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Od wprowadzenia stanu wojennego, z krótką chwilą zapomnie-
nia na początku lat dziewięćdziesiątych, panuje w Polsce kry-
zys. Kryzys ostateczny albo przynajmniej jego zapowiedź. O ile 
takie obawy w dobie Jaruzelskiego i Kiszczaka były uzasadnio-
ne, o tyle potem, aż do dziś były (i są) one znacznie na wyrost. 
Świat szybko się zmieniał, państwo polskie, polskie społeczeń-
stwo, gospodarka i duch polski nie zawsze potrafiły się do tych 
zmian adaptować. Rachunki za PRL wciąż płacimy, za współ-
czesność płacić będą nasze wnuki. O rychłej ostateczności piali 
nie tylko zawsze entuzjastyczni katastrofiści, niech każdy ude-

rzy się w pierś, kto widma końca wyłaniającego się zza węgła 
nigdy nie wypatrywał. 

Dynamiczne zmiany pchają człowieka refleksyjnego ku 
obawom, nic dziwnego. Jednak w przedsionku trzeciej 

dekady XXI wieku wydawało się, ba wciąż się wydaje, 
że nic nie będzie jak wcześniej. Rzeczywistość 

w dobie pandemii koronawirusa miała zmie-
nić świat na trwałe. Na razie, odpukać, 

nic na to nie wskazuje. Po lockdownie 
Polska wydaje się wciąż spokoj-

nym miejscem. Relatywnie niska 
zapadalność na wirusa i niewyso-
ka śmiertelność, pozwalają mieć 
nadzieję. Słabość polskiej gospo-

darki w tych warunkach sta-
je się zaletą, zwłaszcza wobec 
wysokiej informatyzacji pracy 
i sektora bankowego. Są pod-

stawy, by sądzić, że w porówna-
niu do państw starej Unii, wyjdziemy 
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silniejsi, z mniejszą stratą do średniej. Ludzie nauczyli się żyć 
ze świadomością obecności wirusa. Mimo chronicznie narusza-
nych norm bezpieczeństwa udało się znacząco polepszyć stan 
higieny ogólnej. Przykładowo wyeliminowano w tym sezonie 
większość przypadłości wynikających z niemycia rąk, co być 
może brzmi nieco niepoważnie, ale znacząco poprawia bieżącą 
kondycję zdrowotną Polaków. Oczywiście, nie wiemy, co przy-
niesie przyszłość, jednak mamy wszystkie narzędzia do ograni-
czania zasięgu wirusa. Nie wątpię, że gdy dojdzie do skokowego 
wzrostu zarażeń, państwo będzie zdolne do reakcji, a ludzie 
powrócą do samodyscypliny, którą pamiętamy z marca i kwiet-
nia. Szkoda byłoby w tym powszechnym nieszczęściu, narażać 
siebie i państwo. 

Niemniej powrotu do lockdownu już nie ma, wirus, który 
nie jest morderczy na tyle, by zdziesiątkować populację, został 
oswojony. Do częstego mycia rąk i maseczek można przywyk-
nąć, już przywykliśmy. 

Wirus okazał się jednak detonatorem wielu dotychczaso-
wych niepokojów. Cała kultura, wyglądając tęsknie ku katastro-
fie, doczekawszy się jej substytutu, eksplodowała ekscytacją 
końca. My, spodziewając się końca w każdej chwili, ale nie 
wyczekując go, oddajemy Wam do rąk numer kryzysowy. To 
chyba najuczciwsze, co możemy zrobić. Zebrać najważniejsze 
i najbardziej znaczące kryzysy współczesności w jednym nume-
rze. Traktujemy go katalogowo. Jasnej zapowiedzi apokalipsy 
wciąż jednak nie widać, gdybyśmy jednak ją dostrzegli, będzie-
my uprzejmie Państwa informować. 

Jerzy Kopański
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Przyznam, że na to czekałem. Nie byłem tylko pewien, 
gdzie, po paru miesiącach zamrożenia gospodarki, 
najpierw potłuczone szkło zadźwięczy o chodnik, gdzie 
zapłoną śmietniki, gdzie policyjna guma wejdzie przez 
oczodół w niezwykle intymny związek z substancją 
szarą sfrustrowanego człowieka... Nie wiedziałem, 
jednak na ołtarzu, jakiego państwa zostanie złożony 
pierwszy kozioł ofiarny. Stało się to w „Imperium 
Oceanii”, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
w mieście Minneapolis, założonym w 1680 roku przez 
franciszkanów na terytorium niegdyś należącym 
do rdzennego plemienia Dakotów-Siuksów

Kryzys nie mógł nastąpić w bardziej newralgicznej strukturze 
państwowej niż „kraju wolnych i dzielnych ludzi, ponad którym 
gwiaździsty sztandar powiewa”. Kryzys społeczny, zbiorowy, nie 
pojawia się znikąd. Kryzysy regionalne o podstawie gospodar-
czej, społecznej czy politycznej zawsze znajdują zarzewie w bar-
dzo intymnych rozterkach pojedynczych ludzi. Na przykład, czy 
zaryzykować zatarg z wymiarem prawa i spróbować oszukać skle-
pikarza „fałszywym Jacksonem”, czyli podobizną siódmego Prezy-

O TYM, CZEGO UCZĄ 
NAS COVID-19, 
ZAMIESZKI W USA 
I WIELKA LONDYŃSKA 
ZARAZA ROKU 1665

Maciej Jastrzębski
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12 denta USA wydrukowaną na podrobionej dwudziesto dolarówce? 
Jeden Jackson wart jest lekko poniżej czterech paczek papiero-
sów. Nie wiem, czy sklepikarz wydał George’owi Floydowi resztę 
i potem zorientował się, że Afroamerykanin chce go oszukać. 
A może Floyd nie wiedział, że płaci fałszywką? Jeśli jednak miał 
tego świadomość, to może chciał się znieczulić, znikotynizować 
się i stłumić wewnętrzny niepokój, jaki towarzyszy ludziom na 
pustkowiu bezrobocia, jakie zostawił po sobie koronakryzys. 

Tak jak tysiące innych obywateli USA, Floyd, w wyniku decyzji 
osób, których prawdopodobnie nie widział nigdy na oczy, został 
wygnany na to pustkowie. Być może w ciszy, stagnacji, bez zajęcia, 
które nadałoby sens jego egzystencji, zaczęły przemawiać do niego 
podszepty burzliwej młodości. A była to przeszłość pełna narko-
tyków, włamań i grabieży. Był to czas 4 lat spędzonych w więzie-
niu – kara za włamanie się do domu ciężarnej kobiety i grożenia 
jej bronią palną przyłożoną do brzucha. Potem nadszedł czas 
odkupienia, przestrzegania młodych chrześcijan, zebranych pod 
egidą Kościoła Resurrection w Houston, przed pójściem w jego 
ślady. Floyd podjął walkę, by „zaufać Jezusowi”, ponieważ „gdy 
to się dzieje, Jezus staje się osią życia człowieka, a jego decyzje 
i wybory są kształtowane przez Słowo i Ducha Świętego” – jak 
napisano na stronie internetowej Resurrection. Dalsze uczynki 
Floyda zdają się przekonywać, że został wskrzeszony w postawie 
miłującego syna i ojca, pomagającego swojej lokalnej społeczno-
ści. Jeden kryzys został zażegnany. 

Kolejny, ostatni i tragiczny w skutkach związany z papieroso-
wym epizodem, doprowadził nie do ewolucji, do zmiany osobowo-
ści, do kolejnego odrodzenia się w nowej formie lub ostatecznego 
wymazania ego. Kolejny kryzys George’a Floyda zapoczątkowany 
został trudnościami stanu Minnesota i gubernatora Tima Waltza, 
który z wewnętrznego rozdźwięku ostatecznie wyciągnął najdo-
nośniej pobrzmiewające zdanie: „Introduce the state at home 
order on March 25”. To w wyniku decyzji o wprowadzeniu ścisłej 
izolacji społecznej, Floyd, jako ochroniarz, nie był już potrzebny. 
Konsekwencją było jego zwolnienie, następstwem czego była, 
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14 najprawdopodobniej umyślna, próba oszukania sklepikarza fał-
szywą dwudziestodolarówką. Co stało się później, już wiemy... 

Katastrofa jednego człowieka stała się impulsem dla rozwią-
zania kryzysów tysięcy pozostałych włóczęgów na pustkowiu 
bezrobocia i bezsensu. Z naszej polskiej perspektywy wygląda to 
kuriozalnie. Ktoś mógłby z pogardą rzec: „Zrobili sobie z czarnego 
złodziejaszka męczennika”. Przestrzegam przed bagatelizowa-
niem potęgi narracji zmieszanej z frustracją. Śmierć Afroame-
rykanina to wystarczająco dobry powód, by dać wyraz swojemu 
rozgoryczeniu, tak bezradnością wobec zamrożenia gospodarki, 
jak i odebraniem sensu życia wielu Amerykanom. Jest to wystar-
czający dobry pretekst, by po tygodniach izolacji poczuć się częścią 
czegoś większego – protestu przeciwko brutalności służb porząd-
kowych, pracujących przecież dla tych tam na górze. „Górze”, 
która skazała ich na bezradność, stagnację, na gnicie w domach 
i patrzenie, jak żywoty oraz kariery pogrążają się w ruinie apatii. 

Jest to także odpowiednia okazja, by między tymi, którzy chcą 
wykrzyczeć swoje rozczarowanie rzeczywistością, znaleźli się ci, 
którzy swoje kryzysy chcą rozwiązać w sposób bardziej nama-
calny – poprzez grabież, napaść, przemoc, zysk. Wystarczy parę 
rozeźlonych, a bezrefleksyjnych jednostek. Kilku znudzonych 
nastolatków, zapomnianych przez rodziców. Tak powstają gangi, 
plemiona, sekty. Młodzi potrzebują zaufanych mentorów i przy-
jaciół w swoich rodzinach. Jeśli tego nie znajdą, to poszukają roz-
wiązania kryzysu w grupie i osobach mogących emulować postacie 
rodzicieli. Oby tylko te grupy lub osoby okazały się wystarczająco 
prawe i otoczone błogosławieństwami.

N A U K A  Z   R O K U  1 6 6 5

A zamieszki? Tak jak pisałem na wstępie, musiało do nich dojść. 
Kiedy wprowadza się surowe środki epidemiczne, kwestią cza-
su jest, aż obok ognisk epidemii zapłonie ogień niezadowolenia 
w domach, a przemoc stanie się narzędziem zysku. 

Mamy rok 1665, Londyn. W  wyniku zawleczenia dżumy 
z Holandii przez paru kupców miasto zostaje zamknięte a wraz 
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15z nim bohater Dziennika roku zarazy Daniela Defoe. Protagoni-

sta, najprawdopodobniej wzorowany na wujku autora Henrym, 
postanawia pozostać w londyńskiej dzielnicy Whitechapel mimo 
widma zamknięcia miasta. Pozwala mu to na dokładne relacjo-
nowanie makabrycznych wydarzeń i licznych indywidualnych 
kryzysów napotkanych londyńczyków. Ktoś traci zarobek, inny 
decyduje się na podjęcie pracy jako dostarczyciel towarów ze stat-
ków z zaopatrzeniem celem utrzymania licznej rodziny przeby-
wającej na kwarantannie w domu, pozostali codziennie zbierają 
ciała martwych, narażając się przy tym na zarażenie i śmierć 
w męczarniach.

Najbardziej zaś szokującym zachowaniem odznaczała się część 
zarażonych, którzy przejmowali przemożną chęć dosłownego 
podzielenia się trawiącą ich zarazą z innymi. Defoe doszukuje 
się źródła niniejszego nikczemnego imperatywu w: „[...] zepsuciu 
ludzkiej natury tych, którzy nie mogą znieść myśli o bycia w bar-
dziej nieszczęsnej sytuacji niż inni przedstawiciele ich gatunku. 
Osoby te przejawiają mimowolne pragnienie uczynienia wszyst-
kich ludzi równie nieszczęsnymi, co oni sami”.

Inna argumentacja przytoczona przez autora Dziennika... 
wskazuje na „desperację” lub nieświadomość zagrożenia, na jakie 
nosiciele narażali się sami, a także innych: „Istotnie, gdy ludzie 
doprowadzają się do stanu, w którym sami zapominają o swoim 
bezpieczeństwie, nie powinno dziwić, że przestają być uważni na 
bezpieczeństwo innych”.

Autor Przypadków Robinsona Crusoe maluje w brudnych, gwa-
szowych barwach, przykład szaleńca, który śpiewając i bełkocząc, 
rozbijał się po ulicach Londynu: „Ludzie mówili, że był pijany, ale 
on utrzymywał, że ma w sobie zarazę, co zdawało się prawdą. 
Po drodze spotkał pewną szlachciankę, którą chciał pocałować. 
Przestraszona, rzuciła się do ucieczki, myśląc jedynie, że ma do 
czynienia ze zwyczajnym nikczemnikiem. Jednak, jako że na ulicy 
niemal nie było ludzi, nikogo w pobliżu nie było, kto mógłby jej 
pomóc. Gdy spostrzegła, że mężczyzna ją dogania, obróciła się 
i odepchnęła, a że był słaby, przewrócił się, pociągając ją za sobą. 
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17Podniósł się jako pierwszy i przycisnął ją do ziemi, po czym poca-

łował ją. A co w tym zaś było najgorsze, wyznał jej następnie, iż 
ma w sobie plagę. Zapytał ją tedy, dlaczego ona w takim razie nie 
miałaby też zostać zarażona?”.

Jakkolwiek zwyrodniały był to czyn, stanowił próbę rozwią-
zania wewnętrznego kryzysu. Sposób ten był oczywiście skrajnie 
egoistyczny i szaleńczy. Nie wiemy, co myślał złoczyńca w chwili 
konania. Żałował, czy w zdziczałym szaleństwie marzył o zaka-
żeniu większej rzeszy ludzi? Tego Defoe także nie wiedział. Suge-
ruje, że być może mężczyzna ów postradał zmysły po zbyt długiej 
izolacji, która jednak okazała się niewystarczająca, albowiem 
mimo zachowania środków ostrożności, plaga runęła i na niego.

Przykład epidemii roku 1665 w Londynie mówi nam także coś 
bardzo cennego na temat izolacji, jako sposobu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się plagi. Był on rzecz jasna stosowany, ale 
w przeciwieństwie do przypadku pandemii COVID-19: a) kwaran-
tannie i ograniczaniu przemieszczania się poddawano tylko oso-
by, co do których posiadano pewność, że są zarażone; b) objawy 
plagi londyńskiej były znacznie bardziej widoczne niż te związa-
ne z COVID-19, a mianowicie przejawiały się w ropnych bąblach, 
nagłym osłabieniu, gorączce, malignie i pluciu krwią.

I właśnie temu precyzyjnemu nakładaniu obowiązku kwaran-
tanny, którego przestrzeganie pilnowali strażnicy ustawieni przy 
domach zarażonych, Defoe przypisuje bardzo pozytywny sku-
tek, jakim były nieliczne zamieszki oraz grabieże w odciętym od 
świata Londynie: „Londyn może być brany za przykład dobrego 
zarządzania przez wszystkie miasta świata, a także za wzór do 
naśladowania w kwestii utrzymywania porządku nawet w czasie 
największego wzmożenia zakażeń i gdy ludzie odczuwali naj-
większą konsternację… To wzorowe postępowanie zawdzięczać 
należy przede wszystkim zarządowi miasta i umiarowi, z jakim 
podejmowali decyzje o zamykaniu domów, to jest nakładanie na 
ich mieszkańców kwarantanny... a był to temat budzący niezado-
wolenie wśród ludzi, gdyż zamykanie ludzi zdrowych z chorymi 
w jednym domostwie uważano za okrutne...”.
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18 Działania rady miejskiej, które uratowały stolicę Albionu przed 
pożogą, rabunkami i gwałtami polegały także na zatrudnieniu 
osób, które straciły pracę w wyniku obłożenia miasta kwarantan-
ną i odcięcia go od świata zewnętrznego: „Baczność Lorda Majo-
ra [...] powstrzymała plądrowanie najbardziej wyrozumiałymi 
i delikatnymi metodami [...] a mianowicie, działo się to poprzez 
przekazanie pieniędzy osobom znajdującym się w najcięższej 
sytuacji… i zatrudnienie bezrobotnych zwłaszcza przy pilnowa-
niu zainfekowanych i zamkniętych domostw [...] Raz doliczono 
się 10 tys. poddanych kwarantannie domów, a na każdy z nich 
przypadało dwóch strażników – jeden pilnujący w nocy, drugi 
za dnia. To dało okazję, aby zatrudnić mnóstwo biednych męż-
czyzn”. – pisał Defoe.

Tymi sposobami udało się władzom Londynu wyprowadzić 
miasto z kryzysu, unikając przy tym dodatkowych katastrof, 
jakimi były grabieże, gwałty i pożary. Te ostatnie miał przyjść 
dopiero rok później, w 1666, ale to już inny kryzys i inna historia. 
Podkreślę tu, że same władze miasta na czele z Lordem Majorem 
musiały przejść wewnętrzne zmagania i zadecydować, w jaki spo-
sób sytuacji stawić czoła. Pozwolić ludziom zarażać się nawzajem, 
czy wszystkich pozamykać w domach, nie dając im żadnego zaję-
cia w zamian, a może opuścić miasto i oddać je na pastwę walki 
o przetrwanie najsilniejszych?

K RY Z Y S  C Z Ę Ś C I Ą  O P OW I E Ś C I

Uważam, jak zresztą sam Defoe, że władze zachowały się pra-
widłowo, lepiej niż niektórzy współcześni gubernatorzy w USA. 
I tu dochodzimy do sedna natury kryzysu oraz jego powiązania 
z poszukiwaniem sensu. Gdy miliony ludzi zostało pozbawionych 
istoty życia przez wielu odnajdywanego w rutynie codziennych 
czynności, pracy, zakupach, powrotach do domów, odwożeniu 
dzieci do szkoły. Gdy tego wszystkiego zabrakło powstała pustka, 
próżnia sensu, inercja. Śmiem twierdzić, że okazała się bardziej 
destrukcyjna dla ludzkiej psychiki niż trudności finansowe per se.
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19Pozostawieni sami sobie ludzie jęli kumulować niskiego reje-

stru uczucia beznadziei, bezradności i frustracji. Kolejnym sta-
nem psychicznym, w jaki mogli wkroczyć, byłyby kontrastujące 
z tymi „molowymi” odczuciami emocje związane z siłą, żywot-
nością i sprawczością. Uczy tego, chociażby podstawowa znajo-
mość tekstów kultury. Gdy bohater filmu lub powieści trafia na 
zagrażające, jeśli nie jego życiu to znanemu porządkowi, wyzwa-
nie, z desperacji, słabości i bezsilności może odbić się jedynie ku 
działaniu. Jeśli się tak nie dzieje, opowieść kończy się tragicznie. 
Większość antagonistów nie chce się zabić i w ten sposób posta-
wić kropkę w epilogu własnej opowieści. Ludzie nieposiadający 
narzędzi pozwalających sobie radzić z kryzysami w sposób bar-
dziej abstrakcyjny, niby to patrząc przez soczewkę norm i posze-
rzonej świadomości, raczej wyjdą na ulicę, żeby rozbić parę szyb, 
a przy okazji zdobyć nieco pieniędzy.

Jako ludzie jesteśmy skazani na bycie częścią mniejszych lub 
większych opowieści. Nawet jeśli jest to opowieść skończonego 
niedojdy, jej waga i kluczowość może być równie wielka, co biblij-
na historia Genesis. Dlaczego? Tym „niedojdą” zazwyczaj jeste-
śmy my sami. Oczywiście nie zawsze. To, czy wierzymy w naszą 
własną opowieść, ba, nawet to, czy zdajemy sobie w ogóle sprawę 
z naszej i ogólnoludzkiej skłonności do snucia opowieści w celu 
racjonalizacji naszych działań, zależy od stopnia poszerzenia 
naszej świadomości. Zawsze jednak, bez względu na głębię nasze-
go wejrzenia, jako bohaterowie własnych opowieści mamy jakieś 
pragnienie zmiany sytuacji zastanej. Człowiek, który stracił pracę 
w wyniku kwarantanny, chce zdobyć pieniądze. Zadurzony kujon 
klasowy chce zwrócić uwagę głównej cheerleaderki. Frodo chce 
ocalić Śródziemie, niszcząc Jedyny Pierścień w płomieniach Góry 
Przeznaczenia. To jest pierwsza faza.

Faza druga to stanięcie twarzą w twarz z wyzwaniem. Bezro-
botny nie może znaleźć pracy, bo gospodarka została zamrożona. 
Kujon zostaje pobity przez szkolnego osiłka na oczach dziewczy-
ny, do której wzdycha. Frodo jest kuszony przez pierścień. I tu 
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20 mamy kryzys. W zależności od wyborów moralnych piszemy taką, 
a nie inną opowieść i własnymi metodami przemagamy kryzys.

Po okrzepnięciu i podjęciu decyzji wyjścia z matni dochodzi 
do konfrontacji z wyzwaniem, z przysłowiowym smokiem. Nie 
mogąc znaleźć pracy, bezrobotny zaczyna sam szyć maseczki 
i sprzedawać je za parę dolarów, co nie dość, że pozwala mu zaro-
bić na minimalną dzienną rację pożywienia, to jeszcze inspiruje 
go do zgłębienia sztuki krawieckiej. Skoro cheerleaderka zoba-
czyła, jak kujon zostaje rozsmarowany na betonie, nie chce mieć 
z nim nic do czynienia, a nasz główny bohater powraca do świata 
nauki, w którym znajduje więcej wyrozumiałości i współczucia. 
A Frodo, wiadomo, jak było...

Opowieści lub narracje służą nam do uzasadniania naszych 
dawnych, często bezrefleksyjnych decyzji, a także do racjonali-
zowania naszego bieżącego postępowania w obliczu wyzwania 
i konfliktu moralnego, w sytuacji kryzysowej. Zadziwiające jest, 
jak oszukańczą narrację można czasem stworzyć oraz jak wie-
le ludzi za takim kolosem na glinianych nogach może podążyć. 
Powrócę teraz do niezwykle kuriozalnego zjawiska, jakim jest 
przyjęcie za symbol istniejącego w USA problemu uprzedzenia 
pewnych policjantów do amerykańskich obywateli o czarnym 
kolorze skóry człowieka chcącego dokonać małego oszustwa i tak 
blednącego przy jego wcześniejszej kryminalnej historii. Jest to 
niesamowite, a jednocześnie prawdziwe. Tworzona jest opowieść, 
w której za wszelkie zło Demokraci obwiniają biznesmena stają-
cego się najpotężniejszym politykiem świata. Narracja ta może 
posłużyć do wsadzenia Joe Bidena, razem z jego demencją, na ten 
bardzo niewygodny prezydencki fotel. Którym przecież nie on 
będzie kręcił, lecz ci, co za nim staną. A to tylko jedna z narracji 
opartych na tym, że biały policjant z licznymi skargami na koncie 
podczas aresztowania zadusił czarnego kryminała, igrał z losem 
tylko po to, aby „zafajczyć”. Czy to znaczy, że problemu rasizmu 
w Stanach nie ma? Absolutnie nie. To tylko świadczy o tym, że 
ze zdarzenia kompletnie beznadziejnego można usnuć zupełnie 
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21nielicującą z nim, pod względem mimesis, opowieść. To jest moc 

słowa, która sprawia, że mózg zamienia się w popcorn.
A na popcornie najlepiej żywią się spiskowe teorie, takie jak ta, 

że Derek Chauvin był specjalnie nasłany na Floyda, aby dopro-
wadzić do zamieszek, które dziś widzimy w USA. Warto byłoby 
to połączyć z faktem, że rada miejska w Minneapolis planuje roz-
wiązać lokalną policję. Wygląda to, jak próba poligonowa szerzej 
zakrojonej akcji, zmierzającej do rozwiązania struktury, jaką jest 
państwo.

C I S Z A

Zostawmy jednak teorie spiskowe i wróćmy do początku. Dużo 
tu pytań, wiele rozważań i wątków. Jaki był cel mojego wywodu? 
Starałem się unaocznić wpływ indywidualnych rozdźwięków, 
sprzężeń moralnych, poplątanych węzłów myśli i  jakubowych 
zapasów z aniołem na spazmy społeczne, wielkie bitwy warto-
ści rozdzierające miliony ludzi, a toczące się przede wszystkim 
wewnątrz nas – w umysłach, sercach, czy, jak kto woli duszach. 
I chciałbym zakończyć ten kryzysowy przegląd jakimś słowem, 
wszak to słowa tworzą opowieści, to one pozwalają przeciągnąć 
nasze autorskie narracje poza próg kryzysu. Chciałbym, by było to 
słowo mądrości. Coś mi jednak mówi, że w chwilach próby, czło-
wiek pragnie jedynie usłyszeć cudze odpowiedzi, zbytnio szuka 
dosłownego rozwiązania w kakofonii swych myśli lub opowie-
ściach innych ludzi. Dlatego potok tych oto słów zakończę mil-
czeniem, bo w ciszy, zupełnej ciszy, wszelkie rozterki, wszelkie 
kryzysy przestają istnieć. Wyparowują wraz z kotłowaniną myśli. 
Wtedy świat, za sprawą boskiego mechanizmu, układa się sam. 
A my razem z nim. Ω



KRYZYS 
SZANSĄ?

Bartłomiej Sieradzki
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23Ciężko znaleźć kogoś, kto z czystym sumieniem 

stwierdziłby, że wojna jest czymś dobrym. Są 
jednak całe rzesze osób śmiało zgadzających 
się z twierdzeniem mówiącym, że ma ona swoje 
dobre strony. Jak mawia znajomy rodziny – „Dla 
jednych wojna, dla drugich krowa dojna”. Nie 
chcąc wchodzić w rachunek zysków i strat – trzeba 
przyznać rację tym, którzy zwracają uwagę na jeden 
szczegół, wcale nie taki mały – wojna, a szerzej 
mówiąc każdy poważny kryzys, niesie za sobą szansę. 
Szansę dla pojedynczych osób, ale również całych 
społeczeństw, szybko dostosowujących się do nowych 
warunków gry. A stawka w tej grze jest duża

W kryzys wpisane są straty i to, oczywiście, widoczne jest gołym okiem 
przeciętnego obserwatora. Zgodnie z wikipedyczną definicją – kry-
zys oznacza, w sensie ogólnym, „wybór, decydowanie, zmaganie się, 
walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu”. Kryzys jako 
zwykle nagła i niechciana okoliczność załamania obecnego stanu rze-
czy wymaga od społeczeństwa podjęcia działań. Reagują poszczególni 
ludzie, rodziny, reagują instytucje, firmy, wszyscy w celu dostosowania 
się do tej zmienności. Reagują po to, aby przetrwać, ale również po to, 
aby jak najwięcej ugrać. Bo fala może nas zmyć, ale również możemy 
na niej popłynąć. Podobnego rozumienia kryzysu możemy dopatry-
wać się w kulturze chińskiej – w tamtejszej pisowni słowo kryzys skła-
da się z dwóch znaków – jeden oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi 
„początkowy punkt”. Każda zmiana niesie ze sobą szansę.

Historia, jak zwykle, dostarcza nam wielu przykładów pokazują-
cych, że sytuacje kryzysowe mogą być bodźcem do zaistnienia bądź 
co bądź pozytywnych zmian, być katalizatorem postępu. Warto wspo-
mnieć choćby o technologii. A ta bardzo często korzeniami sięga do 
wojskowej myśli technologicznej, tworzącej nowe systemy i wynalaz-
ki, z myślą o wykorzystaniu stricte militarnym. Natomiast po latach 
trafiają one do użytku cywilnego, z powodzeniem służąc od tej pory 
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24 milionom ludzi w ich życiu codziennym. Przykładem niech będzie 

choćby Internet, którego pierwsze koncepcje opracowywane były 
w czasach zimnej wojny jako element ówczesnego wyścigu zbrojeń. 
Podobny schemat miał miejsce w przypadku, chociażby dronów czy 
technologii GPS – również opracowywanych na potrzeby wojskowe. 
Jakie i jak szerokie jest ich dzisiejsze zastosowanie, opisywać chyba 
nie muszę. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, kiedy i czy – wymienione 
technologie ukazałyby się światu, gdyby nie ciągłe potrzeby zbroje-
nia i wyścig potęg militarnych, chcących przegonić możliwościami 
pozostałe. W tego rodzaju rozważaniach trzeba jednak znać pojęcie 
kosztów alternatywnych, a więc kosztów utraconych możliwości – 
miarę wartości utraconych korzyści związanych z niewykorzystaniem 
danego zasobu w najbardziej efektywny sposób. Dokonując wyboru 
dotyczącego alokacji danego zasobu, tracimy możliwość wykorzysta-
nia go w inny sposób. I tak w sytuacji kryzysowej, w wyniku różnych 
sił następuje zmiana kierunku alokacji zasobów na każdym moż-
liwym poziomie – od gospodarstw domowych do poziomu decyzji 
rządowych. Rządy, angażując gigantyczne finanse w zakupy zbroje-
niowe czy w sektor badawczy, faktycznie pobudzają wybrane sektory 
gospodarki (np. produkcję stali, energii, produkcję odzieży – zapew-
niając w tych sektorach zatrudnienie), jednak taka alokacja zasobów 
naturalnie odbywa się kosztem innych potencjalnych jej kierunków. 

Przywołać tu można klasyczną przypowieść o zbitej szybie Frede-
rica Bastiata. Zbicie komuś szyby może wydawać się na pierwszy rzut 
oka działaniem ekonomicznie pozytywnym w skutkach, bo wymusi 
na jej właścicielu zakup nowej, co pobudzi gospodarkę – przeniesie 
fundusze do szklarza, który np. następnie zrobi zakupy spożywcze; 
właściciel sklepu zrobi zapasy w hurtowni; hurtownik zakupi towar 
od producenta itd., a więc zwykłe zbicie szyby w niewielkim stopniu 
pozytywnie wpłynie na ożywienie lokalnej gospodarki. Dostrzec trze-
ba jednak to, że właściciel szyby mógł planować jakiś zakup, którego 
nie dokonał przez swój nagły nowy wydatek. A więc inna gałąź gospo-
darki (np. producent dachówek, które byłyby przez niego zakupione 
w ramach tej kwoty) straci kosztem producenta szyb. Pokazuje to 
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25w prosty sposób, że takie sytuacje – a więc kryzysy, nawet te najmniej-

sze, wpływają w pierwszej kolejności na kierunek alokacji zasobów – 
koniunktura jednych odbywa się kosztem koniunktury drugich. I o ile 
jest to oczywista oczywistość, to niestety opisana zmiana kierunku 
alokacji zasobów nie wynika z podjętych przed podmioty decyzji 
w oparciu o ich indywidualne preferencje, a ma na nią wpływ czyn-
nik siły zewnętrznej. Taka alokacja, związana np. ze wspomnianym 
wcześniej przemysłem militarnym, na który łożą rządy, niesie za sobą 
straty w potencjalnych korzyściach w innych sektorach. Korzyściach, 
które może przyniosłyby danemu społeczeństwu, a może i całemu 
światu, większe zyski? A może gdyby nie powtarzające się konflikty 
wojskowe i związana z nimi cała machina przemysłu militarnego, nie 
mielibyśmy dzisiaj tak wygodnego życia, jakie mamy?

Można więc zauważyć, że zjawisko wojny, w pewien przynajmniej 
sposób, może okazać się stymulujące dla szeroko rozumianego „postę-
pu cywilizacyjnego”, przynajmniej w zakresie nowych technologii. 
Podobne zjawiska mogą zajść w przypadku kryzysów innych niż mili-
tarne, np. kryzysy naftowe lat 70. XX w. – nagłe załamanie cen ropy, 
objawiające się ponad czterokrotnym ich wzrostem. Światowa gospo-
darka odczuła to momentalnie, przez co szok skutkował ogólnym 
kryzysem gospodarczym i nagłą potrzebą dostosowania procesów 
produkcyjnych. Energooszczędność produkcji stała się kluczowa. Jed-
nym ze społeczeństw, które odniosły w tym szczególny sukces, była 
Japonia. Kraj Kwitnącej Wiśni był w stanie wyjątkowo szybko dosto-
sować swoją produkcję do nowych warunków (ale również zużycie 
czysto konsumpcyjne przez gospodarstwa domowe), przez co na tle 
innych państw wyszedł z kryzysu w wyjątkowo dobrym stanie, a przy 
okazji przyspieszył proces unowocześniania procesów produkcyjnych.

Jak to się ma do obrazu dzisiejszego świata – wszechobecnej walki 
z globalną pandemią koronawirusa? Świat przez ostatnie tygodnie 
staje na głowie. Zaangażował wszystkie siły i środki do walki z wiru-
sem, obierając jako cel najwyższy zatrzymanie rozprzestrzeniania się 
choroby. Kwestie gospodarcze zostały postawione na drugim miej-
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26 scu, komfort ludzi tym bardziej. Społeczeństwa zostały zamknięte 

w domach, ograniczono tym samym zakres swobodnego przemiesz-
czania się, w dużej mierze wszelkie czynności są wykonywane we wła-
snych czterech ścianach. Do miejsc pracy chodzą nieliczni – tylko ci, 
którzy z różnych względów muszą być fizycznie obecni. Na pierwszy 
rzut oka wydawać by się mogło, że sytuacja jest beznadziejna, niejed-
nym z pewnością przeszły przez głowę myśli, zostawiające za sobą 
pytanie: jak sobie z tym poradzimy? Gospodarczo – ale też społecznie?

Scenariuszy mogą być setki, nie sposób wszystkie dookreślić. To, 
na co warto zwrócić uwagę, to ewentualne pozytywy, których jako 
całe społeczeństwa będziemy mogli doświadczać, gdy wirus pozwo-
li nam o sobie zapomnieć. Już dzisiaj, po nadejściu nieznanego nam 
dotąd chińskiego wirusa, widzimy, jak odbywa się drastyczne i nagłe 
przemodelowanie naszego życia społeczno-gospodarczego. Wielkie 
firmy, ale również małe przedsiębiorstwa, błyskawicznie zareago-
wały na nadciągające zagrożenie i wdrożyły rozwiązania stosowane 
dotychczas wybiórczo – m.in. głośną ostatnio pracę zdalną. W ciągu 
chwili przeniesiono do takiego funkcjonowania całe działy, spotka-
nia fizyczne zastąpiono konferencjami wideo na różnych dostępnych 
platformach i aplikacjach, chmury zaroiły się od danych, skrzynki 
pękają od maili. Powodem tego nie był naturalny i powolny proces 
dostrzegania dobrodziejstw technologicznych cudów, lecz sytuacja 
kryzysowa, krzycząca do wszystkich: dostosuj się lub przegraj! I tak 
oto społeczeństwo (a co najważniejsze – powtórzenie „co” oporniej-
sze na technologię głowy kierowników firm) może zobaczyć: da się! 
Praca z domu – to również praca. Komunikacja przez aplikację – to 
dalej komunikacja. Wideokonferencja – to dalej konferencja. To, co 
osiągaliśmy po godzinnych spotkaniach, możemy uzyskać po krót-
kim spotkaniu z pozycji własnego biurka, zwiększając efektywność 
organizowanych narad. Sytuacja jest bezprecedensowa – zmusiła 
świat do nagłej i drastycznej zmiany organizacji pracy, dosłownie 
w każdej możliwej branży. Przeliczając to jednak na język finansów, 
można dojść do wniosku, że niesie to za sobą również oszczędności. 
Odpowiednie techniczne uzbrojenie biura, zapewnienie przestrzeni, 
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27marnowany czas na przemieszczanie się – są kosztami, które ponieść 

jest wielu chętnych za samą możliwość obserwowania pracownika 
w pracy. Ale czy warto? Zgodnie z pierwszymi badaniami rynku pra-
cy, prognozy mówią aż o 30% wszystkich pracowników, którzy nie 
zawitają z powrotem do firmowych biur. Nie dlatego, że stracą pracę – 
a dlatego, że zostaną w pracy zdalnej na stałe. Dzisiejszy kryzys może 
być również katalizatorem procesu, który obserwujemy od lat – dal-
szego przenoszenia życia społecznego do sieci. Zamknięci w domach, 
bez możliwości fizycznego spędzenia czasu z innymi, uciekamy do 
wykorzystywania technologii, które mogą nam to w pewnym zakresie 
zastąpić. Wszelkie narzędzia komunikacyjne przeżywają swój rene-
sans, dając ludziom namiastkę poczucia normalności i ułatwiając 
(a wręcz umożliwiając) funkcjonowanie w takich okolicznościach. 
O ile do procesu przenoszenia życia społecznego do sieci można mieć 
stosunek negatywny, tak ciężko nie przyznać, że narzędzia dzisiej-
szego świata technologii zwyczajnie ułatwiają nam życie. Ułatwiają, 
a czasy, w jakich żyjemy, wymagają od nich ciągłego rozwoju.

Dzisiejszy kryzys okaże się również kubłem zimnej wody dla tysię-
cy osób i firm na świecie. Nikt nie mógł przewidzieć, że w tym roku 
przyjdzie nam się znaleźć w tak trudnej sytuacji – bezsprzecznie jest to 
największe zamrożenie życia gospodarczego i społecznego w historii, 
rzecz całkowicie bezprecedensowa. Jednak kryzys, stawiając wszyst-
kich równo pod ścianą, doprowadza do zadania sobie pytania: czy 
byłem na to gotowy? Jeżeli nie na „taki” kryzys, bo przewidzieć tego 
nie było można, to czy byłem przygotowany na jakikolwiek kryzys? Ω



Kto zna wroga i zna siebie, nie będzie 
zagrożony choćby i w stu starciach. 
Kto nie zna wroga, ale zna siebie, czasem 
odniesie zwycięstwo, 
a innym razem zostanie pokonany. 
Kto nie zna ani wroga, ani siebie, 
nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce. 
  Sun Tzu, Sztuka wojny

Przywołany na wstępie cytat znalazł się tu nieprzypadkowo. Płynąca z nie-
go uniwersalna wielowiekowa mądrość przypomina i przestrzega – jeśli 
zmagasz się z czymś niebezpiecznym – lepiej, byś znał zarówno siebie, 
jak i zagrożenie. Człowiek znający swoje słabości i lęki, siły i możliwo-
ści, w połączeniu z wiedzą o warunkach, w jakich się znalazł, ma szansę 
podejmować decyzje słuszne i odpowiedzialne. Tego typu wiedza nie 
przychodzi jednak znikąd. Jej ceną jest uczciwe wyciągnięcie wniosków 
z tych najtrudniejszych życiowych lekcji. Sądzę, że na szczególną uwa-
gę zasługuje właśnie moment szeroko rozumianego kryzysu. Postaram 

CZŁOWIEK 
A OTOCZENIE 

Andrzej Sieradzki

– WYMAGAJĄCA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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29się, choć w pewnym stopniu naszkicować rys relacji człowiek – otoczenie 

w kontekście aktualnej sytuacji.

C O  N A  P I E RW S Z Y  R Z U T  O K A ?

Przyglądając się nawet pobieżnie sytuacji na świecie, nietrudno dojść 
do wniosku, że niewątpliwie rok 2020 nie rozpieszcza nas już od same-
go początku. Stale dostarczając nowych wyzwań, stawia nas w nieko-

niecznie komfortowej 
sytuacji. Panująca pandemia wymogła konieczność izolacji, której 
w takim stopniu większość z nas wcześniej nie doświadczyła. Docho-
dzące z zagranicy informacje roztaczają przed nami wizję zbliżającego 
się kryzysu zarówno gospodarczego, ekologicznego, jak i społecznego. 
Dość brutalnie przypominamy (a może dopiero uświadamiamy) sobie, 
że znany nam świat połączony jest w jeden system, gdzie jedno zależy 
od drugiego. Tłem dla rozgrywających się wydarzeń społecznych jest 
stan planety, którą systematycznie, od wielu dziesięcioleci, eksploatuje-
my. Palące się lasy Amazonii i Australii wraz z perspektywą nadchodzą-
cych susz odbijają się echem zdziwienia i przerażenia mimo uprzednich 
ostrzeżeń. Doświadczamy trudnej konieczności zrewidowania dotych-
czasowych przekonań na temat świata, nas samych i ludzi dookoła, która 
dotyka nas coraz mocniej.

S P O D Z I E WA N E  Z A G R O Ż E N I A

Próbujemy zrozumieć naszą sytuację, umiejscawiając się w konkretnym 
kontekście. Podobnie jak wtedy, gdy widząc figurę wyłaniającą się z tła, 
szukamy ich powiązań, aby znaleźć najlepszą wersję interpretacji. Pro-
blem pojawia się w sytuacji, gdy nasze punkty odniesienia i scenografia 
zmieniają się szybciej, niż jesteśmy w stanie się do nich odnieść. Spo-
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30 dziewana fala postepidemicznego bezrobocia przynieść może nie tylko 

straty ekonomiczne. Tracąc pracę, pozbywamy się kontaktów między-
ludzkich, relacji, pewnej zdrowej rutyny, a także poczucia sensu w życiu. 
Przymusowa zmiana trybu funkcjonowania obnażyła także kolejną przy-
padłość naszego społeczeństwa – obcości we własnym domu. Jakże często 
w ostatnim czasie zdarza się słyszeć, że dopiero zamknięcie w mieszkaniu 
pokazało, na czym zbudowane są małżeństwa, związki i rodzicielstwo. 
W wielu przypadkach domniemana bliskość poddana próbie obecnych 
wydarzeń może okazać się o wiele bardziej iluzoryczna, niż się pierwotnie 
wydawało. W tym niełatwym czasie szczególnie ważna stała się umiejęt-
ność współżycia różnych pokoleń i wypracowanie nowych metod komu-
nikacji. Dla najmłodszych generacji, na które tak często słychać narze-
kania i utyskiwania, może być to zarówno lekcja o świecie, jak i rodzaj 
papierka lakmusowego pokazującego ich rzeczywiste poczucie odpo-
wiedzialności i wpływu. Finalnie to właśnie oni będą musieli zmierzyć się 
z wymaganiami przyszłości, łącząc to, co będą chcieli zachować, z warun-
kami tego, w czym przyszło im żyć. Naprawianie zjawisk tak skompliko-
wanych, jak sposób funkcjonowania społeczeństwa wymaga ogromnej 
rozwagi i uważności. Potrzeba wprowadzenia szybkich zmian dających 
efekty może nie iść w parze z wystarczająco szerokim oglądem sytu-
acji. Na dodatek konieczność cierpliwego oczekiwania rezultatu często 
demotywuje. Jeśli decyzje podejmuje się pochopnie, przerzucając uwagę 
z jednego problemu na drugi – skutki pokoleniowe mogą być opłakane. 
W najbliższych dekadach okaże się, czy obecne w głosie wkraczającej 
generacji niezadowolenie i wspólnotowe hasła przetrwają, stając się 
punktem wyjścia do wypracowania nowej jakości społecznej. 

O S O B I ST E  Z M A G A N I E

Dla wielu z nas sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest jednak przytła-
czająca. Musimy podejmować niekiedy wiążące i odpowiedzialne decy-
zje w ważnych, życiowych sprawach w obliczu braku bądź niepewnych 
informacji. Rozdźwięk pomiędzy naszymi możliwościami adaptacyj-
nymi, emocjonalnymi, organizacyjnymi czy zawodowymi a wymogami 
otoczenia powoduje stres, niejednokrotnie bardzo silny, wręcz przytła-
czający. Mamy wrażenie, że tracimy wszystkie zasoby, jakimi dysponowa-
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31liśmy dotychczas. Mowa tu nie tylko o pieniądzach. Podważone zostaje 

poczucie naszej kompetencji i sprawczości życiowej, które dotychczas 
przynosiło satysfakcję. Bazując na nim, znajdowaliśmy siłę do stawiania 
celów i podejmowania nowych wyzwań. Dziś borykając się z nową i nie-
znaną sytuacją, tym łatwiej o popełnienie błędu. I choć jest to normalne, 
doświadczanie niepowodzeń frustruje i to szczególnie w sytuacjach, kie-
dy radzenie sobie zdaje się powinnością. W takich momentach czujemy, 
że coś w nas pęka. że już nie damy rady. Doświadczamy całego wachla-
rza emocji, takich jak: zagubienie, dezorientacja, lęk, smutek lub złość. 
Słowem – kryzysu. Często podszyty i spotęgowany jest poczuciem winy 
zarówno względem siebie, jak i otoczenia. Boimy się wypadnięcia z roli, 
niespełnienia nałożonych na nas oczekiwań. Silne napięcie może znaj-
dować ujście w impulsywnych zachowaniach, chwilowej utracie kontroli 
nad sobą i wybuchach gniewu. Chcąc odsunąć od siebie przykre odczucia, 
reagujemy emocjonalnie i szybko. 

Również w szerszym kontekście widać, jak wyrzuty sumienia i przewi-
dywane przyszłe straty mobilizują do zmiany zachowania. Dojrzeliśmy 
jako społeczeństwo do przyznania się przed samymi sobą, że nasza rela-
cja również ze środowiskiem naturalnym pozostawia wiele do życzenia. 
Dopiero od niedawna zdajemy sobie tak naprawdę sprawę ze złożono-
ści procesów przyrodniczych, jakie nas otaczają, a jednocześnie których 
jesteśmy stałymi uczestnikami. Ci, którym harmonijne współistnienie 
z otoczeniem leży na sercu, mogą mieć poczucie winy, odczuwać pewnego 
rodzaju rozczarowanie sobą i resztą ludzi, że nie zareagowali dostatecznie 
wcześnie, widząc czy przeczuwając, jak wielką ingerencją w funkcjono-
wanie planety odznacza się człowiek. 

J A K  S O B I E  R A D Z I M Y ?

Aby bronić się przed negatywnymi skutkami takiego stanu, zaczynamy 
szukać informacji i rozwiązań. Takich, które przynajmniej w części pozwo-
lą nam zachować nadwątlone poczucie bezpieczeństwa, a w najlepszym 
wypadku umożliwią stworzenie bardziej adekwatnego obrazu świata. 
Człowiekowi jednak w przeważającej liczbie przypadków nie zależy na 
perspektywie idealnej, w stu procentach prawdziwej, a raczej na wystar-
czająco dobrej. Najlepiej, gdyby była dodatkowo zgodna z tym, co już 



A
N

D
R

ze
j 

SI
eR

A
D

zk
I /

 c
zł

O
W

Ie
k 

A
 O

tO
cz

eN
Ie

  
32 wiedział wcześniej, dzięki czemu wystarczy zaktualizować część wiedzy 

czy przekonań bez konieczności gruntownej przebudowy całego systemu. 
Sposobów radzenia sobie z kryzysem jest całe spektrum. Dla części jest to 
przekonanie o opiekuńczej roli państwa i skuteczności centralnie wypra-
cowanych rozwiązań. Pokładanie nadziei w instytucjach czy siłach działa-
jących niejako ponad nami pozwala na zdjęcie z siebie odpowiedzialności 
przy zachowaniu poczucia, że problem nie został odłożony bez należytej 
uwagi. Z obserwacji wnioskuję, że nierzadkie jest również bagatelizowa-
nie problemu, obracanie całej 
s y t u a c j i 

w żart, a nawet zupełnie poważne zaprzeczanie jego ist-
nieniu. Tego typu denializm pojawia się zarówno w odniesie-

niu do osobistych trudności, jak i do problemów szerszych w postaci 
kryzysu klimatycznego czy panującej epidemii. Wyparcie problemu, 
co prawda nie spowoduje jego rozwiązania, ale stosując perspektywę 
„co z oczu to z serca”, przynajmniej niektórym uda się spać spokojnie. 
Gdy jednak sytuacja nabiera powagi, zawsze można znaleźć „innych”, 
którzy utrudnili lub uniemożliwili nam podjęcie stosownych działań. 
Jeśli warunki są niesprzyjające, a otoczenie nieprzychylne wyjaśnienie 
naszych niepowodzeń czy braku wypracowanej zmiany wydaje się oczy-
wiste. Jeśli jednak jakimś cudem dopniemy swojego celu, świadomość, 
że udało się mimo przeciwności, tylko podkreśla naszą sprawczość. Nie 
chodzi oczywiście o to, by nie wymagać odpowiedzialności od tych, na 
których ona spoczywa, a o to, by nie oddawać sterów zbyt pochopnie. Nie-
jednokrotnie, podczas nieformalnych rozmów usłyszeć można tęsknotę 
za spontaniczną zabawą i rozrywkami, do których wielu obiecuje rychły 
powrót. I choć dbanie o zdrowie psychiczne jest jak najbardziej wskaza-
ne, to zdaje się, że w dłuższej perspektywie rezygnacja ze skrajnie kon-
sumpcyjnej orientacji życiowej może okazać się ścieżką najwłaściwszą. 
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33G A R Ś Ć  D O B RYC H  P R A K T Y K

Jednak umiejscawianie możliwości sprawczych poza sobą i puentowanie 
wszystkiego śmiechem nie jest jedyną strategią radzenia sobie. W prze-
zwyciężaniu osobistych kryzysów ważne jest zrozumienie, skąd one wyni-
kają i do czego mogą być przydatne. Pakiet trudnych emocji, z którymi 
się zmagamy, informuje nas, że to, co dla nas ważne, postrzegamy jako 
zagrożone, mamy wrażenie, że naruszone zostały nasze granice. Warto 
postarać się o zidentyfikowanie, czego dokładnie się obawiamy. Szcze-

rość z samym sobą, choć niełatwa, jest wyrazem troski i odpo-
wiedzialności. Jeśli 

otoczenie staje się 
niepewne, poznanie siebie przynajmniej w części niwe-
luje ilość niewiadomych i pozwala uniknąć nieuchronnych 
klęsk w każdej walce. Nasze relacje z najbliższymi również sta-
nowią cenny kapitał zarówno jako sieć wsparcia, jak i źródło infor-
macji o nas. Perspektywa osób trzecich czy nawet sama ich obecność 
dla wielu jest punktem podparcia i możliwością odnalezienia się w kry-
zysowej rzeczywistości. Często to właśnie dzięki nim możemy dostrzec 
pozytywne aspekty trudnych momentów, znaleźć swoje silne strony, 
a także zobaczyć możliwości zaangażowania się w te aktywności, które 
mogą okazać się wartościowe, a o których dotychczas nie myśleliśmy. 

W obliczu kryzysu chęć wzmocnienia tego, co ważne i wartościowe 
wzrasta. W wielu obszarach życia pojawiły się jak na zawołanie oddol-
ne inicjatywy, powstały portale i profile społecznościowe łączące prze-
różnych ludzi pod egidą wspólnych działań. Na uwagę zasługują akcje 
uświadamiające i edukacyjne, ale też te promujące aktywne i twór-
cze wykorzystanie zaoszczędzonego czasu – chociażby poprzez naukę 
nowych umiejętności czy rozwój hobby. Również na żywo, w przestrzeni 
sąsiedzkiej zauważyć można międzypokoleniową współpracę. Organi-
zacje młodzieżowe, a także młodsi mieszkańcy bloków sami wyciągają 
pomocną dłoń do tych, którzy radzą sobie gorzej. W kontekście zmian 
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34 klimatycznych także widać, jak bardzo wspólne zagrożenie potrafi wzbu-

dzić zaangażowanie i motywację do działania. Ludzie utożsamiają się 
ze swoim lokalnym środowiskiem, zaczynają spontanicznie, na własną 
rękę dbać o nawodnienie roślin czy chociażby tworzyć grupy wymiany 
niepotrzebnych rzeczy. Podjęcie działań przyczyniających się do rato-
wania przyrody pozwala na zobaczenie siebie w kontekście większej 
całości i wytworzenia poczucia przynależności. Poszukiwanie nowych 
obszarów aktywności, podejmowanie zobowiązań i identyfikacja z nimi 
jest efektem dobrze rozeznanych trudności i przezwyciężenia kryzysu. 
W oparciu o nową wiedzę na temat siebie i świata podejmować można 
decyzje przemyślane i przynoszące więcej satysfakcji.

C O  D A L E J ?

Poszukiwanie informacji będące następstwem doświadczanego kryzysu 
powinno przynieść korzyść w postaci nauki lub przynajmniej kilku wnio-
sków na przyszłość. Co więc możemy wziąć z aktualnej sytuacji dla siebie 
i otoczenia? Po pierwsze – sądzę, że należy dopuścić do siebie myśl, że 
jest ciężko. Nie ma nic złego czy wstydliwego w tym, że czujemy się prze-
ciążeni czy sfrustrowani. Jesteśmy istotami społecznymi i nastrój ogółu 
udziela się wszystkim. Ten czuły sonar emocji, które nas otaczają, choć 
czasami może być zwodniczy, z reguły jednak pozwala nam orientować 
się i umiejscawiać w grupie, a także jednoczyć z nią. Poznawajmy więc 
siebie i swoich najbliższych, miejmy oczy szeroko otwarte na potrzeby 
zarówno własne, jak i otoczenia. Choć być może zabrzmi to trywialnie, 
wszyscy bez wyjątku doświadczamy aktualnej sytuacji po raz pierw-
szy. Mamy prawo kwestionować dotychczasowe rozwiązania, stawiać 
pytania i poszukiwać odpowiedzi. Jednakże naszą odpowiedzialnością 
jest, by nie zadowalać się tymi najprostszymi i „wystarczająco dobrymi”, 
a dążyć do tych prawdziwych, realnie wpływających na efekty w przy-
szłości. Pamiętajmy, by się wspierać i wzajemnie ułatwiać to, co ułatwić 
się da. Po drugie – myślmy globalnie, działajmy lokalnie. Starajmy się 
robić dobrze to, co w aktualnej sytuacji jesteśmy w stanie robić dobrze 
i nie zadręczajmy się poczuciem winy, jeśli zdarzą nam się gorsze chwile. 
Chcąc, by przyszłe pokolenia otrzymały pod opiekę ziemię taką, na jaką 
zasługują, przypomnijmy słynny eksperyment z piankami Marshmallow. 
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35Badacze oferowali dzieciom zjedzenie pianki od razu lub zostawienie 

ich sam na sam z pokusą. Jeśli słodycze pozostały nietknięte, przynie-
siono więcej smakołyków. Te z dzieci, które zdecydowały się poczekać na 
nagrodę, po latach osiągały lepsze wyniki zawodowe, wyższy standard 
życia i ogólne poczucie zadowolenia. Co prawda z czasem nasza wiedza 
zwiększyła się o wpływ innych czynników na ten efekt, jednak wciąż 
odraczanie gratyfikacji można uznać za jeden z jego kluczowych filarów. 
Być może zaangażowanie i wysiłek włożony dzisiaj, przyniesie zdwojony 
zysk w przyszłości? Wreszcie po trzecie – pamiętajmy, że wszyscy jeste-
śmy połączeni w sieci wzajemnych powiązań. Nikt z nas nie może żyć 
w oderwaniu od reszty świata. Niezależnie od tego, co myślimy na temat 
roli człowieka w naturze, niezaprzeczalnym jest fakt, że jesteśmy jej inte-
gralną częścią, wywodzimy się z przyrody i łączy nas nierozerwalna więź. 
Troszcząc się o planetę, dbamy się o nas samych, a chcąc, by żyło nam się 
dobrze, musimy zaopiekować się domem, w którym mieszkamy. Obecna 
sytuacja może być rozumiana w kategorii pewnej próby bądź weryfika-
cji tego, na ile odpowiedzialnie traktujemy powierzone nam dobra i co 
uważamy za istotne. Tego typu wydarzenia stawiają nas przed decyzją, 
jaką kulturę i otoczenie chcemy zachować, a także jakie wartości prze-
kazać dalej. Skłaniają również do refleksji o swoje przyczyny, a przez to 
pomagają zabezpieczyć się przed trudami w przyszłości. 

Doświadczany powszechnie kryzys niesie ze sobą poważne ryzyko, ale 
równie dużą szansę. Sytuację społeczną i ekologiczną możemy potrak-
tować jak dwie lekcje, które wszyscy musimy odrobić. Wirus uświadomił 
nam, że znajdujemy się bliżej siebie, niż dotychczas myśleliśmy, a proble-
my klimatyczne, że konsekwencje wyborów niektórych ponoszą wszyscy. 
Dlatego każdy ponosi osobistą odpowiedzialność… Ω



Przy obecnej sytuacji powiedzenie, że żyjemy 
w niezwykle ciekawych czasach, stało się już truizmem 
jedynie roszczącym sobie prawa do intelektualnej 
i głębokiej wypowiedzi. Od samego początku rok 
2020 stał się przełomowym czasem – i zdaje się nie 
zwalniać, ale zbierać powoli żniwo z ziaren zasianych 
wcześniej. Jakże prawdziwe staje się powiedzenie, że 
są dekady, w których nie dzieje się nic, a są tygodnie, 
w których decydują się losy, całych dekad. Jeśli wierzyć 
historycznym dialektykom – to zdaje się, że właśnie 
nieuchronnie zmierzamy ku tej drugiej opcji

SOJUSZ 
FOLIOWEJ 
CZAPECZKI 
I KAPITAŁU

Grzegorz 
Cichocki
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38 W chwili pisania poniższego artykułu amerykański statek prywatnej fir-

my SpaceX zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – pierwsza 
w historii prywatna kapsuła wyniosła Amerykanów w kosmos, przeła-
mując przy tym trwający 9 lat zastój programu wysyłania ludzi w prze-
strzeń z amerykańskiej ziemi. Nie trudno się więc dziwić, że w społeczeń-
stwie zapanowała euforia niewątpliwie tym mocniejsza z racji trwającej 
epidemii. Stała się ona zalążkiem nadziei na powrót do normalności 
i świetlaną przyszłość, a sam Elon Musk – założyciel i CEO SpaceX został 
wyniesiony na piedestał, stając się twarzą i uosobieniem „nauki” i „postę-
pu”. Dla ukazania pełnego tragikomizmu tej sytuacji należy cofnąć się 
pamięcią o kilka tygodni do początków epidemii koronawirusa w Sta-
nach Zjednoczonych.

Sama postać Muska znana jest już od dawna osobom mającym, choć-
by szczątkowe pojęcie o motoryzacji i nowych technologiach, pomijając 
sam SpaceX i Teslę jest on proponentem rewolucyjnych rozwiązań, takich 
jak Hyperloop, który jest rodzajem transportu publicznego mającego 
docelowo poruszać się w tunelach o obniżonym ciśnieniu, dzięki czemu 
ma on osiągnąć prędkość dźwięku. Sława Muska, niewątpliwie bierze się 
także z jego kontrowersyjnej osobowości – od udostępniania głupawych 
memów na swoim Twitterze, po określanie samego siebie mianem socja-
listy (!) i ostentacyjne palenie skręta w czasie podcastu Joe Rogana (co 
zdaje się, może stanowić argument dla przeciwników liberalizacji prawa 
narkotykowego – wraz ze spalonym jointem spaliły się wówczas także 
nastroje inwestorów na giełdzie, w wyniku czego Tesla straciła ogromne 
pieniądze). Ale nie na samą postać Elona Muska, chciałbym zwrócić uwa-
gę, lecz na z pozoru radykalną zmianę nastawienia do nauki i jej relacji 
z ekonomią w obliczu pandemii koronawirusa. Właściciel SpaceX będzie 
nam służyć jako sztandarowy przykład tytułowego zjawiska.

Działania Stanów Zjednoczonych związane z zagrożeniem 
epidemiologicznym, chociaż spóźniona nie różni się zbytnio od 
tej przyjętej przez państwa Unii Europejskiej. Władze stanowe 
zamknęły szkoły, wprowadziły restrykcje dot. publicznych zgro-
madzeń, ograniczyły działanie prywatnych przedsiębiorstw, 
a ogromna część Amerykanów otrzymała „stimulus check” – 
jednorazowe świadczenie pieniężne o wysokości 1200 dolarów. 

wraz ze spalonym 
jointem spaliły 

się wówczas 
także nastroje 

inwestorów 
na giełdzie 
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39Istotna różnica tkwi jednak w społecznej reakcji na wprowadzane obo-

strzenia. Wydaje się, że Europa przyjęła restrykcje jako coś koniecznego, 
coś służącego naszemu wspólnemu dobru i pomijając kuriozalne sytuacje 
(jak wypożyczanie sobie wzajemnie psów w Hiszpanii), nie spotkały się 
one z większym, ani tym bardziej zorganizowanym oporem społecznym. 
Tymczasem w USA sytuacja przybrała inny bieg. „Lockdown”, zanim został 
wprowadzony, padł pod ogień ostrej krytyki. Co ciekawe, wspólnym gło-
sem przemówiły środowiska całkowicie od siebie różne – od wszelkiej 
maści fanatyków teorii spiskowych i filmów z żółtymi napisami po poli-
tyków oraz ludzi biznesu, utożsamianych przecież w liberalnym para-
dygmacie z wizjonerstwem, innowacyjnością i poszanowaniem dla nauki. 

Pozwolę sobie przytoczyć dwa przykłady dla zobrazowania podnoszo-
nej argumentacji. Pierwszym z nich będzie wicegubernator Teksasu – Dan 
Patrick – który na antenie Fox News stwierdził, że amerykańscy seniorzy 
z radością poświęciliby się dla ratowania ekonomii. Drugim jest właśnie 
Elon Musk, który po pierwsze zignorował nakaz zamknięcia fabryki Tes-
li w Kalifornii (pomimo że wśród pracowników wykryto koronawirusa), 
a kilka tygodni później prowadził twitterową krucjatę na rzecz zniesie-
nia lockdownu. 
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40 Przytoczone wypowiedzi zdają się wypływać z tego samego źródła co 

wszelakiego rodzaju antynaukowość, a mianowicie z niekwestionowanej 
dominacji ślepego liberalizmu. Powiedzieć, że społeczeństwo amerykań-
skie jest liberalne (nie w znaczeniu poglądów politycznych, a swoistego 
pryzmatu, przez który jednostka postrzega świat) to zdecydowanie za 
mało. Społeczeństwo to od dawna (według niektórych socjologów od 
czasów Reagana) ogarnęła ślepa furia indywidualizmu, wpajanego już 
od młodości i zdaje się, że nastał właśnie czas żniw. 

Któż z nas nie oglądał filmów, których motywem przewodnim było 
zagrożenie czyhające na całą ludzkość? Niewątpliwie w przeważającej 
części z nich zakończenie przewidywalne jest już od samego początku – 
rząd Stanów Zjednoczonych inspirowany dziejową misją przezwycięża 
ostatecznie apokalipsę przy heroicznej postawie swoich obywateli. Nie 
trudno się więc dziwić, że dokładnie takiej postawy będziemy my, jako 
obserwatorzy zza Oceanu, spodziewać się zarówno od decydentów, jak 
i społeczeństwa amerykańskiego – bezinteresownego rzucenia swojej 
wygody i dobrostanu na ołtarzu walki z zagrożeniem. Wszak czym jest 
noszenie maseczki w porównaniu do heroicznego poświęcenia się, by 
samobójczo wysadzić statek kosmitów czy morderczą asteroidę? W pew-
nym sensie prysnęła także, tak już wątła iluzja Stanów Zjednoczonych 
jako żandarma, bezinteresownie chroniącego świat przed zagrożeniem, 
na co wskazuje choćby fakt, że Trump najprawdopodobniej planuje opra-

cowanie szczepionki na wyłączność USA. Jakże rażącym kon-
trastem (niewątpliwie nie bez przypadku) stało się wysyłanie 
przez Chiny pomocy medycznej do najbardziej dotkniętych 
przez epidemię państw. 

Rzeczywistość okazała się zweryfikować wyobrażenie amery-
kańskiego społeczeństwa o samych sobie. Ołtarz Ojczyzny został 
zastąpiony przez ołtarz Kapitału (przez duże „K”), na którym 
niektórzy gotowi są składać ofiary z ludzi dla osobistej wygody. 

Zaskakujące jest, że na tym ołtarzu egoizmu i materializmu ofiary skła-
dają także wszelkiego rodzaju osoby mające na bakier z nauką. Zdaje się, 
że zawiązał się milczący sojusz foliowej czapeczki i Kapitału, mającego 
niewątpliwie źródła w liberalizmie, tak społecznym, jak gospodarczym. 
Wszak czy da się inaczej wytłumaczyć tak powszechną „wojującą” igno-
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41rancję, odrzucenie autorytetów i upadek poczucia odpowiedzialności 

za społeczeństwo, którego jest się częścią? Czyż właśnie w liberalizmie 
nie należy szukać genezy postaw teorii spiskowych? To właśnie ten para-
dygmat, w swojej skrajności zrujnował więzi łączące społeczność, odrzucił 
rolę autorytetu oraz znaczenia pewnej poznawczej hierarchii zastępując 
je chaosem i supremacją wolnej woli. Czy dowodem na moralne bankruc-
two liberalizmu nie jest postawa jego elit? Ignoruje się przy tym realne 
zagrożenie, a wręcz gotowa poświęcić ludzkie życie w imię zielonego 
koloru na giełdowych wykresach mimo swoich zapewnień o szacunku dla 
nauki i bycia „pro-life”? Znamienna jest różnica w samej krytyce wobec 
reakcji władz państwowych na panujący kryzys – na naszym, zdaje się 
jeszcze nieprzeżartym przez agresywny liberalizm podwórku, 
wydaje się opierać ona na postawach kolektywnych – zwracając 
uwagę na wątpliwe umocowanie prawne pewnych rozwiązań 
czy potencjalne zagrożenie majowych wyborów dla zdrowia 
ogółu; co stoi w rażącym kontraście do sztandarowych haseł 
ruchu „anti-lock downowego” w USA – tj. dostępu do fryzjera, 
masażysty, wyjścia na plażę. 

Trudno jest objąć wyobraźnią potencjalne zagrożenie wyni-
kające z dalszego rozwoju takich postaw, szczególnie jeśli mają 
one dosięgnąć także Polskę. W stańczykowski niepokój wprawia myśl, 
że panujący obecnie kryzys jest tylko namiastką, mroczną próbą gene-
ralną przed tym, co czeka nas w przyszłości tj. w obliczu nadciągającej 
katastrofy ekologicznej w stronę, której pędzimy z irracjonalnym poczu-
ciem, że „jakoś to będzie”. Czy rzeczywiście obecny porządek – jeśli ufać 
Fukuyamie – jest wieczny i nastąpił koniec historii? Czy my, jako społe-
czeństwo, jesteśmy w stanie wytrzymać nadciągającą próbę? Niewątpli-
wie odpowiedź na te pytania będzie różna, zależna od kondycji moralnej 
poszczególnych społeczeństw. Może okazać się, że satyryczne powiedze-
nie „Idźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja” z Seksmisji utraci 
swój satyryczny sens i stanie się mroczną przepowiednią zmiany. Wszak 
to właśnie na społeczeństwa Wschodu spoglądamy jako na wzór walki 
z niewidzialnym wrogiem. Wątpliwości nie ulega fakt, że musimy wycią-
gnąć lekcję z obecnej sytuacji, a jak mówi przysłowie, najlepiej jest uczyć 
się na błędach, a tym bardziej, jeśli są to błędy obce… Ω

panujący obecnie 
kryzys jest tylko 
namiastką, 
mroczną próbą 
generalną przed 
tym, co czeka nas 
w przyszłości 



EPIDEMIA – 
FILMOWE 
MUTACJE

Piotr Krajski
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Mieliśmy zwyczaj spoglądać na filmy o epidemiach 
podobnie jak na kino katastroficzne czy obrazy 
o inwazji obcych – z bezpiecznym dystansem. 
Dostrzegaliśmy w nich najwyżej pewne przykłady 
ludzkich zachowań. W ostatnim czasie motywy z takich 
dzieł stały się jednak bardziej znajome, a zawarte 
w nich lęki równie bliskie naszym. Sama epidemia 
może mieć jednak różne oblicza, co dobrze dowodzą 
filmowcy na przestrzeni nie tylko ostatnich lat

KO S M I C Z N Y  W I RU S ?

W 1969 r. powstała książka Michela Crichtona Andromeda zna-
czy śmierć. Już dwa lata później powstała jej ekranizacja Tajem-
nica Andromedy. Tak książka, jak i film są wynikiem rozważań 
na temat rozwijającego się w tamtym okresie programu 
kosmicznego. Między 1966 a 1972 rokiem miał miejsce 
program Apollo, w tym samym roku, w którym została 
opublikowana książka Crichtona, ludzie lądowali na księ-
życu. Zapewne w tamtym momencie ekspansja kosmo-
su zdawała się nabierać niezwykłego rozpędu a kolejne 
osiągnięcia w tej materii być kwestią czasu. Ta wizja przy-

przykład starego 
podejścia do 
tematu science -
-fiction, gdzie 
„science” jest 
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44 śpieszonego podboju kosmosu mogła budzić także obawy. To, co 
je obrazuje u Crichtona na pierwszy rzut oka, wydaje się mało 
spektakularne, a jednak pobudza wyobraźnie. Koło miasteczka na 
amerykańskiej pustyni rozbija się satelita. Z jej środka wydobywa 
się nieznany wirus, prawdopodobnie kosmicznego pochodzenia. 
Prawie wszyscy mieszkańcy momentalnie umierają.

Filmowa ekranizacja w reżyserii Roberta Wise skupia się na 
działaniu grupy naukowców, którzy w pobliskim podziemnym 
kompleksie badawczym starają się poznać właściwości wirusa. 
Tajemnica Andromedy zrealizowana jest w niemal dokumentalnym 
stylu i stanowi przykład starego podejścia do tematu science -
-fiction, gdzie „science” jest naprawdę sporo. W ciekawy sposób 
zostaje pokazany kompleks badawczy. Podzielony na pięć kolej-
nych poziomów oznaczony jest różnymi kolorami. Grupa wyzna-
czonych naukowców przechodzi przez kolejne szczeble odkażania, 
aby dostać się do najniższego poziomu, w którym dopiero dokona 
pierwszych testów i badań. Wszystkie etapy zostają pokazane 
dosyć dokładnie, budując poczucie realizmu. Jednocześnie cała 
komputerowa aparatura i jej błyskawiczne analizy niewątpliwie 
stanowią element rozwinięty ponad ówczesne realia.

Kolorystyczna koncepcja kolejnych laboratoriów może przy-
wodzić na myśl estetykę statku z Odysei kosmicznej Kubricka. 
W Tajemnicy Andromedy nie mamy jednak do czynienia z filozo-
ficzną refleksją na temat człowieka, cywilizacji czy technologii. 
To, co ma uderzać widza w filmie to raczej bezosobowość, nie-
widzialność zagrożenia oraz poczucie, że wszystko wydaje się 
prawdopodobne.

Wirus nazwany Andromedą stanowi zagadkę dla naukowców. 
Andromeda żyje w kosmosie, żywi się wszystkim i bły-
skawicznie się mutuje. Ratunkiem dla ludzkości może 
być dwójka ocalałych: niemowlę oraz starszy mężczyzna. 
Jeden z naukowców próbuje znaleźć między nimi punkt 
wspólny, który uchronił ich od śmierci.

Film Wise’a, tak jak zostało to już wspomniane, choć 
nie próbuje dokonywać analiz na temat cywilizacji, czy 
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45ludzkich reakcji, w pewnym momencie sugeruje, że to w wyniku 

tajnych testów wojskowych wirus znalazł się na ziemi. Ostatecz-
ne wnioski, jakie pojawiają się w Tajemnicy Andromedy, dotyczą 
jednak przede wszystkim przekonania, że ludzie nie są w stanie 
przygotować się w przyszłości na podobne niebezpieczeństwo. 
Wirus pozaziemskiego pochodzenia jawi się jako ciągle potencjal-
ne, niewidzialne zagrożenie, które jeśli nawet chwilowo powstrzy-
mane, może przybyć w nowej, nieznanej formie, zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi ludzka potrzeba zdobywania nowych przestrzeni 
kosmosu.

W  pewien sposób z  Tajemnicą Andromedy wiąże się obraz 
z 2007 roku. W Inwazji nieznany wirus spada na ziemię wraz 
z kosmicznym promem, który rozbija się gdzieś na amerykań-
skiej prowincji. Władze szybko odkrywają, że znajduje się na nim 
dziwna substancja. Wirusolog Kaufman, który pojawia się na 
miejscu katastrofy, nieświadomie staje się jednym z pierwszych 
zarażonych. Jego była żona, psycholog Carol Bennel przypadkowo 
natrafia na próbkę wirusa. Znajomy lekarz poddaje go obserwacji. 
Po dokonaniu badań stwierdza, że wirus to tak naprawdę „skoń-
czona inteligenta istota zbudowana z kilku komórek”. Żeruje ona 
na ludzkim DNA, „przeprogramowuje je”. Zmienia więc niemal 
całkowicie opanowany organizm. Rozprzestrzenia się podobnie 
jak wirus przez płyny ustrojowe.

W Inwazji mamy więc do czynienia z kosmicznym organizmem, 
inwazja kosmitów dokonuje się nietypowo nie poprzez jawny 
uderzenie statków sterowanych przez wysoko rozwi-
nięte stworzenia, ale stopniowo i niewidocznie atakując 
i zdobywając kolejne ludzkie organizmy. Sam pomysł 
wydaje się świeży i oryginalny, ale obraz stanowi kolejną 
uwspółcześnioną wersje filmu z lat 50. Inwazja porywczy 
ciał. Tak samo tutaj przejęte przez istotę osoby stają się 
pozbawione emocji, szukają kolejnych ofiar. Carol Bennel stopnio-
wo orientuje się w sytuacji i rozumie, że aby przeżyć, nie można 
okazywać emocji. Niedługo przed nagłym rozprzestrzenieniem 
się „wirusa” w mieście trafia ona na przyjęcie znajomego leka-

„skończona 
inteligenta istota 
zbudowana 
z kilku komórek” 
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46 rza, gdzie rosyjski ambasador wygłasza pewną opinię na temat 
ludzkiej cywilizacji:

„Cywilizacja to jedynie złudzenie, nadal jesteśmy 
zwierzętami, którymi kierują pierwotne instynkty, 
w odpowiednich okolicznościach jesteśmy zdolni do 
najpotworniejszych zbrodni świat, w którym kryzys nie 
pociągałby za sobą kolejnych tragedii, gazety nie pisałyby 
o wojnach i przemocy, byłby światem, w którym ludzie 
przestaliby być ludźmi”.

To spostrzeżenie wraca, gdy zarażony Kaufman próbuje przejąć 
kontrolę nad Caroll. Stwierdza on, że ludzkie emocje są groźne, 
prowadzą jedynie do tragedii. Film Olivera Hirschbiegela i Jame-
sa McTeigue’a na tle kosmicznej inwazji stara się więc dokonać 
pewnej oceny cywilizacji. Brak emocji i przemoc istot z jednej 
strony zostaje pokazane jako zagrożenie, z drugiej człowiek ze 
swoimi nieopanowanymi emocjami okazuje się nim w podobnym 
stopniu. Nie bez znaczenia jest także to, że Caroll jest psycholo-
giem. W jednej ze scen przepisuje ona pacjentce silne leki, które 
mają pomoc jej w stresowej sytuacji z mężem. Zarażony Kaufman 
stwierdza, że działają podobnie. Walczą z ludzkimi emocjami, 
przytępiają je, by zapanować nad ludzkimi ułomnościami. Wspo-
mniany rosyjski ambasador w związku z negatywną reakcją ze 

strony Carroll retorycznie pyta, czy przepisze jej jakieś leki, 
by mógł „postrzegać świat jak Amerykanie” i mógł zrozumieć 
„Irak, Darfur albo Nowy Orlean”.

W Inwazji wybrzmiewają więc krytyczne głosy na temat 
współczesnego społeczeństwa emocjonalnie niestabilnego, 
chwiejnego, ale także amerykańskiej polityki i  jej „inwazyjno-
ści” - choć równie dobrze któryś z gości mógłby zadać podobne 
pytanie à propos Rosji. Choć wspomniany wątek ginie dosyć szyb-
ko pod natłokiem samej akcji, to pod koniec słowa rosyjskiego 
ambasadora powracają. Przypomina je sobie Caroll w sytuacji 

 ludzkość stała 
się bezpłodna 
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47pozornego powrotu do normalności. Czy zatem kosmiczna istota 

jawi się tylko jako współistniejący obok innego wirusa organizm?

E P I D E M I A  K RY Z Y S U

Ludzkie dzieci z 2006 roku podchodzą do tematu z nieco innej 
strony. W filmie Alfonso Cuaróna pochodzenie epidemii nie jest 
znane. Twórca nie skupia się na próbie znalezienia szczepion-
ki, nie ukazuje sposobów rozprzestrzeniania się choroby. Nie 
obserwujemy także jej początków czy wybuchu paniki. Wiemy 
do czego, doprowadziła epidemia. Ludzkość stała się bezpłodna. 
Cuarón ukazuje świat niedalekiej przyszłości, rok 2027. Od wybu-
chu epidemii minęły już lata, a międzynarodowa społeczność 
zdaje się pogrążona w permanentnym kryzysie. Nie dotyczy on 
tylko problemu bezpłodności. W swojej wizji przyszłości reży-
ser ukazuje Wielką Brytanię jako państwo policyjne, w którym 
emigranci są wyłapywani i zamykani w przejściowych obozach, 
a krajem wstrząsają ataki terrorystyczne. Istniejący ruch oporu 
o nazwie „Fishes” jest oskarżany o przemoc przez rząd, który sam 
nie odżegnuje się od terroru.

Spoglądając na datę powstania filmu, można uznać, że w pewien 
sposób Cuarón wyprzedził dopiero mający nadejść kryzys 
migracyjny, choć jego wizja państwa tak otwarcie i właści-
wie zbrojnie antyemigracyjnego tworzy momentami wra-
żenie pewnego przerysowania. Oprócz tego wątku Wielka 
Brytania jawi się także jako kraj niemogący podnieść się po 
dużym kryzysie gospodarczym. Oprócz samochodów mia-
sta przemierzają ryksze, a w oczy rzucają się wszechobecne śmieci 
i zdewastowane ulice, które przemierzają ubodzy mieszkańcy.

Pozostaje pytanie, czy do tego stanu doprowadziła sama epi-
demia bezpłodności? Główny bohater Theo Faron na taką suge-
stię odpowiada, że świat już wcześniej pogrążony był w chaosie. 
Być może nieznana choroba stanowiła tylko jeden z elementów, 
który zachwiał domkiem z kart. Niemniej całym światem wstrzą-
sa wiadomość o śmierci najmłodszego mieszkańca ziemi, który 

Cuarón wyprzedził 
dopiero mający 
nadejść kryzys 
migracyjny 
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48 miał...18 lat. Wbrew pozorom Cuarón nie skupia się na problemie 
starzenia się społeczeństwa. 

Główny bohater zdaje się być osobą, która do całej sytuacji pod-
chodzi z dystansem, nie opowiada się za żadną ze stron. W końcu 
jednak zostaje wciągnięty w konkretną intrygę. Była żona Farona, 
która pracuje dla „Fishes”, próbuje przekonać go, by pomógł je 
zdobyć dokumenty potrzebne dla pewnej imigrantki. Choć boha-
ter początkowo odmawia, ostatecznie angażuję się w akcję. Spra-
wa okazuje się bardziej skomplikowana: emigrantka okazuje się 
być w ciąży. „Fishes” chce to utrzymać w tajemnicy i doprowadzić 
dziewczynę do organizacji określanej „projektem humanitarnym”.

Cuarón komplikuje sytuację, nie wszyscy członkowie „Fishes” 
zdają się mieć podobne plany, i spiskują przeciwko sobie. Faron 
dlatego nieoczekiwanie staje się przewodnikiem dziewczyny. 
Zapewne za znaczący można uznać fakt, że nadzieją dla świata 
pogrążonego w beznadziei jest właśnie młoda emigrantka. Wątek 
ten przywodzi na myśl książkę Dymitra Głuchowskiego Futu.re, 
w którym ludzie osiągnęli długowieczność, a posiadanie dzieci 

zostało zabronione. Główny bohater w pewnym momen-
cie trafia do Barcelony, która zostaje oddzielona od resz-
ty kontynentu. Przebywają w niej tysiące emigrantów 
i tam bohater spotyka rodzinę, w której dziewczynka 
nosi sugestywne imię: Europa. 

Znaczące dla filmu sceny rozgrywają się w  przej-
ściowym obozie dla emigrantów, w którym w pewnym 
momencie wybucha bunt. Ulicami przemierzają uzbro-
jeni i zamaskowani ludzie wykrzykujący „Allahu Akbar”. 

Jak można zauważyć, w Ludzkich dzieciach epidemia bezpłodno-
ści stanowi zaledwie element w świecie targanym licznymi kon-
fliktami, ale wątek tajemniczej choroby odsyła do wizji, w której 
starzejące się społeczeństwo jawi się jako skazane na zagładę. 
Dzieci są tu ukazane jako nadzieja dla świata, a jedna z mocniej-
szych scen w filmie stanowi atak wojska na budynek, w którym 
Faron ukrywa się wraz z noworodkiem. Gdy po ostrzale wychodzi 
z budynku, przechodzi wśród zaskoczonych żołnierzy, którzy spo-

ludzie żyją 
w podziemiach 

po wybuchu 
epidemii, która 
doprowadziła 

do śmierci 5 
miliardów ludzi 
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49glądają na dziecko jak na cud, który na chwilę zatrzymuje rozlew 

krwi. Po chwili jednak wszystko wraca „do normy”- nieustannego 
konfliktu i przemocy. I ten element w filmie Cuaróna wydaje się 
najciekawszym, stanowi zderzenie dwóch światów. Narodziny 
oznaczają życie, wskazują na przyszłość, przypominają o bez-
bronnych, stanowią silny kontrast do śmierci. Choć w Ludzkich 
dzieciach pojawia się nadzieja, wydaje się ona nadal nikłym świa-
tełkiem w świecie pogrążonym w wojnie.

Innym filmem, dla którego epidemia wydaje się zaledwie punk-
tem wyjścia, dla ukazania świata w kryzysie jest 12 małp Terry’ego 
Gilliama. Obraz z 1995 roku oddaje w pewien sposób ducha schył-
ku wieku, choć jego akcja rozpoczyna się w 2035 roku. W świecie 
przyszłości ludzie żyją w podziemiach po wybuchu epi-
demii, która doprowadziła do śmierci 5 miliardów ludzi. 
Niektórzy nadal jednak wierzą w ocalenie. Nadzieję na nią 
daje technologia pozwalająca cofnąć się w czasie. Epide-
mia wybuchła w latach 90 i naukowcy chcą uzyskać prób-
kę wirusa z tego okresu, aby móc stworzyć antidotum. 
Do misji angażują więźnia, który nie ma wyboru: Jamesa Cole’a. 

Film Gilliama można odczytywać na kilka poziomach. Lata 
90, do których cofa się Cole, mają w sobie coś apokaliptycznego: 
bohater na swojej drodze spotyka szaleńców, narkomanów, zwa-
riowanych anarchistów. Ulice wypełniają biedni oraz samozwań-
czy prorocy ogłaszający koniec świata. Ameryka w tej wizji jawi 
się w brudnych, zatęchłych barwach. Gdy bohater trafia do szpi-
tala psychiatrycznego, reżyser zarysowuje społeczność pacjentów 
jako tych, którzy z uwielbieniem oglądają reklamy w telewizji. 
Zdaje się, że ówczesnego człowieka Gilliam postrzegał jako zwa-
riowanego konsumenta będącego więźniem swych nierealnych 
wizji. Ci, którzy się temu przeciwstawiają, reprezentują drugą 
skrajność: jeden z pacjentów Jeffrey, zagorzały przeciwnik sys-
temu – anarchista nie odbiega od reszty poziomem szaleństwa. 
Właśnie w takim świecie wybucha epidemia, a właściwie zostaje 
świadomie zapoczątkowana. Znacząca okazuje się scena, w której 
do lekarki prowadzącej wykład o epidemiach podchodzi jeden ze 

w jego mniemaniu 
wirus stanowi 
„antidotum” 
dla świata 
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50 słuchaczy, wypowiada słowa, które w pewnym sensie korespon-
dują z uwagami rosyjskiego ambasadora z Inwazji:

„Istnieją przekonujące dane, że ludzkość zgotuje ziemi 
zagładę, rozprzestrzenianie się technologii jądrowej, 
niekontrolowany przyrost naturalny, skażenie mórz, 
ziemi, powietrza, gwałt na środowisku naturalnym. Czy 
w tym kontekście panikarstwo nie świadczy o zdrowym 
rozsądku, a motto współczesnego człowieka, chodźmy na 
zakupy, nie jest objawem szaleństwa?”.

Przypadkowy słuchacz okazuje się „naukowcem”, który zapo-
czątkował epidemię. Jego uwagi wydają się pewną wskazówką 
dla zrozumienia jego działań. Uznaje on ludzkość za zagrożenie 
i w jego mniemaniu wirus stanowi „antidotum” dla świata. Takie 
ujęcie sprawy wyprzedza mocno obecne spojrzenie na cywiliza-
cję, w której do głosu dochodzą różne często skrajne pomysły na 
poprawę globalnej sytuacji. Trudno jednak nie dostrzec, że Gilliam 
w jakimś sensie zgadza się z tymi słowami. Zarazem w jego dziele 
trudno jednocześnie dostrzec przejawów „zdrowego rozsądku”. 
W skrajnej sytuacji kryzysu każdy sięga po skrajne środki.

Pod tym względem ciekawy okazuje się wątek głównego boha-
tera, który zostaje uznany za szaleńca. Jego sytuacja zostaje 
porównana do mitologicznej postaci Kasandry, w której prze-
powiednie nikt nie wierzył. James Cole sam zmaga się z trudną 
kwestią. Jak sam podkreśla, nie można odmienić przeszłości, nie 
można cofnąć wydarzeń. To, co stanowi nadzieję dla cywilizacji 
to zrozumienie czym jest wirus, by świat przyszłości mógł zna-
leźć rozwiązanie, by mógł wyjść z podziemi i zacząć nowe życie. 
Cole ulega jednak ciągłej pokusie pozostania w starym świecie. 
Ten osobisty wątek zdaje się także stanowić szerszą diagnozę.

 Bohater, zanim cofnął się do lat 90., pomyłkowo zostaje wysła-
ny wprost na front pierwszej wojny światowej. Zdaje się, że wiek 
XX Gilliam zamyka w konkretnej klamrze. Apokaliptyczny wiek 
pełny wojen, ludobójstw, totalitaryzmów rozpoczął się konflik-
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51tem, który dał początek wszystkiemu, co stało się potem. Także 

końcówce lat 90., w której na skrajnej szali jawił się teoretycznie 
przeciwny świat dobrobytu. Trudno dostrzec go u Gilliama i trud-
no uwierzyć, że społeczeństwo wydostało się z pułapek swego 
wieku. Z czym ma także problem główny bohater, który chciałby 
pozostać w przeszłości.

M E TA F O RYC Z N A  Z A R A Z A

W większości filmów, które poruszają kwestie epidemii stanowi 
ona pewien pretekst dla ukazania naszej społecznej kondycji. Dwa 
obrazy w szczególności zdają się jednak traktować epidemię jesz-
cze bardziej symbolicznie. Nosferatu wampir w reżyserii Wernera 
Herzoga z 1979 roku na pierwszy rzut oka wydaje się niezwiązany 
z problemem epidemii. W końcu niemiecki reżyser sięga po kla-
syczny motyw wampiryczny czerpiący z dorobku romantyzmu. 
A jednak występuje tu ważny wątek zarazy.

Gdy Nosferatu po odbyciu długiej podróży dociera w końcu 
do jednego z europejskich miast, przywozi razem ze sobą plagę 
szczurów, a z nimi epidemię dżumy. Ulicami miasta zaczynają, 
ciągnąc się nieskończone procesje z trumnami. Mieszkańcy ule-
gają swoistemu szaleństwu: zaczynają tańczyć na rynku wśród 
trupów i szczurów. Nie są w stanie zareagować na epidemię, nie 
podejmują próby ratunku, nie pytają o rozwiązania, lekarstwo, 
nie próbują się nawet izolować. Apokalipsa jest dla nich 
nie do wytłumaczenia, a przez to także nie do pokonania. 
Pozostaje tylko oddać się szalonej zabawie.

Ta kwestia jest istotna, bo źródłem epidemii staje się 
sam Nosferatu. Choć przez Herzoga zostaje ukazany jako 
tragiczna postać, pozbawiona szansy na miłość, w jakiś sposób 
reprezentuje samo zło. Jest to zło zranione, pogrążone w bezna-
dziei, umiejące jedynie zarazić zniszczeniem. W jakiś intuicyjny 
sposób rozumie to żona zniewolonego przez hrabiego Jonathana, 
która próbuje przekonać doktora Van Helsinga, że jedyną szansą 
na ocalenie miasta i męża jest zgładzenie wampira. Doktor uważa 
jednak to za przesąd. W tym kontekście epidemia dżumy w Nosfe-

epidemia dżumy 
jest po prostu 
epidemią zła 
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52 ratu wampir jest po prostu epidemią zła, którego istnienie negują 
wszyscy w oświeceniowej rzeczywistości. Zostaje ono uznane za 
mit, religijną bajkę, oderwaną od twardych realiów życia. Dlatego 
epidemia prowadzi do szaleństwa, nikt nie jest w stanie dostrzec 
jej źródła. Trudno walczyć z czymś, czego istnienie się negu-
je. Herzog wydaje się najmniej optymistyczny w nieniniejszym 
zestawieniu. W świecie ukazanym przez niemieckiego reżysera 
trudno dostrzegać jakikolwiek promyk nadziei: nawet po chwilo-
wym zatrzymaniu epidemii, będący nadal pod wpływem Nosfe-
ratu Jonathan wyrusza, stwierdzając, że „ma dużo do zrobienia”. 
Trudno spodziewać się by na swojej drodze spotkał jeszcze jakiś 
głos sprzeciwu.

W bardziej współczesnych realiach swoją opowieść umieszcza 
brazylijski reżyser Fernando Meirelles. Miasto ślepców z 2008 roku 
to adaptacja książki o tym samym tytule portugalskiego pisarza 
José Saramago, nagrodzonego w 1998 r. nagrodą Nobla. W filmie 
Meirellesa z dnia na dzień, z niewiadomych przyczyn zaczyna roz-
wijać się epidemia zwana „białą chorobą”: ludzie zaczynają ślep-
nąć, ale zamiast ciemności przed ich oczami pojawia się biel. Rząd 
szybko decyduje się na odizolowanie zarażonych w zamkniętych 
zakładach i poddaniu ich kwarantannie. Główny bohater lekarz 
okulista dostaje się tam wraz z żoną, która udaje zarażenie. Staje 
się ona jedyną widzącą osobą w zamkniętym oddziale.

W Mieście ślepców specyficzne jest to, że zarażeni zostają pozo-
stawieni na oddziale sami sobie. Nikt nie podejmuje próby ich zba-
dania, nie poddaje obserwacji. Żołnierze strzelają do tych, którzy 
nie słuchają się nakazów i wychodzą poza wyznaczony obszar.

Trudno nie odbierać specyficznej zarazy w kategoriach 
metaforycznych i w ten sposób wszystkie te kwestie moż-
na uznać za mniej znaczące, ale trudno nie odnieść wra-
żenia, że film Meirellesa pomimo tendencji do metafory 
próbuje ukazywać historie w dosyć realistyczny sposób. 
Zarażeni mają problem z przemieszczaniem się, utrzy-
mywaniem porządku, ich odział powoli zamienia się, 
w zaśmieconą, brudną przestrzeń. Zmniejszają się żyw-

porównuje ją 
do przypadku 

św. pawła, który 
został oślepiony 

przez boga, 
aby móc zostać 

odmienionym 





pI
O

tR
 k

R
A

jS
kI

 /
 e

pI
D

eM
IA

 –
 F

IL
M

O
W

e 
M

U
tA

cj
e 

54 nościowe racje. W końcu dochodzi do wewnętrznych podzia-
łów, gdy jeden z zarażonych wraz z grupką zwolenników zajmuje 
pomieszczenie z jedzeniem. Terroryzuje resztę oddziałów i żąda 
kosztowności za pożywienie. W następnym etapie także kobiet.

Wydaje się, że to wszystko mogłyby się rozwijać niemal iden-
tycznie w innych kryzysowych sytuacjach, gdy odizolowani ludzie 
przy malejących zapasach ulegają coraz większym podziałom, 
a o przewadze decyduje po prostu bezwzględność, posiadana 
broń, czy dobre zorganizowanie się przeciwko przestraszonej 
reszcie.

Z drugiej strony można uznać za znaczący fakt, że grupka nie-
widomych ciągle chce posiadać dobra, z których nie jest w stanie 
skorzystać. Pomimo upośledzenia wzroku, utraty podstawowych 
zdolności do funkcjonowania, stają się oni ciągle zakładnikami 
wcześniejszych pragnień, a sytuacja wyzwala w nich najgorsze 
instynkty. Istotna pod względem panującej zarazy okazuje się 
także scena, w trakcie której główna bohaterka trafia do kościo-
ła. Pewien człowiek zbiera wokół siebie grupkę słuchaczy i pod-
kreśla, że cała sytuacja nie wynika z bożej kary. Porównuje ją do 
przypadku św. Pawła, który został oślepiony przez Boga, aby móc 
zostać odmienionym. W końcu nagła utrata wzroku pozwala gru-
pie ocalałych docenić to, co zapewne wcześniej wydawało im się 
oczywiste i niezauważalne w codziennym życiu.

Pod względem całokształtu film Meirellesa stanowi jednak 
zbiór niewykorzystanych szans. Przede wszystkim sama epi-
demia ślepoty zdaje się w pewnych momentach stanowić tylko 
pretekst, by ukazać społeczny kryzys. Istotny wątek widzącej 
wśród niewidomych mógłby prowadzić także do różnych spo-
strzeżeń i choć reżyser ukazuje, jak bardzo niewidomi zależni są 
od widzącej kobiety, to zależność ta zostaje pokazana na bardzo 
podstawowym poziomie. Także cały świat dźwięków, który mógł-
by wpływać na interpretację tego, co dzieje się wokół, problemy 
w grupie związane z zaufaniem innym, dostrzeganie tego, cze-
go nie widziało się przed ślepotą – to cała sfera zagadnień, któ-
ra znika gdzieś w mimo wszystko realistycznie poprowadzonej 
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55opowieści. Metaforyczne sceny pojawiają się zaledwie kilka razy, 

dowodząc o potencjale, jaki zawierał się w samym pomyśle: to 
między innymi moment, gdy małżeństwo ogrzewa się przed ogni-
skiem i wspomina dawne czasy. Metr od nich wznosi się wielka 
ściana zakładu, która odgradza ich od świata. Inna równie moc-
no wizualna scena rozgrywa się w świetle i ciemności, gdy grupa 
kobiet obmywa zabitą kobietę. Jest w niej coś z malarskich wizji 
Caravaggia, nadając filmowi na moment poczucia transcenden-
cji. Do niej odsyła także wspomniane ujęcie w kościele, a jednak 
znika ono w całości opowieści.

G D Z I E  S Z U K A Ć  A N T I D OT U M ?

Opisane filmy ukazują, w jak w różny sposób można opowiada 
o epidemii. Niektóre bliższe realizmowi, jak Tajemnica Andromedy 
obrazuje czysty lęk przed nieznaną chorobą, zagrożeniem, które 
jako niewidziany wróg, wdziera się w uporządkowaną cywilizację. 
Inne traktują epidemię jako pretekst dla ukazania owej cywili-
zacji pod względem jej chwiejności i degeneracji. W niektórych 
najbardziej pesymistycznych obrazach wirus wydaje się właści-
wie współistniejącym zagrożeniem, zaledwie jedną z możliwości 
w świecie, w którym ludzie sami przynoszą śmierć i zniszczenie. 
Z drugiej strony filmy takie, jak Nosferatu wampir czy Miasto Ślep-
ców próbują ująć sprawę jeszcze szerzej: w kategoriach zła i wia-
ry. Bo bez uznania istnienia tego pierwszego trudno jest umieć 
podjąć słuszne decyzje, a bez wiary widzieć w nich sens. Kryzys 
cywilizacji ujęty u Gilliama ukazuje, że w ciągu XX wieku obie 
kwestie stopniowo utraciliśmy z pola widzenia. 

Gdzie szukać nadziei? Być może w nowych narodzinach z Ludz-
kich dzieci, w spostrzeżeniu, że w ludzkiej naturze oprócz zabijania 
i niszczenia jest także miejsce na tworzenie, rodzenie, rozpoczy-
nanie wszystkiego na nowo. Ω



  /
   

56



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
4 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
20

 
57

Pamiętam, że gdy to już się zaczynało, ale trwało 
dopiero kilka, może kilkanaście dni, ktoś napisał, 
że my i nasze dzieci będziemy dzielić czas na 
przed i po koronawirusie. Pomylił się i to pomylił 
się dramatycznie. Nie było już żadnego „po”

To znaczy, może jakieś było, tylko już specjalnie nikt nie chciał 
się  odzwyczajać. Ot, podawane codziennie liczby przesta-
ły robić wrażenie, potem się zmniejszyły, zaczęły pojawiać się 
rzadziej, mieliśmy już inne rzeczy na głowie. Zresztą w całkiem 
dosłownym znaczeniu. Ponieważ z nudów naukowcy bliscy są, 
zdaje się wynalezienia podróży w czasie, opowiem o tym, co się 
zmieniło, ot tak, by podrzucić to potem na jakąś grupę dla gości 
od teorii spiskowych, tak, powiedzmy, jesienią 2019 roku, A my 
poczytamy sobie potem, jak to nazwali to foliarstwem, powyzy-
wali od szurów, a potem, jak im miny rzedły. To ostatnie sobie 
już tylko wyobrazimy, bo trudno od dawna zobaczyć, jaką kto ma 
minę. Młodzież chyba nawet niespecjalnie wie, o czym mowa, 
skwituje to swoim OK „facer”.

Krzysztof Karnkowski

MASKI 
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58 Skoro „facer” stało się obelgą, możecie już zacząć domyślać 
się, co poszło nie tak. Maseczki kazali nam nosić, potem obo-
wiązek był znoszony, przywracany, łagodzony, zaostrzany i tak 
w nieskończoność, aż w końcu niemal dosłownie te szmaty przy-
rosły nam do ryjów. Trochę zadziałał fetysz anonimowości, tro-
chę poczucie bezpieczeństwa, a krążą różne opowieści, że sprawa 
miała drugie dno i po prostu emocjami społeczeństwa pokie-
rowała grupka takich, co to niekoniecznie chcieli swoje twarze 
pokazywać. Najpierw tylko na ulicy, potem i w domu, wymyślano 
te maski coraz mniej inwazyjne, już nikomu się cera nie psuła, 
okulary nie parowały, a w pewnym momencie maski dorobiły 
się swojej ideologii i politycznej poprawności, w których kwe-
stie zdrowia były tylko punktem wyjścia. Od „kto nie nosi, ten 
roznosi” szybko przeszliśmy do ‚widok ryja zabija’. Nie wszyscy 
rodzą się piękni, maseczki pozwalają równoważyć te deficyty uro-
dy, wyrównując szanse. Tak mówili, to bzdury oczywiście, ale jak 
to bzdury przyjęły się świetnie, choć ci, którym zależało, zaczęli 
bardziej dbać o inne cechy wyglądu, dziewczyny zaczęły biegać po 
mieście w obcisłych sportowych strojach, przyciągać uwagę maki-
jażem oczu i zadbanymi włosami, faceci nie byli niezadowoleni. 
Zwłaszcza na początku, bo potem bywało różnie.

Niektórym wmówili takie kompleksy, że w ogóle nie chciały 
tych maseczek zdejmować, weszliśmy w zupełnie inną kulturę 
i to bez zmiany wyznania. I jak już poszło, to na całego. Twarze 
zniknęły z reklam, z nowych filmów, potem ze starych, aktorzy 
w maskach, modelki w maskach, maski dorabiane komputero-
wo. By nie było złego przykładu, wzorca kulturowego, afirmacji 
niezdrowego trybu życia ani niezdrowego współzawodnictwa 
z użyciem urody. Uzasadnień było prawie tyle samo, co cenzorów. 
Najdłużej bronił się przemysł pornograficzny, ale w końcu też 
skapitulował. Najpierw dziewczyny w maseczkach były tam tylko 
niegroźnym, sezonowym fetyszem, a nie minęła nawet dekada, by 
filmy z aktorkami i aktorami pokazującymi twarze stały się naj-
gorszym podziemiem, w sumie jedyna chyba nielegalną gałęzią 
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59całego sektora. W świecie, w którym już wszystko było wolno, 

nagle twarz stała się tabu. Dziewczyna, która pokazała chłopa-
kowi twarz przed ślubem, cóż, nie była szanowana. Zresztą, co tu 
dużo mówić. W sądach nagle okazało się, że zgwałcona dziewczy-
na bez maseczki jest samą siebie winną prowokatorką i nie ujmie 
się za nią żadna siostra – feministka. Taka umowa społeczna. 

Spowodowało to trzęsienie ziemi w biznesie, ale nie tam, gdzie 
myślicie. Ci od szminek przestawili się na tusze i cienie, reklama 
i kultura szybko nadgoniły nowe trendy, WHO, ONZ i Soros chęt-
nie finansowali wszelkie remake’i i przeróbki, i nowe obrazy bez 
twarzy. Wiecie, kto nie przeżył? Chyba się już domyślacie, choć 
nie wierzycie. Facebook. 

Zaczęło się od kwasów z samą nazwą. Facebook? Księga twa-
rzy? Twarzy, poważnie? Trochę wstyd. Ludzie zaczęli pomału się 
wynosić, alternatyw nie brakowało. Portal zdążył popełnić spek-
takularne samobójstwo, choć myśleli, że ratują sytuację. Nagle, 
bez zgody ludzi, wykasowali na amen wszystkie foty z twarza-
mi swoich użytkowników. Protesty nic nie dały, bo od razu były 
kasowane, jako niezgodne z zasadami społeczności. Więc prze-
nieśli się na Maskbook. Portalik, który zaczął jako parodia Fejsa 
na czas kwarantanny. Pierwsza zasada – foty tylko w maskach. 
I nagle byli tam wszyscy. Za dużą kasę kupili to od razu Ruscy 
albo Chińczycy, kto ich tam wie. Facebook po pół roku stał się 
wszechświatową naszą klasą dla emerytów. Każdy miał z niego 
bekę, każdy „nigdy nie miał konta”. A gdy portal znalazł się tym 
samym w grupie wysokiego ryzyka, już nikt nie chciał go ratować. 

To chyba najlepszy moment, by do naszej historii wprowadzić 
tajemniczą kobietę. Pani Kara, niedoszła, a może i doszła gwiazd-
ka niezależnej sceny gotyckiej, a przy tym dość wpływowa postać 
branży reklamowej. Jako artystka w teledyskach, na zdjęciach, na 
koncertach zawsze w maseczce. „Zanim było to modne”. Na tej 
scenie to nic specjalnego, ale krążyły tu i tam pewne plotki o jej 
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60 urodzie. Z pewnym defektem, niegroźnym i łatwym do rozwią-
zania, ale najwyraźniej będącym jej obsesją. Oto bowiem dolna 
część jej twarzy, usta, nos, broda, jakoś nie nadążyły za oczami 
i czołem. Nie była brzydka, broń Boże, wiem, o czym mówię. 
Kiedyś się z nią spotkałem w jakiejś sprawie, stare dzieje. Pamię-
tam, że gdy tylko Panikara, bo tak ją nieoficjalnie nazywaliśmy, 
podnosiła do ust filiżankę z kawą, łapałem się na myśli, że jest 
piękną kobietą. I myśl ta ulatywała natychmiast po odstawieniu 
naczynka. Przez nią, nie przeze mnie. Plotka głosiła, że takich 
kobiet na całym świecie było więcej i że to ich akcja, utrzymanie 
nakazu i zrobienie z niego społecznego przymusu. Teoria spi-
skowa zupełnie od czapy. To, że w Polsce za akcję społeczną na 
rzecz zasłaniania twarzy prowadziła agencja Panikary, nie ma tu 
przecież nic do rzeczy. A że teraz prędzej wezwą cię do szkoły, 
gdy twój dzieciak pokaże twarz, a nie goły tyłek, cóż, takie cza-
sy. OK, „facer”. A Panikara stała się symbolem piękna, przynaj-
mniej na kilka lat. Ponoć i ze starannym kasowaniem zdjęć ryjów 
w społecznościówkach lobbing kilku ważnych firm z branży miał 
wiele wspólnego. 

Zmieniło się coś jeszcze. Ludzie, pokazujący twarze stali się 
współczesnymi wyklętymi, ale reszta i tak wzięła się i między 
sobą za łby. Wychodzący i niewychodzący zaczęli się bardzo nie 
lubić. Stare i nowe kompleksy, walka klas i poczucie zagrożenia, 
wszystko naraz sprawiło, skazani na siebie, przestali się zauważać, 
drzwi mieszkań stały się granicami światów. Niby dzieci wróciły 
do szkół, ale już nie do tej samej klasy. „Wychodzisz? Nie wcho-
dzisz” – proste zawołanie wyszywane na wycieraczkach. „Kto 
z domu wychodzi, sam sobie szkodzi”. „Kto bawi się na dworze, 
temu doktor nie pomoże”. Każde dziecko już wie. Choć przecież 
wszyscy wychodzili, do parku, z psami, a jednak wyjścia były bez-
pieczne i niebezpieczne, dobrze i źle widziane. Co się podzieliło, 
to się już nie sklei, pisał Poeta. I pękło, choć według innej linii, niż 
wcześniej, choć nakładały się na to stare granice. Dla dostawców 
robili komedie o pracownikach zdalnych korporacji. Dla korpo 
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61domatorów horrory o kurierach. Robią to dotąd. „Domofon zna-

czy śmierć”, „Korposzczury na wakacjach. Tajemnica drugiego 
pokoju”, oglądaliście to na pewno w streamingu, albo obejrzycie 
w następne święta. I tylko nowe subkultury nie były przesad-
nie groźne, bo komu mieli wklepać domersi? Co najwyżej mogli 
nabluzgać komuś w sieci, a jeśli mieli trochę talentu, nagrać diss 
i zyskać trochę popularności. Ulicznicy, nazywający się też prze-
wrotnie „dworzanami” mieli lepiej, mogli napluć domersowi do 
pizzy, nim zadzwonili do drzwi i odjechali, zostawiwszy uboga-
cone zamówienie na progu.

Ludzie kochają się dzielić, a tu podziały dostali na tacy, zamiast 
leków i szczepionek. Nieźle namieszało to w języku, na przykład 
niewinny „dostawca” nagle stał się posłańcem śmierci, a dorę-
czyciel został dręczycielem, wszystko od tych wyborów, kiedy 
udało się politykom nastraszyć ludzi pocztą. Zawód zaufania 
społecznego to już raczej nie będzie, trochę zabawne, gdy paczki 
zamawiają dalej na potęgę.

I tak siedzą na tych paczkach albo paczki roznoszą. Boją się 
wirusa, a tak naprawdę siebie nawzajem. Pilnują, by dzieci bawi-
ły się wśród swoich i wśród swoich znajdowały potem mężów 
i żony, często w oparciu o pamięć rodziców, pamiętających jesz-
cze twarze rodziców ich przyszłych partnerów. Pan młody może 
teraz zdjąć maseczkę pannie młodej, my się odsuniemy na bez-
pieczną odległość.

Jak już wyślą się sami w tych kapsułach w głąb czasu, pew-
nie wytłuką dziadkom wszystkie lustra. Potem uwierzą, że tak 
właśnie przynieśli nieszczęście. Założą maski i w tych maskach 
pokażą sobie swoją najgorszą twarz. Jedyną, jaka im zostanie.

Ok, „facer”. Ω



EPIDEMIA 
BLISKO-
ZNACZNA
CZYLI ZOMBIE NA EKRANIE

Piotr Krajski
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„Szybkie, czy wolne?” – pyta żołnierz swojego 
towarzysza, gdy zjawia się w punkcie zbiórki tuż 
przed atakiem na zombie. Ta scena z Little Monsters 
(2019) dobrze oddaje pewne wrażenie, jakie może 
towarzyszyć wielu widzom. Poczucie schematu, 
przez który chodzące trupy nie dysponują zbyt dużą 
paletą możliwości. W dodatku na fali mody filmów 
o różnego rodzaju apokalipsach doczekaliśmy 
się takich wariacji na temat tego motywu jak: 
SS-mani, bobry, a nawet rekiny zombie

Pozostając jednak tylko przy takich przykładach, można wyrzą-
dzić krzywdę całkiem pokaźnej liczbie filmów, które z epidemii 
o żywych trupach uczyniły zręczną trampolinę dla wielu społecz-
nych i psychologicznych wątków. W obecnych warunkach pyta-
nie: czy film o zombie może być aktualny? – nie brzmi wcale tak 
niedorzecznie. Choć pewnie niedawno nawet nie przyszłoby to 
nam do głowy.

Z O M B I E  K L A S YC Z N I E

Warto zacząć do początku, a więc ojca gatunku – Georga Romero. 
Dająca wszystkiemu początek Noc żywych trupów z 1968 r. zawiera 
w sobie wiele elementów, które stały się klasyczne dla gatunku: 
zombie ukazane jako powolne trupy, wstające z grobów, żywiące 
się ludźmi, które zabić można po uszkodzeniu mózgu; zarażanie 
przenoszące się przez ugryzienie; grupa odmiennych osób, która 
musi razem przetrwać w zamkniętym pomieszczeniu i pojawia-
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64 jące się konflikty (to często relacje pomiędzy członkami grupy 
okazują się decydujące dla przetrwania).

Noc żywych trupów skupia się na losach grupy nieznajomych 
osób, które trafiają do jednego z domów na prowincji. To, co ma 
stanowić schronienie, staje się jednocześnie pułapką, bo chału-
pę szybko otaczają rzesze zombie. Zagrożenie pojawia się także 
wewnątrz schronienia. Prawie każdy ocalały ma inne spojrze-
nie na sytuację. Już na samym początku narasta konflikt, gdy 
w domu pojawia się dwójka mężczyzn, którzy wyszli w piwnicy, 
a przeszukujący budynek główny bohater Ben, zarzuca im, że nie 
pojawili się wcześniej. Strach o siebie samego, doprowadzający do 
pewnego rodzaju rywalizacji i wrogości – to jeden z motywów fil-
mu Romero. Konflikty pojawiają się zresztą na kilku poziomach: 
tego, w jaki sposób zabezpieczyć dom, jak się schronić, gdzie 
szukać pomocy.

Wielu widzów może sobie zadawać pytanie, czy przy tak wol-
nych zombie zamknięcie się w domu i czekanie aż go otoczą sta-
nowi najmądrzejsze rozwiązanie, ale zdaje się, że Romero skupia 
się przede wszystkim na zderzeniu ze sobą różnych typów oso-
bowości. Potęguje także uczucie izolacji i niepokoju oraz ukazu-
je paraliżującą potęgę strachu (co w nieco przerysowany sposób 
obrazuje jedna Barb – jedna z bohaterek). Główny spór pomiędzy 
ocalałymi rozgrywa się między innymi o piwnicę: czy zachować 
mobilność i pozostać na poziomie domu, czy może zabarykado-
wać się pod ziemią, skąd właściwie nie ma ucieczki. To ostatnie 
wydaje się najmniej rozsądne, a jednak jeden z bohaterów upiera 
się właśnie przy tym rozwiązaniu. Narastający konflikt staje się 
pewnym momencie równy zagrożeniu z zewnątrz. „Ci ludzie nie 
są naszymi wrogami” – przekonuje w pewnym momencie żona 
jednego z bohaterów. Te słowa trafiają jednak w próżnię.

U Romero główne zagrożenie stanowi właśnie człowiek. Poka-
zuje to nie tylko za pomocą narastającego konfliktu wśród chro-
niących się w domu, ale także poprzez końcową sekwencję filmu. 
Ta dosyć nieoczekiwanie przenosie Noc żywych trupów z poziomu 
horroru na grunt komentarza społecznego. Główny protagonista 
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65Ben jest czarnoskóry, co nie wydaje się bez znaczenia. Gdy zdaje 

się, że już udało mu się przetrwać najgorszy okres, na miejscu 
zjawia się grupa ochotników ze strzelbami oraz policjanci z psa-
mi. Gdy spostrzegają bohatera w oknie, bez wahania strzelają. 
Ben pada martwy na podłogę. Napisy końcowe ilustrują zdjęcia 
niczym z policyjnej kroniki ukazujące ciało i grupę białych męż-
czyzn wyposażoną w broń i haki. Ci zabierają ciało do spalenia. 
Wśród „polujących” są tylko biali mężczyźni. Muzyka wzbudza 
uczucie niepokoju, a cała sekwencja końcowych napisów, bardziej 
niż do opowieści o zombie odsyła do niekończącego się konfliktu 
rasowego w USA. To zakończenie wydaje się o tyle zaskakujące, 
że wątek ten przez poprzednią część filmu właściwe nie występo-
wał. Druga część trylogii reżysera podkreśla jednak, że dla Rome-
ro nie była to jedynie dodatkowa wstawka ubogacająca historię 
o ataku zombie.

C I, D L A  K TÓ RYC H  N I E  M A  M I E J S C A  W  P I E K L E

Świt żywych trupów z 1978 r. zaczyna się bardziej niespokojnie od 
poprzedniej części. W studiu telewizyjnym panuje istny chaos. 
Choć to telewizja w wyniku wybuchu pandemii wydawałby się 
jakimś źródłem informacji, widzimy rozgorączkowanych dzienni-
karzy i realizatorów, którzy próbują w jakikolwiek sposób zorien-
tować się w sytuacji. Ten chaos przenosi się także na studio, gdy 
ekipa realizacyjna nie dowierza rewelacjom zaproszonego gościa 
i zakłóca jego rozmowę. Chwilę potem zostajemy przeniesieni 
przed budynek, który szturmuje grupa policjantów. Jeden z nich, 
widocznie nadpobudliwy mówi o „portorykańskich szumowi-
nach” i „czarnuchach”, których chętnie zlikwiduje. Gdy zaczyna 
się atak na budynek (mogący przypominać rodzaj squatu dla imi-
grantów), policjant wpada w szał, strzelając nie tylko do obecnych 
w budynku podejrzanych, czy zombie, ale także przypadkowych 
ludzi o innym kolorze skóry.

Ten szał zabijania, podlany mocno rasowym wątkiem, zdaje 
się rozwinięciem zakończenia z Nocy żywych trupów. Gdy czwór-
ka głównych bohaterów ucieka z miasta helikopterem, dostrze-
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66 gają z powietrza maszerujące grupy mężczyzn w kamizelkach 
i czapkach. Przypominają oni tych z końca pierwszej części. 
Tutaj jednak Romero dodaje dodatkowy komentarz: bohaterowie 
zauważają, że epidemia zombie dla „redneck’ów” to rodzaj zaba-
wy. W towarzystwie muzyki, przy dźwięku otwieranych puszek 
piwa i uśmiechów polują na zombie, jakby było to rodzaj święta, 
a nie moment zagłady. Zabijanie ich sprawia im wyraźną radość 
i trudno nie odnieść ich zachowania do wspomnianego policjanta, 
który czeka tylko na pretekst, by kogoś zastrzelić.

Pomimo rozwinięcia takich spostrzeżeń, Romero nie zosta-
je długo przy tym wątku. Po sekwencji telewizyjnej i policyjnej 
dochodzi do właściwego clue opowieści. Bohaterowie lądują na 
dachu galerii handlowej. Miejsce, które początkowo miało słu-
żyć jedynie za przystanek w zebraniu zapasów, staje się szybko 
samowystarczalnym domem, sposobem na przeczekanie epide-
mii. Francie, dziennikarka z telewizyjnego studia, której również 
udało się uciec, dosyć szybko konstatuje: „To miejsce zawróciło 
wam w głowach swoim przepychem, stało się naszym więzie-
niem”. Pozostała trójka ocalałych nie słucha jednak jej ostrzeżeń. 
Korzystają oni z uroków centrum handlowego i jego możliwości. 
Te nie jest oczywiście puste, wypełniają je tłumy zombie. Bohate-
rom udaje się jednak zręcznie je omijać. Warte odnotowania jest 
,w jaki sposób są one ukazanie. Jak stwierdza jeden z ocalałych, 
zombie robią to, co w życiu było dla nich ważne. Błąkające się po 
terenie galerii żywe trupy , uderzające o wystawowe szyby staja się 
więc wprost odniesieniem do konsumpcjonizmu: mani zakupów 
i polowania na okazje. Powracające ciągle w tle promocje z głośni-
ków wzmacniają poczucie groteski. Gdy dodać do tego specyficzną 
ścieżkę muzyczną przywodzącą czasem motywy z wesołego mia-
steczka, Świt żywych trupów jawi się jako ostra satyra na amery-
kańskie społeczeństwo. Gdy w pierwszej części trylogii dom jako 
pułapka nie niósł w sobie wielu symbolicznych znaczeń, tak tu 
galeria handlowa przywodzi je na każdym kroku. Romero wra-
ca tu także mocniej do myśli przewodniej z Nocy żywych trupów, 
dotyczącej prawdziwego zagrożenia, co wieńczy walka o galerię 
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67handlową między ocalałymi z helikoptera a gangiem motocy-

klowym. „Byliśmy tu pierwsi” – podkreśla jeden z bohaterów, 
dowodząc, że w walce o przetrwanie i konsumpcyjne dobra nie 
ma miejsca na kompromisy. Konflikt okazuje się nieunikniony. 
W końcowej sekwencji Romero wraca nie jako do policyjnego szału 
zabijania z początku filmu. Motocyklowy gang odczuwa widocz-
ną przyjemność z przeróżnych form zabijania żywych truposzy. 
Spoglądając szerzej, tę przyjemność czerpią u Romero wszyscy: 
policjanci, „redneck’i”, gang, ocaleli. Jest w tym jakiś ogólnoludz-
ki szał, który w ponury sposób podsumowuje jeden z bohaterów, 
odpowiadając na pytanie o to, kim są zombie: „Są nami, tylko nie 
ma już dla nich miejsca w piekle”.

W  D U C H U  R O M E R O ?

W 1985 r. Romero nakręcił jeszcze Dzień żywych trupów, a po nim 
pojawiło się kilka wariacji na temat tego motywu u innych twór-
ców, w tym remake pierwszej Nocy... Dopiero w 2002 r. pojawiło 
się coś świeżego. 28 dni później w reżyserii Danny’ego Boyle’a i wg. 
scenariusza Alexa Garlanda przełamuje koncepcję typowego filmu 
o zombie, ponieważ pokazana została przyczyna wybuchu zarazy.

W ośrodku badań nad ssakami przetrzymywane są małpy. Gru-
pa aktywistów dostaje się do środka. Lekarz, który pojawia się 
w laboratorium, ostrzega, że są one zarażone agresją. Aktywiści 
jednak nie słuchają i uwalniają zwierzęta. Te rzucają się na swo-
ich wyzwolicieli. Mija tytułowe 28 dni, po których zostajemy 
przeniesieni do szpitalnej sali w Londynie, w której przebywa 
główny bohater Jim. Wybudzony nagle ze śpiączki nie daje sobie 
sprawy z sytuacji. Przemierza opustoszałe ulice miasta w poszu-
kiwaniu ludzi.

Dla pewnych widzów żywe trupy w 28 dniach… nie są zapewne 
typowymi zombie. Zarażają się przez krew i ślinę, są szybcy, nie 
wstają z grobów. Jednak w wielu filmach o żywych trupach, te 
kwestie są zróżnicowane, a w tym przypadku wiele innych aspek-
tów okazuje się podobnych. Infekcja zamienia ludzi w krwawe 
bestie, nieświadome, agresywne, ciągle głodne.
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68 To, co warte jest podkreślenia, to sposób, w jaki nakręcone 
jest film Boyle’a. Filmowanie kamerami cyfrowymi nadaje cało-
ści opowieści mocno surowego, dokumentalnego stylu. W taki 
sposób obraz przywodzi na myśl off’owe kino, w którym ujęcia 
z ręki, czy odchylnia od pionu nadają całości jednocześnie real-
nego, jak i niepokojącego klimatu.

Film, który w pewnym momencie staje się kinem drogi, na 
której bohater spotyka pojedynczych ocalałych. Obraz doprowa-
dza widza do miejsca, w którym najmocniej wybrzmiewa ponure 
przesłanie. Jim wraz z ocalałą dziewczynką i kobietą natrafiają 
na niewielki odział żołnierzy, który ulokował się w opuszczo-
nym pałacu. Przy wspólnej kolacji dowódca stwierdza: „Przez 
ten miesiąc zarazy widziałem, jak ludzie zabijają się nawzajem, 
to samo widziałem w miesiącu przed zarazą i wcześniej, odkąd 
tylko pamiętam, ludzie zabijają się nawzajem, więc moim zdaniem 
teraz też jest normalnie”. Słowa te w jakiś sposób mogą nawią-
zywać do samego początku. Na kolejnych ekranach ukazane są 
zamieszki i starcia protestujących z policją z całego świata. To 
zestawienie sprawia wrażenie, jakby świat ogarnął chaos. Ekrany 
te wiszą nad operacyjnym stołem, na którym leży przywiązana 
małpa. Czy zarażenie agresją to rodzaj eksperymentu? Czy jedy-
nie to mogłoby się przyczynić do infekcji? Te kwestie nie zostają 
wyjaśnione. Niemniej słowa dowódcy niedługo potem zostają 
zamienione w czyny: żołnierze chcą wykorzystać kobiety. W pała-
cu dochodzi do walki o życie.

W ten sposób 28 dni później wpisuje się w bliski Romero komen-
tarz na temat ludzkiej kondycji. Opisuje zarazę, jako pewien 
rodzaj ślepej, szalonej agresji. Tej można dopatrywać się w ludz-
kich zachowaniach, jakby zaraza była jedynie konsekwencją tego, 
co dzieje się na świecie.

Myśląc o filmach w duchu Romero trudno także nie wspomnieć 
o The Walking Dead. Powstały w 2010 roku serial stał się właściwie 
10 sezonową epopeją, co w jakiś sposób udowodniło, że temat 
zombie, dobrze wykorzystany, może być długo eksploatowany. 
To, co widoczne jest już w pierwszym sezonie, to nastawienie na 
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69relacje. Serial zaczyna się od rozmowy dwójki zaprzyjaźnionych 

policjantów, którzy rozmawiają o różnicach między kobietami 
a mężczyznami. Relacje w grupie, spór o podejmowane decyzje, 
rozstrzyganie kto dowodzi. Wszystko to staje się podstawowym 
konfliktem kolejnych docinków, w których zombie stają się pew-
ną zewnętrzną formą zagrożenia, jednak to sytuacja wewnątrz 
grupy jest decydująca dla przetrwania. To, co warte podkreślenia 
to także ukazywanie trudnych sytuacji moralnych: czy ratować 
jednego pozostawionego w mieście ryzykując życiem pozostałych 
ocalałych, czy dbać tylko o swoich? Tego typu pytania stawiane 
mocno były także w serii gier komputerowych powstałych na 
podstawie komiksu, na którym oparty był także serial.

Pozostając jeszcze w sferze bardziej klasycznych filmów o zom-
bie, warto wspomnieć o Wygłodniałych. Kanadyjski film z 2017 r. 
w reżyserii Robina Auberta z jednej strony stanowi surową opo-
wieść o walce zwykłych ludzi o przetrwanie. Aubert nie sili się 
na społeczne komentarze, refleksje na temat przyczyn wybuchu 
epidemii czy ludzkich zachowań. Skupia się raczej na samym prze-
trwaniu. Ciekawe jest to, że w Wygłodniałych niezaakcentowane 
są specjalnie konflikty w grupie, rywalizacja, zderzenie odmien-
nych postaw. Grupa bohaterów pomaga sobie, uznając to w jakiś 
sposób za naturalny odruch, co napawa pewnym optymizmem 
na temat ludzkiej natury w świecie po apokalipsie. Choć zombie 
w filmie Auberta pokazane są dosyć klasyczne, zagadką pozostaje 
budowanie przez nich dziwnych, wysokich budowli z przedmio-
tów codziennego użytku. Zombie gromadzą się wokół nich, jakby 
stanowiły rodzaj jakiegoś nadajnika, lub totemu, co przywodzi na 
myśl konotacje religijne. A może to tylko znowu ukazanie kultu 
przedmiotów, który sugeruje obserwacje podobne do Romero?

P I E RW S Z A  K L A S A  Z O M B I E

W 2016 roku ukazał się film w reżyserii Sang-ho Yeona Zombie 
Express. Niektórzy widzowie podkreślali, że polskie tłumaczenie 
jest nieco krzywdzące dla filmu z Korei Południowej, bo choć fak-
tycznie opowiada o epidemii zombie rozgrywającej się w pocią-
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70 gu, tytuł sugeruje horror klasy b. Oryginalny tytuł filmu Train 
to Busan wskazuje na miejsce, które zdołało obronić się przed 
epidemią, miasto, w którym stacjonuje wojsko.

Zanim wybucha zaraza, poznajemy głównego bohatera filmu. 
Seok-woo jest dyrektorem w dużej korporacji z Seuolu. Ukazany 
zostaje jako surowy dla swoich pracowników menadżer, który 
z łatwością podejmuje trudne decyzje, mogące mieć wpływ na 
wielu ludzi. Brakuje mu także ciągle czasu dla swojej córki. Ta 
prosi ojca, by w ramach urodzin mogli wybrać się do mieszkającej 
w Pusan matki, rodzice są bowiem w separacji. Ojciec przystaje 
w końcu na prośbę dziewczynki.

Pociąg do Pusan zabiera także nieoczekiwanego pasażera. 
W ostatnim momencie do jednego z wagonów wpada zainfeko-
wana dziewczyna. W pociągu wybucha epidemia. Pomysł na opo-
wiedzenie historii o zombie w mocno ograniczonej i zamkniętej 
przestrzeni w ciągu dwóch godzin wydaje się dosyć odważny. 
I choć w filmie pojawiają się także miejsca poza przestrzenią 
pociągu, najważniejsze wydarzenia rozgrywają się w kolejnych 
wagonach. Twórcy dostrzegli tu dramaturgiczny potencjał i o dzi-
wo właśnie dzięki tej przestrzeni pewne rzeczy mogły właściwie 
wybrzmieć.

Ci, którym udało się ocalić, barykadują się w jednym z wago-
nów. Na każdym kroku ojciec dziewczynki podkreśla, że nie 
powinna ryzykować, pomagając innym, ale skupić się na sobie. 
Mający duże kontakty dyrektor dodzwania się także do jednego 
z oficerów. Ten sugeruje mężczyźnie, by na stacji przesiadkowej 
wybrał inne wyjście, które pozwoli dotrzeć mu do wojska. Dyrek-
tor nie myśli o poinformowaniu o tym innych pasażerów. Cały 
dworzec wypełniają jednak hordy zombie. Pasażerowie muszą 
wrócić do pociągu.

Wątek egoistycznego myślenia, walka o przetrwanie, które nie-
uwzględniania dobra ogółu to jedno z podstawowych zagadnień 
w Zombie Express. Po uciecze z dworca bohaterowie rozbijają się 
na grupy. Jedni trafiają do wagonu na przedzie, inni do jedne-
go z ostatnich. Przedzielają ich przedziały wypełnione zombie. 
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72 Dziewczynka trafia z nieliczną grupką do tylnej części składu. 
Ojciec dziewczynki niejako zaprzeczając swojej życiowej (a tak-
że zawodowej) filozofii, postanawia ją uratować. Jak można się 
domyślić, w wagonie ocalałych powstają podziały. Sprzeciw naj-
bardziej wyraża pewien przemysłowiec, który próbuje rozkazywać 
maszyniście i żąda, by nie podejmować ryzykownych decyzji. Do 
ojca dziewczynki dołącza jednak dwójka ochotników, mąż kobiety 
w ciąży, która została razem z dziewczynką, oraz zawodnik bejs-
bolowej drużyny. Przebicie się przez wagony wypełnione zombie 
wydaje się karkołomnym i niewykonalnym zadaniem. Jednak 
trójka bohaterów uzbrojona w pałki rusza na koniec wagonu. 
Wątek ten przywodzi na myśl film nagrodzonego za Parasite Joo 
Ho Bonga. W 2013 r. koreański reżyser nakręcił Snowpiercer: arka 
przyszłości. Tytułowa arka to właśnie pociąg przymierzający zlo-
dowaconą zniszczoną ziemię. Kolejne wagony wypełniają kolejne 
grupy społeczne. Sam tył zamieszkują ci, którzy do pociągu dostali 
się w ostatnim momencie. Nie mają żadnych praw, są wykorzysty-
wani przez wyższe warstwy z przodu pociągu. W końcu planują 
dostać się do najbardziej uprzywilejowanych, wzniecić powstanie.

W Zombie Express nie mamy do czynienia z aż tak rozwiniętą 
metaforą społeczną, jednak nie trudno dostrzec tu podobnego 
komentarza. Spora część pasażerów z pociągu do Pusan to ludzie 
majętni, podróżujący pierwszą klasą. Maszyna mijająca miasta 
spowite dymem i zarazą obrazuje niejako, że przetrwanie to luk-
sus przeznaczony dla nielicznych. W takim kontekście można 
się pokusić o analogie: zombie jak ludzka masa niczym z pocią-
gu ze Snowpiercera, która próbuje dokonać zemsty na swoich 
oprawcach. Sang-ho Yeon nie serwuje jednak aż tak jednolitej, 
pesymistycznej wizji społeczeństwa, bo wspominana ratunkowa 
wyprawa stanowi pewne światełko w tunelu.

Niespodziewanie udaje im się dotrzeć z uratowanymi na przód 
pociągu. Nie spotyka ich tam jednak ciepłe przyjęcie. Przerażo-
nych i nieufnych pasażerów podjudza przeciwko nim wspomniany 
przemysłowiec, sugerując, że mogli zostać ugryzieni. Tłum roz-
kazuje przenieść się im do kolejnego wagonu, a wejście do niego 
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73dokładnie barykadują. Scena ta dobrze pokazuje psychologię 

strachu charakterystyczną dla wybuchu epidemii: narastająca nie-
ufność, wrogość, wykraczająca poza racjonalne przesłanki, kiedy 
innych ludzi traktuje się jako potencjalne zagrożenie, doprowa-
dzając walkę o własne bezpieczeństwo do niebezpieczniej granicy, 
poza którą wszystko jest dozwolone. Paradoksalnie właśnie ten 
ruch ze strony ludzi w wagonie skazuje ich na zagładę, bo gdy 
zombie dostają się do środka, odbierają sobie szanse ucieczki 
przez zabarykadowane przejście.

W filmie Sang-ho Yeona mocno wybrzmiewa kilka kwestii: 
wspominane zderzenie indywidualizmu i wspólnoty, które zostaje 
przez postać dyrektora także ukazana na gruncie relacji korporacji 
do pracownika. Gdy dyrektor z Seoulu przechodzi przemianę ze 
względu na swoją córkę, dostrzegając wartość w pomocy innym 
ocalałym, przemysłowiec symbolizuje egoizm totalny, przez któ-
ry dosłownie skazuje innych na śmierć, aby ocalić samego siebie. 
W pewnej scenie zostaje zasugerowane także, że wybuch epide-
mii zombie mógł mieć miejsce przez skażenie, jakie dopuściła 
się korporacja ojca dziewczynki. Od tego momentu tym bardziej 
próbuje odkupić swoje winy. Zombie Express to w końcu także 
opowieść o poświęcającym się ojcostwie i sile, która rodzi się, gdy 
zagrożone zostają własne dzieci.

Nieoczekiwanie film o epidemii zombie w pociągu staje się więc 
wielowarstwową historią o społeczeństwie, podziałach i o psy-
chologicznych reakcjach w obliczu zagrożenia. W dodatku obraz 
Sang-ho Yeona okazuje się bardzo dobrze dramaturgicznie prze-
myślaną opowieścią, w której do obrazu żywych trupów dorzuca 
także swoje własne pomysły. Te okazują się kompletnie niewido-
me w ciemności, dlatego bohaterom udaje się przedostawać przez 
wagony, gdy pociąg wjeżdża do kolejnych tuneli. Zombie są tutaj 
szybkie, ale prawdziwe zagrożenie stanowią w grupie. W kilku 
scenach ich nieprzebrana fala przywodzi na myśl jedno wielkie 
ciało, z którego wysypują się poszczególne części. Ten sposób 
ukazania truposzy dodaje zagrożeniu monstrualnego i nieprze-
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74 branego wymiaru, które nie ma swojej skończonej granicy ani 
konkretnego kształtu.

Z O M B I E  W  P O C Z E K A L N I

Wśród licznych parodii filmów o zombie (lub dziwacznych waria-
cji, w których uczyniono umarłymi także skażone zwierzęta) poja-
wiło się także kilka komedii poruszających ten watek w bardziej 
ambitny sposób.

W Wiecznie żywym z 2013 r. głównym bohaterem jest właśnie 
zombie. W filmie Jonathana Levine’a wszystko niby się zgadza: 
protagonista jest blady, powoli przemierza korytarze lotniska, 
na którym znajdują się także inne żywe trupy. Tym różni się jed-
nak od typowych umarlaków, że ma świadomość. Nie pamięta 
co prawda swojego imienia, nie wie, dlaczego znalazł się akurat 
w tym miejscu, czy od czego zaczęła się epidemia, ale zdaje sobie 
sprawę ze swojego położenia. 

Bohater zastanawia się, czy tylko on jest jedynym pośród tru-
poszy, który pragnie zmiany swojego położenia. Stan, w jakim 
jest, okazuje się zresztą położeniem pośrednim. Na lotnisku prze-
bywają także istoty nazywane przez bohatera „szkieletorami”. 
Przypominają bardziej wysuszone mumie, a ich ludzkie cechy 
uległy prawie całkowitemu zatraceniu. Jak zauważa protagonista: 
„Wszyscy tacy będziemy, kiedy człowiek rezygnuje, traci nadzieje, 
potem nie ma już odwrotu”.

Ludzie będący w pośrednim stanie pomiędzy człowiekiem 
a potworem, w stanie zawieszenia, jakby na coś czekali i jednocze-
śnie zrezygnowali z działania. Cała ta sytuacja przywodzi na myśl 
stan depresji, zawieszenia, rozpaczy, samotności. Bohater stwier-
dza, że ludzie kiedyś ze sobą chętniej rozmawiali, teraz obijają 
się o siebie, nie będąc w stanie zamienić ze sobą żadnego słowa.

 Nie brzmi to, jak opis komedii, ale Levine ukazuje to wszyst-
ko w towarzystwie zabawnej narracji głównego bohatera. Także 
późniejszy rozwój akcji staje się bogatszy o komediowe sytuacje. 
Niemniej Levine w Wiecznie żywym mocno podkreśla, że zombie 
stanowią dla niego analogie do losów wielu ludzi, którzy stają się 
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75umarli za życia. Oryginalny tytuł Warm Bodies, bardziej nawią-

zuje także to przypadłości zarażonych. Pozbawieni są oni ciepła, 
przez które ich serca przestały bić. Dopiero kontakt z drugim 
człowiekiem może im to ciepło przywrócić. Choć sama fabuła 
filmu Levina może brzmieć naiwnie i zbyt mentorsko, okazuje 
się sprawną opowieścią o wychodzeniu ze stanu apatii, z całkiem 
zgrabną parodią nie tylko filmów o żywych trupach (w jednej ze 
scen dziewczyna charakteryzuje bohatera na człowieka, w towa-
rzystwie muzyki z Pretty Woman).

O tym, że łatwo przy takiej próbie budowania metafory popaść 
w mentorski ton dowodzi Jim Jarmusch. Truposze nie umierają 
z 2019 r., miał być zapewne w założeniach offową, pełną dystan-
su parodią filmów o zombie. Pomiędzy specyficznym humorem, 
burzeniem czwartej ściany, oraz nieco już ogranym spokojem 
Billa Murraya w obliczu zewnętrznych katastrof uderza ciągłe 
podkreślanie, że truposze w świecie Jarmsucha to ludzie, którzy 
za bardzo ulegli urokowi nowych technologii. Jak zauważa jeden 
z bohaterów, żywe trupy robią to, co robiły za życia. To spostrze-
żenie niejako nawiązuje do Świtu żywych trupów, jednak u Jar-
muscha zombie błądzące ze smartfonami i mamroczące: „WI-FI” 
stanowi jednak zbyt grubo ciosaną metaforę. Niemniej wpisuje 
się w całą listę filmów, które przez obraz zombie próbują dokonać 
jakiejś oceny społeczeństwa.

Z  U K U L E L E  N A  Z O M B I E

Powiew świeżości w gatunku zombie-komedii zaproponował 
wspomniany na wstępie obraz: Little Monsters. Australijska 
komedia w reżyserii Abe’a Forsytha z tego samego roku, co film 
Jarmuscha, przeszła praktycznie niezauważona. Czcionka poja-
wiającego się w filmie tytułu nieoczekiwanie odsyła nie do filmów 
zombie, ale Gwiezdnych Wojen. Ich fanem jest bowiem główny 
bohater: Dave. Pomimo że jest po trzydziestce, ciągle wierzy 
w karierę muzyczną, choć jego zespół dawno się rozpadł. Jego 
relacja z dziewczyną jest wypełniona nieustającymi kłótniami, 
ukazującymi, że nie potrafi on zaangażować się w poważny zwią-
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76 zek. Jego niedojrzałość wybrzmiewa najbardziej w podejściu do 
siostrzeńca. Nie potrafi przy nim pohamować od przekleństw. 
Początkowe sekwencje z Little Monsters zawierają w sobie kilka 
dosyć grubo ciosanych żartów, ale dobrze oddają naturę głównego 
bohatera. Sytuacja ulega zmianie, gdy Dave poznaje przedszko-
lankę siostrzeńca. Zauroczony w Pannie Caroline, gdy dowiadu-
je się, że wyrusza ona z dziećmi na wycieczkę na farmę, bohater 
zgłasza się jako opiekun.

Jak można się domyślić, to właśnie tam wybucha epidemia. 
Panna Caroline postanawia za wszelką cenę utrzymać w dzieciach 
dobry nastrój, przekonując, że wszystko, co dzieje się dookoła 
stanowi tylko grę dorosłych. Wyposażona w ukulele gra piosenki 
w towarzystwie pomruków ożywionych trupów.

Little Monsters, choć zapowiada się jako typowa komedia, to 
okazuje się wielowarstwową opowieścią. Sam tytuł i obecność na 
farmie także dziecięcych zombie zdaje się obrazować strach głów-
nego bohatera przed posiadaniem potomstwa i dorośnięciem. 
Dave przechodzi jednak stopniową przemianę, bohater uczy się 
odpowiedzialności i buduje relacje z siostrzeńcem. Forsyth wzbo-
gaca także motywację Dave, jego obawy przed zaangażowaniem 
się w relacje i rodzicielstwo są podyktowane zachowaniem jego 
ojca, który zostawił rodzinę.

Starania przedszkolanki, by za wszelką cenę zachować przed 
dziećmi tajemnic, nie ukazuje jedynie jej przesadnie optymistycz-
nej postawy, ale także odsyła do częstych starań rodziców, by za 
wszelką cenę uchronić nieletnich przez trudnymi sytuacjami. 
W końcu Aby Forsyth przekonuje, że muzyka jest najlepszą recep-
tą na kataklizm. Granie na ukulele pozwala zaangażować dzieci 
w zabawy i odwrócić ich uwagę od tragicznej sytuacji. W to dzia-
łania angażuje się także Dave, zapominając o własnych smętnych 
ostro rockowych piosenkach o samotności. W jednej ze scen same 
zombie ulegają magii muzyki, klaszcząc do rytmu jednej z piose-
nek. Kojące działanie muzyki wybrzmiewa najbardziej w ostat-
niej scenie filmu. Po ataku wojska przerażeni rodzice wypytują 
dowódcę, jak ich dzieci znoszą kwarantannę. Dowódca zaprowa-
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77dza ich przed szybę ukazującą odizolowane pomieszczanie. Dzieci 

śpiewają piosenki wraz z Dave’m i Panną Caroline, jakby zamiast 
kwarantanny brały udział w jednej z przedszkolnych zabaw.

E P I D E M I A  N I E O C Z E K I WA N A

Spośród tej lisy filmów o zombie Pontypool z 2008 r. w reżyserii 
Bruce’a McDonalda stanowi najbardziej chyba osobliwy przypa-
dek. Z jednej strony ani razu nie pada w nim słowo „zombie”, 
a zarażeni nie do końca przejawiają cechy typowe dla żywych 
trupów, z drugiej epidemia zamienia ludzi w agresywne bezwolne 
istoty, co w jakiś sposób kojarzyć się może, chociażby z epidemią 
z 28 dni później.

Film Kanadyjczyka oparty na prozie Tony’ego Burgessa uka-
zuje rozgłośnię radiową w tytułowym miasteczku. Główny boha-
ter Grant Mazzy to dziennikarz w średnim wieku, który swoim 
wyglądem przypomina kowboja z południa USA. Początkowa 
sekwencja podkreśla, że lubi on traktować audycje jako pewnego 
rodzaju show, w którym swoim głosem oraz dosyć specyficzny-
mi poglądami przyciąga uwagę słuchaczy. Na antenie snuje on 
osobliwe historie. Pierwsza z nich dotyczy zaginięcia kota jednej 
z mieszkanek i wypadku na moście. Dziennikarz dostrzega podo-
bieństwo nazwiska prowadzącej samochód do nazwy mostu oraz 
miasta, jakby doszukiwał się w tym jakiegoś znaczenia. Przyta-
cza on także pewną teorię: „W obliczu wielkich wydarzeń, nawet 
drobiazgi nabierają znaczenia, gdy znajdą się w centrum uwagi, 
interferują, nazwy ulic, daty urodzin, drugie imiona, wszystkie 
zbyteczne szczegóły wydają się powiązane”

Ta kwestia wraca później w ciągu rozwoju fabuły. Mazzy dojeż-
dża do studia i tam wraz z dwójką pracownic radia otrzymuje 
niepokojące wiadomości od swojego wysłannika z miasteczka, 
gdzie miało dojść do niepokojących, krwawych rozruchów. Boha-
terowie próbują łączyć się z policją i mieszkańcami, by wyjaśnić 
sytuację. Wszystko wskazuje na dziwnego rodzaju epidemię, któ-
ra budzi w ludziach niezrozumiałą agresję. W końcu do rozgłośni 
radiowej dostaje się miejscowy lekarz, który próbuje wyjaśnić, 
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78 na czym ona polega: „To wirus, ale nie we krwi, nie w powietrzu, 
ani nie w ciałach, jest tutaj, w słowach, nie we wszystkich, w nie-
których, pewne słowa są skażone, wirus się rozprzestrzenia, gdy 
dane słowo jest wymawiane na głos, nasz język jest żywicielem...
pewien potwór zawładnął naszym językiem i próbuje zachować 
żywiciela”.

Lekarz wyjaśnia, że zrozumienie danych słów uruchamia infek-
cję, a „proces rozumienia kopiuje wirus”. Bohaterowie zdają sobie 
sprawę, że sami mogą go rozprzestrzeniać przez prowadzenie 
audycji, choć jednocześnie czują się w obowiązku, by przekazać 
informacje mieszkańcom.

Mazzy dochodzi w końcu do wniosku, że wirus gnieździ się 
nie tylko w samych słowach, ale dokładniej w samym języku, 
a dokładnie w języku...angielskim. Bohater uznaje także, że trze-
ba odebrać słowom sens, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się 
choroby. Radiowiec wznawia audycję, w której zaczyna mówić 
absurdalne zdania, łącząc niepasujące do siebie pojęcia. Na koniec 
wypowiada także znaczące słowa: „Zabijasz tych, którzy się boją, 
zawsze, zabijasz przerażonych, jesteś jak pies, wyczuwasz lęk 
i atakujesz... nigdy nie mówiliśmy z sensem, dzisiaj o poranku 
przeżyliśmy apokalipsę i co? Nastał nowy dzień, robiliście to samo 
co wczoraj i to, co zrobicie jutro, dzisiejsze sensacje to nie koniec 
świata, to tylko koniec dnia”.

W tym zwariowanym, groteskowym filmie, który pobrzmie-
wa humorem rodem z Monty Pythona, zdaje się zawierać sporo 
ciekawych spostrzeżeń. Słowa z ostatniej audycji bohatera zdają 
się ogólnym komentarzem do działania mediów: żerują na stra-
chu, sensacji, doszukują się drugiego dna, rodząc w jakiś sposób 
spiskowe teorie, które każą dopatrywać się znaczeń w rzeczach 
pozornie nieistotnych. W ten sposób wydarzenia nabierają więk-
szej wagi, a nie bez znaczenia są tu także użyte słowa i określenia. 
Bruce McDonald zdaje się sugerować, że media i konkretny język 
mogą wytwarzać swoisty wirus, zarażający słuchaczy i widzów 
paniką, agresją, wzajemną wrogością. Ludzie przekazują sobie 
wirus, dzieląc się przekazem, a wraz z nim strachem. Zastana-
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79wiające jest jednak to, że to język angielski jest określony jako 

nosiciel. Czy chodzi tu może o całą kulturę anglosaską, która jest 
destrukcyjna? Jedno jest pewne, Pontypool ukazuje, że media 
i konkretny język potrafią nadać „dzisiejszym sensacjom” roz-
miarów apokalipsy, a te łatwo zagnieżdżają się w świadomości 
widzów i słuchaczy mogąc w ten sposób ziścić się w niekontro-
lowanej reakcji. Wydaje się to trudniejsze do opanowania niż 
epidemia żywych trupów.

Z O M B I E  S Ą  W Ś R Ó D  N A S ?

Omówione filmy udowadniają, że o epidemii zombie można opo-
wiadać na wiele sposobów. Jednocześnie dostrzec można w nich 
pewien punkt wspólny. Żywe trupy stanowią najczęściej analogie 
do współczesnego społeczeństwa. Nie są tylko niezrozumiałym 
zagrożeniem, które pozwala opowiedzieć katastroficzną opo-
wieść o przetrwaniu i zderzeniu ze sobą różnych postaw ludzi 
w obliczu zagrożenia. Ukazują one pod postacią epidemii obser-
wacje społeczne. U Romero te dotykają kwestii niepokojów spo-
łecznych lat 60 i 70 z wyraźnymi odniesieniami do rasizmu czy 
niekontrolowanej konsumpcji, gdzie indziej stanowią ponurą 
ocenę ludzkości jako takiej, lub rzeczywistości medialnej, jeszcze 
gdzie indziej uosabiają stany depresji czy lęki jednostek W dobie 
światowej pandemii siłą rzeczy w filmach tych można dostrzec 
także wycinek z naszej rzeczywistości, spostrzec nasze własne, 
codzienne lęki. Filmy o zombie może wcale nie są więc tak odle-
głe od naszej rzeczywistości? Ω



Wciąż można usłyszeć tu i ówdzie opinię, 
że Kościół zawsze był w kryzysie, bo 
też zawsze chrześcijanie, czyli my, nie 
dorastaliśmy do powołania, jakie stawia 
przed nami Chrystus. Można też spotkać – 
stosowany jak zaklęcie cytat – że bramy 
piekielne Kościoła nie przemogą. Gdyby 
się tym uspokajającym kołysankom 
przyjrzeć z bliska szybko okazałyby się 
ona znacznie mniej uspokajające 

Im jednak kryzys trwa dłużej i staje się poważniej-
szy, a także dostrzegany w Polsce głos ten zdaje 
się coraz słabszy. Mówiąc ironicznie – po każdym 

Tomasz Rowiński

Bardzo krótki 
leksykon 
kryzysu 
Kościoła 
A.D. 2020
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filmie braci Sekielskich, czy po kolejnej kuriozal-
nej wypowiedzi jakiegoś hierarchy cichnie bardziej 
i bardziej. W czasach pandemii media nieco mniej 
nam dostarczają tego zawstydzającego kontentu 
serwowanego przez ludzi Kościoła – poczynając od 
Papieża – nie znaczy to jednak, że kryzys w Kościele 
już nie występuje i w żaden sposób się zakończył. 
Gdy świat upora się ze swoimi problemami, okaże 
się zapewne, że katolicyzm stoi tam, gdzie stał i nie 
będzie to dobra wiadomość. By nie przysypiać tak 
całkiem, przedstawmy sobie zatem na otrzeźwienie 
krótki leksykon katolickich problemów.

Relatywizm. Może to zaskakujące, ale relaty-
wizm w teologii i myśleniu teologicznym trzeba 
postawić przed wszystkimi innymi problemami, 
nawet przed skandalami seksualnymi. Relatywizm 
oznacza – z grubsza – że w sprawach religii można 
myśleć wszystko i prawda nie mam dla niej znacze-
nia. Nawet jeśli deklaruje się, że ma. Relatywizm 
w  Kościele to nie tylko wewnątrzkościelna zgo-
da – praktyczna zgoda biskupów – na opowiada-
nie, szczególnie przez nauczających wiary, swoich 
fantazji intelektualnych jako nauki katolickiej. To 
także coraz swobodniejsze podejście do kościelnych 
praw – tych, które otrzymaliśmy z Bożego nada-
nia, ale i tych ludzkich wspierających przestrzega-
nie tych pierwszych. Konsekwencją relatywizmu 
w odniesieniu do zasad jest lekceważenie, z jakim 
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część duchownych traktuje procedury np. mające 
chronić ofiary napastników seksualnych. 

Inną konsekwencją relatywizmu jest przenikanie 
Kościoła przez ideologie, które dają jasne i bezpo-
średnie wskazówki na temat rozumienia świata, ale 
też działania w sferze publicznej. Dają poczucie włą-
czenia w ważną sprawę, w tożsamość. Dlatego też 
wielu katolików z entuzjazmem wymachuje tęczo-
wymi flagami politycznego ruchu homoseksualnego. 
Katolicka nauka społeczna nie jest owocem łatwym 
do przyjęcia przez ludzkie umysły głównie dlatego, 
że często nie oferuje prostych odpowiedzi na wszyst-
kie kwestie, jakie pojawiają się w sferze publicznej. 
Często są to odpowiedzi złożone. Często jednak i to 
jest najgorsze w ogóle ich brak. W naszych czasach 
Kościół sam – poprzez wypowiedzi swoich wiernych 
i duchownych – kwestionuje własny dorobek. Moż-
na mieć nieraz wrażenie, że nauczanie katolickie 
wobec spraw społecznych po prostu nie istnieje: po 
pierwsze dlatego, że nie jest głoszone, a po drugie 
dlatego, że katolicy zachowują się w sferze publicz-
nej, tak jakby nie mieli żadnych zobowiązań wobec 
religii i rozumu.

Nie wspominam tu szerzej o spustoszeniu, jakie 
w społeczności ludzkiej wywołuje relatywizm doty-
czący bezpośrednio nauki o poznania Boga czy spo-
sobu sprawowania kultu Bożego. Wszystko inne jest 
ostatecznie bliższą lub dalszą konsekwencją tego 
podstawowego rozproszenia.
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Nadużycia seksualne. Nie da się pominąć tego 
aspektu kryzysu i bezradności Kościoła wobec prze-
stępców we własnych szeregach. Problem jest poważ-
ny, ponieważ wiele wskazuje, że bez zaangażowania 
ramienia świeckiego nie uda się z tego kryzysu wyjść 
Kościołowi samodzielnie. To bardzo zła wiadomość. 
Jednocześnie ta bezradność i nieudolność, w dzi-
siejszej dobie, gdy świeckie władze w większości 
państw świata są – mniej lub bardziej – niechętne 
chrześcijaństwu, to ukręcanie bicza przez hierar-
chię kościelną na siebie, ale i wiernych świeckich. 
Przy okazji wymierzania sprawiedliwości władza 
świecka chętnie wzmocni inne tendencje osłabiają-
ce wewnętrznie Kościół, na przykład wymusi jego 
uległość w tych obszarach nauczania katolickiego, 
które powinny być nienegocjowalne. Jeśli jednak 
jest to jedyna droga do oczyszczenia Kościoła, trzeba 
pozwolić, by została wdrożona. Rzecz jasna zawsze 
należy Kościoła bronić przed nadużyciami skierowa-
nymi w jego stronę jednak nie kosztem sprawiedli-
wości, która powinna być sztandarem katolicyzmu.

Apostazja narodów. Chodzi szczególnie o naro-
dy europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Na to zja-
wisko złożyło się tak wiele czynników, że trudno 
wyobrazić sobie mechanizm powrotu Europej-
czyków do chrześcijaństwa. Oczywiście nie ma 
w historii konieczności, jednak dziś fala odrzuce-
nia wszystkiego, co reprezentowały minione wieki 
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naszej kultury, w różnych jej czasowych pokładach, 
raczej wciąż nabiera prędkości, a nie słabnie. Za jed-
nym zamachem wyrzuca się rzeczy złe, jak i dobre, 
czasem ze złymi bez rozróżniania lecą dobre, a cza-
sem wyrzuca się to, co jest po prostu dobre, ale co 
zostało rozpoznane jako złe. Kwestią pozostaje, jak 
Kościół będzie radził sobie z tym pogłębiającym 
się procesem. Dziś w dużej swej części podąża za 
„duchowością” świeckich ideologii dominujących 
w społeczeństwie i kręgach świeckiej władzy libe-
ralnego Zachodu. Dopasowuje jak tylko może swoje 
głoszenie – lub jego brak – do oczekiwań cywiliza-
cji późnej nowoczesności. Można odnieść wraże-
nie, że dla wielu katolików świeckich i duchownych 
najwygodniej by było, gdyby Kościół stał się reli-
gijną reprezentacją agendy ONZ w obszarze uczuć 
religijnych. 

Inna zła droga to powrót starych pokus, by lokal-
nie stać się tu i  ówdzie Kościołem narodowym. 
Odradzanie się tej starej protestanckiej tendencji 
widzimy choćby w Niemczech, gdzie hierarchowie 
chętnie poszliby swoją drogą, zrzucając zwierzch-
nictwo Rzymu. Można odnieść wrażenie, że nie 
robią tego, ponieważ im się to nie opłaca. Nieste-
ty nie widać zbyt mocno, by znaczenie w oczach 
kościelnych władz miała propozycja zwyczajnego 
pozostawania przy swoim, przy nauczaniu, które 
trwa w Kościele od początku. Wydaje się, że jako 
instytucja władzy duchowej, reprezentowany przez 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
4 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
20

 
85

biskupów, Kościół – szczególnie taki jak niemiecki – 
nie jest tym zbyt mocno zainteresowany. Tak jakby 
resztki prestiżu uczestnictwa w świeckiej władzy 
przedkładał nad prawdy wiary. Możliwe, że ten pro-
ces sekularyzacji wewnątrz Kościoła jest nieunik-
niony w sytuacji głębokich zmian cywilizacyjnych. 
Możliwe też, że na końcu ostaną się tylko wyspy nie-
naruszonej wiary w morzu barbarzyństwa naszego 
kręgu kulturowego. Istnieje obawa jednak, że seku-
laryzująca się instytucja kościelna będzie występo-
wała przeciw tym, którzy zechcą wiarę zachowywać 
i chrześcijaństwo w Europie się nie ostanie. 

Islam. Inne religie. Kryzys pogłębiają jeszcze 
relacje z innymi religiami, w których to relacjach 
Kościół często zachowuje się tak, jakby stracił swój 
rozum, czyli odrzucił tradycję pozwalającą mu roz-
poznawać rzeczywistość. W niemal całkowicie jed-
noznacznie pozytywnym przekazie dotyczącym 
innych religii, jaki dziś znajdujemy w  tekstach 
kościelnych, odbija się myślenie współczesnej kul-
tury liberalnej. Dla liberalnej nowoczesności religia 
to czarna skrzynka, do której wrzuca się na równych 
prawach prawdę i zabobon. Liberalizm nie wypra-
cował narzędzi, które pozwoliłyby mu rozróżniać 
religijne zagrożenie od religii prawdziwej, dlatego 
albo widzi wroga w Kościele, a przyjacielsko traktu-
je egzotycznych muzułmanów, albo optymistycznie 
zakłada, że ludzie wierzący są równie luźno przywią-
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zani do prawd swojej wiary co liberałowie i że sprawy 
na pewno potoczą się w końcu dobrze – ku ogólnej 
sekularyzacji. Albo też wszystko, co umieszczają pod 
szyldem religia, wyrzucają na śmietnik historii, przy 
okazji odrzucając choćby dorobek tradycji etycznej, 
poprzedzającej liberalne wynalazki takie jak: emo-
tywizm, utylitarnym czy pragmatyzm. A nurty te 
już dziś prowadzą do regresu moralnego w postaci 
rozpadu rozumienia, czym jest osoba i jej godność. 

Kościół podąża tym śladem, unikając jakiejkol-
wiek konfrontacji – choćby intelektualnej – z inny-
mi religiami, czyli tak jakby sam zamknął się w owej 
liberalnej czarnej skrzynce i postanowił nie rozu-
mieć ani siebie, ani innych, a  jedynie powtarzać 
liberalne hasła. Czy w  ten sposób można kogoś 
naprawdę przyciągnąć do Chrystusa? Chyba nie. 
Każdy z nas już zapewne słyszał o tych francuskich 
księżach odganiających nawracających się muzuł-
manów od drzwi Kościoła, księży zniechęcających 
do chrztu w ramach liberalnej tolerancji międzyre-
ligijnej. Może ktoś słyszał też o grupach świeckich, 
które nieraz wbrew tchórzostwu duchowieństwa 
jednak to wtajemniczenie sakramentalne nawró-
conym zapewniają. 

Małżeństwo i rodzina. Interpretacje adhorta-
cji apostolskiej Amoris Laeticia mówiące, że osoby 
rozwiedzione, żyjące w nowych, niesakramental-
nych związkach mogą przystępować do Komunii 
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świętej to być może najmocniejszy z ciosów, jakie 
Kościół wymierzył sam sobie w ostatnich czasach. 
Potwierdzona przez papieża Franciszka w  liście 
do biskupów argentyńskich liberalna interpreta-
cja AL uderza nie tylko w praktyczną nierozerwal-
ność małżeństwa, ale także w realność nawrócenia, 
jakie człowiek powinien podejmować w sakramencie 
spowiedzi i sposobie życia. Interpretacje te uderza-
ją w fundamentalne znaczenie przykazań Bożych, 
najbardziej zaś w to, które mówi „nie cudzołóż”. 
Wprowadza elementy etyki sytuacyjnej w miejsca, 
gdzie Kościół zawsze mówił o aktach wewnętrznie 
złych niezależnie od okoliczności. Tym było (jest?) 
intymne pożycie pozamałżeńskie. Choć można usły-
szeć o pożytkach duszpasterskich takich nowych 
rozstrzygnięć, to realnie trudno je znaleźć. Czy 
pożytkiem duszpasterskim jest usprawiedliwianie 
w sumieniach rozwodników jawnego zła, które się 
dokonało? Jak w nowej sytuacji będzie wyglądało 
duszpasterstwo osób porzuconych i to niejedno-
krotnie razem z dziećmi poczętymi i narodzonymi 
w prawowitym małżeństwie? Jak wreszcie będzie 
wyglądało duszpasterstwo i głoszenie Ewangelii tym 
dzieciom, które doświadczyły zawinionego rozpa-
du świata swojej rodziny, w sytuacji, gdy Kościół 
zacznie mówić, że usprawiedliwia to zło bez konse-
kwencji? Zauważmy, że już rozwiązania zapropo-
nowane przez Jana Pawła II w adhortacji Familiaris 
Consortio, były daleko idącymi gestami miłosierdzia. 
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Nowe związki mogły być akceptowane, choć nie jako 
małżeństwa, a ci, którzy się w nie zaangażowani pod 
określonymi warunkami mogli być dopuszczani do 
Komunii Świętej. Z perspektywy zewnętrznej mogło 
i to już powodować zgorszenie, a jednak osoby takie 
musiały podjąć rzeczywistą i zapewne niełatwą dro-
gę pokuty, czyli zrezygnować z przysługującego mał-
żeństwu przywileju godziwego pożycia intymnego. 
Jan Paweł II – czego dziś często się nie docenia – 
przesunął miłosierdzie do najdalszych granic, na 
jakie pozwala sprawiedliwość i świętość sakramentu. 
Obalenie zasad Ewangelii, jakie się dziś proponuje, 
nie jest już miłosierdziem, ale zaniedbaniem.

Kryzys papiestwa. W XX wieku katolicy cieszyli 
się, że papież stał się ich głosem w świecie i to głosem 
mocnym. A przecież jeszcze na początku XIX wieku 
papieże bywali więźniami politycznymi. Głos Jose-
pha de Maistre’a zawarty w jego książce „O papieżu”, 
w której snuł wizję nie tylko duchowego, ale i poli-
tycznego przywództwa Stolicy Apostolskiej wśród 
chrześcijan wydawał się marzeniem takim samym 
jak inne proroctwa epoki. A jednak ta wizja się ziści-
ła. Dziś wszak widzimy, że doszło do przesilenia roli 
papieża, zaś sam urząd wszedł w fazę kryzysu. Moż-
na wręcz ocenić, że polityka o obecności, w której 
marzono, stanęła ponad sednem duchowego prze-
kazu. Tak da się interpretować sytuację, w której 
racje „duszpasterskie”, a  faktycznie polityczne, 
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stają ponad zachowaniem prawdy Ewangelii. Racje 
duszpasterskie stały się narzędziem implementacji 
dowolnej dokonywanej w ramach niezmiennej nauki 
Kościoła. Powyżej przedstawiony problem z Amoris 
Laetitia jest właśnie tego przykładem. Są także inne 
objawy kryzysu związane z zachowaniem samego 
papieża Franciszka, które wskazują, że nie postrzega 
on swojego zadania jako odnoszącego się do urzędo-
wego charakteru papiestwa, z charyzmatem Piotra 
i umacnianiem braci w wierze.

Papiestwo stało się charyzmatycznym przy-
wództwem, które właściwie straciło poczucie zobo-
wiązania, jakie wiąże się z powołaniem następcy 
wielkiego Rybaka. Ta sytuacja sprawia, że i suwe-
renność papieża została zachwiana. Można odnieść 
wrażenie, jakby papiestwo już nie opierało się on na 
tym, co jest w Kościele uznawane za prawdę wszę-
dzie, zawsze i przez wszystkich, ale na osobistych 
zdolnościach medialnych i opiniach podawanych 
przez różne kościelne lobby. To nie jest zarzut bar-
dzo personalny, praktycznie nikt nie jest zdolny 
opierać się opiniom, które nieustannie sączy mu 
w ucho jego otoczenie. Chyba że znajduje oparcie 
w Bogu i prawdzie, która dla papieża znajduje swój 
wyraz w formach jego urzędu i jego odpowiedzial-
nościach. Poprzez coraz bardziej „gwiazdorski” 
charakter pontyfikatów ostatnich stu pięćdziesię-
ciu lat więź pomiędzy papieżem a tradycją zosta-
ła nadwątlona. Papieże naszych czasów faktycznie 
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mogą mieć poczucie, że stoją ponad wszelką trady-
cją, a ich zadaniem jest kierowanie wielkimi prze-
pływami duszpasterskimi, a nie strzeżenie depozytu 
prawdy. Zatem to jak będą kierować Kościołem coraz 
bardziej może zależeć nie od nauki katolickiej, a od 
ich osobistej formacji i predyspozycji osobistych. 
Ten rodzaj personalizmu już na pierwszy rzut oka 
powinien był budzić zaniepokojenie, a jednak dopie-
ro zmiany cywilizacyjne naszych czasów odsłoni-
ły jasno prawdę, jak faktycznie słaby jest papież, 
który z powodu osłabienia urzędu musi polegać 
głównie na sobie. Na Bogu, jeśli ma dość ducho-
wej siły. Jednak Boża pomoc dla papieża znajdu-
je się w znacznej mierze w formie samego urzędu 
i jego zadaniach. Każdy indywidualnie okazuje się 
słaby, gdy zgromadzona zostaje w jego ręku cała 
wola Kościoła. Nawet kryzys liturgiczny trwający 
od lat 70. XX w. nie wywołał tak wielkiego wstrząsu 
w całym Kościele, jak zrobił to niepokojący pontyfi-
kat papieża Franciszka. Czy papiestwo doczeka się 
reformy i odnowienia w duchu Ewangelii i Tradycji, 
czy kryzys musi się pogłębić, by przyszło uzdrowie-
nie – tego nie wiemy.

Erozja katolickiej formy. Czy możemy coś 
jeszcze dodać? Z pewnością niejedno, ale wspomnij-
my o kryzysie, który symbolicznie zaczął się razem 
z demontażem jedności katolickiej liturgii na przeło-
mie lat. 60 i 70. Destrukcja liturgii była początkiem 
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niemal całkowitego rozpadu katolickości jako religij-
nej formy, ale też jako formy życia. Katolickość stała 
się konfederacją rozmaitych rodzajów pobożności, 
czasem nawet bezbożności i niewiary, wręcz róż-
nych poglądów religijnych. Można wręcz postawić 
pytanie, czy katolickość jeszcze istnieje osobno poza 
wąskimi niszami tradycjonalizmu katolickiego i czy 
reszta Kościoła nie rozpłynęła się zarówno rytual-
nie, jak i życiowo w innych formach religijności – 
takich jak choćby pentekostalizm.

Oczywiście, jest zupełnie możliwe, na nawet 
w wielu aspektach niewątpliwe, że z naszego miej-
sca dziejów nie potrafimy ocenić opatrznościowej 
dynamiki, która rządzi światem. Można np. sądzić, 
że dzisiejsze doświadczenia są efektem oddala-
nia się Kościoła od przymierza, którego powinien 
strzec i tam, gdzie to oddalenie następuje, pojawia 
się też erozja oraz kryzys. Czasem powodem tego 
jest brak ortodoksji, a czasem ortopraksji, jak nie-
prawość duchownych i świeckich. Bez wątpienia jed-
nak pewne elementy kryzysu możemy ocenić jako 
jednoznacznie złe zjawiska, jeśli tylko weźmiemy 
na poważnie wiarę Apostołów, Ojców i Doktorów, 
a także Męczenników, Wyznawców oraz świętych 
Papieży. Powyższe akapity są tylko krótkim podsu-
mowaniem zjawisk najpoważniejszych. Ω
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W latach 235–284 cesarstwo rzymskie, 
znalazło się na skraju przepaści wskutek serii 
klęsk określanych w historiografii mianem 
kryzysu III wieku. Pięćdziesięcioletni okres 
wstrząsów spowodował nieodwracalne zmiany 
w społeczeństwie i instytucjach imperium

Początek kryzysu zakończył epokę Pax Romana trwającą ponad 250 lat1. 
Największe przesilenie w historii imperium rzymskiego jest dość słabo 
znane w odróżnieniu od innych okresów, ze względu na szczupłość źró-
deł historycznych2.

1 Ujęcia ogólne: G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, przeł. A. Gierlińska, 
Poznań 1991; A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, przeł. M. Kwiecień, Warszawa 1995; 
M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995; A. Ziółkowski, Historia Rzy-
mu, Poznań 2005 (wyd. włoskie Storia di Roma, Milano 2010).

2 T. Kotula, Kryzys III wieku [w:] Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo – 
społeczeństwo – gospodarka, Kraków 1994, s. 121–134; Tenże, T. Kotula, Kryzys III wieku 
w zachodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego, Wrocław 1992; Tenże, Kryzys III wieku a kult 
cesarski, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas” 1995, nr 21, s. 147–157; Tenże, 
Trzeci wiek cesarstwa rzymskiego: kryzys czy przemiany?, „Meander” 42 (1987), s. 229–236; 
Tenże, Z nowszych badań nad III wiekiem Cesarstwa rzymskiego, „Przegląd Historyczny” 
78 (1987), nr 2, 269–277; A. Ziółkowski, Źródła kryzysu cesarstwa rzymskiego w III wieku, 
„U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze” 7 (2008), s. 264–285.

Michał Kozłowski
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94 K RY Z Y S  P O L I T YC Z N Y  – O K R E S  WO J E N 

D O M OW YC H  ( 2 3 5 – 2 8 4 )

Historycy szacują, że między 235 a 284 r. mogło panować nawet około 
90 cesarzy, którzy najczęściej tracili życie w wyniku spisków bądź też 
na polach walk3. Zgodnie z tradycją najkrócej, bo tylko trzy dni, władzę 
sprawował uzurpator Mariusz (268 w Galii), najdłużej zaś cesarz Galien 
(253–268), który zasiadał na tronie cesarskim przez 15 lat4.

Okres kryzysu rozpoczął się zamordowaniem cesarza Aleksandra Sewera 
(222–235). Nowym imperatorem obwołany został Gajusz Juliusz Werus, 
znany pod imieniem Maksymina Traka (235–238). Nowy władca był uwa-
żany za pierwszego „barbarzyńcę”, który nosił cesarską purpurę. Powo-
łany przez armię, nigdy nie pojawił się w Rzymie. Całe swoje trzyletnie 
panowanie poświęcił walkom przeciw Germanom nad Dunajem i Renem. 
Polityczna pozycja Traka, jako niepochodzącego z elity była słaba. Wyra-
zem niezadowolenia kręgów arystokracji było powstanie, które wybuchło 
przeciw niemu w Afryce. Miejscowa elita powołała na tron Gordiana I oraz 
jego syna Gordiana II (22 marca 238–12 kwietnia 238). Na wieść o tym 
senat ogłosił detronizację Maksimina, Jednak wojska afrykańskie pozo-
stały wierne cesarzowi. Powstanie w Afryce zakończyło się po 22 dniach 
zupełną klęską i śmiercią obu cesarzy. Na wieść o tym senat wybrał dwóch 
kolejnych władców: Pupiena i Balbina (22 kwietnia 238–29 lipca 238). 
Ich wspólne panowanie przetrwało tylko 99 dni. Zostali zamordowani 
przez pretorianów. Jednocześnie w czerwcu 238 roku podczas wyprawy 
na Italię zginął cesarz Maksymin Trak. Jego następcą został ostatecznie 
14-letni wnuk Gordiana I – Gordian III (238–244). Jego kilkuletnie pano-
wanie zakończyło się śmiercią podczas walk z Persami. Panowanie nowe-
go władcy – Filipa I Araba (244–249) naznaczone było wieloma nowymi 
uzurpacjami w prowincjach rzymskich. Jednym z takich uzurpatorów był 
nowy cesarz Decjusz (249–251), który doszedł do władzy, zabijając Filipa 
Araba i jego syna Filipa II. Decjusz rządził wraz ze swoimi synami Heren-

3 Słownik cesarzy rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001; popularne ujęcie 
A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991. 

4 A. Kluczek, Polityka dynastyczna w cesarstwie rzymskim w latach 235–284, Katowice 2000. 
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95niuszem (251) i Hostylianem (251). Cesarz ten był energicznym wodzem, 

obrońcą jedności państwa. Zwalczał też wszelkie siły odśrodkowe w impe-
rium rzymskim. Poległ jednak wraz z jednym z synów w bitwie z Gotami 
pod Abrittus (251). Nowym władcą został Trebonian Gallus, który rządził 
wraz z synem Woluzjuanem (251–253). Obaj władcy także zginęli, gdy do 
władzy doszedł nowy uzurpator Emilian (253). Jego krótkotrwałe rządy 
zakończyły się obaleniem przez Galiena (253–268). Galien rządził wraz 
z ojcem Walerianem (253–260). Ich wspólne rządy trwały aż 7 lat. Wale-
rian dostał się jednak w 260 roku pod Edessą do niewoli perskiej. Ośmio-
letnie samodzielne panowanie Galiena naznaczone było także wieloma 
uzurpacjami. Tradycja rzymska mówi aż o 30 tyranach. W Galii cesarski 
namiestnik Postumus ogłosił się cesarzem, tworząc oddzielne cesarstwo 
galijskie, które istniało w latach 259/260 – 273/274. Na wschodnich rubie-
żach imperium faktyczną władzę objął król Palmyry Odenat. Galien był 
świadomy, że bez poważnych reform cesarstwo nie przełamie trudności. 
W polityce wewnętrznej odsunął m.in. senatorów od kierowania armią. 
Najważniejszą reformą wojskową tego władcy było stworzenie silnej 
armii rezerwowej kawalerii. Reformy wojskowe Galiena umożliwiły mu 
sukcesy militarne w walce z Germanami. Został on jednak zamordowany 
wraz ze swoim synem Walerianem II w wyniku spisku dowódców. Jednym 
z nich był Klaudiusz II Gocki (268–270). Jego nieustanne zaangażowa-
nie przeciwko Germanom na Bałkanach uniemożliwiło skuteczne inter-
weniowanie w pozostałe problemy imperium. Nie uporał się z licznymi 
uzurpatorami. Nie był w stanie przeciwstawić się działaniom królowej 
Palmyry – Zenobii (267–272), która powiększała swą domenę na Bliskim 
Wschodzie. Klaudiusz, którego rządy naznaczone wieloma sukcesami, na 
czele z uporządkowaniem polityki zewnętrznej zmarł jednak na dżumę. 
Rządy jego brata Kwityllusa (270) zostały obalone przez wojsko. Armia 
nowym cesarzem obwołała Aureliana (270–275). Panowanie tego władcy 
to ważny etap w kształtowaniu się absolutyzmu cesarskiego, ponieważ 
swoje rządy oparł on na nowych podstawach religijnych, na oficjalnym 
uznaniu za ogólnopaństwowego kultu popularnego wśród szerokich 
mas społeczeństwa Sol Invictusa – Słońca Niezwyciężonego, jako naj-
wyższego boga, jednoczyciela Imperium. Cesarz podjął też trud walki 
z barbarzyńcami. Ze zwycięstwem nad Gotami związana jest najbardziej 
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96 kontrowersyjna decyzja Aureliana – opuszczenie prowincji Dacji przez 

Rzymian. Warto podkreślić, że Aurelian odzyskał utracone ziemie na 
wschodzie imperium. Ambitny władca zginął jednak w wyniku spisku 
wyższych oficerów w 275 roku. Kolejnym władcą został wybrany przez 
senat Tacyt (275–276). Pomimo iż postępował ostrożnie, został szybko 
zamordowany. Z kolei jego krewny Florian (276) popełnił samobójstwo. 
Żołnierze powołali wtedy na tron bliskiego współpracownika Aurelia-
na – Probusa (276–282). Ten również został zamordowany. Kolejny wład-
ca Karus (282–283) zginął w czasie wyprawy przeciwko Persom. Jego 
synowie, cesarze Karynus (283–285) i Numerian (283–284) także zostali 
zgładzeni. Wzmocnić autorytet władzy cesarskiej na dłuższy czas zdołał 
dopiero cesarz Dioklecjan (284–305), który przeprowadził szereg reform. 
Panowanie tego cesarza zakończyło okres chaosu i anarchii. 

K RY Z Y S  A R M I I  R Z Y M S K I E J, N A J A Z DY 
B A R B A R Z Y Ń C ÓW  I  P R O B L E M  P E R S K I

Pięćdziesiąt lat kryzysu w cesarstwie jest związane z problemami w armii. 
Legiony rzymskie przeszły od bezwarunkowej wierności władzy cesarskiej 
do roli siły krwawo namaszczającej kolejnych cesarzy. Walka o granice 
państwa przestała być priorytetem. Warto podkreślić, iż w III wieku tereny 
Barbaricum przeżywały duży rozwój demograficzny. Za Renem i Dunajem 
powstało wiele dużych konfederacji wojskowych. Teren Bałkanów ata-
kowali głównie Goci. Po raz pierwszy plemiona te napadły na państwo 
rzymskie w 239 roku. W latach 245–247 zwycięskie wojny z Gotami pro-
wadził cesarz Filip Arab. W 250 roku król gocki o imieniu Cniva próbo-
wał zdobyć bez skutku prowincje: Mezję i Dację. Przeciw Gotom jak już 
wspomniano, wystąpił Decjusz, ale w bitwie pod Abrittus (251) poniósł 
on klęskę, w której sam poległ na polu bitwy. Od tego czasu plemiona 
gockie nieustannie pustoszyły Bałkany. Osiedliły się też na stałe w Dacji 
(dzisiejsza Rumunia). Ich najazdy zniszczyły dotkliwie Efez (263) i Ateny 
(267). Ekspansję Germanów na tym terenie powstrzymał dopiero cesarz 
Klaudiusz II w wyniku bitwy pod Naissus (269; dzisiejszy Nisz). Rezulta-
tem tego zwycięstwa była jednak ewakuacja rzymskiej Dacji. 

Z kolei nad Renem wytworzyły się stwarzające dość spore zagrożenie 
dla Galii związki plemienne Franków i Alamanów. Ich plemiona docie-
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97rały nawet do Hiszpanii i Italii. Wielki najazd Alamanów w 233 roku na 

obszarze Górnej Germanii i Recji zniszczył wiele osad wojskowych i cywil-
nych. W 259 roku nastąpiło przełamanie rzymskiego limesu na całej linii 
od dolnego Renu po dolny Dunaj. W 260 roku Alemanowie splądrowali 
Aventicum (dziś Avenches). Odtąd naruszanie granicy nabrało stałe-
go charakteru. W 268 roku barbarzyńcy ponieśli wielką klęskę w walce 
z wojskami Klaudiusza II w bitwie nad jeziorem Garda. W 277 roku zostali 
z kolei pobici przez cesarza Probusa.

Trudna sytuacja zewnętrzna wymagała podziału władzy cesarskiej 
i zaangażowaniu władcy na różnych frontach. Wykorzystali to uzurpa-
torzy, którzy przyjęli na siebie wysiłek powstrzymania napierających na 
cesarstwo rzymskie plemion germańskich. W Galii w celu ochrony przez 
kolejnymi najazdami powstał twór zwany Cesarstwem Galijskim. Wła-
dzę przejął tam Postumus (260–268). Jego zwierzchnictwo objęło też 
Brytanię i Hiszpanię. Sam uzurpator tytułował się Odnowicielem Galii 
(Restitutor Galliarum). Powołał senat i konsulów. Bił także własną monetą 
wartościowszą od oficjalnej. Udało mu się takę powstrzymać najazdy 
germańskie zza Renu5. Po jego śmierci władzę sprawowali kolejni uzur-
patorzy, aż do upadku cesarstwa galijskiego w 273 roku. 

Poważne sukcesy w walce z najazdami germańskimi osiągnął także 
cesarz Aurelian. Po ich odparciu, z jego inicjatywy Rzym w 271 roku został 
otoczony murami. Udało mu się także dokonać likwidacji separatyzmu 
galijskiego6. Kolejnym cesarzem, który także zwyciężał z barbarzyńca-
mi, był Probus (276–282). Wyparł on skutecznie Franków i Alamanów 
za Ren. Za jego panowania nasiliły się ataki na północne granice impe-
rium. To właśnie on zdecydował się na masowe osiedlenia barbarzyńców 
wewnątrz Imperium jako sprzymierzeńców. W ten sposób chciał też rato-
wać stan liczebny armii rzymskiej7.

Niekorzystne zmiany zachodziły dla Rzymu na wschodzie imperium. 
W 224 roku upadło państwo Partów. Jego miejsce zajęła Persja pod rząda-

5 M. Leszka, Postumus [w:] Słownik cesarzy rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, Poznań 
2001, s. 179–181.

6 R. Suski, Konsolidacja cesarstwa rzymskiego za panowania cesarza Aureliana 270–275, Kra-
ków 2008. 

7 W. Kaczanowicz, Cesarz Probus 276–282 n.e., Katowice 1997. 
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98 mi dynastii Sasanidów. Nowy twór dążył do wznowienia tradycji i świet-

ności Persów za rządów Achemenidów. Scentralizowana monarchia 
dysponowała silną armią. Pierwszy król Ardaszir I (224–241) prowadził 
ekspansywną politykę, której celem było przywrócenie dawnych granic 
monarchii Achemenidów. Już w 230 roku zaatakował on rzymską Mezo-
potamię, a następnie Syrię i Azję Mniejszą. Kolejne walki z Sasanidami 
prowadził cesarz Gordian III, który został jednak zamordowany. Dopiero 
Filip I Arab chwilowo unormował sytuację, zawierając pokój z Persami, na 
mocy którego Rzymianie zatrzymali Armenię i Mezopotamię. Nową sze-
roką ofensywę przeciw Rzymianom przygotował król Szapur I (242–272). 
Po roku 253 jego wojska podbiły Antiochię oraz część Kapadocji. W 256 
roku zajęły z kolei Armenię. W wyniku wygranej bitwy pod Edessą król 
Persji pojmał cesarza Waleriana I (260), który był pierwszym w historii 
władcą rzymskim, który dostał się do niewoli i w niej zmarł8.

Sytuację na Wschodzie zdołał uratować dopiero władca Palmyry 
w Syrii – Odenat (260–267). Udało mu się odepchnąć Persów poza Eufrat 
i odzyskać Mezopotamię. W uznaniu tych zasług władca Palmyry uzyskał 
od cesarza Galiena tytuł dux Orientis, następnie imperator i corrector 
Orientis. Podporządkowane mu było także dowództwo nad całą armią 
rzymską stacjonującą na Wschodzie. Król pozostał jednak lojalny wobec 
Galiena. Warto podkreślić, że Odenat był na tyle samodzielny, że bił wła-
sną monetę. Po jego śmierci tron objął małoletni Waballat, w którego 
imieniu rządziła matka królowa Zenobia (267–272). Ambitna władczyni 
dążyła do uzyskania pełnej niezależności od Rzymu. Jej wojska zajęły 
część Azji Mniejszej i Egipt. W 271 roku Zenobia i jej syn przyjęli tytu-
ły cesarskie. Koniec temu separatyzmowi położył dopiero cesarz Aure-
lian. Wyparł wojska królowej Palmyry z Azji Mniejszej i odzyskał Egipt. 
W 273 roku Palmyra została ostatecznie spacyfikowana i zburzona. Tym 
samym rzymskie panowanie we wschodniej części imperium zostało 
przywrócone9.

8 T. Sińczak, Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów 226–363, Oświęcim 2016. 
9 T. Kotula, Aurelian i Zenobia, Wrocław 2006. 
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99K RY Z Y S  E KO N O M I C Z N Y

Kryzys III wieku nie ominął także gospodarki. Nastąpiło pogorszenie 
położenia ekonomicznego różnych warstw ludności państwa rzymskie-
go. Niewątpliwie nie dotknęło ono w dużym stopniu wielkich właścicieli 
ziemskich. Pozostałe grupy były obciążone fiskalizmem z powodu nie-
ustannej rozbudowy armii. Charakterystyczne dla tego okresu było też 
zjawisko „psucia monety”. Kolejni władcy wypuszczali w obieg pienią-
dze wybite z metali nieszlachetnych. Za rządów Galliena i Klaudiusza 
moneta rzymska uległa całkowitej inflacji. Były wówczas bite denary 
miedziane, które zawierały tylko około 1% srebra. Aurelian wprowadził 
nowe podwójne denary o zawartości tylko 4% srebra. Były to monety 
przynajmniej posrebrzane, których wartość oparto na kursie złota. Zasłu-
gą Aureliana było uznanie przez niego gwałtownego spadku wartości 
pieniądza i oparcie całego systemu na obliczeniach realnych. Cesarz nie 
był już jednak w stanie przywrócić pełnowartościowej monety srebrnej 
nawet po zagarnięciu skarbów zdobytej Palmyry. Kolejnym problemem 
była także hiperinflacja, która doprowadziła do zmniejszenia się handlu 
wewnętrznego. W dodatku z powodu licznych obcych najazdów kupcy 
nie czuli się bezpiecznie na szlakach10.

*

Kryzys III wieku to niewątpliwy czas upadku autorytetu cesarskiego. 
Wzrosła rola armii rzymskiej. Nastąpił regres w dziedzinie gospodarki. 
Okres ten stworzył warunki dla wyzwolenia się nowych sił, stosunków 
społecznych i politycznych charakterystycznych dla średniowiecza. Pomi-
mo że kryzys datowany jest na okres 50 lat, to tak naprawdę nie skończył 
się po tym czasie, zwiastując upadek kultury starożytnej i długą agonię 
cesarstwa rzymskiego. Ω

10 R. Sajkowski, Przemiany społeczno-gospodarcze w państwie rzymskim w III wieku. Uwagi 
ogólne, „Ostródzki Przegląd Historyczny” 2 (2016), 31–40. 
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Posłuszeństwo traktowane jest dziś raczej jako 
niechlubny relikt dawnych epok. Niesie ze sobą 
skojarzenia czasów, w których ze względu na 
„tyrańską” władzę państwa lub kościoła człowiek nie 
mógł w sposób nieskrępowany korzystać z zasobów 
wolnej woli i w pełni realizować swej podmiotowości. 
Siłą rzeczy jest ono postrzegane jako przedłużenie 
mentalnego zniewolenia i funkcja pedagogiki 
bezwarunkowego podporządkowania. O mocy 
pejoratywnych skojarzeń, jakim obarczone zostało 
pojęcie posłuszeństwa, świadczy choćby fakt, że nawet 
w opisie życia rodzinnego coraz częściej nacisk kładzie 
się przede wszystkim na podkreślanie partnerskości 
i równości relacji. Być może to niezrozumienie związane 
jest z brakiem podstawowej wiedzy na temat istoty 
posłuszeństwa. Nie powinniśmy zbyt łatwo ulegać 
instynktom współczesności. Spróbujmy więc sami 
rozwiązać ten problem i ustalić przyczyny kryzysu

KRYZYS POSŁUSZEŃSTWA
Kacper 

Szczukocki
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Posłuszeństwo jest cnotą i jak każda cnota również ono ma 
swoje granice. Chcąc jednak lepiej uchwycić sens i znaczenie tej 
konstatacji, należy na samym początku zastanowić się, co tak 
naprawdę oznacza fakt, że posłuszeństwo jest cnotą. Zacząć nale-
ży od Arystotelesa. Zgodnie z wypracowaną przez niego teorią 
poznania noetycznego człowiek obdarzony duszą rozumną jest 
w stanie na podstawie intelektualnej spekulacji dotrzeć do pier-
wotnych zasad rządzących rzeczywistością. Posługując się rozu-
mem człowiek, może także w sposób trafny zdefiniować kategorie 
takie jak dobro, prawda czy zło. Jakości te wynikają ze wspo-
mnianych wyżej reguł i tak samo jak one nie podlegają dyskusji, 
są obiektywne a respektowanie ich w codziennym życiu, pozwa-
la osiągnąć harmonię i szczęście. Kluczowym elementem w ary-
stotelesowskiej wykładni szczęśliwego życia jest właśnie pojęcie 
cnoty. Widzi w niej Stagiryta stałą dyspozycję do zachowywania 
umiaru. Zaznacza, że cnoty wymagają ciągłego doskonalenia. 
Arystoteles dokonuje też podstawowego podziału na dzielności 
etyczne (związane z zasadami dobrego postępowania, z których 

KRYZYS POSŁUSZEŃSTWA
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najwyższą i najważniejszą jest roztropność) oraz dianoetyczne 
(czyli intelektualne, spośród których mądrość ceni on sobie naj-
bardziej). Umiejętność wyznaczania złotego środka pozwala żyć 
szczęśliwie, chroni przed zgubnym wpływem namiętności, które 
posługując się emocjami, odbierają człowiekowi trzeźwy ogląd 
rzeczywistości, skłaniają do błędu i przesady. Dobrze obrazuje 
to cnota umiarkowania. Znajduje się ona dokładnie w połowie 
drogi pomiędzy niewrażliwością i rozpustą. Niewrażliwość czy-
ni człowieka obojętnym na ludzką krzywdę lub urok, rozpusta 
sprawia, że zatraca się on w nadmiernej przyjemności, gubiąc 
zdolność przejrzystego myślenia.

Mając podstawowe pojęcie o  podziale i  właściwości cnót, 
przejdźmy do pogłębionej refleksji nad naturą posłuszeństwa. 
O ile sprawiedliwość, roztropność czy umiarkowanie nie budzą 
większych wątpliwości, o tyle posłuszeństwo zwykle sprawia nam 
duży problem. Z czego wynika fakt, człowiek powinien słuchać 
i wykonywać polecenia innego człowieka? W jaki sposób wiąże się 
to ze wspomnianym wyżej szczęśliwym życiem? Jakie są granice 
posłuszeństwa? i w końcu: Jak pogodzić ten stan rzeczy z wolno-
ścią i wolną wolą, którą dysponuje każdy z nas? Przed tymi samy-
mi pytaniami stanął Tomasz z Akwinu, który rozważaniom nad 
istotą posłuszeństwa poświęcił część swej Summy Teologicznej. 

Wskazuje on, że podobnie jak w przyrodzie, wszystkie dzia-
łania pochodzą z sił naturalnych, tak i ludzkie czyny swe źródło 
znajdują w woli człowieka. Tak jak w przyrodzie byty doskonalsze 
skłaniają do działania byty mniej doskonałe, tak i wola przełożo-
nych powinna pobudzać do działania wolę poddanych. To zaś, że 
istnieją i przełożeni i poddani jest rzeczą naturalną, której przy-
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czyny upatruje on w prawie naturalnym i Boskim ustanowieniu. 
Widzimy tu uznanie arystotelesowskiej koncepcji świata, wedle 
której opiera się on na gradacji bytów i niepodważalnych prawach. 
Nawet jeśli zdecydujemy się zakwestionować pogląd o boskim 
zwierzchnictwie, ciężko będzie zaprzeczyć, że na każdym kroku, 
na uczelni czy w pracy zawsze mamy do czynienia ze struktu-
rą, która jednych uprawnia do rozkazywania, a innym nakazuje 
wykonywanie poleceń. Jednak samo ich spełnianie nie decyduje 
jeszcze o naturze posłuszeństwa. Można to robić w obawie przed 
konsekwencjami lub po prostu dla świętego spokoju. Co więc spra-
wia, że możemy mówić o posłuszeństwie jako o cnocie? Według 
Doktora Anielskiego posłuszeństwo pochodzi z szacunku i czci, 
jaką obdarza się przełożonego, która zwieńczenie swe znajdu-
je w czci i poszanowaniu nakazu Boskiego będącego szczytem 
wszystkich zwierzchności. W tym sensie posłuszeństwo, choć 
jest cnotą odrębną, może stanowić derywat wielu cnót. Będzie 
nią na przykład sprawiedliwość, ponieważ słusznym i sprawiedli-
wym jest spełnianie poleceń wyższej instancji. To, co decyduje 
jednak o prawdziwej zasłudze posłuszeństwa jako cnoty lub może 
o prawdziwej jej doskonałości, to sytuacja, kiedy w woli rozkazu-
jącego dostrzegamy własną wolę. W tym miejscu dotykamy kwe-
stii szczęścia. Tak rozumiane posłuszeństwo jest odpowiedzią na 
zuchwalstwo będące bezpośrednią przyczyną mylnych sądów, któ-
re stanowią uchybienie miłości i sprawiedliwości. Święty Tomasz 
powtarza za Arystotelesem, że w zależności od tego, czy jesteśmy 
dobrze, czy źle usposobieni w naszej woli i uczciwości, dany cel 
wydaje się nam dobry lub zły. Zjednoczenie własnej woli z wolą 
przełożonego jest dla Akwinaty okazją do uniknięcia nieprawi-
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dłowego sądu, co traktuje jako przejaw szczęśliwego życia. Czy 
jednak zawsze przełożony ma racje? Nie. Wie o tym również 
Tomasz, który odpowiadając na pytanie o granice posłuszeństwa, 
po raz kolejny pokazuje, w czym tkwi jego istota. Człowiek będą-
cy stworzeniem rozumnym, zaopatrzonym w sumienie powinien 
za każdym razem poddawać w sercu ocenie rozkaz przełożonego, 
gdyż nie ma on prawa nadużywać swej zwierzchności, zmuszając 
podwładnych do występku. W takim przypadku cnota posłuszeń-
stwa aktualizuje się w jego odmowie, Tomasz napisze: 

„czy wolno czynić to, co nakazuje kurator, jeśli zabrania 
tego konsul? Albo, jeśli co innego rozkazuje prokonsul, 
a co innego cesarz czy wolno lekceważyć tego ostatniego, 
by służyć temu pierwszemu?”

a w innym miejscu zacytuje Senekę: 

„Jest złym przypuszczać, że niewolnictwo rzutuje na 
całego człowieka: jego lepsza część jest wyłączona. Jego 
ciało jest przypisane i poddane jego panu, ale dusza jest 
jego własnością. Rozważając wewnętrzną stronę woli 
człowieka, jest on związany posłuszeństwem wyłącznie 
względem Boga, a nie względem innego człowieka”. 

Podstawowym warunkiem cnoty posłuszeństwa jest więc umie-
jętność zdefiniowania moralnej kategorii nakazanego czynu. 
Tomasz zauważa, że każdy człowiek dysponuje wrodzoną intu-
icją, trwałą sprawnością intelektu praktycznego, która działając 
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w myśl zasady bonum est faciendum, et malum vitandum (dobro 
należy czynić, zła unikać) pobudza go do czynienia dobra. Ta 
skłonność określana jest mianem prasumienia lub synderezy. 
Aktualizacja tej sprawności polegająca na partykularnej ocenie 
danego czynu oraz jego okoliczności nazywa się sumieniem. To 
właśnie ono sprawia, że zdolni jesteśmy świadomie wybierać 
między dobrem a złem. Bez tej refleksji, posłuszeństwo zamie-
nia się poddaństwo. 

Gdy w 1961 roku Adolf Eichmann przed trybunałem w Jero-
zolimie tłumaczył się ze swej zbrodniczej przeszłości, podkreślał 
wielokrotnie, że wykonywał tylko rozkazy przełożonych. Nie do 
niego należała przecież kwestia oceny konsekwencji podejmowa-
nych decyzji. Gdyby spytać go, czy w swoim działaniu kierował 
się posłuszeństwem, zapewne odpowiedziałby, że tak. Czy rze-
czywiście należy mówić tu o cnocie, czy może raczej o ślepym lub 
niewolniczym podporządkowaniu? Poglądy i postawa Eichmanna 
są efektem procesu, którego źródła znaleźć możemy już w XIV 
wieku. Tendencję tego procesu najlepiej oddają nominalistyczne 
poglądy Wilhelma Ockhama. Wśród wielu rewolucyjnych tez naj-
istotniejszą z naszego punktu widzenia jest zaproponowana przez 
nominalistów koncepcja absolutnej władzy Boga. Ockham w spo-
sób jednoznaczny rozstrzygnął spór przedstawiony w platońskim 
dialogu Eutyfron. Stwierdził, że wszelkie kategorie moralne znaj-
dują umocowanie wyłącznie w woli Boga. Oznacza to, że gdyby 
zechciał On dobro nazwać złem, wówczas zmuszeni bylibyśmy 
postępować niegodnie, a każdy dobry uczynek nosiłby znamiona 
grzechu. Tak rozumiana koncepcja władzy usprawiedliwia i legi-
tymizuje tyranię, której autorytet nie opiera się już na żadnym 
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prawie, lecz na arbitralnej woli panującego. Zaproponowany przez 
nominalistów model władzy stał się główną przyczyną zmiany 
w myśleniu o posłuszeństwie. Od tej pory podwładny nie jest już 
zobowiązany do refleksji nad moralnymi standardami rozkazu. 
Polecenie staje się prawe tylko ze względu na sam fakt, że jest 
poleceniem wyższej instancji. Konsekwencje tego stanu rzeczy 
możemy zaobserwować także dziś choćby w prawodawstwie. Wie-
lu przepisów przestrzegamy głównie dlatego, że są one wyrazem 
arbitralnej woli prawodawcy. Stąd też bierze się przekonanie, że 
przestrzeganie nawet tych najbardziej absurdalnych jest słuszne 
tylko dlatego, że są przepisami prawa.

Obok kryzysu autorytetu władzy kolejnym elementem, który 
doprowadził do istotnych zmian w rozumieniu, na czym polega 
posłuszeństwo, było zakwestionowanie tradycyjnej koncepcji 
sumienia. Proces ten rozpoczął się w Oświeceniu. Osiemnasto-
wieczni myśliciele, propagując kult wiedzy i rozumu, uczynili 
z człowieka absolutne centrum wszechświata. W miejsce dotych-
czasowego racjonalizmu klasycznego, opartego na wspomnia-
nej noetycznej refleksji, Oświecenie postawiło instrumentalny 
empiryzm, którego celem nie było już odkrywanie stałych zasad 
bytowania, lecz podporządkowywanie otaczającej rzeczywisto-
ści. W ten sposób zakwestionowany został dorobek klasycznej 
i chrześcijańskiej filozofii, w tym także dotychczasowe poglądy 
na moralność. Antropologiczne koncepcje lansowane przez ojców 
Oświecenia doprowadziły do wykształcenia się czegoś, co określić 
można mianem nowej moralności. Definiując człowieka jako byt 
zupełnie niezależny, którego podmiotowość opiera się wyłącz-
nie na instrumentalnie pojętym rozumie, nowożytni filozofowie 
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podważyli transcendentalne uzasadnienia wyroków sumienia. 
„Wyzwalając” moralność z rygorów obiektywnej prawdy, spro-
wadzono funkcje sumienia do aktów samowoli. Taki relatywizm 
uniemożliwia dokonanie słusznej oceny wartości moralnej podej-
mowanego czynu. Bez tego osądu posłuszeństwo jest pustym 
terminem i często zamienia się w poddaństwo lub po prostu 
bezrefleksyjne wykonywanie poleceń. Dodatkowo nowożytna 
antropologia silnie akcentuje niezależność jednostki. Postawia-
nie człowieka w centrum sprzyja rozwojowi postaw indywidu-
alistycznych, dla których jedyną osią świata jest ich własne „ja”.

Kryzys posłuszeństwa zrodził sam siebie, jest owocem pychy, 
tak samo, jak owocem pychy był grzech pierwszych ludzi. Tak 
jak oni na własne życzenie opuścili Raj, tak i my odeszliśmy od 
mądrości i prawdy, moralne rozterki wymieniliśmy na wolność 
sumienia, a posłuszeństwo zastąpiliśmy ślepym poddaństwem. 
Czy oznacza to, że wszystkie te rozważania są tylko formą natręt-
nego antykwaryzmu? Nie, cnota pozostanie cnotą niezależnie od 
powszechnego przekonania… Ω



Początek 2020 roku przywitał polskich hodowców 
zwierząt futerkowych największym kryzysem w branży 
widocznym od lat. Na przełomie stycznia i lutego 
z mapy Polski zniknęło aż 40 ferm futrzarskich, ceny 
skór norek są jednymi z najniższych w historii, a dwie 
aukcje tego surowca zostały odwołane. Na specjalizację 
z hodowli zwierząt futerkowych od kilku lat brakuje 
chętnych, a Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oficjalnie prognozuje w przyszłym 
sezonie dalsze pogłębienie kryzysu w branży

1 / 3  F E R M  F U T R Z A R S K I C H  Z A M K N I Ę TA !

Od kwietnia 2016 roku zamknięte zostało ponad 200 ferm zwierząt futer-
kowych, a więc blisko 1/3 wszystkich, które funkcjonowały w naszym kraju. 
Na przełomie stycznia i lutego tego roku z mapy Polski zniknęło ich aż 
40. Miało to związek z ubojem lisów i norek, który ma miejsce właśnie 
w miesiącach zimowych.

Mikołaj Jastrzębski

POLSKA BRANŻA 
FUTRZARSKA 
W NAJWIĘKSZYM 
KRYZYSIE OD LAT!
TAK ŹLE JESZCZE 
NIE BYŁO!
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– Część hodowców wobec kryzysu, który od dłuższego 
czasu dręczy polską branżę futrzarską, zdecydowało 
o niekontynuowaniu tej nierentownej hodowli. 
Po zabiciu zwierząt na przełomie roku hodowcy 
postanowili wycofać się z tego rodzaju działalności – 
mówił Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki. – Z informacji, które do nas docierają, wynika, że 
część hodowców ma ogromny problem ze sprzedaniem 
skór z poprzednich lat, które zalegają w magazynach, 
tracąc na wartości – dodał Rawicki.

Wśród ostatnio zamkniętych ferm znalazła się m.in. ferma lisów 
w Zambrowie, o której stało się głośno pod koniec ubiegłego roku. Na tej 
fermie nasi inspektorzy z Fundacji Viva! odkryli znajdujące się w klatkach 
zwłoki zwierząt w stanie zaawansowanego rozkładu, a podczas inter-
wencyjnego odbioru chorych, nieleczonych lisów zostaliśmy pobici przez 
agresywnego hodowcę. Sprawa trafiła do prokuratury, a w tej chwili tylko 
puste klatki przypominają o horrorze zwierząt, który miał tam miejsce.

– Być może ferm jest jeszcze mniej, niż wynika 
to z rejestru Inspekcji Weterynaryjnej – mówiła 
Bogna Wiltowska ze Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki. – Niedawno monitorowaliśmy dwie fermy 
lisów w Karskach i w Goliszowie, na których wcześniej 
przeprowadzaliśmy interwencje. Z pierwszej z nich 
odebraliśmy szczenię lisa polarnego z otwartym 
złamaniem łapy, na drugiej natomiast zastaliśmy 
kilkadziesiąt zagłodzonych zwierząt. Przeciwko 
właścicielom tych ferm toczy się obecnie postępowanie 
o znęcanie nad zwierzętami, wiemy, że fermy już nie 
funkcjonują i znajdują się w stanie rozbiórki, ale wciąż 
widnieją w rejestrze Inspekcji Weterynaryjnej jako 
aktywne podmioty. Takich miejsc jest z pewnością 
więcej – dodała Wiltowska.
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W Danii, która co warto zaznaczyć, zajmuje pierwsze miejsce w Euro-
pie pod względem produkcji futrzarskiej, w pierwszym kwartale 2020 
roku upadłość ogłosiło sześciu dużych hodowców norek. Kryzys dotyka 
także innych przedstawicieli przemysłu futrzarskiego. Grupa Heden-
sted, największy duński dostawca sprzętu dla hodowców norek, przez 
ostatnie kilka lat straciła ponad 1000 z 2500 klientów i była zredukować 
zatrudnienie o 60%.

C E N Y  L E C Ą  N A  Ł E B, N A  S Z Y J Ę !

Zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Wspomagania Analiz i Decyzji 
(SWAiD) Głównego Urzędu Statystycznego, analiza eksportu skór norek 
w ostatnim okresie nie pozostawia złudzeń co do kondycji tej branży. 
Jeszcze w 2015 roku polscy hodowcy eksportowali 9 322 781 skór norek, 
a średnia cena skóry wynosiła 158,34 zł za sztukę. W całym 2019 roku 
hodowcy sprzedali już 7 043 726 skór norek, ale ich ceny spadły do 95,96 
zł za sztukę (hodowcy zarobili tym samym zaledwie 43% tego, co cztery 
lata wcześniej).

Zgodnie z informacjami podawanymi przez organizację FurEurope 
zrzeszającą hodowców zwierząt futerkowych, w Polsce hodowanych 
z przeznaczeniem na futro ma być około 5,5 miliona zwierząt, co stano-
wi znaczny spadek w porównaniu do niemal 10 milionów zwierząt zabi-
janych na futro w Polsce jeszcze pięć lat temu. Dokładna liczba może być 
jeszcze mniejsza, niestety Główny Inspektorat Weterynarii nie prowadzi 
tego rodzaju statystyk.

Także wyniki sprzedaży ostatniej aukcji futer zapewniły hodowcom 
lodowaty prysznic. Sprzedanych zostało zaledwie 44% wystawionych na 
aukcję skór norek, 14% skór lisów i 9% skór jenotów. Była to rekordowo 
niska sprzedaż, a jej pokłosiem była decyzja zarządu Saga Furs o „tym-
czasowym zwolnieniu całego personelu”. Warto zaznaczyć, żę to już trzeci 
słaby rok na tej giełdzie, jednak tak źle jeszcze nie było.

C I E R P I E N I E  Z W I E R Z ĄT  N I E  J E ST  W   M O D Z I E !

Rosnąca świadomość konsumencka na temat warunków, w których hodo-
wane są zwierzęta, sprawia, że kolejne domy mody i projektanci wycofują 
futra naturalne ze swoich kolekcji. Tylko w 2019 roku ponad 100 marek 
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na całym świecie ogłosiło taką deklarację, w tym modowe giganty takie 
jak Burberry, Lacoste i Prada. Polskie firmy odzieżowe obserwują między-
narodowe trendy i nie pozostają w tyle. W ubiegłym roku do programu 
Sklepy Wolne od Futer koordynowanego przez Stowarzyszenie Otwarte 
Klatki dołączyło 21 sieci sklepów i marek, a pośród nich m.in. MISBHV 
oraz grupa Vistula (Deni Cler, Vistula, Wólczanka i Bytom). Wśród powo-
dów podjęcia decyzji o rezygnacji z futer naturalnych przez projektantów 
najczęściej powtarzają się: troska o dobrostan zwierząt, oczekiwania 
konsumentów oraz chęć poszukiwań etycznych innowacji w modzie. 

W minionym roku media na całym świecie zelektryzowała wiadomość 
prosto z Pałacu Buckingham: królowa Elżbieta zadeklarowała rezygnację 
z futer naturalnych. Brytyjska monarchini zastąpi je sztucznymi, które 
nie ustępują jakością, a pozyskiwane są w sposób wolny od cierpienia 
zwierząt. 

L E K A R Z E  W E T E RY N A R I I  N I E  W I Ą Ż Ą  S WO J E J 
P R Z Y S Z ŁO Ś C I  Z   B R A N Ż Ą  F U T R Z A R S K Ą

Wobec zapaści w przemyśle futrzarskim i głośno omawianych planów 
wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce także sami 
lekarze weterynarii zdają się nie być zainteresowani zdobywaniem spe-
cjalizacji z tego zakresu.

– Ostatnia specjalizacja z futerkowych ruszyła 
w 2017 roku. Od tego czasu nie było chętnych na tę 
specjalizację albo byli nieliczni – mówiła Anastazja 
Kędziora z Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

W kuluarach lekarze weterynarii mówili o tym, że specjalizacja z 2017 
roku była ostatnią w historii. Informację tę dementuje jednak Anastazja 
Kędziora:

– Być może w przyszłości ruszy jeszcze taka specjalizacja, 
jeśli ktoś będzie chciał brać w niej udział. W tej chwili 
nie ma nowych hodowli, więc nie ma i chętnych na 
specjalizację.
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Gdy w 2018 roku hodowcy zwierząt futerkowych wspierani przez posła 
Jarosława Sachajkę chcieli wykazać, że hodowla zwierząt futerkowych 
jest istotną dziedziną badań dla polskiej nauki, odpowiedź Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pozostawiała wątpliwości:

– W ciągu ostatnich 3 lat nie były realizowane ani też nie 
zostały zakończone żadne projekty naukowe dotyczące 
hodowli/chowu zwierząt futerkowych – odpowiadał 
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Aleksander Bobko i dodawał: – We wskazanym 
okresie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został 
złożony jeden wniosek o przyznanie finansowania w ww. 
dyscyplinie, przy czym nie uzyskał on rekomendacji 
Panelu Ekspertów do finansowania.

R O L N I C Y  P R Z E ST R Z E G A J Ą , 
A   F U T R Z A R S K I  G I G A N T  U PA D A

O  kryzysie w  branży futrzarskiej nie mówią wyłącznie prozwierzęcy 
aktywiści, niedawno przy okazji omawiania XXII Pokazu surowych skór 
futerkowych Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego infor-
mował, że „w sezonie 2018/2019 ceny norek były poniżej kosztów pro-
dukcji”. Jak zaznaczali doradcy rolników „prognozy dla nowego sezonu 
2019/2020 nadal stanowią wyzwanie, oferty aukcyjne na całym świecie 
spadną o 30%”. 

Kłopoty nie omijają także domów aukcyjnych, za pośrednictwem, 
których hodowcy sprzedają skóry zagranicznym kontrahentom. W ubie-
głym roku utratę płynności finansowej ogłosił najstarszy dom aukcyjny 
na świecie – NAFA. Kanadyjskiego giganta przejęła konkurencja z Finlan-
dii, Saga Furs. Dyrektor generalny NAFA, Doug Lawson, przyznał, że do 
problemów finansowych firmy przyczynił się dramatyczny spadek cen.

N O R K I  N O S I C I E L A M I  KO R O N AW I RU S A

26 kwietnia media opublikowały informację o pierwszych, udokumento-
wanych przypadkach COVID–19 na dwóch fermach norek w Holandii [1]. 
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Według wstępnej oceny zwierzęta zostały zarażone przez pracowników. 
Kilkanaście dni później pojawiły się doniesienia o zakażeniach na dwóch 
kolejnych fermach znajdujących się w tej samej prowincji. Przeprowa-
dzone badania wykazały, że norki nie tylko zarażają siebie nawzajem, 
holenderski resort rolnictwa poinformował także o przypadkach trans-
misji koronawirusa z norek na człowieka [2]. Zakażenia u zwierząt poja-
wiały się niezależnie, nie udowodniono przenoszenia się wirusa między 
gospodarstwami. W ramach zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania 
się choroby, wszystkie fermy zostały zabezpieczone. Obowiązuje też zakaz 
zbliżania się do nich na odległość 400 metrów. 

Mimo tych niepokojących doniesień, na stronie internetowej Główne-
go Inspektoratu Weterynarii nie pojawiła się do tej pory żadna wzmianka 
na ten temat. Co więcej, z informacji uzyskanych przez nas z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że „organy Inspekcji Weterynaryjnej 
nie prowadzą kontroli w celu wykrycia wirusa SARS–COV–2 w populacji 
norek utrzymywanych na fermach tych zwierząt w Polsce oraz nie posia-
dają informacji o prowadzeniu badań w tym zakresie”. 

Tymczasem holenderski rząd podjął decyzję o zabiciu 10 tysięcy norek 
z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem ludzi. Istniała wyraźna oba-
wa, że fermy futrzarskie, na których zostały wykryte przypadki COVID–19 
staną się długoterminowym rezerwuarami choroby. 

Wydaje się, że pandemia koronawirusa i wynikłe z niej nowe zagroże-
nia, z którymi musi borykać się ludzkość, stają się kolejnym argumentem 
za ograniczeniem hodowli zwierząt futerkowych. 

S E K TO R  B A N KOW Y  N I E C H Ę T N Y  WO B E C 
F I N A N S OWA N I A  F U T R Z A R Z Y

Wobec kryzysu w branży futrzarskiej i strat wizerunkowych związa-
nych z finansowaniem tego rodzaju działalności także sektor bankowy 
rozpoczął wprowadzanie obostrzeń dotyczących udzielania kredytów 
klientom związanym z przemysłem futrzarskim.

Holenderski Rabobank od ponad 100 lat udzielający finansowego 
wsparcia przedstawicielom rolnictwa na świecie zawarł w swoich wytycz-
nych z 2018 roku informację o wykluczeniu z finansowania nowych klien-
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tów związanych z przemysłem futrzarskim oraz istniejących klientów, 
którzy chcieliby rozszerzać tego rodzaju działalność [3].

Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w dyspozycjach wyda-
nych w 2019 roku zabrania finansowania i pośredniczenia w finansowaniu 
klientów, których działalność dotyczy „utrzymywania zwierząt z zamia-
rem pozyskania ich futra oraz [finansowania] jakichkolwiek aktywności 
dotyczących produkcji futrzarskiej” [4].

Przed finansowaniem i współfinansowaniem budowy ferm futrzar-
skich wzbrania się także ING. Bank ten podjął taką decyzję już w 2015 roku 
[5, 6], a na swojej stronie informuje także o wycofaniu się ze wspierania 
jakiejkolwiek działalności związanej z przetwarzaniem futer i wytwarza-
niem futrzanej odzieży [7].

– Zmierzyliśmy się z trudnością niemal nie do pokonania. Banki, któ-
re przez wiele lat były naszymi partnerami, zdecydowały się na wyco-
fanie z przemysłu futrzarskiego – pisał jesienią ubiegłego roku w liście 
do traperów i spedytorów futrzarskich Douglas Lawson, szef upadłego 
już, najstarszego futrzarskiego domu aukcyjnego na świecie, NAFA [8].

Polscy hodowcy zdają się potwierdzać niechęć sektora bankowego 
i jego obawy o rentowność tego rodzaju inwestycji:

– Banki wypowiadają [hodowcom zwierząt futerkowych] 
umowy kredytowe, każą spłacać kredyty zaciągnięte na 
kilka, kilkanaście lat – mówił w listopadzie ubiegłego 
roku, na antenie TV Trwam Szczepan Wójcik, 
kontrowersyjny hodowca norek z Radomia.

P O L A C Y  P R Z E C I W N I  H O D OW L I  N A  F U T R A

W ciągu ostatnich lat w kilkunastu krajach Europy został wprowadzony 
zakaz hodowli zwierząt na futro. Niedawno taki zakaz wprowadziły Cze-
chy i Słowacja, a po zaostrzeniu regulacji prawnych w Niemczech zniknęła 
ostatnia ferma norek. Debata na temat możliwości wprowadzenia zakazu 
obecnie trwa m.in. na Litwie, Ukrainie i w Bułgarii. W polskim parlamen-
cie od lat trwa dyskusja na ten temat. Do tej pory projekty nowelizacji 
Ustawy o Ochronie Zwierząt były blokowane przez lobby futrzarskie 
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wspierane przez media należące do Tadeusza Rydzyka. Badania opinii 
publicznej nie pozostawiają wątpliwości: 73% Polek i Polaków jest za 
wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt na futra w naszym kraju. Pod 
petycją w tej sprawie podpisało się już prawie pół miliona obywateli. 

– Mamy głęboką nadzieję, że obietnice czołowych 
polityków, w tym Jarosława Kaczyńskiego, zostaną 
zrealizowane jeszcze w tej kadencji. Branża jest wyraźnie 
osłabiona, co potwierdzają zarówno dane instytucji 
publicznych, jak i samych hodowców – mówił Cezary 
Wyszyński, prezes Fundacji Viva! – W tej chwili nie ma 
żadnych argumentów ani etycznych, ani ekonomicznych, 
aby kontynuować utrzymywanie tego rodzaju hodowli 
w Polsce. Tym bardziej że wiąże się ona z dużymi 
uciążliwościami dla lokalnych społeczności – dodaje 
Wyszyński. Ω

Źródła:
[1] https://www.dutchnews.nl/news/2020/04/

coronavirus–identified–on–two–mink–farms–in–the–netherlands/
[2] https://tvn24.pl/swiat/

koronawirus–w–holandii–norka–zakazila–dwie–osoby–sars–cov–2–4593960
[3] https://www.rabobank.com/en/images/sustainability–policy–framework.pdf 

s. 84–86
[4] https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental–and–social–

policy–esp.html s. 13, Appendix 1g
[5] cytowane źródło z 2015, s. 47, przypis 190: https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/276754/

final–report–case–study–on–fur–and–exotic–leather–selling–fashion–houses–fig–
160223.pdf

[6] Aktualne źródło, s. 10: https://www.ing.nl/media/ING–Environmental–and–Social–
Risk–Framework_tcm162–175186.pdf

[7] https://www.ing.com/Sustainability/Our–Stance/Animal–welfare.htm
[8] https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/

north–american–fur–auctions–can–t–guarantee–wild–fur–sale–1.5344486



Listy Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Przybylskiego 
są więcej niż tylko dokumentem epoki, a właściwie 
kilku epok (korespondencja obejmuje okres od 1965 

do 2014 roku). Ponad czterysta stron żywych 
dyskusji i nieskrępowanej wymiany zdań, 
jakie cechują tę epistolografię, w jaśniejszym 
świetle stawia zarówno poezję autora 
Kartoteki, jak i jego samego, co w przypadku 
postaci tak głośnej i trudnej zarazem jest 

trudnym do odrzucenia zaproszeniem do świeżego 
spojrzenia. I to nie tylko na Różewicza, lecz na sztukę 
„po Auschwitz” w ogóle. Na jakich zasadach była 
i jest możliwa? Czy rzeczywiście, jak chciał Adorno, 
była w tej sytuacji historycznej „barbarzyństwem”?

Wymieniane przez lata listy są portretem głębokiej relacji łączą-
cej ludzi słowa, którzy z bardzo bliska obserwowali przemiany 
i trwanie języka sztuki w zmieniającej się diametralnie rzeczywi-
stości XX wieku. Korespondencja przez lata ukryta w prywatnych 
archiwach zaczęła się od pytania Przybylskiego o źródła metafor 

Natalia Szerszeń

NAJBARDZIEJ 
TWÓRCZE JEST 
POŁĄCZENIE 
LĘKU I ODWAGI

[Ryszard Przybylski, Tadeusz 
Różewicz, Listy i rozmowy 
1965–2014, podała do druku, 
opracowała i wstępem 
opatrzyła Krystyna Czerni, 
Sic!, Warszawa 2019]



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
4 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
20

 
11

7

z poematu Różewicza, o którym pisał najnowszą książkę. Można 
byłoby przypuszczać, że relacja przybierająca z czasem kształt 
przyjaźni na kartach listów zacznie dotyczyć spraw bardziej osobi-
stych kosztem tematyki artystycznej, jednak nie w tym przypad-
ku. Poeta i badacz do końca z zaangażowaniem dyskutowali na 
temat sztuki, wiary, ludzi, nie raz zresztą powtarzając, że słowo 
pisane jest pełniejsze od słowa mówionego (przez telefon, który 
w późniejszych latach zaczął ułatwiać im kontakt). Wyłania się 
z tej epistolografii z całą prostotą i szczerością sytuacja faktycz-
na tak Różewicza, jak Przybylskiego. Kryzysy twórcze, utarczki 
w środowiskach literackim i uniwersyteckim, przeżywana z bólem 
żałoba po stracie członków rodziny, doświadczenie choroby, staro-
ści i zmęczenia, i przez cały czas – zmagania ze słowem. Różewicz 
jest tu wolny od stereotypów (choć niewolny od ich przeżywania) 
i zdradza więcej, niż zwykł to czynić publicznie. Drugi bohater, 
Ryszard Przybylski – „ostatni pustelnik”, jak o nim mówiono, 
znany jako wybitny erudyta, eseista, badacz literatury polskiej 
i obcej, nie wstydził się przyznać do zmęczenia pisaniem akade-
mickiego podręcznika czy irytacji narzuconym tematem rozprawy. 



N
At

A
LI

A
 S

ze
R

Sz
eń

 /
 N

A
jb

A
R

D
zI

ej
 t

W
ó

Rc
ze

 j
eS

t 
pO

łą
cz

eN
Ie

 L
ęk

U
 I 

O
D

W
A

g
I 

11
8

Poeta poddający w wątpliwość sens istnienia, tworzenia, dzia-
łania i humanista zachwycony dziedzictwem chrześcijaństwa 
i kultury europejskiej stworzyli razem opowieść o dziejach sztu-
ki w czasach głębokiego kryzysu wartości. Relacja Różewicza 
i Przybylskiego była naznaczona zrozumieniem i wzajemnym 
szacunkiem w sferze nie raz różniących ich estetycznych i świa-
topoglądowych wyborów, a także pełna współczucia i empatii 
w  chwilach pisarskich i  życiowych kryzysów. Taka szczerość 
i otwartość niepodważalnie ważnych postaci polskiej kultury 
jest zjawiskiem, wobec którego nie da się przejść obojętnie.

L Ę K

Różewicz bardzo często postrzegany jest przez pryzmat swoich 
pierwszych powojennych tomów – tytuł pierwszego (Niepokój) 
traktowany jest niemal jak motto całej jego poezji, a podmiot 
wiersza Ocalony („miałem dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ 
prowadzony na rzeź”) utożsamiany jest z poetą. Wczesna twór-
czość, „naznaczona śmiercią”, katastroficzna, przyczyniła się do 
interpretowania Różewicza jako nihilisty, który zakwestionował, 
a następnie odrzucił wszelkie pewniki. Dramatyczne określenie 
„porażony śmiercią” można odnosić właściwie tylko do początków 
jego poetyckiej drogi, co już w 1967 wyraźnie dostrzegł Przybyl-
ski, który przez lata był wrażliwym i inteligentnym czytelnikiem 
zwłaszcza wierszy pisanych przez Różewicza: „Tak Pana kocham 
za to, że Pan mówił o Nicości tak przejmująco i mądrze, tak strasz-
nie i tak krótko. A kiedy oni zaczęli później paplać, zamienił Pan 
wszystko w groteskę” (RP do TR, 1 X 1967, s. 84). Twórczość Róże-
wicza nadal wyrastała z niepokoju. Była już jednak inna.

Spoglądanie na Różewicza tylko przez pryzmat tych przypada-
jących na tragiczne czasy początków twórczości niesłusznie ogra-
nicza horyzont interpretacyjny do czasów wojennego kryzysu. 
W ten sposób twórczość ta zawisa w próżni, oderwana od trady-
cji i kontekstu, bez programu na przyszłość i jawi się w konse-
kwencji jako jałowa. Stąd przez lata powtarzane tezy o nihilizmie, 
utrwalone w zbiorowej świadomości wraz z etykietą „porażonego 
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śmiercią”. W listach do Przybylskiego przyznawał się, jak bardzo 
przeżywa kolejne takie oskarżenia. 

Początek korespondencji Różewicza i Przybylskiego wiąże 
się z pracami tego drugiego nad mitem arkadyjskim w poezji 
Mandelsztama, Eliota i Różewicza. Przybylski zwrócił się wtedy 
do poety z prośbą o doprecyzowanie źródeł pewnych motywów 
w poemacie Et in Arcadia ego. Niewielu listów trzeba było, żeby 
autor zaczął darzyć badacza zaufaniem wyrażającym się w wyzna-
niach rozbrajająco szczerych: „wie Pan, zanurzony jestem w czymś 
nieokreślonym; myślę o tym, co Pan do mnie pisał. Jest się R… 
który pisze dalej” (TR do RP, 17 XII 1965, s. 31). Mierzenie się z wła-
sną kondycją pisarza i z odpowiedzialnością za słowo powracało 
jak echo do ostatniego listu.

Początkowe zainteresowanie poezją Różewicza w latach 60. 
ustąpiło w dużej mierze irytacji. Pęknięcie („porażenie”) znamio-
nujące jego poezję zaczęło być postrzegane jako pesymistyczne 
trwanie w beznadziei. Krytyka oczekiwała, że zacznie dawać pro-
gram pozytywny, czyli nadzieję na „lepsze jutro”. W listach do 
Przybylskiego Różewicz podkreślał jednak, że za przyjętą przez 
niego formą antypoezji nie ma jakiejś nowej poezji, nie moż-
na spodziewać się odrodzenia sztuki w kształcie, jaki znaliśmy 
wcześniej. „Nie ma do czego wracać”, „to wszystko nie istnie-
je już” (TR do RP, list z 3 X 1966, s. 61). Oskarżenia o nihilizm 
u Różewicza polegają na przyjęciu, że zaprzeczenie jest dla nie-
go wartością samą w sobie, ale jest to założenie błędne. Negacja 
jest raczej gestem mającym otworzyć na poszukiwanie prawdzi-
wego (nowego) sensu, kontestacja jest wezwaniem do zadania 
sobie na nowo pytań najbardziej podstawowych, pytań zarów-
no o język tworzenia, jak i o świat, w którym się żyje i tworzy. 
Z tym pytaniem należy też wiązać z ducha postmodernistyczne 
gesty Różewicza polegające na budowaniu konstrukcji z cytatów 
i rozmaitych słowno-obrazowych zapośredniczeń, przypomina-
jących technikę pop-artu, czy, jak sam nazywał je poeta, będące 
sięganiem na śmietnik – „Poeta śmietników jest bliższy prawdy 
niż poeta chmur” (pisał w wierszu Rocznica z 1983). Słowo blisko 
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trzymające się materii miało jednak moc poruszania tego, co 
w człowieku nieuchwytne i bezcielesne.

Przybylski wielokrotnie wyznawał, że czuje w wierszach Róże-
wicza lęk – lęk twórczy, lęk towarzyszący upływającemu powoli 
życiu, lęk, który się przeżywa wespół z podmiotem wiersza, ale 
jednak po swojemu. Przeżywa się go, jeśli pozwoli się sobie wejść 
w ten wiersz, a nie z góry skreśli autora jako „nihilistę”. 

Sztuka to historia stawania się. Różewicz posyłał Przybylskie-
mu rękopisy swoich wierszy, a czasem nawet kolejne redakcje 
tych samych wierszy, prosząc o spojrzenie na ewolucję wier-
sza, na jego przebudowy na kolejnych etapach. Z ubolewaniem 
pisał, że krytycy nie zajmują się „wewnętrznym życiem” poezji 
i nie rozumieją go, przez co wydają mylne sądy o poezji w ogóle. 
Przybylski, w przeciwieństwie do nich, był uważniejszym i bar-
dzo samodzielnym myślowo krytykiem kolejnych tomów autora 
Kartoteki. Mądrym jest tak czytać Różewicza, jak robił to Przy-
bylski-hermeneuta: z przedhoryzontem przekonań, systemem 
wartości, punktami odniesienia. Zderzenie z „nagim” słowem 
poetyckim może w ten sposób zaowocować autentycznym prze-
życiem, medytacją nad znaczeniem – nie raz z takiego zwierzał 
się poecie jego zachwycony krytyk i przyjaciel. Swoboda myśli 
i głęboka erudycja Przybylskiego czyniły z niego wymarzonego 
odbiorcę stylu Różewicza, z upodobaniem inkrustującego swoje 
utwory nawiązaniami i cytatami, jakby wbrew wypracowanej pro-
stocie języka. Jeśli pamiętać, że Przybylski wypracował formułę 
klasycyzmu rozumianego jako postawa światopoglądowa, wybór 
harmonii, ładu i tradycji, jego uwielbienie dla twórczości autora 
Kartoteki nabiera szczególnego znaczenia.

O DWA G A

„Myślę, że za wielką indywidualność, za samotność, trzeba pła-
cić” – pisał Przybylski do Różewicza już na samym początku tej 
niezwykłej korespondencji, w 1966 roku (RP do TR, 6 I 1966, s. 33). 
Podziwiał w ukochanym poecie „osobność” spojrzenia na świat 
i  jego oryginalność, tak niepożądane w czasach obowiązywa-
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nia jedynej słusznej prawdy, także w dziedzinie sztuki. Nazywał 
„prawdziwym nowatorstwem” Różewiczowską bliskość materii 
i nieustanne powracanie do trudności „przerabiania” otaczającej 
go rzeczywistości w dzieło. Widział w jego technice poetyckiej coś 
więcej niż estetycznie przekonującą formę – widział uczciwość:

W Twoim wypadku najwyraźniej idzie o odzyskanie 
prawa sądu poety nad światem. […] Straszne kłopoty ma 
człowiek, kiedy konkretyzuje swoją myśl – w słowach. 
Ale jeszcze straszniejsze są kłopoty człowieka, którego 
myśl się błąka. Ty się właśnie błąkasz, boś nie próbował 
zanalizować zasad „pułapki”, którą sam – jak piszesz – 
nastawiłeś na siebie. A te wnyki leżą gdzieś między Tobą 
a bytem, myślą a rzeczą, słowem a wrażeniem. Wina 
jednak nie jest w Tobie. Wina tkwi w świecie, który znów 
stał się nieprzezroczysty. To dotyczy wszystkich, ale Ty 
się męczysz, ponieważ jesteś uczciwy. Inni dalej „piszą” 
   (RP do TR, 21 VIIII 1988, s. 192)
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Nieuzasadnione jest wyprowadzanie z tej poetyki tezy, jakoby 
nie istniał dla poety świat wartości, unieważniony przez kryzys 
współczesnej cywilizacji. Stosunek do piękna, dobra, prawdy, 
Boga jest o wiele bardziej skomplikowany, co odsłania z całą 
doniosłością korespondencja z autorem Ogrodów romantyków: 

[…] przecież ja nie jestem ślepcem i choć sobie wybiłem 
oko – to przez dziurę widzę „piękno”. Naprawdę! 
I człowieka! Tylko nie chcę udawać, że wołam „z głębi”… 
ja wołam z braku głębi, zresztą nie wołam, tylko 
mówię.  
   (TR do RP, 17 XII 1965, s. 32)

Wątek mówienia poruszany jest często razem z milczeniem, 
zwłaszcza gdy poeta skarży się: „«pisanie» nie ma dla mnie w tej 
chwili żadnego znaczenia. Jak to potrwa długo, nie wiem. Może 
równie długo, jak zwątpienie, smutek…” (TR do RP, 21 VI 1973, 
s. 109). O milczeniu marzył zarówno młody, jak i stary Różewicz. 
Przybylski potrafił objaśniać jego ciszę w duchu zgłębianych pism 
ojców Kościoła, w zamilknięciu upatrując głębokie zamyślenie 
i mądrość, a na pewno nie oznakę słabości czy niemocy twórczej. 
Jest to w pewien sposób związane z szeroko rozumianą strategią 
lektury dzieł autora Płaskorzeźby w duchu religijnym, a nawet 
głęboko chrześcijańskim:

Sporo myślałem o Twojej tęsknocie do zamilknięcia – 
wiersz Cię zniewala swoim zaistnieniem, ale wolałbyś 
milczeć. Zdradzałeś się z tą myślą kilkakrotnie. Krytycy 
pisali wówczas, że dziwaczysz się lub że się wręcz 
wygłupiasz. Nie rozumiano ani Pisma, ani Dźwięku, ani 
Ciszy. Było to poza zasięgiem nawet poprawnościowych 
uniwersyteckich mędrców. Teraz, po moich 
hezychastycznych lekturach, dowiedziałem się, że słowo 
staje się naprawdę Wiecznym Słowiem, może Logosem, 
ale niekoniecznie kiedy staje się milczeniem. Nie musi 
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być to słowo „Syn Boży”. To może być „wiadro”. Może 
więc Twoja tęsknota wyrażała pragnienie obcowania 
ze słowem – w samotności. […] Milczenie nie oznacza 
zamilknięcia, o czym pobredzała krytyka. 
   (RP do TR, 15 II 2005, s. 403–404)

Różewicz, który manifestacyjnie i konsekwentnie podkreślał 
zwątpienie w transcendentalia, z czasem zaczął ulegać „ducho-
wemu”, autentycznemu entuzjazmowi krytyka, co ten wykorzy-
stywał, z od pewnego momentu otwarcie i gorąco nawołujący 
Różewicza do przyznania się przed samym sobą, że wierzy, a jego 
poezja jest z natury głęboko religijna, niejako osiągnął swój cel. 
Już w liście z 23 XII 1967 Różewicz wyznał, że w sporze o istnie-
nie osobowego zła przyznaje rację Kościołowi i wierzy w istnie-
nie szatana. Z charakterystyczną dla siebie ironią donosił o tym 
przyjacielowi: „Nie wiem, czy cię to ucieszy. Diabeł istnieje. Zwy-
ciężyłeś” (TR do RP, 23 XII 1967, s. 105). Wiele lat później poeta 
zdobył się na odwagę sformułować wyznanie szersze i przejmu-
jące swoją tragiczną szczerością:

[…] ja zoon (politikon) rozmawiam z Wielkim Światłem… 
które mnie opuściło, odeszło (którego nie ma i nigdy 
nie będzie?). Jest to jedna z najważniejszych dla 
mnie „zwad” – na swój sposób „wadził się” z Bogiem 
Kasprowicz („serdeczne to były zwady…” – nie pamiętam, 
czy to było tak?)… ale moje „zwady” nie były i nie są 
„serdeczne”, Mickiewicz kłócił się z Bogiem o Ojczyznę 
(zresztą uważał się za boga)… ale ja nie wadzę się ani 
nie kłócę z Bogiem, nie jestem też ateistą… nie mogę 
wadzić się z pustką, ale próbowałem przez całe życie… 
odzyskiwać Boga… ale to księga… a ja księgi nigdy nie 
napiszę.  
   (TR 26 XII 1995, s. 281)
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Mnożące się znaki zapytania lepiej chyba świadczą o tym, jak 
nierozstrzygalne były dla Różewicza kwestie, które zdecydował 
się poruszyć. Drażniła go religijna ostentacja, którą zdiagnozował 
dość brutalnie: „«Religianctwo» fizyków, matematyków, filozofów 
[…] bierze się przeważnie ze strachu” (TR do RP, 25 I 1999, s. 327). 
Sam, już o wiele wcześniej, deklarował przywiązanie do lektury 
Słowa, ale bez wiążącego wyznania wiary. Czy chciał z większą 
niż inni odwagą stawiać czoła zwątpieniu i nawiedzanym go wła-
snym strachom?

[…] wolę czytać Ewangelię – bo mam uczucie, że ją 
rozumiem, czuję; nie jestem teologiem ani filozofem. 
Mam taki egzemplarz Ewangelii, który mi dała w roku 
1940 moja kuzynka w Częstochowie – czytam ją 
z przerwami od przeszło 50 lat, biorę ze sobą, jak jadę 
„w świat”. (Może to „wpływ” Dostojewskiego – czasem 
otwieram ją w przypadkowym miejscu u czytam jako 
przepowiednię na najbliższą przyszłość. Nie śmiej się 
ze mnie – ale i pisania uczyłem się z tej Ewangelii (nie 
tylko od Poetów). Starzejemy się, więc mogłem to do 
Ciebie napisać – to, czego nikomu nie mówiłem, co 
trzymałem na sercu. Być może dlatego byłem od czasów 
gimnazjalnych „antyklerykałem” – i odszedłem od 
„oficjalnego” Kościoła, mając 18 lat. (…) Ale o takie rzeczy 
nigdy mnie nie pytali dziennikarze (co robią „wywiady”). 
Chodzę do zaśmieconego miejskiego parku i patrzę, jak 
lecą liście z drzewa. 
  (TR do RP, październik 1992?, s. 241)

Te rozmowy o byciu artystą, o woli i niemocy tworzenia jed-
nocześnie, zanurzone w fundamentalne pytania, są z pewno-
ścią jednym z najbardziej przejmujących dyskusji na ten temat 
przeprowadzonych w języku polskim w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach. Różewicz, w podeszłym wieku pokornie przyznający 
się: „uczyłem się (uczę się) pisania „wierszów” (co teraz wszyscy 
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potrafią bez większego wysiłku)…” (TR do RP, 22 VII 2000, s. 354), 
Różewicz „zaczytujący” stary egzemplarz Ewangelii to jakby inny 
poeta niż ten, którego wizerunek utrwalił się w zbiorowej świado-
mości za sprawą krytyków atakujących jego młodzieńczy „nihi-
lizm”. Przybylski wielokrotnie przekonywał, że: 

[poeta] bać się powinien tylko boga, który może mu 
odebrać nagle dar niebywały, choć niezasłużony. Ale ten 
bicz wisi nad nim już od pierwszej napisanej poezji – lęk 
jest istotą jego egzystencji. Dlatego życie Twoje musi być 
udręką. 
   (RP do TR, 25 I 1989, s. 207) 

W zderzeniu lęku i odwagi powstał zarówno wczesny „Nie-
pokój”, jak i późniejsza „Płaskorzeźba” czy „Zawsze fragment”. 
I chociaż zbiory te różnią się między sobą (ukryta ewolucja wier-
sza, o której pisał poeta!), to cechująca je uważna dociekliwość 
w stosunku do rzeczywistości się nie zmieniła. Różewicz dobrze 
znał słowo postmodernistyczny i ze znakiem zapytania określał 
w ten sposób świat sobie współczesny już w latach 90., ale zasta-
nawiał się, czy przynależy do niego: „może jestem już nie z tego 
świata – nie chcę pchać palca w rany, bawić się czaszkami, wcho-
dzić pod łóżko Puszkina i Mickiewicza!” (TR do RP, 19 VII 1993, 
s. 258). Tak nie wprost sformułowana deklaracja jakiejś niespo-
dziewanej w tym miejscu delikatności wobec świata to kolejne 
zaskoczenie, odsłaniające zupełnie inną niż znana dotychczas 
twarz Różewicza.

Korespondencja tych dwóch wybitnych, choć skromnych 
i wycofanych z życia ludzi słowa zaskakuje na każdej niemal 
stronie. Jest to książka, która – czytana z uwagą i zaufaniem do 
jej bohaterów – może skruszyć płaski obraz Różewicza-nihili-
sty, Różewicza, który nie umie pisać poezji, więc łamie na wersy 
prozę, Różewicza-bez Boga i Różewicza-chłodnego ironisty. Był 
raczej gorący. Choć niewątpliwie w zupełnie inny sposób niż jego 
„ostatni pustelnik” Przybylski. Ω
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Na księgarskich półkach można odnaleźć komiksy 
skrywające pod płaszczem naiwnego eskapizmu 
aktualne kwestie polityczno-filozoficzne. Są one 
niekiedy błyskotliwą parabolą pytań, które uczeni 
i myśliciele w humanistyce pozostawiają bez 
jednoznacznej odpowiedzi. Szkoda, gdy w kulturze 
konsumpcyjnego przesytu te klasyki są później 
popularyzowane poprzez spłaszczone progresywizmem 
adaptacje filmowe, zmiękczone zbyt przesadzoną 
poprawnością polityczną. W jednej z takiej opowieści 
Superman… działa na rzecz radzieckiej matuli, 
komunistycznej ojczyzny. W tej historii to ZSRR 
rozdaje karty na geopolitycznej szachownicy

Ktoś rzeknie – jak to możliwe, co to za podstęp? Przecież Super-
man to ikona kapitalizmu, wizualna manifestacja Nowego Ładu 
(New Deal) Roosevelta, model wzorcowego Amerykanina po Wiel-
kim Kryzysie! Unaocznienie marzenia o amerykańskim śnie, 
globalny symbol protektoratu USA. ZSRR pasuje tutaj jak pięść 

Michał Chudoliński

CZERWONY 
MESJASZ
O CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST 
„SUPERMAN. CZERWONY 
SYN” MARKA MILLARA?
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do nosa, przebrzmiała patosem i krwią nuta przeszłości. A jed-
nak „Czerwony syn” istnieje, można go nawet zakupić w języku 
polskim. Wywodzi się z linii wydawniczej DC Comics o nazwie 
„Elseworlds” zainicjowanej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku. Pomysł był banalnie prosty – umieśćmy znane i lubiane 
postaci z uniwersum DC w zupełnie egzotycznej epoce lub rzeczy-
wistości. Sprawdźmy, czy dalej będą tak samo się zachowywać, jak 
w kanonicznych historiach, czy też będą podporządkowane zupeł-
nie innym pragnieniom, motywacjom. Zaznaczmy, że niniejszy 
trend rozpoczął się od kultowego „Powrotu Mrocznego Rycerza”, 
który z aparycją Hermana Melville’a w „Moby Dicku” opowiadał 
o podstarzałym Batmanie w gorączce zimnowojennej pożogi.

O   N I E , W   O G Ó L E  N I E  C Z U J Ę  S I Ę  W I N N A

Radzieckiego nadczłowieka odważył się wymyślić Mark Millar, 
niedoszły uczeń jednego z pisarskich tuzów sztuki komiksowej, 
Szalonego Szkota Granta Morrisona. Millar przez dłuższy czas 
był współscenarzystą przy pomniejszych projektach Morriso-
na, dopóki obaj się nie pokłócili na tle wyznawanych wartości. 

Morrisonowi nie odpowiadało to, że jego podopiecz-
ny celuje fabularnie w tony bardziej relatywistycz-
ne, nihilistyczne, skupiając się na mrocznej sferze 
egzystencji. Gdy powoli oddalał się spod skrzydeł 
swego mistrza, a także otrzymywał indywidual-
ne oferty pisania scenariuszy to w 1992 roku miał 
już gotowy wstępny szkic historii, w której statek 

z ostatnim potomkiem planety Krypton ląduje 
nie w stanie Kansas, a na ukraińskiej ziemi 
przynależnej do ZSRR doby stalinizmu.

Już na początku lat 90. Millar zapew-
ne inspirował się wydarzeniami z  histo-

rii najnowszej, których był naocznym 
świadkiem, jak chociażby fabrykowanie 
pretekstów przez USA w celu usprawie-

dliwiania działań wojennych, na przykład 
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w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej. Wtedy jednak nie było 
przestrzeni w grafiku wydawniczym DC na tak odważne spor-
tretowanie Człowieka ze Stali, zupełnie różne od tego, co wtedy 
przedstawiano. Zresztą, DC promowało wtedy inną sagę, o któ-
rej swego czasu było głośno nawet w rodzimej telewizji – Śmierć 
Supermana.

Dopiero w 2003 roku zdecydowano się opublikować pierwszy 
zeszyt prestiżowej miniserii okraszonej socrealistycznymi grafi-
kami fenomenalnego Dave’a Johnsona. Był to czas eskalacji woj-
ny Zachodu przeciwko bliskowschodniemu terroryzmowi po 11 
września oraz coraz śmielsza infiltracja życia obywateli i sojuszni-
ków, zatwierdzana przez tzw. Patriot Act. Niniejsze decy-
zje amerykańskich oficjeli dały Millarowi wymówkę, 
aby w Czerwonym synu zreflektować się na jed-
nej z bardziej znanych sentencji Benjamina 
Franklina: „Gdy dla tymczasowego bez-
pieczeństwa zrezygnujemy z podstawo-
wych wolności, nie będziemy mieli ani 
jednego, ani drugiego”, a w tle zaha-
czyć o punkt wyjścia innego komik-
sowego opus magnum pod tytułem 
Strażnicy – któż będzie strzec samych 
strażników?

N I E  B Y Ł A B Y M  S O B Ą , 
G DY  B Y Ł A B Y M  I N N A

Millar – zupełnie nieświadomie – spra-
wił Czerwonym synem, że historia mitu 
Supermana zatoczyła historyczne koło. Tak 
się bowiem składa, że program przekroczenia 
biologicznych ograniczeń człowieka znany dzisiaj 
pod światopoglądową nazwą transhumanizmu, stoją-
cy dzisiaj za bliskim skądinąd stworzeniem realnego Super-
mana, został wytworzony przez rosyjskie elity prawosławne. Taki 
Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow, rosyjski filozof i członek ruchu 
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kosmizmu rosyjskiego, starał się udowodnić metodami nauko-
wymi, że można wyrwać człowieka z barier wytyczanych przez 
naturę i zegar biologiczny. Uważał, że możliwe jest wskrzeszanie 
zmarłych, jak i przedłużanie życia ludzi oraz wszelkiego rodzaju 
transplantologia wraz z łączeniem organów ludzkich z bardziej 
techniczną maszynerią. Co prawda twórcy komiksowego Super-
mana, czyli Jerry Siegel i Joe Shuster, zaczytywali się bardziej 
w fantastyce i pulpowych opowiadaniach aniżeli w traktach filo-
zoficznych. Trudno jednak nie odnotować tego zbiegu okoliczno-
ści, a nawet niecodzienną ironię losu.

W „Czerwonym synu” – z racji pochodzenia scenarzysty – 
wyczuwa się brytyjską optykę na rzeczywistość, cechującą się 
dużym dystansem, sarkazmem oraz doglądania się we wszystkich 
sferach odcieni szarości, zwłaszcza szarzyzny moralnej. Z per-
spektywy Millara opowieść o sowieckim Człowieku ze Stali nie 
jest zero-jedynkowa. Choć wiele rzeczy się tutaj pozmieniało, to 
równie wiele pozostało niezmiennych. Choć Superman został 

wychowany na dobrego robotnika 
w ukraińskim kołchozie, to nadal 
cechuje go dziecinna dobroć i naiwna 
wiara w dobro drugiego człowieka. 
Jego konkurent po stronie amery-
kańskiej, genialny we wszystkim 
naukowiec i wynalazca Lex Luthor, 
wciąż jest nadętym bufonem, choć 
na barkach ciąży mu dobro i progres 
narodu amerykańskiego. I tak kre-

śląc ten obraz bajki dla dorosłych, stara się przekonać czytelników 
co do tego, jak wspaniałomyślne i nieadekwatne do rzeczywistości 
były słowa wypowiedziane przez wspomnianego tutaj Franklina, 
bądź co bądź jednego z autorów konstytucji USA. Ideały swoje, 
a zachowania realne swoje.

Niemniej pod tą warstwą wyrachowania kryją się w omawia-
nym komiksie naprawdę ważkie dla opinii publicznej kwestie spo-
łeczne, konstytuujące nasz byt w sposób uniwersalny. Co bowiem 
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nas tak naprawdę kształtuje – nasz byt czy też nasze wychowanie? 
A może jedno i drugie? Weźmy takiego Batmana w czapce uszat-
ce, który jako dziecko obserwował morderstwo swoich rodziców 
z rąk agenta NKWD. W tej przestrzeni czasowej jest błyskotliwym 
anarchistą starającym się oddolnie zniszczyć komunizm jako sys-
tem i ideę. W niczym nie przypomina szlachetnego Mrocznego 
Rycerza, którego znamy, ale z drugiej strony… Czy możemy mu 
się dziwić (zwłaszcza my, Polacy)?

N I E  B Y Ł A B Y M  S O B Ą

Ponadto Millar w swoim komiksie, prócz zabawy formą komik-
sową i popkulturą, dość ewidentnie nabija się z teorii Francisa 
Fukuyamy o końcu historii, które w czasach zarazy SARS-CoV-2 
ostatecznie dogorywają w końcówce Rajskiego Trzydziestolecia. 
Tutaj wszelkiego rodzaju pokoje kończące wojnę są zaledwie prze-
rwą w rozgrywce, w wyścigu o dominację. Tutaj nic nigdy się nie 
kończy, a przywódcy giną jako bohaterowie lub też dożywają dnia, 
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kiedy przeistaczają się w złoczyńców (swoją drogą ciekawe, jak 
bardzo Nolan inspirował się „Czerwonym synem” w „Mrocznym 
Rycerzu”). Superman, choć ma dobre intencje, z dekady na deka-
dę zostaje wyniszczony przez konflikt z amerykańskim imperia-
lizmem oraz zgniliznę wyznawanej przez niego ideologii. Okazuje 
się, że w ostatecznej batalii jego rzekomy altruizm był pełen ase-
kuracji i przepełniony egoizmem. Próbuje zaprowadzić porządek 
na świecie, bo w rzeczywistości boi się tego, że znów może stracić 
swoją zastępczą ojczyznę oraz swojej potencjalnej niemocy. I czy 
to nie jest tak właśnie, że w przejawach rządzenia, sprawowania 
władzy, odbijają się najlepiej nasze własne lęki i obawy?

Pod koniec Millar ironiczne, acz z wyczuciem i przenikliwie, 
wykorzystuje w tym wszystkim koncepcje Nietzschego o wiecz-
nym powrocie, kiedy to zwykł mówić: „Życie to, tak jak je teraz 
przeżywasz i przeżywałeś, będziesz musiał przeżywać raz jeszcze 
i niezliczone jeszcze razy; i nie będzie nic w nim nowego, tylko 
każdy ból i każda rozkosz i każda myśl i westchnienie i wszyst-
ko niewymownie małe i wielkie twego życia wrócić 
ci musi, i  wszystko w  tym samym porządku 
i następstwie”. Nie ma recepty na doczesną, 
szczęśliwość na ziemi a nierównościowy 
konflikt pomiędzy uprzywilejowany-
mi a biednymi jest stały niczym yin 
i yang. Tak jak w życiu, często jest 
tak, że w dobru zawiera się nieco 
zła, a piekło wybrukowane jest 
dobrymi chęciami…

N I E  B Y Ł A B Y M ?

17 lat po pierwotnej publikacji 
komiksowej DC Entertainment 
wraz z Warner Bros. Animation 
postanowiły wyprodukować peł-
nometrażową adaptację w formie 
animacji. Ku zdumieniu moim i wie-
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lu fanów, kreskówkowy „Czerwony syn” mówi więcej o paranoi 
współczesności i pokrętnym działaniu sektora kultury dzisiaj, 
aniżeli jest wiernym (i równie wielowymiarowym) przekładem 
historii Millara. Już nawet nie chodzi o jej powierzchowność 
lub skakanie po łebkach w wybiórczym wyborze co lepszych 
momentów z komiksu i przekładaniu ich na ruchome obrazy. 
Sęk w tym, że film jest wręcz „przebudzony” (ang. „woke”) ideolo-
gicznie i został niejako wyprodukowany w związku ze zmierza-
jącą do nas wielkimi krokami kampanią prezydencką w Stanach 
Zjednoczonych.

Zapomnijcie o intrygujących konotacjach intelektualnych i woj-
nie umysłów walczących ze sobą w szachy, tak to było w komiksie. 
Animowany Super-Sovieticus to emanacja wszelkie zła, zero-
jedynkowa, cytująca niekiedy słowo w słowo tweety Donalda 
Trumpa, aby zohydzić go w oczach widzów i stworzyć stosowną 
dla nich konotację. Przedziwnym jest niekonsekwencja dziejąca 

się obok, kiedy to twórcy ukazują progres 
ZSRR pod rządami Supermana po tym, 
jak morduje Stalina (wydaje się to być 
odważnym zagraniem, ale tak napraw-
dę w żaden sposób nie rozwija postaci 
w tym filmie). Kreślą bowiem radziecki 
sen w  tonacji socjalistycznych marzeń 
Berniego Sandersa, wręcz wtłaczając 
w tło niektóre z jego postulatów. „Pikan-
terii” dodaje lesbijska wariacja Wonder 
Woman oraz czarnoskóry Jimmy Olsen 
(odmienne niż w komiksie źródłowym), 
ponieważ obowiązuje dyktat różnorod-
ności. Logiczność i wiarygodność fabu-
larna w tym przypadku jest drugorzędna, 
wręcz zbędna.

Tym samym ze smutkiem donoszę, że 
nie tylko dziennikarstwo poszło w kama-
sze na wojnę ideologiczno-polityczną 
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w USA, ale także wielki pop-przemysł budujący świadomość mło-
dych ludzi poprzez rozrywkę. W codziennym wyszarpywaniu 
sobie pozycji i obrzucaniem się falą hejtu i fejków ginie niestety 
prawda, która dekadę wcześniej byłaby rozpatrywana jeszcze 
jako wartość dodana. Jeszcze bardziej jest to teraz dojmujące, 
gdy piszę te słowa, a za oknem obserwuje ulicę opustoszałą przez 
koronawirusa. Czyż to nie jest doskonałe środowisko dla nowego 
politycznego mesjasza mającego dobre chęci naprawy świata? Być 
może tak właśnie rozbawiliśmy Pana Boga. Opowiedzieliśmy mu 
dawno o swoich planach… zajęcia jego tronu. Ω

W tekście wykorzystałem fragment tekstu piosenki Edyty Bartosiewicz „Skłamałam”. 
Korzystałem również m.in. z artykułów: „It’s a Bird! It’s a Plane! It’s Security as 
Pacification! Security as Pacification in Superman: Red Son” Meg D. Lonergan; 
„Red Menace in the Mirror: Identity, Politics and Identity Politics in Superman 
Red Son” C.E. McAuley; „No Guru, No Method, No Teacher; „Grant Morrison and 
GrantMorrisonTM” Keitha Scotta.

Michał Chudoliński (ur. 1988) - krytyk komiksowy i filmowy. Prowadzi zajęcia w Collegium 
Civitas i Warszawskiej Szkole Filmowej z zakresu amerykańskiej kultury masowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem komiksów (Mitologia Batmana a kryminologia). Pomysłodawca 
i redaktor prowadzący bloga „Gotham w deszczu”. Współpracował z „Polityką”, „2+3D”, „Nową 
Fantastyką”, „Czasem Fantastyki”, Polskim Radiem oraz magazynem „Charaktery”. Obec-
nie pracuje w AKFiS TVP. Polski korespondent ogólnoświatowego magazynu „The Comics 
Journal”. Współzałożyciel i członek rady nadzorczej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
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CZERWONY 
SYN NIE JEST 
POCHWAŁĄ 
KOMUNIZMU 
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CZERWONY SYN TO JEDNO Z NAJODWAŻNIEJSZYCH WYOBRAŻEŃ 
NA TEMAT SUPERMANA. O ANTYBOHATERZE SZYBSZYM NIŻ 
KATIUSZE ROZMAWIAMY Z ILUSTRATOREM DAVE’EM JOHNSONEM.

Tomek Grodecki: Jak rozpocząłeś swoją 
przygodę z rysowaniem komiksów?

Dave Johnson: – Masz na myśli profe-
sjonalną robotę? Wydaje mi się, że po 
raz pierwszy zapłacono mi za pracę przy 
dorocznym wydaniu Wonder Woman. 
Potem zaś przyszedł czas na serię „The 
Web”, z której publikacji ostatecznie zrezy-
gnowano. To właśnie ten komiks otworzył 
mi drogę do dalszej aktywności w branży.

Jesteś rysownikiem Czerwonego Syna. 
Musiałeś być nieźle zaskoczony tą wizją 
Supermana…

– Kiedy zaoferowano mi narysowanie 
tego komiksu? Pewnie, że byłem. Publika-
cja takiego albumu w Stanach wydawała 
mi się czymś nie z tej ziemi. Gdy jednak 
pomysł się przyjął, stwierdziłem, że mamy 
do czynienia z całkiem ciekawym koncep-
tem. Najbardziej zaskoczył mnie jednak 
odbiór Czerwonego Syna przez czytelni-
ków. Nie zamierzam tworzyć niczego, co 
rozwścieczyłoby fanów, a oni, o dziwo, 
pokochali mój komiks za to, czym był – 
pomysłem z serii „A co jeśli...?”. Jak już wie-
lokrotnie wspominałem, nie jest to w żad-
nym wypadku pochwała komunizmu.

Mam wrażenie, że nawet Rosjanie 
polubili Twój komiks.

– Nie spotkałem żadnego Rosjanina, któ-
ry przeczytał Czerwonego Syna. Nie wiem 
nawet, czy komiks pojawił się w tym kra-
ju. Dziwiłem się, że album wydano w Pol-
sce. To dopiero był dla mnie szok.

Pracowałeś również nad kreskówkami 
DC, takimi jak Batman Przyszłości. 
Czy mógłbyś opowiedzieć co nieco 
o procesie twórczym przy tym serialu?

– Nad Batmanem Przyszłości pracowałem 
zaledwie pół roku, w ostatnich miesiącach 
produkcji, więc umówmy się, nie narobi-
łem się przy nim zbyt mocno. Wykonałem 
natomiast sporo roboty przy Lidze Sprawie-
dliwych i jej kontynuacji dla Bruce’a Timma 
oraz studia Warner Brothers. Zajmowa-
łem się dizajnem, rekwizytami…

Wolisz współpracować z Wielką 
Dwójką (Marvel, DC) czy mniejszymi 
wydawnictwami?

– Pracuję dla tego, kto akurat płaci 
(uśmiech).



WYWIAD ZE SCENARZYSTĄ 
BATMANA ALANEM GRANTEM

SZKOT 
W GOTHAM 
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Tomek Grodecki: Przełom lat 80. i 90. 
XX w. Upadek żelaznej kurtyny. Oficyna 
TM-Semic przedstawia rodzimym 
czytelnikom pańskie komiksy. Czy 
obiła się Panu o uszy nazwa tego 
wydawnictwa?

Alan Grant: Nie (śmiech). Praca na 
amerykańskim rynku wiąże się z tym, 
że nie zdajesz sobie sprawy z niczego, 
co aktualnie dzieje się w środowisku. 
Nie bierzesz udziału w negocjacjach. 
Dowiadujesz się pewnych rzeczy dopiero 
po kilku miesiącach albo nawet roku od 
publikacji, gdy przesyłają ci czek z dopi-
skiem: „Pańskie wynagrodzenie”. Moje 
wynagrodzenie za co?

Pamiętasz może wydarzenia związa-
ne z rozpadem Jugosławii w latach 90.? 

Serbia i Chorwacja były wówczas w sta-
nie wojny. Otrzymywałem tantiemy od 
obydwu krajów w tym samym czasie. 
Nie mogłem uwierzyć, że ci goście, tacy 
jak ja czy ty, za dnia strzelali do siebie 
z broni, a nocą wracali do obozów, by 
czytać komiksy. Jeżeli tylko jedna strona 
kupowałaby moje historyjki, wszystko 
byłoby zrozumiałe. Problem w tym, że 
obydwa oddziały zaopatrywały się w te 
same zeszyty.

Jak rozpoczął Pan pracę w branży 
komiksowej?

– Po ukończeniu szkoły dostałem od 
dyrektora jedną referencję, bo niemal 
zawsze znajdowałem się w tarapatach. 
Udało mi się złapać pracę w banku. 

CHOĆ Z NARODOWOŚCI SZKOT, ALAN GRANT JAKO JEDEN 
Z NIELICZNYCH SCENARZYSTÓW ZASŁUŻYŁ SOBIE NA HONOROWE 
OBYWATELSTWO MIASTA GOTHAM. O JEGO BATMANIE, ZŁOTYCH 
LATACH GATUNKU SUPERBOHATERSKIEGO ORAZ WSPÓŁPRACY 
ZE ŚP. NORMEM BREYFOGLE’EM ROZMAWIAMY W TRAKCIE 
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOMIKSU I GIER W ŁODZI
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Pół roku później nie mogłem znieść tej 
roboty, myślałem, że oszaleję. Złożyłem 
papiery do małego wydawnictwa, któ-
rego nazwa prawdopodobnie nic ci nie 
mówi, DC Thomson, i zostałem wydaw-
cą… kobiecych romansów. Szczerze 
powiedziawszy, całkiem lubiłem tę pra-
cę. Po 2–3 latach rzuciłem robotę i sam 
chwyciłem za pióro.

Przeniosłem się do Londynu. Skończy-
łem z romansidłami, bo żaden z wydaw-
ców nie chciał drukować historii zawiera-
jących choćby krztynę humoru. Pewnego 
dnia dostałem niespodziewany telefon 
od Johna Wagnera, którego zapoznałem 
w DC Thomson. Autor zaczął miewać 
problemy zdrowotne, dlatego prosił, 
bym pomógł mu dotrzymywać terminów 
przy jego komiksach. Tak to się zaczęło...

Jest Pan twórcą znamienitego 
przeciwnika Batmana – Anarky'ego. 
Słyszałem, że postać ta miała zostać 
nowym Robinem.

– To główna przyczyna, dla której boha-
ter zadebiutował na kartach komiksu. 
Zbliżał się koniec lat 80., a wydawcy 
z zimną krwią uśmiercili dawnego Robi-
na – Jasona Todda. A to wszystko po 
telefonicznej debacie, w której mogłeś 
zagłosować, by heros przeżył lub zginął…

…i która uległa pewnemu oszustwu. 
Ktoś nieskończenie wiele razy dzwonił 
pod numer uśmiercający bohatera.

– Dokładnie, ktoś wydzwaniał pod ten 
numer kilkaset razy. Myślę, że DC Comics 
również zdawało sobie z tego sprawę, 
ale… nikt specjalnie się tym nie prze-
jął. W pewnym sensie wiedziałem, że 
Robin prędzej czy później będzie musiał 
wrócić. Żaden, ale to żaden, szanujący 
się wydawca nie uśmierciłby postaci, na 
bazie której czerpie profity.

Mogą odebrać życie samemu Czło-
wiekowi ze Stali, jak miało to miejsce 
w Śmierci Supermana. Po roku nieobecno-
ści bohater wrócił do świata żywych. Jeśli 
chodzi o Robina – był on ściśle tajnym 
projektem, o którym wiedzieli zaledwie 
Marv Wolfman oraz Denny O’Neil. Czu-
łem się zaskoczony, gdy go zaprezento-
wali. A tak w ogóle to, kim jest ten cały 
Tim Drake? (śmiech) [kolejny Robin – 
przyp. red.]

Z którego komiksu Batmana czuje się 
Pan najbardziej dumny?

– Jestem fanem krótkich historii, najle-
piej tych 24-stronicowych. Lubię pisać 
tego typu zeszyty, ponieważ są zamknię-
tymi całościami, które można czytać 
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bez znajomości poprzednich odcin-
ków. Przepełnia mnie duma, gdy myślę 
o kilku z nich. Powiedziałbym, że jed-
nym z takich tytułów jest Nikt (Batman 
4/1995). Opowiada o bezdomnym, który 
na dobrą sprawę wydaje się nikim, ale 
przypadkowo odkrywa prawdziwą tożsa-
mość Człowieka-Nietoperza. Polubiłem 
również Śmieci (Batman 5/1991). Myślę, 
że moje ukochane historie to jednak te, 
w których pierwsze skrzypce gra Anarky.

Pisał Pan dla wyśmienitego rysownika 
komiksów Norma Breyfogle'a. 
Jak wspomina Pan tę współpracę? 
Z pewnością słyszał Pan, że Norm 
zmaga się obecnie z problemami 
zdrowotnymi...

– Uwielbiałem pracować z Normem. 
Według mnie jest on chyba najlep-
szym rysownikiem Batmana w historii. 
Stawiam jego prace ponad tymi Neala 
Adamsa [legendarny ilustrator przygód 
Mrocznego Rycerza – przyp. red.].

Kiedy pisałem scenariusz dla Nor-
ma, wiedziałem, że idealnie przełoży 
moją wizję na papier. Jakiś czas temu 
odbyliśmy przyjacielską rozmowę, tuż 
przed tym, jak dostał wylewu. Byłem 
załamany, słysząc o jego kłopotach 
zdrowotnych. Wydaje mi się, że Norm 

otrzymał niedawno pozwolenie, by pro-
wadzić samochód. Tak czy inaczej, jest 
leworęcznym artystą, a paraliż całkowi-
cie wyklucza u niego jakąkolwiek pracę 
ilustratorską.

Gdy ostatnio się kontaktowaliśmy, 
powiedział mi, że próbuje nauczyć się 
rysować prawą ręką. Jeżeli ktokolwiek 
może tego dokonać, to jest to tylko 
i wyłącznie Norm. Nie ukrywam, że kie-
dy DC Comics wydało jego autorski zbiór 
Legends of the Dark Knight, cieszyłem się 
jak dziecko, że znów będę mógł oglądać 
prace mojego ukochanego rysownika 
Batmana. Ω

PS Wywiad dedykowany jest Normowi 
Breyfogle’owi, który zmarł po przeprowa-
dzeniu rozmowy.

Podziękowania dla Anny Kwaśniew-
skiej oraz Pawła Kusyka za pomoc 
w tłumaczeniu.

Rozmawiał: Tomek Grodecki



JACK 
PARSONS – 
RAKIETOWY 
MAG 
CZĘŚĆ I

Tomasz Krok

↑  Jack Parsons, 1943 
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W powszechnej świadomości wyścig kosmiczny 
wieńczący zimną wojnę został wygrany przez USA 
w dużej mierze dzięki wiedzy i umiejętnościom 
niemieckich naukowców o jawnie nazistowskich 
implikacjach ściągniętych w ramach operacji Paperclip 
(na czele z oficerem SS Wernherem von Braunem), 
którym w nowej ojczyźnie szybko puszczono 
w niepamięć niewygodne fakty z ich życia. Jest to 
oczywiście prawda, ale nie do końca... Przed wojną 
na Zachodnim Wybrzeżu w Pasadenie w Kalifornii 
działała już grupa amerykańskich naukowców, 
którzy dzięki swoim talentom, wyobraźni oraz 
kreatywności dała podwaliny pod amerykański 
program kosmiczny. Jednym z jej kluczowych 
członków był nietuzinkowy chemik-samouk oraz 
adept okultyzmu John Whiteside Parsons

Jack, bo pod takim imieniem znany był Parsons, urodził się 2 paź-
dziernika 1914 r. w Los Angeles w rodzinie sprzedawcy części 
samochodowych Marvela H. Parsonsa i pochodzącej z bogatej 
rodziny z Chicago – Ruth Virginii Whiteside. Małżeństwo roz-
padło się rok po urodzeniu Jacka w wyniku licznych romansów 
jego ojca, który wkrótce założył nową rodzinę. 

Młody Parsons dorastał pod czujnym okiem matki, a w wycho-
waniu jedynaka pomogli jej zamożni rodzice, którzy specjalnie 
w tym celu przeprowadzili się do Kalifornii. Jak opisywał później 
w swoich prywatnych zapiskach – żył w izolacji, która wpłynęła 
na jego niecodzienne zainteresowania. Jako dziecko wychowy-
wane przez samotną matkę był raczej typem samotnika pochła-
niającego książki. W szczególności fascynowała go twórczość 
ojca chrzestnego fantastyki naukowej Juliusza Verne’a, a przed-
stawione na kartach powieści wizje podboju kosmosu rozbudza-
ły jego wyobraźnię. Twórczość francuskiego pisarza skierowała 
gust czytelniczy Parsonsa ku literaturze pulpowej (groszowej), 
w której popularnymi motywami były właśnie: podróże kosmicz-
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ne oraz magia, a więc jak miało się niebawem okazać dwie jego 
największe namiętności. 

Duże znaczenie wywarło na niego także środowisko i klimat, 
w którym dorastał. Parsons mieszkał bowiem w Orange Grove 
Boulevard w Pasadenie w miejscu, które pełne było nietuzinko-
wych postaci – milionerów, artystów, wynalazców – elity Zachod-
niego Wybrzeża.

Jack, uczeń miejscowego gimnazjum Washingtona dręczony 
przez rówieśników był nieśmiały, mierzył się z dysleksją i cieszył 
się wątpliwą opinią kujona oraz bogacza. To właśnie tam poznał 
starszego o dwa lata, syna farmerów Edwarda Foremana, który 
bronił go przed szkolnymi gnębicielami. Połączyła ich wspólna 
fascynacja literaturą fantastyczno-naukową, która w końcu prze-
rodziła się w zainteresowanie nauką – chemią oraz fizyką. 

P I E RW S Z E  E K S P E RY M E N T Y 

Na samym początku eksperymentowali oni z  fajerwerka-
mi, a w 1928 r. konstruowali już pierwsze małe modele rakiet, 
w których łączyli mieszanki prochu za pomocą kleju. Dzięki ich 
korespondencyjnemu uczestnictwu w Amerykańskim Towarzy-
stwie Interplanetarnym (od 1934 r. Amerykańskie Towarzystwo 
Rakietowe) mieli możliwość nawiązania kontaktów z najlepszymi 
europejskimi ekspertami w tej dziedzinie, których znali z teore-
tycznych prac. Byli wśród nich niemiecko-austriacki fizyk i wyna-
lazca Hermann Oberth oraz jego asystent słynny Wernher von 
Braun. W 1931 r. Oberth otrzymał patent na rakietę napędzaną 
paliwem ciekłym, później współpracował przy projekcie pocisku 
balistycznego V2, a po wojnie pracował w USA. Niebawem jednak 
wymiana listów została zaprzestana, ponieważ Parsons i For-
man zauważyli, że niemieccy badacze z czasem zaczęli domagać 
się coraz bardziej szczegółowych informacji na temat postępów 
w pracach nad silnikiem rakietowym, nie dzieląc się własnymi 
spostrzeżeniami. 

W 1929 r. Parsons oraz Forman aplikowali do liceum Johna 
Muira w Pasadenie i kontynuowali swoje eksperymenty z mate-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
4 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
20

 
14

9

riałami wybuchowymi. Te mniej lub bardziej udane próby zostały 
przerwane przez zaniepokojoną zainteresowaniami syna matkę 
Parsonsa, która postanowiła go wysłać do Akademii Wojskowej 
dla chłopców w San Diego. Wydalono go stamtąd szybko ze wzglę-
du na naganne zachowanie (m.in. wysadził w powietrze szkolne 
toalety). Po powrocie do domu Jack kontynuował swoją pracę, 
a w 1932 r. udało mu się skonstruować prototyp napędu rakie-
towego za pomocą mieszanki prochu strzelniczego i aluminium 
umieszczonego w matrycy woskowej.

W tym samym roku podjął pracę w filii fabryki prochu Hercules 
w Pasadenie, co dało mu możliwość prowadzenia dalszych badań. 
W 1933 r. ukończył prywatną The University School w Pasadenie, 
następnie wraz z Formanem przez dwa lata uczęszczali do Pasa-
dena Junior College, którego jednak ostatecznie nie ukończył. 
Następnie został zatrudniony w głównej Fabryce Prochu Hercu-
les w Los Angeles, dzięki czemu zyskał jeszcze więcej praktycznej 
wiedzy na temat chemii i materiałów wybuchowych. Właściciele 
byli na tyle zadowoleni z jego pracy, że chcieli go awansować na 
stanowisko kierownika. Parsons nie przystał jednak na tę pro-
pozycję, ponieważ widział, swoją przyszłość na uczelni, z której 
zrezygnował z powodu kłopotów finansowych, w jakie wpadła 
rodzina po śmierci jego dziadka. 

Po powrocie do Pasadeny Jack wraz z Edem Foremanem wciąż 
każdą wolną chwilę poświęcali na udoskonalanie i rozwój kon-
cepcji silnika rakietowego. Ich testy były na tyle imponujące 
i zaawansowane, że już wkrótce weszli oni w elitarny krąg bada-
czy związanych z Kalifornijskim Instytutem Technicznym Politech-
niki Kalifornijskiej (CALTECH). To właśnie tam poznali starszego 
od nich zaledwie o 2 lata doktoranta, syna czeskich imigrantów 
Franka Malinę. Po początkowych oporach wobec Parsonsa i Fore-
mana, którzy nie mieli formalnego wykształcenia, przekonany 
wynikami ich prac Malina, będący wówczas pracownikiem CAL-
TECH-u, postanowił rozpocząć wspólne testy. Autor biografii Par-
sonsa zatytułowanej „Strange Angel” – George Penedel określił 
ich niezwykle trafnie mianem „uzupełniającego się triumwiratu”, 
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w którym Parsons odgrywał rolę chemika, Malina matematyka, 
a Foreman inżyniera. 

W międzyczasie w 1934 r. Parsons przeprowadził się wraz 
z matką i babką do mniej prestiżowego Sant John Avenue w Pasa-
denie i rozpoczął pracę w firmie Halifax Explosives wraz z Fore-
manem. Wiosną 1935 r. poślubił poznaną 2 lata wcześniej na 
potańcówce w kościele Baptystów Helen Northrup. Pochodziła 
ona z rodziny Brytyjczyka Thomasa Cowleya (zmarłego w 1920 r.) 
oraz Olgi Nelson, swoje nazwisko przyjęła po zaborczym ojczymie 
Burtonie Northrupie. 

C A LT E C H

Malina po szeregu wspólnych eksperymentów postanowił skon-
taktować Parsonsa i Foremana ze swoim wykładowcą, wybitnym 
fizykiem węgierskiego pochodzenia Theodorem von Kármánem, 
który od 1930 r. sprawował funkcję dyrektora laboratorium aero-
nautycznego Guggenheima w ramach CALTECH-u. Zainteresowa-
ny opisem ich osiągnięć przedstawionych przez Malinę Kármán 
pozwolił swojemu podopiecznemu na prowadzenie wspólnych 
badań z Parsonsem oraz Foremanem, mimo że nie posiadali oni 
akademickich afiliacji. 

O  postępach w  pracach wiemy dzięki listom wysyłanym 
przez Malinę do swoich rodziców, w których składał im relacje 
z doświadczeń. Można się z nich m.in. dowiedzieć, że były one 
stopowane przez częste przerwy spowodowane obowiązkami, 
które Parsons i Foreman mieli wobec Halifax Explosives. Pomimo 
tego każdą wolną chwilę poświęcali oni projektowaniu silnika 
odrzutowego oraz opracowywaniu paliwa rakietowego. W tym 
ostatnim prym wiódł Parsons, który eksperymentował z balisty-
tem bezdymnym – prochem wyprodukowany z użyciem trudno 
lotnego rozpuszczalnika, wymyślonego przez słynnego wynalazcę 
dynamitu Alfreda Nobla. 

Głównym problemem grupy były finanse. Nie mogli oni liczyć 
na sponsora przy zakupie środków chemicznych i materiałów 
czy ewentualnego sfinansowania stypendium, które pozwoli-
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łoby im zająć się rakietami, które potencjalnym inwestorom 
nadal jawiły się jako coś niepoważnego  – rodem z  powieści 
fantastycznonaukowych. 

Przełomem okazał się 31 października 1936 r. kiedy to miał 
miejsce pierwszy test silnika rakietowego na paliwo ciekłe, który 
odbył się w pobliżu Devil’s Gate Dam w Arroyo Seco w Kalifornii. 
Początkowe próby nie pozwoliły na wzniesienie się modelu rakie-
ty, pomimo tego były one obiecujące. Parsons, Foreman i Mali-
na zdali sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest skalibrowanie 
odpowiedniego ciśnienia, podczas którego w reakcję z paliwem 
wchodzi utleniacz, co wytwarza wyrzut gazów przez dyszę napę-
dową i pozwala na uzyskanie siły odrzutu. W końcu listopada 
udało im się sprawić, by silnik działał przez 20 sekund, jednak 
nadal nie byli w stanie wznieść modelu w powietrze. W styczniu 
1937 r. zaprezentowali działanie swojego silnika Kármánowi, któ-
ry uznał, że jest on na tyle obiecujący, iż warto by zamiast gdzieś 
na pustkowiu był on testowany w laboratoryjnych warunkach 
poligonu CALTECH-u. Dzięki możliwościom tej instytucji zaczę-
li oni budowę znacznie większych modeli silników. Wkrótce do 
grupy dołączył Chińczyk Hsue-Shen Tsien (znany później jako 
Qian Xuesen1) absolwent Szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong 
oraz Weld Arnold, który został oficjalnym fotografem. To właśnie 
wtedy studenci Politechniki Kalifornijskiej ochrzcili ich mianem 
„suicide squad” (grupa samobójców) ze względu na niezwykle 

1 Qian Xuesen (1911–2009) – współtwórca Jet Propulsion Laboratory i pomysłodawca 
koncepcji promu kosmicznego. Współpracownik amerykańskiej armii, jako naukowy 
doradca Sił Powietrznych USA przesłuchiwał Wernhera von Brauna i innych niemiec-
kich inżynierów budujących V2. W 1955 r. w związku z zatajeniem przez niego faktu 
przynależności do organizacji komunistycznej został wydalony z USA. Po powrocie 
do Chin został szefem 5. Akademii Badawczej przy Ministerstwie Obrony i dyrekto-
rem programu balistycznego. W 1958 r. został członkiem Komunistycznej Partii Chin. 
W 1966 r. w czasie rewolucji kulturalnej został pomówiony przez współpracowników 
o szerzenie nazistowskiej propagandy, przez co w 1967 r. decyzją samego Mao Zedonga 
został zwolniony ze stanowiska. Przez jakiś czas pracował jako zwykły robotnik. Dzię-
ki wsparciu innych polityków, po publicznym złożeniu samokrytyki i zadeklarowaniu 
poparcia dla przywódcy, został mianowany wiceministrem. Jest uważany za twórcę 
chińskiego programu kosmicznego. 



tO
M

A
Sz

 k
RO

k 
/ 

jA
ck

 p
A

R
SO

N
S 

– 
R

A
kI

et
O

W
y 

M
A

g
  

15
2

niebezpieczny charakter eksperymentów. Podczas jednego z nich 
o mało nie wysadzili w powietrze części laboratorium. 

24 kwietnia 1937 r. Frank Malina odnotował w swoich oso-
bistych notatkach, że Parsons rozpoczął prace nad artykułem 
z dziedziny chemii, który zakończył 19 czerwca 1937 r. Został on 
zatytułowany: „Porównanie wybranych substancji jako paliw do 
silników odrzutowych” i był to jego jedyny indywidualny arty-
kuł Parsona, który okazał się na tyle znaczący, że został wkrótce 
utajniony przez amerykański rząd. Na początku 1938 r. „suicide 
squad” udało się zaprojektować i opracować model silnika odrzu-
towego, który działał nieprzerwanie przez ponad minutę. 

Oprócz kwestii stricte naukowych członkowie „suicide squad” 
wdali się w działalność polityczną. W wyniku działań nowego asy-
stenta Kármána i absolwenta CALTECH-u – żydowskiego emi-
granta z Ukrainy Sidenya Weinbauma, Parsons i Malina zaczęli 
interesować się komunizmem. Weinbaum dawał im kopie dzieł 
Marksa oraz Lenina i jako członek Amerykańskiej Partii Komu-
nistycznej liczył na to, że uda mu się z ich pomocą utworzyć 
komórkę komunistyczną w środowisku CALTECH-u. Spotykali 
się oni raz na miesiąc w domu Weinbauma, by na fali popular-
ności antyfaszyzmu dyskutować na tematy związane z polityką 
i trwającą wówczas wojną domową w Hiszpanii. Parsons stał się 
nawet prenumeratorem komunistycznej gazety People’s Daily 
World jednak nie zdecydował zapisać się do partii. W latach 50. 
w erze Makkartyzmu epizod fascynacji komunizmem zaszkodził 
byłym już członkom „suicide squad”, ponieważ z jego powodu stali 
się oni obiektem zainteresowania amerykańskich służb.

W maju 1938 r. Parsons jako specjalista CALTECH-u został 
biegłym podczas procesu dotyczącego nieudanego zamachu 
bombowego przeprowadzonego 14 stycznia 1937 r. na kalifornij-
skiego detektywa Harry’ego Raymonda, który badał powiązania 
pomiędzy Policją Los Angeles a zorganizowaną przestępczością 
w tym mieście. Parsons odtworzył dokładny model rurobomby 
i na potrzeby procesu zdetonował go w kontrolowanych warun-
kach w samochodzie, by zaprezentować i uzmysłowić ławie przy-
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sięgłych, jak bardzo śmiercionośny mógł być w skutkach wybuch. 
W wyniku procesu skazany został kapitan policji w Los Angeles 
Earl Kynette. 

C R OW L E Y  I   P O C Z ĄT K I  FA S C Y N A C J I  O K U LT Y Z M E M

Około 1939 r. doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń 
w  życiu Parsonsa, gdy przypadkowo odkrył on w  bibliotece 
swojego przyjaciela Roberta Rypinskiego książkę Konx Om Pax 
autorstwa brytyjskiego okultysty Aleistera Crowleya. Dzieło to 
na poważnie zapoczątkowało u niego fascynację okultyzmem, 
z którego popkulturowymi wyobrażeniami zetknął się wcześniej 
podczas lektury licznych powieści pulpowych. 

Crowley twórca systemu magicznego Thelemy, który propago-
wał na łamach swoich licznych prac, urodził się w 1875 r. w domu 

J. Parsons prezentujący skonstruowaną przez siebie replikę bomby samochodowej 
wykorzystanej w trakcie procesu o próbę zabójstwa Earla Kynette’a, 1938
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właściciela browaru, pastora i zwolennika ruchu braci plymuc-
kich – ultrakonserwatywnego nurtu w ramach protestantyzmu 
należącego do ewangelikalnego chrześcijaństwa. Aleister wycho-
wany w duchu chrześcijaństwa jak na złość rodzinie w młodym 
wieku zainteresował się ideami okultystycznymi, które pod 
koniec XIX w. przeżywały swój renesans, za sprawą osób takich 
jak m.in.: twórczyni nowoczesnej Teozofii Helena P. Bławatska 
(1831–1891) czy pionier magii seksualnej Paschal Beverly Ran-
dolph (1825–1875). Crowley początkowo zaczytywał się w przepeł-
nionych symboliką fragmentach Objawienia Św. Jana, następnie 
zintensyfikował swoje zainteresowania zagadnieniami związa-
nymi z metafizyką na studiach w Trinity College na Uniwersytecie 
Cambridge.

W 1889 r. wstąpił do Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku – 
tajnego stowarzyszenia inicjacyjnego powstałego rok wcześniej 
w Londynie, które wykształciło się ze środowisk wolnomularskich 
oraz quasimasońskich. Stosowany w nim ceremoniał wywodził 
się właśnie z masonerii, natomiast ideowo Zakon związany był 
z tradycją hermetyzmu oraz ruchu różokrzyżowego. Jego głów-
nymi twórcami oprócz byli wolnomularze: William Robert Wood-
man i Samuel Liddell Mathers, a najbardziej znanymi członkami: 
irlandzki poeta i laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
William Butler Yeats oraz wybitny etnolog William Forsell Kirby. 

Crowley wkrótce opuścił jednak Złoty Brzask, dołączając 
w 1910 r. do para-masońskiego zakonu Ordo Templi Orientis łączą-
cego tradycję gnostycyzmu oraz wschodnich praktyk: jogi i tantry, 
w którym naczelną rolę odgrywała magia seksualna. W rozumie-
niu Crowleya magia, nazywana przez niego „magiją” była nauką, 
wyraźnie dystansował ją od typowych trywialnych skojarzeń ze 
sztuczkami magicznymi, trickami czy iluzją. Naukowość magiji 
pojmował on na równi z naukowością takich dziedzin jak fizyka 
czy chemia. Twierdził, że „Magija to nauka poznawania siebie 
i swoich uwarunkowań”. Jej podstawą była Thelema (z gr. Wola), 
której filozofia sprowadzała się do maksymy „Czyń swą Wolę” 
(Do what thou wilt) oznaczającej, że każda jednostka powinna 
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rozwijać się i żyć jakakolwiek by ona nie była i odrzucać wszelkie 
struktury społeczne oraz psychiczne, które stałyby na drodze do 
tego celu. Jednym z najważniejszych rytualnych celów Thelemy 
jest nawiązanie kontaktu ze swym Aniołem Stróżem, a więc praw-
dziwym „ja” człowieka. Crowley utrzymywał, że udało się mu to 
zrobić podczas jego podróży do Egiptu w 1904 r. gdy jego Anioł 
Stróż o imieniu Aiwass przekazał mu treść jego największego 
dzieła – Księgi Prawa. Kolejnym ważnym celem nauk brytyjskiego 
okultysty było stworzenie ciała astralnego, poprzez oddzielenie go 
od ciała fizycznego. Byt astralny zdaniem Crowleya pozwalał na 
nieograniczoną eksplorację na inne planety, a nawet inne światy 
i „prowadzić boje z najbardziej niewypowiedzianymi demonami 
otchłani”. Religioznawca Hugh Urban, cytując Crowleya zwięźle 
podsumował najważniejsze założenia Thelemy: […] ostatecznym 
celem magii jest urzeczywistnienie nieskończonej mocy każdej indy-
widualnej jaźni oraz jej woli. Skoro „każdy mężczyzna i każda kobieta 
jest gwiazdą”, każdy z nas jest „nie tylko częścią Boga, ale Najwyższym 
Bogiem”; każdy z nas jest „w Bogu jedyny”; w istocie, każde „proste 
elementarne ja to najwyższy Bóg, ten sam Bóg”.

Wracając jednak do Parsonsa, po lekturze prac Crowleya, był 
on na tyle zafascynowany poglądami brytyjskiego okultysty, że 
nawiązał z nim korespondencyjny kontakt, stając się jednym 
z jego ważniejszych amerykańskich adeptów… Ω

Res continuetur
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Ryszard Surmacz – Etos, wg Wielkiej 
Encyklopedii PWN, to stały sposób 
postępowania właściwy człowiekowi. 
Definicja prof. Czesława Robotyckiego 
mówi, że jest on „zbiorem dwu 
dopełniających się zjawisk: moralności 
i obyczaju”. Jeżeli tak, to musimy 
zauważyć, że dziś zmieniła nam się nie 
tylko moralność, ale również zmienił się 
obyczaj. Etos pozostał więc jakby bez 
„żołnierzy”. I teraz pytanie, czy możemy 
zrezygnować z etosu, który jest częścią 
naszej kultury, który definiował nasze 
elity i przyjąć zasady nowej etyki, która 
narzuca nam inny model zachowań?

Prof. inż. Jacek Przygodzki – Nie 
badałem zjawisk socjologicznych i być 
może nie dostrzegam czegoś. Miesz-
kam w Warszawie i ona jest szczegól-
nym miejscem, bo tu się zjechali wszyscy 
dostojnicy partyjni, funkcjonariusze 
służb specjalnych i różni prominenci. 
Oczywiście, po zakończeniu swoich funk-
cji, pozostali. Ale jak się okazuje rodowici 
warszawiacy, w ten czy inny sposób, też 
wracali. Napływowych jest oczywiście 
ogromna masa, ale obyczaj się chyba nie 
popsuł. Natomiast z moralnością jest 
różnie. Zrezygnować z etosu jednak nie 
możemy.

Prof. inż. Andrzej Jakubiak – Oczy-
wiście, że nie możemy, bo życie stałoby 
się paskudne. Musimy mieć jakieś zasady, 

którymi się kierujemy. Możemy je nazwać 
moralnością i obyczajem, tylko pozosta-
je pytanie, co robić, skoro ten tradycyjny 
etos przestał istnieć? Niektóre środowi-
ska mogą go w ogóle nie znać, w innych 
przestał już działać. Rzecz w tym, że 
znaleźliśmy się w okresie przejściowym, 
kiedy polskie społeczeństwo buduje swój 
dobrobyt, a w takim czasie dzieją się 
rzeczy dobre i złe. Trzeba pilnować, aby 
te dobre były bardziej widoczne. Moje 
doświadczenia ze studentami, w kwe-
stiach etosu i tak zwanych „potrzeb 
duchowych”, są takie, że jeżeli do nich 
się mówi o kulturze, tradycji i niedale-
kiej przeszłości, to ich to wciąga. Ogólnie, 
nie jest tak źle, bo wielu młodych ludzi 
szuka czegoś więcej, niż schemat: „dobre 
studia – dobrze płatna praca – dobra roz-
rywka”. Studenci dość licznie uczestniczą 
w formacjach kulturotwórczych, kościel-
nych, sportowych i innych, często, jako 
wolontariusze w organizacjach charyta-
tywnych. Jeżeli chodzi o przyszłość etosu, 
jestem więc umiarkowanym optymistą.

R. S. – Właśnie, wspomniał Pan 
o „kulturze i nieodległej przeszłości” 
w powiązaniu ze studentami. Nasza 
wyobraźnia i ogólnie – przygotowanie 
do życia, funkcjonują chyba w zbyt 
wąskiej przestrzeni. O niepodległej II RP 
wiemy niewiele. Swoją świadomość 
zamknęliśmy w PRL-u i nie możemy 
z niej wyjść. Na przykład u Niemców 
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i Rosjan historia jest wciąż żywa, 
i to na przestrzeni dziejów. Inżynier 
i humanista nad Wisłą żyją w dużo 
węższej perspektywie. Zamykanie się 
w okresie peerelowskim jest jakimś 
głębokim nieporozumieniem. Dusimy 
się, brakuje nam tlenu i przestrzeni. 
W takiej sytuacji źle się myśli i pracuje.

A. J. – Nie zgadzam się z tym stwierdze-
niem. Oczywiście, są grupy społeczne 
mocno tkwiące w epoce PRL-u, ale jest 
ich coraz mniej. Obserwuję natomiast 
spore zainteresowanie na przykład epoką 
właśnie Drugiej Rzeczypospolitej, będą-
cą czasami niemal fascynacją. Młode 
pokolenie raczej nie jest zainteresowane 
przeszłością, ale to jest chyba takie ich 
prawo – żyją teraźniejszością i budują 
swoją przyszłość…
J. P. – Zamykanie się w okresie PRL-
-owskim występuje, ale chyba nie tak 
powszechnie, To zbyt pesymistyczna 
wizja. W moim środowisku ten okres jest 
przedmiotem kpin. 

 R. S. – Klęska w II wojnie i okres 
PRL-u przerwały ciągłość elit i myśli, 
a więc również żywotność narodowego 
etosu. Czy starsze pokolenie, które 
przeszło okres komunistyczny, jest 
w stanie przekazać te wartości, które 
budowały naszą kulturę i spoistość 
wspólnotową przez 1000 lat?

A.J. – Tu już nie jestem takim optymistą. 
Zniszczenia, których dokonał poprzedni 
system, są znaczne. Rodzący się w Polsce 
nowy kapitalizm, też swoje dokłada. Mło-
de pokolenie, również za sprawą rewo-
lucji technicznej, coraz bardziej „ucieka”, 
a starsze bywa coraz częściej traktowane, 
jak coś egzotycznego

R. S. – Kierunek na przyjemność…

A. J. – Owszem, ale to młode pokolenie 
doskonale zdaje sobie sprawę, że niczego 
nie ma bez pieniędzy. I ono ciężko pracu-
je. Odpowiedź na pytanie brzmi – odbu-
dowanie pewnych tradycji i wartości jest 
w tej chwili trudne, ale nie niemożliwa. 
I tu widzę dużą rolę dla organizacji zawo-
dowych i społecznych oraz ośrodków 
kultury, czy też kręgów religijnych. Ale 
będzie to niestety praca u podstaw. Czy 
się uda? Nie wiem. A jakie będą wartości 
za dziesięć lat, też trudno powiedzieć.

R. S. – Wartości podstawowe w zasadzie 
są niezmienne od początku istnienia 
człowieka. Jeżeli nie będzie on ich 
przestrzegał, nastąpi degeneracja. 
A degeneracja, zgodnie z prawami 
fizyki, podlega rozkładowi. Trwałej 
zmianie podlegają tylko pewne niuanse. 
Nie mamy więc wyboru.

J. P. – Oczywiście, trzeba utrwalać i popu-
laryzować wartości podstawowe. 
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A. J. – Jeśli dobrze rozumiem, to mówimy 
teraz o najwyższych wartościach czło-
wieka, które tworzą podstawowy kanon 
moralny. Rzeczywiście te wartości powin-
ny być trwałe, a ich pewna modyfikacja, 
czy też raczej uzupełnienie, jest natural-
ną koniecznością, wynikającą z rozwo-
ju naszej cywilizacji. Nie mam wątpli-
wości, że kanon musi być propagowany 
i przestrzegany, ale co z nowymi regułami 
moralnymi i etyką ery informatycznej? To 
ogromne wyzwanie dla ludzkości, rzeczy-
wiście ocierające się o problem rozkładu, 
a nawet zagłady naszej cywilizacji.

R. S. – Wyłania się w takim razie może 
głupie pytanie, co to jest praca?

A. J. – Pomijając aspekt biblijny, „pracą” 
możemy określić wszystko to, co w swojej 
ziemskiej egzystencji musimy wykonać, 
aby przeżyć. Tak bym to określił.
J.P. – Zawsze były warstwy uprzywilejo-
wane, które nie pracowały, a przeżyły. 
Przed rozbiorami warstwa, która miała 
prowadzić naród, nie sprawdziła się i być 
może jest to paradoks. Ale z reguły, tak, 
praca jest konieczna dla przeżycia.
A. J. – Może dodam, że warstwy, o których 
wspomniał pan profesor Przygodzki, nie 
były bezczynne. Zajmowały się kultu-
rą i nadzorem. Rzeczywiście przyczyniły 
się w jakimś sensie do upadku Rzeczy-
pospolitej, ale później w okresie rozbio-
rów, zapisały niejednokrotnie piękną 

kartę w ochronie naszego dziedzictwa 
narodowego. Ale wracając do „pracy” – 
miałem na myśli taką, która jest potrzeb-
na człowiekowi do przetrwania, również 
w sensie mentalnym i psychicznym. 
Słowa biblijne są mądre – chcesz przeżyć, 
pracuj, pomnażaj dobra i swoje talenty.

R. S. – Filozofia, najpierw jako 
zbiór myśli, potem już jako nauka, 
powstawała na bazie pewnej dojrzałości 
i okresu sytości ludzi, którzy mogli 
sobie pozwolić na myślenie. Na takim 
korzeniu powstawały też klasztory, 
uniwersytety, szkoły.

J. P. – To była praca umysłowa…
A. J. – Dziękuję, że pan Profesor tak to 
skomentował… Ale każda praca, jeżeli 
jest solidna, powinna przynosić korzyści 
wykonawcy i jego otoczeniu. Taka praca 
uszlachetnia.
J. P. – Warto tu też przywołać wolontariu-
szy. Mam na myśli ich działalność w całej 
sferze socjalnej. Taka praca naprawdę 
podnosi na duchu.

R. S. – Wracając do etosu. Musiał on 
wychodzić z jakichś wartości, które 
sprawdziły się w czasie i przestrzeni, 
a potem ów etos pozostał już jako 
środek obrony, ochrony lub prewencji.

J. P. – W okresie zaborów Polacy sami 
przygotowywali się psychicznie i moral-
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nie do przyjęcia niepodległości w 1918 r. 
Okres międzywojenny był utrwaleniem 
wartości wypracowanych w okresie nie-
woli. Inne mocarstwa się rozpadały, my 
jednoczyliśmy się z trzech kawałków – 
w jeden naród. Na to wszystko składa-
ła się praca wielu pokoleń i wówczas po 
raz kolejny, wspólnie, odbudowaliśmy 
nasz narodowy etos. Nie możemy o tym 
wszystkim zapomnieć. Ta ogromna pra-
ca była wykonywana przez ludzi nieko-
niecznie działających w systemie. Były 
na przykład kobiety, które uczyły pota-
jemnie historii i literatury na pensjach, 
muzyki w domach, a także matki, które 
czytały swoim dzieciom utwory polskich 
wieszczów. Z tego przekazu i niepodległe-
go państwa, w czasie II wojny, powstało 
Polskie Państwo Podziemne, dla którego 
oświata stała się najwyższym nakazem.

R. S. – Panie Profesorze, a jak można 
opisać etos przedwojennego inżyniera?

J. P. – Inżynier przed wojną cieszył się 
dużym autorytetem. Bycie inżynierem 
zobowiązywało. Mniej mówi się o auto-
rytecie techników, ale oni jako dobrzy 
fachowcy, też mieli szacunek. Bardzo cie-
kawy jest fragment książki Mieczysława 
Jałowieckiego Na skraju imperium, w któ-
rej opisuje, jak kompletował zespół ludzi 
do niesłychanie trudnego zadania, jakim 
była praca w Gdańsku wobec nieuregu-
lowanego stanu prawnego tego miasta 

i wobec postawy Niemców, którzy nie 
wahali się kraść mąkę i zboże z dostaw 
amerykańskich. Trzeba było ludzi ener-
gicznych o nieposzlakowanej uczciwo-
ści. Angażował członków swej rodziny 
i powinowatych, wiedząc, że oni, jako 
była szlachta, będą mówić prawdę i będą 
odporni na pokusy korupcji. Nie wiem, 
czy ktokolwiek zbadał ilu inżynierów, 
miało pochodzenie szlacheckie i przenio-
sło etos swojej warstwy do środowiska 
inżynierów. Sądzę, że była to znacząca 
ilość, bo wśród synów szlacheckich była 
powszechna chęć kształcenia się.
A. J. – Dodałbym jeszcze przedwojenne 
określenie inżynierów, jako: „inteligencja 
techniczna”. Dla mnie słowo „inteligen-
cja” zawiera właśnie ten etos – inżynier 
„homo faber” z duszą artysty. Bardzo 
brakuje mi tego dzisiaj, szczególnie na 
etapie kształcenia i kształtowania kadry 
technicznej.

R. S. – Komunistyczny system bardzo 
ostro walczył z tradycyjnym polskim 
etosem. W tym czasie zdołał skłócić 
z sobą nie tylko humanistów, ale 
również techników z inżynierami. I tu 
chciałbym nawiązać do myśli, którą 
poddał prof. Jakubiak, że obecny 
system, poprzez wprowadzanie np. 
„wyścigu szczurów”, czy tradycyjnego 
„kolesiostwa” lub nadmiernego 
obniżania kosztów wytwarzania, 
wcale nie stara się niczego zmienić. 
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Jeżeli chcemy uratować etos dobrej 
pracy, to w jakiś sposób musimy się 
ustosunkować do tej rzeczywistości?

J. P. – Trudno się z pierwszą częścią zgo-
dzić, bo cały ruch „Solidarności” temu 
zaprzecza. Etos przetrwał…
A. J. – Komuniści też mieli swój etos…
J. P. – Nie wiem jaki, skoro potrafili zabi-
jać systemowo „wrogów ludu”, których 
żaden normalny sąd nie skazałby na karę 
śmierci. Ich sądy skazywały takich ludzi 
jak Pilecki czy Fieldorf. 

R. S. – Czy w tym przypadku możemy 
mówić o etosie?

J. P. – To był raczej antyetos.
A. J. – Etos w rozumieniu definicji prof. 
Robotyckiego, jako „zbiór moralności 
i obyczaju”, jest jednoznaczny. Nie może-
my więc nie zauważyć, że komuniści też 
mieli swoją moralność i swoje obyczaje. 
A co z tego pozostało? I tu pozwolę sobie 
na żart… pozostał slogan: „nie deptać 
trawników” i „nie śmiecić”. Nie mniej jed-
nak musimy ponownie postawić pytanie: 
czy obecny system, w którym żyjemy, też 
czegoś nie gubi? Młode pokolenie zachły-
snęło się nowością, wolnością, światowo-
ścią i nie bardzo chce cokolwiek zmienić. 
Ponadto, jeżeli którakolwiek z obecnych 
partii zbytnio narzuca jakiś model zacho-
wań, to owszem, część za tym pójdzie, 
ale druga, duża część młodego pokolenia 

intelektualnie rozbudzonego, odbiera to 
jako narzucenie ideologii. Wśród mło-
dych ludzi na przykład sprzeciw wobec 
PiS jest spory, bo hasła tej partii traktują 
jako ograniczenie ich wolności. Oni nie 
chcą przyjąć do wiadomości, że można 
funkcjonować z pewnymi ograniczenia-
mi. Czy stary etos uda się odbudować? 
Pewnie tak, ale inaczej.
J. P. – Są ludzie, którzy zawsze będą kwe-
stionować wszystko, nawet przepisy 
ruchu drogowego. Nie zdają sobie spra-
wy, że gdyby nie one, już by nie żyli.
A. J. – W Niemczech, czy Anglii społe-
czeństwa przyzwyczajone są do egzeku-
cji prawa. W Polsce przez cały wiek XIX 
i połowę XX musieliśmy z obcym prawem 
walczyć. My tak naprawdę nauczyliśmy 
się łamać prawo.

R. S. – Dziś swój punkt odniesienia 
lokujemy w PRL i okresie „Solidarności”. 
Trochę też podpieramy się okresem 
zaborów, ale ogólnie mamy do czynienia 
z krótką perspektywą. Natomiast 
w II RP sytuacja była już inna. To złe 
pozaborowe nastawienie zmieniała 
rodzina, szkoła, wojsko, Kościół. I tamta 
Polska w tym zakresie odniosła sukces, 
obecna ponosi klęski.

A. J. – Nie nazwałbym tego klęską, raczej 
brakiem sukcesów. Nie zamierzam bro-
nić dzisiejszych polityków i decydentów 
w obszarze wychowawczo-edukacyjnym, 
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ale obecna sytuacja jest paradoksalnie 
trudniejsza, no może lepszym określe-
niem jest „bardziej skomplikowana”. 
Społeczeństwo wkraczające w dobro-
byt, z rozbudzonymi potrzebami i nie-
bywałym dostępem do informacji nie 
jest skore do odrabiania lekcji z etyki 
i moralności…
J. P. – Przed wojną państwo podjęło świa-
domie funkcję wychowawczą. Utworzono 
Instytut Propagandy Państwowotwór-
czej. Dbano o wydawanie książek propa-
gandowych. Była to dobra propaganda, 
bo oparta na prawdzie. Dziś indoktryno-
wani fałszywą propagandą nie lubimy 
tego słowa, ale ono nie musi nieść złych 
treści. Jeżeli rodzina, Kościół, szkoła, 
wojsko, państwo i media będą wychowy-
wały w pozytywnym duchu, wszyscy na 
tym skorzystamy. Ale podejrzewam, że 
najtrudniej będzie z prasą i telewizją, bo 
zaraz podniesie się histeryczny wrzask 
o wolność słowa i przekonywanie, że 
obejmuje ono także treści złe, fałszywe 
i nieprzyzwoite.

R. S. – Przejdźmy do drugiej części 
pytania, jak uratować etos pracy 
w obliczu „wyścigu szczurów”, 
„kolesiostwa” i nadmiernego obniżania 
kosztów wytwarzania?

J. P. – Trzeba przestrzegać uczciwości 
w pracy i eliminować niewłaściwych 
ludzi, zwłaszcza z kierowniczych stano-

wisk. Oczywiście, „uczciwość” rozumiem 
szerzej, nie ograniczam jej tylko do kra-
dzieży. Osiągnięcie tego przepisami jest 
trudne, ale dobre prawo i dobre przepi-
sy będą wymuszały zmianę w dobrym 
kierunku. 
A. J. – Dobre prawo nie wystarczy, muszą 
zostać wdrożone mechanizmy jego prze-
strzegania i egzekucji.

R. S. – Podsumujmy. W jakimś stopniu 
załamały już chyba wszystkie etosy: 
nasz tradycyjny – na pewno, a do 
jakiego stopnia totalitarne – niemiecki 
i sowiecki pokaże czas. Na horyzoncie 
pojawił się kolejny. Społeczeństwo 
polskie pozostało bez żadnej osłony, 
bez etosu, a więc bez żadnej busoli 
kulturowej i osiadło na etapie „róbta co 
chceta”. Przed nami epoka cyfryzacji – 
wchodzimy w świat bez granic, bez dna 
i pułapu. Człowiek może być wszędzie, 
robić co mu się podoba, ale w tym 
poczuciu wolności nie do końca chyba 
rozumie, że dla swojego przetrwania, 
musi się samoograniczać, a więc wrócić 
do starego etosu, aby po prostu przeżyć, 
wychować dzieci i pozostać żywym na 
ziemi.

A. J. – Uważam, że „przyroda” swoje zrobi, 
a ludzkość nie zatraci instynktu samo-
zachowawczego. Zadaniem mądrych 
ludzi jest, aby ten proces przeprowadzić 
w sposób jak najmniej bolesny. Proble-
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mem jest niewielka ilość autorytetów. I tu 
ponownie musimy sięgnąć do historii. 
Ubytek inteligencji w II wojnie i potem 
w PRL, tamtejsze wychowanie i komu-
nistyczna ideologia, swoje zrobiły. W tej 
sytuacji odbudowanie elit jest procesem 
pracochłonnym, szczególnie w świecie, 
w którym dominuje sieć, a więc wolność 
i bezproblemowy dostęp do wszystkie-
go. Rzecz w tym jednak, że ten proces 
się toczy i musi doprowadzić do jakiegoś 
przełomu mentalnego, bo społeczeństwo 
nie wytrzyma tego, co samo sobie stwo-
rzyło. Wierzę więc w biologię społeczną, 
przyrodę i instynkt samozachowawczy 
człowieka.

R. S. – Czyli, że „przyroda” wymusi 
powrót do etosu.

A. J. – Tak.
J. P. – Wrócę do dwudziestolecia między-
wojennego. Tamto pokolenie wychowy-
wały rodzina, szkoła i Kościół. I wszy-
scy dążyli do tego samego. Dziś nie ma 
już jedności celu. Przedwojenny model 
szkolnictwa był bardzo dobry, obecne 
szkolnictwo o nim zapomniało.
A. J. – Czasy się jednak zmieniły, potrzeby 
społeczne też. Dzisiejsze społeczeństwo 
musi się dostosować do nowych warun-
ków. Dawniej mieliśmy trójpodział w jed-
ności: rodzina, państwo, Kościół, dziś 
istnieje wiele innych bodźców, które stare 
podziały rozbijają. Reforma Jędrzejewi-

cza na tamte czasy była świetna, dziś nie 
może się udać.

R. S. – Jeżeli dziś nie uwzględnimy 
kontynuacji, znikniemy z tego 
świata. Obecne warunki polityczne 
nie zaakceptują nowego początku. 
Jędrzejewicz scalał. W III RP jesteśmy 
tak samo rozbici, jak byliśmy w II RP 
i dlatego potrzebujemy drugiego 
Jędrzejewicza. Taka wydaje się logika 
dziejów.

A. J. – Tak, jeżeli korzenie się podcina, 
drzewo upada. Musimy jednak wziąć 
pod uwagę, że współcześni Polacy mają 
zupełnie inną wrażliwość. Ta nowa wraż-
liwość była wpajana już od dziecka. 
Nachalność może wiele zniszczyć. Pyta-
nie więc, jak to zrobić?

R. S. – Młode pokolenie nie potrafi 
nawiązać do żadnej ciągłości. Wydaje 
mi się, że zagubienie tego, co zbudowała 
II RP, jest naszym dramatem. Tam 
wszystko się zaczęło i jeszcze nic się nie 
skończyło.

A. J. – Młode pokolenie jest takie roze-
drgane. Oni się w sobie miotają. Mają 
rzeczywistość sieciową, w której bardzo 
mocno siedzą i tam lokują swoją natu-
ralną potrzebę kontaktu, wspólnoty. 
W tym widzę szansę, ale trzeba umie-
jętnie to wykorzystać. Na co dzień mają 
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grupy rekonstrukcyjne, koła katolickie, 
pielgrzymki i inne organizacje społeczne. 
W ten sposób uzupełniają to, co stracili 
w sieci.

R. S. – Czy młodzi zdążą 
zagospodarować swoją przestrzeń 
zagubienia, zanim inni nie zdobędą ich 
świadomości? Brakuje przewodników, 
autorytetów. Sieć jest ogromnym 
wsysającym śmietnikiem.

A. J. – Muszą. Muszą, bo to ich „być albo 
nie być”. Problem jest z wartościami. Pro-
pozycje, jakie otrzymują w internecie, są 
bardziej atrakcyjne, niż te, które oferu-
je im tradycyjne wychowanie domowe 
z nakazami. Nie potrafią odróżnić, co 
ma wartość, a co jej nie ma. Autorytety, 
które pozostały nie mogą niczego narzu-
cać, lecz muszą podpowiadać. Ponad-
to logika jest bardzo przydatna w życiu 
codziennym.

R. S. – Pytanie, czy w tym świecie 
nieustającej zabawy młodzi mają 
świadomość wyboru pomiędzy „muszą” 
a „być albo nie być”?

A. J. – Jeżeli nawet nie dostrzegają tego 
problemu, to podświadomie go czują.
J. P. – Sporo jest takich młodych, którzy 
nie poddają się presji i nie dają sobie 
wmówić, że muszą popierać złe kierunki 
rozwoju społecznego. Poprawność poli-

tyczna działa raczej na pokolenie doro-
słych, bo od tego może zależeć ich kariera 
zawodowa. 

R. S. – Polska gospodarka zaczyna 
osiągać sukcesy. Na tym etapie, dla 
podtrzymania tempa, przydatny 
jest etos, potrzebny entuzjazm, ale 
najbardziej konieczna okazuje się 
spokojna świadomość wspólnoty 
celu. A skoro nie ma tego „paliwa”, 
to z konieczności pojawiły się 
programy socjalne, które owszem 
napędzają w jakiś sposób rynek, 
ale nie mobilizują, lecz skłaniają 
do postaw roszczeniowych. Etos 
i gospodarka wymagają świadomości 
wspólnoty, dobrej pracy, poczucia 
odpowiedzialności i ciągłości kulturowej 
oraz odpowiedniej płacy.

A. J. – Jesteśmy wciąż na etapie budowy. 
Młody kapitalizm kosztuje. Mam nadzie-
ję, że z upływem czasu te czynniki zaczną 
mieć znaczenie, staną się potrzebne.
J. P. – Zmiany w gospodarce, to proce-
sy bardzo złożone. Nie sposób wyśle-
dzić wszystkich powiązań, bo w mętnej 
wodzie niektórzy umieją łowić swoje 
ryby i są zainteresowani, aby było źle. Dla 
sterowania w dobrym kierunku trzeba 
ludzi o odpowiednich kompetencjach, 
którzy śledziliby przemiany, analizowa-
li je oraz potrafili sugerować rządowi 
właściwe kierunki działania. Oczywiście, 
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rząd musiałby składać się z ludzi, którzy 
kierują się maksymą: salus rei publicae 
suprema lex esto… [dobro państwa (ludzi) 
niech będzie najwyższym prawem]. 

R. S. – Musimy się jakby na nowo 
zrozumieć i na nowo zaakceptować. 
Wiele wskazuje na to, że inżynierowie 
prezentują o wiele bardziej realistyczne 
i adekwatne myślenie, niż skłóceni ze 
sobą i nieco zdezorientowani humaniści. 
Warto też dodać, że inżynierowi o wiele 
łatwiej odbudować swój etos, niż 
humaniście.

A. J. – Oczywiście, zgadzamy się z tą 
diagnozą…

R. S. – Tak, ale nie jest to komplement, 
lecz raczej konstatacja.

A. J. – Humaniście o wiele trudniej być 
wielbicielem nauk ścisłych niż inżynie-
rowi miłośnikiem humanistyki. Inżynier 
może uprawiać humanistykę dla odprę-
żenia, natomiast humanista nie odpręży 
się zbytnio przy naukach ścisłych… Ale 
ja to uproszczę – jeżeli zbiera się grupa 
humanistów, to jest duża szansa, że szyb-
ko się pokłócą, jeżeli natomiast mamy 
do czynienia z inżynierami i określonym 
zadaniem, to jest ono dla nich czynni-
kiem mobilizującym. Wniosek: konstru-
owanie i budowanie ułatwia współpracę, 

a co za tym idzie, mobilizuje do odbudo-
wania etosu, o którym mówimy.
J. P. – Krótka anegdota: ile jest dwa razy 
dwa? Inżynier odpowiada, zależy, jak 
dokładnie zmierzono składniki tej sumy; 
matematyk, że cztery; ekonomista zapy-
ta – ile ma być; a finansista, zastanowi 
się i odpowie, że brakuje zysku. Na tym 
przykładzie widzimy różne podejście do 
tej samej rzeczy.
A. J. – Tak, my inżynierowie mamy inne 
podejście.

R. S – Ten humanizm, który dla inżyniera 
może być rozrywką, dla humanisty jest 
nakazem zawodowym. Dla humanistów 
owa „kłótnia” jest czymś naturalnym, 
bo napędza „postęp” humanistyczny, 
oczywiście, jeżeli nie prowadzi on do 
absurdów lub totalitaryzmów.

J. P. – Nie potrafię analizować współcze-
snego humanizmu. Na przykład w dzie-
dzinie literatury wielu autorów staje się 
autorytetami tylko dlatego, że mają kło-
poty ze swoją osobowością, co czasami 
może być rodzajem choroby psychicz-
nej. Mówi się, że oni inaczej patrzą na 
życie i to już wystarcza, żeby ich uznać 
za geniuszy. Krytykom zamyka się usta. 
„Geniusze” łamią tabu, a więc robią coś 
pożytecznego, bo tabu jest z definicji 
bezsensowne. Pierwotne znaczenie tego 
słowa dotyczyło członków jakiejś prymi-
tywnej wspólnoty. Zakaz był przyjmowa-
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ny bezdyskusyjnie, ale niekiedy dotyczył 
ograniczeń korzystnych dla wspólnoty. 
Dziś uczyniono z niego oręż do walki 
z ludźmi, którzy uznają sens wielu zaka-
zów i obyczajów.
A. J. – Mam podobne odczucia w odnie-
sieniu do współczesnych humanistów-
-twórców kultury, artystów. Często 
odnoszę wrażenie, że mam do czynie-
nia z potrzebą uznania, sławy i sukce-
su ze wszelką cenę, a nawet szaleństwa 
czy też oszustwa. Dlatego wolę mówić 
o inteligencji technicznej i humanizmie 
inżynierów.

R. S. – Czy możemy już sprecyzować, 
co to jest… i na czym się opiera etos 
inżyniera?

J. P. – Każdy etos jest oparty na tych 
samych zasadach. Różnice polegają 
na innych pokusach i okolicznościach, 
w jakich on funkcjonuje. Inne pokusy 
oczywiście ma ekonomista, inne lekarz, 
inżynier czy humanista.
A. J. – Jeżeli etos ograniczymy do zawodu 
inżyniera, to jest on dość prosty: kon-
struuj porządnie, bezpiecznie i tak, aby 
z twojego dzieła byli zadowoleni wszyscy 
użytkownicy. Jeżeli dodatkowo defini-
cję rozszerzymy na używanie dobrych 
materiałów, nieuleganie lobbystom czy 
oszustom, to wchodzimy już głębiej i tu 
pojawia się moralność. Poczucie potrze-
by dobrego budowania, konstruowa-

nia i odpowiedzialności za swoją pracę 
możemy nazwać etosem. Inżynier jest 
kreatorem i twórcą. Rzecz w tym, żeby 
jego dzieła były potrzebne, pożyteczne 
i jednocześnie piękne.

R. S. – Czyli kreator, który musi zachować 
pełną odpowiedzialność za rezultat 
uczciwie wykonanego dzieła.

A. J – Mogę dodać, że etos jest wymu-
szony przez przepisy. Inżynier musi go 
przestrzegać, bo trochę się boi skutków 
złej pracy. A więc o etos inżyniera jestem 
spokojny.
J.P. – Nie tylko kreatorzy, ale takiego 
poczucia odpowiedzialności nie będą 
mieli kierownicy, którzy kierują się 
wyłącznie poparciem partii politycznej 
lub jakimś lobbingiem, niezgodnych 
z interesem kraju.

R. S. – Budowlaniec też często 
jest inżynierem. Czy w odczuciu 
inżynierskim, budowlaniec stoi niżej, niż 
konstruktor?

J. P. – Jest pewne zróżnicowanie zależ-
ne od obiektów działania i od ludzi, 
z którymi inżynier się styka. Na pewno 
inżynier mający do czynienia z robot-
nikami których narzędziem jest łopata, 
a najbardziej skomplikowanym urządze-
niem betoniarka, ma mniej bodźców do 
rozwoju umysłowego od inżyniera infor-
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SWOISTA MASOWA 
PRODUKCJA 
INŻYNIERÓW, 
A TAKA MA MIEJSCE 
W OSTATNIM 
ĆWIERĆWIECZU, 
SPOWODOWAŁA 
ZNACZNE OBNIŻENIE 
POZIOMU STUDIÓW 
TECHNICZNYCH 
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matyka, który pracuje wyłącznie z ludź-
mi wykształconymi i musi wraz z nimi 
podążać za szybkim rozwojem swojej 
dziedziny. Nie oznacza to jednak różnicy 
w etosie.
A. J. – Jak rozumiem, chodzi tu o porów-
nanie inżyniera – twórcy (konstruktora) 
z inżynierem – realizatorem, nadzorcą 
wykonawczym bądź konserwatorem 
urządzeń. Często te dwa zadania wyko-
nuje ta sama osoba, więc porównanie 
nie ma sensu. Generalnie nie porówny-
wałbym co do hierarchii i znaczenia tych 
dwóch „typów inżynierów”. W moim 
przekonaniu „ważą” tyle samo.

R. S. – Etos, to raczej wewnętrzny 
imperatyw, który niewiele powinien 
mieć wspólnego ze strachem przed 
karą. To wewnętrzna potrzeba 
uczciwej i dobrej pracy samoczynnie 
wypływająca z duszy inżyniera i jakby 
z jego wykształconej potrzeby precyzji. 

A. J. – Mówiłem już o społeczeństwach 
uznawanych za uczciwe i praworządne, 
a tak naprawdę te cechy wynikają przede 
wszystkim z nieuchronności egzekucji 
prawa. Jest coś podobnego w zawodzie 
inżyniera – pewna obawa przed odpowie-
dzialnością karną za wadliwy produkt. 
Oczywiście istnieje także czynnik artysty, 
który dąży do dzieła doskonałego, ale 
nie potrafię ocenić, który element jest 
dominujący. Zapewne to wynika z czegoś 

więcej niż samo wykształcenie tech-
niczne, myślę, że ogromną rolę odgrywa 
wychowanie, przekonania, uznawane 
autorytety itp.
J. P. – Strach przed karą odgrywa wiel-
ką rolę w środowisku kryminogen-
nym. To nie dotyczy jednak środowiska 
inżynierów. 

R. S. – W dzisiejszej rzeczywistości 
rola inżyniera przybiera nowe funkcje 
i kreacje.

A. J – Właśnie. Inżynier nie jest tylko kre-
atorem rzeczy materialnych, ale rów-
nież programuje i wymyśla programy 
wspomagające techniki projektowania. 
Taki inżynier nie może być hakerem czy 
przestępca komputerowym. I tu zaczyna-
ją się problemy, bo są to rzeczy, których 
wcześniej nie było. Inżynier nie może 
projektować programów, które będą 
okradać ludzi, banki, czy destabilizować 
całe systemy gospodarcze. Programista 
może być odpowiedzialny za cały system 
kierowania np. gospodarką energetyczną 
państwa. Etos zabrania mu wprowadze-
nia wirusów, czy uczynienia jakiejkolwiek 
szkody, ale pokusy mogą być większe, niż 
siła działania etosu. Co z tym zrobić?

R. S. – Tu etosowi musi pomóc dotkliwa 
kara. Ale chciałem na chwilę wrócić 
do edukacji. Czy przedwojenny 
model kształcenia: najpierw ogólne 
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przygotowanie humanistyczne, zgranie 
i ujednolicenie terminologii oraz 
jedności jej rozumienia, a dopiero 
potem specjalizacja, był dobrym 
modelem edukacyjnym? Ogólnie 
przedwojenni inżynierowie byli na 
wyższym poziomie niż powojenni.

J. P. – Już mówiłem, że przedwojenny 
system kształcenia i wychowywania był 
najlepszy, jaki Polska kiedykolwiek miała. 
Gdy przed wojną polscy absolwenci Poli-
techniki pojechali za granicę współpraco-
wać z angielskimi, kierujący tą współ-
pracą powiedzieli: „kogoście nam tu 
przysłali – to chyba jacyś docenci, oni, jak 
na inżynierów, za dużo umieją”.
A. J. – Rzeczywiście, poziom inżynierów 
w II RP był bardzo wysoki, byli świetnie 
wykształceni i jak pokazuje historia, spro-
stali wielu ogromnym zadaniom związa-
nym z szybką industrializacją młodego 
państwa. Dzisiaj też mamy sporą grupę 
wybitnych fachowców w różnych obsza-
rach techniki. Gorzej z kształceniem – 
swoista masowa „produkcja” inżynierów, 
a taka ma miejsce w ostatnim ćwierćwie-
czu, spowodowała znaczne obniżenie 
poziomu studiów technicznych.

R. S. – Czy inżynier odpowiada za 
poziom cywilizacji, a humanista 
za poziom kultury oraz zgodność 
cywilizacji z kulturą? Czy inżynierowie 

i humaniści z tego powodu skazani są na 
wieczny konflikt?

J. P. – Nie, jeżeli obaj etycznie się zacho-
wują, konfliktu nie będzie. Natomiast 
tych obydwu dziedzin: nauk ścisłych 
i humanistyki nie można połączyć, bo 
ich studiowanie jest zbyt pracochłonne. 
Nie mniej, studia inżynierskie powinny 
zawierać elementy humanistyki.
A. J. – Dziś odpowiedzialność za te dwie 
dziedziny się pomieszała. Inżynier, który 
tworzy wirtualną rzeczywistość, też odpo-
wiada za poziom kultury. Ale inżynier 
i humanista nie są skazani na konflikt. 
Oni są skazani na współpracę, bo przed 
nimi stoi problem kształtowania inteli-
gencji technicznej.

R. S. – Wątek podziału na humanistów 
i inżynierów wciąż się pojawia, ale 
chciałbym go pociągnąć nieco dalej. 
Czy w dzisiejszym świecie podział 
na humanistów i inżynierów jest 
podziałem odpowiadającym nowym 
czasom? Może dzisiejszy postęp 
wymaga połączenia tych dwu dziedzin 
w jedną całość?

J. P. – Tych dziedzin połączyć nie można, 
ale mogą się wzajemnie przeplatać.
A. J. – Humanista musi być wtajemniczo-
ny w technikę, chociażby z powodu istnie-
nia komputerów i internetu. Humanista, 
a więc ten, który kształtuje odpowiednie 
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postawy moralne, lub etos, musi mieć 
wgląd w to, co robi współczesny inżynier, 
bo ten dziś głęboko sięga w nasze życie 
swoimi osiągnięciami technicznymi. Jeże-
li za chwilę wszczepią nam czipy pod skó-
rę, które będą monitorować stan naszego 
zdrowia i miejsce pobytu, oczywiście pod 
szczytnymi hasłami troski o nasze bez-
pieczeństwo, to musimy postawić pyta-
nie, czy nie mamy do czynienia z najbar-
dziej totalitarnym systemem, jaki dotąd 
ludzkość wytworzyła? Dlatego humanista 
musi rozumieć technikę i musi być w tym 
kierunku kształcony. Jeżeli humanista jej 
nie zrozumie, będzie promował złe idee.

R. S. – To bardzo ważne spostrzeżenie. 
Humanista i inżynier muszą być 
zorientowani, w jakim kierunku 
podąża świat i nie mogą być bierni 
intelektualnie.

J. P. – Tak. Powinni być pod tym względem 
podobni.
A. J – Tu widzę dwa aspekty: 1. inżynier 
musi rozumieć potrzeby cywilizacji, 
a humanista jest mu potrzeby do tego, 
aby czegoś nie nabroił, 2. Jeżeli inżynier 
ma być konstruktorem rzeczy pięknych 
samych w sobie, musi mieć też wykształ-
cenie klasyczne. I tu odwołam się do słów 
Jerzego Petersburskiego, cytuję: „kompo-
nowanie muzyki rozrywkowej wymaga 
dogłębnych studiów muzyki klasycznej”. 
I ja to samo mówię przyszłym inżynie-

rom: popatrzcie na obrazy, posłuchajcie 
muzyki, bo odniesione wrażenia przełożą 
się na wykreowany przez was produkt. 
Będzie piękniejszy i będzie miał swoją 
„duszę”. Jeżeli do tego dołożymy solidne 
podstawy z matematyki i fizyki, to stwo-
rzymy mądrego i twórczego inżyniera.

R. S. – Panie Profesorze, inteligencja 
techniczna jest Pańskim „hobby”, które 
wyniósł Pan z rodzinnego domu. Czy to 
prawda?

A. J. – Mama była polonistką. Gdy zako-
munikowałem jej swoją decyzję pój-
ścia na politechnikę, zastanowiła się i po 
chwili powiedziała: „A to będziesz inteli-
gencją techniczną”. To mnie ubodło i od 
tamtej pory pozostał we mnie wewnętrz-
ny imperatyw, że muszę się rozwijać też 
w kierunku humanistycznym. Później 
został on wzbogacony przez poczucie 
obowiązku kształcenia inżynierów pod 
tym samym kontem.

R. S. – Czy ta „Humana”, jak ją nazywają 
studenci, nie jest przypadkiem 
traktowana przez nich, jak piąte koło 
u wozu?

A. J. – Trochę tak. Traktuje się ją jak prace 
ręczne w podstawówce. Rolą nauczy-
ciela akademickiego jest zmiana tego 
nastawienia. Jeżeli uda się zaszczepić 
idee humanizmu, wszystkim będzie nam 
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łatwiej. Ale początek muszą dać nauczy-
ciele szkół średnich. Jeżeli tego nie zro-
bią, będzie to katastrofa, bo na studiach 
inżynierskich już spotykamy uczniów 
źle ukształtowanych. A na wykształcenie 
inżyniera mamy zaledwie trzy i pół roku. 
Kolejnym problemem jest interdyscypli-
narność. Głęboka specjalizacja też wyma-
ga swojego specjalnego etosu. Kiedy 
go mamy przekazać, kiedy wpoić, bo po 
skończeniu studiów młody inżynier zaraz 
włoży klapki na oczy? Musi przecież speł-
niać kryteria specjalisty i często korpora-
cji. I to jest wyzwanie XXI wieku. Problem 
jest więc poważny.

R. S. – A może jednak jest odwrotnie? 
W ludzkim procesie twórczym możemy 
wyróżnić dwa napędzające się etapy: 
przewagę obróbki nad materiałem 
i pozorną przewagę ducha ludzkiego 
nad światem, w którym żyjemy. 
Inżynierska przewaga obróbki nad 
materią wynika z potrzeb życiowych 
człowieka, natomiast potrzeby 
ludzkiego ducha zaliczyć już można 
do pewnej nadwyżki. W tym ujęciu 
człowiek przy pomocy inżyniera 
zdobywa dla siebie przestrzeń, 
a przy pomocy humanisty wyznacza 
sobie horyzonty. Z tego wniosek, że 
inżynier należy do sfery wykonawczej, 
humanista do sfery zdobywczej.

A. J. – Nie zgadzam się.

J. P. – Coś w tym jest…
A. J. – Inżynier należy do sfery zdobyw-
czej. Galileusz powiedział, że „księga 
przyrody” jest napisana językiem mate-
matyki. Pytanie, czy fizyk, który odkrywa 
„księgę przyrody”, jest lepszy od mate-
matyka, który zna abstrakcyjne pojęcia? 
Obszaru zdobywców nie można dzielić na 
część humanistyczną i inżynierską. Jest 
on niepodzielny.
J. P. – Humanistyka może fantazjować. 
Owszem, fascynacja może być inspiru-
jąca, ale nie do końca. Wykonawcą jest 
budowlaniec.
A. J. – Tak, inżynier jest kreatorem. Aby 
zaprojektować piękny budynek, powinien 
pójść na koncert, na przykład Gustava 
Mahlera. Humanista Mahler mu w tej 
pracy pomoże.
J. P. – W PRL do szkół technicznych tra-
fiali nieco gorsi uczniowie. Dziś chyba 
jest podobnie. Tam humanistyki nie 
będzie. Jestem pesymistą. Tam jej się nie 
zaszczepi.

R. S. – Stoimy przed kolejną, czwartą, 
tym razem rewolucją cyfrowa? Na 
początku, jak każda, będzie zabijać 
ludzi, ale jeżeli ludzkość, a więc 
humaniści, zdołają się jej przeciwstawić, 
przyjdzie czas na oswajanie tego, co 
sami wymyśliliśmy. Czy nasz świat 
jest skazany na ciągłą walkę dwóch 
przeciwstawnych sobie sił: wyrywania 
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Bogu tajemnic i postępu za wszelką 
cenę?

J. P. – Dlaczego przeciwstawne?
R. S. – Człowiek za pomocą techniki 
i technologii wyrywa przyrodzie (Bogu) 
jej tajemnice, które on przed człowie-
kiem schował, a potem swoje osiągnię-
cia odwraca przeciwko sobie. To nie jest 
zgodne z ideą Boga.
J. P. – Odkrywanie tajemnic przyrody jest 
postępem.
A. J. – Takie myślenie jest postawą świa-
tłego grzesznika, który traci wiarę dlate-
go, że analizuje pewne rzeczy i nie pasują 
mu one do jego logiki. I wówczas mówi 
do Pana Boga: po coś ty Boże mi tę logikę 
dał, bo korzystając z niej, wielu rzeczy nie 
mogę zaakceptować. Dostaliśmy więc 
zdolność odkrywania świata i zaniecha-
nie byłoby grzechem. Natomiast, jeżeli 
mówi pan o dwóch przeciwstawnych 
sobie siłach (wyrywanie tajemnic i postęp 
za wszelką cenę), to one nie są przeciw-
stawne, lecz należą do różnych kategorii. 
Postęp za wszelką cenę – tak, ale jeżeli 
chodzi o rewolucję cyfrową, która zabija 
ludzi, to sprawa się komplikuje. O zagro-
żeniach już mówiliśmy. Genialni infor-
matycy, którzy mogą przejąć kontrole 
nad światem, są zagrożeniem. Jednak 
kreatorami postępu są zarówno inżynie-
rowie, jak i humaniści. Prawdopodobnie 
inżynier ma mniejsze opory przed „postę-
pem za wszelką cenę”, humanista z defi-

nicji posiada większy stopień refleksji. 
Czy humaniści są w stanie ten proces „za 
wszelką cenę” zatrzymać? Wątpliwe. Na 
tym etapie oni są czasami większymi sza-
leńcami niż inżynierowie – mimo wszyst-
ko. Na przykład Hitler był malarzem…

R. S. – Czyli, że inżynierowie, z racji 
swojej profesji, są mniej „przestraszeni” 
tym, w jaki sposób człowiek 
wykorzystuje swoje wynalazki, 
a humaniści bardziej uwrażliwieni na 
ich skutki?

A. J. – Przed chwilą mówiłem o mniej-
szych oporach inżynierów przed postę-
pem, ale powtarzam – często odnoszę 
wrażenie, że współcześni humaniści, 
którzy powinni nas ostrzegać i tworzyć 
mechanizmy ochronne, działają wręcz 
odwrotnie. 
J. P. – Inżynierowie są przekonani, że 
mogą panować nad wykorzystaniem 
wynalazków, ale w rzeczywistości bywa 
tak, że coś wymyka się im spod kontro-
li. W każdym razie mogą próbować to 
naprawić. Humaniści zdają sobie sprawę, 
że nie mają bezpośredniego wpływu na 
zastosowanie wynalazków. Politycy pró-
bują to osiągnąć na drodze urabiania opi-
nii publicznej, co często się im udaje. 

R. S. – Dokonajmy może kolejnego 
podsumowania.
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 A. J. – Wyrywajmy Bogu tajemnice, 
bo nas do tego upoważnił. Dostaliśmy 
talenty i mózg po to, aby z nich korzystać. 
Odwołajmy się, chociażby do przypowie-
ści o talentach z Ewangelii Mateusza.

R. S. – Widzimy więc dwa obrazy i dwie 
powinności: pierwszy – inżyniera, 
który mówi, dostałem talent i mózg, 
grzechem będzie z nich nie skorzystać. 
Drugi humanisty. Ten zauważa, 
że dotychczas wszelkie wynalazki 
zawsze najpierw przyczyniały się do 
śmierci ludzi, a dopiero potem służyły 
postępowi i twierdzi, że dostał talenty, 
rozum i wolną wolę po to, aby urządzić 
świat bez zabijania. A więc jeszcze 
raz, te powinności wydają się z natury 
sprzeczne. Dlatego można chyba 
stwierdzić, że inżynier jest bliższy 
cywilizacji a humanista kulturze, która 
ze swej natury raczej unika zabijania. 
Dziś rzeczywiście kontury się zatarły, 
nie mniej jednak zasadnicze różnice 
pozostają.

A. J. – Różnice pozostają, a w moim 
odczuciu raczej ulegają pogłębieniu. 
Mam tu na myśli narastającą trudność 
w zrozumieniu przez humanistów nawet 
podstawowych zasad funkcjonowania 
współczesnych urządzeń. Na margine-
sie – dotyczy to większości społeczeń-
stwa, które ma co prawda dostęp do 
wiedzy na niespotykaną skalę, ale zrozu-

mienie tej wiedzy jest na minimalnym 
poziomie, jedynie niezbędnym do posłu-
giwania się dostępną techniką. Humani-
sta, który ma ocenić ten świat i dać nam 
czytelny przekaz jak sobie z tym wszyst-
kim poradzić, bardziej przypomina wrzu-
coną na głęboką wodę osobę ze znikomą 
umiejętnością pływania.
J. P. – Nie wszystkie wynalazki służy-
ły zabijaniu. To propaganda. Rzymskie 
przysłowie si vis pacem, para bellum (łac. 
jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny) 
podpowiada, że dobre przygotowanie 
do wojny może powstrzymać agreso-
ra. I tu mam przewrotne pytanie: ile 
istnień ludzkich ocaliły bomby atomo-
we w Hiroszimie i Nagasaki? Wszyscy 
wiemy, że w tych miastach, w tak krótkim 
czasie, zginęło 200 tysięcy Japończyków. 
Antyatomową histerię wywołał ZSRR, 
bo oni nie mieli bomby atomowej i bali 
się przewagi militarnej Amerykanów. 
Nie zrobiły takiego wrażenia podobne 
ilościowo straty (ok. 200 tys.) ludności 
japońskiej w trakcie nalotów dywano-
wych na Tokio, żołnierzy niemieckich 
w rosyjskich łagrach, gdy v. Paulus złożył 
broń pod Stalingradem oraz żołnierzy 
rosyjskich, gdy marszałek Żukow sztur-
mował Berlin, bo chciał wyprzedzić ame-
rykanów i pochwalić się przed Stalinem. 
Żadna z tych hekatomb nie zrobiła takie-
go wrażenia, bo do takiego sposobu zabi-
jania przywykliśmy, więc ich pacyfiści nie 
przypominają. Skutek wybuchu dwóch 
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bomb atomowych w Japonii był taki, że 
wreszcie skończyła się wojna. Zwycięże-
nie Japończyków bronią klasyczną kosz-
towałoby według niektórych szacunków 
ok. 500 tys. żołnierzy japońskich i podob-
ną liczbę amerykańskich. 

R. S. – Świat rozumny sam sobie musi 
jednak wyznaczyć jakieś granice 
brzegowe. 

A. J. – Tak, są dwie takie granice. Pierw-
sza, moralna, jest ona względna z powo-
du specyfiki kulturowej. Są tacy, którzy 
na przykład bronią się przed klonowa-
niem ludzi i tacy, którzy mówią, że nie 
ma w tym nic zdrożnego. Drugą grani-
cę wyznacza fizyka, i mam tu na myśli 
granicę poznania ludzkiego, wynikają-
cą, chociażby z zasady nieoznaczoności 
Heinsenberga. Problem tkwi nie w tym, 
że my Bogu wyrywamy tajemnice, lecz 
w pytaniu, czy Bóg postawił granice tego 
poznania? Jeżeli my przekraczamy grani-
ce zakazane, to jest niedobrze.
J. P. – Chyba się nie mylę, ale jedyną gra-
nicą zakazaną przeciw Bogu stanowiło 
drzewo w Raju.

R. S. – Wszyscy jednak wiemy, że 
człowiek nie uznaje żadnych granic 
i wiadomo, że każdy zakaz złamie. Bóg 
nie jest dla niego przeszkodą. Człowiek 
taki po prostu jest. Z zamkniętymi 
oczami brniemy więc w nieznane. 

I brnąć musimy, aż do końca, jak 
perpetuum mobile, bo w tym świecie 
wzajemnego zjadania się, jeżeli ja 
odpuszczę, to ktoś inny wynajdzie 
groźniejszą broń i zabije mnie, moje 
dzieci i zrujnuje moje państwo. 
Działalność człowieka nie kieruje się 
więc moralnością, lecz postępem za 
wszelką cenę. Moralność jest potrzebna 
przede wszystkim dla uporządkowania 
naszego świata, a więc ucywilizowania 
go. Historia świata dowodzi, że i ona ma 
cel doraźny.

J. P. – Gdyby wszyscy ludzie żyli moralnie - 
nie byłoby wojen, ale to jest utopia. Trze-
ba jednak starać się o to, by do takiego 
ideału dążyć, a może nawet przybliżyć.
A. J. – Wygląda na to, że i moralność jest 
poddana teorii względności…

R. S. – Czy życie człowieka ma jakiś 
punkt stały, na którym może się oprzeć? 
A może stały jest jedynie wówczas, 
gdy na chwile zatrzymamy ów postęp? 
A może jedynym stałym odniesieniem 
są rzeczy niematerialne, takie właśnie, 
jak etos, obyczaj, kultura, a więc to, 
co człowiek w swoich dziejach zdołał 
wytworzyć, bo szczęście i miłość, też są 
zmienne? I tu spotyka się rola inżyniera 
z humanisty.

A. J. – Z pewnością, postępu nie da się 
zatrzymać. Na pewno niesie ze sobą 
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zagrożenia, szczególnie ze względu na 
coraz większe uzależnienie ludzkości od 
techniki, co budzi emocje i uzasadnione 
obawy. Symbioza inżyniera i humanisty 
w moim przekonaniu jest dla naszego 
przetrwania niezbędna, ale czy to przy-
niesie jakieś uspokojenie i trwałe opar-
cie? Można mieć nadzieję, że tak się sta-
nie, chociaż trudno określić nawet z jakim 
prawdopodobieństwem. W tej sytuacji 
warto, a nawet trzeba mieć umocowanie 
w kanonie wartości, których przestrzega-
nie wyznacza sens i podtrzymuje wiarę 
w lepszą przyszłość naszego istnienia.
J. P. - To prawda, że jedynie stałe rzeczy 
należą do natury materialnej, ale niektó-
re dzieła człowieka oparte na zdrowych 

fundamentach i służące dobremu celowi 
są bardzo trwałe. Mam na myśli pań-
stwa założone przez wielkich władców 
jak Karol Wielki lub Mieszko I z synem 
Bolesławem. Stałym punktem, który jest 
ponadczasowy i odpowiedni dla wszyst-
kich ludzi jest Dekalog. Jeśli nie wiemy 
jak go stosować w jakiejś trudnej sytuacji 
mamy do pomocy nauczanie Kościoła 
i jego Katechizm. Katechizm jest zmie-
niany, by go dostosować do aktualnych 
potrzeb, ale zawsze zgodny z Dekalo-
giem, co potwierdza istnienie stałego 
punktu, na którym można oprzeć życie 
człowieka. Ω

Rozmawiał: Ryszard Surmacz 

Jacek Ryszard Przygodzki (rocznik 1933) – dr hab. inż., prof. nadzwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej 
i Warszawskiej. Autor wielu publikacji i patentów z dziedziny metrologii elektrycznej. Urodzony w Brzezi-
nach k. Łodzi, od roku 1938 mieszkał w Warszawie; po wojnie w Pruszkowie i tam uczęszczał do Gimnazjum 
im. T. Zana. W 1953 r. aresztowany za przynależność do nielegalnej organizacji. Po 2 latach wrócił na studia, 
a w 1956 r. podjął pracę w Politechnice Warszawskiej. Były członek Komitetu Metrologii PAN, aktualny live 
senior member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, członek honorowy Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Należy 
do NSZZ Solidarność, Archikonfraterni Literackiej, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Odznaczony papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Ponitifice, 
Krzyżem Oficerskim OOP i Medalem KEN.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (rocznik 1951) jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Politechniki 
Warszawskiej, specjalistą z dziedziny teorii sygnałów, autorem pond 100 publikacji naukowych, w tym dwóch 
książek i 4 monografii. Był prodziekanem Wydziału Elektroniki i prorektorem Politechniki Warszawskiej. Jest 
uznanym kreatorem i animatorem kultury w środowisku akademickim, nazywany „ministrem kultury Politech-
niki Warszawskiej”. Wdrożył na uczelni autorski projekt tzw. działalności alternatywnej studentów. Stworzył 
kilka studenckich zespołów artystycznych oraz niezwykle popularny w środowisku akademickim i muzycznym 
cykl koncertowy „Wielka Muzyka w Małej Auli”, który prowadzi od 18 lat. Prof. Jakubiak jest czterokrotnym 
laureatem Złotej Kredy – wyróżnienia przyznawanego najlepszym wykładowcom uczelni, a z rąk siedmiu 
roczników Samorządu Studenckiego otrzymał unikalny tytuł „Studenta Honoris Causa”.



To był początek lat 90. Wczesny ranek 
na drodze w Wielkopolsce, gdzieś 
między Bojanowem a Rawiczem.

Wujas puścił w dostawczym samochodzie, pełnym warzyw i owoców, 
kasetę Kazika. Popłynęło „Jeszcze Polska” z albumu Spalam się, ze słynnym 
już wtedy tekstem „Coście skurwysyny uczynili z tą krainą...”. I niemal 
od razu, w drodze na targowisko, na którym wiele się działo i wiele się 
widziało – od starych biednych kobiet żebrzących o darmowego kalafio-
ra, po dżentelmenów ze złotymi łańcuchami, patrzących na wszystkich 
i wszystko z wilczym apetytem, zaczęliśmy z kuzynem i wujasem dysku-
sję o Polsce. Taką w sam raz pod kąśliwe teksty Staszewskiego. Dyskusję 

WIEDZA 
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o wolnym rynku pełnym starych komuchów i zamykanych przez byłych 
opozycjonistów zakładach pracy, o realiach targowisk pełnych klientów 
liczących każdą niezdenominowaną wówczas jeszcze stuzłotówkę, wiel-
kich i zarzuconych budowach socjalizmu i o tym, że niejednemu został 
po nich garb na plecach. 

Wujas – były solidarnościowiec, wtedy był już rozczarowany do coraz 
mniej sentymentalnej i coraz bardziej ugodowej wobec staro-nowej eli-
ty panny „S”. Ale wciąż pełen wiary, że trzeba brać sprawy w swoje ręce. 
Zatem sadził i siał – w inspektach i na polu. Jeździł na targ i sprzedawał. 
I my, smarkacze, dzieci końca PRL, przyjmujące zmianę ustrojową jako 
coś w sumie zupełnie oczywistego, choć na tyle prowincjonalni i z na 
tyle niezamożnych domów, że bez złudzeń co do ogólnego bardaku koń-
ca realnego socjalizmu, z którego miał się wyłonić realny kapitalizm. 
Inspirował nas do dyskusji niegdysiejszy student na Wydziale Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, nie-magister Kazimierz Sta-
szewski. Od nie-magistra Aleksandra Kwaśniewskiego, który również 
odegra pewną rolę w tej historii, różniło go jednak choćby to, że magi-
stra nigdy nie udawał. 

Wróciło do mnie to wspomnienie, te pierwsze lekcje wiedzy o spo-
łeczeństwie, zakorzenione w muzycznej publicystyce Kazika Staszew-
skiego, gdy oglądałem w grudniu 2019 r. Kult Film, obraz dokumentalny 
w reżyserii Olgi Bieniek, ze scenariuszem Leszka Gnoińskiego, jednego 
z najlepszych w Polsce panów od muzyki, dziennikarza, pisarza, twórcy fil-
mowego. Uderzyło mnie, choć Kultu słucham dziś rzadziej, a na ostatnich 
ich koncercie byłem w listopadzie 2018 r. w Poznaniu, jak wiele z tego, co 
stworzył i współtworzył Kazik Staszewski i ludzie z jego muzycznego, nie 
tylko kultowego otoczenia, weszło w krwiobieg popkultury. I coś więcej: 
stało się częścią myślenia o sprawach społecznych i politycznych. 

Słyszałem głosy, że Kult Film jest niezbyt udany i trochę nudny. Nie 
wiem ile twórcy mieli na ten projekt i jak bardzo ograniczał ich budżet – 
w Polsce kasa na takie rzeczy jest znacznie skromniejsza niż w przypad-
ku zachodnich produkcji. Jeśli nie wierzycie, porozmawiajcie choćby 
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z Arturem Liebhartem, szefem Docs Against Gravity, który robi w Polsce 
od lat głośny i prestiżowy festiwal filmowy, od paru lat pod nazwą Mil-
lennium Docs Against Gravity Film Festival. Niemniej jednak – sądząc 
po reakcjach sali – film ani nikogo nie znudził, ani nie rozczarował. Za to 
wzruszał, a momentami budził śmiech sali pełnej ludzi między trzydziest-
ką a sześćdziesiątką. Ci nieco młodsi na sali, tacy jak ja, to pewnie stali 
bywalcy Juwenaliów sprzed dwóch dekad. Bo jeśli jeszcze na przełomie 
tysiącleci coś zostało z inteligenckiego sznytu Juwenaliów, to symboli-
zował to właśnie Kult. Jak nawiązanie do minionych już chyba na dobre 
czasów: kazikowy rock i nie-rock o wielu odcieniach stylistycznych, o całej 
gamie tematów społecznych, politycznych, religijnych, a przy tym mocno 
intymny, egzystencjalny.

Kto jeszcze nie widział Kult Film, a chce więcej wiedzieć o polskiej 
popkulturze, powinien to nadrobić. To w jakiejś mierze kino drogi – drogi 
przez życie, kolejne lata, przez sukcesy i zjazdy, dojrzewanie dzieci i wnu-
ków, pojawianie się i znikanie ludzi, perypetie z innymi i samymi sobą 
muzyków Kultu. I droga przez trasy koncertowe, oglądane od kuchni, 
nierzadko o wiele bardziej monotonne i znacznie bardziej frustrujące 
niż sądzą osoby postronne, z atrakcjami nie tylko alkoholowymi, które 
z karnawału zbyt łatwo czasem przechodzą w dramat, jeśli nie tragedię. 
Co także ładnie, choć dyskretnie, zasygnalizowano w filmie. Często zresztą 
więcej niż słowa mówią ujęcia twarzy Kazika, muzyków Kultu, ich bliskich 
i fanów. Widać, jak dużej samodyscypliny i chyba sporego łutu szczęścia 
wymaga to, co dla widzów i słuchaczy często jest przede wszystkim roz-
rywką, czasoumiliaczem, biletem na spektakl albo kultową frazą z piosen-
ki rzuconą przy okazji kawiarnianej/socjalmediowej dyskusji. Ot, choćby: 
„wszyscy artyści to prostytutki”. Ale jeśli komuś w filmie zdecydowanie za 
mało dat i faktów, niech przeczyta Idę tam gdzie idę, autobiografię Kazika. 

Choć w przypadku artystów zawsze istnieją autobiografie równoległe, 
czyli życie własne artefaktów, które stworzyli lub współtworzyli. Fenomen 
najważniejszej kapeli Kazika Staszewskiego świetnie pokazuje ponad 
sześciusetstronicowa książka Kult. Biała księga, czyli wszystko o wszyst-
kich piosenkach, autorstwa Wiesława Weissa. Z informacjami wszelkiego 
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rodzaju: „»Baranek« – najpopularniejsza piosenka z płyty »Tata Kazika«, 
powstała z inspiracji Krystyny Staszewskiej, mamy Kazika, która zapytała 
kiedyś męża, (…) czy mógłbym wreszcie napisać coś pogodnego”. Spocznij, 
wolno palić i sarkastycznie się zaśmiać. 

A skoro jesteśmy przy tacie Kazika. Trudno zaprzeczyć, że korzenie, czy 
jak kto woli, dziedziczone kompetencje kulturowe w przypadku lidera 
Kultu nie są bez znaczenia. To, co znamy jako płyty „Tata Kazika” i „Tata 
2” jest przecież „tylko” czubkiem góry lodowej – artystycznym przetwo-
rzeniem skomplikowanej relacji rodzinnej z bardzo trudną epoką w tle. 
Wszystko to szczegółowo, z mocno osobistymi akcentami opisano na 
kartach „Taty mimo woli”, biografii Stanisława Staszewskiego. Kazik przy-
znawał: „Tatę znałem krótko” – uczył się rozumieć jego skomplikowany, 
PRL-owsko-emigracyjny świat człowieka spośród inteligencji technicz-
nej już w latach 90., jako dorosły mężczyzna. Na marginesie: szkoda, że 
inteligencja techniczna jest u nas niemal nieobecna w debacie publicz-
nej – prymat wiodą wszelkiej maści humaniści. 

Na emigracji we Francji Stanisław Staszewski z bliska oglądał choćby 
studencki bunt 1968 roku. W listach do rodziny dawał szczegółowe opisy 
ulic zrewoltowanego Paryża: „Spiętrzone zwały popalonych samochodów, 
(…) rozbite witryny sklepów i zdewastowane kawiarnie i restauracje. Tysią-
ce policji w hełmach, maskach przeciwgazowych, z wielkimi tarczami. 
Zbiegają się i rozbiegają pod natarciem granatów »lacrimogene« wieloty-
sięczne tłumy młodzieży; ciągną olbrzymie pochody, eskortowane przez 
»rockersów« w czarnych skórzanych kurtkach i hełmach motocyklowych 
(…) i obstawione przez szpalery policji z karabinami gotowymi do strza-
łu (strzelają pociskami łzawiącymi). (…) Mówcy studenccy powtarzają 
slogany ze wszystkich możliwych broszurek agitacyjnych na świecie: 
faszystowskich, komunistycznych, liberalnych, z książeczek z myślami 
towarzysza Mao”. Ten reporterski styl obserwacji odnajdziemy później 
w niejednym songu Kazika, z opisami miejsc i zdarzeń przechodzącymi 
w analizę sytuacji.
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Liderowi Kultu mało było/jest publicystyki śpiewanej z kolejnymi 
kapelami. Choć kilka lat temu w songu „Prosto” deklarował jasno i wyraź-
nie: „idę prosto, mam w dupie obie wasze Polski”, to ewidentnie Polska 
jako taka mocno na sercu leżała mu i leży. I chętnie para się felietonami 
dla gazet lub czasopism, w których sprawy okołomuzyczne wykorzystuje 
nierzadko do szerszych rozważań społeczno-politycznych i malowania 
scenek obyczajowych z czasów słusznie minionych i niesłusznie dla nie-
których teraźniejszych.

Wystarczy sięgnąć po książkę Niepiosenki, by przekonać się, że Kazik 
przez lata III RP publikował felietony w Tylko Rocku (obecnie Teraz Rock), 
DVD Kino Domowe, Naszej Legii, Gazecie Wyborczej i Gazecie Telewi-
zyjnej, starej i nowej Machinie, dziale sportowym Dziennika. Prawie też 
opublikował felieton dla Maksa – ale pismo zbankrutowało w między-
czasie – wspomnijmy ten epizodzik, by oddać cześć żywiołom kapita-
lizmu po polsku. Dodajmy też jeden felieton dla Gazety Polskiej, zaty-
tułowany „ZOO jednak działa”, dziś nieco już ezopowy tekst o wizycie 
Aleksandra Kwaśniewskiego w Moskwie w 2005 r. Artykuł początkowo 
miał iść w Wyborczej, ale został w stopniu większym niż inne „meryto-
rycznie przeredagowany” – niezgodnie z intencją Kazika, który stwierdził 
wówczas, że redakcji aż nadto nie jest wszystko jedno i podziękował za 
dalszą współpracę. 

Gdy słucham nowszych rzeczy Kultu i Kazika, widzę jak daleko i równo-
cześnie jak blisko jesteśmy czasów, gdy śpiewał „Polskę”, „Arahję” i „Czar-
ne słońca”. Starzy przeciwnicy i nowe konflikty dzielące Polskę, własne 
sprawy i „nierówności kapitalizmu wczesnego”, Józef Oleksy jako „łysy, 
co jedzie do Moskwy” i aktualna energetyczna ekspansja Gazpromu – 
skotłowało się to wszystko, przemieszało. Ale robione z Kazikiem lekcje 
wiedzy o społeczeństwie to nie był zmarnowany czas.

Choć pewnie młodsi mają już innych muzycznych proroków. Ω



Kibice towarzyszyli swoim klubom praktycznie 
od zawsze. Nawet wtedy, gdy nie było jeszcze 
klubów. Ba, często to oni byli ich założycielami lub 
współzałożycielami, a przynajmniej mocno pomagali 
przy powoływaniu do życia nowych sekcji sportowych 

Warto zastanowić się już na wstępie, czy ogólnie rozumiany sport miałby 
w ogóle rację bytu bez zaangażowania tych ludzi? Wydaje się, że abso-
lutnie nie. Abstrahując już od pomocy udzielanej przez nich w sposób 
pozastadionowy, mamy obecnie do czynienia z meczami rozgrywanymi 
przy pustych trybunach, rzadko z takimi wypełnionymi w 25%. Jak oglą-
da się taki mecz? Co najmniej dziwnie. Pomysł o dodaniu do transmisji 
telewizyjnej możliwości włączenia nagranych wcześniej „stadionowych 
odgłosów” lub wykorzystywanie gotowców rodem z gry komputerowej 
FIFA jest czystym nieporozumieniem. Co więcej, cała ta sytuacyjna dziw-
ność – w moim odczuciu – jest w ten sposób tylko i wyłącznie potęgowana. 
Praktyki związane z zamykanie stadionów dla widzów są stosowane przy 
okazji zamkniętego sparingu w ramach przygotowań do ważnego spo-
tkania czy też turnieju. Ograniczenia tego typu są wprowadzane również 
z powodu ich stadionowych wybryków takich jak akty agresji, wandali-

Tomasz 
Legut

Od kołyski 
aż po grób
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zmu czy wulgarności. Tym razem jednak mamy do czynienia z sytuacją 
pozasportową, która w dużej mierze storpedowała końcówkę sezonu 
w całym piłkarskim świecie, w tym przełożenie Mistrzostwa Europy na 
następny rok. Kluczowe rozstrzygnięcia, na które czekała cała piłkarska 
społeczność albo zostały odłożone w czasie, albo zostały pozbawione 
wyjątkowej oprawy, oprawy rozumianej pod postacią wszystkich kibiców 
klubów piłkarskich, będących solą tej dyscypliny. Nie przestaje się zasta-
nawiać nad faktem, w jaki sposób już niedługo będą wyglądać różnego 
rodzaju publikacje przedstawiające kończący się sezon. Będziemy mogli 
w nich przeczytać, że w Holandii mistrz kraju nie został wyłoniony przez 
epidemię koronawirusa czy może, że Euro 2020 zostało de facto rozegrane 
w 2021 roku z tego samego powodu? Możemy mówić o zerwaniu natural-
nej ciągłości, długoletniej tradycji, którą potrafiła do tej pory zniszczyć 
tylko II wojna światowa. Skala tragedii jest co prawda nieporównywalna, 
ale wydaje się, że nic nie będzie już takie samo. Bo jak czują się ludzie, 
którym w jednej chwili zabrano… wszystko lub niemal wszystko? W końcu 
nie tylko „piłka nożna dla kibiców”, ale cały „sport dla kibiców”. 

Kontynuując jeszcze wstępne rozważania, warto moim zdaniem 
zaznaczyć, że dokonywanie różnego rodzaju podziałów, pewnego rodzaju 
szufladkowanie służące „uporządkowaniu” świata przedstawionego nie 
ma najmniejszego sensu. Możemy oczywiście hurtowo wymieniać kiboli, 
pseudokibiców, szalikowców, ultrasów, pikników, niedzielnych kibiców, 
„andrzejów”, „januszy” i tak dalej, ale po co? Kibic to kibic, normalny czło-
wiek z krwi i kości. Jedni w swojej postawie są pasywni, drudzy natomiast 
aktywni. Jedni oczekują dobrych emocji i są skupieni na tym, co dzieje się 
na boisku, drudzy starają się kreować te emocje i w jakiś sposób wpły-
nąć na wydarzenia, w których biorą udział. Jedni przychodzą na trybuny 
w ramach czystej rozrywki, drudzy są emocjonalnie związani z danym 
klubem. Każdy, jeden jest jednak uczestnikiem wydarzenia sportowe-
go, a próba kontrastowania na zasadzie czarny-biały wydaje się jedynie 
zabiegiem mającym na celu deprecjację tej „nie zawsze białej” strony JED-
NEGO środowiska kibicowskiego. Środowiska, w którym – wierzę, że – jest 
miejsce i dla jednych i dla drugich. Trzydzieści ostatnich lat było czasem, 
w którym ludzie ci uformowali się mniejsze lub większe zorganizowane 
grupy należące do wspólnoty, określanej dość często jako subkultura.
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4 T RU D N E  P O C Z ĄT K I
Stadionowy krajobraz niemal od zawsze był zależny od wielu czynników, 
zarówno sportowych, jak i pozasportowych. W latach 90. ukonstytuował 
się pewien model funkcjonowania społeczności, dla której to miejscem 
spotkań były obiekty sportowe. Z drobnymi zmianami, funkcjonuje on 
po dziś dzień. Wtedy piłka nożna w Polsce, jak wiele innych dziedzin życia 
w okresie przełomu, znalazła się na zakręcie. Do głosu powoli zaczęli 
dochodzić właściciele prywatnych firm, podczas gdy poszczególne kluby 
zmagały się, z co raz to większymi długami i zamieszaniem organizacyj-
nym. „Było biednie. W klubie brakowało nie tylko magnetowidu i porząd-
nego telewizora. Żeby optymalnie wykorzystać nędzne środki, na wyjaz-
dach karmiłem drużynę kanapkami, które robiłem z żoną. Żebyśmy byli 
jednakowo ubrani, musieli się zrzucić prywaciarze. Cukiernik, świętej 
pamięci Zbyszek Dobrzeniecki, dał pieniądze, za które na bazarze zostały 
kupione ortaliony. To były podróbki markowych, bo tylko na takie były 
środki, jak więc mogła być kasa na transfery?”1 To także na dużą skalę 
korupcja i kupowanie meczów, które to w ciekawy sposób zostały przed-
stawione w filmie Janusza Zaorskiego – Piłkarski poker2 z 1989 roku. Do 
dziś niewyjaśniona pozostaje ostatnia – 34. kolejka sezonu 1992/1993, 
gdy o mistrzostwo Polski walczyła Legia, ŁKS i Lech Poznań. Klub z War-
szawy przewodził stawce, mając tyle samo punktów co wicelider z Łodzi 
(47) i o 3 gole lepszy bilans bramkowy. Poznaniacy z kolei mieli punkt 
mniej (46), lecz o 17 bramek więcej, niż lider. Legia wygrała 6:0 z Wisłą 
Kraków, ŁKS wygrał 7:1 z Olimpią Poznań, natomiast Lech Poznań zremi-
sował z Widzewem Łódź 3:3. Teoretycznie układ tabeli pozostawał bez 
zmian, jednakże zmieniło się to pod naciskiem opinii publicznej. Naj-
pierw prezydium PZPN nie jednogłośnie nałożyło na Legię, Wisłę, ŁKS 
i Olimpię kary w wysokości 500 milionów złotych, później miała jeszcze 
miejsce bezpodstawna afera dopingowa Marka Zuba, by finalnie po prze-
mówieniu Ryszarda Kuleszy – ówczesnego wiceprezesa związku, mówią-
cego: „Wy żyjecie na innym świecie. Cała Polska licząca 40 milionów ludzi, 

1 Brychczy L., Kalinowski G., Bołba W., Kici. Lucjan Brychczy – legenda Legii Warszawa, 
Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2014, s. 220. 

2 Zob. Zaorski J., Piłkarski poker (1989).
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a sportowa Polska około 20 milionów uznaje, że są świństwa w naszym 
sporcie, a wy to tolerujecie. I jeszcze ja będąc wiceprezesem związku mam 
to firmować… 10 razy oglądałem kasetę z meczem w Krakowie i nawet 
małe dziecko zauważy, jak to było nieelegancko robione. Polska widziała, 
a wy jesteście niewidomi”3, PZPN postanowił anulować mecze z udziałem 
tych drużyn. Jako oficjalny powód podano: „brak sportowego ducha rywa-
lizacji”. W tych nie do końca sprecyzowanych okolicznościach tytuł powę-
drował do Poznania. Wydarzenia te określane są powszechnie jako „nie-
dziela cudów”. „Gdy zapytasz dowolnego kibica stołecznego klubu 
o sprawę z 1993 roku, ten splunie na ziemię, zaklnie pod nosem i skwituje 
wszystko krótkim komentarzem:  – Oszukali nas! Złodzieje 
z PZPN-u i Poznania!”4 I nawet dosłownie kilka dni po zdobyciu przez 
Legię kolejnego mistrzostwa kraju, komunikat płynący nie tylko od fanów 
warszawskiego zespołu, ale od całego środowiska z nim związanego, że 
tytuł zdobyty w sezonie 19/20 jest tym 15, a nie 14. Trudne początki, jak 
się później okazało, były kuźnią, w której wykute zostały późniejsze suk-
cesy zarówno piłki klubowej, jak i reprezentacyjnej. Zdobyliśmy srebrny 
medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie, Legia dotarła 
do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w sezonie 1994/1995, a Widzew grał w fazie 
grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 1996/1997. Sukces sportowy jest jed-
nym z głównych czynników zapewniającym dużą frekwencję na stadionie. 
Widzowie chcą dołożyć swoją cegiełkę do triumfu, ale też pragną być 
świadkami pięknej historii napisanej na ich oczach. Elementami składo-
wymi szeroko rozumianego sukcesu, przyciągającymi zwłaszcza tych 
niedzielnych kibiców – poza rzecz jasna wynikami osiąganymi przez pił-
karzy na boisku – mogą być przyjemny dla oka ofensywny styl gry, posia-
danie znanych piłkarzy mających w zespole status gwiazdy, udział w roz-
grywkach rangi europejskiej czy dobra promocja klubu jako marki. Działa 
to na zasadzie zamkniętego kręgu, w którym każdy czynnik wzajemnie 
się uzupełnia, a jeden może wynikać z drugiego. Przykładowo: znane 
nazwisko może zapewnić atrakcyjny styl gry, co może przełożyć się na 

3 Szymczyk M., Był taki mecz: Wisła – Legia 0:6, https://legia.net/news/byl-taki-mecz-wisla-
-legia-0–6/35234 [dostęp: 21.07.2020]. 

4 Mieżejewski J., „Cała Polska to widziała”, czyli historia pewnego mistrzostwa, https://igol.
pl/cala-polska-to-widziala-czyli-historia-pewnego-mistrzostwa/ [dostęp: 21.07.2020].
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dobre wyniki i sukces na podwórku krajowym otwierający możliwość 
dalszej gry w Europie, która z kolei daje prestiż i wspomnianą promocję 
marki. Innymi słowy: pomyślne wyniki meczów sprawiają, że kibice chcą 
przychodzić na stadiony, piłkarze grać dla danego klubu, a działacze mają 
więcej możliwości zapewnienia zespołowi dobrobytu poprzez wiążące 
się z nimi profity finansowe. Inne niemniej ważne części wielkiej piłkar-
skiej machiny pt. „wizyta na stadionie” to np. kategorie meczów. Ozna-
czone najniższą rangą, a co za tym idzie najniżej frekwentowane, będą 
mecze towarzyskie lub sparingi, podczas których nie ma praktycznie 
żadnej stawki, a ich celem jest sprawdzenie różnych wariantów taktycz-
nych. Nieco wyżej sklasyfikowane są spotkania w krajowych pucharach, 
gdzie nad wyraz często dochodzi do konfrontacji zespołów z różnych 
poziomów ligowych. Z jednej strony dla kibica III- czy II-ligowca, możli-
wość zmierzenia się z klubem z wyższej półki daje coś na wzór „liźnięcia 
piłkarskiego świata”, z drugiej natomiast kluby występujące na co dzień 
na niższym szczeblu nie posiadają, zbyt bujnie rozbudowanego zaplecza 
kibicowskiego. Dalej idąc, mamy do czynienia z rozgrywkami ligowymi, 
czyli tymi, które większość traktuje jako swoisty priorytet – a już na pew-
no w Ekstraklasie. To tu spotykają się zespoły z praktycznie wszystkich 
regionów Polski – od Małopolski po Pomorze. Dodatkowym smaczkiem 
są tzw. pojedynki derbowe, czyli starcia zespołów dzielących między sie-
bie miasto, województwo lub długą i bogatą historię starć. Do tych naj-
słynniejszych zaliczyć należy: Derby Krakowa lub jak kto woli „Świętą 
wojnę” pomiędzy Wisłą i Cracovią (sięgające 1908 r.), Derby Górnego 
Śląska, w tym Wielkie Derby Śląska pomiędzy Górnikiem Zabrze i Ruchem 
Chorzów (ok. 120 meczów), Derby Warszawy pomiędzy Legią i Polonią 
(od 1921 r.), Derby Łodzi pomiędzy ŁKS-em i Widzewem (cieszące się nie-
zwykłą popularnością zwłaszcza od lat 70.), Derby Trójmiasta pomiędzy 
Lechią Gdańsk i Arką Gdynia (od lat 60.), nieistniejące już Wielkie Derby 
Lwowa pomiędzy Czarnymi Lwów i Pogonią Lwów (najstarsze, sięgające 
1907 r.) oraz Derby Rzeszowa pomiędzy Resovią i Stalą (jedne z najsłyn-
niejszych nierozgrywanych w Ekstraklasie). Przykładem obecnych, nieco 
mniej formalnych starć derbowych są tzw. Derby Polski pomiędzy Lechem 
Poznań a Legią Warszawa, ale również spotkania tych drugich z Górni-
kiem Zabrze, Widzewem Łódź lub Wisłą Kraków. Niewątpliwie jednak 
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najwyższa z  możliwych nobilitacja zarezerwowana jest dla spotkań 
w europejskich pucharach. Najbardziej prestiżowa jest Liga Mistrzów, 
lecz zaraz po niej Liga Europy. To nie tylko możliwość zarobienia dodat-
kowych pieniędzy i pokazania się na znaczenie szerszym podwórku niż 
to krajowe. To już od wczesnych rund eliminacyjnych pod pewnym wzglę-
dem sukces frekwencyjny, spowodowany podwójnie spotęgowaną moż-
liwością „liźnięcia piłkarskiego świata”. Oczywiście swój wkład mają rów-
nież m.in. ceny biletów, dostępność obiektu, jego nowoczesność czy 
chociażby dzień rozgrywania meczu. Opłaty za wstęp związane są z opi-
saną wyżej rangą spotkania, poczynając od zazwyczaj darmowych lub 
półdarmowych sparingach, poprzez tanie spotkania w krajowym pucha-
rze i średnie w lidze, na najdroższych meczach w europejskich pucharach 
kończąc. Dostępność rozumiana jest przeze mnie jako łatwość dostania 
się na dany stadion z uwzględnieniem jego lokalizacji, pojemności, zaple-
cza oraz możliwości zakupu wejściówek. Nowoczesność to dodatkowy 
walor nadający atrakcyjności, ściśle powiązany z dostępnością, choć z tym 
akurat nie zgodzą się ci, którzy doświadczyli klimatycznych starych sta-
dionów przy Łazienkowskiej, Oporowskiej czy Bułgarskiej. Natomiast 
mecze ligowe mają tę przewagę nad meczami pucharowymi, że są roz-
grywane zazwyczaj od piątku do poniedziałku (najbardziej atrakcyjne 
mają miejsce oczywiście w weekend). Mało który kibic może sobie pozwo-
lić na wyjazd za ukochaną drużyną w środku tygodnia do oddalonej 
o 200 kilometrów miejscowości, nie mówiąc już o wyjeździe za granicę. 
Takie praktyki są domeną jedynie najbardziej zagorzałych fanów. Mój 
brat wielokrotnie wspomina swój pierwszy nastoletni wyjazd pociągiem 
do Sosnowca na mecz zaprzyjaźnionych Zagłębia i Legii, w trakcie które-
go zarówno środek komunikacji publicznej, jak i okolice stadionu potra-
fiły zamienić się w jedną wielką imprezę. To mecze wyjazdowe są sposo-
bem weryfikacji i  miernikiem prawdziwego fanatyzmu. Jeden 
z anonimowych kibiców wspominając „tamte dni”, zaznacza, że „dzisiaj 
podstawia się autokary, jest lista imienna, jedzie się pod eskortą policji. 
Wtedy organizowaliśmy wszystko sami, robiliśmy podchody, żeby zgubić 
psiarnię – przesiadaliśmy się w jakichś dziwnych miejscowościach, wyjeż-
dżaliśmy w nocy, wysiadaliśmy kilka stacji wcześniej – wszystko, byle 
tylko pozbyć się ogona. Ale policja to nie wszystko – czasami, jadąc przez 
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kilkaset kilometrów, napotykaliśmy inne ekipy, które wiedziały o naszych 
wyprawach. Niektórzy czekali na nas nawet o siódmej rano. Było wesoło. 
[…] Nie istniały wtedy sztywne podziały na chuliganów, ultrasów czy pik-
ników – jechałeś na wyjazd, miałeś barwy, więc w każdej chwili musiałeś 
być gotowy do napierdalanki. My kibice Konkwisty 88 to dla wielu hymn 
tamtych czasów. Krojenie szalików wrogich ekip czy zwyczajne bójki 
towarzyszące wyjazdom na mecz były czymś tak zwyczajnym, jak dwie 
bramki ustawione na boisku. Dzięki takim akcjom byliśmy ze sobą 
naprawdę dobrze zintegrowani5”. Najwyższą formą zaszczytu było poka-
zanie gotowości do walki wręcz lub przy pomocy różnego rodzaju „sprzę-
tów” ku chwale ukochanego klubu. Mówiło się nawet o czymś w rodzaju 
„polskiej ligi chuliganów”. Nieco inaczej sprawa ma się z kibicowaniem 
reprezentacji narodowej. W latach 90. czy wczesnych 2000. na meczach, 
a zwłaszcza przed meczami kadry bywało różnie. Spotkania te nie raz 
były doskonałą okazją do ustawek nienawidzących się ultrasów z różnych 
regionów Polski. Do kategorii tych najbardziej pamiętnych zaliczyć trze-
ba: w roku 1993 – mecz Polska-Anglia w Chorzowie, 2003 – mecz Śląsk-
-Arka we Wrocławiu, 2004 – mecz Ruch-ŁKS w Chorzowie, 2006 – mecz 
Polonia-Legia w Warszawie, mecz i wydarzenia pomeczowe Legia-Wisła 
w Warszawie i 2008 – mecz Polonia-Legia w Warszawie oraz mecz Legia-
-Wisła w Bełchatowie. Obecnie, trudno sobie to wyobrazić, ale nie ma 
o czymś takim mowy. W przypadku reprezentacji fani nierzadko zosta-
wiają przed bramami Stadionu Narodowego wszelkie uprzedzenia co 
do klubowych, a raczej wypadałoby powiedzieć: „miastowych” przeciw-
ników. Tylko po to, by zjednoczyć się we wspólnej wyższej sprawie. 
Moment, w  którym na trybunach wiszą obok siebie flagi narodowe 
z nazwami miejscowości z całej Polski, jest momentem magicznym, który 
trwa jedynie 90 minut (ew. dogrywka i rzuty karne). Hasłem dobrze opi-
sującym ten krótki okres czasu jest slogan forsowany swego czasu przez 
jeden z dyskontów spożywczych, mianowicie: „Wszyscy jesteśmy drużyną 
narodową”. Na reprezentacji jednak „doping czy też działania organiza-
cyjne są prowadzone przez każdego kibica jakby nie patrzeć »na własną 

5 Redakcja, Szalone lata 90-te…, https://www.kibice.net/publicystyka/85-szalone-lata-
90-te.html [dostęp: 22.07.2020]. 
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rękę«, a dzieje się tak dlatego, że nie istnieją raczej formalne kluby kibi-
cowskie, a jeśli istnieją, to patrząc na przykład z rodzimego podwórka, 
często tak naprawdę jedynym punktem wspólnym pozostaje tzw. karta 
kibica reprezentacji Polski wraz z zaletami jej posiadania, czyli pierw-
szeństwem zakupu biletów na mecze oraz rabatem w sklepie.”6 Do tego 
wszystkiego pamiętajmy, że fanatyczni kibice dopingujący swój zespół 
przez 90 minut meczu, niekiedy także przez 30 minut dogrywki i rzuty 
karne są dla klubu absolutnie bezcenni. Nie bez kozery nazywani są „dwu-
nastym zawodnikiem zespołu”, a przewaga własnego boiska to bynaj-
mniej nie znajomość piłkarzy z każdą kępą trawy, lecz właśnie przyśpiew-
ki, flagi, racowiska. Słowem: oprawy. 

Należy pamiętać, że ruch kibicowski lat 90. był jeszcze mniej skrę-
powany, niźli w latach wcześniejszych. Stadion piłkarski stał się jednym 
z miejsc, w którym można było dać upust całej tłumionej dotychczas 
ekspresji. Kwestia opraw meczowych, a w tym wszelkiej pirotechniki nie 
podlegała specjalnym regulacjom prawnym. Przez brak kamer i obec-

6 Legut T., Kibice klubów piłkarskich jako strażnicy pamięci historycznej żołnierzy wyklętych. 
Próba analizy na przykładzie klubu piłkarskiego Legia Warszawa, s. 15.

Rys. 1. Kibice Legii na 
murawie stadionu 
w Bydgoszczy po 
finale Pucharu 
Polski z Lechem 
Poznań, 3.05.2011 r. 
/ fot. Krzysztof 
Szatkowski, Agencja 
Gazeta



tO
M

A
Sz

 L
eg

U
t 

/ 
O

D
 k

O
ły

Sk
I A

ż 
pO

 g
Ró

b 
19

0

ność jedynie służb porządkowych trudno było identyfikować, a później 
karać jakże powszechne chuligańskie wybryki. Wysokie płoty czy spe-
cjalne klatki dla kibiców gości nie stanowiły przeszkody dla szukających 
interakcji fanów przeciwnych drużyn. Przy okazji sukcesu ukochanego 
zespołu, choć nie tylko, popularne były także tzw. wjazdy na murawę. Te 
same, z którymi w Anglii poradzono sobie w następujący sposób: chcąc 
sprawić sobie taką przyjemność, należy liczyć się z wydatkiem rzędu 5000 
funtów. W mojej pamięci pozostają żywe obrazy z finału Pucharu Polski 
z 2011 roku pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa mające miejsce 
na starym stadionie Zawiszy w Bydgoszczy. Stołeczni fani po decydującym 
strzale Jakuba Wawrzyniaka w serii rzutów karnych w kilka chwil zapełnili 
murawę. Doszło do starć zarówno z kibicami z Wielkopolski, jak i policją. 

Nad wyraz szybko „uczące się chodzić” środowisko kibiców klubów 
piłkarskich było grupą działającą na zasadzie inkluzywnej. Wraz z róż-
nego rodzaju atakami ze strony m.in. mediów, polityków, ale i ogółu spo-
łeczeństwa podlegała ona co raz to większej stereotypizacji. Frywolność 
i wydawałoby się – na swój sposób zdrowa atmosfera zaczęły pryskać 
niczym mydlana bańka. Rozpoczął się marsz w kierunku ekskluzywności. 
Zanim to jednak się dokonało, można śmiało powiedzieć, że nie właści-
ciel stadionu, nie władze klubu, a kibice byli w latach 90. gospodarzami 

Rys. 2. Kibice Zagłębia 
Lubin w latach 90. 
/ fot. Tadeusz Szwed, 
nowiny24.pl
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stadionów – to oni nimi tak naprawdę rządzili! Co prawda groteskowe 
elementy jak prowizoryczne kominiarki czy pomalowane twarze mia-
ły swój urok, a z perspektywy czasu wiele osób ocenia kibicowskie lata 
90-te jako „złotą erę”. Na murawę rzucane były pocięte gazety czy taśmy 
do kas fiskalnych jako konfetti. Klubowe gadżety także nie były najlep-
szej jakości. Te najprostsze jak szaliki lub koszulki były kupowane często 
gdzieś pokątnie, lub wykonywane w sposób prowizoryczny w zaciszu 
domowym. Jak trafnie diagnozuje pewien anonimowy kibic: „(…) pod 
względem pomysłowości opraw, staranności ich wykonania, skali sekto-
rówek, liczebności młynów »topowych ekip« (nowe stadiony robią jednak 
swoje…) końcówki poprzedniego millenium nie ma nawet co porówny-
wać z obecnymi czasami, dzielą je bowiem przysłowiowe „lata świetlne”. 
Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że początek XXI wieku, pomimo 
zaawansowania technologicznego, które ułatwia życie ultrasom czy też 
„młynowym”, jest równocześnie zwiastunem upadku naszej subkultury”7.

Przełomowym wydarzeniem było pojawienie się „Wielkiej Flagi”, 
powszechnie uznawanej za pierwszą tzw. legijną sektorówkę, na sta-
rym stadionie Legii w meczu z Wisłą Kraków, który odbył się 14 marca 
1998 roku. Jak relacjonuje jeden z dobrze zorientowanych portali: „Sam 
pomysł pojawił się po wyjazdowym meczu Legii z Vicenzą, kiedy legioniści 
mieli okazję zobaczyć włoski styl kibicowania. Jak wiadomo, w tamtym 
czasie Internet nie był jeszcze zbyt dostępny, więc informacje nt. ruchu 
kibicowskiego na świecie nie docierały do nas tak regularnie, jak ma to 
miejsce obecnie. Zbiórkę pieniędzy zainicjował Tygodnik „Nasza Legia”, 
który na rynku zaczął pojawiać się na wiosnę 1997 roku. Pierwsza infor-
macja dotycząca zbiórki na Wielką Flagę pojawiła się w „Naszej Legii” 
dokładnie 6 października 1997 roku. Wówczas trudno było oszacować 
końcowy koszt produkcji takiej flagi”8. W tygodniku pojawiła się infor-
macja o treści: „Wielkie kluby mają wielkie flagi. Tak będzie też z Legią. 
Chłopaki z „Żylety” obliczyli, że aby zamówić we Włoszech profesjonalnie 
zrobioną, przykrywającą całą (!) trybunę otwartą flagę, trzeba mieć oko-

7 Redakcja, Szalone lata 90-te…, dz. cyt. 
8 Bodziach, Wielka Flaga – pierwsza legijna sektorówka, https://legionisci.com/news/80698_

Wielka_Flaga_-_pierwsza_legijna_sektorowka.html [dostęp: 22.07.2020]. 
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ło 12.000 zł. NL ogłasza początek wielkiej zrzutki na wielką flagę. Nasza 
redakcja przeznacza na ten cel 2.000 zł, potrzeba jeszcze tylko 10.000.”9 
Ruszyła zbiórka, w którą zaangażowało się setki kibiców. Piłkarze i ówcze-
sny dyrektor – Krzysztof Ziętek również dołożyli do niej swoją cegiełkę. 
Kilka tygodni później udało się zebrać kwotę pozwalającą na wykonanie 
flagi o wymiarach 59 × 24 m, a także zakup pokrowca zabezpieczającego 
flagę i rac na mecz z Wisłą, wykonanie gniazda i tuby dla prowadzącego 
doping oraz wykonanie flag na ogrodzenie. 

„Gdy na główne boisko wyszli piłkarze obu drużyn, Żyleta została 
przykryta Wielką Flagą. Po obu stronach flagi rozpalono kilkanaście rac. 
Rozwijaniem kierował Alchim, który stojąc w bocianim gnieździe ze spe-
cjalnego megafonu, wydawał polecenia. W tym momencie atmosfera 
na stadionie była naprawdę niesamowita – głośny śpiew, zapalone race, 
uniesione barwy i olbrzymia flaga podtrzymywana przez kilka tysięcy 
widzów. Absolutna rewelacja […] Skromna grupka wiślaków prawdopo-
dobnie pierwszy raz widziała taki show”10. „Wielka Flaga” trwa do dziś, 
choć już pod innym wcieleniem. Mogliśmy ją oglądać choćby w spotka-
niu Legii z Rapidem Bukareszt (03.11.2011 r.) w fazie grupowej Ligi Europy. 

P OWO L N E  Z M I A N Y

Stopniowe odnajdywanie się w ustrojowo nowej rzeczywistości, podpa-
trywanie zachodnich rozwiązań czy wstąpienie do Unii Europejskiej 
w 2004 roku prowadziło do licznych zmian w postrzeganiu świata przez 
wkraczające w trzecie tysiąclecie „któryś już raz” – młode państwo pol-
skie. Wyjątkowo oporne pozostały grupy kibicowskie rezydujące na wciąż 
starych i obskurnych, lecz klimatycznych stadionach. Mimowolny postęp 
powodował wprowadzanie co raz to nowszych obostrzeń i co raz to bar-
dziej ograniczających dotychczasowy bezmiar władzy kibiców. Co z tego, 
skoro oni i tak znajdowali sposób na obejście przepisów. Kolejne rządy: 
SLD (2001–2005), PiS (2005–2007) i PO (2007–2011) nie były w stanie 
powstrzymać nadal powszechnych ustawek i wydarzeń natury chuligań-
skiej na trybunach. Znaczna część ekspertów zaczęła wysnuwać wnioski, 

9 Tamże.
10 Tamże.
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że rozwiązania rodem z Niemiec i Anglii, gdzie rzekomo kraje te „pora-
dziły sobie z chuliganami”. Po pierwsze nieprawdą jest to, że „poradziły 
sobie z chuliganami”. Udało im się jedynie wygonić ich ze stadionów. Po 
drugie nieprawdą jest to, że ludzie wszędzie są tacy sami, że wystarczyło 
wziąć gotowy model i zaczepić go na polskim gruncie. Sprawa ta jest 
znacznie bardziej skomplikowana. W Polsce nie ma wystarczająco licz-
nego zainteresowania piłką nożną wyższej klasy społecznej oraz wystar-
czająco wysokiego poziomu czysto sportowego, przez co stworzenie eks-
kluzywnego i spokojnego produktu na wzór angielskiej Premier League 
nie może mieć kompletnie racji bytu. Surowe karanie? Już lepiej, ale wciąż 
podobnie. Właściciele klubów nie mogą przecież pozwolić sobie na cał-
kowite wyplenienie ze stadionów fanatyzmu z gatunku tych mocniej-
szych, bowiem wiązałoby się to z poważnymi stratami natury finansowej. 
Ponadto polski wymiar sprawiedliwości nadal posiada pewne niemałe 
mankamenty, o których wszyscy zdają się wiedzieć. Okres do roku 2010 
traktowany jest przeze mnie jako stan przejściowy. Kibice i ich nielegalne 
uczynki stali się obiektem zainteresowania odpowiednich służb, lecz 
mimo to przez stosunkowo długi okres nie udawało się ich opanować. 
Pojawiały się już różne oryginalne klubowe gadżety, ale nadal ogólno-
dostępne były koszulki i szaliki zwłaszcza zagranicznych klubów piłkar-

Rys. 3 „Wielka Flaga” 
na trybunie Legii 
w meczu z Wisłą 
Kraków, 14.03.1998 r. 
/ fot. Bodziach, 
legioniści.com
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skich. Sam miałem całkiem sporo trykotów – w dużej mierze po starszym 
bracie. Co ciekawe, tylko dwa z nich były koszulkami krajowymi – jedna 
to koszulka Marcina Mięciela z Legii, druga – Pawła Kryszałowicza z repre-
zentacji Polski. Gdy w 2007 roku, UEFA podjęła decyzję o przyznaniu 
Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012 nastąpił krok milowy. Przede 
wszystkim infrastrukturalny. Szedł za tym również bardzo restrykcyjny 
reżim bezpieczeństwa na stadionach i kolejne regulacje prawne skiero-
wane zwłaszcza w kierunku identyfikacji stadionowych – i nie tylko – 
chuliganów. W międzyczasie powoli, bo powoli, ale jakby w sposób natu-
ralny środowisko kibicowskie samo oczyszczało się z wszechobecnej 
patologii. Mozolne wyciszanie się ustawek, zadym, a z drugiej strony 
poszczególne obiekty nagle zaczęły spełniać wymogi bezpieczeństwa. 
Grupy kibicowskie wybierały coraz częściej swoje własne ścieżki, odmien-
ne od gorąco wojujących o  swoje prawa Niemców, Chorwatów czy 
Węgrów. Na trybuny zawitały w końcu rodziny z dziećmi. Ale to wszystko 
z naciskiem na „powoli”. Nadal trzeba było się pilnować, bo nawet pamięt-
ny finał PP w Bydgoszczy (2011) był zagrożeniem dla organizacji staro-
kontynentalnego czempionatu. Myślę, że niespecjalnie się o tym mówi, 
ale mobilizacja, by w przededniu Euro, nie stało się coś mogącego odebrać 
nam to niewątpliwie wielkie wyróżnienie, była ogromna. I faktycznie, 
zdaliśmy egzamin śpiewająco. Gdzieś tam pokątnie tliły się małe sukcesy 
piłkarstwa polskiego (awans na MŚ 2002, MŚ 2006, Euro 2008), które jak 
się później okazało, dały podwaliny pod drużynę, która ma szansę nawią-
zać do reprezentacyjnych sukcesów z ubiegłego wieku. A przynajmniej 
dumnie promować nasz kraj na arenie międzynarodowej. To się dzieje 
na naszych oczach. Świadczy o tym, chociażby fakt dotarcia do ćwierćfi-
nału francuskiego Euro w 2016 roku przez kadrę Adama Nawałki. Za nieco 
mniejszy – nie mylić z „małym” – sukces uznać należy awans Legii War-
szawa do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Triumf sportu 
(nad „nie sportem”) to też część składowa wybijająca z głowy wątpliwe 
pomysły na spędzanie czasu. Muszę się przyznać, że w sposób bardziej 
zaangażowany, niż typowy piknik udzielam się od 2011, a konkretnie od 
meczu towarzyskiego Legia–Żalgiris w Warszawie (22.07.2011 r.). Odno-
szę nieodparte wrażenie, że moment mojego debiutu przypadł na czasy 
względnego już spokoju i ogólnego zadymowego wyciszenia. Oczywiście 
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wciąż możemy mówić o „meczach podwyższonego ryzyka”, gdy przykła-
dowo do stolicy przyjeżdżają kibice z Poznania, Białegostoku lub Krako-
wa. Nadal też zdarzają się i z pewnością zdarzać będą chuligańskie incy-
denty, ale to sprawa marginalna. Problem ciągnący się przez długi okres, 
mający swoje korzenie znacznie wcześniej, niż w latach 90., przy drobnej 
pomocy płynącej z inicjatyw odgórnych oraz nieuchronnej stadionowej 
wymianie pokoleniowej, uregulował się praktycznie sam. Nastąpiło coś 
w rodzaju transmisji wielkich emocji towarzyszących tej dyscyplinie spor-
tu od dawna. Swój wpływ na taki, a nie inny ich przebieg miały niewąt-
pliwie laicyzujące głosy płynące z Zachodu. Emocje ulokowane m.in. 
w mocnej potrzebie manifestacji przywiązania do tradycji i symboli naro-
dowych. Doskonale to widać na przykładzie najbardziej medialnego 
klubu w Polsce, czyli Legii Warszawa. Mniejszym lub większym echem 
odbiły się oprawy takie jak: „[…] z meczu z FK Astana (02.08.2017 r.), z któ-
rego to zapamiętać bez trudu można szokujący wręcz obrazek chłopca 
z przystawionym do głowy pistoletem, trzymanym przez niemieckiego 
żołnierza i podpisem na dole: „During the Warsaw Uprising, Germans 
killed 160 000 people, thousends of Them were children”, który przetłu-
maczony z języka angielskiego brzmi dosłownie: „W czasie powstania 
warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy ludzi. Tysiące z nich były dzieć-
mi”. Dodatkowo, tłem dla tego wszystkiego była tzw. kartoniada (czyli 
umieszczenie odpowiednich kartoników w odpowiednich miejscach try-
buny i podniesienie ich w odpowiednim czasie tak by razem ułożyły się 
np. w napis), gdzie na górnej części trybuny mieliśmy kartoniki białe, na 
dolnej czerwone co razem dało biało-czerwoną flagę oraz odpowiednio 
umieszczone czarne dodające na jej powierzchnię napis „1944”. Warto 
w tym kontekście przywołać również oprawę z meczu ze Śląskiem Wro-
cław (28.09.2013 r.): W tym meczu pojawiła się tzw. sektorówka, czyli 
flaga dużych rozmiarów, często wielkości sektora danej trybuny (w tym 
wypadku na całą Żyletę), trzymana była tuż nad głowami kibiców, a na 
niej napis dzielony odpowiednio na dwa piętra trybuny – na pierwszym 
WAR, na parterze SAW, co oczywiście według nazewnictwa angielskiego 
oznacza nazwę stolicy naszego kraju, ale przy okazji jest to interesujący 
zlepek dwóch słów doskonale opisujący miasto, które naprawdę „widziało 
wojnę”. Między tymi dwoma członami był jeszcze tekst na biało-czerwo-
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Rys. 4. Kibice gospodarzy na meczu GKP 
Targówek-KP Marymont Warszawa 
6.10.2019 r. / fot. Gosia Drozdowska, 
Kropkowe pstrykanie
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nej fladze: „The city that survived history of its own death”, czyli „Miasto, 
które przeżyło własną śmierć” oraz postacie żołnierzy wplecione dyskret-
nie w poszczególne litery napisu […] Innym przykładem może być nieco 
mniej głośna od obu poprzedników, lecz nie mniej efektowna oprawa 
z meczu z Podbeskidziem (01.03.2015 r.), gdzie na samym środku wiel-
kiego banneru znalazł się wizerunek wilka otoczonego gałęziami drzew, 
natomiast na dole podpis: „Wśród cieniów nocy, w mroku drzew, wezwani 
na ojczyzny zew”. Tu, dodatkowymi elementami była pozioma biało-czer-
wona flaga, podobnie jak podczas wspominanej oprawy w meczu ze 
Śląskiem Wrocław tylko tym razem z napisem „Żołnierze wyklęci” oraz 
kilkadziesiąt małych flag dzierżonych przez kibiców, odpowiednio na 
górze – koloru białego i na dole – koloru czerwonego […] W oprawie meczu 
wykorzystano także odśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrow-
skiego. Ponadto odpalono w odpowiednim momencie race świetlne 
w kolorze biało-czerwonym w celu upamiętnienia dnia 1 marca, święta 
państwowego Żołnierzy Wyklętych.”11 Warto wziąć pod uwagę również 
to, że fani z całej Polski rokrocznie w styczniu pielgrzymują na Jasną Górę. 
W tym roku odbyła się już XII edycja Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców. 
Jak mówią sami zainteresowani: „Do Jasnogórskiej Matki pielgrzymują 
lekarze, prawnicy, politycy, nauczyciele, pszczelarze, energetycy, górnicy 
dosłownie przekrój całego naszego społeczeństwa, więc dlaczego nie 
mielibyśmy pielgrzymować my, kibice; wszak w naszym gronie nie bra-
kuje ludzi autentycznie wierzących. Dlatego w pierwszą sobotę nowego 
roku stałe miejsce w terminarzu niektórych kibiców zajmuje pielgrzymka 
do Częstochowy”12.

W swojej pracy dyplomowej powstałej w 2018 roku zarysowałem 
aktualny obraz stadionów piłkarskich w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem motywów upamiętniających żołnierzy wyklętych i powstanie 
warszawskie. Samych kibiców natomiast ochrzciłem mianem „strażników 
pamięci historycznej”. W całej tej sprawie „prawdopodobnie najważniej-
szym jednak wnioskiem, jest ten mówiący, iż pamięć, tudzież pamiętanie, 

11 Legut T., Kibice klubów piłkarskich…, dz. cyt., s. 38–41.
12 Redakcja, XI Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę 05.01.2019, https://sta-

dionowioprawcy.net/felieton/xi-patriotyczna-pielgrzymka-kibicow-na-jasna-
gore-05–01-2019/ [dostęp: 22.07.2020]. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
4 

/ 
W

IO
SN

A
 2

0
20

 
19

9

na której opiera się kanon kulturowy, jest miejscem dla każdego człowie-
ka i dla każdej rzeczy, ale pod jednym warunkiem: pożyteczności czy też, 
innymi słowy, przydatności społecznej. Jaką to wszystko, co znajduje się 
w kanonie, miałoby wartość, gdyby nie służyło w żaden, nawet najmniej-
szy sposób ludziom? Uważam, że w poczet konstruowania kanonu kul-
tury narodowej można zaliczyć działania podejmowane przez kibiców 
klubów piłkarskich jako tych, którzy pełnią wartę obiektywizacji narracji 
historycznych”13 Nie oznacza to bynajmniej, że – jak to mówią niektó-
rzy – „kibole” już nie istnieją. Użytkownik o pseudonimie „Przytomny” 
w swoim felietonie na portalu „To My Kibice” pisze, że „młode pokolenia 
łysogłowych kiboli przystosowały się do nowych warunków i doskonale 
umieją w nich egzystować, nie mając poczucia rezygnacji, przegranej 
sprawy. Owszem, jest coraz bardziej piknikowo na trybunach, potęgi 
fanatyzmu czasem nie widać, bo jest skuta kajdanami władzy. Czasem 
jednak wybucha niespodziewanie niczym wulkan, siejąc ogień i znisz-
czenie. Ta siła nie wygasła, ona wciąż tam jest, ukryta pod powierzchnią, 
niczym lawa pod cienką zaschniętą skorupą. I wykorzystuje bezbłędnie 
każdy moment nieuwagi systemu, by dać o sobie znać. To nie jest bowiem 
tak, że my jako kibice zanikamy w kraju, zmieniamy hobby, zamieniamy 
szalik na wędkę czy rower. Nadal jesteśmy kibicami, choć czasem nie na 
stadionie, ale w pobliskiej knajpie, ze wbitym zakazem, po odhaczeniu 
się na komendzie. Jednak jesteśmy, od Ekstraklasy aż do „Serie C” i czeka-
my na swój powrót!”14 Puentą, a zarazem najlepszym dowodem na to, że 
kibice wciąż istnieją, niechaj będzie zdjęcie z meczu B klasy Warszawa III 
(8. poziom rozgrywkowy w Polsce) pomiędzy GKP Targówek Warszawa 
i KP Marymont Warszawa rozegranego 6 października 2019 roku w Ząb-
kach…bo przecież nawet tu, w marnej B klasie wiecznie żywe będzie hasło: 
„Od kołyski aż po grób”! Ω

13 Tamże, s. 55.
14 Przytomny, Felieton: Czas nie stoi!, https://tomykibice.pl/felieton-czas-nie-stoi/ [dostęp: 

22.07.2020]. 
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