprzedni piątek i w ów wtorek widziałem płonący równo 
znicz. Nie ten sam. To niemożliwe!, myślałem, ale odruchowo szuka-
łem jakichkolwiek śladów, cech szczególnych glinianej lampki. Kiedy 
go zapalono? Stearyny jest niemal pełno. Czy ktoś tu był tuż przed nami? 
A może to woda dostała się do znicza? Ale w takim razie: dlaczego nie zgasł?

Z tej nerwowej zadumy wyrwał mnie jęk Cypriana. Spojrzałem na 
przyjaciela i zauważyłem strużkę śliny spływającą po jego policzku. 
Bałem się sprawdzić puls, ale przecież samozwańcze medium ruszało 
się i wydawało dźwięki. Żaden inny symptom nie sugerował zagro-
żenia dla życia. Strużka śliny ustała.

– Cyprian, idziemy! – szepnąłem ciszej niż chciałem. Jakiś irra-
cjonalny strach nie pozwolił mi krzyknąć.

A potem podniosłem wzrok, aby znaleźć całkiem przyziemną przy-
czynę strachu. Było ich kilkanaście: małe warchlaki, dorosłe sztuki 
i mój wielki odyniec. Nie powinny się zbierać w takie stada, pomyślała 
racjonalna część umysłu. A samce trzymają się oddzielnie. Ale patrzy-
łem na tę nierzeczywistą scenę, nie wiedząc, czy uciekać, czy też 
wyciągać paralizator. One nie podchodziły bliżej, jakby respektu-
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jąc moją zadumę. Tylko trzy młode sztuki w zupełnej ciszy tarzały 
się po trawie. Nienaturalne milczenie zwierząt rozsadzało mi uszy.

Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem obie pałki. Delikatnie, aby żad-
nym gwałtownym ruchem nie sprowokować wieczornych gości, 
wysunąłem końcówkę pierwszego, potem drugiego paralizatora. 
Stałem tak z lagami w dłoniach, zwrócony plecami do nieprzy-
tomnego towarzysza. To mogło trwać kwadrans, nie wiem, może 
i godzinę.

Odyniec patrzył mi w oczy, a ja nie wiedziałem, czy blask ognika 
w tych ślepiach zwiastuje inteligencję, czy tylko zwierzęcą bezmyśl-
ność. Dzik nie wydawał z siebie żadnego odgłosu, tylko stał i jakby 
chłonął światło, ciepło i ciszę miejsca.

Wielki TIR przejechał nad nami, a stado dzików rozpierzchło się 
w jednej chwili. To przełamało czar. Schowałem jedną z pałek (drugą, 
przezornie, wciąż trzymałem w lewej dłoni) i sięgnąłem po telefon. 
Zamarłem, nim wybrałem numer alarmowy. Wyobraziłem sobie tę 
rozmowę: [Policja? Napadały mnie dziki.][Nic się panu nie stało?]
[Nic, tylko przeszkodziły mi w modlitwie, a mojemu przyjacielowi 
w narkotykowym transie]. Odłożyłem komórkę.

Wpatrywałem się w ciemność jeszcze kwadrans, do czasu, aż 
Cyprian znów zaczął zdradzać oznaki życia. Wreszcie spojrzał na 
mnie i uśmiechnął się. Ponieważ nie otarł z policzka zaschniętej śli-
ny, wyglądało to upiornie.

– Dobra, spadamy!
– Jak to?
– Już zrobiłem swoje. A ty? – zapytał. Nie wiedziałem, o co mu 

chodzi, ale pchany jakimś instynktem, sięgnąłem do jego torby. 
Wyciągnąłem niewielki, gliniany znicz, bardzo podobny do już pło-
nącego, a on skinął głową.

– One nie powinny tak długo płonąć.
– I nie płoną. Po prostu takich jak ty jest więcej – wyjaśnił. – 

Zostaw światło dla zmarłych i jedziemy.

W samochodzie odpowiedział może na połowę pytań. Częściej 
się śmiał i udawał zniesmaczenie. Bardzo możliwe, że narkotyki 
wciąż działały, ale ja nie potrafiłem odróżnić Cypriana trzeźwego 
od Cypriana zwykłego.
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– To zwykłe dziki – stwierdził w końcu. – Głupie bydlęta, które 
tylko przychodzą do światła.

– Znicza?
– Znicz to tylko symbol. Prawdziwe światło płonie po tamtej stronie.
– To miejsce...
– Ma kontakt z drugą stroną. Przyciąga niektóre zwierzęta, nie-

których ludzi... Klechy powiedziałyby, że dusze czyścowe proszą 
o modlitwy. Jak bym powiedział, że może ciebie, ale od dzików to 
kiepskie requiem otrzymają...

– Czyli to był zwykły dzik?
– Właściwie tak. Wszystkie zwierzęta posiadają ostrzejsze zmy-

sły astralne od ludzi. U nas tylko niektórzy czują. Jak ty. Ale to nie 
wstyd. Jesteś wrażliwym człowiekiem.

– Mówisz poważnie czy to jeszcze te proszki?
– Widziałem aury ofiar. Nie ma ich tu, ale nie odeszli daleko. Czu-

ją więź ze światem. Lubią, kiedy zwracamy na nich uwagę – powie-
dział Cyprian. – I ty też to lubisz. Będzie cię tu ciągnęło co jakiś czas. 
Podobnych do ciebie jest wielu. Teraz wiesz, skąd świeże znicze.

– To głupota.
– Głupotą by było szukać po ciemku dzika tylko z chorej cieka-

wości. Odwieź mnie tylko do Zgrupowania Kampinos. Wsiądę sobie 
w N1, a ty wracaj do żony. Tylko nie mów o dzikach, bo się pewnie 
wkurwi.

– Ale jak działa to miejsce? – dopytywałem, kiedy wysiadał na 
przystanku.

– Naprawdę chcesz wiedzieć? – zapytał, patrząc mi prosto w oczy. 
– Cóż, ja też.

Zostawił mnie z głośnikami wyjącymi głosem Darrena 
White’a z dawnej Anathemy: I often spill a tear // Over those not here 
// But still they are so near!.

Hania powitała mnie bez słowa, nawet pocałowała. Bez żad-
nych wymówek podała kolację i zaparzyła herbatę. Kryzys przyszedł 
chwilę później, gdy zajrzała do garażu. Wściekła, przyniosła teczkę.

– Jezu, Andrzej, czy to są pałki policyjne?
– Na dziki – chciałem odpowiedzieć, ale tylko zdeaktywowałem 

funkcję paralizatora. Ω



TEATR ŻYCIEM 
PŁACONY 

Z IWANEM WYRYPAJEWEM ROZMAWIA 
PRZEMYSŁAW SKRZYDELSKI 

W POLSCE „KOMERCJA” I „BIZNES” TO 
W ŚRODOWISKU ARTYSTYCZNYM POJĘCIA 
NACECHOWANE NEGATYWNIE. BYŁOBY 
DOBRZE, GDYBYŚMY W KOŃCU ZMIENILI 
NASTAWIENIE – TO WARUNEK KONIECZNY DO 
ROZWOJU KULTURY
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Przemysław Skrzydelski: 
Obserwuję teatr, który tworzysz 
w Polsce od ośmiu lat, i ciekawi mnie, 
czy to miejsce wpływa na Ciebie 
zarówno jako dramatopisarza, jak 
i reżysera.

Iwan Wyrypajew: Oczywiście drama-
turg jest zależny od teatralnego – i zwią-
zanego z szeroko pojętą kulturą – środo-
wiska, w którym tworzy. Jestem jednak 
przekonany, że to właśnie dramaturgia 
stwarza teatr, wyznacza drogę rozwoju 
sztuki scenicznej. Staram się zatem pozo-
stać wiernym temu teatrowi, którym zaj-
muję się już od prawie dwudziestu pięciu 
lat. Tutaj w Polsce piszę i dla rosyjskiej 
sceny teatralnej, i dla niemieckiej, i dla 
polskiej. Teraz dużo sił i czasu poświę-
cam na rozwój firmy producenckiej, któ-
rą otworzyliśmy wspólnie z moją żoną 
Karoliną Gruszką i naszymi przyjaciółmi. 
Nazwaliśmy ją Nancy. Mamy w planach 
wiele projektów, zarówno dużych, jak 
i kameralnych.

W kontekście polskiego życia 
teatralnego określenie „firma 
producencka” natychmiast przywołuje 
skojarzenia z teatrem mieszczańskim.

– Nie chciałbym używać tego określenia. 
Szanuję i lubię swojego widza właśnie 
tutaj.

Ale teatr rosyjski i polski mają jakąś 
zasadniczą cechę wspólną?

– Polski i rosyjski teatr są do siebie bar-
dzo podobne. Nawet w swoim dążeniu 
do tego, by naśladować teatr niemiecki 
i zachodnioeuropejski.

W Twoich wypowiedziach często 
pojawia się wątek teatru jako drogi 
do wzajemnego porozumienia się 
i zrozumienia ludzi. Chciałbyś zatem 
pokazywać teatr o sensie życia 
i jednocześnie taki, na którym można 
zarobić? To się chyba wyklucza.

– W moskiewskim Teatrze Praktika [Iwan 
Wyrypajew był jego dyrektorem arty-
stycznym w latach 2012–2015 – przyp. 
red.] jest 87 miejsc. W 2013 roku, kiedy 
kurs wynosił 40 rubli za 1 dolara, w cią-
gu roku zarobiliśmy 43 mln rubli, czyli 
1 mln dolarów. Na spektaklach, które 
mówią tylko o tym, co ważne, bezkom-
promisowe. Dlaczego w ogóle o tym 
mówię? Dlatego że w Polsce „komercja” 
i „biznes” to w środowisku artystycznym 
pojęcia nacechowane negatywnie. Było-
by dobrze, gdybyśmy w końcu zmienili 
nastawienie – to warunek konieczny do 
rozwoju kultury. Na pewno pamiętasz, że 
to właśnie w warunkach dużej konkuren-
cji i walki o widza pojawili się Szekspir, 
Molier i dziewięćdziesiąt procent wiel-
kich artystów.

W Polsce to rzeczywiście mało 
zrozumiałe dla większości środowiska 
teatralnego, a przede wszystkim dla 
artystów.
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– Spróbujmy się zastanowić: dlacze-
go tak jest? Przecież nie tylko dlatego, 
że pojęcie „rynek teatralny” kojarzy się 
z niskim poziomem, tanimi farsami 
i popkulturą. To także kwestia odpowie-
dzialności. Jeśli nie wkładasz w pro-
dukcję teatralną własnych pieniędzy, 
nie martwisz się ewentualną stratą. 
Wspólnie z żoną i naszymi partnerami 
sami inwestujemy w nasze przedsta-
wienia, a nie jesteśmy ludźmi bogatymi 
i te pieniądze są dla nas ważne, dlatego 
wiemy, czym jest odpowiedzialność za 
produkt. Dążymy do tego, by uzyskać jak 
najwyższą jakość. A jaki jest tego cel? Ja 
mam tylko jeden: duchowy rozwój czło-
wieka. A ty myślisz, że celem biznesu są 
pieniądze?

Jednak najpierw trzeba do takiego 
punktu dojść, to znaczy zdobyć pewną 
pozycję. Zatem teatr producencki 
w Polsce – jak miałoby to praktycznie 
wyglądać?

– Moim zdaniem państwo powinno 
utrzymywać budynek, zespół technicz-
ny i administracyjny, nie płacić żadnych 
pensji aktorom i ponosić tylko część 
kosztów produkcji spektakli. Dyrektorem 
sceny zostaje producent i stara się stwo-
rzyć teatr, który będzie zarabiał, zatrud-
nia więc dyrektora artystycznego, który 
opracowuje dla niego program na rok 
czy dwa lata, w zależności od kontraktu. 
Aktorzy angażowani są do roli na sezon 
albo kilka sezonów – o tym decyduje 

producent wspólnie z dyrektorem arty-
stycznym. Oczywiście przy takim modelu 
konieczna jest duża ilość konkursów 
i grantów, które można przeznaczyć na 
produkcje. Konieczne jest również stwo-
rzenie warunków dla mecenasów i spon-
sorów, które pozwalałyby na przykład na 
zwolnienie z podatków od tych pienię-
dzy, które są przeznaczane na kulturę.

A czy współczesny polski teatr 
interesuje Cię jako widza i twórcę?

– Jako człowiek związany z teatrem oczy-
wiście zawsze będę miał czego się uczyć 
od kolegów w zawodzie, ale jako widz nie 
mam dokąd pójść.

W ogóle?

– Podobają mi się spektakle Anny 
Karasińskiej, która ma żywy kontakt 
z widzem.

Podczas teatralnych debat specjaliści, 
w tym obserwatorzy polskiego teatru 
z zagranicy, często podnoszą argument, 
że w naszym kraju siłę stanowi teatr 
reżyserski. Przekonuje Cię to?

– Wciąż myślę, że autorem w teatrze jest 
dramaturg, a reżyser pełni rolę wyko-
nawcy – jego zadaniem jest przedstawie-
nie widzom sztuki autora. Ale to spojrze-
nie na teatr jest już dzisiaj niepopularne. 
Mógłbym wyjaśnić, dlaczego uważam za 
tak ważne, by wystawiać właśnie sztuki, 
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a nie spektakle reżyserskie, i na czym 
według mnie polega wielkość zawodu 
reżysera, ale to temat na oddzielną roz-
mowę, właściwie nawet bardziej na całą 
książkę.

Zatem rola reżysera miałaby być na tyle 
służebna wobec autora, żeby nie mógł 
on wykreślić nawet jednego zdania na 
przykład z dramatu Wyspiańskiego?

– Tekst sztuki można skracać, lecz tylko 
w ostateczności. Czego z pewnością nie 
wolno robić, to zmieniać struktury sztu-
ki, jej dramaturgicznego mechanizmu, 
jej formy. No i oczywiście jej treści oraz 
sensu.

Ostatnio widać, że radykalne zabiegi na 
tekstach dramatów to po prostu część 
strategii aktualizowania ich znaczenia. 
Teatr chce o coś walczyć, zmieniać 
rzeczywistość, więc literatura na 
scenie przejmuje funkcje publicystyki. 
Zmienia się również hierarchia 
zadań reżyserskich. Rozmawiając 
o tym, trudno uciec choćby od Klątwy 
w reżyserii Olivera Frlijcia.

– Nie widziałem tego spektaklu. Podej-
rzewam jednak, że chcesz, bym powie-
dział, co myślę o brutalności na scenie 
i granicach tego, co dozwolone. Jest taka 
zasada, że każde działanie pociąga reak-
cję. Jeżeli reżyser z innego kraju przyjeż-
dża do Polski, która jest krajem katolic-
kim, a w każdym razie ta energia jest tu 

bardzo silna, i robi sceny w tekście klasy-
ka polskiej literatury, dodatkowo sceny 
z głównym idolem i duchowym liderem 
ogromnej części polskiego narodu, przy 
czym u autora niczego podobnego w tek-
ście nie ma, to dlaczego dziwimy się, że 
dochodzi do skandalu?

Ale może teatr tego chce? Przecież 
to może być zamierzony styl rozmowy 
z widzem. Możliwe, że twórcy przedsta-
wienia są przekonani o swojej duchowej 
sile i chcą nauczać innych, ratować ich, 
oswobadzać. Na polskich scenach widać 
dużo misyjności – artyści są przekonani, 
że mogą i powinni otwierać ludziom oczy 
na ich niewiedzę. Wszystko, co dzieje się 
wokół Klątwy, to jest, jak sądzę, również 
część tego spektaklu. W tym punkcie 
moim zdaniem wszyscy powinni być 
zadowoleni. I ci, co protestują – bo jest 
powód do protestu – i ci, którzy wystawi-
li takie przedstawienie – bo przecież cel 
został osiągnięty, skandal został wywoła-
ny. Dyrekcja Teatru Powszechnego rów-
nież powinna być zadowolona, bo bilety 
dobrze się sprzedają. Zatem wszystko 
jest w porządku. Boję się tylko o aktorów 
i o ich bezpieczeństwo. W tym spektaklu 
gra aktorka, która jest mi bardzo droga, 
i martwię się o nią.

Wielu uważa też, że to nowa droga 
dla teatru – konflikty uruchamiane 
poprzez spektakle; konflikty, które 
mają prowadzić do wywołania dyskusji 
społecznych. Najczęściej prowadzi to 
jednak do kolejnego konfliktu.
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– Widzę, że w polskiej sztuce panuje 
rozłam. A kto w ogóle powinien decydo-
wać o tym, co jest grane na scenie, a co 
nie? Moim zdaniem decyzja należy do 
widza. Jest taka duchowa zasada: jeśli 
cię nie pytają, milcz. Głupio coś komuś 
tłumaczyć, jeśli ten ktoś o to nie prosi. 
Widz kupił bilet na Moliera, przychodzi, 
a tam nagle zaczynają mu wykładać, 
jak naprawdę stoją sprawy w polskiej 
polityce.

My, artyści, nagle wymyśliliśmy sobie, 
że możemy pouczać innych. A kto nam 
dał takie prawo? Funkcją artysty jest 
pokazywanie piękna, tworzenie dzieła 
sztuki o tym, co wielkie. Od pouczania są 
duchowi nauczyciele, księża i rodzice. Ale 
powtórzę pytanie: kto powinien decy-
dować? Jestem pewien, że biznes i rynek 
wszystko uporządkują.

Reżyser nie ma prawa doprowadzić 
do sytuacji, w której widz poczuje 
się w jakiś sposób zaatakowany 
czy nawet obrażony przez jego 
spektakl?

– Wszystkie konflikty powstają dlatego, 
że spektakle są wystawiane za pieniądze 
podatników i ci mają prawo zgłaszać pre-
tensje. Pretensje do dyrekcji warszaw-
skiego Teatru Powszechnego możliwe są 
tylko z tego powodu, że to teatr miej-
ski. Ale ja na przykład mogę wystawiać 
również takie przedstawienia jak Klątwa, 
ponieważ robię to za swoje pieniądze. 
Inna sprawa, czy zdecydowałbym się 

zainwestować własne środki w tego typu 
spektakl.

Wracając na chwilę do Rosji: czy są 
tematy, których na scenie nie można 
poruszać? Oglądając niedawno choćby 
spektakl Grzegorza Jarzyny wystawiony 
w Teatrze Narodów w Moskwie, 
odniosłem wrażenie, że tam w teatrze 
można powiedzieć bardzo dużo.

– Tak, taki ogólny przekaz jest moż-
liwy. Nie wszystko natomiast można 
powiedzieć w sprawach politycznych czy 
historycznych.

Czego na przykład nie można 
powiedzieć?

– Są trzy kwestie: II wojna światowa 
i kontrowersje związane z zaangażowa-
niem Rosji oraz religia i tematy, któ-
re prywatnie szkodzą ludziom władzy. 
Można mówić ogólnie o polityce, ale nie 
o konkretnych osobach.

A Klątwa mogłaby powstać w rosyjskim 
teatrze państwowym?

– Klątwa Wyspiańskiego tak, ale „robie-
nie loda” na scenie prawosławnemu 
świętemu nie wchodzi w grę.

Skupmy się teraz na Twojej dramaturgii 
i Twoim teatrze. Zacząłeś kłaść jeszcze 
silniejszy nacisk na kontakt z widzem – 
wyczuwam to w Twojej Słonecznej linii 
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z warszawskiego Teatru Polonia. To 
także jedna z Twoich ostatnich sztuk.

– Słoneczna linia to terapia. Przy pomocy 
śmiechu ludzie uwalniają się od blokad 
i chorób. Dla mnie to ponadto spektakl 
o języku i formie, o tym, czym jest sztuka 
teatralna i czym jest komedia. To przed-
stawienie o tym, czym jest teatr.

To brzmi, jakby to komedia wywoływała 
katharsis.

– Oczywiście. Taki jest cel: albo płaczesz 
po obejrzeniu tragedii w jej prawdziwym 
gatunku, albo śmiejesz się po obejrze-
niu komedii. Ale zawsze, w obu przypad-
kach, masz wyjść z teatru oczyszczony. 
Jeśli chodzi o tragedię wysoką – to dziś 
gatunek utracony. Teatr na całym świecie 
poszedł w stronę psychologizowania, 
a tragedia to coś innego, ma konkret-
ne przeznaczenie, którym jest właśnie 
katharsis. Może nie mam racji, lecz 
myślę, że następnym etapem w sztuce 
będzie zwrot ku teatrowi sakralnemu.

Widzisz taką szansę?

– Na początku była tylko sztuka sakralna 
(modlitwy, szamańskie rytuały), potem 
pojawiła się sztuka świecka. Teraz, kie-
dy nie ma już więcej miejsca na rozwój 
nowych form, po kwadracie Malewi-
cza, po pop-arcie, po tym, jak postmo-
dernizm niczym pijany chirurg, ratując 
chorego na wszelki wypadek, wyciął mu 

prawie wszystkie organy i zamierzył się 
już na serce... Co pozostaje? Pozostaje 
zrobić krok w stronę nowej przestrzeni 
sakralnej. Drzwi do tej przestrzeni noszą 
nazwę: żywy kontakt aktora z widzem. 
Albo „samoświadomość”. Albo miłość.

W pewnym fragmencie tekstu 
Słonecznej linii piszesz, że aby żyć, trzeba 
wyjść z kuchni. A bohaterowie tej sztuki 
do końca siedzą w kuchni, nie wychodzą 
z niej.

– Ale odnajdują kontakt, osiągają pozy-
tywny rezultat.

Lubisz swoich bohaterów. Do ich 
zakłopotania, głupoty, kompleksów 
podchodzisz z wyrozumiałością. Czy 
przez miłość do własnych bohaterów 
autor wykazuje miłość do widza?

– Twórczość to miłość. A miłość to 
twórczość. Cały akt stworzenia pełen 
jest miłości. On jest miłością. Cały. I co, 
Auschwitz również jest aktem miłości? – 
powstaje pytanie. O tym traktuje moja 
sztuka Taniec Delhi sprzed ośmiu lat. 
W tej chwili nie udzielę jednak żadnej 
odpowiedzi, ponieważ żeby zrozumieć, 
iż wszystko jest miłością, nie powinni-
śmy rozmawiać o tej miłości, lecz odkry-
wać ją w sobie. To bardzo trudne. I to jest 
droga.

W Polsce akurat ludzie lubią się kłócić. 
Może zadanie dla teatru, w którym 
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trzeba nawiązać kontakt z widzem, 
tutaj naprawdę jest trudniejsze?

– Polacy nie są obojętni na to, co się dzie-
je w ich życiu, w ich kraju, na ich ulicach 
i na scenach. To wzbudza ogromny sza-
cunek. Polska próbuje odnaleźć swoją 
tożsamość. Kim jest? Czym jest? Jakie jest 
jej miejsce w nowoczesnej Europie? I usi-
łuje zbudować system norm i wartości 
budujący porozumienie ponad podziała-
mi. Proces ten jest trudny, ale wierzę jego 
powodzenie.

Czego wymagasz od aktorów, by 
udało się wam nawiązać kontakt 
z widownią?

– Obecności na scenie. Samoświadomo-
ści. Rozumienia tego, co robią. I koniecz-
nie wewnętrznego spokoju. Na scenę 
trzeba wychodzić bardzo opanowa-
nym i skoncentrowanym. Skupionym 
i z poczuciem humoru. Aktor powinien 
odczuwać lekkość i wtedy ta lekkość 
udzieli się widzom. I najważniejsze, 
o czym należy pamiętać: teatr jest służ-
bą. Służymy widowni. Nasz pan znaj-
duje się tam, w fotelu. Założył nogę na 
nogę i oczekuje rozrywki. I służymy mu 
z wdzięcznością, ponieważ jesteśmy 
jedynie oknami, przez które na widownię 
leje się boskie światło.

Karolina Gruszka i Borys 
Szyc w Słonecznej linii 
spełniają te założenia?
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– To, że otrzymałem szansę, by siedzieć 
na widowni i patrzeć, jak w mojej sztuce 
na scenę wychodzą Szyc i Gruszka, uwa-
żam za niewiarygodną nagrodę i prezent 
od życia. Gruszka i Szyc są bez żadnych 
wątpliwości święci.

Borys Szyc jest takim aktorem, który – 
jak mi powiedziałaś po jednym 
z pokazów Słonecznej linii – zachwycił 
Cię jak aktorzy dawniejszej epoki, jak 
Gustaw Holoubek.

– Szyc to wielki artysta. Bardzo wyma-
gający w stosunku do siebie i szanujący 
swoją pracę oraz pracę kolegów. Spotka-
nie z takim aktorem To dla mnie ogrom-
ne wydarzenie.

Twoje nawiązanie do Holoubka jest 
interesujące, był on bowiem aktorem 
weryfikującym sens swojej obecności 
na scenie poprzez siłę słowa. To było 
aktorstwo refleksji, a dziś w cenie są 
emocje, wyraźna psychologia. Ty z kolei, 
jak rozumiem, potrzebujesz tego 
dawniejszego stylu?

– Holoubek nie grał ról, lecz je wykony-
wał. Wychodził na scenę i jakby mówił 
widzom: popatrzcie, teraz zaprezentuję 
wam takie oto dzieło sceniczne. Moim 
zdaniem na tym właśnie polega istota 
teatru. Na scenę wychodzi się nie po to, 
by stać się Trieplewem albo Hamletem, 
tylko po to, by wykonać dla widza sztukę 
Czechowa albo Szekspira.



W
YW

IA
D

 /
 IW

A
N

 W
YR

YP
A

JE
W

 
20

6

Teatr dramatyczny jest tym samym, 
czym jest balet klasyczny albo koncert 
muzyczny. Skrzypek wychodzi na scenę 
i gra na skrzypcach utwór autora. Podob-
nie aktor, tyle że ten gra na sobie. I grając 
na sobie, zaczyna poznawać tajemnicę 
wszechświata: okazuje się, że jesteśmy 
czymś więcej niż tylko rolą, którą gramy. 
Nie jestem postacią, jestem wykonawcą. 
A potem: nie jestem wykonawcą, jestem 
autorem. A potem: kim jest autor? Kim 
jestem? Jestem.

Czy w Twojej reżyserskiej strategii, 
by być tak blisko widza, jest jakieś 
podobieństwo do teatru Brechta? Przy 
okazji buntujesz się również przeciw 
Stanisławskiemu?

– Brecht nigdy nie zburzył czwartej 
ściany. On postąpił inaczej. Wyobraźmy 
sobie, że ta czwarta ściana to taka guma 
cienka jak prezerwatywa. Brecht naciągał 
tę gumę do samego końca: aktor wycho-
dził poza scenę, jakby próbując się prze-
bić, maksymalnie zbliżyć się do widza, 
ale jednak będąc cały czas okryty tą 
gumą. Pochylał się nad widzem, właści-
wie już go dotykając, jednak przerwanie 
tej cienkiej warstwy nigdy nie nastąpiło. 
Było blisko, ale do tego nie doszło.

Chcesz tę cienką warstwę zerwać? 
Zburzyć czwartą ścianę?

– U mnie w ogóle jej nie ma. Rosyjski 
teatr wraz z przyjściem Eugeniusza Grisz-

kowca ostatecznie utracił tę ścianę. Oczy-
wiście nie cały teatr, lecz jego najbar-
dziej postępowa część, zwłaszcza teatr 
studencki. W ideale dziś nie powinno 
być już żadnej ściany. Jednak nawet gdy 
aktor zwraca się konkretnie do widzów, 
to wcale nie musi oznaczać, że jest z nimi 
w prawdziwym kontakcie. Czy czuje-
my, na czym polega sens życia? Kim my 
w ogóle jesteśmy: ludźmi czy czymś wię-
cej? Oto o czym, moim zdaniem, powi-
nien być teatr.

A temat nie jest już tak istotny. Czy 
mówisz o Bogu, o polityce, o seksie, 
o jedzeniu, o samochodach czy o pięk-
nych kobietach – ważne, czy jest w tym 
życie, czy nie. Brak autentyzmu czyni nas 
bowiem sztucznymi, od słowa „sztuka”.

Niedawno, jak już wspominałeś, 
założyłeś grupę producencką. Jaki jest 
jej cel?

– Chcemy tworzyć spektakle maksymal-
nie wysokiej jakości i w takich warun-
kach, które temu sprzyjają. Teatry ze 
stałymi zespołami nie dają takich możli-
wości. Chcemy niezależności, aby praco-
wać tak, jak nam się podoba. Będziemy 
produkowali przedstawienia, planujemy 
tworzyć również projekty edukacyjne 
i charytatywne.

I drugi cel: chcemy na swoim przy-
kładzie pokazać, że przyszłość należy do 
teatru producenckiego. Jesteśmy gotowi 
na współpracę z tymi, którzy chcą coś 
zmieniać i rozwijać teatralną działal-



ność. Mamy już w tej chwili precyzyjnie 
sformu łowany program i bardzo profes-
jonalny zespół. Na czele naszej firmy 
stoją zarówno uznani, świetni mene-
dżerowie, jak i profesjonalni producen-
ci teatralni. Ja sam mam bardzo cenne 
doświadczenie prowadzenia Teatru 
Praktika. Wydaje mi się, że mam prawo 
nazwać siebie producentem.

Ale pojawiają się głosy, że takie 
nastawienie może zabić teatr. Że ta 
dziedzina potrzebuje dużej dawki 
ryzyka, to zaś wymaga ciągłego 
finansowania przez państwo – 
niezależnie od wszystkiego.

– Bilety do teatru oczywiście powinny być 
drogie – przecież to sztuka unikatowa. 
Ale ci, którzy nie mają pieniędzy, rów-
nież powinni mieć możliwość obejrzenia 
spektaklu, i to właśnie zyski ze sprzedaży 
pozwolą na wprowadzenie bezpłatnych 
wejściówek. Studenci, niepełnosprawni 
i emeryci to grupy, o których powinno się 
myśleć w pierwszej kolejności.

Jednocześnie teatr powinien pozo-
stać miejscem wyjątkowym – drogim, 
modnym, prestiżowym, niemal nie-
dostępnym. Spróbuj się tam dostać! 
Aktor jest świętym. Tekst sztuki teatral-
nej to boska muzyka. Teatr to nie jest 
gówno opowiadające o gównie. To 
Botticelli opowiadający o Sokratesie. 

Teatr to coś wielkiego. Nie chcę biedne-
go, strasznego teatru. Nigdy do takiego 
nie należałem. Nawet nasze podziemie 
w Teatrze.doc. w Moskwie było jednym 
z najbardziej elitarnych miejsc w Rosji.

Wiesz, na czym polega rola 
współczes nego producenta? Każdy 
temat może mieć swojego widza, należy 
jedynie go znaleźć, wyselekcjonować. 
Zobacz, jak wyglądają dobre kampanie 
światowe. Kiedy mówię o teatrze produ-
cenckim, nie twierdzę, że to tania farsa 
dla bogatych ludzi.

Gdy myślimy o takiej strukturze 
działalności, od razu pojawia się 
obawa, że widzowie będą kupować 
bilety niemal wyłącznie na farsy albo 
spektakle muzyczne.

– To zupełnie nieprawdziwa teza. Można 
produkować i ostre spektakle. Warlikow-
ski sprzedaje się przecież świetnie.

Jak wyglądają Twoje najbliższe plany?

– Kolejny ważny dla nas projekt jest 
z związany uniwersytetami Stanford, 
Harvard, Princeton i Yale. Pokażemy tam 
mój nowy dramat Irańska konferencja – 
sztukę o tym, co dzieje się na świecie. 
Premiera pod koniec stycznia 2018 roku 
w Stanford w USA. Ω



(Post)Prawda 
GOrgOnowej

Sprawa Gorgonowej jest dowodem na to, że każda 
głośna zbrodnia staje się przede wszystkim 
spektaklem medialnym. Brutalne morderstwo 
nie przeraża, za sprawą wszechobecności mediów 
staje się jedynie kolejną tanią rozrywką. Śledztwo, 
wizja lokalna, proces – to kolejne odcinki dobrego 
serialu. A prawda już nikogo nie obchodzi…

Mikołaj 
Mirowski



(Post)Prawda 
GOrgOnowej

19 października ubiegłego roku w ramach cyklu Mała literacka na 
deskach Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi odbyło 
się czytanie performatywne sztuki Jolanty Janiczak Sprawa Gorgo
nowej, która otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za rok 
2016. Tekst wyreżyserowany przez Darię Wiktorię Kopiec z muzyką 
na żywo autorstwa Natalii Czekały czytali aktorzy Nowego: Monika 
Buchowiec, Malwina Irek, Joanna Król, Mirosława Olbińska, Michał 
Bieliński, Wojciech Droszczyński, Michał Kruk, Krzysztof Pyziak 
i Sławomir Sulej. Widzowie stali się świadkami pokazu zbliżonego 
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do klasycznego przedstawienia i – jak przyznała później reżyserka – 
jedynie brak czasu spowodował, że świetny tekst Janiczak musiał być 
czytany. Pośpiech ten w żaden sposób nie zaważył jednak na bardzo 
wysokiej jakości inscenizacji.

N A J S ŁY N N I E J S Z A  Z B R O D N I A  I I  R P 

Autorka dramatu wskrzesza kontrowersyjną historię Rity Gorgono-
wej, oskarżonej o zamordowanie 17-letniej Elżbiety (Lusi) Zarem-
bianki, córki swojego kochanka, lwowskiego architekta Henryka 
Zaremby. „Sprawa Gorgonowej” przykuła uwagę większości obywa-
teli w międzywojennej Polsce. Zbrodnia dokonana w Brzuchowicach 
w 1931 roku wstrząsnęła wszystkimi, a opinia publiczna wydała swój 
wyrok szybciej niż sąd. Rita, mimo poszlakowego procesu skazana 
początkowo na karę śmierci, zamienioną drugim wyrokiem na 8 lat 
więzienia, niemal natychmiast stała się medialną bohaterką najgłoś
niejszego i najbardziej zagadkowego procesu sądowego II Rzeczypospoli
tej, jak donosiła ówczesna prasa.

Koronnym dowodem obciążającym oskarżoną stały się zezna-
nia 14-letniego Stasia Zaremby, brata ofiary. Na ich podstawie nie-

mal wszyscy z miejsca uwierzyli w winę Gorgonowej, choć 
dowody zbrodni nie były należycie zabezpieczone, a zezna-
nia niektórych świadków wzajemnie się wykluczały. Cóż 
z tego, skoro ława przysięgłych tak szybko orzekła, co stało 
się w willi architekta Zaremby? Dopiero po kilkudziesięciu 
latach okazało się, że nie wszystkie dowody świadczyły 

przeciwko Ricie Gorgonowej. Pytań w sprawie było więcej niż pew-
nych odpowiedzi, niektóre poszlaki wskazywały wprost, że zabójcą 
mógł być w zasadzie każdy, a najwięcej wątpliwości budzą zeznania 
brata zamordowanej Lusi…

S H OW  M U S T  G O  O N

W sztuce Janiczak w reżyserii Darii Kopeć nie znajdziemy pieczoło-
witej rekonstrukcji procesu Gorgonowej. Autorka nie ulega pokusie, 
by zaprezentować nam własną wersję wydarzeń czy wejść w rolę 
adwokatki podejrzanej, która stała się ewidentnym kozłem ofiar-
nym. Od czasów Jezusa motyw niewinnej ofiary, skazanej przez 
żądny źle pojętej sprawiedliwości tłum, pozostaje przecież bardzo 

Od czasów Jezusa 
motyw niewinnej ofiary 

pozostaje popularnym 
literackim wytrychem
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popularnym literackim wytrychem – tym bardziej chwała Janiczak, 
że nie skorzystała z tej łatwej ścieżki dramaturgicznej. Nie o tym jest 
jej Sprawa Gorgonowej. Widz nie musi wiedzieć, „kto zabił”. Ważniej-
sze od odpowiedzi na to pytanie jest bowiem obnażenie diabelskie-
go mechanizmu „widowiska dla ubogich”, w którego młyńskie koło 
wpadła oskarżona Rita. To dlatego sztuka jest tak bardzo aktualna, 
a jednocześnie twórczo polemizuje z doskonałym filmem Janusza 
Majewskiego (ze świetną rolą Ewy Dałkowskiej jako Gorgonowej) 
o tym samym tytule z 1977 roku.

Już na początku inscenizacji pojawia się postać błyskotliwego 
amerykańskiego producenta – narratora i komentatora wydarzeń. 
W stylu Wodzireja Feliksa Falka wprowadza on widzów w akcję roz-
grywającego się dramatu i przedstawia poszczególnych bohaterów. 
Zanim zaczniemy zagłębiać się w meandry fabuły, przypomina nam, 
swoiście puszczając oko, że całe śledztwo i długi proces Rity Gorgo-
nowej to przede wszystkim publiczny spektakl. Kolejny rodzaj bru-
talnego reality show.

Właśnie w tej konwencji poprowadzono czytanie performatywne 
dramatu. W dwudziestoleciu międzywojennym cała historia zafunk-
cjonowała jak obyczajowa bomba. Gorgonowa stała się fantazma-
tem i skrywaną fascynacją ulicy, bohaterką bulwarówek 
i pokątnych dyskusji kobiet w maglu czy mężczyzn popi-
jających piwo w barze. Społeczeństwo II Rzeczpospolitej 
niemal na zamówienie otrzymało wyśmienicie zbudowaną 
przez dziennikarzy historię o złej, tajemniczej, ale pięknej 
macosze i rzecz jasna niewinnej ofierze. Zamordowana 
Lusia, która podczas spektaklu momentami ożywa, przy-
pomina naznaczoną okrutnym losem bohaterkę mrocznych bajek 
braci Grimm, Rita wskrzesza natomiast figurę antycznej Medei, 
tym razem w wersji mieszczańskiej. Nieślubne dziecko, szaleństwo, 
histeryczny erotyzm, życie wyższych sfer II RP, a wreszcie zbrodnia 
i być może kazirodztwo – wszystko to nęciło krwią i rozpustą. W tej 
atmosferze sprawa sądowa szybko zmieniła się w widowisko.

Bardzo wartkie tempo Sprawy Gorgonowej, wykreowane głow-
nie dzięki świetnej muzyce, pokazuje doskonale, jak łatwo historię 
Rity możemy transponować na współczesność. Historia zabójstwa 
„małej Madzi” czy sączony przez polskie media „serial” związany 

To już właściwie nie 
dramat, a poemat 
o współczesnym 
medialnym 
ekshibicjonizmie
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z niewyjaśnionym morderstwem Ewy Tylman to idealne przykłady 
mechanizmów show rodem z teatralnego dramatu.

U D Ł AWC I E  S I Ę  P O ST P R AW D Ą

W Sprawie Gorgonowej od pierwszej chwili uderza tekst. Wyjątkowo 
gęsty i mnożący znaczenia, w reżyserii Darii Kopeć – która znacznie 
skróciła treść sztuki – dodatkowo strzępi się i rozdziera pod szalonym 
ciśnieniem poetyki Jolanty Janiczak. To już właściwie nie dramat, 
a poemat o współczesnym medialnym ekshibicjonizmie. Wartkie 
widowisko zaprezentowane w Teatrze Nowym mogłoby stać się 
lustrem również dla bardzo modnego ostatnio terminu postprawdy, 
co najpełniej możemy dostrzec w scenie kluczowego przesłuchania 
Stasia Zaremby. Dzięki śledztwu i gigantycznemu zainteresowaniu 
prasy Staś staje się Stanisławem, popularną gwiazdą mediów, a jed-
nocześnie zmienia kolejne wersje przebiegu zdarzeń. Każde z jego 
dziewięciu zeznań różniło się od poprzednich istotnymi szczegó-
łami. Na temat tajemniczej postaci schowanej za choinką podczas 
pierwszego przesłuchania powiedział, że była to osoba bezkształtna, 
w drugim zeznaniu stwierdził, że postać miała na sobie futro, idąc do 
posterunku żandarmerii, mówił: widziałem go, potem już: widziałem 
ją, podczas kolejnego przesłuchania wyznał, że postać była podobna 
do Gorgonowej, a ostatecznie, że na pewno była to Gorgonowa.

W grze słów i natłoku zdań zakorzenia Janiczak – a za nią Kopeć – 
całą grozę i przewrotność Sprawy Gorgonowej. Bo przecież 
powinno chodzić o morderstwo, o poszukiwanie winnego, 
o poznanie prawdy. My natomiast, jako widzowie, coraz 
bardziej się od tego oddalamy, podążając za medialną 
narracją w myśl hasła show must go on. Co ciekawe, do 
tej konwencji dostosowuje się też sama Rita Gorgonowa 
(ciekawa rola Moniki Buchowiec). Jej postać nie powiela 

żadnej jednoznacznej figury scenicznej, a raczej do woli je mnoży. 
Co chwilę zrzuca z siebie kolejne kreacje, przekuwa balon swojego 
poprzedniego wizerunku i ujawnia kolejne pragnienia tłumu. Chce-

Mowa jest kłamstwem 
z natury, notorycznie 

ucieka i zwodzi, 
podważa rzeczowe 

dowody i deformuje je
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cie, bym była erotycznym monstrum – jestem! Zahukaną ofiarą – 
proszę bardzo! A może dobrą gospodynią lub karierowiczką dążącą 
do celu po trupach – nie ma problemu, karmcie się tym! Oglądając 
kolejne przepoczwarzenia Gorgonowej, mam nieodparte wrażenie, 
że Rita chciałby wykrzyczeć do publiczności: popatrzcie na siebie, 
popatrzcie na mnie, ja też gram w tę grę – udławcie się nią. W gąsz-
czu sprzecznych komunikatów gubi się koniec końców realność tej 
postaci. Właśnie o to chodzi, bo to nie prawda, lecz kreacja jest tu 
najważniejsza.

S ŁOWO  STA ŁO  S I Ę  C I A Ł E M

Taką funkcję w sztuce Janiczak pełni również język, tym bardziej 
uwypuklony podczas czytania. To właśnie słowo zostaje zderzone 
z materialnymi artefaktami śledztwa – oględzinami ciała, analizą 
narzędzia zbrodni, kałem pozostawionym przez mordercę. Proszę 
bardzo, zdają się mówić Janiczak i Kopeć, możemy analizować pismo 
i reakcje świadków, ale język jest przecież nieuchwytny. Mowa jest 
kłamstwem z natury, notorycznie ucieka i zwodzi, podważa rzeczo-
we dowody i deformuje je. A w Sprawie Gorgonowej to słowo stało 
się ciałem – było w notorycznie zmienianych zeznaniach Stasia, 
w opowieści Henryka Zaremby o burzliwym i namiętnym romansie 
z Ritą Gorgonową, w ulicznej plotce, wreszcie w dyskusjach sędziów 
i ławy przysięgłych. I ostatecznie to złe języki zagościły w rozgo-
rączkowanej prasie, wydającej wyroki i podkręcającej emocje tłumu.

Ponadczasowość Sprawy Gorgonowej jest dowodem na to, że 
w zasadzie każda głośna zbrodnia zostaje przemielona przez popkul-
turę i staje się spektaklem medialnym. Że reakcje społeczne i chęć 
odwetu na mordercy od czasu okrzyków Ukrzyżuj go!, mimo różnych 
estetyk, pozostały te same. Brutalne morderstwo nie przeraża, za 
sprawą wszechobecności mediów staje się jedynie kolejną tanią roz-
rywką. Śledztwo, wizja lokalna, proces – to kolejne odcinki dobrego 
serialu serialu. Kłamstwo? To przecież tylko postprawda. Ω



C zas mija, i oto mamy 50. rocznicę WYDARZEŃ MARCOWYCH. Na 
temat Marca ’68 opublikowano kilkanaście książek i prac nauko-

wych. Większość w duchu zgodnym z „politycznie poprawną” oceną 
Wydarzeń jako zrywu studentów pod przywództwem jedynego słusznie 
działającego ośrodka politycznego kierowanego przez Adama Michnika, 
a walczącego przeciw PZPR i PRL, kontestującego „wsteczne”, „zacofane” 
i „nacjonalistyczne” przywództwo polityczne Władysława Gomułki. Tak 
oto dzieci byłych ortodoksyjnych stalinowców, którzy po 1956 roku zosta-
li wypchnięci z kierownictwa „partii” i przeszli do „opozycji”, ZACZĘŁY 
głosić i realizować hasła „reform” i „palącej potrzeby” rewizji i naprawy 
socjalizmu w Polsce!

J est kilka prac czysto chronologicznych o Marcu ’68, opierających się na 
źródłach prasowych, są też relacje uczestników, ale nikt „nie odkrył” 

prostej prawdy o prowokacji przygotowanej przez członka BP PZPR, sze-
fa MSW gen. Mieczysława Moczara, prowokacji skierowanej przeciwko 
I sekretarzowi PZPR Władysławowi Gomułce i jego ekipie, a opartej na 
wykorzystaniu środowiska Klubu Krzywego Koła i układu tak zwanych 
„komandosów”. Przy czym środowisko „komandosów”, od dziecka wycho-
wane „na walce politycznej”, musiało mieć ŚWIADOMOŚĆ mechanizmów 
przygotowywanej prowokacji oraz roli, jaką im wyznaczono! 

W  1967 roku w porywie szczeniackiej głupoty przeniosłem się z Wydzia-
łu Historii UW na Wydział Filozofii, na nowo tam utworzony Insty-

tut Nauk Politycznych. Już na pierwszym wykładzie u dr Barbary Szackiej 
zdrętwiałem, gdy w przerwie osiemnastoletnie szczeniaki zaczęły do sie-
bie mówić per „towarzyszu” (dopiero potem przeszli między sobą na „ty”).

W śród 120 studentów I roku ja wraz z Andrzejem D. (synem „kuła-
ka” spod Czerwieńska) i Włodkiem M. z Targówka tworzyliśmy 

matecznik „reakcji”. Był jeszcze czwarty student, Wiktor Ross, ale on 
uśmiechał się miło i robił notatki – już wówczas był dyplomatą. Do stycz-
nia 1968 roku nic nie wskazywało na nadchodzący kryzys polityczny. 
Życie toczyło się siermiężnie, a o „zdjęciu” Dziadów z afisza i tym podob-
nych dowiadywaliśmy się z Wolnej Europy. Dopiero po feriach świątecz-
nych aktyw ZMS i kadra PZPR zaczęły roznosić ulotki uświadamiające 
studentów Kto to są Komandosi i ich szef, student Adam Michnik. M
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N aiwnie zapytałem nijakiego Matejewskiego (bratanka zastępcy 
Moczara, gen. wiceszefa MSW Ryszarda Matejewskiego), ilu jest 

tych „komandosów”, czego oni chcą – na co rozmówca odwrócił się na pię-
cie. W pierwszych dniach marca w gablotkach pojawiły się odezwy ZMS 
przestrzegające przed komandosami Michnika. 4 marca z UW zostali 
relegowani Michnik i Szlajfer. 

6 marca w gablotkach i pod pulpitami ławek leżały ulotki wzywające 
do bojkotu najbliższego wiecu. To z tych zawiadomień roznoszonych 

przez aktyw PZPR i ZMS całe UW dowiedziało się o terminie demonstra-
cji: 8 marca w południe. Wraz z A.D. (w białej czapce studenckiej – figu-
ruje na wszystkich zdjęciach sprzed bramy uniwersytetu) pobiegliśmy na 
skwer przed starym BUW-em.

Z  tonu propagandy antywiecowej spodziewaliśmy się wielotysięcz-
nego tłumu, a tu w prawym, bliższym Krakowskiego Przedmieścia 

rogu skwerku, między cisami (rosną do dzisiaj), stało około 50, w pory-
wach 120 osób, a w oddaleniu od nich około 100. 

Komandosi”, trzymani na ramionach przez kolegów, odczytali protest 
w sprawie relegowania Michnika, parę zdań o Dziadach, o Konstytu-

cji PRL-u, a po 10 minutach zapanował kompletna konsternacja i cisza. 
Wtedy Baśka Toruńczyk, ówczesna dziewczyna Michnika, odczytał apel 
ponownie, i potem po raz trzeci przeczytano ten sam tekst. Próbowano 
skandować jakieś hasła, ale nikt ich nie podchwycił i wiec praktycznie 
upadł. 

Z  lewej strony skweru stała w „formacji trójkąta” grupa aktywu ZMS 
i ZSP pod przewodem starosty I roku INP Heńka Szafira (po 1989 roku 

drukował korespondencje z Jerozolimy w „Newsweeku”), który (bez 
megafonu) usiłował polemizować z „komandosami”. W tej grupie też 
nie było entuzjazmu i po zaledwie 30 minutach wiec umierał śmiercią 
naturalną, a studenci zaczynali rozchodzić się do swoich zajęć. 

I  tak by się skończyły słynne WYDARZENIA MARCOWE ’68, gdyby 
w tym momencie na teren UW od strony Krakowskiego nie zaczę-

ły wbiegać grupy cywilów i milicjantów oraz wjeżdżać odrapane auto-

„
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busy z aktywem PZPR i ORMO – można ich było poznać po jesionkach 
w jodełkę i koszmarnych welurowych kapeluszach. To oni wywołali zaj-
ścia, odpychając wszystkich studentów od bramy i tłukąc każdego, kto 
usiłował opuścić skwerek. 

S iłą rzeczy zostaliśmy zagnani pod rektorat w Pałacu Kazimierzow-
skim, gdzie prorektor „komuch” Zygmunt Rybicki wyszedł na balkon 

z łańcuchem na piersiach i wzywał do rozejścia się, co było oczywiście 
niemożliwe, ponieważ wszystkie boczne uliczki UW były zablokowane 
przez ORMO i tajniaków. Dopiero teraz wydarzenia marcowe stawały 
się wydarzeniami. Nie były to w jakiejkolwiek mierze rozruchy w obronie 
Michnika i komandosów, tylko spontaniczny odruch samoobrony napad-
niętych studentów, który to odruch następnego dnia przerodził się 
w wystąpienia antykomunistyczne skierowane przeciw władzy PRL-u!!!

S tarannie przygotowana prowokacja szefa MSW gen. Moczara i jego 
ludzi takich jak dr Walichnowski, gen. Korczyński, ambasador Jan 

Ptasiński, v-min. Ryszard Matejewski czy min. Kazimierz Kąkola zaczynała 
nabierać rozmachu. Polityczna intryga była skierowana „przeciw Gomule”.

S tudenci zgromadzeni przed zamkniętą bramą UW zaczęli wycofy-
wać się, napierani przez oddziały milicji. Wróciłem przez wydział 

geografii do budynku filozofii. Spontaniczny pochód studentów, oko-
ło tysiąc osób, ruszył Krakowskim Przedmieściem w kierunku Nowego 
Światu. MO mogła bez wysiłku rozbić i skierować go w Świętokrzyską, 
mogła rozbić przy Wareckiej i przy Foksal, ale Moczar celowo dopuścił 
pochód aż na skrzyżowanie Nowego Światu i Jerozolimskich, pod same 
okna KC, by tam dopiero, na oczach Gomułki, rozpędzić demonstrantów 
i popakować ich do bud milicyjnych.

Moczar doniósł też Gomułce treść rzekomo wznoszonych haseł: 
Precz z Gomułką; Zambrowski do biura! – co było tanim wymysłem. 

9 marca brałem z kolegami udział w wiecu w auli Politechnik Warszaw-
skiej. To już był prawdziwy wiec, manifestacja narodowa i anty-

komunistyczna (nikt nie wspominał nawet o Michniku i „komandosach”) . 
Po zebraniu, gdy kolos Polibudy już się „rozbujał”, wyszliśmy w pochodzie 
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skierowanym pod MSW na Rakowieckiej (budynki były wtedy nieogro-
dzone, a od strony pustego Pola Mokotowskiego można było tam wejść 
bez problemu). Czoło pochodu w równych rzędach zaczęło maszerować 
Polną, wznosząc hasła Gestapo, gestapo, Pachoły! i tym podobne.

W  przypadku tego pochodu milicja i SB zadziałały w pełni profesjo-
nalnie – szedłem w około 12. rzędzie, gdy nadbiegły dwa uzbrojo-

ne w pałki i tarcze odziały ZOMO, które zaatakowały czoło pochodu z obu 
stron, od Mokotowskiej i od Wawelskiej, rozbijając go na wysokości 15. rzędu! 

Pochód został zawrócony ku Politechnice (zaczął się strajk okupa-
cyjny PW), a odcięte czoło pochodu zostało pognane aż do Placu 

na Rozdroży. Biegliśmy po błocie i gruzie dzisiejszego „wykopu” Trasy 
Łazienkowskiej.

W  wieżowcach po lewej stronie Placu na Rozdrożu ludzie pochowa-
li nas po mieszkaniach i częstowali herbatą. Atmosfera była jak 

w czasie okupacyjnej łapanki – pełna solidarność społeczna skierowana 
przeciw okupantowi!

Z abłocony dotarłem na wydział około 13.00. Rozgorączkowany 
pobiegłem na piętro, gdzie natknąłem się na naradzające się reszt-

ki „komandosów”. Gdy relacjonowałem wypadki na Politechnice, nagle 
zrozumiałem, że te wymuskane „sziksy” w zachodnich ciuchach i ich kole-
sie „szlemiele” jeżdżący trymphfami biorą mnie za użytecznego idiotę.

I  tak im już zostało – zawsze uważali się za jedynych powołanych do rzą-
dzenia Polską. Tak było na Uniwerku, potem w KOR-ze, przy Okrągłym 

Stole, w UD, UW i dzisiaj w PO. Mając dzisiejszy zasób wiedzy, z przerażeniem 
stwierdzam, że moczarowskie ulotki opisujące ich jako polityczny odłam 
bananowej młodzieży, której tatusiowie odpadli w wewnątrzpartyjnej walce 
między „Natolińczykami” a „Puławianami”, niewiele mijały się z prawdą.

F aktycznie były to w 90% dzieci odsuniętych z PZPR działaczy – tego 
specyficznego drugiego pokolenia funków KPP Zachodniej Ukra-

iny. Zostały wychowane w realiach właścicieli Polski Ludowej, a gdy im 
to zabrano, zaczęły walczyć o rewizję linii PZPR, o prawo do utraconego 
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komunistycznego raju, gdzie jako wybrańcy żyły według zasady „każde-
mu według potrzeb”. Dzisiaj grupa ta wraz z klientelą liczy 300-500(?) 
osób i uważa, że ma wciąż niezbywalny przywilej do sprawowania rządu 
dusz nad 38-milionowym narodem!

Rozruchy były dalej rozdmuchiwane przez SB  – w okolicach UW 
zatrzymywano wszystkich studentów, zabierano legitymacje, pało-

wano bez przyczyny, rozpowszechniano nekrologi rzekomo zabitych 
studentek. Machina prowokacji szła pełną parą – TV, „Słowo Powszech-
ne” i „Kurier Polski” szalały – Bolesław Piasecki odreagowywał wszystkie 
upokorzenia prywatne i polityczne, jakich doznał ze strony ppłk. Luny Bri-
stigier. Pouczał „Trybunę Ludu” i KC PZPR, jak rozprawić się z syjonistami 
(ówczesny synonim Żydów). Nagonka antysemicka została rozpętana jak 
za najlepszych czasów carskiej Ochrany.

W  Audytorium Maximum odbyły się trzy wiece studenckie, będące 
po prostu spontanicznymi wystąpieniami powstańczej młodzieży 

polskiej przeciw komunie, PRL-owi i pachołkom ZSRR! Około 19 marca 
do ciasnego umysłu Gomułki dotarło, że prowokacja jest skierowana 
przeciw niemu i jego rodzinie. Kampanię zaczęto wyciszać.

E fektem wydarzeń była emigracja około 20 tysięcy Żydów – niedo-
bitków ocalałych z Zagłady, pacyfikacja „przedwojennej resztówki” 

inteligencji polskiej, złamanie karier życiowych kilkuset zdolnych stu-
dentów w całej Polsce, usunięcie do listopada 1968 roku z PZPR około 
230 tysięcy (!) ludzi (a więc wszystkich niewygodnych i nie wykazujących 
entuzjazmu dla antysemickich czystek – przyjęto natomiast do partii 
około 4 tysięcy aktywistów marcowych), czystka w wojsku dokonana 
przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (późniejszego przyjaciela Michnika) 
oraz podkopanie autorytetu Gomułki, którego odsunięto wraz z ekipą 
w grudniu 1970 roku.

Nowa ekipa Gierka przy wsparciu Moskwy ostatecznie zablokowała 
starania grupy Moczara o przejęcie władzy. W 1971 roku, podczas 

oficjalnej wizyty Gierka w Pradze Czeskiej, Moczar w Olsztynie po raz 
ostatni usiłował zaistnieć jako kandydat na genseka. Zaalarmowany Gie-
rek przerwał wówczas wizytę i po przylocie do Olsztyna rozgonił woje-
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wódzką konferencję partyjną z Moczarem włącznie. Wkrótce potem 
ambasador gen. Korczyński popełnił samobójstwo w Algierze, a v-min 
MSW Matejewski został skazany na 12 lat więzienia za organizowanie 
„czarnej kasy” SB – Akcji „Zalew”.

Gdyby gen. Moczar nie miał pretekstu do rozpętania wydarzeń marco-
wych w 1968 roku, być może protest robotniczy z grudnia ‘70 zostałby 

wsparty przez masowe wystąpienia studenckie. Struktury PRL-u odczuły-
by to znacznie boleśniej, a ustępstwa nowej ekipy musiałyby być znacznie 
większe, niż te wprowadzone przez Gierka.

P rzeciwstawne postawy z Uniwersytetu Warszawskiego: moje wspo-
mnienie Audytorium Maximum, a przed nim, siwiuteńki jak gołą-

bek, kruchy profesor Stanisław Herbst rozłożonymi rękoma odgradza-
jący studentów od napierających tajniaków; z drugiej strony przypadek 
szczupłego, długowłosego chłopaczka – Stanisław Cioska, który w kilka 
miesięcy potem, w nagrodę za aktywność w gnojeniu studentów, został 
przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP, z przynależnym kierowcą i wielką 
limuzyną, z której przez 40 lat nigdy nie wysiadł (później został doradcą 
prezydenta Kwaśniewskiego).

K to poza tow. Cioskiem i marcowym aktywem PZPR odcina jeszcze 
kupony od wydarzeń marcowych? Oczywiście środowisko Agory 

i ludzie Michnika – od Aleksandra Smolara, szefa Fundacji Batorego 
i Eugeniusza Smolara, byłego włodarza Polskiego Radia, aż po Baśkę 
Toruńczyk, która poprzez „Zeszyty Literackie” wydawane przez Agorę 
nadaje ton polskiej literaturze i kulturze.

Z  chwilę, w marcu 2018 roku, będziemy obchodzić 50. rocznicę 
zawłaszczonych przez środowisko Agory i PO Wydarzeń Marco-

wych – mam nadzieję, że obudzą się wtedy wszyscy zwykli Polacy, ówcze-
śni studenci i wykładowcy, uczestnicy antykomunistycznych wydarzeń 
marca ’68, i swoim masowym odzewem zepchną na margines oficjałki 
„Gazety Wyborczej” i Salonu. 

N ajwyższy czas dać 
świadectwo prawdzie.



Pseudo-Gałczyński

Ona: 
Wolność! Wolność! Równość! Równość! Trzeba 
abortować eutanazję i eutanazjować aborcję! W imię 
prawdy siostry-szmaty. Jestem Suwerenem mojej 
waginy. Katabasy nie do zakrystii, zboczeńcy czar-
ni. Siostry, protestujmy, abortujmy, prostytuujmy! 
Na pohybel reakcji ciemnogrodzkiej, na pohybel 
klerowi i męskiej dominacji. Już nie ma mnie, jest 
ono. Nie jestem psycholożką, jestem psychologo, nie 
będziecie mi klerofaszyć, naziści watykańscy! Dosyć 
patriarchatu!

On: 
Wiesz co, córeczko, ja z Tobą pójdę na plac zabaw, 
mama chyba woli protestować.

Kurtyna opada zawstydzona.

Bardzo prymitywny 
skecz

Ani Teatrzyk, ani Gęś, a już na pewno nie Zielona
zmuszony jest przedstawić
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