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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 96

Ostatnie półrocze obfitowało w wiele ekscytujących wydarzeń. 
Tak jak pierwszą połowę 2020 roku Polacy spędzili na klęczkach 
z gromnicą w rękach i modlitwą o zdrowie i życie swoje i swo-
ich rodzin, tak w październiku rodacy postanowili pokazać, że 
Boga już się nie boją i gromnice zamienili na czerwone pioruny. 
Polska prawica dokonała ataku prewencyjnego na rozgrzewa-
jące do czerwoności młode umysły sprawy ideologiczne. Nasza 
rzeczywistość jest już tak zdominowana przez kajdany popraw-
ności politycznej, że każdy niepopularny truizm wydaje się 
zamachem na przyrodzoną godność osoby ludzkiej. Współcze-
snym zostaje tylko komentarz na gorąco – a rzeczywiście jest 
gorąco. Sprawa mniejszości seksualnych weszła już na dobre 
na wokandę polskiego życia publicznego i powoli wchodzi do 
naszej kultury, chociaż i tak jesteśmy w tyle za państwami tak 
zwanego Zachodu.

Marta Lempart, Klementyna Suchanow, Michał Szutowicz 
i pranksterzy ze „Stop Bzdurom” postanowili zaserwować Pola-
kom nową jakość debaty publicznej, której do tej pory nie znali. 
Dotychczas polska lewica wymachiwała swoimi postulatami 
z wysokości parlamentarnej mównicy. Ten sposób uprawia-
nia demokracji zapewniał możliwość swobodnego wyrażenia 
swoich poglądów, wrzucenia ich do maszyny losującej zwanej 
opinią publiczną i poddanie ich społecznemu werdyktowi, bez 
wzbudzania poczucia zbędnego dyskomfortu. Ot, każdy trą-
bi w swoją stronę. Niezależnie od tego, czy ktoś wymachiwał 



sztucznymi penisami, czy bił kogoś krzyżem – wszystko miało 
miejsce w parlamencie, dzięki czemu odległość między polem 
bitwy a społeczeństwem była na tyle duża, że umożliwiała 
obserwującemu walkę widzowi w miarę rzetelną ocenę sporu 
politycznego. W tym roku lewica postanowiła „wyjść frontem 
do klienta” – celem „tęczowej beki” stał się Kościół Święte-
go Krzyża w Warszawie i inne miejsca narodowej tożsamości 
i pamięci. Z okazji tegorocznego Halloween przez polskie mia-
sta przetoczyła się fala fanów Peruna, których marsze w istocie 
były jak błyskawica – narobiły dużo huku i zniknęły tak szybko, 
jak się pojawiły. Bez wątpienia ta fala agresji niespotykanej 
wcześniej w polskim życiu publicznym powinna zamienić się 
w cenną lekcję, tego – co robić, jak i po co? Polska prawica ma 
dla kogo robić – ale otwartym pozostaje pytanie: czy jest jesz-
cze z kim robić?

Szymon Doliwa



GEJ 

PRZECIWKO 

ŚWIATU!
WYWIAD Z WALDEMAREM KRYSIAKIEM
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FRONDA LUX: W tych trudnych 
i pomieszanych czasach, zanim 
porozmawiamy o tym co dookoła 
zaczniemy od poważnego pytania – jak 
zdrowie? 

WALDEMAR KRYSIAK: Dziękuję za 
pytanie! Przez ostatnie dwa tygodnie 
chorowałem – kombinacja grypy i zapa-
lenia oka. Cieszę się więc, że znowu nor-
malnie widzę i oddycham. Cieszę się też, 
że nie było gorzej – dwóch dawnych zna-
jomych umarło ostatnio na COVID, więc 
myślę, że sam nie mogę narzekać.

Nie uciekniemy od tego całego 
światowego zamieszania. Patrząc po 
skali dezinformacji towarzyszącej 
rozwojowi różnych skrajnie lewicowych 
ruchów – BLM, Strajk Kobiet, Antifa, 
które przewinęły się przez ulice polskich 
i amerykańskich miast ma się ochotę 
zapytać – tyle hałasu o nic? A może 
jednak chodzi o coś poważnego?

– Wszystkie te ruchy mają dwa rodza-
je postulatów: medialny i rzeczywisty. 
Medialny to ten chwytający za serce: 
żeby nie było rasizmu, żeby nie mnożył 

JEST ROK 2020. LUDZKOŚĆ WYDAJE SIĘ BYĆ W ZUPEŁNYM AMOKU. NATĘŻENIE 
SPRZECZNYCH EMOCJI SIĘGA ZENITU. Z JEDNEJ STRONY PIERWSZE I OSTATNIE 
MIESIĄCE ROKU ZOSTAŁY ZDOMINOWANE PRZEZ APOKALIPTYCZNĄ ZARAZĘ, 
KTÓRA DZIESIĄTKI TYSIĘCY SKAZAŁA NA ODOSOBNIENIE, ALE Z DRUGIEJ NIE 
PRZESZKADZAŁO TO TEJ SAMEJ LUDZKOŚCI ROZCZULAĆ SIĘ NAD KOLEJNYMI 
IDEOLOGIAMI PIERWSZEGO ŚWIATA. TO ROK, W KTÓRYM CZŁOWIEK W JEDNEJ 
RĘCE TRZYMAŁ RÓŻANIEC I SZUKAŁ UCIECZKI OD LĘKU, KTÓRY BUDZIŁA WEŃ 
CHOROBA, A W DRUGIEJ MIAŁ KAMIEŃ – RĘKĄ CELOWAŁ W WITRYNĘ SKLEPOWĄ. 
PROSTO SPRZED OŁTARZA CZŁOWIEK WYBRAŁ SIĘ NA ANTIFIARSKIE ZAMIESZKI. 
DALEJ PRÓBUJEMY SIĘ POZBIERAĆ I ZORIENTOWAĆ SIĘ, O CO TAK NAPRAWDĘ 
W TYM WSZYSTKIM CHODZI? A ZROBIMY TO Z WALDEMAREM KRYSIAKIEM, 
ZNANYM SZERSZEJ PUBLICZNOŚCI JAKO GEJ PRZECIWKO ŚWIATU!
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12 się faszyzm, żeby nie ginęli niewinni. 

Generalnie słuszne i moralne – jakkol-
wiek banalne – życzenia. Rzeczywiste 
postulaty takich ruchów, jak Antifa czy 
BLM niewiele mają jednak wspólnego 
z tymi medialnymi: Antifa chce de facto 
mieć pozwolenie na obchodzenie prawa 
i stosowanie przemocy wobec każde-
go, kogo uzna za wroga. A BLM? BLM 
wśród swoich celów wylicza likwidację 
policji jako stróża prawa i rodziny jako 
podstawowego budulca społeczeństwa. 
Postulaty medialne są tymi, które trafia-
ją... do mediów. Do ludzi. To uproszczo-
na wersja, którą się powtarza: „Antifa to 
antyfaszyści! BLM walczy z rasizmem!”. 
Trudno – wstyd prawie! – powiedzieć, że 
się z czymś takim nie zgadza. Kiedy jed-
nak zna się rzeczywiste cele tych organi-
zacji, rozumie się, że te medialne są tylko 
przykrywką.

Mimo tego wydaje się, że ten teatr 
zdobywa sobie serca coraz młodszych 
widzów. Jak odbierasz to, że największy 
posłuch współczesne nam skrajne 
ideologie znajdują u bardzo młodych 
osób, często niepełnoletnich? 

– Trudno jest powiedzieć, czy młodzież 
jest naprawdę tak bardzo zideologizowa-
na. Lewicowe media tak twierdzą i bardzo 
stawiają na „głos młodych”. A dlaczego? 
To taka powtórka z krucjat dziecięcych, 
to taki szalony pomysł, że skoro dzieci nie 

zdążyły stać się skorumpowane i zepsute, 
jak dorośli, to ich głos jest więcej wart. To 
nawet pomysł po części słuszny – dzie-
ci i młodzież potrafią często dostrzec 
wyjątkowość tego, co spowszechniało dla 
dorosłych. Zdolność do zachwytu jednak 
nie równa się zdolności do zrozumienia 
i poprawiania świata, do których trzeba 
i cierpliwości, i doświadczenia, które 
przychodzą z wiekiem. Można też odejść 
od takiej abstrakcyjnej interpretacji tego 
zagadnienia. Żyjemy w czasach sterowa-
nych oburzeniem, które wyraża się naj-
lepiej w soc-mediach. Młode Julki i małe 
Oskarki spędzają swoje życie na Face-
booku, Snapie i Instagramie, Julki i Oskar-
ki to jeszcze głupie dzieci, którymi łatwo 
manipulować, więc to na ich emocje sta-
wiają lewicowe media. A jeżeli to prawda, 
że dzisiejsza młodzież jest zideologizo-
wana, to jest to właśnie wynik tego, że 
ciągle się im mówi, że muszą być oburze-
ni. I pewnie ze względu na to, że pokole-
nia po millenialsach dorastały wszystkie 
przyklejone do smartfonów, które mocno 
trzepią mózg. 

Jesteśmy w stanie wojny kulturowej?

– Nigdy nie podobało mi się określenie 
„wojna kulturowa”, bo „wojna” sugeruje, 
że nasze życie jest w bezpośrednim nie-
bezpieczeństwie. I wojna to czas zabi-
jania i strasznych rzeczy. Nigdy też nie 
podobało mi się ten termin, bo wydawało 
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13mi się, że – jako wytłumaczenie – jest ono 

za proste.
Ten rok przekonał mnie jednak, że 

prawdopodobnie znajdujemy się właśnie 
w stanie wojny kulturowej. Jest ona pro-
wadzona między nowymi marksistami 
i resztą świata.

Współczesny dyskurs polityczny lubi 
szufladkować: wegetarianin – lewak; 
zwolennik szerszego dostępu do broni – 
korwinistyczny kuc; konserwatysta – 
incel... Do jakiej szufladki Ciebie 
wkładają? 

– Szufladki, do których trafiam, są dość 
absurdalne. Najczęściej nazywany jestem 
homofobem, co jest dość zabawne. Ja 
nigdy nie miałem problemu z byciem 
gejem, nie nienawidzę siebie, nie boję się 
innych osób homoseksualnych, ale mimo 
tego trafiam do tej kategorii. Myślę, że 
jest ona wynikiem braku argumentów, 
bo dla niektórych świat dzieli się bardzo 
prosto: na kochającą mniejszości seksu-
alne – lewicę, oraz całą resztę – homofo-
bów. Skoro ja odrzucam postulaty lewicy, 
szczególnie tej progresywnej, to muszę 
być homofobem. Druga szufladka do któ-
rej trafiam to „gej-kolaborant”, „członek 
Judenratu”. W tej szufladce chodzi o to, że 
świat dzieli się na „oświeconych, dobrych 
gejów” i „zdrajców rasy, którzy razem 
z nazistami i wbrew sobie krzyczą ‚do 
gazu!’”. Ja nie zgadzam się – za wyjątkiem 

związków partnerskich – z tęczowymi 
postulatami, jestem więc „zdrajcą rasy”. 
Obie szufladki są trochę śmieszne, trochę 
straszne. Śmieszne – bo pokazują prosto-
tę myślenia „postępaków”. Straszne – bo 
dowodzą, jak pochlebnie „postępacy” 
myślą o sobie, a jak nisko o innych.

Dlaczego utarło się, że jeżeli jest 
się homoseksualistą, to w pakiecie 
należy popierać feminizm, aborcję na 
życzenie i szereg innych daleko idących, 
lewicowych postulatów społecznych?

– Najprostszą chyba odpowiedzią byłaby: 
strategia. Takie pomysły, jak nieograni-
czona aborcja czy feminizm to pomysły 
skrajne. Mało kto sam z siebie je popiera. 
Dlatego skrajne, progresywne ideologie 
solidaryzują się między sobą, żeby zbić 
się silniejszą całość. W kupie siła. Poza 
tym, istnienie pakietu „lewaka” jest – 
moim zdaniem – winą prawicy, która dłu-
go zaniedbywała mniejszościowe tematy, 
odpychając potencjalnych wyborców. 
Cześć „lewaków” to tak naprawdę cen-
tryści, którzy uznali, że „konserwy” albo 
się nimi brzydzą, albo nie mają im nic do 
zaoferowania.

Nie możemy nie zapytać – czy LGBT to 
ideologia? 

– W przeciwieństwie do płci, większość 
rzeczy nie jest binarna. Tak samo „LGBT” 
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14 to kilka rzeczy naraz. Zwykły akronim, 

opisujący pewne zjawisko. Określenie dla 
ludzi niepasujących w pewnych cechach 
do normy. Ideologia.

Jak narodził się „Gej przeciwko 
światu”? To tylko hobby i odskocznia, 
czy planujesz rozwijać karierę jako 
komentator i publicysta?

– Boję się w sprawach tak nieprzewidy-
walnych planować zbyt wiele. Jak mawia-
ją – chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu 
o swoich planach… Na razie cieszę się 
z pisania felietonów dla „Tygodnika Soli-
darność”. Sam pomysł na bloga „chodził 
za mną” przez ponad rok, zanim wcieli-
łem go w życie. Długo zastanawiałem się, 
czy powinienem coś takiego zaczynać, 
bo nie liczyłem, że uda mi się zachować 
anonimowość. Długo myślałem też nad 
nazwą – chciałem wymyślić coś zabaw-
nego, ale też coś takiego, co by po czę-
ści wyjaśniało naturę strony. I na sam 
koniec – albo raczej przede wszystkim – 
miałem dość bycia łączonym z ideologią 
gender i z ideologią LGBT. Każdego dnia 
czytałem w mediach, że jako gej muszę 
wspierać transwestytów. O każdej porze 
słyszałem, że „osoby nieheteroseksual-
ne stoją murem” za tym, albo za innym 
intelektualnym badziewiem. Non-stop 
moje krytyczne komentarze umieszczone 
na lewicowych serwisach były kasowane. 
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politycy – sympatycy 
lgbt udają troskę 
o mniejszości 
seksualne. dla nich 
to tylko wóz, na 
którym chcą dojechać 
do „koryta”
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16 Któregoś dnia stwierdziłem zwyczajnie, 

że mam dość.

Ostatnio przeczytaliśmy Twój wpis 
o „Misiaczkach”. Bardzo zwięźle 
opisujesz tam, jak grupa kumpli 
zmieniła się na przestrzeni lat w dość 
duszne, ideologicznie zagospodarowane 
środowisko. Post zatytułowałeś: 
„Dlaczego już nie jestem tęczowym 
aktywistą”? Jak wyglądał moment 
przełomowy? W którym momencie 
i dlaczego zdałeś sobie sprawę, że „coś tu 
nie gra?”

– Nie jestem pewien, czy był jeden taki 
moment. Możliwe, że nasze postrze-
ganie własnej przeszłości jest zakrzy-
wione przez ważne kulturalnie historie 
i opowiadania, prawda? Szaweł zamie-
nia się w Pawła, gdy Jezus objawia mu 
się w drodze do Damaszku. Twardowski 
ratuje swoją duszę w ostatniej chwili, już 
lecąc z diabłem na Księżyc. W przypadku 
zwykłych ludzi w zwykłym świecie takie 
momenty są raczej procesem. Myślę, że 
najpierw zrozumiałem, że orientacja nie 
czyni wspólnoty. Że bycie osobą homo-
seksualną nie sprawia, że ma się z inny-
mi takimi osobami wspólne cele i opinie. 
Potem pewnie zrozumiałem, że nie 
wspieram większości celów progresyw-
nej lewicy A na sam koniec – ten koniec 
trwał chyba najdłużej – musiałem to sam 
w sobie zaakceptować.

Jaki jest w takim razie największy 
grzech środowiska LGBT?

– Najgorszym grzechem LGBT jest obłu-
da: udawanie, że działa się z dobroci 
serca, choć tak naprawdę robi się to dla 
własnych korzyści. Politycy-sympatycy 
LGBT udają troskę o mniejszości seksual-
ne. Dla nich to tylko wóz, na którym chcą 
dojechać do „koryta”. Aktywiści udają 
bezinteresowność, a liczą na fejm. Rozhi-
steryzowani internauci, broniący każdej 
tęczowej głupoty nie bronią słabszych, 
tylko starają się o uznanie wśród obcych 
i znajomych. Gdyby politykom zależało 
na dobru „osób LGBT”, szukali by razem 
z naukowcami innych, niż operacje pla-
styczne rozwiązań dla transseksualistów. 
Gdyby aktywistom zależało na gejach, 
staraliby się pomóc homoseksualnym 
mężczyznom przezwyciężyć drang do 
niszczącego związki puszczalstwa, drang, 
który jest problemem mężczyzn ogól-
nie, ale który to tylko wśród tęczowych 
aktywistów znajduje poklask jako „seks 
pozytywizm”. A zwykli wyborcy lewicy – 
gdyby zależało im na mniejszościach – 
potrafiliby normalnie rozmawiać, 
zamiast nazywać wszystkich faszystami. 
Każdy grzechów – lub jak kto woli, błę-
dów – popełnia wiele, ale jestem prawie 
pewien, że największy z tych popełnio-
nych LGBT i lewicę, to mówiąc ogólnie: 
odwalanie prywaty pod przykrywką 
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17altruizmu. To ośmiesza dobro, a ośmie-

szanie dobra z pewnością jest grzechem.

Rewolucja seksualna na sztandary 
wzięła przecież walkę z dyskryminacją 
osób homoseksualnych. Czy 
współczesny poziom abstrakcji, 
oderwania od deklarowanego celu 
reprezentowany przez progresywną 
lewicę i aktywistów LGBT doprowadzi 
do tego, że ta rewolucja zacznie zjadać 
własne dzieci?

– Och, to już się dzieje. Obecnie w tęczo-
wych strukturach geje – najliczniejsza 
z seksualnych mniejszości i historycznie 
najbardziej dyskryminowana – nie ma 
za wiele do powiedzenia. Geje to faceci, 
facet to świnia, a tylko świnia wspie-
ra patriarchat. Obecnie najgłośniejsze 
z tęczowych głosów to wrzaski osób, 
którym wydaje się, że płeć jest jak majtki 
i nie tylko można, a nawet należy ją cza-
sem zmieniać. Geje od dawna są już passé.

Jaka przyszłość w związku z tym czeka 
homoseksualistów w tolerancyjnych 
krajach zachodu?

– Jeżeli się nie ogarną, to taka sama, jak 
i cały Zachód – czyli żadna.

Politycy prawicy bardzo dużo ostatnio 
mówią o zagrożeniu – zagrożona jest 

kultura, religia przodków, tradycja, 
wartości etc. Mają rację? 

– Tak, oczywiście. Tylko pytanie najważ-
niejsze brzmi: dlaczego? Czy to wynik 
wieloletniej propagandy marksistowskiej 
na uniwersytetach? A może negatywny 
wpływ hedonistycznych mediów? A może 
ludziom zwyczajnie na pewnym pozio-
mie dobrobytu odwala i aktywuje się 
w nich „lemingowy” pęd ku samoznisz-
czeniu? A może wcale nie ma jednego, 
głównego powodu, a są ich setki?

Na koniec – gdybyś miał okazję stać 
przed marszem kilkudziesięciu tysięcy 
wkur****ych Julek i dostał do ręki 
megafon, co byś im poradził? 

– Powiedziałbym, że „przemoc nie ma 
płci”. Znając agresję i rozhisteryzowa-
nie Julek, rozgniotłyby mnie na krwawą 
miazgę, tym samym udowadniając moją 
tezę. Tryumf mimo przegranej – czy może 
być coś lepszego? Ω



Szanowna Redakcjo,
jestem młodą kobietą, która została 
niezrozumiana, wyśmiana, ale przede 
wszystkim obdarta z kobiecości. 
Przez kogo? Właśnie przez kobiety. 

Z  przerażeniem obserwowałam wydarzenia związane 
z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, któ-
ry stwierdził, że przepis zawarty w „kompromisie abor-
cyjnym” o przerwaniu ciąży z powodu wad genetycznych 
jest niekonstytucyjny, gdyż stoi w sprzeczności z ochroną 
życia, która jest nadrzędną wartością. 

Początkowo byłam całym sercem ze wszystkimi oso-
bami wyrażającymi sprzeciw wobec orzeczenia TK. Sama 
bowiem kiedyś miałam lewicowe poglądy i uważałam, że 
aborcja powinna być legalna w każdej sytuacji. Przecież 
nikt przeciwników nie będzie zmuszał do poddania się 
temu zabiegowi. Jednak z czasem zaczęłam zauważać 
wady tego rozwiązania oraz coraz bardziej skandaliczne 
zachowania skrajnej lewicy. Obudziłam się i odsunęłam 
od nich, wydaję mi się, że w ostatnim momencie, aby wyjść 
z tego z twarzą i nie mieć do siebie żalu. 

Jestem dwudziestoparoletnią studentką, katoliczką, 
zwolenniczką kompromisu sprzed 22 października 2020 
r. Sądzę, że to wielkie bohaterstwo i postawa godna podzi-
wu, gdy kobieta decyduje się urodzić i wychować niepeł-
nosprawne, obciążone wadami genetycznymi dziecko. 
Nie wiem, czy miałabym w sobie tyle siły i odwagi. Moja 
babcia miała i jest moją „prywatną” bohaterką.

Jednak żałuję, że państwo, zamiast zacząć od realne-
go wsparcia, którego aktualnie nie ma, postanowiło naj-
pierw odebrać możliwość decydowania. Gdyby podeszli 
do tematu od strony wsparcia takich rodzin może reakcje 
byłyby inne, z tym że to tylko gdybanie. 



Faktem jest, że kobiety i mężczyźni urządzili sobie ze 
strajku kobiet obrzydliwą walkę. Nie jestem pewna czy 
oni sami wiedzą jeszcze, o co ona tak naprawdę się toczy. 
Na stronie „strajku kobiet” zorganizowano burzę mózgów, 
o co jeszcze powinno się w Polsce walczyć. Zostały tam 
zamieszczone postulaty o  prawach osób LGBT, ekolo-
gii, emeryturach, aborcji na tzw. życzenie… Generalnie 
wszystko i nic. Niestety strajk poszedł jeszcze dalej. Zaczę-
to demolować własność prywatna i publiczną. W mediach 
społecznościowych ciągle widziałam kolejne wymaza-
ne obrzydliwymi hasłami pomniki, kościoły, tramwaje, 
a nawet samochody ludzi wracających do domu, którzy 
na własne nieszczęście znaleźli się w  obrębie blokad 
ulicznych. 

Jestem członkiem wielu grup dyskusyjnych, głównie 
tych „babskich”. Normalnie są tam poruszane kwestie 
dotyczące, zakupów, kosmetyków, porady na złamane 
serca. Jednak w czasie strajków kobiet pojawiły się posty, 
w których dziewczyny zbierały się, namawiały, aby wejść 
w niedzielę na msze i ją przerwać. Padały żądania, by te 
z nas, które uważają, że aborcja powinna być zakazana, 
lub są za kompromisem „usunęły się z grupy”, bo łamią 
prawa kobiet. 

Czytałam to z zaskoczeniem i niedowierzaniem. Od 
kiedy aborcja jest prawem kobiety? Gdzie to jest zapisane? 
W jakiej ustawie? W której umowie międzynarodowej czy 
jakimkolwiek innym pakcie? Nigdzie nie znalazłam sfor-
mułowania „aborcja jest prawem kobiety”. Jakby tego było 
mało, to rozpętał się festiwal zbierania lajków i lądowania 
na stories u celebrytów i znajomych za najlepsze hasła 
wypisywane na transparentach. Dokąd to zmierza? Do 
haseł pokroju „delektuj się aborcją”. Obrzydliwe. Robi mi 
się słabo, gdy sobie przypominam ten napis. Niestety to 
nie wszystko. Gdy któraś z dziewczyn zwracała uwagę, że 



to jest przesada, nie można tak niszczyć wszystkiego, prze-
rywać mszy, mazać ludziom samochodów, to nagle były 
wyzywane od „katowariatek” (to jest łagodna wersja tego 
hasła). Autorki tego typu inwektyw tłumaczyły się swoją 
wściekłością. Twierdziły, że „grzecznie już było” i nic w ten 
sposób nie ugrano, więc teraz mogą tak robić. Na pytanie, 
czy jeśli normalnie są złe na kogoś, to też niszczą wszystko 
dookoła siebie? – Twierdziły, że: „nie” ale w tym przypadku 
„mogą to robić”. Przecież to brak elementarnej logiki ozna-
czający, podążanie za ogłupiałym tłumem i dopuszczanie 
się pospolitych przestępstw. Tylko dla nich dalej było mało. 

Gdy już odrzuciły przeciwników aborcji oraz zwolen-
ników kompromisu, zaczęły atakować kościoły, biorąc ze 
sobą race, jajka, farby, rzucając nimi w osoby, które stanęły 
w obronie świątyń. Nie wiem, jak kobieta może dopusz-
czać się takiej agresji?! Kiedyś kobiecość była kojarzona 
z delikatnością (nie słabością!) oraz wrażliwością. Dzisiaj 
częściej z niekontrolowaną agresją – wykrzykiwaniem 
niezliczonych epitetów, wulgaryzmów, dewastacją mie-
nia, pomników, kościołów i wszystkiego, co znajdzie się 
w zasięgu wzroku. 

Zaraz, zaraz… Czy to się nam nie kojarzy z czymś? No 
tak, marsz niepodległości i „nasi” narodowcy. Tak, to jest 
to samo zachowanie. Przekaz mediów wyglądał w skrócie: 
a)Strajk kobiet: „kobiety walczą o swoje prawa, policja 
je atakuje i jest wobec nich brutalna, jak można tak się 
zachowywać wobec osób korzystających z konstytucyjne-
go prawa zgromadzenia, strajku”. b) Marsz niepodległości: 
„okropni narodowcy z racami, których użycie w tłumie jest 
wykroczeniem, za które grozi nawet kara aresztu, wandale, 
brutale, ludzie z wyrokami, wspaniale, że policja ich pacy-
fikuje”. Co za obłuda i hipokryzja! Obydwa zgromadzenia 
odbywały się w trakcie pandemii, podczas której obowią-
zuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Tylko w jednym 



przypadku zauważono ten problem. Ta sama hipokry-
zja wylewa się przy komentowaniu eksponowania zdjęć 
płodów. Furgonetki nawołujące do zaprzestania aborcji, 
które są nimi obklejone, są powszechnie uznane za coś 
odrażającego. Jednak w trakcie strajku kobiet ostenta-
cyjne wymachiwanie zdjęciami dzieci z ciężkimi wadami 
letalnymi jest „w porządku” i obrazuje „dramat rodzenia 
dzieci chorych”. 

W dodatku nasze „apolityczne” uczelnie, zamiast funk-
cjonować normalnie, tak jak przy strajku w 2016 r., posta-
nowiły ustalić na ten czas godziny rektorskie. Niektóre 
z nich, jak np. Uniwersytet Warszawski zostały do tego 
wręcz przymuszone. Studenci postanowili zasypać skrzyn-
kę mailową rektora, zaczęli wyzywać go w komentarzach 
na mediach społecznościowych pod oświadczeniem, że 
strajk nie ma wpływu na funkcjonowanie uniwersyte-
tu, w sukurs za tymi głosami poszły opinie lewicowych 
naukowców oraz celebrytów. Studenci zachowali się jak 
stado roszczeniowych dzieciaków, które nie rozumieją 
i nie szanują elementarnych zasad autorytetu, którymi 
kieruje i musi się kierować uczelnia wyższa. 

Przygnębia, frustruje i niesamowicie irytuje mnie fakt, 
iż ludzie twierdzący, że ich prawa są łamane i są dyskry-
minowani, sami robią to samo i mają na to przyzwole-
nie medialnego mainstreamu. Najgorzej, że są to kobie-
ty. „Strajk kobiet”, bo to pod tą nazwą miały miejsce te 
wszystkie odrażające zachowania pełne agresji, to tak 
naprawdę upadek społeczeństwa, a  także kobiecości. 
Zniszczono archetyp istoty delikatnej, pięknej, mądrej, 
wrażliwej i empatycznej. Jako kobiecie jest mi wstyd, że 
tak naprawdę to kobiety zgotowały piekło… kobietom.

Jedna z wielu



Koran, muzułmańskie 
słowo boże, to u niego, 
jako źródła islamskiej 
jurysprudencji, należy 
szukać ustosunkowania 
islamu do kwestii 
zasadniczych dotyczących 
życia muzułmanów. 

Tak się też dzieje w kwestii stosun-
ku religii spod znaku półksiężyca do 
przedstawicieli (mnogich) społeczno-
ści LGBTQ+, w języku arabskim deno-
towanych przez słowo Al-Mim (الميم).

Rzecz jasna termin ów jest bardzo 
młody, nieprzystający do słownic-
twa Koranu, w którego treść wchodzą 
wydarzenia biblijne opowiedziane kla-
sycznym językiem arabskim w staro-
testamentowej konwencji. Tak więc 
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mamy tu znajomą opowieść o Locie, który osiadł w Sodomie. Lud 
Sodomy, rozumiany tutaj jako męscy mieszkańcy miasta, jednak 
odwrócił się od Boga poprzez swoje upodobania do współżycia 
z mężczyznami. To, czy istotnie chodziło tylko o współżycie, czy 
może raczej o gwałt poprzez penetrację analną stanowi zasadni-
czą i sporną kwestię. To jednak zostawmy na ten moment i przyj-
rzyjmy się słowom Lota, według Koranu posłanego jako prorok 
przez Boga. Lot zwraca się do Sodomitów:

„Czy będziecie popełniać bezecne czyny, 
jakich nie popełnił przed wami żaden ze światów? 
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Oto przychodzicie przez namiętność do mężczyzn 
zamiast do kobiet. 
Tak, jesteście ludem występnym!”  
  (Koran, Sura 7, wersety 80–84)

Sodomici byli jednak niepomni na ostrzeżenia Lota. Stało się 
to, co po starotestamentowym Bogu można było się spodziewać. 
Pokarał on tych, co swym postępowaniem urągali jego prawom, 
jego stworzeniu.

“I zesłaliśmy na nich deszcz.  
Popatrz więc, 
jaki był ostateczny koniec grzeszników!”  
   (Koran, 7:84)

Bóg usunął ze świata tych, których istnienie przeczyło jego pra-
wom. Jak już pisałem o tym na łamach „Frondy LUX” w numerze 
poświęconym ekologii1, według muzułmanów cała natura i jej pra-
wa są de facto prawami boskimi, jego tworami i manifestacją jego 
boskiej sprawczości, a więc namacalnym dowodem jego istnienia. 
Wszystko, co nie jest naturalne, a zatem nie pochodzi od Boga, 
nie ma tym samym racji bytu i musi zostać wymazane. A jako że 
współżycie między mężczyznami też spowodowało gniew Boga 

i doprowadziło do eradykacji Sodomitów, oznacza to, że 
dla prawomyślnego muzułmanina stosunki homosek-
sualne są niedopuszczalne i niemające miejsca w Domu 
Islamu. To bardzo ważna przesłanka, niezwykle istot-
na dla dalszej analizy sytuacji LGBTQ+ w religii Proroka 
Mahometa.

Owe „bezecne czyny” po arabsku to al-fāḥiša (الفاحشة), 
sodomia zaś, rozumiana jako zboczenie seksualne polegające na 
uprawianiu stosunków płciowych nie tylko ze zwierzętami, lecz 

1 Zob.: M. Jastrzębski, Ekologia w islamie, w: „Fronda LUX”, nr 95, Warszawa 2020, ss. 64–75.

dla prawomyślnego 
muzułmanina stosunki 

homoseksualne są 
niedopuszczalne 

i niemające miejsca 
w domu islamu 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
6

 /
 J

ES
IE

Ń
 2

0
2

0
 
2
5

także z mężczyznami, nazywane jest w języku arabskim liwāṭ 
-Co więcej, pojęcie to na ogół odnosi się do stosunku anal .(لواط)
nego, również odbywanego w parach heteroseksualnych. Gdyby-
śmy chcieli ów termin przetłumaczyć na język polski verbum pro 
verbo, to otrzymalibyśmy słowo zakończone przyrostkiem „-izm”, 
a dokładnie lotyzm. Tak jest! Choć sam Lot, zarówno w podaniu 
starotestamentowym, jak i koranicznym, nie miewał stosunków 
płciowych z innymi mężczyznami, to w języku arabskim właśnie 
od jego imienia pochodzi, raczej pejoratywne, określenie miłości 
analnej. Osoba mająca takie skłonności to z kolei lutiy (لوطي). 
Rzadko określeniem tym opisuje się także lesbijki, albowiem 
dla ich stosunków częściej stosowany jest termin siḥāqa (سحاقة).

Wróćmy jednak do Koranu, który, tak jak prawdopodobnie 
wszystkie święte księgi Ziemi, zakazuje współżycia przedmałżeń-
skiego. Wszelkie przejawy takowego, w tym cudzołóstwo, prosty-
tucję, gwałt, kazirodztwo, sodomię i zoofilię, opisuje koraniczny 
termin zinā’ (زناء). Jako że do terminu zinā’ należy też sodomia, 
homoseksualne współżycie seksualne między mężczyznami jest 
tym bardziej zakazane.

„A wobec tych spośród waszych kobiet, 
które popełnią wszeteczeństwo, 
zażądajcie świadectwa 
czterech spośród was. 
I jeśli oni poświadczą, 
to trzymajcie je w domach, 
albo też póki Bóg nie przygotuje dla nich 
jakiejś innej drogi. 
A tych dwoje spośród was, którzy dopuszczą się tego 
czynu, 
ukarzcie surowo; 
ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią, 
to odstąpcie od nich!”  
  (Koran, 4: 15–16)
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Wersety te dotyczą także osób transpłciowych, a także każ-
dego człowieka, który w akcie cudzołóstwa przyjmuje postawę 
pasywną, a więc w koranicznym (a zapewne nie tylko) rozumie-
niu kobiecą. Czy rozumiany jako grzech stosunek homoseksualny 
można było wybaczyć? To zapewne kwestia prawnej egzegezy, 
natomiast zważając na fakt, że sura traktująca o losie mieszkań-
ców Sodomy znajduje się za surą czwartą, to właśnie ta dalsza 
sura powinna być bardziej wiążąca. Tu jednak należałoby popro-
sić o ekspertyzę fakiha lub muftiego.

K RWAW E  P R Z Y P OW I E Ś C I

Hadisy, to jest powiedzenia Mahometa i przypowieści o  jego 
czynach przekazywane przez jego żony, rodzinę i towarzyszy, 
a stanowiące uzupełnienie prawne dla Koranu i źródło prawa 
muzułmańskiego, są bardziej arbitralne i kategoryczne w kwe-
stii uranizmu, jak niegdyś w języku polskim nazywano zażyłe 
i intymne relacje między dwoma mężczyznami.

I tak hadis przekazany przez Al-Tabaraniego w zbiorze hadi-
sów Al-Mu‘jam al-Awat bierze za źródło wypowiedź towarzy-
sza Mahometa imieniem Abu Musa al-Ash’ari, który przytoczył 
następujące słowa Proroka:

„Jeśli kobieta współżyje z kobietą, obie są 
cudzołożnicami. Jeśli mężczyzna i mężczyzna współżyją 
ze sobą, obaj są przeto cudzołożnikami.”

Tutaj jednak uwaga – zbiór autorstwa Al-Tabaraniego nie jest 
najpopularniejszym ze zbiorów. Za takie uważa się zbiory Bucha-
riego i Muslima. Niemniej Al-Tabarani oraz zbiory przypisujące 
Mahometowi słowa karcące wobec muzułmanów winnych relacji 
i współżycia homoseksualnego, są uznawane za kanoniczne. Na 
przykład, Abu ̀ Isa Muhammad ibn ̀ Isa at-Tirmidhi, który skom-
pilował zbiór Sunan al-Tirmidhi około roku 884, napisał, że Maho-
met przepisywał karę śmierci zarówno aktywnym, jak i pasywnym 
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partnerom homoseksualnym. W jego zbiorze Abdullah ibn Abbas, 
jeden z towarzyszy Mahometa, cytuje jego wypowiedź:

„Jeśli przyłapiecie kogokolwiek na występku ludu Lota 
(stosunku analnym), zabijcie tego, który to czyni, jak 
i tego, któremu jest to czynione.” 
  (Sunan Abu Dawud, 38:4447, Al-Tirmidhi,  
  17:1456, Ibn Maajah, 20:2561)

I dalej:

„Jeśli nieżonaty mężczyzna zostanie przyłapany na 
praktykowaniu sodomii, zostanie ukamienowany.”  
  ( Sunan Abu Dawud, 38:4448)

A jednak, co do autentyczności powyższego stwierdzenia znaw-
cy prawa koranicznego nie są zgodni. Uważa się, że moc hadisu 
zależy od tego, jak krótki jest łańcuch wiarygodnych przekazicieli 
słów proroka. Powyższy hadis uznaje się za słaby. Niektórzy faki-
howie dodają jeszcze przypisek „dyskusyjny” wynikają-
cy z faktu, że jego autentyczność jest ciągle poddawana 
dyskusji. Bardziej liberalni fakihowie, a zwłaszcza muzuł-
mańscy aktywiści LGBT, wykorzystują ten stan hadisu, 
aby osłabić narrację, według której postawy LGBTQ+ nie 
licują z postawą podyktowaną przez Mahometa.

Uczony imieniem Ibn al-Jawzi, żyjący w latach 1114–
1200, pisał, że Mahomet przeklął sodomitów, o czym ma świad-
czyć parę hadisów, w tym ten przekazywany przez Ibn Abbasa:

„Prorok powiedział: +Niech Bóg/Allah przeklnie tego, kto 
dopuszcza się czynów ludu Lota+.”  
   (Musnad Ahmad: 2915) 

przy czym Prorok miał powtórzyć to zdanie trzykrotnie.

mahomet przepisywał 
karę śmierci zarówno 
aktywnym, jak 
i pasywnym partnerom 
homoseksualnym 
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I znowu Al-Tirmidhi relacjonuje ustami towarzysza Mohameta 
Jabira ibn ʿAbdullaha ibn ʾAmra ibn Harama al-Ansariego:

„Prorok powiedział: +Nie ma nic, co wywołuje we mnie 
większe obawy o moich towarzyszy niż czyny ludu 
Lota.+.”  
  (Al-Tirmidhi: 1457, Ibn Maajah: 2563).

Poza hadisami przekazuje się również przypowieści o poczyna-
niach Kalifów Sprawiedliwych, to jest czterech pierwszych wład-
ców muzułmańskiego państwa – tzw. Ummy. I tak, mówi się, że 
pierwszy Kalif Sprawiedliwy Abu Bakr kazał zabić winnego sodo-
mii, zwalając na niego mur. Czwarty kalif i zięć Mahometa ‘Ali 
kazał pewnego sodomitę ukamienować, innego zrzucić z minaretu 
głową w dół. Co ciekawe, mniej hadisów wspomina zachowania 
lesbijskie i zdaje się, że kara za taki czyn nie była egzekwowana, 
a w każdym razie brak na to dowodów. 

Przedstawiliśmy już stosunek prawa muzułmańskiego do gejów 
i lesbijek, co jednak z transwestytami? Dla tych osób rejestr zna-
czeniowy języka arabskiego posiada dwa określenia. Pierwszy 
to mukhannath (مخنث) i określa osobę posiadającą zewnętrzne 
cechy męskie, zachowującą się jednak jak kobieta. Trzynasto-
wieczny uczony w prawie koranicznym Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn 
Sharaf an-Nawawī opisuje muhkannath jako „mężczyznę, który 
w ruchach, wyglądzie i mowie ma cechy kobiety. Są dwa typy tych-
że: u pierwszego cechy te są wrodzone, nie przybrał ich, a więc 
nie ponosi za to winy, nie jest godny pogardy lub hańby tak dłu-
go, jak nie popełni nieprawości lub nie wykorzysta tych cech dla 
pieniędzy, np. poprzez prostytucję. Drugi typ zachowuje się jak 
kobieta z powodów niemoralnych i on zaprawdę jest godnym 
potępienia grzesznikiem”. 

Istotne jest, że termin mukhannath i słowo mutarajjila (مترجلة), 
określające kobietę o cechach męskich, nie pojawiają się w Kora-
nie. Można je spotkać natomiast w hadisach, na przykład tym 
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pochodzącym z kolekcji hadisów autorstwa Abu Dawuda a przy-
pisywanym najmłodszej żonie Mahometa Aiszy:

„Aisza powiedziała: jeden mukhannath zwykł przebywać 
z żonami Proroka. Ludzie uważali, że ten mukhannath nie 
miał potrzeb fizycznych. Pewnego dnia Prorok wszedł 
do nas, gdy mukhannath przebywał z jedną z jego żon, 
opisując właściwości kobiet...”

Wygląda na to, że transwestyci istotnie byli obecni przy cen-
tralnej postaci islamu, jaką był i jest Mahomet. Nie uniknęli oni 
także jego osądu, o czym pisze czołowy kolekcjoner hadisów 
Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughira al-Buchari:

„Za narracją Abdullaha ibn Abbasa: Prorok przeklął 
zniewieściałych mężczyzn, tych mężczyzn, którzy mają 
kobiece maniery, a także te kobiety, co męskie maniery 
przyjmują; i powiedział: +wypędźcie ich ze swych 
domów+. Prorok wypędził tego typu mężczyzn, a ‘Umar 
wypędził tego sortu kobiety”.

Inny hadis, znów z kolekcji Abu Dawuda, informuje 
nas, że Mahomet wypędził transwestytę z Mekki za to, 
że zwyczajem kobiet, malował sobie stopy henną. A jed-
nak, co warto podkreślić, Prorok nie zabił go, choć o taką 
możliwość pytali ludzie. Prorok miał odpowiedzieć, że 
„nie wolno mu zabijać modlących się mężczyzn”. 

C O  N A  TO  P R AWO ?

Wiemy już, co mówią dwa podstawowe filary muzułmań-
skiej jurysprudencji na temat LGBTQ+. Jak ma się do tego 
rzeczywistość prawna? Otóż klasyczni juryści islamu zaj-
mowali niejednoznaczne postawy wobec interesującej nas 
kwestii i osób. Po pierwsze, złożyła się na to nieliczność 
konkretnych kazusów, a także sprzeczne informacje na 

sunnici, czyli 
przedstawiciele 
odłamu islamu 
liczącego 87–90% 
wszystkich 
muzułmanów, 
uważają, że nie 
można uznać 
homoseksualnych 
relacji, związków czy 
współżycia, ponieważ 
mają one miejsce 
poza małżeństwem 
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temat poczynań pierwotnych władz i autorytetów muzułmań-
skich. Przypomnijmy, że z jednej strony Mahomet miał zalecać 
kamienowanie sodomitów, z innej wyrażał obawy. Jego następ-
cy Abu Bakr i Ali albo, w zaprawdę zwyrodniały sposób, grzebali 
homoseksualistów pod murami, albo zrzucali ich z minaretów. 
Abstrahując od tej okrutnej dowolności w formie kary ostatecz-
nej, Mahomet wyrażał również obawy, że jego towarzysze mogą 
stać się homoseksualni.

Jeśli zaś chodzi o transwestytów, to najwyższą poświadczoną 
przez hadisy karą była banicja. Co, jeśli jednak taki transwestyta 
odbywał stosunki analne? Czy z racji bycia transwestytą tylko go 
wypędzano, a jego partnera lub partnerkę kamienowano? O tym 
ni Koran, ni hadisy nie mówią. Klasyczni juryści nie podchodzili 
do homoseksualizmu jako rodzaju orientacji seksualnej, ponieważ 
takie pojęcie wtedy nie istniało, nie znajdowało i po dziś dzień nie 
znajduje odpowiednika w tradycyjnym prawie, zwanym prawem 
Szariatu. Płciowe relacje międzyludzkie były raczej rozpatrywane 
w kontekście liwāṭ (لواط), czyli sodomii rozumianej jako stosunek 
analny, lub zinā’ (زناء), to jest cudzołóstwo.

Zatem co dalej? Sunnici, czyli przedstawiciele odłamu isla-
mu liczącego 87–90% wszystkich muzułmanów, uważają, że nie 
można uznać homoseksualnych relacji, związków czy współżycia, 

ponieważ mają one miejsce poza małżeństwem. Wszyst-
kie główne sunnickie szkoły prawa koranicznego uważa-
ją seks analny za karalne wykroczenie. Większość szkół 
widzi ten stosunek płciowy w tych samych kategoriach co 
cudzołóstwo. Konserwatywna i bezkompromisowa szkoła 
hanbalicka zaleca karę śmierci za seks analny, bez wzglę-
du na typ osób w akcie tym uczestniczących. Tymczasem 
inne szkoły zalecają wybatożenie oraz banicję. Wyjątkiem 
jest, jeśli winnym sodomii jest zamężny muzułmanin lub 
żonata muzułmanka. Alternatywnie, szkoła hanbalic-
ka i szaficka zalecają ścięcie mieczem lub pozostawienie 
decyzji dotyczącej metody egzekucji sędziemu.

hanafita abu bakr 
al-jassas żyjący 

w x wieku n.e. 
uważał, że hadisy 

zalecające zabijanie 
homoseksualistów 

są zupełnie 
niewiarygodne i że 

na ich podstawie 
nie można nałożyć 

żadnej kary 
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Natomiast szkoła hanaficka nie zaleca kar cielesnych, pozosta-
wiając decyzję o ewentualności takowych sędziemu. Hanafita Abu 
Bakr Al-Jassas żyjący w X wieku n.e. uważał, że hadisy zalecające 
zabijanie homoseksualistów są zupełnie niewiarygodne i że na 
ich podstawie nie można nałożyć żadnej kary.

Szyici, stanowiący 10–15% wszystkich muzułmanów, są także 
podzieleni, jeżeli chodzi o wymiar kary za współżycie homosek-
sualne. Imamici, największy odłam Szyitów, jest niekiedy bar-
dziej surowy od Sunnitów, zalecając nawet zrzucenie winnego 
z wysokiego budynku. Zajdyci i Ismailici reprezentują podobne 
podejście do kary za sodomię, co Sunnici. U Szyitów, nie jest 
też jednoznacznym czy wymiar kary powinien być taki sam dla 
aktywnego i pasywnego partycypanta. Ogólnie zgodzono się, 
że czyny homoseksualne nieuwzględniające penetracji analnej, 
w tym homoseksualne współżycie między kobietami, sta-
nowią mniejsze wykroczenie, za które należy się jedynie 
upomnienie. Co więcej, niektórzy juryści uznawali sto-
sunek płciowy za możliwy jedynie, jeśli jeden z uczestni-
ków posiadał fallus i wprowadziłby choćby jego czubek 
w (dowolny) otwór partnera lub partnerki. A ponieważ 
kobiety fallusa nie posiadają i nie mogą odbyć stosunku 
płciowego między sobą, to, w myśl tej interpretacji, są 
fizycznie niezdolne do popełnienia cudzołóstwa. Innymi 
słowy, seks lesbijski nie jest, zgodnie z tym tokiem rozu-
mowania czynem karalnym. 

T Ę C Z OW Y  K S I Ę Ż YC  W S C H O D Z I  N A  Z A C H O D Z I E
Rzeczywistość i praktyczny wymiar karania za sodomię 
są mniej bezkompromisowe, niż kazałyby twierdzić wyżej 
opisane praktyki penalne. Ponieważ tak surowa kara, jaką jest 
egzekucja, wymaga świadectwa czterech mężczyzn obecnych pod-
czas samego aktu penetracji lub czterokrotnego przyznania się 
oskarżonych, co z wiadomych względów trudno wyegzekwować. 
Ponadto, jak czytamy w Encyklopedii Islamu Brilla w opisie do 
hasła Liwāṭ: debaty klasycznych jurystów „są w dużej mierze 

ponieważ kobiety 
fallusa nie posiadają 
i nie mogą odbyć 
stosunku płciowego 
między sobą, to, w myśl 
tej interpretacji, są 
fizycznie niezdolne 
do popełnienia 
cudzołóstwa. innymi 
słowy, seks lesbijski 
nie jest, zgodnie z tym 
tokiem rozumowania 
czynem karalnym 
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teoretyczne, ponieważ związki homoseksualne od zawsze były 
tolerowane” w przednowoczesnym społeczeństwie islamskim. 
O ile trudno jest ocenić, w jakim stopniu kary za homoseksu-
alizm były egzekwowane w różnych okresach historycznych, 
w tym dzisiaj, to jednak do odpowiedzialności pociągano zazwy-
czaj w przypadku gwałtu lub innego jawnego naruszenia norm 
społecznych. Mało jest udokumentowanych przykładów karania 
za homoseksualizm…

A jednak, czytając dokument pt. „Hadith Sahih: On Behavio-
ur Of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)” (Hais 
Sahih: O zachowaniu osób LGBT), wydany przez Departament 
Islamskiego Rozwoju Malezji (JAKIM), widzimy, że obecność 
osób LGBTQ+ wśród malezyjskich muzułmanów jest uznawana 
za problem.

„Kwestia LGBT była częścią problemów społecznych i epide-
mii, które przetoczyły się przez świat. Malezji nie oszczędzono 
tych problemów i przykre jest, że malezyjscy muzułmanie są 

w nie uwikłani”, czytamy w dokumencie wydanym przez 
oficjalną instytucję państwową Malezji. Dalsza lektura 
zaopatruje nas w informację o programie leczenia homo-
seksualistów, mającym na celu „wzmocnienie rozumienia 
i docenienia islamu jako wszechogarniającej drogi życia, 
mającej na celu wytworzenie najlepszego z możliwych 
pokoleń”. Autorzy dokumentu przekonują ponadto, że 
bazowanie na Koranie, który nie przewiduje konkretnej 
kary za homoseksualizm, jest błędne i że muzułmanie 
LGBTQ+ odrzucający hadisy także błądzą.

JAKIM z pewnością za jedną z takich osób uznałby 
amerykańską historyk Blair Imani, która, sama będąc 
afroamerykanką, (LGBT) Queer(+) i muzułmanką, prze-
konuje, że islam jest z natury progresywny, zaś cała pru-

deryjność i homofobia została zaimportowana do muzułmańskich 
państw wraz z europejskimi kolonistami. Wiktoriańscy przybysze 
mieli wylądować na Bliskim Wschodzie, gdzie seksualny permisy-
wizm był na porządku dziennym. Miało to znaleźć odzwierciedle-

tymczasem obrońca 
praw człowieka 

i zwolennik 
sprawiedliwości 

społecznej, prawnik 
uchodźca, imam 

i gej, przekonuje, że 
allah/bóg nie mógł 

stworzyć osób lgbtq+ 
tylko po to, by ich, 

z definicji bycia takimi, 
jakimi są, potępić 
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nie w malarstwie nurtu orientalistycznego, a także literaturze. Na 
myśl przychodzi mi tu jedno z opowiadań Guy’a de Maupassanta, 
którego tytułu teraz nie pomnę. Idąc tokiem rozumowania Bla-
ir Imani, jako że kolonizatorzy byli silniejsi od kolonizowanych 
muzułmanów, Ci drudzy wraz z nowostkami technologicznymi 
przyjęli też homofobiczną postawę Europejczyków.

Czy rzeczywiście tak było? Wspomnijmy an-Nawawīego, który 
mówił o wypędzaniu transwestytów, wspomnijmy hadisy, jakkol-
wiek w ich ocenie nie różniliby się znawcy prawa koranicznego, 
o zabijaniu sodomitów. W swej wypowiedzi w ramach platformy 
TEDx Talk w Boulder, USA, 9 lipca 2019 r., Imani nie wspomina 
o hadisach, a przypowieść o Locie traktuje jako przeinaczoną. 
Według badaczki Bóg pokarał mieszkańców Sodomy za gwałty 
i nieprawe uczynki, nie zaś za akty seksu analnego.
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Tymczasem obrońca praw człowieka i zwolennik sprawiedli-
wości społecznej, prawnik uchodźca, imam i gej, przekonuje, 
że Allah/Bóg nie mógł stworzyć osób LGBTQ+ tylko po to, by 
ich, z definicji bycia takimi, jakimi są, potępić. Prawnik cytuje 
werset koraniczny (50:16), w którym napisano: „Stworzyliśmy 
człowieka i wiemy, co szepcze jego dusza, i jesteśmy mu bliżsi 
niż jego żyła szyjna”. Dodaje także hadis Al-Buchariego, który 
brzmi: „Nikt z was nie posiada wiary tak długo, jak nie umiłuje-
cie swych bliźnich, tak jak umiłowaliście siebie samych”. Khaki 
wspomina też o mukhannathun w domostwie Mahometa. Khaki 
nie odwraca wzroku od mających miejsce w dzisiejszym społe-
czeństwie muzułmańskim przykładów okaleczania kobiecych 
organów płciowych z powodu skłonności homoseksualnych ani 
innych okrucieństw wyrządzanych osobom LGBTQ+ i kobietom.

Jeżeli zatem istnieją muzułmanie, w tym, jak El-Farouk Kha-
ki, imamowie będący osobami LGBTQ+, to gdzie leży problem? 
Skąd nieliczne, lecz jednak notowane, przypadki skazywania na 
śmierć za współżycie homoseksualne w Iranie i Arabii Saudyjskiej, 
oraz bardziej powszechne lincze i tajemnicze zniknięcia homo-
seksualistów w Czeczenii? Dlaczego nie ma otwartej i oficjalnej 
akceptacji osób nieheteronormatywnych, czy transpłociowych 
w krajach muzułmańskich? Odpowiedzi może być wiele, ale na 
myśl przychodzi mi przede wszystkim niezdolność po stronie 
większości imamów i muzułmańskich instytucji prawno-religij-
nych do akceptacji całości zjawiska LGBTQ+. Niezdolność ta zasa-
dzona jest w obawie, iż więcej osób tak uwarunkowanych to… 
mniej wiernych, mniej uczniów w szkołach koranicznych, mniej 
mahrów, które mężczyzna płaci kobiecie w zamian za jej rękę, 
mniej posagów, brak potomków i akumulacji majątków. Wresz-
cie, zgoda na akceptację LGBTQ+ to dla świata muzułmańskiego 
zwolnienie przyrostu naturalnego muzułmanów, a więc i mniej 
liczna gmina muzułmańska, co przekłada się na słabsze tenden-
cje ekspansjonistyczne. Uwaga, podkreślam, nie twierdzę tu, że 
islam i muzułmanie to jeden organizm, zbiorcza świadomość 
mrówczego kopca, która tylko czyha na to, by zalać krainy innych 
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religii i wdeptać je w piach. Islam jest zbyt zróżnicowany, aby 
mu się to kiedykolwiek udało. Niemniej, pewne duchowne lub 
polityczne umysły mogą takie mrzonki pielęgnować, co z kolei 
daje im kontrolę nad masami, żyjącymi w przekonaniu, że ci na 
górze są bliżej Boga.

Szczęśliwie nie jest tak wszędzie i zawsze. El-Farouk Khaki pod 
koniec swojego wykładu w ramach TEDx powiedział: „Allah kocha 
równość… Musimy przeciwstawić się tym, którzy rozprzestrze-
niają nienawiść i uczą nienawiści, i zaprzeczają człowieczeństwu 
innych ludzi, zwłaszcza tym, którzy czynią to w imieniu Boga”. 
Mówi to muzułmanin Zachodu. Czy jest tak dlatego, że Zachód 
dał mu tyle praw i komfortu, aby tak się wypowiadać? Czy znalazł 
on w sobie możność wypowiedzenia takich słów, słów, które nie-
którzy, jak muzułmanka queer i historyk Blair Imani, uważają za 
echo dawnego, przedkolonialnego świata islamu, tylko dlatego, że 
obecnie geopolityczny Zachód przypomina dawny Dar-u-l-Islam, 
to jest całość krain, gdzie niepodzielnie panuje islam?

Nie mam na te pytania odpowiedzi, ale z pewnością powin-
ni szukać ich chrześcijańscy, a zwłaszcza katoliccy duchowni. 
Za nimi, być może, pójdą i imamowie. Bo wszak, duchowni obu 
tych przeciwnych sobie obozów twierdzą, że jest jeden Bóg. Znaj-
dzie się paru księży i imamów, którzy zgodzą się, iż ich Bóg to 
jedna i ta sama istota. A dalej jest już tylko opowieść. Wierzę 
jednak, że prawdziwie piękną jest taka historia, w której każdy 
może nie tylko mówić, być słyszanym, a nawet słuchanym, ale 
i uzyska odpowiedź, a po nim pytanie poparte ciekawością, wolą 
poznania i zrozumienia opowieści tego drugiego. Wszak wszyscy 
jesteśmy bohaterami wspólnych rozdziałów naszych oddzielnych 
opowieści.

*

Organizacje, które walczą o prawa muzułmańskich osób 
LGBTQ+ to między innymi: Muslims for Progressive Val-
ues, Salaam: Queer Muslim Community i El-Tawhid Juma 
Circle w Unity Mosque w Toronto. Ω



Maciej Woźniak

TĘCZA 
ROZPOSTARTA 
NAD 
HOLLYWOOD
KINOWA EKSPANSJA LGBT



Wydaje się, że obecnie geje, lesbijki, transseksualiści 
i inne postaci z panteonu LGBT nie tyle są obecni 
w sztuce audiowizualnej, ile są jej nieodłączną, 
wręcz obligatoryjną częścią. To prawda, jednak 
droga ku obecnej sytuacji była wieloletnia, często 
połączona ze społecznymi przemianami kulturowymi 
i pełna długotrwałych procesów umiejętnego 
budowania filmowych narracji, które przyczyniły się 
do ekspansji LGBT w kinematografii i budowania 
pozytywnego PR tej grupy poprzez kino

Zacznijmy jednak od początku, jak zazwyczaj to się zdarza. A na 
początku… nie było niczego. Brzmi absurdalnie, ale nie sposób 
rozpocząć inaczej przeglądu homoseksualnych narracji obecnych 
w światowym kinie na przestrzeni dekad. Pierwsze dziesięcio-
lecia rozwoju X muzy nie przynosiły bowiem żadnych godnych 
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wzmianki przykładów obecności osób homoseksualnych na ekra-
nie. Wątki z nimi związane były nieobecne, tak jak nieobecne 
były te postaci w życiu społeczno-politycznym. W latach dwu-
dziestych w filmach amerykańskich co najwyżej zobaczyć można 
było motyw mężczyzn przebranych za kobiety, co pełniło funkcję 
pełnego drwiny gagu. Podobnie było w przypadku obecności nieco 
zniewieściałych bohaterów wśród herosów z dawnych westernów. 

KO D E K S  H AY S A  I   O B YC Z A J OW Y  KO N S E RWAT Y Z M 

Widać jednocześnie, że sposoby prezentacji LGBT w kinie od 
początku skorelowane były ze społecznym postrzeganiem śro-
dowiska w społeczeństwie w ogóle i swego rodzaju pozycją tegoż 
w społecznej oraz popkulturowej percepcji. W kolejnych dekadach 
na ową prezentację, a raczej jej brak, wpłynęły konkretne regu-
lacje. Mowa tu o Kodeksie Haysa, zbiorze zasad i zakazów, który 
kształtował filmy hollywoodzkie od 1934 roku przez ćwierć wieku. 
Zabraniał on m.in. pokazywania scen seksu, a prezentację namięt-
nych pocałunków nakazywał ograniczyć do minimum. O prezen-
tacji jakichkolwiek zachowań homoseksualnych nie było mowy. 

Można spotkać się z teoriami o obecności subtelnie zarysowy-
wanych akcentów homoseksualnych w filmach tamtego okresu, 
są to jednak z zasady wizje zdecydowanie na wyrost. Podtekst 
seksualny według wielu komentatorów miała mieć rola Petera 

Lorre’ego w Sokole maltańskim. Podobne inklinacje miały-
by też dotyczyć niektórych bohaterów Hitchcocka, m.in. 
tych z Rebeki, czy Nieznajomych z pociągu. W istocie są 
to jednak tylko karkołomne teorie, realnych motywów 
homoseksualnych czy pokrewnych w tamtych latach po 
prostu nie było. W Stanach regulował to Kodeks Hay-
sa, w kinematografiach innych krajów role odgrywały 
czynniki kulturowe, czy polityczne. Niektórzy próbowali 
dopatrywać się wątku homoseksualnego w Spisku Boja-
rów z 1946 roku – drugiej części Iwana Groźnego Siergieja 
Eisensteina. Tam to w jednej ze scen pojawiał się tancerz 

lata trzydzieste, 
czterdzieste 

i pięćdziesiąte 
w światowym 

kinie to całkowita 
nieobecność lgbt. 

przemiany zaczęły 
nadchodzić w latach 

sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych 
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przebrany za kobietę. Był to jednak motyw wyjątkowo skromny, 
a po wtóre, podobna sytuacja wcale nie była nietypowa dla uka-
zanego w filmie ówczesnego folkloru. 

Lata trzydzieste, czterdzieste i pięćdziesiąte w światowym kinie 
to całkowita nieobecność LGBT. Przemiany zaczęły nadchodzić 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, oczywiście w USA. 
Trudno nie dostrzec tu konotacji początku tego procesu z zaist-
nieniem innych – rewolucji obyczajowej w Stanach Zjednoczo-
nych, czy rozwoju kultury hipisowskiej. Jeszcze przed tym, na 
początku lat sześćdziesiątych, można było zaobserwować filmy, 
w których wątki homoseksualne pojawiały się jawnie, a kodeks 
Haysa był wypierany. Takim tytułem były Niewiniątka w reżyse-
rii Williama Wylera. Film, w którym główne role zagrały Audrey 
Hepburn i Shirley MacLaine. Opowiadał o losach dwóch nauczy-
cielek posądzonych o pozostawanie w homoseksualnym związ-
ku. Obraz ten akcentował brak akceptacji dla tego rodzaju relacji 
w społeczeństwie amerykańskim i piętnował ostracyzm, z jakim 
spotykały się bohaterki. 

F O S S E  I   L U M E T   – P I E RW S Z Y  „C O M I N G - O U T ”

Dopiero w kolejnej dekadzie z wolna zaczęły się pojawiać filmy, 
w których wątki homoseksualne były wyraźniejsze. Ogromne 
znaczenie w tym kontekście miał Kabaret Boba Fosse’a z Lizą 
Minelli i Michaelem Yorkiem w rolach głównych. Nagrodzony 
wianuszkiem Oscarów musical był pierwszym słynnym obrazem 
filmowym, który prezentował relacje homoseksualne na ekra-
nie, pomijając kwestię ich moralnej oceny. W osadzonej w latach 
trzydziestych w Republice Weimarskiej historii ujrzeliśmy głów-
ną bohaterkę – graną przez Minelli piosenkarkę – nawiązującą 
romans z brytyjskim pisarzem, którzy następnie jednocześnie 
nawiązują romanse z trzecim, tym samym, bohaterem. Bisek-
sualny trójkąt ukazany na ekranie w 1972 roku był dotąd niewi-
dzianym novum. 
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W latach siedemdziesiątych swoistymi kamieniami milowymi 
tworzenia narracji o LGBT w kinie były jeszcze dwa inne tytu-
ły. Pierwszy to komedia Myjnia samochodowa Michaela Schultza 
z 1976 roku opowiadająca o grupie kilku czarnoskórych mężczyzn 
prowadzących tytułowy zakład w Kalifornii. Wśród pracowników 
obecny był także gej, prezentowany w filmie jednoznacznie pozy-
tywnie, a jego orientacja była jawna i przez nikogo nieodbierana 
jako coś negatywnego. Taki sposób prezentacji postaci homosek-
sualnej w filmie był w tamtym okresie czymś niespotykanym. 

Swoich widzów podobnie zaszokował rok wcześniej Sidney 
Lumet w  Pieskim popołudniu, klasycznym już dziś kryminale 
z Alem Pacino w roli głównej. Duszny dramat przedstawiający 
historię napadu na bank wraz z rozwojem akcji odkrywał nie-
oczywiste motywacje bohaterów. Dla Pacino kradzież okazała się 
bowiem sposobem na zebranie funduszy dla życiowego partnera 
pragnącego przeprowadzenia operacji zmiany płci. Lumet tym 
samym, już jako uznany twórca (znany choćby z kanonicznych 
12 gniewnych ludzi) zdobył się tym samym na wprowadzenie do 
mainstreamu zarówno wątku biseksualnego związku, jak i postaci 
transseksualnej. Film obsypano nagrodami, w tym nominacjami 
do Oscara, po latach zyskał status kultowego i z pewnością przy-
czynił się do budowy pozytywnego wizerunku LGBT w kinie ame-
rykańskim, ukazując Pacino i jego partnera granego przez Chrisa 
Sarandona jako bohaterów pozytywnych, z którymi widz mógł 
się utożsamić i im współczuć. 

O D  K I N A  N I E Z A L E Ż N E G O  P O  M A I N S T R E A M 

Kolejna dekada była zarówno okresem coraz odważniejszego 
coming-outu społeczności LGBT, jak i  coraz odważniejszego 
zaznaczania ich obecności w filmowym mainstreamie. W latach 
osiemdziesiątych pojawił się zresztą pierwszy jawnie „gejowski” 
filmowiec, który z tematu orientacji seksualnej uczynił naczelny 
motyw twórczości. Mowa o Dereku Jarmanie, który był autorem 
takich filmów jak The Angelic Conversation, reinterpretacji sonetów 
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Szekspira, w których reżyser szukał inklinacji homoseksualnych, 
czy biograficznego Caravaggio, w którym Jerman opisując życie 
włoskiego malarza, skupiał się na portretowaniu biseksualnego 
trójkąta uczuciowego. Jego filmowe poszukiwania niejednokrot-
nie jawiły się jako co najmniej wydumane. Niemniej jednak trudno 
nie odnotować, że Jarman był pierwszym gejowskim filmowcem, 
który tworząc z tematu orientacji artystyczne credo, doczekał 
się poklasku zachodnich krytyków. Twórca zmarł w 1994 roku 
w wyniku powikłań związanych z AIDS. 

Derek Jarman wprowadził homoseksualizm na filmowe arty-
stowskie salony (niezależnie od tego, czy zasłużenie), tymczasem 
wątki LGBT coraz śmielej poczynały sobie w latach osiemdzie-
siątych w głośnych hollywoodzkich tytułach. Dwadzieścia lat 
wcześniej Wyler w Niewiniątkach zaledwie sugerował 
lesbijski związek, tymczasem w 1982 roku w drama-
cie sportowym Personal Best ukazał się on szerokiej 
publiczności jak najbardziej dosłownie. W  historii 
dwóch biegaczek walczących o olimpijską przepust-
kę widzowie zobaczyli młodziutką Mariel Hemingway 
(która objawiła się w Hollywood parę lat wcześniej 
w „Manhattanie” Woody’ego Allena) oraz Patrice Don-
nelly, autentyczną sportsmenkę. Film ukazywał trud 
sportowego wysiłku, ale jawnie prezentował też romans 
między bohaterkami. Był to znak czasów. Związek les-
bijek dalej pozostawał w sferze tabu, ale pokazywano, 
że można go z niej wyprowadzić. W filmie trudno było 
nie wyczuć także znamiennego rozkładania akcentów – ukazy-
wania lesbijskiej miłości jako bardziej autentycznej i pozytywnej 
niż inne, heteroseksualne doświadczenia bohaterek. 

W 1985 roku pojawił się Pocałunek kobiety pająka, jeden z naj-
większych artystycznych sukcesów kina LGBT tamtego okresu. 
Obraz w reżyserii Hectora Babenco opowiadał historię dwóch 
więźniów osadzonych w latach siedemdziesiątych. Jeden z nich 
(grany przez Raula Julię) był więźniem politycznym, drugi (w tej 
roli William Hurt) został wtrącony do więzienia za kwestie oby-

filadelfia miała 
nieoceniony wpływ 
na ukonstytuowanie 
pozytywnej figury 
gejowskiego bohatera, 
która w kolejnych 
latach przenikała 
nie tylko do kina, ale 
także do telewizji, tym 
samym docierając do 
masowego odbiorcy 
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czajowe – transseksualizm. Film oparty był na dialogach i rozmo-
wach bohaterów, ukazywano nawiązywanie się nici porozumienia 
między bohaterem homoseksualnym i tym ze społeczności LGBT. 
Postać grana przez Hurta pełniła tu rolę apologety swej orien-
tacji, a zarazem retora przedstawiającego krzywdy wyrządzane 
przez reżimy nazistowskie i faszystowskie osobom homosek-
sualnym i apelującego do widowni o szacunek do osób z jego 
środowiska. Przekaz filmu był jasny: „Chcemy spokoju, chcemy 
po prostu żyć”. 

Widać było, że w tamtych latach motywy LGBT w kinie stają 
się coraz odważniejsze, a dyskusja o prawach osób niehetero-
normatywnych coraz głośniejsza. Kolejnym takim głosem była 
Moja piękna pralnia, debiutancki film Stephena Frearsa, również 
z 1985 roku. Głównym bohaterem był tu młody Pakistańczyk 
mieszkający z ojcem alkoholikiem, który zostaje kierownikiem 
pralni należącej do jego wuja. Bohater zatrudnia do pracy w pral-
ni swojego przyjaciela z dzieciństwa, obecnie skinheada prześla-
dującego ludzi odmiennej rasy. Ostatecznie dwójka bohaterów 
nawiązuje homoseksualny romans. Film w głośny sposób prze-
łamywał tabu i w pewnym sensie ośmieszał postawy krytyczne 
wobec homoseksualizmu. 

I N  T H E  S T R E E T S  O F  P H I L A D E L P H I A … 

W latach dziewięćdziesiątych obecność wątków homoseksual-
nych i pokrewnych w kinie hollywoodzkim nie była już rzadko-
ścią, widzowie byli coraz bardziej oswojeni z tego typu tematami. 
Jednak wytwórnie, choć podejmowały owe tematy dużo czę-
ściej niż w poprzednich latach, wciąż budowały historie przede 
wszystkim wokół heteroseksualnych bohaterów. Coraz częściej 
pojawiały się jednak wyjątki. Do takich bez wątpienia należała 
Gra pozorów z 1992 roku, kryminał Neila Jordana opowiadający 
o bojowniku IRA, który na prośbę uprowadzonego brytyjskiego 
więźnia odnajduje jego dziewczynę, by przekazać jej ostatnie 
słowa uwięzionego. Bohater i kobieta nawiązują romans, jednak 
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rychło okazuje się, że dziewczyna jest… transseksualistą. Obraz 
„wsławił się” wyjątkowo jednoznacznym, „anatomicznym” spo-
sobem ukazania naczelnego zwrotu akcji w filmie. Rzecz do tam-
tego momentu niespotykana w kinie popularnym. Sama postać 
bohatera/bohaterki, w którą to rolę wcielił się Jaye Davidson, 
sportretowana została zaś w sposób subtelny, czuły i oswajający 
widownię z jej orientacją. 

Jednak bez wątpienia najważniejszym filmem tamtej dekady 
w kontekście obecności LGBT w kinie i kulturze w ogóle była 
Filadelfia Jonathana Demme’ego. Gwiazdorska obsada, począw-
szy od reżysera nagrodzonego dwa lata wcześniej Oscarem za 
Milczenie owiec, a skończywszy na duecie gwiazd w rolach głów-
nych, wszystko okraszone hitem Bruce’a Springsteena Streets 
of Philadelphia. To zwiastowało potencjalny kasowy sukces. Tak 
też się stało. Dramat sądowy opisujący walkę młodego prawnika 
o sprawiedliwość po tym, jak został wyrzucony z pracy ze wzglę-
du na orientację seksualną (i odkrytą przez przełożonych choro-
bę AIDS), przyniósł Tomowi Hanksowi jego pierwszego Oscara, 
zdobył uznanie krytyki i popularność wśród widzów, zarabiając 
na całym świecie 200 milionów dolarów. Film piętnował dyskry-
minację, ukazywał Hanksa jako bohatera cierpiącego, 
chorego na nieuleczalną wyniszczającą chorobę, inte-
ligentnego profesjonalistę, osobę, z którą łatwo było 
się utożsamić i polubić. Niezwykle ważna w filmie była 
także rola Denzela Washingtona jako prawnika – Joe’go 
Millera prowadzącego sprawę bohatera Hanksa, który 
początkowo pełen uprzedzeń wobec gejów, w toku akcji 
zaczyna ich akceptować. Ścieżka, jaką w filmie podążą 
Miller, była tą, którą jasno sugerowano widzom jako 
właściwą. 

Filadelfia miała nieoceniony wpływ na ukonstytu-
owanie pozytywnej figury gejowskiego bohatera, któ-
ra w kolejnych latach przenikała nie tylko do kina, ale 
także do telewizji, tym samym docierając do masowego 
odbiorcy. Homoseksualny wątek zajął ważne miejsce 

można zżymać się na 
akademię filmową 
promującą określone 
wątki lub odwracać 
wzrok od męczących 
nas tematów, ale 
spojrzenie chłodnym 
okiem na owe 
filmy, przymusza 
do stwierdzenia, 
że są to tytuły 
dobrze napisane, 
wyreżyserowane 
i zagrane 
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w pierwszym sezonie najpopularniejszego sitcomu dekady – Przy-
jaciele, w którym Ross grany przez Davida Schwimmera musiał 
zmierzyć się z odejściem ciężarnej żony i wejściem przez nią w les-
bijski związek. Bohatera ukazywano jako pełnego niechęci wobec 
nowej partnerki żony (co wydawałoby się nader zrozumiałe…), 
jednak z czasem uczącego się akceptacji. W tamtym okresie był 
to przełomowy wątek. Co ciekawe, po ćwierć wieku sposób por-
tretowania go w serialu spotyka się często… z krytyką ze strony 
dwudziestokilkuletnich amerykańskich widzów, którzy dopiero 
zaczynają oglądać Przyjaciół. Uznają sposób prezentacji lesbijek 
i ich związku za zbyt oszczędny, zbyt zachowawczy, a chwilami 
wręcz… homofobiczny, bo oparty na stereotypowych dowcipach. 
To pokazuje, jak ogromna przemiana dokonała się w społecz-
nej mentalności przez ostatnie dwie dekady. To, co kiedyś było 
odważne, dziś odbierane jest w świecie Zachodu jako archaiczne 
i zaściankowe. 

N OW Y  W I E K   – O D  O S C A R OW YC H  S U KC E S ÓW  P O 
„ KO D E K S  N E T F L I X A” 

XXI wiek to postępująca ekspansja wątków LGBT w kinie holly-
woodzkim, w tym w nagradzanych filmach. Monster przyniósł 
Oscara Charlize Theron grającej w tym filmie biseksualną mor-
derczynię. Transamerica przyniosła nominację do Oscara Felicity 

Huffman za kreację bohaterki zbierającej pieniądze na 
operację zmiany płci. Niezwykle głośnym filmem pierw-
szej dekady wieku była Tajemnica Brokeback Mountain 
Anga Lee z Heathem Ledgerem i Jake’em Gyllenhallem 
w rolach głównych. Melodramat przedstawiający historię 
zakazanej miłości dwóch kowbojów-gejów – brzmi niemal 
absurdalnie. A jednak dzięki znakomitym, subtelnym kre-
acjom aktorskim, doskonałej realizacji, muzyce i zdjęciom 
udało się stworzyć dramat, który w nienachalny (i przez 
to mocny) sposób mówił widzom: „Patrzcie, to też jest 
miłość… taka sama… taka normalna…”. 

w produkcjach ze 
stajni netflixa, 

w których, 
wydawać by się 

mogło, funkcjonuje 
odwrócony kodeks 

haysa niemal 
nakazujący obecność 

takiego wątku 
w fabule serialu 
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W opisywanych dotąd przykładach filmów z różnych lat trudno 
nie dostrzec powtarzającego się schematu – bohaterowie LGBT 
nigdy nie są bohaterami negatywnymi. Co więcej, z zasady uka-
zywani są jako osoby ciemiężone, ukrywające się, zmagające 
z ostracyzmem. Przez to łatwiej im współczuć, wyrazić wobec 
nich zrozumienie. Narracje budowane wokół nich nigdy nie jawią 
się jako wulgarne, w żadnym wypadku nie epatują seksem. Celem 
jest zawsze ukazanie bohaterów LGBT jako zwykłych ludzi. Poka-
zanie ich pozytywnej, ludzkiej strony i oswojenie widza z nią. 
Co jednak kluczowe, omawiane dotąd tytuły są… najzwyczajniej 
w świecie dobre w sensie czysto filmowym. Można zżymać się 
na Akademię Filmową promującą określone wątki lub odwra-
cać wzrok od męczących nas tematów, ale spojrzenie chłodnym 
okiem na owe filmy, przymusza do stwierdzenia, że są to tytuły 
dobrze napisane, wyreżyserowane i zagrane. Nawet jeśli oferują 
patos, czynią to w sposób na tyle umiejętny, by nie trącił fałszem, 
nie przekraczają przesadnie pewnych granic, za to, jak widać po 
powyższym spisie, systematycznie i konsekwentnie je przesu-
wają. Kiedyś homoseksualistów nie było w kinie w ogóle. Potem 
lekko zarysowywano ich obecność. Następnie decydowano się na 
odważniejsze pokazanie ich problemów takich jak AIDS. Wreszcie 
na prezentację homoseksualnych związków w otwarty sposób. 
Tak oto krok po kroku kinowa narracja rozwijała się, towarzysząc 
rozwojowi narracji społecznej. 

Dziś motywy LGBT nie są wyjątkami, są regułą. Co najlepiej 
widać w produkcjach ze stajni Netflixa, w których, wydawać by 
się mogło, funkcjonuje odwrócony Kodeks Haysa niemal naka-
zujący obecność takiego wątku w fabule serialu. Kilka pierwszych 
z brzegu netflixowych przykładów – serial więzienny Orange is the 
New Black, który przecierał szlaki portalu, prezentujący kobiece 
więzienie iskrzące się od przykładów lesbijskich relacji. Seriale 
Atypowy i Stranger Things opowiadające odpowiednio o perype-
tiach chłopca cierpiącego na autyzm oraz ponadnaturalnych zja-
wiskach w małym miasteczku. Gdzie tam miejsce na bohaterów 
LGBT? Nie było, lecz się znalazło. W pierwszym przypadku jedna 
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z bohaterek w toku akcji serialu odkryła w sobie lesbijską orienta-
cję, w drugim w jednym z późniejszych sezonów dokooptowano 
do obsady stosowną postać. Oczywiście pozytywną. 

C O  J E S T  N A  KO Ń C U  T Ę C Z Y ? 

Obserwując działania Netflixa, trudno nie odnieść wrażenia, że 
współcześnie wątki przedstawiające pozytywnie problemy LGBT 
to niemal aksjomat. Szczególnie że do takiego przekonania skło-
niła nas niedawno Amerykańska Akademia Filmowa, prezentując 
wytyczne, jakie od 2024 roku będą musiały spełniać filmy, by wal-
czyć o Oscary. Co prawda wbrew obiegowej opinii reguły te nie sta-
nowią o konieczności występowania w filmie wątków LGBT (lub 
związanych z innymi mniejszościami). Do tego odnosi się tylko 
jedno z czterech kryteriów, pozostałe trzy dotyczą obecności osób 
LGBT, przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych, kobiet 
i niepełnosprawnych w ekipie filmowej, działach marketingu fil-
mu, lub innych członach produkcji. By film walczył o Oscara, musi 
spełniać dwa spośród czterech kryteriów. W praktyce zapewne 
studia filmowe będą dbały o to, by na listach płac pojawiały się 
„odpowiednie osoby”. Choć sama obecność zapisu o pokazywa-
niu określonych tematów w „Kryterium A” budzi pytania o kieru-

nek, w jakim zmierza branża filmowa. Rozrost politycznej 
poprawności sprawia, że to, co kiedyś mogło się jawić 
jako filmowa walka z dyskryminacją „made in Filadelfia”, 
obecnie zaczyna przypominać groteskową karykaturę. 

Co dalej? Dziś nikt już nie neguje obecności wątków 
LGBT w dziełach X muzy, czy to na wielkim, czy małym 
ekranie. Przez przeszło sto lat historii kina i zarazem 
cywilizacji Zachodu motywy te przeszły długą drogę. Jaki 
będzie jej kolejny etap? Czy postępująca ekspansja pro-
wadząca do pewnego rodzaju karykaturalizacji, a może 
w ostatecznym rozrachunku powszechnego zmęczenia 
problemami LGBT i ich usilnym pozytywnym obrazo-
waniem na ekranie? A może hollywoodzcy i netflixowi 

na zachodzie dyskusja 
na temat lgbt została 

dawno zakończona. 
nikogo owe tematy nie 

szokują i nie dziwią. 
a ich reprezentacja 

na ekranie to już nie 
prawo, ale niemal 

obowiązek nie tylko 
w świadomości 

producentów, ale 
także widzów 
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decydenci w pewnym momencie zorientują się, że warto naci-
snął na pedał hamulca, by nie zobrzydzić widowni do reszty osób 
LGBT? To akurat wydaje się wątpliwe, gdy spojrzymy na sprawę 
z amerykańskiego punktu widzenia. Zmęczenie możemy bowiem 
odczuwać my, w Polsce, w której LGBT wciąż wywołuje żywe emo-
cje. Nie bez przyczyny u nas „gejowskich” filmów wciąż wiele nie 
uraczymy, z pewnymi wyjątkami, niezbyt udanymi fabularnie, 
jak W imię Małgorzaty Szumowskiej. Na Zachodzie dyskusja na 
temat LGBT została dawno zakończona. Nikogo owe tematy nie 
szokują i nie dziwią. A ich reprezentacja na ekranie to już nie pra-
wo, ale niemal obowiązek nie tylko w świadomości producentów, 
ale także widzów. 

Konkluzja tego subiektywnego przeglądu filmów podnoszącego 
problem rozwoju motywów LGBT w kinie jest więc następująca – 
jeżeli ktoś myśli, że rozwój ten osiągnął apogeum, jest w błędzie. 
Pytanie brzmi tylko, jakie środki i pomysły zaprezentują nam 
producenci i filmowcy, by w przyszłości tęcza na ekranie małym 
i dużym mieniła się jeszcze bardziej żywymi kolorami? Ω

 



Kacper Szczukocki 

MIASTA 
WŁOSKIEGO 
FASZYZMU



Faszyzm jako projekt 
polityczny wyrósł na gruncie 
radykalnego sprzeciwu wobec 
skompromitowanych ideałów 
filozoficznego pozytywizmu 
i mieszczańskiej liberalnej 
demokracji. W odróżnieniu od 
oferowanej przez komunizm 
wizji internacjonalizmu 
postulował on budowę 
nowoczesnego i silnego 
państwa narodowego. 
W swych założeniach miało 
ono być najwznioślejszą 
formą, w której realizuje 
się idea narodu oraz 
jedynym sposobem 
umożliwiającym jednostce 
pełne doświadczenie 
swej podmiotowości1. Tak 
rozumiane państwo powinno 
być nie tylko sprawnie 
funkcjonująca instytucja, ale 
przede wszystkim mistycznie 
zjednoczoną, duchową 
wspólnotą oraz symbolem 
cywilizacyjnego posłannictwa 
i dziejowej misji Włoch

1 Benito Mussolini, Doktryna Faszyzmu, Lwów 1935, 
s. 18–19.
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Projekt „nowej Italii” gorąco dyskutowany jeszcze przed wojną (gów-
nie przez futurystów i intelektualistów takich jak Giovaniego Gentile) 
był jaskrawym przeciwieństwem, pogrążonych w imposybilizmie i sta-
gnacji Włoch przełomu wieków, których symbolem stały się nieudolne 
i kunktatorskie rządy pięciokrotnego premiera Giovanniego Giolittiego. 
Niezadowolenie społeczeństwa wobec polityki rządu radykalnie wzrosło 
po 1919 r., kiedy jasnym stało się, że postanowienia Konferencji Paryskiej 
nie uznają włoskich pretensji do ziem Dalmacji i Albanii. To ogólne obu-
rzenie najlepiej wyrażała postawa poety Gabriela D’Annunzio, który wraz 
z grupą ochotników, weteranów Wielkiej Wojny jeszcze w tym samym 
roku zajął Fiume (dzisiejszą Rijekę), tworząc tam państwo-miasto (Stato 
di Fiume), które na 18 miesięcy stało się sceną dla jego nowatorskich pro-
jektów polityczno-społeczno-estetycznych. 

Istotną cechą koncepcji faszystowskiej było stworzenie narracji opi-
sującej rzeczywistość i perspektywy przyszłości za pomocą mitu. Musiał 
wiec przedstawiać się on jako jednolita i uniwersalna propozycja politycz-
no-duchowa, która dzięki swej integralności trafiać będzie do możliwie 
najszerszego grona odbiorców. W istocie był on konstrukcją otwartą, 

synkretyczną, łączącą w sobie rozmaite wpływy i tenden-
cje epoki, od futuryzmu po syndykalizm. Faszyzm przejął 
od D’Annunzia mistyczny styl oraz ideały, romantycznej 
rebelii, której symbolem było braterstwo i kult czynu. Jej 
najlepszym wyrazicielem okazali się kombatanci „świę-
tej wojny”, zwłaszcza Arditti („śmiałkowie” – elita włoskiej 
armii). To po nich i po futurystach właśnie odziedziczył 
on duża część swej militarystycznej estetyki opartej na 
afirmacji młodości, heroizmu, odwagi i witalności. Jako 
nowoczesna i dynamiczna ideologia faszyzm doskonale 
rozumiał stojące przed nim wyzwania związane z two-

rzącym się we Włoszech nowym modelem społeczeństwa masowego. 
Mussolini często podkreślał, jak wielki wpływ na jego rozumienie polityki 
wywarli autorzy piszący o psychologii i naturze tłumu. Imponowały mu 
również nowatorskie metody agitacji mas, których prekursorem były poli-
tyczno-teatralne, miejskie widowiska organizowane przez D’Annunzia. 

istotną cechą 
koncepcji 

faszystowskiej 
było stworzenie 

narracji opisującej 
rzeczywistość 
i perspektywy 

przyszłości za 
pomocą mitu 
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Od początku istnienia ruchu faszystowskiego (to jest od roku 1919) 
jego naturalnym środowiskiem była przestrzeń miejska. Właśnie na uli-
cach i placach włoskich miast rywalizowali ze sobą przedstawiciele roz-
maitych frakcji politycznych takich jak partie futurystów (Partio Politico 
Futurista) i socjalistów, stowarzyszenia ardytów (Associazione degli Arditti) 
oraz zwolennicy faszyzmu2. Dzięki łagodnemu klimatowi, architekturze 
oraz długiej, sięgającej czasów starożytnych tradycji, miasta Półwyspu 
Apenińskiego były naturalnymi ośrodkami, w których koncentrowało się 
polityczne życie Włoch. Szczególną rolę w organizmie miejskim odgry-
wał zlokalizowany zwykle w jego centrum plac lub forum. To właśnie 
on stał się agorą prowadzenia agitacji, to tam zdobywano popularność 
i legitymizowano swoją polityczną pozycję3. Innowacyjny pod wzglę-
dem zarządzania świadomością tłumu i estetycznie atrakcyjny faszyzm 
bezbłędnie wykorzystywał miejskie uwarunkowania do prowadzenia 
akcji propagandowych opartych na uwodzeniu zbiorowego „ja” i prze-
kształceniu go w jednolity, spójny organizm za sprawą starannie obmy-
ślonych i przygotowanych politycznych spektakli. Do realizacji tego celu 
zaprzęgnięte zostały niemal wszystkie dziedziny życia artystycznego. 
Choć Mussolini gardził czczym i próżnym intelektualizmem, to jednak 
sztuka stanowiła dla niego jedno z podstawowych narzędzi rozpoczęte-
go w 1925 r. procesu faszyzacji włoskiego społeczeństwa. Pośród wszyst-
kich jej przejawów najważniejsza i najistotniejsza rola przypadała archi-
tekturze, „la massima fra tutte arte” (największą ze wszystkich sztuk jest 
architektura) tak mówił o niej Duce w wywiadzie z 1932 r.4 Urbanistyka, 
a więc projektowanie i budowa nowych miast, a także modernizacja już 
istniejących stała się fundamentem dla idei stworzenia nowego, silnego 
państwa i nośnikiem faszystowskiej postawy obywatelskiej. 

Chcąc realizować powierzoną jej misję faszystowska architektu-
ra i myśl urbanistyczna musiały wykształcić nowy styl. Zapowiadając 
projekt faszyzacji państwa, Mussolini nie ogłosił jednolitego programu 
kulturalnego zakazującego twórcom eksperymentów i rozwijania arty-

2 Filip Burno, Spektakl i modernizacja. Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922–1945, War-
szawa 2015, s. 28–30.

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 26. 
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stycznych intuicji. Nie zdecydował się na rozwiązanie, które na początku 
lat 30 w Związku Radzieckim wprowadził Stalin, ograniczając swobodę 
twórczą do jedynie słuszniej wykładni realizmu socjalistycznego5. Wyni-
kało to przede wszystkim ze specyfiki faszyzmu, który jako koncepcja 
synkretyczna otwarty był na wszelkie sugestie pod warunkiem, że nie 
godziły one w podstawy proklamowanego ładu. Bliskie związki faszyzmu 
z awangardą i ruchem futurystycznym sugerowały, że być może to właśnie 
te kierunki staną się oficjalnym wyrazicielem nowego porządku. W archi-
tekturze tendencje awangardowe reprezentowane były między innymi 
przez nurt racjonalistyczny, którego czołowymi przedstawicielami stali 
się projektanci skupieni wokół powstałej w 1926 r., tzw. Gruppo 7 (Grupy 
Siedmiu) na czele z Giuseppem Terragnim6. Choć ich funkcjonalistyczne, 
odwołujące się do przestronnej organizacji miast Imperium Rzymskie-
go projekty wzbudziły niemałe zainteresowanie, to jednak nie zdobyły 

one powszechnej aprobaty zwłaszcza wśród konserwatyw-
nego skrzydła ruchu faszystowskiego. Zarzucano im przede 
wszystkim zbytni ekspresjonizm i zagraniczne inspiracje, 
podczas gdy reżim poszukiwał raczej form akcentujących 
stabilność i trwałość swej wizji państwa. Alternatywną pro-
pozycją wobec awangardy było Novocento, koncepcja archi-
tektoniczna postała w opozycji zarówno do funkcjonalizmu, 
jak i akademickiego historycyzmu. Reprezentowało ją środo-
wisko młodych mediolańskich architektów (Giovanni Muzio, 
Emilio Lancia) określane mianem „Grupy Świętej Urszuli”. Ich 
program i estetykę najłatwiej scharakteryzować można jako 
dążenie do wyrażenia klasycznych wzorców w nowoczesny 
sposób7. Połączenie żelbetowych konstrukcji z detalem nie-
nachalnie wykorzystującym uniwersalne motywy włoskiego 

budownictwa (np. późnego renesansu) było dla faszyzmu atrakcyjną 
propozycją8. Pomimo iż przedstawiciele obu szkół otrzymywali liczne 

5 Boris Groys, Kształcenie Mas: sztuka realizmu socjalistycznego, w: „Kwartalnik Kronos”, nr 
4/2018, s. 177.

6 Roberto Maraffa, Modern Architecture in Italy, w: „East and West”, t. 1, nr 4/1951, s. 234–236.
7 Terry Kirk, The Architecture of Modern Italy, vol 2, Nowy Jork 2005, s. 72.
8 Richard A. Etlin, Nationalism in Modern Italian Architecture, 1900–1940, w: „Studies in 
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zlecenia od władz państwowych, to jednak oczekiwania Mussoliniego 
pozostawały niezaspokojone. Aż do końca lat trzydziestych Duce nie 
wyraził jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek ze wspomnianych 
wyżej koncepcji. Jego zainteresowanie wzbudzały projekty, które umie-
jętnie łączyły dynamiczną, rewolucyjną naturę faszyzmu z proklamowa-
nym przez niego przedsięwzięciem budowy nowego i silnego państwa. 
Wymagał on od architektury ustalenia właściwych proporcji pomiędzy 
klasycznością, nowoczesnością, prostotą i monumentalizmem9. Rozwią-
zaniem, które miało spełniać te kryteria, okazał się postulowany przez 
Marcello Piacentinniego nurt tzw. umiarkowanego modernizmu. Jego 
założenia koncentrowały się wokół tworzenia architektury mocno zako-
rzenionej w tradycji i historii Półwyspu Apenińskiego przy jednoczesnym 
wykorzystaniu nowoczesnych form, które zapewnią przyszłym konstruk-
cjom funkcjonalność i prostotę. Był on jednak zawziętym krytykiem roz-
wiązań proponowanych przez racjonalistów i funkcjonalistów. Oskarżał 
ich o tworzenie wizji przesiąkniętych purytanizmem, które kompletnie 
nie przystają do włoskiej natury i śródziemnomorskiego stylu10. Postu-
lowana przez Piacentiniego wizja budownictwa (tzw. trzecia droga) tra-
fiała w gust Mussoliniego do tego stopnia, że nieformalnie uczynił on 
jej autora naczelnym architektem kraju, a zaproponowana przez niego 
stylistyka oparta na umiejętnym połączeniu klasycznej estetyki z umiar-
kowaną tendencją modernistyczną stała się oficjalną wykładnią dojrza-
łego, faszystowskiego projektu urbanistycznego11.

Realizując swój program „Nowej Italii”, Mussolini powoływał się czę-
sto na wzorce silnie zakorzenione w zbiorowej świadomości Włochów. 
Będąc kontynuatorem i spadkobiercą dziedzictwa rzymskiego imperium, 
lubił przedstawiać się jako nowy Oktawian August, silny i heroiczny przy-
wódca, który wprowadzając państwo w XX wiek, przywróci mu należną 
pozycję na arenie międzynarodowej. Środkiem do osiągnięcia tego celu 
był przede wszystkim projekt dynamicznej modernizacji i wychowania 

the History of Art.”, t 29, Symposium Papers XIII: Nationalism in the Visual Arts, 1991, 
s. 88–109.

9 F. Burno, op. cit., s. 166.
10 Ibidem, s. 167.
11 Ibidem, s. 170.
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nowego obywatela. Obie kwestie miały zrealizować się w oparciu o wyko-
rzystanie potencjału włoskich miast. 

Gdy faszyści dochodzili do władzy, na Półwyspie Apenińskim funk-
cjonowało zaledwie kilkanaście stosunkowo nowoczesnych ośrodków 
miejskich, ogromna dysproporcja dzieląca dobrze rozwiniętą, przemy-
słową północ i zapóźnione, rolnicze południe powodowała, że urbani-
styczny obraz kraju przedstawiał się bardzo niejednolicie12. Większość 
włoskich miast borykała się wówczas z problemem szybko postępującej 
motoryzacji środków komunikacji. W tej perspektywie wąskie ulice, cia-
sne skwery i brak dobrze pomyślanego, jednolitego schematu zagospo-
darowania przestrzeni groziły całkowitym paraliżem komunikacyjnym. 
Projekt przebudowy ośrodków miejskich opracowany na polecenie Mus-
soliniego przez architektów związanych ze wspomnianą już koncepcją 
„Trzeciej Drogi” zakładał przede wszystkim przewietrzenie tkanki miej-
skiej, stworzenie nowego przestronnego centrum (nuovo foro)13, które 
podniosłoby funkcjonalność miasta oraz dało nowe możliwości prowa-
dzenia skutecznej indoktrynacji. Tak uporządkowane miasto miało stać 
się pomnikiem silnej władzy oraz przestrzenią do realizacji programu 
nowoczesnego państwa. 

Modelową ilustracją tego zamierzenia jest przeprowadzona w latach 
1929–1932 przez Piacentiniego i Gruppo Urbanisti Romani rewitalizacja 
Brescii14. Przedsięwzięcie to polegało na wyburzeniu części zabytkowej 
zabudowy centrum i zaprojektowaniu przestronnego placu otoczone-
go nowoczesną, ale korespondującą z „duchem miejsca” architekturą. 
Piazza della Vittoria przypominała kształtem literę „L”, co nawiązywało 
do historycznych form placów miejskich północnego regionu Włoch. 
Zamiast charakterystycznego dla włoskich miast ratusza zdecydowano 
się postawić w jego miejscu Wieżę Rewolucji (Torre della Rivoluzione), 
kompozycja zamknięta została nowoczesnym gmachem Poczty i Tele-
grafów15. Nad całością założenia górowała zaprojektowana przez Pia-
centiniego siedziba Państwowego Instytutu Ubezpieczeń, która niczym 

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 176.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 178–180.
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wieże średniowiecznych miast Toskanii (np. San Gimignano) demonstro-
wała szczęśliwy mariaż tradycji z afirmowanym przez faszystowskie wła-
dze duchem postępu i modernizacji16. Charakterystyczny dla budynków 
nowego centrum Brescii detal zręcznie wykorzystuje architektoniczne 
dziedzictwo miast półwyspu. Widać tu między innymi nawiązania do tra-
dycyjnej architektury lombardzkiej, z kolei zastosowanie licznych arkad 
i podcieni koresponduje z ideą antycznych portyków.17 Sam układ i zabu-
dowa Placu Zwycięstwa przywołuje na myśl dobrze znane z włoskiego 
średniowiecza i renesansu sposoby zagospodarowywania centrów prze-
strzeni miejskiej. Symbolicznym zwieńczeniem odwołań do przeszłości 
jest stojący na placu, w miejscu niegdyś przeznaczonym dla sacra statua 
pomnik autorstwa Arturro Dazziego przedstawiający Erę Faszystowską 
oraz mównica (rostra) nawiązująca do tradycji rzymskich fori18.

Podobnym procesom modernizacji i uporządkowania poddano wie-
le miast. Były to przeważanie ośrodki dobrze zindustrializowanej i roz-
winiętej gospodarczo północy. W Rzymie, efekty tych zabiegów można 
obserwować między innymi na przykładzie dzisiejszej Via dei Fori Impe-
riali, która jako przestronny trakt wytyczony wśród pozostałości dawnych 
cesarskich forów i ruin antycznych budynków została zrealizowana na 
polecenie Mussoliniego w latach 1924–1932.

Jednak pomimo wszelkich podejmowanych wysiłków najlepszym 
rozwiązaniem w celu wychowania i ukształtowania prawdziwie faszy-
stowskiego człowieka była nie modernizacja starych, a budowa nowych 
centrów wspólnotowego życia, w ramach których proces ideologicznej 
indoktrynacji przebiegał będzie wzorcowo i bezkompromisowo. Idea two-
rzenia tzw. Citta nuove doskonale wpisywała się w mityczny wizerunek 
Mussoliniego jako opatrznościowego przywódcy narodu, który niczym 
Oktawian August ex nihilo dokonuje lokacji nowych miast. Sam Duce wie-
lokrotnie dawał wyraz swej niechęci i obrzydzenia wobec dominującego 
w wielkich ośrodkach miejskich stylu życia. W jego mniemaniu nie dało 
się ich pogodzić z faszystowską koncepcją budowy nowego społeczeń-

16 Eamon Canniffe, The City of False Memory, Piazza della Vittoria, Brescia, w: ACSA EIJROPE-
AN CONFERENCE, Berlin 1997, s. 409.

17 Ibidem.
18 F. Burno, op. cit., s. 183.
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stwa. Duże metropolie były dla Mussoliniego naturalną wylęgarnią ban-
dytyzmu, biedy, chorób a przede wszystkim źródłem moralnego upadku 
i niebezpiecznych tendencji intelektualnych na czele z komunizmem, 
który stanowił interesującą propozycję dla żyjącego w złych warunkach 
i dręczonego ubóstwem miejskiego ploretariatu19. Kolejnym problem, 
z którym musiał zmierzyć się reżim była kwestia negatywnych konse-
kwencji modernizacji i uprzemysłowienia kraju. Obawiano się drastycz-
nego odpływu ludności z terenów wiejskich do metropolii a tym samym 
powiększania się szeregów robotniczej biedoty. Zapobiec miał temu spe-
cjalnie opracowany program kolonizacji wewnętrznej opierającej się na 
zasiedlaniu rekultywowanych terenów rolnych20. To właśnie tam chciano 
zakładać nowe, otoczone zielenią, higieniczne miasta, centra życia pro-
wincji, które rozwijać będą samowystarczalny przemysł, realizując tym 
samym odwieczny topos dobrego rolnika (bene agricole). Te modernistycz-
nie planowane urbanistyczne ośrodki wraz z całym swym zapleczem rol-
niczo-przemysłowym były także narzędziem doskonalenia i oczyszczania 
włoskiej rasy, miały stanowić modelową przestrzeń rozwoju nowej jakości 
wspólnoty – być zalążkiem faszystowskiego społeczeństwa21.

Projekt ten ogłoszony przez Mussoliniego w 1928 r. na łamach pisma 
„Il Popolo d’Italia” zaczął być w pełni realizowany wraz z powstaniem trzy 
lata później Komisji do Spraw Migracji i Kolonizacji22. Do wzięcia udziału 
w programie zachęcały przyszłych osadników liczne udogodnienia i pre-
ferencyjne warunki przedsięwzięcia takie jak atrakcyjna polityka kredy-
towa. Nowe ośrodki powstawały na wielu obszarach wiejskich Sardynii, 
Emilii-Romanii, Apulii i Wenecji Euganejskiej23. Najciekawszym spośród 
wszystkich jest jednak przykład rekultywacji błot pontyjskich. Nowe 
miasta Agro Pontino stanowią modelową ilustrację realizacji założeń 
faszystowskiego projektu urbanistyczno-agrarnego i polityki zakładania 
nowych miast. 

19 Ibidem, s. 300.
20 Ibidem, s. 301.
21 Ibidem, s. 302.
22 Ibidem, s. 300–304. 
23 Ibidem, s. 305.
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Na południe od Rzymu, w prowincji Lacjum od niepamiętnych czasów 
znajdował się rozległy na około 750 km2 obszar malarycznych bagien. Ze 
względu na swe nieprzychylne uwarunkowania przyrodnicze teren ten 
przez setki lat pozostawał dziki. Nieudolne próby kolonizowania bądź 
osuszania mokradeł pontyjskich podejmowane były jeszcze w starożyt-
ności, a potem również w średniowieczu24. Dokonał tego dopiero reżim 
faszystowski, który na przełomie lat 20. i 30. XX wieku najpierw osuszył, 
a następnie zrekultywował niemal 60 tysięcy ha ziemi uprawnej25. W krót-
kim czasie na teranie dawnych malarycznych mokradeł przeprowadzono 
zakrojoną na szeroką skalę akcje urbanizacyjno-osadniczą, której efek-
tem było powstanie nowych osiedli, farm, gospodarstw rolnych, a także 
wybudowanych na surowym korzeniu miast26.

Od początku przedsięwzięcie to przedstawiano propagandowo jako 
niestrudzony bój z przyrodą o ziemię, odnowę regionu i realizację wysił-
ków przeszłych pokoleń. Ten wielki symbol skuteczności nowego państwa 
wpisywał się doskonale w założenia doktryny faszystowskiej głoszącej 
pochwałę i kult czynu, a także ukazującej życie jako ciągłą walkę, z której 
wyłania się nowa, lepsza rzeczywistość27. Emanacją i symbolem tego sta-
nu rzeczy miały być nowe ośrodki miejskie powstałe na terenie osuszo-
nych bagien. Było ich pięć: Littoria, Pontinia, Sabaudia, Aprilia i Pomezia. 
Wszystkie one w swych założeniach urbanistycznych wyrażały nową wizję 
hierarchicznej struktury państwa faszystowskiego, a swym sterylnym 
uporządkowaniem często przywodziły na myśl zorganizowane wokół 
osi cardo i decumanus, klasyczne rzymskie castrum. Centrum miast prze-
ważnie koncentrowało się wokół połączonych ze sobą przestronną aleją 
placów, przy większym lokalizowano najczęściej ratusz oraz miejscową 
siedzibę Partii Faszystowskiej, przy mniejszym kościół parafialny28. Choć 
przestrzeń miejska tych założeń pomyślana została jako idealna scena 
dla rozmaitych spektakli politycznych i propagandowych (odbywających 

24 Ruth Sterling Frost, The Reclamation of the Pontine Marshes, w: „Geographical Review”, 
t. 24, nr 4/1934, s. 586.

25 Ibidem, s. 593–595.
26 Ibidem.
27 B. Mussolini, op.cit., s. 19.
28 F. Burno, op.cit., s.316.
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się zazwyczaj z okazji państwowych i partyjnych świąt), to jednak ośrodki 
te nie były tworami niefunkcjonalnymi. Wręcz przeciwnie, miasta Agro 
Pontino uchodzą za modelowe przykłady faszystowskiej myśli urbani-
stycznej, które po to, by sprostać wymaganiom nowoczesnego miejskiego 
życia, wyposażano zwykle w szereg udogodnień takich jak kina, restau-
racje, banki, urzędy pocztowe oraz lokowane często na obrzeżach szko-
ły i szpitale29. Zrobiono wszystko, aby sprostać założeniom stworzenia 
samowystarczalnych ośrodków przemysłowo-agrarnych będących cen-
trami życia prowincji, inkubatorami zdrowego społeczeństwa i centrami 
odnowy włoskiej rasy. Naczelne idee faszystowskiego reżimu wyrażały 
się nie tylko przez pryzmat sposobu organizacji przestrzeni założeń miej-
skich Agro Pontino. Ważnym nośnikiem nowego ładu symbolicznego była 
także architektura. Jej estetyka miała wyrażać jeden z głównych mitów 
stworzonej przez Mussoliniego ideologii, czyli poczucie nierozerwalne-
go związku „nowej Italii” z jej rzymską, średniowieczną i renesansową 
przeszłością30. Dlatego też projekty pontyjskich miast realizowane były 
głównie przez architektów, którym bliska była koncepcja omówionej 
już wyżej tzw. trzeciej drogi. Stąd styl budowli Sabaudii, Littori, Pontinii 
i pozostałych założeń przesycony jest estetyką nawiązującą do średnio-
wiecznych miast Lombardii i Toskanii, których architekturę uznano za 
najlepiej oddającą naturę włoskiego ducha i ideę „italianiata”31. 

Warto przyjrzeć się z bliżej jednemu z koronnych pontyjskich założeń 
urbanistycznych – Sabaudi. Choć nie jest to największy spośród wymie-
nionych wyżej pięciu ośrodków, to jednak jego charakter sprawia, że trud-
no znaleźć bardziej intersujący przykład dla zobrazowania skali i założeń 
postulowanego przez Mussoliniego projektu budowy nowych miast. 
Otwarta 15 kwietnia 1934 r., po ośmiu miesiącach od rozpoczęcia budowy 
Sabaudia (nazwana tak na cześć Króla Wiktora Emanuela III z dynastii 
sabaudzkiej) łączyła w sobie cechy tradycyjnego oraz nowoczesnego 
i funkcjonalnego ośrodka miejskiego32. Luigi Piccinato, jeden z projektan-
tów miasta był gorącym zwolennikiem rozwiązań urbanistycznych, które 

29 Ibidem, s. 318.
30 Ibidem, s. 327.
31 Ibidem, s. 328.
32 Ibidem, s. 337.
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w sposób naturalny korespondowały z uwarunkowaniami przyrodniczy-
mi, stąd Sabaudia jak żadne inne miasto powstałe na rekultywowanym 
obszarze błot pontyjskich umiejętnie wkomponowuje się zieleń i for-
my towarzyszącego jej krajobrazu33. Dominująca, bryła zlokalizowanej 
przy głównym, L-kształtnym placu sabaudzkiego municipio odwołuje się 
w swej formie do historycznych ratuszy miejskich. Strzelająca w niebo 
Torre Littoria przywodzi z kolei na myśl średniowieczne campanille miast 
Toskanii. Siedziba władz miejskich kontrastuje jednak ze stojącymi wokół 
placu budynkami użyteczności publicznej, które utrzymane są raczej 
w manierze oszczędnego racjonalizmu. Istotnym punktem założenia jest 
także, stanowiący kontrapunkt dla miejskiego ratusza, wybudowany przy 
połączonym z głównym placem dziedzińcu kościół z dzwonnicą przypo-
minającą wieżę florenckiej katedry. Z kolei bryła lokalnej siedziby partii 
faszystowskiej nosi wyraźne znamiona inspiracji konstruktywistyczną 
architekturą moskiewskiego Klubu Robotniczego im. Zueva34. Wyjątkowa 
przestronność założenia urbanistycznego Sabaudii oraz jej synkretyczny, 
awangardowo-tradycyjny charakter stały się powodem, dla którego pro-
jekt zdobył uznanie nie tylko włoskich architektów (w tym Piacentiniego), 
ale również doceniony został przez Le Corbusiera35 . 

Dzięki higienicznej i luźnej zabudowie, licznym parkom i oszczęd-
nym formom architektonicznym oraz dobrej komunikacji z satelickimi 
wioskami mieszkańcom Sabaudii obcy był tak charakterystyczny dla 
dużych metropolii syndrom odcięcia od otaczającego świata. Stwarzało 
to idealne warunki do realizacji faszystowskiego toposu budowy nowe-
go społeczeństwa i udoskonalania rasy poprzez akcentowanie związku 
z przyrodą i ziemią. Sabaudia stanowiła niemal idealny przykład reali-
zacji faszystowskiego eksperymentu socjologiczno-urbanistycznego. Ω 

33 Howard R. Weiner, New Towns in Twentieh Century Italy, w: „Urbanism Past & Present”, 
nr 2/1976, s. 16. 

34 David Wild, Sabaudia – Citta Nuova Fascista, w: „AA Files”, nr 2/1982, s. 72.
35 F. Burno, op.cit., s. 337.
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CZY PSI PATROL 
JEST SERIALEM 
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PAW Patrol, czyli Psi patrol to kanadyjski serial 
animowany stworzony przez Keitha Chapmana, 
twórcę, między innymi, Boba Budowniczego. Jest 
emitowany od 2013 roku w pasmach TVOKids 
i Nickelodeon w Ameryce Północnej i przez kilka 
stacji w Polsce; cykl został przetłumaczony i pełni 
zdubbingowany dla polskojęzycznej widowni. 
Dotychczas ukazało się siedem serii produkcji i mimo 
dyskusji fanów na temat niskiej jakości nowszych 
odcinków, serial jest na ogół dobrze oceniany przez 
młodych widzów i doczekał się wiernej bazy fanów.

Ł A P Y, Ł A P Y, C Z T E RY  Ł A P Y

Animacja przedstawia przygody grupy sympatycznych, mówiących psów, 
pracujących jako służby ratunkowe w Zatoce Przygód, fikcyjnym kana-
dyjskim mieście na wybrzeżu Atlantyku. Owczarek Chase, dalmatyńczyk 
Marshall, buldog Rubble, kundel Rocky, labrador Zuma i cockapoo Skye 
pod wodzą młodego chłopca Rydera, w niemal każdym odcinku ratują 
Zatokę Przygód przed mniej lub bardziej dotkliwymi katastrofami. Mimo 
elementów wartkiej akcji serial wypełnia pogodna atmosfera i pozytywny 
przekaz o budujące treści dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dlaczego 
więc został on uznany za dzieło propagujące…faszyzm? 

22 grudnia 2017 roku, amerykańska dziennikarka Elissa Strauss (zwią-
zana m.in. z CNN i New York Times), opublikowała artykuł pod tytułem 
„Dlaczego dzieci kochają ’faszystowskie’ kreskówki, takie jak Psi Patrol 
i Parowóz Tomek i jego przyjaciele?” (Why kids love ‘fascist’ cartoons like ‘Paw 
Patrol’ and ‘Thomas the Tank Engine’1). Bez powołania się na źródła inne 

1 https://edition.cnn.com/2017/12/22/health/thomas-tank-engine-paw-patrol-fascist-
cartoon-strauss/index.html [dostęp listopad 2020].
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niż komentarze w serwisie BuzzFeed, autorka nazwała serial „jaskrowo 
malowanym autorytaryzmem” i dostarczycielem złych wzorców relacji 
społecznych oraz płciowych. Na dziennikarkę spadła zemsta Internetu, 
niemal jednogłośnie wyśmiewającego absurdalne tezy zawarte w arty-
kule. Z pewnością Strauss miesza w nim pojęcia, używając ich zgodnie 
z potocznym, pejoratywnym znaczeniem, niesłownikową definicją poli-
tologiczną. Faszyzm i narodowy socjalizm to dla niej semantyczni bliź-
niacy. Słowo „autorytarny” wydaje się używane w znaczeniu „totalitarny”, 
a oba te terminy, zważając na obecną w artykule krótką krytykę innego 
serialu, (Parowóz Tomek i jego przyjaciele), kojarzą się autorce nierozłącznie 
z kolonializmem, definiowanym na marksistowską modłę kapitalizmem, 
seksizmem oraz „manichejską wizją polityki” (cokolwiek w rozumieniu 
dziennikarki ten termin miałby oznaczać). Czyli: cztery łapy – źle! Choć 
argumenty (lub ich brak) przytaczane przez Strauss wydają się co naj-
mniej niewystarczające, lub po prostu absurdalne, nie można odmówić 
hipotezie dziennikarki pewnej wartości poznawczej. Chciałbym przyjrzeć 
się omawianemu serialowi (który w ostatnich latach często oglądam wraz 
z córką) i zadąć sobie pytanie: czy pod bombastyczną, radykalną i nieuar-
gumentowaną główną tezą zawartą w tytule nieszczęsnego artykułu nie 
kryje się czasem ziarno prawdy?

T Y S I Ą C L E T N I A  Z ATO K A

Jeśli weźmiemy znaczeniową poprawkę na użycie przez amerykańską 
dziennikarkę bombastycznego słownictwa, możemy odszukać w Psim 
patrolu elementów „jaskrawego autorytaryzmu” pośród klasycznych cech 
opowieści dla dzieci. Nie da się ukryć, że na tle wielu innych seriali ani-
mowanych (zwłaszcza ich nowej „Queer wave”, w stylu Steven Universe 
czy Adventure Time) Psi patrol wydaje się niezwykle tradycyjny. Promuje 
konserwatywne wartości, takie jak społeczny ład, szacunek wobec autory-
tetu, a nawet swoisty kult bohaterski wobec jednostek zaangażowanych 
w opiekę nad wspólnotą. Elementy, które można by (choć nie trzeba) 
uznać za wpływ poprawności politycznej (ukazanie figur władzy: dobrej 
pani burmistrz Zatoki Przygód i podstępnego, egotycznego, a także szo-
winistycznego burmistrza Humdingera z rywalizującego miasta, Mglistej 
Osady). Nie są one jednak zbyt liczne, a przy okazji są zbilansowane przez 
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elementy bardziej tradycyjne (choćby postać kapitana Turbota, bardzo 
rzadkiego w obecnym imaginarium dziecięcym kompetentnego bohatera 
płci męskiej, który, pomimo że najczęściej zachowuje się niepoważnie, 
zawsze prezentuje budząca podziw wiedzę fachową). Przywódcą grupy 
ratunkowych piesków jest Ryder, ludzki bohater łączący cechy klasycz-
nego młodzieżowego przywódcy wraz z figurą błazna. To, co Strauss 
nazwała „nieokiełznanym boskim syndromem”, jest po prostu nastoletnią 
brawurą i względnie realistycznym opisem charakterologicznym chłopca.

W świecie dzisiejszych mediów te nie tak przecież liczne, choć znaczą-
ce elementy tradycji dziecięcych bajek mogą zostać uznane za przykład 
„jaskrawo malowanego autorytaryzmu”. W tym przypadku cały wywód 
Strauss i jej anonimowych źródeł internetowych uznajemy za wykwit 
politpoprawnego myślenia oraz przykład zastosowania lewico-
wej nowomowy. Być może gdzieś pod powierzchnią tego arty-
kułu kryje się jednak coś więcej? Wyrzućmy na chwilę z pamięci 
uproszenia, przeinaczenia i terminologiczne błędy dziennikar-
ki, skupiając się na gołej tezie: Psi patrol zawiera elementy wizji 
świata charakterystycznej dla faszyzmu i narodowego socjali-
zmu w wydaniu niemieckim. Tak przedstawione zdanie można 
sfalsyfikować lub zweryfikować.

T R I U M F  M ŁO D E J  WO L I

Najjaskrawsze analogie systemów totalitarnych wobec serialu można 
dostrzec w trzech aspektach ich funkcjonowania, które można, w dużym 
uproszczeniu nazwać: wodzem, partią i technologią. Przyjrzyjmy się im 
w wydaniu historycznym.

Siła totalitarnej rewolucji praktycznie zawsze opierają się na ludziach 
(i jak niebawem zobaczymy: nie tylko ludziach) młodych. W historycznych 
przypadkach włoskiego faszyzmu i narodowego socjalizmu (ale podobnie 
rosyjskiego bolszewizmu, a zwłaszcza komunizmu chińskiego podczas 
Rewolucji Kulturalnej), widzimy systemy wzniesione oddolnym ruchem 
gniewnej młodzieży. W naszej rzeczywistości były to pokoleniowe kohor-
ty, w znaczeniu, w jakim używa tego terminu Peter Loewenberg: poko-
lenie wychowane bez ojców, poległych na polach bitew Wielkiej Wojny. 
Historycy idei i socjologowie dostrzegają tu korelacje dwóch okoliczności: 

w historycznych 
przypadkach 
włoskiego faszyzmu 
i narodowego 
socjalizmu widzimy 
systemy wzniesione 
oddolnym ruchem 
gniewnej młodzieży 
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brak klasycznego wychowania w tradycyjnych zasadach oraz dążność do 
zastąpienia nieobecnego ojca figurą surowego, ale opiekuńczego wodza. 
I ten model działa, ale tylko „tu-i-teraz”. Mimo że Rzesza miała okazać 
się „tysiącletnia”, nie istniały w niej pewne drogi rozwoju międzypoko-
leniowego, harmonijnego ułożenia społeczeństwa, przyznającego różne 
funkcje obywatelom w różnym wieku. Nawet sukcesja władzy była tam 
zagadnieniem tak abstrakcyjnym, jak ewentualna starość i śmierć Wodza 
i jego świty. Zapewne na nasze szczęście, Trzecia Rzesza i włoskie pań-
stwo faszystowskie trwały zbyt krótko, aby odczuć konsekwencje końca 
owego „wiecznego teraz”.

W Psim patrolu nie widzimy nie tylko ojców, ale rodziców w ogóle. 
Same pieski wydają się sierotami, szukającymi w swojej służbie i osobie 
wodza, Rydera, substytutu rodziny. Problem ten nie jest nigdy opisany 
wprost, ale niedopowiedzenia krzyczą częściej głośniej niż stwierdzenie 
faktu. Pieski z patrolu są wpatrzone w Rydera, a także w siebie nawza-
jem, gdyż procesu wychowania „nowego psa” dopełnia silna kontrola 
norm grupy rówieśniczej.

Jednak można zauważyć, że wiele rodzin zamieszkujących Zatokę 
Przygód to rodziny niepełne. Często dzieci znajdują się pod opieką dziad-
ków, jak zachodzi to w przypadku pana Portera, wychowującego wnuka, 
niesfornego Aleksa, który okazuje się prawdziwym nicponiem, któremu 
nie zaszkodziłaby rodzicielska dyscyplina... Jedyne istotne dla fabuły 
serialu małżeństwo (farmerka Yumi oraz All) nie posiada dzieci i mimo 

dorosłego wieku, wydają się niedojrzali i nieodpowiedzialni 
(a przez to uzależnieni od pomocy Psiego Patrolu). 

Przez siedem lat działania Patrolu, nikt się nie starzeje, ani 
pieski, ani ludzie. Nienaturalność owej sytuacji jest widoczna 
zwłaszcza w polskiej wersji językowej, kiedy głosowy aktor, któ-
ry w pierwszej serii był młodym chłopcem, przeszedł już daw-

no mutację i teraz z wielkim trudem dostosowuje się do odgrywania 
postaci Rydera.

Drugą cechą systemu totalitarnego jest zastąpienie struktur państwa 
organizacją partyjną. Przed zdobyciem władzy, partia usiłuje zbudować 
swoje struktury tak, aby naśladować najważniejsze organy państwa. 
W okresie przejściowym organizacje partyjne dublują te oficjalne, a z cza-

w psim patrolu 
nie widzimy nie 

tylko ojców, ale 
rodziców w ogóle 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
6

 /
 J

ES
IE

Ń
 2

0
2

0
 
6
7

sem zaczynają nad nimi dominować, aby ostatecznie je zastąpić (ideal-
nych przykładów tego zjawiska nie zdążyliśmy zaobserwować w naro-
dowym socjalizmie, ale wiele ustrojów komunistycznych zbliżyło się do 
tego wzorca po kilku dekadach istnienia). Czy podobne zjawisko widzimy 
w Zatoce Przygód?

Psi Patrol, jako oddolna, nieoficjalna organizacja, przypominająca 
partyjną elitę, czy wręcz bojówkę (w najszerszym rozumieniu tego termi-
nu), nie tyle przysłonił, ile w całości zastąpił większość struktur państwo-
wych. Owszem, istnieje (jeszcze!) marionetkowy urząd burmistrza, ale 
panująca w ratuszu Pani Goodway jest w praktyce uzależniona 
od Psiego Patrolu w organizowaniu życia miasta. W dodatku narodowych 

socjalistów 
wyobrażamy sobie 
zawsze na tle 
technofetyszy 
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wydaje się ona osobą ledwo poczytalną, skupioną bardziej na opiece 
nad swoim kurczakiem, Chickalettą, niż na zarządzeniu miastem. Dla-
tego prawdziwym wodzem Zatoki jest Ryder. To on dowodzi patrolem, 
a przez to dba o wypełnianie obowiązków zwykle zarezerwowanych dla 
policji, straży pożarnej, straży przybrzeżnej, służb ratunkowych, a nawet 
organów odpowiedzialnych docelowo za rozrywkę i propagandę.

W mieście nie widzimy praktycznie żadnych przejawów władzy sądow-
niczej ani ustawodawczej. Wszystkim rządzi nieoficjalna egzekutywa, 
wspierana przez „wolę ludu”, czy wystarczająco entuzjastycznie wyra-
żane zachcianki społeczne. Wentylem bezpieczeństwa, dopełniającym 
schmittiańska dychotomię Freund/Feind jest rywalizacja z  opisywa-
nym jako „podstępny i agresywny” burmistrzem Mglistej Osady, panem 
Humdingerem.

Skoro wspominamy już Carla Schmitta, warto zauważyć, że znaczna 
większość przygód Psiego Patrolu to „misje ratunkowe”, historie o nie-
spodziewanie wybuchających i z trudem zażegnywanych komplikacjach. 
Niejeden przywódca totalitarny zazdrościłby Zatoce Przygód takiej obfi-
tości kryzysów, gdyż „ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, jest suwe-
renny”, a Ryder jednym wezwaniem: „Ruszamy na akcję!” zawiesza na 
kołku wszelkie obowiązujące zasady.

Dopełniłem tej totalitarnej trójcy, jest technologia, a właściwie: specy-
ficzne jej postrzeganie. Trudno przywołać dowolne wspomnienie histo-
ryczne Trzeciej Rzeszy bez przypomnienia o niej. Choć z perspektywy 
ofiar ustroju, technologia tożsama jest z terrorem, to stanowił on wizy-

tówkę epoki, element wyróżniający narodowy socjalizm na tle, 
chociażby technicznej nieudolności faszystowskich Włoch, czy 
wszechobecnej siermiężności sowieckiego komunizmu. Naro-
dowych socjalistów wyobrażamy sobie zawsze na tle technofe-
tyszy: nurkujących ze światem syreny sztukasów, wyłaniających 
się z ciszy oceanu ubootów, niszczących wrogie pojazdy z najdal-

szych odległości PzKpfw VI „Tigerów”, prujących niebo i zdumiewających 
alianckich pilotów odrzutowców typu Me 262, czy wreszcie galerii pro-
jektowanych superbroni z przyszłości, która szczęśliwie nie nadeszła. To 
imaginarium nie skończyło się wraz z wojną, i kwitnie do dziś zarówno 
pośród miłośników militariów, fantastyki naukowej, jak i mistyków neo-

„ruszamy na 
akcję!” zawiesza 

na kołku wszelkie 
obowiązujące zasady 
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nazizmu: tajemnicze Wunderwaffe Hitlera, zasiedlające romantyczne 
koncepcje IV Rzeszy stają się tak technologicznie zaawansowane, że aż 
niezrozumiałe. Wpisują się w Pierwsze Prawo Clarke’a, mówiące o tym, 
że „każda odpowiednio zaawansowana technologia jest nieodróżnial-
na od magii” oraz jego negatyw: „każda zaawansowana magia zaczyna 
przypominać technologię”. Narodowemu socjalizmowi i dywizjom pan-
cernym zawsze towarzyszyła właśnie magia, rozumiana jako wzniosły 
(wedle definicji Edmunda Burke’a) zachwyt nad jednocześnie bliskim 
i niezrozumiałym. Jednocześnie czołgi typu Tygrys, rakiety V2 i niemiec-
kie protokomputery Konrada Zuse nigdy same w sobie nie były boha-
terami wzniosłych opowieści nazistowskiej propagandy. Były jedynie 
narzędziami. Stanowiły dopełnienie ludzkich herosów, były dobre, pięk-
ne i prawdziwe, tylko kiedy służyły sprawie. Pojawiały się, nie wiadomo 
skąd, i kiedy trzeba było, dopomagały w zwycięstwach, ale nie były ich 
głównymi sprawcami, bo triumfy Tysiącletniej Rzeszy były zasługą woli 
nadludzi, a nie starców szkiełka i oka.

Czy inaczej jest w Zatoce Przygód? W żadnym wypadku! Pieski z Patro-
lu używają niemal w każdej akcji zestawu wymyślnych i nierealistycznych 
gadżetów. Właściwie są to narzędzia umożliwiające ich działanie (zwięk-
szające manualne lub transportowe możliwości psów), ale wciąż jedynie 
narzędzia. Nie zawsze są najbardziej wydajnymi środkami do celu, ale 
prawdziwym skarbem jest wszak ścieżka wiecznego wojownika i przy-
jaciele, których poznajemy po drodze.

Co naturalne, ale i na swój sposób przerażające, gadżety te stano-
wią element najbardziej fascynujący dzieci, co wykorzystują korporacje 
liczące zyski ze sprzedaż niezliczonych zabawek, związanych z serialem. 
Oprócz figurek i wizerunków samych piesków producenci stawiają wła-
śnie na gadżety: wspierające Patrol maszyny i makiety hipernowoczesnej 
Psiej Bazy. W tym aspekcie spełnia się czarny sen Elissy 
Strauss: kapitalizm zlewa tu się w jedno z ideami totali-
tarnymi i młodzi, zindoktrynowani konsumenci przyjmują 
go z entuzjazmem znanym tylko zachwyconemu dziecku.

Tak jak wielka zjeżdżalnia z bazy Patrolu, tak i cały 
fenomen medialny staje się wielką maszyną, automa-

prawdziwym skarbem 
jest wszak ścieżka 
wiecznego wojownika 
i przyjaciele, których 
poznajemy po drodze 
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tycznie popychająca dalej dziatwę. Miłośnicy przygód piesków zdają się 
hołdować słowom utworu Joy Division, They walked in line:

“Full of a glory never seen. 
They made it through the whole machine”

I wcale tego nie żałują!

N A R O D OW Y  S O C J A L I Z M :  DY W I Z J E  PA N C E R N E  I   M A G I A

Czy to znaczy, że miliony rodziców serwują swoim pociechom narodo-
wo-socjalistyczną propagandę? Tego wprost nie twierdzi nawet Strauss. 
Rozmywa swoje sądy w opisie nieuchwytnego, a przez to niezwyciężonego 
„systemu”. I ma rację o tyle, że podąża w dobrym kierunku. Myli się jed-
nak, gdyż idzie (w równym szeregu innych popkulturowych i popmark-
sistowskich krytyków) zdecydowanie zbyt krótko. Zastanówmy się, czy 
jej teza nie byłaby słuszna w odniesieniu także do innych mediów, czy 
nawet klasycznych bajek dla dzieci?

Choć niemal każda baśń i nowoczesna opowieść kończy się jakimś kon-
struktywnym morałem, wskazaniem wartości rodzajnej, społecznej, czy 
wagi obowiązku, to fantastyczna opowieść musi zawierać też elementy 
dziecięcego karnawału. Świat bez rodziców, opresyjnych instytucji spo-
łecznych (jaką jest dla dziecka choćby szkoła) i dający możliwość zastąpie-
nia starego, zmurszałego świata starych struktur nowym, stworzonym na 
obraz i podobieństwo dziecięcych marzeń, stanowi istotę eskapistycznej 
przyjemności dla znudzonej dziatwy. Odbiorca fantastycznej opowieści 

pomyśli o Nowym Ładzie, ale w specyficzny sposób. Zaplanuje 
ratunkową służbę, pomagającą w efektowny sposób ofiarom 
tornada, ale nie przewidzi potrzeby urządzenia szpitala onko-
logicznego, czy ośrodka planującego odprowadzanie ścieków 
z miasta. Będzie gotowy do każdej fantastycznej akcji, ale w jego 
imaginarium nie znajdzie się (jeszcze) miejsce na metodyczną 

pracę. Takie światy nie powstają tylko we współczesnych opowieściach. 
Fizia Pończoszanka, dzieci z Bullerbyn, Tomek Sawyer, czy nawet (choć 
w ograniczonym zakresie, korygowanym przez pozytywny morał histo-
rii) odwiedzające Narnię rodzeństwo Pevensie doświadczają przestrze-

odpowiedzialność 
(a właściwie jej brak) 

jest tu kategorią 
kluczową 
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ni takiej nieograniczonej wolności. Nie dzieje się tak przez brak dobrej 
woli, ale specyfikę dziecięcych marzeń, skupionych na „tu i teraz” oraz 
pozbawionych nudnej dorosłej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność (a właściwie jej brak) jest tu kategorią kluczową, 
kolejnym iunctim z historycznymi systemami totalitarnymi. Na pozio-
mie estetyki były one spełnieniem dziecięcych i młodzieńczych fantazji: 
nieskończonej przygody (odbywanej dzięki niekrępowanej przez niko-
go wolności wyboru i pomocy technologicznych cudów), nieobarczonej 
żadnymi konsekwencjami. Dzieci bawią się plastikowymi samochodami, 
czy czołgami, stąd brak tragicznych konsekwencji takiego postrzegania 
świata, jednak poczucie bezwzględnej, wymykającej się uniwersalnej 
moralności, słuszności żołnierzy totalitarnych imperiów w istocie nie róż-
ni się od przekonania naszych pociech, podziwiających niewinne „akcje 
ratunkowe” na ekranie.

Faszyzm to także wieczna niedojrzałość moralna. Czy o tym także 
myślała pani Elissa Strauss? Chyba nie, a szkoda… Ω
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Dawny Symbirsk, a obecnie Uljanowsk 
to miasto leżące prawie 900 km na 
wschód od Moskwy. To właśnie tam 
7 stycznia 1917 r. przyszedł na świat 
Marian Mikołaj Cimoszewicz. Jego rodzina 
trafiła w głąb carskiej Rosji w wyniku 
pierwszowojennej zawieruchy. Jednak 
już po zakończeniu działań wojennych 
Cimoszewiczowie wrócili do Polski. 
W życiorysie przygotowanym w 1944 r. 
Marian pisał, że jego najbliżsi przyjechali 
do Wielkopolski. Tam młody Cimoszewicz 
miał ukończyć szkołę powszechną, 
a następnie rozpocząć naukę w jakiejś 
średniej szkole technicznej w Poznaniu. Ta 
historia okazała się jednak nieprawdziwa. 

W rzeczywistości Cimoszewiczowie osiedlili się w nie-
wielkim folwarku Endrychowce w ówczesnym woj. bia-
łostockim, o czym Marian napisał w innym życiorysie. Co 
więcej, przyszły oficer sfinalizował edukację na poziomie 
powszechnym w niedalekiej od Endrychowców Wiechot-
nicy, a następnie został zatrudniony jako brukarz w jed-
nej z prywatnych firm w Wołkowysku, gdzie pracował do 
września 1939 r.

←
Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, 
2174/8249, Teczka akt 
personalnych Mariana 
Cimoszewicza.
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74 I I  WO J N A  Ś W I ATOWA

W jednym z życiorysów Cimoszewicz napisał, że brał udział w kampanii 
polskiej. Jest jednak niemal pewne, że w tym przypadku ponownie minął 
się z prawdą. Przede wszystkim nie potrafił określić, w jakiej dokładnie 
jednostce miał wówczas służyć. We wspomnianym wcześniej życiorysie 
określił ją jako „4 D.A.K. w Suwałkach”1. Myślał zapewne o 4. Dywizji 
Artylerii Konnej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w Wojsku Polskim 
II Rzeczypospolitej taka jednostka jednak nie istniała. W Suwałkach sta-
cjonował natomiast 4. pułk kawalerii konnej i to ten oddział Cimosze-
wicz mógł mieć na myśli. Niemniej w innych dokumentach – wnioskach 
nominacyjnych, Zeszycie Ewidencyjnym, a także życiorysie z 1961 r. nie ma 
choćby najdrobniejszej wzmianki o jakimkolwiek jego zaangażowaniu 
w kampanii polskiej. Także w fabularyzowanych wspomnieniach pt. „Trzy 
spotkania” opisując tamte wydarzenia, stwierdził krótko: „W kampanii 

wrześniowej [Cimoszewicz – P.Sz.] udziału nie 
brał – nie zdążyli go powołać”2.

Trudno jest zatem ustalić, co faktycznie 
Cimoszewicz robił w pierwszych tygodniach 
września 1939 r. Pewne jest, że gdy Armia Czer-
wona zajęła wschodni obszar Polski, Marian 
został zatrudniony w Powiatowym Urzędzie 
Skupu w Wołkowysku na stanowisku urzęd-
nika. Do jego zadań należało wówczas ściąga-
nie tzw. kontyngentów, czyli obowiązkowych 
dostaw od polskich chłopów na rzecz państwa 
sowieckiego. Co więcej, wedle relacji jednego 
ze świadków, miał wówczas współpracować 

z funkcjonariuszami Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, czyli 
osławionego NKWD. To ostatnie stwierdzenie jest w zasadzie niemoż-
liwe do udowodnienia.

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 2174/8248, Życiorys M. Cimoszewicza, 
6 XI 1944 r., k. 7.

2 M. Cimoszewicz, Trzy spotkania, Warszawa 1971, s. 11.

Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, 
2174/8249, Teczka akt 
personalnych Mariana 
Cimoszewicza.
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Po blisko roku, we wrześniu 1940 r. Cimoszewicz został wcielony w sze-
regi Armii Czerwonej. Przydzielono go do 138. Pułku Artylerii w Rostowie 
n. Donem. Tam też ukończył szkolenie radiotechniczne i został awanso-
wany do stopnia sierżanta oraz pomocnika dowódcy jednego z plutonów 
tegoż pułku. 

W jednostce tej służył do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 
r. Wówczas Sowieci skierowali go do specjalnej jednostki radio-minerskiej 
przy sztabie dowództwa wojsk inżynieryjnych Frontu Zachodniego. Jest 
niemal pewne, że do zadań jego oddziału należało opóźnianie marszu 
wojsk niemieckich, prących wówczas na wschód, poprzez stosowanie 
taktyki tzw. spalonej ziemi, tj. niszczenia wszystkiego, co mogło okazać 
się dla nieprzyjaciela przydatne. Zresztą w jednej z bitew został dość 
poważnie ranny i przez resztę życia miał problemy ze wzrokiem. 

W   „ L U D OW Y M” WO J S K U

We wrześniu 1943 r. Cimoszewicz został skierowany do formowanych 
na terenie ZSRS oddziałów wojskowych. Ukończył kurs polityczny przy 
1. Brygadzie Pancernej (BP) im. Bohaterów Westerplatte i zaczął pełnić 
stanowisko oficera politycznego. Zważywszy na fakt, że funkcje te piasto-
wali przeważnie sprawdzeni, jeszcze przedwojenni komuniści, nominacja 
ta musiała być dowodem sporego zaufania, jakim go wówczas obdarzo-
no. Skądinąd Cimoszewicz nie zawiódł zaufania swoich przełożonych.

Jego służbę w 1. BP pancernej w taki sposób charakteryzował jego 
późniejszy przełożony gen. Teodor Kufel: „[...] w składzie [1. BP – P.Sz.] 
jako z-ca d-cy kompanii fizylierów bierze udział w historycznej bitwie 
pod Studziankami, a następnie uczestniczy w wyzwalaniu prawobrzeżnej 
Warszawy. W bitwie pod Studziankami3, działając jako desant czołowy 
płk Cimoszewicz, wykazał się odwagą i męstwem. Kilkakrotnie osobiście 
podrywał żołnierzy do ataku na ugrupowania hitlerowców”4. 

3 Bitwa miała miejsce w dniach 9–16 sierpnia 1944 r.
4 AIPN, 2174/8248, Wniosek o odznaczenie M. Cimoszewicza Srebrnym Krzyżem Virtuti 

Militari, 31 V 1968 r., k. 24.
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76 W październiku 1944 r. ówczesny podporucznik został przesunięty 

do 3. zapasowego pułku piechoty (zpp), gdzie początkowo był zastępcą 
dowódcy Batalionu Szkolnego. To prawdopodobnie służąc w tej jedno-
stce, brał udział w walkach z oddziałami Armii Krajowej. O tym ostatnim 
wydarzeniu miał opowiadać po kilku latach, podczas spotkania z ofice-
rami Wojskowej Akademii Technicznej (WAT)5.

Kiedy pod koniec lutego 1945 r. jego oddział przemieszczał się z war-
szawskiej Pragi na nowe pozycje, Cimoszewicz samowolnie oddalił się od 
swojej jednostki, za co został ukarany trzydniowym aresztem domowym 
i pięćdziesięcioprocentowym potrąceniem poborów. Kara ta nie wpłynęła 
jednak w żaden sposób na rozwój jego kariery. W ostatnich tygodniach 
II wojny światowej ówczesny kapitan miał się bowiem ponownie wyka-
zać umiejętnościami podczas walk z nielicznymi, aczkolwiek groźnymi 
oddziałami niemieckiego Werwolfu, które operowały m.in. na Pomorzu 
Zachodnim.

5 P. Gontarczyk, Od brukarza do pułkownika Informacji Wojskowej, „Sieci” 2018, nr 9, s. 41.
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 2174/8248, 
Teczka akt personalnych Mariana Cimoszewicza.
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Po zakończeniu działań wojennych Cimoszewicz awansował na stano-
wisko zastępcy dowódcy 3. zpp, natomiast w lipcu tr., po rozwiązaniu 
jego dotychczasowej jednostki rozpoczął służbę w 12. pp. Tam pracował 
jako zastępca oficera, a następnie oficer osławionej Informacji Wojsko-
wej, tj. kontrwywiadu wojskowego, istniejącego w stalinowskim okresie 
Polski Ludowej.

Zalążek tej komórki został zorganizowany jeszcze w połowie 1943 r., 
gdy formowana była 1. DP im. Tadeusza Kościuszki. Wówczas powstał 
pierwszy oddział informacji, w którym służyli tylko i wyłącznie funkcjona-
riusze sowieckiego SMIERSZA, w tym mający złą sławę płk Piotr Kożusz-
ko. Zresztą w kolejnych latach, gdy struktury Informacji były stopniowo 
rozbudowywane, większą liczbę jej etatów zajmowali Sowieci. 

Działalność tej komórki była początkowo okryta aurą tajemniczo-
ści. Dopiero w kolejnych latach okazało się, że Informacja, a wówczas 
już Główny Zarząd Informacji (GZI) nie wykonywała de facto zadań, do 
których została powołana. Zajmowała się natomiast szerzeniem terroru 
wśród żołnierzy służących w różnych rodzajach wojsk „ludowego” Woj-
ska Polskiego (lWP). Do jej głównych „osiągnięć” należało choćby przy-
gotowanie tzw. procesu TUN, w którym poddano brutalnemu śledztwu 
i spreparowano fałszywe dowody przeciwko grupie wyższych oficerów 
lWP, w tym m.in. gen. Stanisławowi Tatatrowi. 

Jak wynika z dokumentów personalnych Marian Cimoszewicz, jako 
żołnierz Informacji przy 12. pp brał udział w walkach przeciwko oddzia-
łom polskiej konspiracji. Następnie w czerwcu 1946 r. został przeniesiony 
do utworzonego kilka tygodni wcześniej Wydziału Informacji 
Wojsk Lotniczych. Służył tam najpierw w centrali, a następnie 
w trzech jednostkach lotniczych, w tym w Specjalnym Pułku 
Lotnictwa Transportowego, który zajmował się przewozem naj-
ważniejszych osób ówczesnej Polski. Niestety z powodu nie-
wielkiej ilości dokumentów trudno jest ocenić, jak Cimoszewicz 
radził sobie z wykonaniem poszczególnych zadań, do których 
był przydzielany.

Jego służba w informacji lotniczej trwała do połowy 1948 r. 
Ze względu na problemy ze wzrokiem ówczesny kapitan napisał 
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78 podanie do szefa GZI płk. Stefana Kuhla, w którym poprosił o przeniesie-

nie do centrali kontrwywiadu wojskowego. Jego prośba została rozpatrzo-
na pozytywnie i w maju 1948 r. objął stanowisko komendanta siedziby 
GZI przy ul. Chałubińskiego w Warszawie. Gdy w 1950 r. lekarze podre-
perowali mu wzrok, ponownie zwrócił się do płk. Kuhla o przeniesienie. 
Także tym razem jego wniosek został zaakceptowany i Cimoszewicza 
skierowano do III Wydziału I Oddziału GZI, który zajmował się ochroną 
kontrwywiadowczą najważniejszych instytucji centralnych Ministerstwa 
Obrony Narodowej i lWP. 

W III Wydziale pracował do kwietnia 1951 r., gdy dowództwo GZI posta-
nowiło przesunąć go na stanowisko szefa informacji w WAT. Ówczesny 
major piastował tę funkcję, początkowo jako pełniący obowiązki, aż do 
1954 r. Niemniej już w 1952 r. pisał: „Proszę o przeniesienie mnie w ramach 
organów informacji MON do innej jednostki terenowej, posiadającej 
skład osobowy o niższym poziomie intelektualnym, co dawałoby mi 
możność bardziej owocnej pracy przy moich możliwościach”6. Cimo-
szewicz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego potencjał inte-
lektualny nie mógł się równać z możliwości wykładowców i studentów 
WAT. Jednakże przełożeni byli zadowoleni z jego ówczesnej działalności, 
a do jego głównych „sukcesów” należało zatrzymanie komendanta WAT 
gen. Floriana Grabczyńskiego, który został oskarżony, zresztą całkowi-
cie niesłusznie o prowadzenie działalności szpiegowskiej. Cimoszewicz 
doskonale wpasował się w metody działania GZI, które w tamtym czasie 

zatrzymało wielu niewinnych oficerów. Tym samym ówczesny 
major „przejawiał nieprzejednany stosunek do wroga”7, jak pisał 
jeden z opiniujących go oficerów.

Skądinąd swoje stanowisko miał również wykorzystywać 
do załatwienia spraw prywatnych. Bibliotekarka WAT Ewa 
Cecetka -Cymerman wspominała, że po otrzymaniu wypowie-
dzenia z pracy „[...] poszłam do majora Cimoszewicza zapytać 
o powód zwolnienia. Wszyscy wiedzieli, że był on oficerem poli-

6 AIPN, 2174/8248, Podanie do szefa GZI płk. D. Wozniesienskiego, 12 VI 1952 r., k. 51.
7 Ibidem, Wniosek dot. M. Cimoszewicz o zatwierdzenie na stanowisko szefa Wydziału 

Informacji WAT, 10 II 1953 r., k. 50.
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79tycznym i informacyjnym i że w jego gestii leżało zwalnianie pracowni-

ków. Gdy się zapytałam, co to za zarządzenie i co ja takiego popełniłam, 
potwornie mnie zwymyślał i wyrzucił z kancelarii, krzycząc obrzydliwe 
wyzwiska. Akademię musiałam opuścić [...] Wyjaśniam, że w czasie oku-
pacji uczyłam młodzież na tajnych kompletach, byłam także łączniczką 
w AK [...] A na moim miejscu w bibliotece WAT pracowała żona pana 
Cimoszewicza”8.

W 1953 r. przełożeni uznali, że Cimoszewicz powinien uzupełnić facho-
we braki i skierowali go na półroczny Kurs Doskonalenia Oficerskiego. 
Edukację tę ukończył w marcu 1954 r. z wynikiem dobrym i wrócił na WAT, 
gdzie pracował do grudnia tr. Następnie został skierowany na stanowisko 
szefa Wydziału Informacji Garnizonu Warszawa. Na tej posadzie, już jako 
podpułkownik utrzymał się do stycznia 1957 r.

W   WO J S KOW E J  S Ł U Ż B I E  W E W N Ę T R Z N E J

W międzyczasie zbieg różnych wydarzeń i okoliczności doprowadził 
do zakończenia stalinowskiego okresu Polski Ludowej. W październiku 
1956 r. I sekretarzem PZPR, do której od 1948 r. należał także Cimosze-
wicz9, został Władysław Gomułka. 

Przede wszystkim różnego rodzaju zmiany zarządzone przez nowe 
partyjne kierownictwo dotknęły organa bezpieczeństwa państwa. GZI 
zostało zreformowane i przemianowane na Wojskową Służbę Wewnętrz-
ną (WSW). Część oficerów stalinowskiego kontrwywiadu musiała odejść 
ze służby, inni jednak w niej pozostali. W grupie tych ostatnich był Cimo-
szewicz, który został szefem kontrwywiadu nowo powołanego Oddziału 
WSW w Dęblinie. Na tym stanowisku pracował do czerwca 1958 r., kiedy to 
na własną prośbę, prawdopodobnie po konflikcie z dowódcą dęblińskiej 
jednostki został przeniesiony do Oddziału III Zarządu II Szefostwa WSW, 
które organizowało i nadzorowało pracę operacyjną w pionie dochodze-
niowo-śledczym. Początkowo był tam starszym pomocnikiem szefa jed-
nostki, a od grudnia 1958 r. pełnił już obowiązki jej szefa. 

8 P. Jakucki, Pułkownik Cimoszewicz, „Gazeta Polska” 1993, nr 16/93, s. 9.
9 Do Polskiej Partii Robotniczej należał od 1947 r.
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Pamięci Narodowej, 
2174/8249, Teczka 
akt personalnych 
Mariana 
Cimoszewicza.
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W międzyczasie jeszcze w 1957 r. zdał egzamin dojrzałości, a we wrze-
śniu 1960 r. został skierowany na Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów 
WSW organizowany przez Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa 
Dzierżyńskiego, gdzie miał uzupełnić wiedzę wojskową. Kurs zaliczył 
na ocenę dobrą we wrześniu 1961 r. i wrócił na wcześniej piastowane 
stanowisko.

Przełożeni oceniający go w kolejnych latach byli zadowoleni ze sposo-
bu jego pracy. W jednej z opinii napisali: „[…] wykazuje dostateczną samo-
dzielność oraz duże doświadczenie operacyjne, które umiejętnie i prawi-
dłowo wykorzystuje. Przyczynił się w poważnym stopniu do właściwego 
ustawienia pracy operacyjnej w pionie dochodzeniowo-porządkowym 
oraz prawidłowo rozwiązywał wszelkie operacyjne problemy wynikłe 
w toku pracy. W poważnym stopniu także przyczynił się do właściwego 
zorganizowania systemu poszukiwań. Ideologicznie klasowo związany 
z partią. Posiada skrytalizowany światopogląd marksistowski”10. 

W kolejnych latach podobnych opinii było zdecydowanie więcej. Z tego 
choćby powodu jeszcze 1963 r. Cimoszewicz został awansowany do stop-
nia pułkownika. Ponadto ze względu na zmiany organizacyjne, które 
miały miejsce w WSW w 1965 r. został przedstawiony i zaakceptowany 
na stanowisko zastępcy szefa Oddziału I Zarządu II. 

W lipcu 1966 r. skierował pismo do szefa WSW gen. Teodora Kufla, 
w którym prosił o skierowanie do Międzynarodowej Komisji Nadzo-
ru i Kontroli (MKNiK) w Indochinach. Swoją prośbę swą motywował 
zaś następująco: „[...] wydaje mi się, że doświadczenie jakie zdobyłem 
w ciągu tego okresu czasu pozwala mi wykonać to zadania [członkostwo 
w MKNiK] z nakazem przełożonych. Zrealizowanie w/w zamiaru dało by 
dla mnie moralną satysfakcję, że podobnie jak i inni zostałem wyróżnio-
ny za długoletnią pracę – gdyż tylko tak rozumię [sic!] pozytywne zała-
twienie tej sprawy”11. 

10 AIPN, 2174/8249, Opinia służbowa M. Cimoszewicza za okres od 1 stycznia 1959 r. do 
31 grudnia 1960 r., k. 38–39.

11 Ibidem, Raport M. Cimoszewicza skierowany do szefa WSW gen. bryg. T. Kufla, 25 VII 
1966 r., k. 80.
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Cimoszewiczowi nie udało się jednak zrealizować powyżej opisanych 
planów. Weto postawili jego przełożeni, choć bezpośredni szef płk. Tur-
kiewicz nie robił mu w tym zakresie żadnych przeszkód. Ostatecznie 
pułkownik został przeniesiony do Oddziału WSW Służby Inżynieryjno-
-Budowalnej, gdzie jako szef tej komórki służył do 1972 r. W międzycza-
sie gen Kufel złożył wniosek o przyznanie mu Srebrnego Krzyża Virtuti 
Militari za „[...] 28-letnią nienaganną służbę wojskową oraz całkowite 
oddanie władzy ludowej i Partii”12. Zresztą w jego kolekcji znajdowało 
się kilkanaście wysokich odznaczeń przyznanych mu na przestrzeni lat, 
przez rządzących Polską komunistów. Mógł się on również poszczycić 
ponad trzydziestoma nagrodami przyznanymi z różnych okazji, np. „za 
sumienną pracę”, „za dobrą pracę w Komisji Mieszkaniowo-Remontowej”, 
czy też z okazji „XXVIII Rocz.[nicy] LWP”.

KO N I E C  K A R I E RY

Być może przeczuwając, że jego kariera powoli dobiegała końca, w 1971 r. 
Cimoszewicz napisał książkę „Trzy spotkania”, która była inspirowana jego 
życiem. Ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego i coraz gorszy 
stan zdrowia pułkownik został zwolniony z WSW w maju 1972 r. Niemniej 
w tym samym czasie polityczną karierą rozpoczynał jego syn – Włodzi-
mierz. Był on działaczem PZPR, a po 1989 r. piastował m.in. funkcje Mar-
szałka Sejmu RP, polskiego premiera oraz ministra spraw zagranicznych.

Marian Cimoszewicz był oficerem wojskowego kontrwywiadu Polski 
Ludowej przez 27 lat. Przed wybuchem II wojny światowej nikt zapew-
ne nie przypuszczał, że ten brukarz może po kilkudziesięciu latach przy-
wdziać na siebie mundur pułkownika lWP. Niemniej wydarzenia z lat 
1939–1945 zmieniły w Polsce bardzo wiele. Przede wszystkim po władzę 
sięgnęli komuniści, którym potrzebni byli tacy, o których powiadano: 
„nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, a Cimoszewicz był 
właśnie takim „oficerem”. Ω

12 Ibidem, Wniosek o odznaczenie M. Cimoszewicza Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, 
31 V 1968 r., k. 24.
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POSZUKIWANIE PPŁK. MARIANA 
KOZŁOWSKIEGO OFICERA 
WYWIADU WOJSKOWEGO PRZEZ 
KONTRWYWIAD WOJSKOWY PRL

„DONŻUAN” 
CZY 
„MILCZEK”?



16 maja 1969 r. o godzinie 10.55 ppłk. Marian Kozłowski, 
oficer Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
(wywiad wojskowy, dalej Zarząd II SG WP) wysiadł 
ze służbowego pojazdu marki „Warszawa” o numerze 
rejestracyjnym DL-6076 i udał się z dwiema małymi 
walizkami oraz czarnym neseserem w kierunku 
budynku warszawskiego lotniska na Okęciu. Twarz 
przysłaniały mu ciemne okulary. Ubrany był w szarą 
jesionkę, która zakrywała angielski czarny garnitur 
i białą koszulę z czarnym krawatem. Na nogach 
miał brązowe angielskie półbuty. O godzinie 13.05 
wyleciał do Wiednia samolotem PLL „LOT”

Lot Kozłowskiego obserwowało na lotnisku dwóch oficerów wywiadu 
wojskowego, mjr Zdzisław Radomyski (który zabezpieczał odprawę cel-
ną) oraz ppłk Emil Kiszka. Kozłowski miał odbyć podróż służbową do 
tzw. krajów kapitalistycznych: Austrii, Niemiec Zachodnich oraz Szwe-
cji. Udał się tam pod legalizacyjnym nazwiskiem Robert John Arnold na 

Rysopis ppłk. Mariana Kozłowskiego:
wzrost – 170 cm
włosy – czarne
oczy – niebieskie
twarz – owalna
znaki szczególne – nie posiada

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
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falsyfikacie paszportu specjalnie do tego wytworzonym przez Wydział 
Legalizacyjny Oddziału XII (techniki operacyjnej) Zarządu II SG WP, który 
w tym czasie przygotowywał takie dokumenty. Kozłowski miał przy sobie 
650 dolarów amerykańskich i 50 funtów brytyjskich oraz prawdopodob-
nie około 100 tys. zł. Powrót planowany był na 24 maja 1969 r. Jednak 
do kraju już nie wrócił. Pozostawił tu żonę, Janinę Amelię oraz dwójkę 
dzieci, Ludmiłę (ur. 1952 r.) i Włodzimierza (ur. 1958 r.). Organa Wojsko-
wej Służby Wewnętrznej (kontrwywiad wojskowy, dalej WSW) brały 
pod uwagę trzy możliwe okoliczności: dekonspirację (w tym momencie 
rozważano aresztowanie lub porwanie); wypadek uliczny (ewentualnie 
poważna choroba, napad rabunkowy, morderstwo) lub dezercję (jednak 
początkowa analiza materiałów ppłk Kozłowskiego wykluczała zdradę 
natury politycznej). Przed wyjazdem Kozłowski zaczytywał się w angiel-
skiej książce o Kimie Philby’m, słynnym, podwójnym agencie MI-6 i GRU.

Marian Kozłowski urodził się 24 listopada 1928 r. w Bielach (pow. alek-
sandrowski) jako jedyne dziecko Czesława i Stanisławy zd. Klejbach. Do 
1939 r. ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Po wojnie ukończył Gimna-
zjum Ogólnokształcące we Włocławku i zdał małą maturę. Następnie 
wstąpił na ochotnika do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie 
uzyskał tytuł pilota-nawigatora. W 1951 r. wstąpił do PZPR. W stycz-
niu 1952 r. ożenił się z Janiną Amelią Kozłowską zd. Kijewska. W latach 
1951–1953 służył w jednostkach lotniczych w Warszawie, kończąc zaocz-
nie liceum ogólnokształcące i zdając maturę. W latach 1953–1956 został 
skierowany do Akademii Lotniczej w ZSRS, a po jej ukończeniu, trafił do 
sztabu dowództwa Wojsk Lotniczych. Od 2 lutego 1960 r. rozpoczął służbę 
w Zarządzie II SG WP, początkowo w pionie informacyjnym, a od począt-
ku 1964 r. w pionie operacyjnym. Pracując tam (dokładnie w Wydziale 
2 Oddziału III), opiniowany był jako zdolny i inteligentny oficer, politycznie 
rozgarnięty, ale „zbytnio pochłonięty sprawami osobistymi (kupno miesz-
kania, samochodu), które to sprawy zaprzątały jego myśli i pochłaniały 
wiele czasu nawet w godzinach służbowych”. 

Jako oficer wywiadu wojskowego wyjeżdżał do Indonezji – pod przy-
kryciem tłumacza języka angielskiego ekipy montażowej stacji radio-
lokacyjnych „Nysa” przy Polskiej Misji Handlowej (od 4 maja 1961 r. do 
12 maja 1962 r.); Wielkiej Brytanii – na stanowisku oficera do zleceń Atta-
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chatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Londynie (od 17 maja 1964 r. 
do 30 września 1966 r.), gdzie używał pseudonimu operacyjnego „Lucjan” 
do kontaktowania się z Centralą wywiadu wojskowego; Czechosłowa-
cji – w czasie dokonania na nią inwazji wojsk Układu Warszawskiego. 
W międzyczasie ukończył Kurs Specjalny w Ośrodku Szkolenia Zarządu 
II SG WP (1 listopada 1962 r.–25 lipca 1963 r.) oraz pełnił funkcję starszego 
radcy językowego Wydziału 1 (agenturalny angielsko-bliskowschodni) 
Oddziału III (agenturalny pozaeuropejski) wywiadu wojskowego (od 
1 listopada 1963 r.), później był starszym pomocnikiem szefa Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego (od 30 marca 1966 r.), by ponownie wrócić 
do Wydziału 1 Oddziału III Zarządu II SG WP (od 1 października 1966 r.).

Już w czasie pobytu w Indonezji Kozłowski miał „wpaść w oko” jakiejś 
kobiecie, pracował tam jako tłumacz angielskiego, dość słabo posługi-
wał się tym językiem, co powodowało powszechne zdziwienie. Na Kursie 
Specjalnym opiniowany był jako oficer, 
który dużo czasu poświęca na naukę języ-
ków (angielski, francuski, znał też rosyj-
ski), wartościowy, „bardzo dobrze przy-
gotowany pod względem wojskowym 
i  specjalnym. Kwalifikuje się do pracy 
zarówno w  pionie informacyjnym, jak 
i operacyjnym”.

W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii 
(wtedy już w stopniu majora), Kozłow-
ski miał zawrzeć znajomość z Marią Wój-
cik, zatrudnioną w charakterze kelnerki 
w jednej z londyńskich restauracji. Kobie-
ta ta miała być przez niego zwerbowana 
(krypt. „Lu-1”), ale według pracowników 
wywiadu wojskowego przebywających 
w Anglii, nie było celowości takiego wer-
bunku, „jedynie widoczna jest korzyść 
osobista mjr. Kozłowskiego”. Ostatecznie 
Maria Wójcik zapoznała Kozłowskiego 
z rzekomym pracownikiem kontrwywia-

Źródło: Instytut 
Pamięci Narodowej
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du brytyjskiego. Następnie dał jej zadanie, by zebrała informacje o bliżej 
niesprecyzowanym oficerze MI-5, którego zresztą nie wykonała. 

Sam Kozłowski zdekonspirował się przed nią, mówiąc, że jest pra-
cownikiem wywiadu wojskowego PRL. W związku z tym kierownictwo 
Zarządu II SG WP w rozkazało mu zerwanie wszelkich kontaktów, tym 
bardziej że wskutek znajomości z Kozłowskim Wójcik odmówiono wyda-
nia obywatelstwa brytyjskiego i była ona przesłuchiwana przez wojskowy 
kontrwywiad w gmachu War Office. Centrala wywiadu wojskowego uzna-
ła Kozłowskiego za nieodpowiedzialnego, skoro bez jej zgody dokonał 
werbunku niesprawdzonej wcześniej osoby. Stwierdzono przy tym, że 
Maria Wójcik tylko powiększa liczbę „martwych” agentów (niemających 
możliwości pracy wywiadowczej). Do tego wszystkiego doszła jeszcze 
sprawa uszkodzenia samochodu służbowego, Kozłowski miał prowadzić 
go pod pływem alkoholu, gdy nocą wracał od Wójcik. Co interesujące, 
kobieta ta przez rezydenta płk. Mieczysława Romana została oceniona 
jako „mało atrakcyjna”. 

Nie była to jedyna sympatia, z jaką spotykał się wtedy Kozłowski. 
W opinii z pracy w attachacie możemy przeczytać, że nie miał on więk-
szych osiągnięć, ale usprawiedliwiano to jego pierwszym pobytem na 
placówce i brakiem doświadczenia, jak pisano – „Za mało jednak zwra-
ca uwagi na dokładną i wnikliwą analizę ludzi”. Ostatecznie odwołanie 
Kozłowskiego nastąpiło na wniosek organów WSW. W tym czasie „zabez-
pieczeniem” wywiadu wojskowego zajmował się Oddział IV Zarządu 
I Szefostwa WSW. Kozłowski miał wrócić z Anglii zawiedziony. W póź-
niejszym czasie zachodziło podejrzenie, że właśnie wtedy mógł zostać 
zwerbowany przez obce służby.

Jeżeli chodzi o jego wyjazd do Czechosłowacji w trakcie trwającej 
tam inwazji, to był on całkowitym nieporozumieniem. We współpracy 
z WSW utworzono tam 24 sierpnia 1968 r. grupę specjalną składającą 
się z oficerów Zarządu II SG WP: ppłk. Emila Kiszki (starszy grupy), ppłk. 
Mariana Kozłowskiego, mjr. Jerzego Mocha, kpt. mar. Kazimierza Jahnza. 
Zostali oni ubrani w stylu zachodnioniemieckich turystów oraz wyposa-
żeni w trzy falsyfikaty paszportów z Niemiec i jeden z Francji. To właśnie 
ten francuski paszport był najgorzej podrobiony, bo o ile wszystkie nie 
miały odpowiednich wiz, to paszport ppłk Kozłowskiego posiadał jego 
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zdjęcie, na którym wyglądał dwadzieścia lat młodziej. Zadaniem ofice-
rów wywiadu wojskowego było obserwowanie ruchu wojsk czechosło-
wackich oraz wykrywanie „nielegalnych” radiostacji i drukarń. Grupa ta 
szybko wpadła w ręce StB (Státní bezpečnost – czechosłowacka Służba 
Bezpieczeństwa), nie mając dobrze sprecyzowanych zadań i nie znając 
terenu. A co najważniejsze, oficerowie ci nie byli w żaden sposób zabez-
pieczeni przez organa WSW, które były do tego zobowiązane. Pracując 
z pozycji nielegalnej, mieli zresztą działać w ramach grup specjalnych 
kontrwywiadu wojskowego, a pozostawiono ich bez jakiejkolwiek osło-
ny, kwaterunku i środków lokomocji.

Właściwie z każdej zagranicznej podróży Kozłowski przywoził samo-
chód, zarówno ze Związku Sowieckiego (Moskwicz), jak i z Indonezji (Fiat 
1300, odebrany we Włoszech) oraz z Wielkiej Brytanii (Ford Taunus M17), 
które w krótkim czasie sprzedawał w kraju za łączną sumę 600 tys. zł. 
Jednak znajomi Kozłowskiego uważali, że na transakcjach sprzedaży aut 
zawsze tracił. Przykładowo wskutek słabej znajomości języka angielskie-

Źródło: Instytut 
Pamięci Narodowej
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go źle wypełnił formularz i został mu sprzedany samochód marki Fiat 
z kierownicą przystosowaną do ruchu lewostronnego. Posiadał też konto 
dewizowe w dolarach, które zlikwidował jeszcze w 1964 r. przed wyjazdem 
do attachatu wojskowego w Anglii. Dodatkowo 1 lipca 1968 r. Kozłowski 
zapisał się do Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo -Pożyczkowej, z któ-
rej pobierał często pożyczki. Ostatecznie jego dług w chwili służbowego 
wyjazdu do krajów kapitalistycznych oscylował w wysokości ok. 4750 zł. 
Przed wyjazdem zapożyczył się też u jednego z kolegów, oficera wywiadu 
wojskowego, na kwotę ok. 13 500 zł. Miał sprzedać także swój prywatny 
pistolet.

W styczniu 1969 r. opracowano w Oddziale III Zarządu II SG WP pla-
ny wyjazdu i zostały one zaakceptowane przez zastępcę szefa wywiadu 
wojskowego, płk. Wacława Jagielnickiego, jeszcze w tym samym miesią-
cu. Kozłowskiego zaczęto przygotowywać do tej podróży w marcu. Na 
kuriera nielegalnego wytypowano go ze względu na znajomość języka 
angielskiego oraz posiadaną wiedzę co do całokształtu sytuacji w Albio-
nie i pracy operacyjnej na tym terenie. Był zresztą w tym czasie tzw. ofi-
cerem kierunkowym na Wielką Brytanię i podlegał mu Attachat Wojsko-
wy w Londynie. Ppłk Kozłowski został zapoznany z nową osobowością, 
legendą podróży i sposobem realizacji zadań. Główne cele, jakie miał 
postawione to rozbudowa aparatu nielegalnego i zabezpieczenie z nim 
łączności z pominięciem placówek oficjalnych Zarządu II SG WP, czyli 
attachatów. Miał także sprawdzić na, ile można swobodnie poruszać się 
po RFN, by w przyszłości móc wykonywać tam zadania wywiadowcze oraz 
przeprowadzić spotkanie z nielegałem ps. „Rex” na terenie Szwecji, któ-
ry przechodził ostatni etap aklimatyzacji. To właśnie Kozłowski typował 
i rozpracowywał go na nielegała, a ostatecznie przygotowywał go do nie-
legalnego przerzutu. Nielegałem był z „zasady” kadrowy oficer wywiadu, 
ale także typowano kandydatów spośród oficerów zawodowych i rezerwy, 
osób cywilnych, najczęściej absolwentów wyższych uczelni, przerzuco-
nych w sposób nielegalny lub półlegalny z wykorzystaniem odpowiednich 
dokumentów legalizacyjnych, legendy (nowego życiorysu), maski (przy-
krycia w postaci oficjalnej pozycji społecznej), na teren obcego państwa 
w celu organizowania i prowadzenia pracy wywiadowczej z tzw. pozycji 
nielegalnej. W planie podróży Kozłowskiego uczestniczył inny oficer 
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wywiadu, ppłk Bronisław Wilczak, który także miał się udać wcześniej 
jako kurier nielegalny w podróż służbową. Po powrocie Wilczak spotkał 
się z Kozłowskim i przekazał mu swoje wrażenia z podróży. Pierwotnie 
jej plan zakładał penetracje terenu Francji i Danii oraz wyjazd do Szwecji, 
jednak w przeddzień wyjazdu zmieniono trasę Kozłowskiego, skierowano 
do Austrii, RFN i Szwecji. Zmianę trasy miał dokonać własnoręcznie gen. 
Włodzimierz Oliwa, ówczesny szef wywiadu wojskowego.

Próba rozbudowy w wywiadzie wojskowym PRL (jak i w całym blo-
ku sowieckim) aparatu nielegalnego spowodowana była sytuacją z lat 
1959–1960, kiedy w państwach zachodnich miały miejsca wsypy agen-
tów wywiadu sowieckiego. Od tej pory zachodnie służby wywiadu i kon-
trwywiadu rozbudowały swoje struktury oraz wzmocniły kontrolę pla-
cówek oficjalnych krajów bloku wschodniego. To utrudniało attachatom 
z państw bloku wschodniego pracę z tzw. pozycji legalnej. Dopiero jednak 
pod koniec 1968 r. zaczęły się pierwsze wyjazdy oficerów Zarządu II SG 
WP do krajów Zachodniej Europy i nawiązywanie kontaktów z agentu-
rą oraz nielegałami poza attachatami. Tak długi okres przygotowań do 
wyjazdów był spowodowany brakiem dokumentów i czystych blankietów, 
które można było wykorzystać do produkcji legalizacyjnych dokumen-
tów. W tym wypadku chodziło o blankiety paszportów brytyjskich. Jak 
się później okazało, falsyfikat dla ppłk Kozłowskiego „wykazywał znaczne 
różnice w stosunku do oryginału takiego dokumentu” (w rzeczywistości 
nie było możliwości wykrycia „gołym okiem”, że paszport był fałszywy). 
Stąd Wydział Legalizacyjny Oddziału XII wywiadu wojskowego podkre-
ślał, by Kozłowski w żadnym wypadku nie używał paszportu na terenie 
Wielkiej Brytanii, gdyż zachodziła obawa wykrycia, że był on podrobiony.

Ponieważ Kozłowski miał udać się pod legalizacyjnym nazwiskiem 
brytyjskim (które zresztą sam wymyślił), Attachat Wojskowy w Londy-
nie zakupił dla niego części garderoby i inne rzeczy osobistego użytku, 
by rzeczywiście wyglądał jak przeciętny Anglik. Żonie zakomunikował, 
że wyjeżdża w podróż służbową po kraju. W wyniku przesłuchania jego 
małżonki okazało się, że Kozłowski powiedział jej, żeby mówiła znajo-
mym, że wyjechał na kilka dni służbowo do Szczecina, sam jednak zako-
munikował jej, że wyjeżdża za granicę „i być może zahaczy o Londyn”. 
W dniu wyjazdu miał pokazać jej paszport z legalizacyjnym nazwiskiem. 
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Na uwagę żony, że nie posiada przecież tak dobrze opanowanego języka 
angielskiego, Kozłowski odpowiedział, że „to się mieści w ramach opraco-
wanej dla niego legendy”. Dodał przy tym, że jeśli nie powróci do następ-
nej niedzieli, tj. do 25 maja, to znaczy, że coś mu się stało w czasie wyjaz-
du. Janina Kozłowska dopiero w lipcu zostało jej zakomunikowane przez 
przełożonych męża, że Marian zaginął. Wcześniej, na początku czerwca 
została poinformowana, że podróż męża się wydłużyła. Jak pokazał dalszy 
tok śledztwa żona Kozłowskiego sama przejrzała paszport męża, gdyż 
była zaniepokojona, że brał więcej przedmiotów osobistych niż zawsze, 
gdy wyjeżdżał. W sprawie zaginięcia Kozłowska miała zasięgnąć też rady 
u wróżki, która przewidziała jego powrót w 1971 r.

W Sztokholmie Kozłowski miał nawiązać kontakt wzrokowy w umó-
wionym punkcie z pracownikiem tamtejszego Attachatu Wojskowego, 
ppłk. Mirosławem Wojciechowskim. Co ciekawe, Wojciechowski depeszą 
do Centrali wywiadu wojskowego nadał informację o nawiązaniu takie-
go kontaktu, chociaż nie był on zorientowany, kim tak naprawdę była ta 
osoba. Po czasie okazało się, że za Kozłowskiego wziął on przygodnego 
człowieka, który przypadkiem nawiązał z nim kontakt wzrokowy. Zarów-
no ppłk Wilczak, jak i ppłk Wojciechowski byli tzw. oficerami kierunko-
wymi w Centrali na Wielką Brytanię w momencie, kiedy Kozłowski był 
tam oficerem do zleceń Attachatu Wojskowego. Później Wojciechowski 
zmienił zdanie, twierdząc, że widział jednak Kozłowskiego, oskarżając go 
o współudział w prowadzeniu przez CIA gry wywiadowczej. 

W związku z brakiem jakichkolwiek informacji o Marianie Kozłowskim 
kontrwywiad wojskowy założył 18 sierpnia 1969 r. Sprawę Operacyjnego 
Poszukiwania krypt. „Milczek”. Tydzień wcześniej, bo 11 sierpnia Naczelna 
Prokuratura Wojskowa z pomocą WSW wszczęła śledztwo o sygnatu-
rze V Pn. Śl–8/69. W jego toku okazało się, że Kozłowski hazardowo grał 
w totolotka oraz zdradzał żonę. Wydawał także spore sumy pochodzące 
z książeczki oszczędnościowej jego córki bądź wyłudzone od samej mał-
żonki. Przesłuchiwani świadkowie określali ją jako kobietę o „niezbyt 
atrakcyjnej aparycji”, schorowaną, znerwicowaną, która miała jednak 
duży wpływ na swego męża. Sam Kozłowski okazywał słabość do płci 
pięknej. Z tego względu w attachacie londyńskim nosił opinię „donżuana” 
[sic!]. To m.in. przeszkadzało mu w pracy wywiadowczej w Anglii. Tym 
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bardziej że przedstawiał on wygórowane rozliczenia z wydatków opera-
cyjnych, które wydawał na spotkania z kobietami. Na tym tle pogorszyły 
się jego stosunki z przychylnie do niego nastawionym rezydentem pla-
cówki i jednocześnie attaché wojskowym w Londynie, płk. Mieczysławem 
Romanem (notabene również kobieciarzem). Zachodziła nawet obawa, 
że kobiety były podstawione przez angielski kontrwywiad w celu zwer-
bowania Kozłowskiego. Jedna z nich, kiedy byli już nadzy, w jej mieszka-
niu zapaliła światło. To wzbudziło podejrzenie WSW, że zabieg ten był 
celowy, aby służby angielskie mogły w tym czasie zrobić im kompromi-
tujące zdjęcia. Będąc w kraju, Kozłowski wracał z pracy ok. 22.00, jak się 
później okazało, „nadgodziny” spędzał w warszawskich w restauracjach 
(„Melodia”, „Klub Oficerski”) i kawiarniach („Pod Kurantami”, „Pod Gwiaz-
dami”, „Kaprys”, „Nowy Świat”, „Szwajcarska”) albo u swojej „babki” (jak 
nazywał swoje kochanki). Miał być zresztą dobrze znany w środowisku 
warszawskich prostytutek.

Zarząd II SG WP oceniał Kozłowskiego jako człowieka inteligentnego 
i zrównoważonego, jednak niemającego dużego doświadczenia w pracy 
wywiadowczej. Jego pobyt w Wielkiej Brytanii Centrala wywiadu oceni-
ła na „dostateczny”, nie udało mu się nikogo zwerbować, a opracowana 
osoba do werbunku krypt. „Ravel” okazała się później marnym agentem 
(uważał, że został wezwany na rozmowy z oficerami MI-5, co spowodowa-
ło zakończenie z nim kontaktów przez Zarząd II SG WP). Sam Kozłowski 
krytycznie oceniał metody i sposoby pracy wywiadowczej. „Miał własną 
filozofię życia wyrażającą się w tym, że nie brał już gotowych przykła-
dów z pracy wywiadowczej, utartych schematów i starał się sam o jakieś 
nowe koncepcje rozwiązywania postawionych przed nim zadań”. Według 
WSW: „Żona ppłk. Kozłowskiego posiada humanistyczne wykształcenie, 
jest nieco starsza od męża. Jednak dzięki jej pozycji ppłk Kozłowski zro-
bił o wiele błyskotliwszą [karierę – dopisek BK] niż jego rówieśnicy i to 
zdolniejsi oficerowie”. Protegowanym Kozłowskiego miał być zastępca 
szefa wywiadu wojskowego, płk Tadeusz Jedynak.

Wśród kolegów oceniany był jako powściągliwy i skryty, ale lubiący 
towarzystwo kobiet i zabawę. „Sprawiał on wrażenie swoim zachowa-
niem niewyżytego seksualnie”. O jego problemach małżeńskich mało 
wiedziano. Kozłowscy dość umiejętnie starali się zachowywać pozory 
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dobrego małżeństwa. Na ich kłopoty wpływ miały zapewne też proble-
my zdrowotne żony, w tym jej zaburzenia psychiczne. Drążenie przez 
WSW kwestii życia rodzinnego oraz powiązań Kozłowskiego z kobieta-
mi spowodowało uznanie przez kontrwywiad wojskowy, że żona i dzieci 
nie wiązały go z krajem, stąd możliwa była wersja o dezercji i „zdradzie 
ludowej ojczyzny”. Tym bardziej że w sposób naturalny i systematyczny, 
a przy tym nie ukrywając tego, spotykał się z innymi kobietami. Zacho-
dziło więc podejrzenie, że żona akceptowała jego poczynania. Jednak 
organa kontrwywiadu wojskowego uznały za najmniej prawdopodobną 
wersję, że Kozłowski mógł dokonać dezercji, w końcu „nie stwierdzono 
u niego zastrzeżeń co do postawy politycznej”. Bardziej zakładano, że 
znalazł się on w rękach służb brytyjskich.

Z częścią prowadzonych przez Zarząd II SG WP spraw operacyjnych ani 
prokurator, ani organa WSW nie mogły się zapoznać. Wywiad wojskowy 
odmówił im dostępu „bo zawierają one dane aktualnie wykorzystywa-
ne przez nas do bieżącej pracy operacyjnej”. Nastąpił wobec tego ostry 
konflikt na linii wywiad-kontrwywiad Sił Zbrojnych PRL, tym bardziej że 
gen. Włodzimierz Oliwa sugerował, że WSW szuka winnych zaginięcia 
Kozłowskiego, a „nie przyczyn jego zaginięcia i ustalenia sposobu odszu-
kania”. Kierownictwo WSW (gen. Teodor Kufel i płk Czesław Kiszczak) 
wprost zasugerowało ministrowi obrony narodowej, gen. Wojciechowi 
Jaruzelskiemu, że Zarząd II SG WP utrudnia śledztwo.

Po przejrzeniu części spraw prowadzonych przez Kozłowskiego orga-
na WSW stwierdziły, że oficer ten w pracy operacyjnej wykazywał wiele 
naiwności i ignorował zasady konspiracji (w swoim mieszkaniu trzymał 
m.in. kalendarzyk z notatkami o charakterze operacyjnym, pseudoni-
mami oraz adresami osób będącymi w zainteresowaniu wywiadu woj-
skowego). Po przesłuchaniu wielu pracowników Zarządu II SG WP, w tym 
przełożonych Kozłowskiego, WSW uznała, że był on jednak pracownikiem 
o miernych kwalifikacjach i niskich walorach moralnych. Trwonienie pie-
niędzy i nieprzestrzeganie zasad konspiracji mogło spowodować, że był 
on łatwym celem werbunku przez brytyjski kontrwywiad. Sugerowali to 
zresztą organom WSW niektórzy pracownicy wywiadu wojskowego, któ-
rzy przebywali z Kozłowskim w Londynie. Co ciekawe, wcześniej miał być 
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on tajnym współpracownikiem kontrwywiadu Sił Zbrojnych PRL i z tego 
okresu był charakteryzowany pozytywnie. 

Organa WSW skrytykowały także Zarząd II SG WP za wysłanie Kozłow-
skiego w taką podróż. Spotykanie się z agentem w Sztokholmie wymaga-
ło zapewnienia maksymalnych warunków bezpieczeństwa, a takich nie 
można było zapewnić przy użyciu falsyfikatu paszportu. Druga sprawa 
to zmiana trasy w przeddzień wyjazdu. Nie zabezpieczono także syste-
mu kontroli i sygnalizacji w czasie trwania całej podróży Kozłowskiego, 
stąd nie wiadomo było nawet, w którym kraju Europy Zachodniej została 
przerwana realizacja zadań. Okazało się także, że nazwisko legalizacyj-
ne, jakie obrał Kozłowski, znajdowało się na „czarnej liście” policji RFN. 
Kozłowski zresztą wskutek braku doświadczenia i zdekonspirowania się 
w Anglii był znany oficerom MI-5, a przez jego dobrą znajomość pracy 
operacyjnej na terenie Wielkiej Brytanii jego werbunek przez te służby 
przyniósłby duże szkody dla wywiadu Sił Zbrojnych PRL.

WSW w ramach sprawy operacyjnej przeszukały mieszkanie Kozłow-
skiego i jego rodziców, ponadto zastosowały podsłuch telefoniczny (PT) 
oraz podsłuch lokalowy (PL) w jego lokum (PT eksploatowano od 11 czerw-
ca 1969 r. do 24 października 1971 r., PL eksploatowano od 22 września 
1969 r. do 15 marca 1971 r. – zlikwidowany dopiero w kwietniu 1971 r. ze 
względu na wyczerpanie się baterii w przetwornikach oraz brak możli-
wości zorganizowania już trzeciego z kolei punktu odbioru w pobliżu 
mieszkania) oraz przegląd korespondencji (PK) na jego adres domowy 
i dom jego rodziców. Wcześniej, kiedy Kozłowski był w Anglii organa 
kontrwywiadu wojskowego zabezpieczały go po przez swoje kontakty 
operacyjne ps. „Michalik” oraz ps. „Magister”.

W pracy w wywiadzie wojskowym Kozłowski używał dokumentów 
operacyjnych na nazwisko Marian Krzyszkowski/Krzyżkowski (dowód 
osobisty, legitymacja funkcjonariusza milicji, legitymacja wywiadowcza, 
legitymacja pracownicza Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”). 
I pod tą tożsamością często spotykał się z agentami. M.in. szkolił agenta 
ps. „Ebom” w marcu 1969 r. w hotelu „Metropol” w Warszawie.

Po ucieczce Kozłowskiego okazało się, że chciał się on skontaktować 
w dniu 25 lub 26 czerwca 1969 r. poprzez Ambasadę PRL w Wiedniu 
z Jerzym Kobylańskim, architektem, z którym znał się wiele lat. Rzeko-
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mo żona Kobylańskiego darzyła Kozłowskiego sympatią. Do spotkania 
jednak nie doszło, bo w tym czasie architekta nie było w Wiedniu.

Brytyjskie MSZ zażądało 10 października 1969 r. odwołania z Londynu 
czterech pracowników Attachatu Wojskowego, w tym jednego pracują-
cego pod przykryciem (wszyscy służyli w Zarządzie II SG WP). Brytyjczy-
cy oskarżali ich, zresztą słusznie o werbunki agentów na terenie Anglii. 
Zachodziło podejrzenie, że ppłk Kozłowski mógł te informacje ujawnić. 
Zresztą od razu zareagowało wtedy polski resort spraw zagranicznych, 
wydając oświadczenie o wydaleniu trzech pracowników ambasady Wiel-
kiej Brytanii. Równocześnie stwierdzając, że decyzja o odwołaniu przez 
brytyjskie władze czterech pracowników polskiego attachatu była „kro-
kiem bezpodstawnym i nieprzyjaznym”.

Po przeanalizowaniu sprawy ppłk. Kozłowskiego wywiad wojskowy 
doszedł do wniosku, że znał on całą kadrę Zarządu II SG WP zatrudnioną 
we wszystkich pionach, w tym wszystkich oficerów pracujących w atta-
chatach wojskowych, które podlegały zarówno Oddziałowi III, jak i innym 
oddziałom wywiadu wojskowego. Było to ok. 30 oficerów pracujących 
pod przykryciem oraz część agentury i kandydatów na agentów, a także 
współpracowników Zarządu II SG WP, którzy działali w kraju oraz na kie-
runku brytyjskim (w sumie ok. 25 osób). Zresztą z racji wykonywanych 
czynności służbowych Kozłowski znał też szereg funkcjonariuszy MSW 
oraz oficerów Szefostwa WSW. Wywiad wojskowy musiał przerwać kon-
takt z agentami ps. „Robert”, „Larry” oraz nielegałem ps. „Rex”. Miał też 
podejrzenia co do ujawnienia przed służbami brytyjskimi agentów ps. 
„Delmar”, „Ebom” „Razor” oraz „Wolontariusz”, do których zgłosiły się 
angielskie służby. Wszyscy agenci dostali polecenie zniszczenia jakich-
kolwiek materiałów świadczących o współpracy. Zrezygnowano także 
z wszelkich kandydatów, którzy byli opracowywani na agentów.

Śledztwo w sprawie zaginięcia Kozłowskiego Naczelna Prokuratura 
Wojskowa zawiesiła 2 kwietnia 1970 r. Organy wojskowego wywiadu 
i kontrwywiadu nigdy nie uznały go za dezertera i zdrajcę. Stwierdzono, 
że zaginął podczas wykonywania misji i co ciekawe, utrzymywano, że 
dalej żyje. W październiku 1970 r. został przeniesiony do Grupy Dyspo-
zycyjnej Zarządu II SG WP, a w styczniu 1975 r. do „służby poza wojskiem”. 
Ostatecznie Kozłowski został uznany przez Sąd Rejonowy wyrokiem 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
6

 /
 J

ES
IE

Ń
 2

0
2

0
 
9
7

z 26 listopada 1982 r. za zmarłego. Datę śmierci sąd ustalił na 1 stycznia 
1980 r. Do tej pory jego żona pobierała uposażenie za męża. Jednak, jak 
się okazało w 2011 r. Kozłowski żył i ukrywał się pod nazwiskiem Robert 
Kollman, a następnie Coleman. Rzeczywiście w maju 1969 r. zdezerte-
rował i trafił do Anglii, gdzie udał się do ambasady amerykańskiej, by 
poprosić o azyl polityczny. 6 lipca 1969 r. został dostarczony specjalnym 
samolotem do Waszyngtonu. Kozłowski poszedł na współpracę z CIA, 
która zapewniła mu ochronę i nową tożsamość. Powodem ucieczki było 
podporządkowanie wywiadu Sił Zbrojnych PRL sowieckiemu GRU i udział 
samego Kozłowskiego w inwazji na Czechosłowację. Uciekinier twierdził, 
że Zarząd II SG WP był dobrze spenetrowany przez służby amerykańskie. 
Organa WSW dopiero 5 maja 1988 r. zakończyły Sprawę Operacyjnego 
Poszukiwania, uznając za niecelowe prowadzenie jej po 19 latach od 
zaginięcia oficera. Zresztą przez te lata przyglądano się głównie żonie 
i dzieciom Kozłowskiego zamawiając doraźnie na adres domowy PK lub 
włączając eksploatację PT oraz przeszukując mieszkanie jego rodziców. 
Poszlaki zaprowadziły kontrwywiad w 1977 r. do Meksyku, ale rzekomy 
adres gdzie mógł się ukrywać Kozłowski, okazał się nietrafiony.

Ucieczka ppłk. Mariana Kozłowskiego była jednym z powodów doko-
nania reorganizacji wywiadu wojskowego. Od 1970 r. w pionie operacyj-
nym Zarządu II SG WP wprowadzono nazwy literowe dla poszczegól-
nych oddziałów. Według gen. Kiszczaka, który w swoich wspomnieniach 
ukrywał Kozłowskiego pod nazwiskiem „Kazimierz Stefański” i przeniósł 
jego ucieczkę na rok 1971, został on przewerbowany przez Brytyjczyków 
ze względu na dobra znajomość kierunku angielskiego. Główną winę 
ponosiło za to kierownictwo wywiadu wojskowego. Kiszczak wspominał 
także negocjacje z Brytyjczykami, które z kolei prowadził półoficjalnie 
kolega Kozłowskiego, płk Marian Moraczewski od października 1969 r. do 
listopada 1972 r. Brytyjczycy sugerowali możliwość przekazania Kozłow-
skiemu listu bądź zorganizowania z nim rozmowy telefonicznej. Dawali 
wyraźnie sygnały, że MI-5 ma z nim kontakt. W grudniu 1971 r. płk Mora-
czewski spotykał się już bardziej oficjalnie z przedstawicielami Secret 
Inteligence Service (SIS, znane też jako MI-6) by wynegocjować powrót 
polskiego oficera (ewentualną nieoficjalną wymianę). Zrzucał później 
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winę za zerwanie tych pertraktacji na ówczesnych szefów wojskowego 
kontrwywiadu i wywiadu, gen. Teodora Kufla i gen. Czesława Kiszcza-
ka (w trakcie ucieczki Kozłowskiego Kiszczak był zastępca Kufla, a sze-
fem wywiadu był gen. Włodzimierz Oliwa). W ramach walki o „stołki” 
w wojskowych służbach komunistycznych ich szefowie przerzucali sobie 
nawzajem winę za ucieczkę Kozłowskiego. Faktem jest jednak, że orga-
na kontrwywiadu wojskowego nie radziły sobie z osłoną wywiadu woj-
skiego, ufając za bardzo wyższym oficerom, uważając ich jako członków 
PZPR za ideologicznie pewnych. Tym bardziej że wśród nich wielu było 
tajnymi współpracownikami bądź osobami zaufanymi kontrwywiadu 
wojskowego lub WSW utrzymywały z nimi kontakt służbowy. Kolejne 
fakty dotyczące współpracy z obcymi służbami m.in. mjr. Jerzego Paw-
łowskiego, płk. Włodzimierza Ostaszewicza, kpt. Jerzego Sumińskiego 
czy w końcu płk. Ryszarda Kuklińskiego pokazują słabość organów WSW 
w działaniach stricte kontrwywiadowczych. Ω
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Co jakiś czas do prawicowych uszu 
docierają wieści, jak to watahy 
progresywnych lewicowców rzucają 
się w mediach społecznościowych na 
nienadążającą za postępem gawiedź

No bo przecież nawet najbardziej szanującemu się 
libkowi zdarzy się zmissgenderować Margota, rzucić 
seksistowski dowcip o krótkim penisie, albo o zgro-
zo stwierdzić, że aborcji mogą dokonać wyłącznie 
kobiety. Słowem – zdarza się to nawet najlepszym. 
Gonciarz, Suchanow, nawet ci w GazWybie potrafią 
się pomylić. Być prawowiernym lewakiem czy libe-
rałem nie jest lekko, łatwo o pomyłkę kiedy z setek 
rozgrzanych do czerwoności głów okrytych burzami 
różowych włosów kipi tyle pomysłów na minutę. 
Skoro oni mają trudno, to jak w tym wszystkim mają 
odnaleźć się biedne konserwy? W trosce o naszych 
wiernych, zahukanych i zagubionych w rzeczywisto-
ści czytelników przygotowaliśmy tę o to listę zagad-
nień, która pomoże Wam odnaleźć się w gąszczu 
nieustannego progresywizmu!

CZY FEMINISTKA MOŻE 
NIENAWIDZIĆ KOBIET?
Z pewnością wielu prawicowców zachodzi w głowę, 
jak to jest możliwe, że ideologia biorąca sobie na 
sztandary emancypację, upodmiotowienie i walkę 
o godność kobiet potrafi z takim jadem odnosić się 
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do tychże – wystarczy, że przedstawicielki swojej 
płci nie podzielą tej ideologicznej wizji świata i już 
stają się wrogami ludu. Jak to możliwe, że w dobie 
akcji „hejt stop”, krzyku jak ważna jest konwencja 
antyprzemocowa, te same osoby śmieją się z „Kai 
Płodek” i zamawiają tej biednej kobiecie tony wie-
szaków pod dom. Letnia afera z działaczką pro-life 
Zuzanną Wiewiórką przypomina, że lewica umie 
dehumanizować kobiety i radzi sobie z tym coraz 
lepiej. Odpowiedź jest dość prosta: feminizm nie 
jest ideologią walczącą o wszystkie kobiety. Nato-
miast stawia sobie za cel doprowadzenie do faktycz-
nego zatarcia różnic między płciami i zrównania 
ich postrzegania przez społeczeństwo, czyli po pro-
stu obalenia systemu cywilizacyjnego opartego na 
kulturze patriarchalnej. Kiedy dołączymy do tego 
pozostałe 54 płci – ładnie wychodzi, że feminizm 
trzeciej (a, może i czwartej) fali, który mamy obecnie 
nieprzyjemność oglądać na własne oczy „nie wal-
czy o kobiety” – walczy przeciw mężczyznom, bar-
dziej trafnym określeniem byłaby więc androfobia. 
W związku z tym kobiety, które w percepcji femini-
stów (o tym zaraz) przyczyniają się do utrwalenia 
kultury patriarchalnej poprzez aktywne wspieranie 
wizerunku kobiety jako istoty wrażliwej, opiekuń-
czej, matki, żony etc. (więc słabszej) są dokładnie 
takim samym wrogiem tej ideologii, jak mężczyźni. 
Przy okazji zwróćmy uwagę, że intuicyjne określe-
nie osób wyznających ideologię feministyczną mia-
nem „feministek” nie odpowiada rzeczywistości. 
Szczególnie dzisiaj obserwujemy wzmożoną aktyw-
ność mężczyzn-polityków i działaczy, którym robić 
„feministyczną robotę” udaje się o wiele skuteczniej 
niż samym feministkom. O wzroście feministycznej 
wrażliwości wśród mężczyzn niech świadczy też biją-
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ce ostatnio rekordy popularności, używane przez 
prawicowców słowo „kukold” (z  ang. Cuckold  – 
definicję proszę znaleźć w Internecie) określają-
ce sfeminizowanych ex-samców. Dla feministek 
(ah ta nieprecyzyjność języka) większym sprzy-
mierzeńcem będzie więc feministyczny „kukold”, 
niż zwykła, heteroseksualna, katolicka Matrona. 
W związku z tym powinniśmy mówić raczej o femi-
nistach, niż feministkach – a jeżeli ta forma wydaje 
się nam zbytnio zmaskulinizowana, to o „osobach 
feministycznych”.

JAK TO JEST Z TYMI 
PŁCIAMI?
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płeć człowieka 
określamy na podstawie jego cech fizycznych. Jest 
ona trwała, niezmienna w ciągu życia, a wszystkie 
odstępstwa od tego binarnego podziału traktuje-
my jako rodzaj zaburzenia. Wyodrębnienie płci ze 
względu na cechy fizyczne i  jego dychotomiczny 
charakter jest najbardziej skutecznym i użytecz-
nym społecznie kryterium odnoszącym się do tej 
sfery ludzkiego życia. Oczywiście poza podziałem 
biologicznym, który bezsprzecznie obiektywizuje 
nam tę rzeczywistość, można dokonywać różnych 
klasyfikacji o charakterze opisowym. I tak możemy 
wyróżnić np. płeć: chromosomalną, wewnętrzną, 
zewnętrzną, socjalną, metaboliczną, mózgową oraz 
psychiczną. W związku z tym, prawdą jest, że jeste-
śmy w stanie tworzyć metody klasyfikacji, umożli-
wiają postrzeganie płci jako odcieni – jednak nigdy 
nie będzie to miało waloru obiektywnego, taki jest 
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już urok nauk deskryptywnych. I  tu pojawia się 
magia – w percepcji lewicy, te (bezsprzecznie ist-
niejące) drobne różnice w chemii człowieka uzasad-
niają upodmiotowienie każdej z tych różnic, co ma 
oczywiście opłakane skutki społeczne. Wyodrębnia-
my kryterium, nazywamy je – voilà – mamy kolejną 
pleć. Odpowiedź na tak przedstawiony stan rzeczy 
wydaje się karkołomna i tu lewica upatruje zawod-
ności cywilizacji opartej o dychotomiczny podział 
płciowości. Jednak faktycznie, te pojęcia są nazwa-
mi tego samego charakteru, co „wielka wędrówka 
ludów”, „klasa średnia”, „dorosłość”. Są rodzajami 
konstruktów, które są kompletnie bezużyteczne. 
Wyobraźmy sobie, że w dowodzie osobistym każdy 
człowiek ma wpisaną przynależność do klasy wyod-
rębnionej przez kryteria socjologów – Jan Kowalski, 
klasa średnia – dodajemy kolor, robimy dzień dumy 
osób z klasy średniej i mamy nowy gatunek – obok 
homo sapiens, dumnie kroczy homo medicoris. Zna-
jome, prawda?

JAKIEJ PŁCI JEST 
MARGOT?
Biologicznie i prawnie – męskiej. Jednak wielu lewi-
cowców (i  innych niezorientowanych) odważnie 
broniło tezy, że Margot jest kobietą. Nie – Margot 
jest osobą niebinarną używającą żeńskich zaim-
ków. Co w języku skrajnej lewicy znaczy, że Michał 
Szutowicz może identyfikować się jako osoba o co 
najmniej dwóch (bigender, trigender etc.) tożsamo-
ściach płciowych, osoba o tożsamości zmiennej (raz 
baba, raz chłop – genderfluid) lub agender – bez płci. 
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W jednym szeregu zatem stają ci, którzy przypo-
minają, że Margot to facet, z wrażliwymi lewakami 
twierdzącymi, że osoba ta to kobieta.

DLACZEGO MOŻNA BYĆ 
NIETOLERANCYJNYM 
W IMIĘ TOLERANCJI?
Paradoks Poppera się kłania. Zgodnie z nim społe-
czeństwo bezgranicznie tolerancyjne prędzej czy 
później, dzięki swojej tolerancji pomoże wykiełko-
wać postawom nietolerancyjnym, które są zagro-
żeniem dla tegoż społeczeństwa i  ostatecznie 
doprowadzą do jego upadku. Popper oczywiście 
dopuszcza istnienie „reglamentowanych nie-libe-
rałów”, ale dopóty, dopóki „obóz tolerancji” jest 
w stanie skutecznie kontrować go za pomocą argu-
mentów. Mimo wszystko, to właśnie tylko on (obóz) 
jest wyposażony w prawo do stłumienia nie-libera-
łów. Ciężko byłoby odmówić Popperowi racji, gdyby 
nie fakt, że opisywana przez niego postawa tole-
rancji, nie jest stanowiskiem mitycznego złotego, 
bezstronnego, bezbarwnego środka. Jest w istocie – 
jedyną słuszną z katalogu idei. Czym społeczeń-
stwo, w którym programową ideologią jest laickość 
w praktyce mająca obraz kultu instytucji państwa, 
różni się od społeczeństwa programowo katolickie-
go, jeżeli dopuszcza istnienie ideowej opozycji tylko 
w zakresie niezagrażającym panującemu ideologicz-
nemu monopolowi?
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DLACZEGO PŁONĄCY 
KOŚCIÓŁ JEST OK, 
A PŁONĄCA SYNAGOGA 
JEST NIE-OK?
Otóż wszystko zależy od kontekstu. Płonąca syna-
goga jest zła, gdy płonie w Europie1. Hajcująca się 
synagoga jest przez lewaka akceptowalna w Izra-
elu, gry sprawcami są Palestyńczycy. Lewica lubi 
usprawiedliwiać przemoc kontekstem – w kontek-
ście europejskim Kościół uosabia określony sys-
tem – zbiór zasad, nakazów i zakazów, ram i granic, 
które warunkują dominujące poglądy na kategorię 
kluczową dla człowieka jako jednostki oraz całych 
społeczeństw. W tym kontekście obraz płonącego 
kościoła-budynku jest przede wszystkim celowni-
kiem, który wskazuje kolumnę nośną, tę podtrzy-
mującą tak znienawidzony świat. Prawo naturalne 
lubi posługiwać się stanami konieczności, które 
uzasadniają czyny moralnie naganne  – np. kra-
dzież bułki przez umierającego z głodu. Problem 
pojawia się w sytuacji, w której w „wyższej koniecz-
ności” upatrujemy co raz to nowych celów, zmien-
nych w perspektywie kilku lat. Mordowanie ludzi, 

1 Chociaż nie zawsze. Jak mogliśmy się przekonać w 2017 r. obrzucenie 
synagogi w niemieckim mieście Wuppertal, nie było zdaniem tam-
tejszego sądu przejawem antysemityzmu, lecz miało na celu „krytykę 
Izraela” i „zwrócenie uwagi na konflikt w Strefie Gazy”. https://www.
rp.pl/Przestepczosc/170119417-Niemiecki-sad-uznal-ze-obrzucenie-
-koktajlami-Molotowa-synagogi-to-nie-antysemityzm.html [dostęp 
listopad 2020].
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ze względu na stosunki własnościowe – uzasadnił 
Marks, mordowanie ludzi ze względu na poglądy – 
RAF, palenie kościołów usprawiedliwia zaś fana-
tyczna lewica. Synagoga na naszym gruncie nie była 
źródłem znienawidzonego przez lewicę porządku. 
Wręcz przeciwnie – zgięte karki Żydów/robotni-
ków/chłopów/kobiet/murzynów/gejów – są dla nich 
zawsze wyłącznie szczeblem w drabinie władzy. Po 
karkach uciskanych i wykluczonych rewolucja kro-
czy w swoim morderczym marszu. W tym kontek-
ście jesteśmy sobie wyobrazić sojusz skrajnej lewicy 
i prześladowanego chrześcijaństwa przeciwko Syna-
godze – ważny jest kontekst, bo to on w głowach 
fanatyków uzasadnia przemoc.

JAK TO JEST BYĆ 
EKO I NIE SZANOWAĆ 
ATOMU?
To jest domena zielonej lewicy (na szczęście nieca-
łej). W praktyce, na naszym kontynencie, na którym 
nie doświadczamy notorycznych trzęsień ziemi, ani 
wielkich huraganów efekty uboczne istnienia ato-
mowej infrastruktury energetycznej nie pociągnie 
za sobą dramatów w rodzaju Fukushimy. W rze-
czywistości energia z atomu jest jedynym realnym 
zamiennikiem dla szkodliwego i drogiego węgla, 
przynajmniej w najbliższej przyszłości. Pozbawia-
nie ludzkości energii atomowej ze względu na źle 
pojmowany, energetyczny idealizm, to w praktyce 
skazanie jej na trucie węglem, słowem – kompletnie 
nie eko. I to jest źródło całego paradoksu. Lewicowa 
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recepta to wiatr, słońce i geoterma – ale na wyłącz-
ność. A to, że w praktyce oznacza to kolejne lata 
węgla? Trudno.

DLACZEGO PEDOFILIA 
TO ORIENTACJA 
SEKSUALNA?
Szczerze trzeba powiedzieć, że prawica zrobiła sobie 
z tego zagadnienia bardzo chwytliwy slogan. Cały 
ambaras w badaniach Kurta Freunda, który zaj-
mował się źródłami skłonności pedofilskich wśród 
homoseksualistów i heteroseksualistów. Stereotyp, 
to mężczyzna molestujący chłopca – czyli na chłop-
ski rozum homoseksualista, chciałoby się powie-
dzieć. Otóż wynik badań Freunda sugeruje nam 
coś innego. Nawet jeżeli płeć pedofila odpowiadała 
płci ofiary, to źródłem jego pociągu seksualnego 
nie była sama płeć. Osoby o skłonnościach pede-
rastycznych wykazywały pobudzenie seksualne na 
sam wygląd „małego człowieka”, dziecka, które prze-
cież nie ma wykształconych cech płciowych. Stąd 
wypływał wniosek – pedofila nie pociąga chłopiec 
lub dziewczynka, ale dziecko – człowiek, w określo-
nym stadium rozwoju fizycznego. Wcześniej mówi-
liśmy o klasyfikacjach – więc czemu by nie wyróżnić 
kolejnej orientacji seksualnej, podstawy niby są? I tu 
kończy się binarność nauki, a zaczynają tzw. skutki 
społeczne. Po co to robić? Statystyka potrafi nam 
również powiedzieć, że około połowy kobiet kreuje 
fantazje dotyczące gwałtu – czy w związku z tym 
powinniśmy wyciągać te dane na światło dzienne?
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SKORO SEKSIZM JEST 
ZŁY, TO DLACZEGO 
PORNO JEST DOBRE?
I tutaj lewica nam się dzieli – jest strona baryka-
dy, która zwraca uwagę na fakt uprzedmiotowienia 
kobiety, który jest naturalnym efektem nieskrę-
powanego dostępu do pornografii. Ale wydaje się, 
że jest to strona mniej hałaśliwa. Z drugiej strony 
lewica podaje sobie rękę z liberałami, czego żaden 
prawdziwy lewak nie powinien wybaczać. Libera-
lizm i obyczajowe „nijactwo” skutecznie potrafią 
przedstawić zmonetyzowaną, internetową prosty-
tucję jako sexworking, sexpositive etc. Seks jest do 
zabawy, jest dla ciebie, a to, że potem stajesz się 
przedmiotem, PornHub i OnlyFans trzepią kasę, 
a rzesze widzów „trzepią” co innego – to już niko-
go nie obchodzi. A szkoda. Wydaje się, że kwestia 
negatywnych, społecznych skutków pornografii jest 
jedną z niewielu sfer, w których true-lewica, może 
sobie podać rękę z prawicą.

CZY TRZEBA DBAĆ 
O LUDZI PRACY, 
JEŻELI NIE SĄ LGBT?
Niby trzeba, ale sprawy socjalne dla współczesnej 
lewicy, to trochę jak dzielenie się opłatkiem dla 
Polaka -katolika. Generalnie nasz przeciętny rodak 
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jest niepraktykujący i pozbawiony głębszej reflek-
sji nad metafizyką, ale w Wigilię zaczyna mówić 
„katolickim głosem” – bo wypada. Strategia lewicy 
wydaje się być prosta, chwyta się tego, kto aktualnie 
ma gorzej, kto stanowi bardziej jaskrawy przykład 
formalnej niesprawiedliwości. Klasa robotnicza już 
dawno utraciła ten walor – robotnik nie zrozumie 
seksualnych fiksacji wynikających z potrzeby kom-
plikowania świata na siłę. On ma wąsy, lubi jeść mię-
so z ziemniakami i śmieszą go chłopcy w rurkach. 
A największy mindf*ck wynika z tego, że ten prosty 
człowiek nadal potrzebuje ochrony – przed wyzy-
skiem, przed globalnym kapitalizmem etc. Ale o to 
już zatroszczyła się prawica, która w najbliższych 
latach ostatecznie odbije sprawę robotniczą z rąk 
lewicy, co znamy już z przypadku USA.

SKORO PŁÓD LUDZKI 
JEST CZŁOWIEKIEM, 
TO DLACZEGO 
ABORCJA MOŻE BYĆ 
USPRAWIEDLIWIONA?
Co do tego, że płód ludzki jest człowiekiem, nie ma 
wątpliwości biologicznych, filozoficznych oraz praw-
nych. Nasciturus jest bowiem podmiotem niektórych 
praw, dodatkowo ustawa o rzeczniku praw dziec-
ka zawiera w sobie definicję legalną tegoż dziecka, 
wskazując, że dzieckiem w rozumieniu ustawy jest 
każdy człowiek od poczęcia do osiągnięcia pełnolet-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
6

 /
 J

ES
IE

Ń
 2

0
2

0
 
11
1

A
BC

niości. Fakt człowieczeństwa płodu ludzkiego pod-
ważają chyba tylko Julki. Dlaczego w takim razie tak 
trudno jest doprowadzić do powszechnego uznania 
słusznej zasady – in dubio pro vita humana? To jest 
prawdziwa różnica cywilizacyjna. To nie jest tak, że 
prawacy wiedzą, że płód to człowiek, więc go bro-
nią, a lewacy żyją w imaginarium ideologii i jeszcze 
tego nie wiedzą. To kwestia hierarchii wyznawa-
nych wartości, a w pewnych systemach etycznych 
życie niewinnego człowieka nie stoi najwyżej – stąd 
ta różnica. Jeżeli oczywista wartość, jaką z pew-
nością jest życie ludzkie stanie w konflikcie z inną 
istotną w danym systemie wartością – np. wiarą, 
honorem, wolnością etc., to trzeba ten konflikt 
rozstrzygnąć na korzyść którejś z nich. Ideologie 
lewicowe często za cel stawiają sobie rekonstruk-
cję (najczęściej metodą rewolucyjną), lub ponow-
ne ukonstytuowanie danego stanu rzeczy, a z racji 
tego, że w przyrodzie nic nie ginie, to doprowadze-
nie do zatryumfowania skonstruowanej idei wyma-
ga poniesienia pewnych ofiar. Ofiary ludzkie aborcji 
są więc w lewicowej percepcji „kosztem społecznym” 
zapewnienia prawa do ingerencji w proces prokre-
acji. Prawica takie „koszty społeczne” lubi widzieć 
w wykonywaniu kary śmierci na więźniach – ceną 
za bezpieczeństwo i  dyscyplinę społeczeństwa, 
jest życie skazańców – niestety różnica jest taka, 
że o winie skazanych orzeka sąd, natomiast miliony 
dzieci giną często z najbardziej prozaicznych powo-
dów, np. ze względu na to, że „60 metrów kwadra-
towych ze wszystkimi książkami” i dodatkowym 
dzieciakiem to trochę za ciasno. Ω



Kiedy zacząłem nienawidzić świata? Chyba jesz-
cze nie wtedy, gdy spędzałem samotne wakacje 
czytając tomiszcza z półki rodziców, jakieś ibero-
amerykańskie powieści, jakieś polskie powieści, 
jakieś encyklopedie techniki z techniką rodem z lat 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku, jakieś stare 
roczniki „Kraju Rad”, w którym były serie o bro-
ni wykorzystywanej przez Armię Czerwoną, jakieś 
„Literatury” z lat osiemdziesiątych, czytane przeze 
mnie bez zrozumienia gdym miał te trzynaście lat, 
choć już wtedy mgliście przeczuwałem, że literatura 
będzie moim chlebem i solą w oczy. 

Samotne wakacje były tym, co sprawiało, że rósł 
dystans między mną a ludźmi, patrzyłem na nich 
z okna kuchni, z mojego zydelka, paląc i czytając, 
słuchając paplania mojej matki, która była jedyną 
kotwicą łączącą mnie ze światem. Samotne waka-

Jarosław Jakubowski

SUCHE 
LATA

(FRAGMENT POWIEŚCI)
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cje, jedne, drugie, trzecie, kolejne, kolejne połykane 
tomy, zupełnie niepotrzebne nikomu lektury, jacyś 
„Chłopi”, jakieś „W stronę Swanna”, jakieś „Biesy”, 
„Buddenbrookowie”, jacyś „Piękni dwudziestoletni”, 
Boże czego tam nie było, kieszonkowe tomiki wier-
szy, Bursa, Grochowiak, Poświatowska, poeci brytyj-
scy, poeci amerykańscy, Jesienin, Broniewski, Wat, 
Gombrowicz, ile Gombrowicza i oczywiście Herbert, 
Miłosz, Różewicz, a potem jeszcze Mrożek, dużo 
Mrożka, wszystko takie nowe, takie piękne, takie 
obiecujące rzeczy istotne, które czekają gdzieś tam, 
za rogiem, niemal na wyciągnięcie ręki…

Patrzyłem na ludzi z okna kuchni, z mojego sta-
nowiska obserwacyjnego, słuchałem paplania mojej 
matki i byłem przekonany, że w życiu nie spotka 
mnie już nic szczególnego. A jednocześnie upar-
cie oddawałem się marzeniom o  rzeczach istot-
nych takich, jak choćby miłość. Wyobrażałem sobie, 
zupełnie jak wtedy gdy rysowałem mapy nieistnie-
jących kontynentów, gdzie Polska graniczyła z kim 
tylko chciała, że jest obok mnie ktoś żywy, cielesny, 
obdarzony głosem, zapachem, ciężarem, ktoś kto da 
mi się pokochać. Oddawałem się snom o ciele kobie-
ty, które będę mógł uwielbiać. Wszystko kończyło 
się przy zlewie w łazience. 
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Lato mijało, czerwiec zmieniał się w lipiec, a ten 
niepostrzeżenie przechodził w  sierpień. Każdy 
dzień żegnałem z żalem, wiedząc, że nigdy się już 
nie powtórzy i że żegnam z nim kolejną okazję na 
odmianę swego losu. 

– Pojechałbyś nad wodę, trochę się poopalał, a nie 
tylko ciągle w tej budzie. Ciepło jest, słońce świe-
ci, bądź jak wszyscy twoi koledzy, weź się w garść, 
nie siedź w tej makulaturze, bo zwariujesz. Bierz 
przykład ze swojej siostry, zobacz, może ona nie 
tak zdolna jak ty, ale przynajmniej się nie zamyka 
w chałupie jak jakiś komoras, Boże wziąłbyś się za 
siebie, zobacz jak ty wyglądasz, młody chłopak, a już 
otłuszczony jak prosię, i nie pal tyle!

Moja matka widziała więcej niż przypuszcza-
łem. Moja matka widziała wszystko. Wychodzi-
łem z domu tylko po to, żeby nie widziała. Jednego 
lata postanowiłem nakupić wina, J-23 się nazywa-
ło, zapakowałem w plecak i ruszyłem rowerem nad 
jezioro, gdzie moja siostra Jadzia z przyjaciółmi 
(ona zawsze miała przyjaciół za nas oboje) bawiła 
się przy ognisku. Obiecywałem sobie, że tym razem, 
tym razem będzie inaczej niż zwykle, nie upiję się 
od razu, tylko poznam jakąś fajną dziewczynę, pój-
dziemy na spacer i będziemy się całować w świetle 
księżyca. Na skrzyżowaniu wjechał we mnie maluch, 
poleciałem na pobocze, a kiedy zbierali mnie ludzie 
z karetki, usłyszałem, że się spiłem jak bela, bo 
wszystko śmierdziało siarą. Przeżyłem i to, prze-
żyłem wiele takich przygód, a przecież mogłem nie 
przeżyć i nie opisywać wam tego wszystkiego. Ktoś 
jednak chciał, żebym przeżył i wam to opowiedział. 

Parę razy zresztą udało mi się dotrzeć na to 
ognisko, przed albo po tym wypadku z maluchem 
i winem, ognisko rozpalone nad brzegiem jeziora, 
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cichej wody, cichego lasu, a wkoło młodzi ludzie, 
tacy jak ja, ale i nie tacy, bo ja trzymałem się z dala, 
co zresztą miałem im do zaoferowania poza kom-
pleksami, marzeniami i nikomu niepotrzebnymi 
lekturami. Chciałem, żeby się nade mną rozczulali, 
żeby mnie pocieszali i wlewali we mnie poczucie 
akceptacji, akceptacji i nagrody chciałem, ale nie 
miałem odwagi ich o to prosić, więc trzymałem się 
z daleka, patrzyłem na ich twarze w blasku ognia 
i na ich samca alfa, długowłosego przystojniaka 
o ksywce Wowa, który wymiatał na gitarze wszyst-
kie hity, a najbardziej „Przeżyj to sam” Lombardu, 
przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz, 
póki jeszcze piwo masz. Trzymałem się z daleka 
od tego całego stada, ale niekiedy stado zbliżało 
się do mnie na niebezpieczną odległość. W podsta-
wówce stado towarzyszyło mi, kiedym – nie chcąc 
tego zupełnie – wdał się w bójkę z Parówą, wyso-
kim blond grubasem o świńskim ryju. Prześlado-
wał mnie zupełnie sadystycznie, domagając się 
od początku roku szkolnego, żebym stanął z nim 
do pojedynku. W końcu machnąłem ręką i powie-
działem okej, masz czego chciałeś. Zaczęliśmy się 
bić, ale co to za bicie było, raczej gonienie się po 
boisku, raz ten, raz tamten zarobił jakiś cios, ale co 
to za ciosy były, raczej pokraczne kuksańce, w koń-
cu popchnął mnie i przeleciałem przez ławkę, był 
tam przy boisku rząd zielonych ławek, poleciałem 
na plecy i wtedy Parówa usiadł na mnie okrakiem 
i już byłem jego, a stado śmiało się i dopingowało, 
żeby mnie skończył. Patrzyły dziewczyny, w których 
pokładałem złudne nadzieje, patrzyła suka dyrek-
tora, słynna dożyca Aga, która była postrachem nas 
wszystkich, ale wtedy tylko się gapiła, jak Parówa 
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mnie kończy, jak wydusza ze mnie ostatnie chęci 
do walki.

 – Poddajesz się? – sapał grubas. – Poddajesz?
 – Poddaję – wycharczałem i w końcu mnie uwol-

nił od swojego tłustego cielska. 
Brudny i odrapany wróciłem do klasy, a pani wpi-

sała mi uwagę do dzienniczka. 
 – Poszedłbyś do ciotki Klary, pomógł trochę przy 

ziemniakach, ziemniaki trzeba pownosić do piwni-
cy, idź, zobacz, może czegoś się dowiesz, a nie tylko 
ciągle te książki, co ty w tych książkach widzisz, ja 
rozumiem, sama lubiłam czytać, o, czytałam całkiem 
sporo, ale nie taka makulaturę jak ty czytasz, „Aniel-
ka”, „Nasza szkapa”, „Szkapę kochaliśmy ogromnie”, 
i Mickiewicza, to się wtedy czytało, a nie to, co teraz, 
jakieś bzdury, sam seks i narkotyki. 

Jak już się uporałem z ziemniakami i wpakowa-
łem je po stromych schodach do piwnicy, ciotka Kla-
ra zaprosiła mnie do siebie na kawę i ciasto. Ciotka 
Klara była gruba i stara i rzadko opuszczała swoje 
łóżko. Nie wiem nawet czy faktycznie była ciotką, 
czy tylko matka ją tak tytułowała, jakie to zresztą 
ma znaczenie, choć może jakiś cień pokrewieństwa 
między nami istniał. Pasją ciotki Klary była gene-
alogia, od lat rysowała drzewo swojej rodziny i cią-
gle dodawała do niego nowe odgałęzienia. My też 
na nim byliśmy, a sięgało ono ho ho, może i dalej, 
w każdym razie ciotka Klara utrzymywała, że jeste-
śmy potomkami w prostej linii króla Kazimierza 
Jakiegośtam. 

– A  wiesz, że nasza rodzina ma swoją gałąź 
w Ameryce? – powiedziała ciotka Klara, gdy siedzie-
liśmy przy okrągłym dębowym stole w jej sypialni, 
w której stało też szerokie łoże jej boleści. Ciotka 
miała na sobie przybrudzoną podomkę. W pomiesz-
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czeniu unosił się zapach lekarstw przemieszany 
z delikatną wonią szczyny z metalowego nocnika 
wepchniętego pod łóżko. 

Coś tam słyszałem od matki, że jakiś wujek-
dziadek czy może nawet dwaj wujkowie-dziadko-
wie wyemigrowali jeszcze przed pierwszą wojną do 
Stanów. Chyba nie najgorzej im się tam powodzi-
ło. Jeden wujek miał zdolności plastyczne, malo-
wał ładne krajobrazy z naszym jeziorem i lasami, 
a w Stanach otworzył atelier fotograficzne. O dru-
gim wujku nie było wiadomo nic ponad to, że osiadł 
w Chicago i spłodził tam kilkoro dzieci. 

Matka opowiadała, że kiedy jeszcze żyła babka, 
czasem dostawali paczki z Ameryki, z prawdziwą 
kawą i kakao. Dziadek z puszki po kawie Folgers 
zrobił sobie pojemnik na gwoździe. 

– Oj, gdybym tylko znała angielski, tobym do nich 
napisała – westchnęła ciotka Klara. 

– Po co? – spytałem.
– Jak to po co? Przecież jesteśmy rodziną. A rodzi-

na musi się trzymać razem.
– Ale może oni z nami nie chcą się trzymać.
– Co ty tam wiesz. Rodzina to jest rodzina, nie-

ważne ocean czy nie ocean ją dzieli. Kontakt utrzy-
mywać trzeba. Gdybym tylko znała ten angielski…

– A co ciocia chce do nich napisać?
– No, wszystko po trochu. 
– Jak wszystko po trochu, to może będę mógł 

pomóc. 
I tak zostałem pisarzem na zlecenie. List do rodzi-

ny w Ameryce był moją pierwszą fuchą. Napisałem 
w nim pokrótce o wszystkich znanych mi człon-
kach naszej rodziny, czym się zajmują, jaki jest ich 
stan cywilny i stan zdrowia. Potem uderzyłem w ton 
nostalgiczny, że tak długa rozłąka w rodzinie jest 
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zawsze bolesna i że trzeba robić wszystko, żeby tę 
ranę zaleczyć. Na końcu złożyłem propozycję kon-
tynuowania korespondencji podając adres ciotki 
jako kontaktowy. 

Nie minął tydzień od wysłania listu, kiedy wezwał 
mnie syn ciotki Klary, zwany przeze mnie wujkiem 
Mundkiem przez wzgląd na to, że był synem ciot-
ki Klary. 

– Głosy mnie dochodzą, że coś tam z ciotką napi-
saliście do Ameryki. I po co jej słuchasz? Przecież 
to chora kobieta i w dodatku ma za dużo wolnego 
czasu, ona sobie to wszystko wymyśliła i ciebie w te 
swoje chore gierki wkręciła. 

– Ale o co chodzi, wujek? – spytałem szczerze 
zdziwiony.

– Ona liczy na to, że dostanie spadek. 
– Poprosiła, żebym napisał po angielsku list, to 

napisałem.
– Młody jesteś, to i naiwny. Ale posłuchaj mnie 

uważnie. Ciotka nie może dziedziczyć, bo jest cho-
ra, no wiesz, na rozumie i każdy sąd to potwierdzi. 
Dlatego musimy napisać drugi list. Trzeba wszyst-
ko odkręcić, wiesz, wyjaśnić, że ciotka jest nie tego 
i żeby w ogóle z nią nie wchodzili w kontakt, bo 
jeszcze sobie bałaganu narobią. 

– Ale jak to tak? 
– Normalnie, Pawełku, normalnie. Napiszesz ład-

nie, że tamten list był pisany przez osobę z kuku na 
muniu i żeby najlepiej go spalili przed przeczyta-
niem. No co się tak patrzysz? 

– Mogę napisać, ale to kosztuje.
Wujek Mundek spojrzał na mnie z mieszaniną 

odrazy i zrozumienia, którą widziałem później wiele 
razy w oczach moich zleceniodawców. 

– Ile chcesz?
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– Bo ja wiem. Tysiaka. 
– Tysiaka? Niech będzie stówka.
Tysiak od wujka Mundka był moim pierwszym 

zarobkiem z pisania. Napisałem list jak ta lala, naj-
pierw dałem wujkowi polską wersję, cmokał i popa-
trywał na mnie, w końcu trzasnął kartką o stół 
i powiedział:

– I właśnie o to chodziło, Pawełku! Lepiej bym 
tego nie napisał! Ty masz talent chłopaku!

W tajemnicy przed ciotką Klarą i wujkiem Mund-
kiem napisałem jeszcze jeden list, w którym opi-
sałem zaistniały między nimi konflikt interesów. 
W odpowiedzi dostałem list podpisany przez Joe’go 
Demba, wnuka jednego z wujków-dziadków, którzy 
osiedli w Stanach w Krainie Wielkich Jezior. W ser-
decznych słowach Joe dziękował mi za ostrzeżenie 
i w dowód wdzięczności włożył w list pięćdziesiąt 
dolców. Boże, nigdy w życiu nie widziałem pięćdzie-
sięciu dolców! Tak oto tylko na tej jednej wymianie 
listów zarobiłem tysiaka sprzed denominacji plus 
pięć dych w twardej walucie. Joe przysyłał mi pie-
niądze przez jakiś czas, ponieważ okazał się czuły 
na los młodego polskiego poety borykającego się 
z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą w kra-
ju przodków, a  do tego nękanego przez alkoho-
lizm ojca i depresję matki. Wprawdzie ostatecznie 
zwrócił się do mnie o zwrot pieniędzy, które – jak 
twierdził – tylko mi pożyczył, ale wyjaśniłem mu, 
że w mojej sytuacji nie mogę nawet marzyć o zdo-
byciu podobnej kwoty, zapewniłem jednocześnie, 
że jeśli tylko moja sytuacja finansowa będzie na 
to pozwalać, zwrócę wszystko z nawiązką. Sprawa 
wyjaśniła się w momencie zgonu mojego adresa-
ta. Joe Demb zabrał do grobu naszą tajemnicę, ale 
nie miałem żadnych wyrzutów sumienia. Ktoś, kto 
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pisze na zamówienie, nie może ich mieć. A jeśli ma, 
to niech je zachowa dla siebie. Publikę interesuje 
tylko efekt finalny.

Tworzenie fikcji sprawiało mi ogromną radość, 
nawet jeśli nie osiągałem jeszcze z tego tytułu sta-
łych dochodów. Na razie jednak nie wiązałem z tym 
zajęciem swojej przyszłości, traktowałem je raczej 
jako odskocznię od spraw istotnych, którymi w tam-
tym czasie zaprzątałem sobie biedną głowę. 

Przeczytałem w końcu sierżant Jedynak frag-
menty mojego pamiętnika. Zapytała, czy to wszyst-
ko prawda, a ja właściwie sam nie wiem, niektóre 
wydarzenia wydają mi się dziś fikcją, jakbym opo-
wiadał sen, który muszę sobie fastrygować ze skraw-
ków. Sierżant Jedynak wydaje mi się teraz nomen 
omen jedyną osobą na świecie, która mnie rozu-
mie. Mówi, żebym pisał dalej, tylko możliwie szcze-
rze i prawdziwie. Jak na spowiedzi, dodała patrząc 
gdzieś w bok. Jest ostatnio jakaś zamyślona, smut-
na, nieobecna. Kobiety są tajemnicą, zawsze nią 
pozostaną. Myślę, że wie o mnie więcej niż przy-
puszczam. Może też jest we mnie zakochana? No 
tak, znowu ta moja wybujała wyobraźnia. Czasem 
aż mnie rozsadza, mam wtedy ochotę biec przed 
siebie, żeby uciec od tych wszystkich obrazów, ale 
one zawsze mnie wyprzedzają. Zresztą tutaj, gdzie-
kolwiek bym nie pobiegł, zawsze dobiegnę do ściany. 

Ostatnio przywieźli do nas nowego, wysoki, pod 
sześćdziesiątkę, podobno wsadzili go za branie łapó-
wek. Był jakimś ważniakiem, urzędnikiem od zabyt-
ków. Wystarczyło, że wykreśli jakąś ruderę z rejestru 
i deweloper może sobie na jej gruzach pobudować co 
mu się podoba. Widać, że jest niepogodzony z nową 
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sytuacją, nie odzywa się do nikogo, wszystkich trak-
tuje z wyższością gościa, który większość życia prze-
żył w luksusie. Czasem słyszę jak na spacerniaku coś 
sobie podśpiewuje, jakieś ruskie czastuszki chyba, 
musi mieć tego we łbie sporo. Niekiedy gada do sie-
bie, coś bez ładu i składu, przynajmniej dla mnie, 
może to skrawki zeznań tych, co go wrobili, a może 
obietnica zemsty, która będzie wielka, zaraz po tym 
jak opuści te obmierzłe mury Rzygojewa. Ale na 
razie musi pogodzić się z faktem, że został skazany 
i najbliższe lata spędzi w pierdlu. Pociesza mnie to, 
że nie tylko ja nie zgadzam się z rzeczywistością. 
Nie jestem sam, chociaż nie czuję do tego ważniaka 
śladu sympatii. 

Zauważyłem, że pisanie pamiętnika jest taką 
samą pracą jak każda inna. Czasem wykonujesz 
ją chętnie, ale najczęściej jej nienawidzisz. Ale nie 
mogę zrezygnować chociaż przez wzgląd na sierżant 
Jedynak. Czuję, że jest ciekawa dalszego ciągu. Ale 
wiem, że nie mogę pisać pod nią, to byłoby żenu-
jące. No dobra, czasem dodaję coś pikantnego, bo 
lubię, kiedy piękna kobieta czuje zażenowanie. Tak 
już mam. Zboczony trochę jestem, przynajmniej 
w tym temacie. 

W końcu nastąpiła niedziela, kiedy nie przyjechał 
do mnie nikt. Żona tylko zadzwoniła mówiąc, że 
jedzie z dzieciakami na wycieczkę za miasto. Wię-
cej szczegółów nie podała. I bardzo dobrze, niech 
spędzają ze sobą jak najwięcej czasu, ja tego czasu 
dla rodziny nie miałem i oto czym jestem. Chociaż 
niekoniecznie ta wycieczka musi być prawdą. 

– Czego się najbardziej boisz? – zapytała mnie 
sierżant Jedynak. Ona jedna wie, co mnie trapi.
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– Że żona odejdzie z  innym  – odparłem bez 
zastanowienia. 

– To naprawdę najgorsza rzecz, jaka może cię 
spotkać?

– Nie wiem, czy najgorsza. Ale właśnie jej naj-
bardziej się boję.

– Dlatego, że czujesz wyrzuty sumienia? 
– Dlatego, że moja żona zasługuje na kogoś lep-

szego niż ja. 
– Więc stań się lepszy.
– I myśli pani, że ją to powstrzyma? Dużo złego 

ode mnie zaznała.
– Dobrego też.
– Też. Ale to nie ma znaczenia. Liczy się to, że 

ona jest tam, a ja tu. 
– A może tak naprawdę chcesz, żeby od ciebie 

odeszła?
– Chcę panią pocałować…
Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. To powie-

dział ten ktoś we mnie, ten kto nigdy nie myślał 
o konsekwencjach. Ten ktoś zawsze kazał mi mówić 
i robić to, czego później żałowałem, czego się wsty-
dziłem, co napełniało mnie lękiem. Sierżant Jedy-
nak uśmiechnęła się, ale po chwili jej twarz stała 
się surowa.

– Nie życzę sobie takich tekstów. Pamiętaj, gdzie 
jesteś i kim jesteś.

Jej głos brzmiał sucho, zdecydowanie, służbowo. 
Zrobiło mi się głupio, niezdarnie ją przeprosiłem, 
ale złe wrażenie pozostało. Nie podobałem się jej? 
Myślę, że czuła do mnie coś w rodzaju sympatii, ale 
tego dnia musiałem trafić w coś, co ją zabolało. Nie 
dowiedziałem się nigdy, co to było. 

Wieczorem ze złością spojrzałem na mój czar-
ny notes. Miałem ochotę go podrzeć, wrzucić do 
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klopa i spłukać. Nie zrobiłem tego tylko dlatego, 
że przyzwyczaiłem się do tego ślęczenia nad zeszy-
tem u schyłku dnia w Rzygojewie. Ten nowy facet 
(który jak się okazało był historykiem sztuki i rze-
czywiście pełnił na wolności bardzo ważne stano-
wisko państwowe związane z ochroną zabytków) 
zaczął zwracać na mnie baczniejszą uwagę. Kil-
ka razy na spacerniaku miałem wrażenie, że chce 
do mnie podejść i zagadać, ale zbywałem go. Nie 
miałem ochoty na nowe znajomości, tym bardziej 
z ważniakami, z którymi często miałem do czy-
nienia przed kryminałem. Wkrótce jednak i  tak 
musiałem zacieśnić z nowym relacje, bo kapitan 
Polak przydzielił go do naszej gazetki. Współosa-
dzeni szybko przykleili mu ksywkę „Profesor”, choć 
w rzeczywistości posiadał tytuł doktora, nazywał 
się Piotr Kołokowski i często mylono go z Kołakow-
skim. Przynosił do „I-Ka-Ra” artykuły o historii róż-
nych zabytków w okolicy Rzygojewa. Godzinami 
mógł opowiadać o rodzajach cegieł i zapraw używa-
nych przez średniowiecznych budowniczych, o fry-
zach, gzymsach, wykuszach, boniowaniach i innych 
magicznych sztuczkach, które w czasach naszych 
dziadków były umiejętnościami właściwymi każde-
mu porządnemu rzemieślnikowi. Profesor znał się 
na malarstwie i rzeźbie, cenił starych i zapomnia-
nych mistrzów, którzy często nie podpisywali swoich 
dzieł, oddając je na chwałę Pana. O swojej sprawie 
nie mówił nigdy, a nagabywany tylko machał ręką 
i stwierdzał, że nie ma o czym mówić. Jego oczy wte-
dy gasły i ciemniały, a kąciki warg nieznacznie opa-
dały. Widać było, że go to gryzie od środka. Prasa co 
nieco pisała o jego procesie, trwał nadspodziewanie 
krótko, a wyrok był drakoński jak na stopień prze-
winienia. Pięć lat dla gościa, który nigdy w życiu nie 
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dostał nawet mandatu za prędkość. Fakt, łapówka 
była wysoka, pisali że czterysta tysięcy złotych, ale 
żeby od razu skreślić pięć? Wyglądało na to, że ktoś 
postanowił wykończyć starego. Jacyś znaczni ludzie 
pisali w jego obronie petycje, miał poręczenie nawet 
od biskupa, ale widocznie musiał narazić się komuś 
mocniejszemu od ekscelencji. 

W sytuacjach jeden na jeden zwracaliśmy się do 
siebie po imieniu, przy innych – ksywkami. Piotr 
i Paweł, Profesor i Pisarz. Nic dziwnego, że zało-
żyliśmy w tym zapomnianym przez Boga miejscu 
prawdziwy teatr. To znaczy prawdziwy na tyle, na 
ile mógł być w tych warunkach. 

– Obaj zgadzamy się, że rzeczywistość, nie tylko 
ta tutaj, ale i ta za murami, w ogóle rzeczywistość 
jest nie do zaakceptowania. Zgadzamy się? – Profe-
sor wbił we mnie swoje ironiczne spojrzenie.

– Tak, rzeczywistość to kurwa  – skwapliwie 
przytaknąłem.

– Nie musiałeś używać prostackiego wulgaryzmu, 
ale rad jestem, że się zgadzamy co do impondera-
biliów. Skoro tak, skoro rzeczywistość jest nie do 
zaakceptowania, to co musimy zrobić? 

– Możliwości jest cała masa, ale najbardziej z nich 
podoba mi się nierobienie nic – odparłem. 

– To kusząca opcja, ale nie dla nas, Pisarz. 
– Mów za siebie, Profesor. Ja się już narobiłem 

i resztę życia zamierzam spędzić na obserwowaniu, 
jak to wszystko idzie w zatracenie. 

– Boże, co za idealista! I myślisz, że tak z czysty-
mi rączkami, taki cały niezabrudzony będziesz sobie 
mógł stać obok i patrzeć? 

– Tak! Stać mnie na to. 
– Rzeczywistość i tak cię wciągnie prędzej czy 

później. Nawet w klasztorze klauzurowym będziesz 
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po uszy zanurzony w rzeczywistości, w rzeczach. 
Rzeczy są panami świata. 

– Dobrze, dobrze, co w takim razie proponujesz? 
– Można oczywiście popełnić wspaniałą, spek-

takularną zbrodnię, która zapewni nam pamięć 
potomnych, a przy tym jest znacznie łatwiejsza do 
wykonania niż na przykład wiekopomne dzieło sztu-
ki. Ale to nie dla mnie, ja w przeciwieństwie od cie-
bie, brzydzę się wszelką przemocą. 

– A co ty o mnie wiesz, Profesor? Ja też się brzy-
dzę, ale czasem trzeba jej użyć dla obrony, własnej 
i innych. 

– Można też – mówił jakby mnie nie słyszał – 
można też popełnić samobójstwo i tym samym przy-
znać przed całym wszechświatem, że przyjmuje się 
wyższość rzeczywistości nad własnym jestestwem. 

Wielokrotnie myślałem o samobójstwie i przed, 
i po zapuszkowaniu, ale im więcej o nim myślałem, 
tym bardziej wydawało mi się absurdalne i niedo-
rzeczne. Podzieliłem się tym z Profesorem. 

– To, co absurdalne i niedorzeczne, bywa najbar-
dziej uwodzicielskie. Przecież wiesz. Twoja sprawa…

– Co proponujesz? – uciąłem jego gadaninę.
– Twoja sprawa, moja zresztą też, pokazują z całą 

mocą, że gramy role napisane przez niezgłębionego 
dramaturga świata. Dlatego proponuję ci – róbmy 
teatr. Róbmy teatr i rozpieprzajmy rzeczywistość jak 
tylko się da w tych rzygojewskich włościach!

Jego oczy płonęły chorobliwie. Połączenie sza-
leńczego zapału z ostateczną rozpaczą.

Zgodziłem się skwapliwie. Rozumiałem go bar-
dziej niż przypuszczał. Chciałem robić teatr.  Ω
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V

„ N A D C H O D Z I  N O C …”

Słońce schowało się za zegarem na jasnogórskiej 
wieży i  ciskało stamtąd czerwonawe łuny. Cień, 
który jeszcze przed chwilą kulił się nieśmiało pod 
drzewami, nagle wydłużył się, zaczął sunąć ławą 
przez zorane pola, błyszczące od niedawnego desz-
czu, przez podwórko klasztornego folwarku pełne 
kobiet oraz lnianych paździerzy. W powietrzu unosił 
się stukot międlarek, wirowały resztki październi-
kowego ciepła, pląsały złote nitki lnu. 

– Szczęść Boże… – Dutkiewicz pozdrowił robotni-
ce, pomachał im konfederatką, ale nawet nie próbo-
wał się zatrzymać. Widać było, że gdzieś się śpieszy 
i że zafrasowany.

– Daj Boże! – odpowiedziały, prostując plecy, jed-
na zaś poszła ku stodole po świeży snop, po czym 
dziwnym trafem zniknęła za rogiem budynku. 

– Durlakowa?  – Pan Błażej wchodził właśnie 
w długą grabową aleję, gdy nagle pojawiła się przed 
nim na drodze.

– A jużci… Marta. Niech będzie pochwalony! – 
zaśmiała się, pokazując rząd równiutkich, perłowych 
zębów i poprawiła koszulę z trudem powstrzymu-
jącą kształtne piersi przed wyjrzeniem na świat.

– Na wieki! Dobrze, że was widzę, bo miałem 
właśnie… Co to ja miałem… – Błażej starał się nie 
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zawracać uwagi na jej zabiegi, mimo to z trudem zbierał do kupy 
okruchy pamięci. Czy ona była z mężem w kwaterze oficerów 
i pytała o niego? Chyba tak… Okazało się, że oni… Że jakiś pro-
blem małżeński… Ale jaki?… Przyszli, kiedy już robiło się ciem-
no… Tak. Zamknął się z nimi w izbie i musiał zapalić świeczkę. 
Zaczęli dukać jakieś półsłówka. Sam musiał z nich wszystko 
wyciągnąć. Boże! Zielarka! – Nagle przypomniał sobie wszystko, 
co im wtedy powiedział i z ochotą wrócił do dawnej przestrogi:

– Tylko mi nie mówcie kobieto, żeście znów byli z waszym 
Jaśkiem u tej baby pod lasem! Ona wam dziecka nie da, a tym 
proszkiem z węża, czy może z gacka to was kiedy na śmierć struje 
i tak się skończy… 

– A gdzie by tam z gacka! – odparła oburzona. – My się gacka 
z Jaśkiem brzydzim. Ona nam ino z żabiego śluzu i z tataraku 
maść robiła i tym przyrodzenie kazała smarować. Ale po tym, 
co mi pan pułkownik ostatnio nagadał, to ani nie spoglądamy 
w tamtą stronę. Garnek gliniany tylko naszykowałam, zioła w nim 
od pana pułkownika parzymy se na dzień, na noc, że nam już 
cała pierzyna i nawet odzienie tymi rozmarynami, tymi anyża-
mi i szałwiami zalatuje… Ja zresztą nie dlatego… I przeciwna nie 
jestem. Więc żeby pan pułkownik nie pomyślał, że coś… Spytać 
się chciałam tylko czy długo jeszcze tej kuracji, bo z Jaśka chłopy 
się śmieją, że perfumy w kalesonach nosi…

– Jakie chłopy? Jakie perfumy? – Dutkiewicz wolał podnieść 
ton głosu, bo bał się, że wybuchnie śmiechem. – Czy on jest z tymi, 
co sypią szaniec przy świętej Barbarze? A przede wszystkim: ile 
razy mam wam powtarzać, że żaden ze mnie pułkownik! – 

– Tak… Przy Barbarze. Tak powiedział… – Durlakowa dmuch-
nęła w  kosmyk kruczoczarnych włosów, który zsunął się jej 
na oczy. – A do pana pułkownika ja przez szacunek… Pan taki 
mądry… U nas wszyscy mówią: pułkownik, więc ja sama już nie 
wiem, jak do pana mówić…

– Jestem zwykły konduktor. Taki, co przy umocnieniach 
i artylerii robi. Tak mówcie i inni niech też tak mówią. – Błażej 
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uświadomił sobie nagle, że może nie zdążyć do ojca Rufina przed 
nieszporami, więc szybko dodał:

– I o nic się nie frasujcie! Będę wracał, to się do nich obrócę. 
Już moja w tym głowa: tak im do uszu nakładę, że odtąd żaden 
waszego męża nie zaczepi!

– Bóg zapłać! – Durlakowa pochyliła się, jakby chciała pocało-
wać pana Dutkiewicza w rękę, a jej biała koszula znów rozsunęła 
się aż po brzegi stromych piersi. Odskoczył w tył, jakby oparzył 
go sam ich domysł:

– A co do ziół, to pamiętajcie też, że kiedy słońce jest w znaku 
panny, wagi czy skorpiona, to nadzieja na poczęcie niewielka. 
Przyjdzie strzelec, to sami zobaczycie, jakie wam Jasiek na schwał 
niemowlę ustrzeli!… No!… A teraz już na mnie czas i na was chy-
ba też… Z Bogiem!… – odwrócił się i puścił się niemal biegiem 
w głąb alei.

– Niech Bóg prowadzi! – Marta Durlak pobiegła wzrokiem za 
swoim wołaniem, upewniając się, że nie ominie ono uszu pana 
konduktora. Przez chwilę marszczyła czoło, jakby chciała jak 
najdłużej śledzić wzrokiem niknącą sylwetkę, albo próbowała 
zamknąć w słowach jakąś myśl. Jedno było ważne i drugie chy-
ba też, bo kiedy już odwracała się w stronę folwarku, mruknęła 
pod nosem:

– Jakbym wiedziała, gdzie taki strzelec śpi, to obeszłoby się 
i bez Jaśka… 

W budynku nowicjatu trwała natomiast próba kleryckiego 
chóru. Przez otwarte okna szły frazy pieśni, przerywane raz po 
raz głośnymi uwagami dyrygenta. Przedwieczorna cisza, która 
stała wśród drzew, niosła ją w głąb przyklasztornego parku, roz-
snuwała po alejkach: „już się zmierzka, nadchodzi noc / popro-
śmy Boga o pomoc”. Melodia rozrastała się i piękniała. Śpiewna 
prośba rosła, kładła się na trawach niby mgła. Chciało się iść za 
nią, robiło się pierwszy krok, a wtedy urywała się gwałtownie 
i przykro jak mimowolna drzemka:
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– Tenory! Ile razy mam mówić! Na przeponie! I nie piać mi jak 
pisklaki, tylko pełnym, okrągłym dźwiękiem! Jasne?! No! Jeszcze 
raz. Od połowy piątego taktu. Skupcie się!

Pan Błażej przystanął. Grabowa aleja kończyła się długim, 
świeżo skoszonym trawnikiem. Na źdźbłach krótkich jak borsucza 
sierść kładły się przez chwilę pojedyncze nuty akordu, a potem 
znów zaczęła iść muzyka, nadciągała powoli jak zmierzch: 

– Poprośmy Boga o pomoc /aby on naszym strażem był / od 
złych czartów nas obronił… 

– Niech będzie pochwalony. Ja do ojca Rufina… – Zawołał, 
spostrzegłszy na ławce przed drzwiami przygarbioną postać bra-
ta furtiana.

– A na wieki, na wieki… Spocznij waszmość… Próba się zaraz 
skończy, to wyjdzie – staruszek wskazał miejsce obok siebie.

– Nie wiedziałem, że mistrz nowicjatu dyryguje też chórem… – 
zagaił Dutkiewicz.

– A czymże on nie dyryguje?… – westchnął paulin. – nowicjat, 
folwark, wnet by może i o komendę nad gwardią jasnogórską się 
pokusił…Waszmość wybacz, że zrzędzę, alem już tak stary, że 
mówię po prostu, co myślę…

– To tak jak nasz marszałek, choć on jeszcze trzydziestu lat 
nie skończył… – Błażej uśmiechnął się pod wąsem i poczęstował 
mnicha tabaką.

– Nie, dziękuję… – Brat furtian poczekał, aż chorąży kichnie 
i otrze twarz chustką, a potem dodał z zadumą: 

– Młody Pułaski… Słyszałem… Prostolinijny jak rapier… Jak-
by się na polu bitwy urodził… Niedobrze… Taki zawsze kłuje 
w oczy…

– Chyba nie konfederatów… 
– Tak waść myślisz? – Furtian wyraźnie ożywił się, jakby coś, 

co go nurtowało od dawna, wreszcie znalazło swoje ujście. – Ja 
wiem, że ci, co u niego służą, skoczyliby za nim w ogień. Ale mam 
też siostrzeńca u Zaremby, który właśnie wprost mi napisał, że 
żadnego połączenia się ich oddziałów z pułaszczakami nie będzie.
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– A to czemu? – Pan Błażej drgnął, poruszony, bo sprawa współ-
pracy z oddziałami wielkopolskiego bohatera była kluczowa w pla-
nach na przyszłość.

– A temu, że Pułaski nikogo poza własnym sumieniem słuchać 
nie przywykł. Temu, że nie tylko zbyt dzielny, ale i nazbyt samo-
dzielny. Temu, że on politykę waży sobie lekce, a pan Zaremba 
przeciwnie. A wreszcie i temu, że… – furtian urwał nagle, bo drzwi 
od auli rozwarły się z hukiem, a na korytarz nowicjatu zaczęli 
wysypywać się klerycy.

– Jak się nazywa ten wasz siostrzeniec? – zdążył jeszcze zapy-
tać Dutkiewicz, podnosząc się na widok brata Rufina.

– Jędrek. – odpowiedział mu furtian i natychmiast się popra-
wił: – Jędrzej Kitowicz.

Porucznik Etienne de la Serre szedł tymczasem brzegiem 
błotnistego szańca tak szybko, że kapitan d’Etagnon – niższy 
i okrąglejszy – zmuszony był co jakiś czas do mozolnych i ryzy-
kownych podbiegów. Pozbawiony chwili na złapanie oddechu, był-
by zapewne już dawno został daleko z tyłu, gdyby jego towarzysz 
nie zatrzymywał się co jakiś czas i nie wyrzucał z siebie słownych 
pocisków, które niby ślepe naboje rozpryskiwały się nad głowami 
pracujących chłopów, nie robiąc na nich najmniejszego wrażenia.

– Widzisz to, co ja?! Widzisz to?! Przecież oni nie zdążą nawet 
do grudnia! Tu powinna być reduta, a jest co? Jest rozpierdu-
cha! Przypatrz się! Tędy powinien iść redan. Szpicem na północ. 
Widzisz tu jakiś szpic? Widzisz tu w ogóle coś poza kupą błota?

– Merde! – Pan d’Etagnon skłaniał się właśnie do udzielenia 
odpowiedzi, gdy jego lewy but uciekł nagle do tyłu, przymuszając 
kapitana do wykonania zaskakującego szpagatu, zakończonego 
efektownym padem bocznym.

– Merde… Merde… – Zawsze to samo! – Porucznik nawet nie 
próbował odwrócić się w stronę kompana. 

– Że gówno, to i ja sam wiem. I to aż za dobrze. Potrafisz powie-
dzieć, ilu ludzi nam tu brakuje!? A Walewski piechoty nie pożyczy, 
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bo ją właśnie musztruje na placu! Cała nadzieja w tym, że nam 
Dutkiewicz tych kleryków przyprowadzi! Dawno powinien już być 
z powrotem! – przyłożył rękę do oczu, wpatrzył się w linię parku 
okalającego nowicjat, słysząc jednak dziwny chlupot za plecami, 
odwrócił się gwałtownie:

– Mon Dieu ! A to co znowu! – Załamał ręce, bo oto nie kapi-
tan d’Etagnon człapał właśnie w jego stronę, lecz Golem, świeżo 
ulepiony przez stwórcę i zupełnie niemy. Wśród grupy mężczyzn 
sypiących szaniec poderwał się śmiech.

– Sacre bleu! – Krzyknął w ich stronę. – Dawać mi tu wiadro 
z wodą i do roboty! 

Niewiele myśląc, chlusnął w twarz kapitana, który odzyskaw-
szy człowieczą postać, odnalazł w sobie również mowę. Zaraz 
też począł z głębi swego ducha wywodzić litanię – pełną poetycz-
nych wezwań, odnoszących się do pochodzenia, właściwości oraz 
przeznaczenia częstochowskiej gleby. Zapewne zresztą kontynu-
owałby ów kunsztowny poemat jeszcze długo, gdyby od strony 
nowicjatu nie dobiegła nagle dziarska melodia i gdyby wraz z nią 
nie wynurzył się zza drzew orszak młodzianków z łopatami na 
ramieniu.

– Mon Dieu! Jesteśmy uratowani! – wykrzyknął de la Ser-
re i klepnął przyjaciela w ramię, nieopatrznie pozbawiając go 
równowagi. Z oczywistych względów na skutek owego czynu 
nie trzeba było długo czekać. Chłopi opowiadali sobie potem, 
jak to „pan Ser”, chwycony przez kapitana za rękaw, puścił się 
w z nim wdzięcznie w tany, wykonując najpierw gwałtowny pół-
obrót, potem piruet a następnie kilka improwizowanych figur, 
przypominających oberka. Klerycy opisywali natomiast swemu 
przełożonemu brawurowy rajd dwóch istot latających, które 
z ogromną prędkością pokonały błotniste zbocze reduty bez uży-
cia jakichkolwiek widzialnych pojazdów. Z kolei konduktor Dut-
kiewicz uważał, że eksperyment naukowy, jaki zaproponowali 
obaj Francuzi, w pełni dowiódł, jak ogromną rolę w polepszeniu 
właściwości obronnych szańca pełni możliwość zmniejszenie 
siły tarcia, wytwarzanego na jego powierzchni. Nie trzeba przy 
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tym dodawać, że nie omieszkał wykorzystać swych przemyśleń 
kilka tygodni później – podczas drugiego etapu przygotowań 
do obrony.

***

To były ostatnie rydze tego roku. Ciuryłowa, nie przestając narze-
kać na zięcia, postawiła oba kosze na stole i poprawiła chustkę na 
głowie. Pułaska posłała siostrę Izabelę po pieniądze. Przekupka 
usiadła i czekała na zapłatę, świdrując małymi oczkami każdy 
kąt rozmównicy panien kanoniczek. Bo też kto widział takie rze-
czy? Miał wóz, konia, handel szedł jak trzeba i nagle przepadł. 
Hanusia mało źrenic nie wypłakała, a ten dopiero za miesiąc dał 
znać, że pod Sawą służy i że ten Sawa też szlachcicem nie jest. 
I co z tego, że nie jest? Koń stoi, siano je, a przecież to wszystko 
kosztuje. Sprzedać źle, trzymać zaś przez zimę – jeszcze gorzej. 
Jakby kiedyś tego Sawę w mieście zobaczyła, to by mu wygarnę-
ła wszystko do samego spodu. Że tylko prostych ludzi bałamuci. 
Że nic z tego ich wojowania nie będzie, tylko żal i gorycz, a może 
i śmierć sama…

– Niech Bóg wynagrodzi! – Schowała pieniądze za pazuchę, 
a widząc, że nie wciągnie kanoniczki w głąb swojej skargi, ude-
rzyła w nutę ogólnego ubolewania nad stanem świata:

– Niech siostra sama powie, czy nie lepiej byłoby ludziom, gdy-
by każdy swego interesu pilnował… Wojny były i będą, a prosta 
kobieta nigdy z nich korzyści żadnej nie wyniesie. Chłopa tylko 
straci i więcej nic. Źle się człowiekowi od tego wszystkiego robi 
na duszy, a siostra widzę, że też dziś markotna… I pusto tu jakoś 
u was… – Popatrzyła z resztką nadziei na rozmowę, ale obie sio-
stry milczały. 

– Bo ja… Bo może i nagadałam temu gamoniowi… Może słó-
weczko za dużo… Ale żeby od razu na wojnę?… Przecież… Zresztą, 
po co ja to wszystko mówię… – Nagle machnęła ręką i siąknęła, 
jakby naprawdę zbierało się jej na płacz – Zostańcie z Bogiem… – 
Wytarła nos chustką, odwracając się w stronę wyjścia.
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– Nie turbujcie się. On wróci, zanim się spostrzeżecie! – Siostra 
Anna zrobiła ruch, jakby to właśnie chciała rzec, ale powiedziała 
całkiem coś innego. Głos miała też inny, niżby chciała – szorstki 
i zimny jak listopadowy deszcz.

– Idźcie z Bogiem… 
– A dyć idę… Idę… – Rozmównica znów robi się pusta. Siostra 

Izabela wraca do swoich spraw. Za oknem nadchodzi noc. Głos 
przekupki szamocze się jeszcze między oknami, ale on też zaraz 
zniknie. Anna z ulgą opiera się plecami o zatrzaśnięte drzwi, jak-
by bała się, że Ciuryłowa wróci. Ile to już razy słyszała od innych 
kobiet takie historie?… Sama też mogłaby długo snuć podobną 
opowieść. To z jej powodu zaciska teraz rękę na klamce. Dlaczego? 
Dlatego, że usłyszała na ulicy jakieś męskie kroki? Tak… Właśnie 
dlatego… Nie ma dnia, żeby nie przyłapywała się na tym: że coś 
jej się wydaje, że coś popycha ją do wyjrzenia na ulicę. Że serce 
łopocze w niej przyspieszonym rytmem, a przed oczami wciąż 
wirują tamte obrazy – jak oboje stoją w mrocznym korytarzu, jak 
rozmawiają, jak ona widzi w jego oczach błysk uśmiechu. I choć 
teraz trudno w to uwierzyć, ta kobieta, którą ona tam widzi, to 
ona sama – panna kanoniczka, która wie, że nie potrafi się podo-
bać, bo kuleje. Która wygląda teraz na ulicę, widzi kogoś, kto idzie 
w swoją stronę i od razu wie, że to nie on. To nie on…

 
– Sama je tu przyniosłaś? – Siostra Amelia stoi w progu spiżarni 

i bierze się pod boki, bo wciąż nie może ochłonąć ze zdumienia, 
widząc dwa ogromne kosze grzybów na stole. 

– Tak… Chyba tak… – Pułaska wygląda, jakby ktoś obudził ją 
z głębokiego snu. – Musiałam się zamyślić… – Odkłada nożyk, 
którym zdążyła już odkroić i oczyścić kilkanaście kapeluszy. Pię-
trzą się pod jej ręką – rude, błyszczące jak kawałki bursztynu świe-
żo wyjęte z piasku. W garnku obok widać ich białe nóżki, z których 
jutro zrobi się sos. Jeśli zamknie się oczy, to rydze widać dooko-
ła – w całej piwnicy, bo pachną w każdym zakamarku. Wszędzie 
pachną butwiejącym igliwiem, jesienią i jeszcze czymś, co trudno 
nazwać. Czymś, co jest cieniem czegoś innego. Czego właściwie? – 
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Anna podnosi wzrok, patrzy jak jej przyjaciółka w milczeniu roz-
pala pod kuchnią, jak nastawia garnek z wodą, w której trzeba 
będzie obgotować kapelusze przeznaczone do kiszenia. One pach-
ną butwieniem i utratą. Trzeba je dobrze przyprawić.

– Gdzie jest sól? – Amelia ma zaróżowione policzki i krępą, 
pełną życia sylwetkę. Lubi się śmiać. Raczej nie będzie kłopotu 
ze znalezieniem jej męża. A przy tym jest bardzo rozmowna. Pyta 
wcale nie dlatego, że nie może znaleźć soli, ale po to, żeby nie było 
za cicho. Cisza wydaje jej się smutna. 

– Chyba w kredensie. – Anna mówi zmęczonym głosem, bo 
wcale nie ma ochoty na zwierzenia. Najchętniej zaszyłaby się we 
własnym pokoju. Jej pociągła twarz tonie w cieniu. Głos też, więc 
być może myślami wraca znowu do tego zapachu i do tej dziwnej 
pewności, że wszystko jest stratą. Że życie polega na traceniu, 
choć nigdy nie wie się, co się właściwie traci i nigdy nie wiadomo, 
czym tak naprawdę było to, czego już nie ma.

– Rzucę też szczyptę cukru… Amelia soli i słodzi wodę, a potem 
zamaszystym ruchem odsuwa od ściany faskę przeznaczoną do 
kiszenia grzybów. Teraz trzeba pokroić cebulę, ułożyć na dnie jej 
krążki, dodać ze trzy ząbki czosnku.

– Nie ma już laurowych liści? – pyta, ale jest jasne, że gdyby 
mogła, zapytałaby o coś całkiem innego. Wystarczy na nią popa-
trzeć. Chodzi między półkami, ale to, czego chciałaby się dowie-
dzieć, wcale nie leży na półkach. To widać. Czy to nie ona podczas 
każdej wizyty pana Stanisława pojawiała się niby przypadkiem 
w korytarzu? – Pułaska przez chwilę przygląda się jej krzątaninie 
spod oka, czując, jak narasta w niej fala irytacji, a potem mówi 
coś, co powinna powiedzieć od razu; coś, co wzbierało w niej od 
samego początku i właśnie wylewa się chaotycznym strumieniem:

– Nie wiem… Chyba nie ma… Po co zresztą te podchody? I tak 
wiem, że chcesz zapytać o Strawińskiego…Wszyscy już wiedzą, 
że jego też nie ma i że nie mam od niego żadnej wiadomości… 

– Ale ja… Jakiego Strawińskiego? – Amelia podnosi brwi w tak 
szczerym zdumieniu, że Anna nagle zatrzymuje się w pół gestu, 
jakby na dobre obudziła się dopiero teraz. Dopiero teraz widzi cała 
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dziwaczność swego wybuchu. Czuje, jak oblewa ją fala wstydu. 
Siada i obejmuje głowę dłońmi. Na ramionach ma dłonie Amelii. 
Zapada cisza, ale żadna z nich jej nie przerywa. Pułaska odzywa 
się dopiero wtedy, gdy od strony korytarza zaczynają dobiegać 
jakieś odgłosy.

– Wiem, co o mnie mówią…Może to dlatego… Przepraszam 
Cię… Nie pojmuję, co się ostatnio ze mną dzieje. Muszę coś zmie-
nić. Potrzebne mi jakieś zajęcie. Na pewno nie tu. Mogę w ogro-
dzie, w szpitalu, mogę w ochronce… Ten kuzyn siostry Izabeli 
chyba naprawdę zawrócił mi w głowie… Przepraszam… 

***

Jesienią szpital Świętego Ducha zawsze wypełniał się lokatora-
mi po brzegi, ale teraz, pod koniec listopada naprawdę trzesz-
czał w szwach. Pojawiali się nie wiadomo skąd, niektórzy nawet 
z siennikami, które kładli w korytarzu, bo w salach od kilku dni 
nie było już nawet skrawka wolnego miejsca. Miało się wrażenie, 
że przynoszą ich pierwsze podmuchy zimy, że prowadzą ich na 
Przyrynek pierwsze śniegowe chmury. Nie było poranka, żeby kil-
ku nie zapukało do furty. Marcin Kostka, którego wszyscy wciąż 
jeszcze nazywali wiślanym dragonem, wyobrażał sobie, że to 
fala nocy wyrzuca ich na brzeg ogrodu, jak rozbitków zatopionej 
karaweli. Wolno podchodził, mrucząc pod nosem flisackie przy-
śpiewki. Odsuwał rygiel, przypatrywał się im bacznie, a potem 
prowadził do siostry Anny, nie pytając o nic. Bo i po co zadawać 
pytania, na które nie ma odpowiedzi? Czy najlepszą odpowiedzią 
nie jest czasami brak pytań?

Siostra Pułaska też nie lubiła ich indagować. Imię, nazwisko – 
już samo mówienie o tym, kim są, sprawiało im ból. Zaciskali 
szczęki, cedzili słowa przez zaciśnięte zęby, jakby nawet teraz, 
gdy sami o tym zadecydowali, wciąż jeszcze nie chcieli przyznać 
się do klęski. Romuald Kowalewski… Antoni Tyszkowski… Albert 
Horwat… Zacinali się, próbowali powstrzymać te wyrazy, jakby do 
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końca chcieli wierzyć, że wciąż są tymi samymi ludźmi, którymi 
byli kiedyś. Jakby uważali, że nawet w chorobie, nawet w kalec-
twie będą mogli nimi pozostać. Podnosili wzrok, patrzyli w głąb 
korytarza i mogli się o tym przekonać na własne oczy. Bo to widać 
od razu: w głębi tego budynku nie jest się ani kanonierem, ani 
huzarem, ani dragonem. Tam, w tym półcieniu korytarza w ogóle 
nie jest się kimś. W szpitalu nie możesz być przecież ani żołnie-
rzem, ani gospodarzem, ani kupcem. W szpitalu możesz być tylko 
szpitalnikiem. A szpitalnik nie jest kimś. Szpitalnik jest nikim. 
Nikt nie lubi przyznawać się do tego, że jest nikim. Właśnie dla-
tego Pułaska w ciszy prowadzi ich czasem już pierwszego dnia do 
kaplicy, prosi, żeby pomagali jej sprzątać i ozdabiać ołtarz. Tak jak 
tego zmizerowanego szlachcica, o którym można by powiedzieć, 
że przypomina wrak świetnego niegdyś galeonu.

– Teraz zabierzemy je na zimowanie. – Siostra Anna podniosła 
z parapetu doniczkę z pelargoniami, włożyła w jego chude ręce 
i bacznie mu się przyjrzała. Choć jego twarz zachowała jeszcze 
ślady dawnej szlachetności, złe życie zdołało już położyć na niej 
siną pieczęć, oplotło ją gęstą siatką czerwonych żyłek, pocięło 
bruzdami. Przez chwilę miała wrażenie, że gdzieś go już spotkała. 
Kiedy klękała przed Najświętszym Sakramentem, przyszło jej do 
głowy, że mogła go kiedyś zobaczyć, żebrzącego pod kościołem, 
ale akurat to wydało się jej najbardziej absurdalne.

– Trzeba ściąć liście, a łodygi zostawić w doniczkach w rogu 
piwnicy. Chodźmy! – Skinęła ręką, patrzyła, czy idzie i czy daje 
sobie radę z doniczką. Dawał.

– Czy waszmość nie z tych Walczykiewiczów, którzy mają dwór 
w Michalczewie koło Warki? – Zapytała wreszcie, gdy skończyli 
robotę i usiedli na stołkach, aby odpocząć. 

– Ano z tych, z tych… Mój brat rodzony tam siedzi. A panien-
kę Pułaską to pamiętam, jak ją chrzcili i potem jeszcze, jak już 
była prawie podlotkiem i tańczyła na mego chrześniaka weselu!

– Na weselu? Ja? – Anna uśmiechnęła się i przez chwilę próbo-
wała sobie wyobrazić, jak mogła wtedy wyglądać: w jasnej sukien-
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ce i czerwonych pantofelkach. – Czasem mi się wydaje, że nigdy 
nie byłam podlotkiem…

– Nigdy? Co też panienka mówi! Przecież na tym weselu tom 
się sam dziwił, że mimo kalectwa bawiła się panienka aż do bia-
łego rana. Tyle, że nie wiem z kim… 

– Ja też nie wiem… – W głosie Pułaskiej pojawił się chłód, 
a przez twarz przesunął się cień jakiegoś bolesnego wspomnie-
nia. Walczykiewicz zdawał się tego nie widzieć:

– Ślub widzę, ale potem wszystko mi się zlewa w jeden szpa-
ler rozmazanych plam. Nie tylko zresztą noc, dni po niej, ale też 
całe miesiące i lata… 

– Mówili mi żeś waszmość miał rękę do interesów… – Anna 
wstała, bo w drzwiach piwnicy akurat pojawiło się kilku chłop-
ców z workami suchych strąków fasoli. Pokazała im, gdzie mają 
je położyć. Stary opowiadał, nie zważając na jej zajęcia. 

– A miałem, miałem… Lekko przychodziło, to i lekko wycho-
dziło. Panienka spyta w oberżach, w szulerniach… Bóg jeden wie, 
ilem w nich pieniędzy zostawił… Wszędzie mnie tu było pełno…

– Powiadają… Anna usiadła i przypomniała sobie nagle, co 
mówił jej Kostka – Powiadają, żeś waszmość niejedną głowę tam 
swoją szablą poszczerbił…

– Tak mówią? – Walczykiewicz uśmiechnął się, ale wnet wrócił 
do gorzkiego tonu – panienka bardzo uprzejma. Kiedyś rzeczy-
wiście mnie tam pamiętali, ale to było dawno… Teraz i jam inny, 
i wszystko inne… 

– Wszystko inne? – Podniosła brwi, nie bardzo rozumiejąc. 
– A inne… Inne czasy, inni ludzie. Zaszedłem kiedyś na Dłu-

gą, żeby się z dawnymi towarzyszami pożegnać, a tam teraz co 
trzeci to moskiewski agent… Niby piją, niby w karty grają, ale 
tylko po to, by wichrzyć i pieniaczyć. Sam słyszałem, jak pytali 
paru dobrze już pijanych towarzyszy, czy nie pokusiliby się króla 
porwać, a może i zgładzić!

– Króla? Po co? – Pułaska chętnie zadałaby jeszcze więcej pytań, 
ale drzwi piwnicy otwarły się gwałtownie i stanęła w nich siostra 
Izabela:
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– Matka przełożona prosi siostrę do siebie w ważnej sprawie!
– Wybacz waszmość… – Anna wyprowadziła Walczykiewicza 

na górę i pożegnała się serdecznie. Znikał w korytarzu, a wtedy 
ścisnęła posłanniczkę za rękę:

– Co to za sprawa?
– Skąd mam wiedzieć? – odpowiedziała Izabela.

Ksieni tymczasem zapala świecę, bo za oknem powoli idzie 
mrok. Przez chwilę patrzy na pustoszejącą ulicę, jakby nad czymś 
się zastanawiała. Potem jeszcze raz czyta list podkanclerzego Bor-
cha, a jej niepokój powoli układa się w listę pytań. Kiedy wejdzie 
Pułaska, one zaczną padać niczym krople listopadowego dżdżu – 
męczące i nieuchronne. Najpierw o to, co tak naprawdę Anula 
wie o tym Strawińskim. O to, czy nie brał od niej jakichś listów. 
Wreszcie o to, czy nie prosił o pieniądze.

– Nie. O pieniądze nie. Prosił, żebym o nim Kazimierzowi napi-
sała. Tylko tyle. – Siostra Anna stara się być rzeczowa, ale jej głos 
lekko podnosi się i drży. Matka przełożona chce być delikatna. 
Tłumaczy, że Borch nie żywi uprzedzeń, powinien jedynie dowie-
dzieć się, kim jest ten człowiek, który nie dalej niż kilka dni temu 
prosił króla od zapomogę i uzyskał pewne wsparcie.

– Nic o tym nie wiem. W ogóle nic o nim nie wiem… – Siostra 
Anna odpowiada tak, jakby zbierało się jej na płacz. Ksieni obej-
muje ją ramieniem:

– Bóg jeden wie, co to za człowiek i z kim się w szulerniach 
spotyka… Gdyby się kiedy jeszcze tu pojawił, musisz być bardzo 
ostrożna…

– Będę… – odpowiada Pułaska, a w jej oczach pojawiają się łzy.

***

Jeszcze wydawało się, że świat śpi, otulony sinym śniegiem. Jesz-
cze nie chciało się wychodzić z domów, pachnących sianem i wigi-
lijną wieczerzą. Jeszcze godziny płynęły niespiesznie, jeszcze 
pisało się listy, jeszcze myślało, co tam w gospodarstwie, bo chyba 
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zrujnowane; co w rodzinie, bo młodsze dzieci pewnie ojca wcale 
nie pamiętają. Jeszcze czas był cichy i leniwy, a już szły ostatnie 
roboty przy wałach i redutach. Już robili na nich lodowe kurty-
ny, już uwijali się przy działach, jakby czuli, jak ziemia wibruje od 
tupotu nadchodzących wojsk. Jeszcze im brat Klemens przypo-
minał, że pojutrze rocznica tyszowieckiej konfederacji i że msza 
będzie uroczysta w kaplicy Cudownego Obrazu, ale mówił to 
tak jakoś osobliwie, jakby im spod obrusa trawy wonne wykradł 
i rozkazy tam położył – suche i twarde niczym ziarna prosa. Jesz-
cze więc ich wieczorami częstowano, jeszcze wznoszono toasty, 
ale już widać było, że im myśli uciekają od wędlin, odrywają się 
od kołaczy, by lecieć na mury twierdzy; by tam stać w niepokoju 
i milczeniu. 

– Idzie noc… – Hadała chuchnął w zgrabiałe ręce, po czym 
podniósł kołnierz kurtki. Właściwie, to chciał rzec coś całkiem 
innego. Wracali przecież z mszy i miał zamiar mówić o kazaniu 
przeora – że były tam takie słowa, od których człowiek robi się 
jakby większy. Może też powiedziałby coś o samej jasnogórskiej 
kaplicy – że jak do niej idzie, to mu się zdaje, że wchodzi w głąb 
własnej duszy. I wiele innych rzeczy mógłby jeszcze powiedzieć, 
gdyby znalazł dla nich słowa, ale słów zawsze jest mniej niż rze-
czy, więc mówi się nie to, co jest wewnątrz, ale tylko to, co widać. 

– Odprawa zaraz, a ty co… – zirytował się, bo wyglądało na 
to, że Błażej, zapatrzony w jakiś punkt nad dachami przykrytymi 
dla ochrony przed ogniem grubą warstwą zamarzniętego nawo-
zu i śniegu, wcale nie ma ochoty mu odpowiedzieć. – Wroga tam 
wypatrujesz? – 

– Nie… nie wroga…– Dutkiewicz machnął dłonią, jakby opę-
dzał się od jakiegoś natarczywego obrazu, ale on chyba wciąż go 
mamił, bo choć skręcili w stronę kwatery oficerów, to wciąż jesz-
cze oglądał się za siebie, aż wreszcie przeprosił towarzysza, że na 
odprawę przyjdzie za chwilę, bo teraz musi jeszcze coś sprawdzić.

– Idź, idź… – pan Bogdan wzruszył ramionami, a potem dziar-
sko pchnął drzwi do gwarnej, jasno oświetlonej izby. Dutkiewicz 
zniknął w mroku.
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Co właściwie zobaczył na murach? Wiało coraz mocniej, świa-
tło zniknęło wśród chmur. Chwilę wcześniej, kiedy ostatnie, bla-
de smugi słońca kładły się nad Częstochową, wydawało mu się 
jednak, że nieopodal północnego bastionu mignęła mu znajoma 
sylwetka. 

– Zwidy i tyle… – pomyślał, ale zaraz zobaczył ją trochę dalej. 
A potem dostrzegł ją pod kościołem. 

– Boże drogi… Jeszcze to… – westchnął, przyspieszając kroku. 
Od połowy grudnia nie było tygodnia, żeby nie natknął się w ciem-
ności na Durlakową. Za pierwszym razem zresztą dał się nabrać, 
gdy w izbie buchnęła lamentem, że Jasiek wraca napity, że bije ją 
okrutnie i zaraz zaczęła się rozbierać, by mu te wszystkie sińce, 
te ślady batoga dokładnie pokazać. Nie bez trudu wypchnął ją 
wtenczas na ulicę, myśląc potem, że cud to był prawdziwy, iż mu 
się udało i ją, i siebie samego od grzechu ciężkiego zachować. Od 
tamtej pory na jej widok żegnał się przecież na wszelki wypadek 
krzyżem świętym i nigdy jej za próg domu nie wpuszczał. Odpę-
dzać ją złym słowem, albo krzykiem jednak nie zamierzał. Zła czy 
zepsuta mu się bowiem wcale nie wydała, ale w rozumie osłabiona. 
To samo też Jasiek mu rzekł, gdy zaszedłszy jednego wieczoru, 
żalił się, że Marta kiedyś była całkiem inna i że on sam nawet nie 
wie, o co pana konduktora teraz prosić, bo czasem mu się zdaje, 
że albo ją kiedyś w gniewie naprawdę obije, albo sam się powiesi. 

– Jeśli to szaleństwo nieciężkie, to można chrzan świeży wyko-
pać i drobno posiekać. Taką papkę trzeba potem na cienką onuc-
kę położyć, która ciasno na głowie związana potrafi z niej z niej 
nieraz złe humory powyciągać… – poradził mu wówczas Błażej. 
Tydzień później powiedział zaś jeszcze, że dobrze jest też czarną 
kokosz ubić, na dwoje rozedrzeć i czym prędzej, póki ciepła, ze 
wszystkim na głowę nałożyć i na dobę zostawić. Jasiek wyznał 
mu wtedy, że są dni, gdy Marta jest taka jak dawniej. I że on za 
wszystko dziękuje, bo jakby nie pan konduktor, to by ją ludzie już 
dawno za czarownicę uznali. A co by dalej było, to strach pomy-
śleć. Pan Dutkiewicz zaraz więc obiecał mu, że będzie się na nią 
w mieście oglądał, żeby jakich grubszych głupstw nie narobiła, 
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rozum straciwszy do reszty. Potem jednak długo jej nie wiedział. 
Do dzisiaj.

– A to co znowu?! – Żachnął się, bo od strony bastionu św. 
Jakuba zerwał się nagły rejwach, słychać było krzyki i odgłosy 
jakiejś szarpaniny. Skoczył tam, nie bez złych przeczuć, a wszyst-
kie okazały się słuszne.

– Już od świąt się tu kręci. Strażników bałamuci i o dowódców 
wypytuje. A kiedyśmy ją dziś chcieli chwycić, to tak się wyrywa-
ła, pomstowała, jakby jakieś szpiegostwo miała na sumieniu! – 
zameldował szyldwach Kapica. 

– Gdzie ona teraz? – Pan Błażej potarł brodę, a od frasunku 
aż zmarszczył czoło.

– Darła się jak piekielnica, tośmy ją związali, zakneblowali 
i posadzili w stróżówce… – odparł kapral.

– Ktoś jej pilnuje? – Dutkiewicz ruszył we wskazaną stronę, 
nie przestając wypytywać.

– Nie, bo też jak by tu rzec… – Kapica zaczął tak obracać słowa 
w gębie, jakby go piekły. – Nawet ja sam… Pan konduktor swój 
człowiek, to zrozumie, że takiej lepiej jest z oczu zejść. Taka może 
i urok rzucić, i przekleństwo, i czort wie, jaką chorobę czy inne 
nieszczęście na rodzinę sprowadzić… A my ludzie prości, sposo-
bów na odwracanie czarów nieznający… Nie to, co pan konduk-
tor! – zakończył, próbując odzyskać fason.

– Gdzie jej tam do czarów! – Błażej machnął lekceważąco ręką, 
licząc na to, że swym autorytetem odwróci podejrzenia strażni-
ków. – Mąż ją pewnie po pijanemu obił, więc w histerię wpadła 
i tyle…

– Niechby tak było, bo Stacha Momota tak w rękę pokąsała, 
że gdyby czar miała w sobie, to pewnie zaraz wda się gangrena 
i żołnierz kaleką zostanie. – Dowódca straży nie dawał za wygra-
ną, wyraźnie przestraszony.

– Żadnej gangreny nie będzie. A wy sami czy nie kąsalibyście 
ręki, która wam gębę przemocą zatyka? – zaśmiał się Dutkiewicz 
i zaczął zaraz opowiadać, jak to sam kiedyś po bitwie, w chłopskim 
przebraniu przebijając się do pana Pułaskiego, w tarapaty wpadł, 
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gdy go karbowy w jednej wiosce za złodzieja uznał i w kurniku 
zamknął. Prawił żywo i barwnie, a nie ustał, dopóki nie zobaczył, 
że ich strach opuścił i można im do rozsądku przemówić. Śmiali 
się więc z tych jego przygód i nawet nie zauważyli, że już są przy 
stróżówce. Że Kapica otwiera drzwi, a tam nikogo nie ma, tylko 
okno kiwa się otwarte i śnieg w nie sypie.

– Uciekła… – westchnął Błażek, a za nim westchnął szyldwach 
i inni, a wszyscy z wielką ulgą. Bo też najbardziej turbowali się 
nie tym, że może jej nie być, ale właśnie tym, że jest i że trzeba 
będzie coś takiego zrobić, żeby i ona co nieco popamiętała i żeby 
im samym jakieś szaleństwo się nie udzieliło.

– Szukać nie ma co… – strażnik spojrzał jeszcze na wszelki 
wypadek na Dutkiewicza, a widząc, że ten nie oponuje, przypie-
czętował wszystko trzeźwą uwagą:

– Pan konduktor podobno śpieszy się do oficerów…
– Tak, w rzeczy samej! – Błażek spojrzał na strażnika z sza-

cunkiem i bez zbędnych słów ruszył przed siebie.

Tymczasem z izby oficerskiej wyrywała się kolęda i szła śmia-
ło aż na wały: „Narodził się nam Zbawiciel, Jezus Chrystus 
Odkupiciel / W Betlejem żydowskim mieście, z Panny Maryjej 
czystej!”. Nim Dutkiewicz dobiegł do drzwi, śpiew urwał się 
jednak gwałtownie, zapadło milczenie, a potem tumult się jakiś 
podniósł i z tego gwaru nagle wypadł na ulicę major Kułacki, 
dowodzący dragonami. Na wyjaśnienia nie było czasu – pędził 
do swoich, a jemu i paru innym spóźnialskim rzucił tylko przez 
ramię, że Drewicz idzie od Kłobucka. I to z taką siłą, że trzeba 
go nękać już na drodze, by nie mógł całej swej mocy skierować 
przeciw klasztorowi. Kiedy wcisnęli się do środka, marszałek 
Pułaski kończył odprawę. Usłyszeli, że sam idzie z jazdą w pole, 
a im każe podwoić straże i doradza, żeby od razu szli na spoczy-
nek, bo nie wiadomo kiedy przyjdzie im znów spokojnie zasnąć. 
Potem ktoś otwarł drzwi, przez które wpadła zmieć i zaczęła 
ich zabierać na zewnątrz. Jeden po drugim znikali w jej śnież-
nych wirach.
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Kiedy wstawali, było więc jeszcze ciemno. Na mroźnym niebo-
skłonie świeciły stalowe ćwieki gwiazd. Ubierali się, szepcząc po 
cichu słowa porannego pacierza. Tłoczyli się w kaplicy, patrząc 
w odsłaniającą się ikonę. Potem żegnali się w drzwiach święconą 
wodą i od razu puszczali się pędem. Ci na wały, ci na reduty, ci na 
bastiony. Noc nie ustępowała. Od wschodu niebo zaczęło szarzeć, 
ale wnet przyszły grube, grafitowe chmury, z których posypały 
się drobne płatki śniegu. Od strony Starej Częstochowy słychać 
było pianie kogutów.

– Dasz radę? – zapytał Błażek, widząc, że Pan Bogdan bezwied-
nie dobywa pistoletu i gładzi jego rzeźbioną kolbę.

– Tym raczej nie. – Hadała wycelował i każdy mógł zobaczyć, 
jak jego dłoń drży, nie mając pewnego oparcia w źle zrośniętym 
łokciu. – Ale tym tak! – Schował broń za pasem i poklepał lufę 
działa. – Panu marszałkowi do śmierci nie zapomnę, że mnie do 
domu nie odesłał, tylko mianował dowódcą armaty. Bo też cóż 
jest armata? Czy to nie to samo, co duża krócica?

– Prawie to samo. No, może tylko tyle, że trudniej trafić 
w monetę … Błażek uśmiechnął się, zadowolony z konceptu.

– Tak i nie. – Zastanowił się Pan Bogdan. – Można w monetę, 
ale można też w mennicę…

– Tego się trzymaj! – Dutkiewicz roześmiał się pełnym głosem, 
po czym rozłożył lunetę i zaczął wpatrywać się poświatę nad 
lasem. – Coś mi się zdaje, że niebawem będziesz miał okazję. – 
Pokazał przyjacielowi stado wron, które wzbiło się nad drzewa-
mi, a potem jak na dowódcę baterii przystało, szedł od armaty do 
armaty, tłumacząc kanonierom, gdzie mają celować. Był już świt. 
W powietrzu wirowały igiełki mrozu. Słońce rzucało spomiędzy 
chmur blade smugi. Zza ściany lasu dobiegł do nich głuchy, mia-
rowy łomot bębna.

– Za stempel! – Hadała zrywa się, zaczyna wykrzykiwać rozka-
zy. W innych działonach jest to samo i nagle cała bateria zaczyna 
wibrować tym samym potężnym rytmem, który zagarnia wszyst-
ko dookoła, zabiera wzrok, słuch, zabiera im ich samych. Bo prze-
cież są teraz samym ruchem: „Stempluj”! „Ładuj”! „Przybij”! Ktoś 
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porusza ich dłońmi, ustawia plecy, programuje gesty. Stemplowy 
wyciera lufę. Ładunkowy wrzuca kulę. Lontowy odpala. Rytm. 
Najważniejszy jest rytm. W artylerii nie mam miejsca na chaos. 
Artyleria to maszyna. Ludzie to jej podzespoły. „Przybij”! „Pal”! 
Tłoki i tryby przesuwają się miarowo, miarowo rusza produk-
cja, choć nikt tak naprawdę nie wie, ile wyprodukują dziś, a ile 
jutro. Ile śmierci. Długi wąż obcych mundurów wypełza z lasu, 
wije się po polach i jest jasne, że to właśnie śmierć, że to ona, 
puszczona w obieg, zaraz go dopadnie, zaraz zacznie wciskać się 
w jego zakola, gnieździć na karku, roić się w głowie. „Przybij”! 
„Pal”! Najważniejszy jest rytm. Melodia idzie dopiero potem – 
piekielny, niski huk, wrzask komend, jęki rannych. Ziemi podry-
wa się wraz ze śniegiem, jakby i ona chciała wziąć udział w tym 
makabrycznym korowodzie, w tym tańcu śmierci. Jakby i ona 
chciała wirować i jęczeć, biec i upadać, podnosić się i umierać. 
Hadała mierzy wzorowo. Błażej widzi, że to właśnie jego arma-
ta gruchocze wężowi głowę, gryzie szyję. Inne szarpią mu boki 
i przygważdżają ogon. 

– Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! – Dutkiewicz chrypnie 
od krzyku, bo oto z lasu wysypuje się kawaleria. Sunie w śnież-
nym obłoku w sam środek gadziego torsu, a wąż niespodziewanie 
znika, rozpada się na setki kawałków, dzieli na tysiące osobnych 
komórek! Wraz z nim znika śmierć. Gdzie jesteś śmierci? Wąż 
maleje, ale oddalając się – odzyskuje ciało. Z trudem łączy roze-
rwane tkanki ustępując pola. Jazda napiera, spycha go za wzgó-
rze i znika.

Hadała ze zdumieniem spostrzega wtedy, że słońce stoi już 
nisko, tuż nad ziemią, całe w czerwieni. Że od wschodu nadcią-
ga noc.

– Jaki dzisiaj dzień? – pyta, wciąż nie mogąc dojść do siebie.
– Ostatni. – odpowiada Błażek.
– Jak to: ostatni… – Pan Bogdan marszczy brwi, próbując na 

nowo ułożyć sobie świat w skołatanej głowie.
– Ostatni w roku.
– Sylwester?
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– Na to by wychodziło… – mówi spokojnie Dutkiewicz, jakby 
nie wiedział, że Hadale tylko tego brakuje, by sięgnąć za pazuchę 
po buteleczkę i przepić za zwycięstwo – to do tego, to do drugiego. 
Jakby nie wiedział, że zaraz huknie ktoś z pistoletu w powietrze, 
a drugi zacznie prawić, jakie to fajerwerki Moskalom okazali, 
jeszcze zaś inny będzie wiwatował i padał towarzyszom w ramio-
na. Jakby przeczuwał, że szybko minie im ten sylwestrowy wie-
czór, bo po godzinie wróci jazda, a Kazimierz, zamiast cieszyć się 
z wiwatów, powie im, że to wcale nie była cała armia Drewicza, 
ale jej przednie straże.

V I 

P R Ó B Y

Panny Kanoniczki Marywilskie świętują już drugi dzień. Kiedy im 
wczoraj wieczór ksieni przyniosła wiadomość, zaraz pobiegły do 
kaplicy przed częstochowską ikonę, a potem długo rozprawiały 
w refektarzu, dzieląc się tym, co tam każda miała na sercu. Było 
tego przecież niemało. Prawie każda miała kogoś w konfederacji, 
a o oblężeniu zrazu wiedziały tylko tyle, że nawet najwięksi liber-
tyni apelowali do króla, by zapobiegł profanacji najświętszego 
polskiego sanktuarium i wyprosił u ambasadora Wołkońskiego 
pofolgowanie Jasnej Górze. I dalej zresztą wiedzą nie za wiele, 
choć już przecie i jutrznia, i msza odbyła się dziękczynna z kaza-
niem płomiennym księdza infułata. Dlatego tak czekają. Już od 
dobrej chwili wiercą się niecierpliwie, patrząc na mateczkę, kiedy 
wreszcie da znak Pułaskiej, żeby czytała. I właśnie dlatego, gdy już 
zacznie, będą wołały, żeby to czy tamto zdanie powtórzyła kilka 
razy, bo raz nie wystarczy, żeby to wszystko wzrokiem objąć. Na 
pewno nie wystarczy, żeby stanąć na wałach i to wszystko czuć, 
dlatego ona będzie im czytała ten list kilka razy. Będzie im go 
czytała kilka godzin. Będzie powtarzała wiele dni, aż wreszcie 
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i jej samej wyda się, że klęczy w kaplicy przed obliczem Maryi, 
a na zewnątrz huczą działa i zbliża się wróg.

„Jasna Góra, dnia 30 stycznia Roku Pańskiego 1771 
 
Siostro moja najdroższa! 
 
Od niejakiego czasu zażywamy w naszej twierdzy 
spokoju, dziękując Bogu i Najświętszej Pannie, że nas 
puklerzem niebieskim osłonili i dopomogli odnieść 
wiktorię nad nieprzyjacielem. Ten bowiem już 
w pierwszym dniu tego roku pod mury w wielkiej liczbie 
przystąpił i chociaż podjazdami próbowaliśmy go 
niepokoić, usypał dwie silne reduty i poustawiał w nich 
haubice, armaty, a nade wszystko ciężkie moździerze, 
pożyczone od Prusaków. Zobaczywszy to, paulini zaraz 
przed obrazem Najświętszej Panienki krzyżem padli, 
a wraz z nimi wielu też mieszczan, chroniących się 
w klasztorze. Ich to zasługa wielka – a pewnie 
i wszystkich tych, o których słyszeliśmy, iż w całym kraju 
o ocalenie sanktuarium prosiło – że armaty wroga, przez 
dwa dni wytrwale bijąc, szkód nam nie poczyniły. Sami 
przecież widzieliśmy, jak kule albo zgoła omijały budynki 
klasztorne, na drugą stronę twierdzy padały, albo – 
trafiwszy w wieżę czy w kościół – odbijały się od nich nie 
naruszywszy cegły i na dwoje lub czworo pękały. Wszyscy 
też zaświadczyć mogą, że z naszej załogi nikt uszczerbku 
na zdrowiu nie poniósł, przeciwnie nawet – szkodę 
wrogowi czynił. Tak właśnie wyróżnił się pan Hadała, 
który wcześniej zakład jakowyś uczyniwszy, dotąd w one 
pruskie moździerze celował, aż jeden z nich całkiem 
rozbił.  
 
Taki to despekt wrogowi czyniąc, tuż przed świętem 
Trzech Króli poselstwa doczekaliśmy się od Drewicza. 
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Ten rzeczywiście trzech ludzi wysłał, ale bardziej mi się 
wydali oni podobni do siepaczy Herodowych, niż do 
onych mędrców ze wschodu, co szli za gwiazdą. Nie 
złoto też i nie kadzidło z mirrą nieśli, ale zachętę, abym 
twierdzę poddał. Nie czułem się w obowiązku z serca im 
błogosławić, więc rzekłem, że jeśli Drewicz chce życie 
ocalić, niech broń złoży, wtedy dam im wszystkim 
wolny pas ziemi przez całą Rzeczpospolitą – aż do 
Petersburga. A gdyby jeszcze raz jaki poseł, tak jak oni 
na przeszpiegi do klasztoru poszedł, to jak psa 
wściekłego na bramie przybiję. Bo też widziałem, jak im 
cały czas oczy na boki latały. I każdy też zobaczył, że nie 
w smak im była podobna odpowiedź, a Drewiczowi 
chyba jeszcze bardziej. Doniesiono mi potem, że 
obydwu kijem obił, a w furię wpadł taką, że mało 
namiotu nie rozszarpał. Natychmiast też ze wszystkich 
armat kazał strzelać, tak iż przez sześć godzin ogień 
szedł nieustanny na nas, aż drżało wszystko i zdało się 
nam, że już nie powietrzem, ale samym prochem 
zaczynamy oddychać. Jakeśmy potem naliczyli, ponad 
sto pięćdziesiąt kul spadło wtedy i wydawało się, że czas 
na chwilę stanął, bo jedna z kul robiła tarczę zegarową 
na wieży, mechanizmu jednak ni niszcząc. Cud to więc 
był widomy, że nikt nie zginął, poza oną nieszczęsną 
Durlakową, o której Błażej Dutkiewicz mówił mi potem, 
że na umyśle chora była i że sama szła pod ostrzał, 
wyraźnie śmierci szukając. Strat więc w załodze nie 
ponieśliśmy, a stało się zgoła odwrotnie: kilku nowych 
żołnierzy nam przybyło, który Ilia Dmytruk jako 
zbiegów z wojska rosyjskiego nocą sprowadził. Ci 
właśnie zaświadczyli, iż kozacy klną Drewicza na czym 
świat stoi, że ich w to miejsce przygnał, które 
„Bogorodica Preczysta” chroni, a przy tym wydał na łup 
„Pułaszczuka”, co w nocy spod ziemi gdzie chce wyrasta 
i siecze niemiłosiernie. 
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Trzeba Ci bowiem widzieć, żeśmy wycieczki liczne za 
mury czynili, a najśmielszą właśnie w noc po onym 
bombardowaniu. Nie spodziewali się nas Moskale, 
zmorzeni gorzałką i snem, popłoch więc powstał wielki, 
z którego korzystając, zagwoździł pan Bogacki 
z towarzyszami trzy największe armaty, a cośmy przy 
tym wojaków ubili, to nawet policzyć trudno. Tak więc 
nudno nam nie było, a że lada dzień należało się 
spodziewać szturmu, to biegałem tam i sam patrząc, czy 
wszędzie dość jest kłód, kamieni, ręcznych granatów, 
a wreszcie i wieńców smolnych, tak by cały lud 
zgromadzony w klasztorze mógł uczestniczyć w obronie. 
Nie uszło więc mojej uwagi i to, że zaraz po Trzech 
Królach podczołgało się pod nasze bastiony kilka patroli 
dla zbadania fosy. Kiedy zaś dziewiątego dnia stycznia, 
wróg nasz oddziały artylerii jął wycofywać, jakby 
szykował się do odwrotu, pewny już byłem, że jest to 
podstęp i niebawem szturm nastąpi.  
 
Jak więc opisać Ci te chwile czuwania, gdy zmierzch 
zapada, a mróz czyni powietrze krystalicznym? Jak 
nazwać tę dziwną przejrzystość, która zda się rozrastać 
w samej duszy? Tę jasną strunę, która z wolna napina się 
w nas aż do ostatnich granic? Myślałem o tym nieraz, 
a dziś tylko tyle Ci powiem, że właśnie w tej 
przejrzystości, w tej napiętej strunie jest cały smak życia. 
W niej sama jego esencja, bo nasze bytowanie nie jest 
niczym innym niż jedną wielką próbą i tylko w godzinie 
próby pojmujemy najlepiej, co jest człowiek i co mu 
należy czynić. Wtedy też najwyraźniej widzi się granicę, 
która jak mur ognisty oddziela podłość od honoru, 
egoizm od ofiarności, tchórzostwo od męstwa. Owa 
granica jest zaś jak miara, którą ktoś szacuje nasze 
słabości i nędze, nasze szlachetne porywy i cnoty; kładzie 
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ją przed nami jak zwierciadło, byśmy w nim zobaczyli 
nasze intencje i nasze uczynki. One bowiem będą dawały 
o nas świadectwo, gdy nas już zabraknie. 
 
Taka jest bowiem wojna i taki też świat, że dziś jesteśmy, 
a jutro może nas nie być, więc chce się to dziś wypełnić 
do końca, mimo słabości ciała i przeciwności aury. Ani 
sobie, ani innym nie pozwoliłem zasnąć tej mroźnej nocy. 
Godziny mijały wolno, wydawały się coraz dłuższe, więc 
ten i ów, usiadłszy w kucki, próbował lekkiej drzemki, by 
choć trochę odegnać znużenie. Prysło ono natychmiast, 
gdy o drugiej strzał armatni poderwał nas wszystkich na 
nogi i ujrzeliśmy, jak idą na nas. Aby naszym ducha 
dodać, a w przeciwniku go osłabić, rozkazałem wtenczas 
naszej kapeli hucznie zagrać „Pod Twoją obronę”, a setki 
gromkich głosów wnet podjęło tę śpiewną prośbę, która 
wzniosła się nad klasztor i stała tam cały czas, gdyśmy 
pracowali na murach. A uwijać się trzeba było w tej 
robocie bez wytchnienia. Choć bowiem każdy bastion 
strasznym ogniem kartaczowym w oczy Moskalom 
plunął – tak że wnet w bruzdach ziemi krew rannych 
i zabitych strumieniami płynęła – to jednak nie 
zaniechano ataku. Następował zaś przeciwnik nasz ćmą 
wielką i mimo ogromnych strat, wiązkami chrustu jął 
zasypywać fosę oraz postępować pod nasze mury, 
zawczasu okryte grubym lodem. I tu jednak 
przywitaliśmy go chwacko palbą pistoletową a także 
gradem grubszych pocisków – rzucając w dół najpierw 
wieńce smolne płonące, a potem fajerbale, szturmganki, 
granaty szklane oraz rozmaite inne instrumenta, 
któreśmy od miesięcy szykowali. Bosaki do odpychania 
drabin tylko okazały się niepotrzebne, gdyż owe drabiny 
dziwnym trafem okazały się za krótkie i do trzymania się 
na lodowej ścianie całkiem niezdatne.  
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Choć więc szturm się załamał, a nieprzyjaciel, porzucając 
w popłochu i chrust, i drabiny, w pole pierzchał, 
jeszcześmy ostrzał armatni ze dwie godziny co najmniej 
prowadzili, do ponownej wycieczki skutecznie go 
zniechęcając. Nareszcie wszystko ucichło. Dzień zaczął 
wstawać niespiesznie, a z fosy już nie bęben bojowy bił 
w niebo, ale niosły się jęki rannych i konających. Nad 
tymi paulini nasi, idąc wałami, znak krzyża świętego 
poczęli kreślić, dostępu do miłosierdzia Boskiego wcale 
im nie broniąc. Pan Walewski zaś, gdy już na dobre 
zrobiło się jasno, wyszedł ze swoimi i mnóstwo 
porzuconej broni, amunicji oraz ekwipunku ze sobą 
przytargał. Zwłaszcza więc z amunicji cieszyliśmy się 
wielce, bo z tą u nas zawsze krucho i niech nam Bóg 
przebaczy, żeśmy onegdaj kopułę z wieży klasztornej 
zdjęli i przetopili na kule. W Jego woli jest cała nasza 
nadzieja, bo cóż znaczy męstwo, gdy zlej sprawie służy? 
Wszystkich, co na murach tak się dzielnie sprawili, trzeba 
zresztą należycie pochwalić. Nade wszystko zaś głosić 
chwałę Pana, który naszymi rękami zechciał święte 
miejsce od ochronić od pohańbienia i sromoty. Ósma 
godzina była, gdy z klasztoru wyszła procesja wotywna, 
Sakrament Najświętszy niesiony był na murach i wielkim 
głosem Te Deum śpiewaliśmy przy huku wiwatujących 
armat i w akompaniamencie orkiestry. 
 
Ach, musiałyby Cię wzruszyć do głębi te podniosłe 
chwile, kiedy człowiek w głębi serca nabiera pewności, że 
nie pracował na darmo! Kiedy całym sobą czuje, że 
dobrze służy czemuś większemu niż on sam i że spełnił 
to, co Opatrzność w swych nieodgadnionych planach mu 
przeznaczyła! Radość była wśród nas wielka, a wiwatom 
i toastom nie było końca, ażem wreszcie musiał 
wszystkich do porządku przywołać, że wróg znów siły 
zbiera i lada dzień może uderzyć. Jakoż donoszono nam, 
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że jedni strugają drabiny, inni chrust z lasu wożą, jeszcze 
inni zaś mogiły wielkie zarówno na cmentarzu świętego 
Rocha, jak i obok niego kopią i tam trupy z pola zwożą, 
zaraz nad nimi egzekwie odprawiając. Dni mijały, 
a spodziewany szturm wszelako nie nadchodził. Armaty 
ich raz po raz się jeno odzywały, ale gdym wycieczkę 
z dragonami mymi przedsięwziął, to kozactwo żadne bić 
się z nami nie chciało, jakby tylko już myślało o dalszej 
podróży. Nareszcie więc w dniu piętnastym stycznia ruch 
w ich obozie rozpoczął się niepospolity – bo najpierw 
zapłonęły faszyny, a zza ich dymów i ognia raz po raz 
przezierały wozy z prowiantem ruszające w drogę.  
 
– Vivat! Vivat! – Podniosły się krzyki, które jednak 
wkrótce w nieparlamentarne słowa musiały się 
przemienić. Ujrzeliśmy bowiem, że Moskal, chcąc swą 
sromotę cudzym upokorzeniem powetować, wywlókł 
z nowicjatu świętej Barbary kilku księży i gromadę 
kleryków, którzy nam jesienią wały sypać pomagali. Tych 
do bielizny rozebrał i boso po lodzie pędził. „Czekaj 
psubracie bez honoru! Spróbuj i nas tak popędzić!” – 
Krzyknąłem, a skoczywszy na konie wypadliśmy w pole 
i bylibyśmy cały ich konwój na szablach roznieśli, gdyby 
zawczasu młodzianków wolno nie puścili i nie pierzchli, 
podpaliwszy wpierw część wozów z prowiantem, by ich 
w ucieczce nie wstrzymywały. 
 
Tak więc, siostro moja najdroższa, historia dni ostatnich 
się przedstawia, a co będzie dalej, Bóg jeden wie i jego 
aniołowie. Drewicz cofnął się pod Kraków. Doniesiono 
mi, że duch w jego szeregach marny, konfuzją 
częstochowską na pół złamany. Chwila jest zatem 
sposobna, by do reszty gadowi temu kark złamać, co 
mogłoby nastąpić, gdyby udało się nam i Zarębę poruszyć 
i Sawę tutaj ściągnąć. Nad tym teraz dzień w dzień 
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przemyśliwam i starania po temu czynię. Kończąc więc 
ten list, ciebie i siostry wszystkie proszę o modlitwę, 
byśmy w pracy naszej wytrwali i wroga z naszej ojczyzny 
raz na zawsze wypłoszyli, co daj Boże, amen. 
 
     Twój Kazimierz”.

– A  czy to prawda, co powiadają o  onym dragonie, który 
z murów do fosy spadł i żadnego uszczerbku na zdrowiu nie 
poniósł? Czy zdarzało się, jak opowiadają, że pociski nieprzyja-
ciela w gromadę ludzi wpadając, potrafiły utknąć w śniegu, żad-
nej nikomu nie czyniąc szkody? I czy istotnie pana Pułaskiego 
w dzień Matki Boskiej Gromnicznej krzyżem konfederackim 
odznaczono? Czy dadzą mu teraz komendę nad twierdzą, a może 
i  jeszcze bardziej zaszczytne godności? Czy prawda, że nawet 
Domouriez jest mu teraz przychylny? – Za każdym razem, gdy 
Pułaska kończyła czytanie, tym i podobnym pytaniom nie było 
końca. I nie było końca też różnym domysłom, jak się sprawy 
kraju potoczą, bo czuły siostry, że w konfederację jakby nowy 
duch wstąpił. Niejedna potrafiła zaś tak się rozmarzyć, że już 
widziała cały naród wierny i wolny, aż je musiała ksieni strofo-
wać, tłumacząc, że tam, gdzie Maryja działa, tam też i szatan 
dokazuje i nie wiadomo, jakie jeszcze próby na Rzeczpospolitą 
wiosną przyjdą i co potrafią zdziałać ci, którzy chcący lubo nie-
chcący złej sprawie służą.

***

Szła zatem wiosna pomieszana i dziwna. Codziennie słońce zosta-
wało na niebie trochę dłużej, jakby nie mogło napatrzeć się na ową 
cudaczną planetę, pełną takich osobliwości, jakich gdzie indziej 
próżno szukać. Topiły się od jego promieni śniegi, szły wezbra-
ne potoki, ale ich szum nie tyle usypiał, ile raczej właśnie budził 
rozmaite stworzenia z zimowej gnuśności. Nieraz przecież przy 
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obiedzie komuś ospała mucha zaswędziała na karku, a ci, co źle 
sypiali, mówili też, że przed świtem słychać już trznadle. Z koń-
cem marca zrobiło się zresztą cieplej, a od pól i łąk za jasnogór-
skim klasztorem szedł zapach wilgotnej ziemi i gnoju. Trudno 
było dziwić się, że czasem ten czy inny stawał o zmierzchu na 
wałach i wzdychał smętnie, wspominając swe gospodarstwo. Nic 
też dziwnego nie było w tym, że właśnie o tej porze rozmaite 
ptaki niebieskie zaczęły zalatywać do klasztoru, a każdy z nich 
puszył się i głosił swe zasługi oraz chęć służby w chorągwiach 
Pułaskiego, przedstawiając przy tym rozmaite plany dywersji na 
tyłach wroga – co najmniej szalone. Takim pan Kazimierz żad-
nego przystępu do siebie nie dawał, a zaraz po Zwiastowaniu do 
Białej pognał, zostawiając przyjezdnych na pastwę oficerskiego 
korpusu, przeważnie zaś panów Dutkiewicza i Hadały, a czasem 
też i Ilii Dmytruka, który najwięcej miał do takich cierpliwości. On 
to właśnie zazwyczaj na długie rozhowory ich wyciągał, twierdząc, 
że wiosna ma to do siebie, iż różne stworzenia w tym czasie na 
słońce wychodzą, to jest niedźwiedzie i krety, pszczoły i trutnie, 
motyle i rozmaite larwy, a świat jest wielki i dla wszystkich tych 
sprzeczności ma w sobie miejsce.

On też lubił potem opowiadać, jak to jednego z takich szcze-
gólnych wędrowców spotkał któregoś dnia pan Hadała, gdy świe-
żo podgolony wyszedł od cyrulika na ulicą. Przechodzień, nieco 
zagubiony, przestawił się jako pan Lisicki, co panu Jeremiaszowi 
zaraz dało asumpt do konceptu, iż istotnie twarz ma pociągłą 
i chytrą, szkoda więc, że włosy raczej czarniawe niż rude. Przybysz 
nastroszył się nieco na tak obcesową uwagę, lecz widocznie ważny 
interes go na Jasną Górę sprowadził, skoro jedynie zęby ścisnął 
i poszedł szukać miejsca, gdzie mógłby się zatrzymać. Niebawem 
też innych rzeczy z równą gorliwością zaczął poszukiwać, rozpy-
tując tu i ówdzie o pana Pułaskiego i dziwił się wielce, że nikt mu 
nie potrafił powiedzieć czy pan marszałek w twierdzy siedzi, czy 
znów gdzieś w polu przepadł, a wszyscy na samo słowo „Pułaski” 
zaczynali mu się podejrzliwie przyglądać. 
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Tydzień więc musiał upłynąć, a może i więcej, gdy go pan Bła-
żej przedstawił panom pułkownikom jako bohatera spod Lancko-
rony, który w lutowej obronie zamku jakoby brał udział i w tym 
boju zwycięskim wielce się odznaczył, co de la Serre osobiście 
może zaświadczyć. Posypały się wówczas pytania, na które gość 
odpowiadał z wielką swadą, nie bacząc, że po każdym jego słowie 
Ilia Dmytruk do pana Chyczyńskiego znacząco mrugał, ten zaś – 
z Lanckorony niedawno wróciwszy – oczy do nieba wznosił, jakby 
spodziewał się, że zaraz z chmur deszcz ognia i siarki spadnie na 
onego kłamcę i bajarza. Widząc to osobliwe teatrum, pan Hadała 
i Dutkiewicz jęli więc zaraz wychwalać kunszt wojenny pana Lisic-
kiego i pytali, jaką to ma sprawę do marszałka. Gdy zaś wyznał 
im, że jest to rzecz najwyższej wagi, która może samej osoby króla 
dotyczyć, zaraz w podziw wielki wpadli dla szerokości jego zamia-
rów i obiecali ułatwić posłuchanie. Odciągnąwszy zaś kompana na 
bok, wytłumaczyli, że Jasna Góra pełna jest rozmaitych szpiegów 
i skrytych zabójców, więc widzenie z komendantem można uzy-
skać tylko nocą, dzięki rozmaitym tajnym przejściom i znakom, 
w które gotowi są go za niewielka opłatą wtajemniczyć. Tę zaś 
nie dla siebie wcale zachowają, lecz zaraz zaniosą ojcu Rufinowi 
na pokrycie strat związanych z łupiestwami, jakich się Moskwa 
w gospodarstwie kleryków dopuściła.

Był więc pan Lisicki dobrej myśli. Oznaczonego wieczoru 
postarał się o czarną opończę, kiedy zaś mrok zupełny okrył 
klasztorne kamienice, ścisnął pod łokciem ciemnopiórą kurę, 
która była właśnie tajnym znakiem i tak wyposażony ruszył 
na spotkanie przeznaczeniu. Wiodło go ono wąskimi ulicami 
w umówione miejsce osobne, wśród pohukiwania sów i pisku 
myszy, próbujących wydrzeć się śmierci. Chmury zakryły gwiaz-
dy, a on mniemał zrazu, że przybył za wcześnie, lecz oto od pnia 
mocarnego dębu oderwały się dwie zakapturzone postacie i do 
niego podleciały niczym wielkie nietoperze. Natychmiast okazał 
kokosz i do gdakania zachęcił. Poznały one obie wtedy, że jest 
ich towarzyszem i poprowadziły pana Lisickiego w dół, jakby do 
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lochu, potem znów po schodach, niby na wieżę, aż znaleźli się 
w niewielkiej izbie, pełnej grozy. Światła w niej nie było bowiem 
żadnego poza lichym knotkiem świeczki małej, nad którą stał 
pan Pułaski lub może kto do niego podobny, twarz swą chowając 
w cieniu. Szeptem, który wydawał się z innego świata pochodzić, 
przywitał on nieznajomego i natychmiast oddalił obu przewod-
ników oraz kokosz.

– Teraz możemy porozmawiać spokojnie – rzekł, gdy tamci 
zniknęli w ciemności, więc mu zaraz pan Lisicki zaczął z przeję-
ciem opowiadać, jak to już od dawna nagannym obyczajom króla 
się przypatruje i jak kroki jego śledzi, coraz wyraźniej widząc, jak 
potknięcie monarchy mogłoby konfederacji dopomóc, a przecie 
dopomóc można i takiemu potknięciu, a nawet i sromotnemu 
upadkowi…

– Masz waszmość na myśli porwanie króla? – spytał wódz 
jasnogórski bez ogródek. 

– Tak! – odrzekł śmiało pan Lisicki, po czym opowiedział, jakich 
to ma oddanych mu towarzyszy w Warszawie, którzy chętnie wraz 
z nim podejmą się króla do Częstochowy siłą przywieźć.

– A w którym miejscu i o jakiej porze chciałbyś waść monar-
chę osaczyć? – indagował dalej pan marszałek, jego gość zaś 
coraz bardziej się zapalał, nie bacząc ani na szczegóły topografii 
miasta, ani na detale militarne, ani wreszcie na zwyczaje kró-
lewskiej eskorty.

– Piękne to wszystko. Piękne i bardzo wzniosłe, godne epopei – 
rzekł wreszcie Pan Pułaski i zadumał się nad ogarkiem, który 
zdawał się już dogorywać. Trwała ona refleksja chwilę niedługą, 
która jednak panu Lisickiemu wydala się momentem wiecznym. 
Z tego właśnie momentu wyszła niebawem decyzja i ozwał się 
głos dowódcy, który nakazał, by przyszły bohater dłonie obie 
przed siebie wyciągnął, te zaś trzymał w pobliżu świecy. Blade 
były one i – czy to z przejęcia, czy z zimna – lekko drżały. Prze-
jęty był też chyba pan marszałek, bo z atencją wielką pochylił 
się nad głową swego gościa, by ofiarować mu radę bardzo ważną 
i bardzo troskliwą:
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– Patrzę na pana ręce, panie Lisicki i zda mi się, że lepiej panu 
będzie niemi kury macać, niż króla porywać!

Ach, jaką moc kreacyjną miały te ciche i niepozorne wyrazy! 
Któż zdoła opisać, jaki nowy świat zaczęły stwarzać! Oto przecież 
jeszcze dobrze nie wybrzmiały, gdy w powietrzny bezmiar wbiło 
się gdakanie kwoki, a ciemność w drzwiach sali rozbłysła zapa-
lanymi pochodniami, zza których widać już było ludzi z nicości 
powstałych do bytu! Jaka też nagle zapanowała radość istnienia! 
Jaki śmiech gromki wybuchł w owej przestrzeni, która podda-
na gwałtownej przemianie, wnet okazała się mieszkaniem pana 
Dutkiewicza! Śmiały się przecież już nie tylko ludzkie głowy, ręce, 
torsy, ale chichotać zdawały się ściany, okna i sprzęty ubogie, 
to jest: dzban, miednica oraz krzywy stołek, które nagle wyszły 
z mroku nieistnienia! One to najbardziej rozsierdziły pana Lisic-
kiego, któren na twarzy nagle spurpurowiał, a szabli przy boku 
nie mając, porwał miotłę z kąta i z nią na pana Kazimierza się 
porwał. A że pianę przy tym z ust toczył, słów ludzkich nie mogąc 
z gardzieli wydobyć, chwycono go wnet pod ręce, a przywiązawszy 
sznurkami do onej miotły do furtki Lubomirskich procesjonalnie 
odniesiono i tam wypuszczono na wolność.

– A gdybyś chciał waszmość na Łysicę lecieć, to coś mi się widzi, 
że w lewo! – Zawołał za nim pan Hadała i kurę ciemnopiorą za 
nim do góry rzucił, która skrzydłami przeraźliwie bijąc powietrze, 
uleciała ze dwadzieścia metrów i na wierzbie spróchniałej siadła. 

Pytano tedy zawsze Dmytruka, gdy do tego miejsca swej opo-
wieści dochodził, co też potem z owym niefortunnym króla pory-
waczem się stało. Ilia pykał wtenczas z fajeczki i palcem w dymie 
kreślił dziwne znaki. Dawał przy tym do zrozumienia, że straszno 
o takich rzeczach mówić, bo donoszono mu, jakoby pan Lisicki 
w czerwonego upiora się zmienił i do tej pory lata po świecie, 
kłamstwa ohydne o konfederatach głosząc. Jedni dawali więc 
staremu kozakowi wiarę, inni zaś szeptali za jego plecami, że 
bajki prawi, bo pan Pułaski jeszcze przed Niedzielą Palmową na 
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Radę Wojenną do Białej pojechał i w owym wydarzeniu udziału 
żadnego mieć nie mógł.

***

Nie było więc chyba w tym czasie w Polsce miejsca, w którym na 
próbę nie byłyby wystawione ludzkie cnoty – zwłaszcza zaś cnota 
nadziei, która (może ona jedna!) pozwala widzieć nie to co jest, 
ale to, co za zrządzeniem Opatrzności stać się może. Czy mieli jej 
dość w sobie ci, co się wtedy w Białej zebrali? I czy sama natura nie 
wzywała ich do czujności, pokazując, jak spodziewany porządek 
rzeczy łatwo w swe przeciwieństwo może się obrócić? I czy kalen-
darz liturgii nie podpowiadał, że po chwale Palmowej Niedzieli, 
miast tryumfu, przyjdą godziny ogrójcowej trwogi i jęki konania? 
Wielu, słysząc bowiem, że niebawem od Preszowa Domouriez 
ma nadciągnąć z armatami i legionem cudzoziemskim, w któ-
rym prym wiedzie szturmowa kolumna dzielnych Niemców, już 
widziało kraj od Moskali wolnym, a na polach ojczyzny wiosnę 
wonną i urodzajną. Ci dziwili się najbardziej, gdy w Wielki Czwar-
tek nadeszły od zachodu ciężkie, śniegowe chmury, niesione lodo-
watym wiatrem i wnet biały puch okrył nie tylko góry dookoła 
Białej, ale i ją samą uczynił godną swego miana. 

***

Wiatr niósł zapach dzikich bzów i zielonego zboża. Pani Marianna 
wyszła na ganek Drozdowskiego dworku i zatrzymała się, pró-
bując sobie o czymś przypomnieć. Od strony stajni słychać było 
skwir polujących jaskółek i godzinki, które pan Zieliński nucił, 
doglądając rankiem gospodarstwa.

– Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, 
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.
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Nad puszczą płynęły jasne, puchowe łodzie, a naprzeciw nich 
białe łabędzie o dziwacznych kształtach, które zdały się dosiadać 
owych okrętów, wspinać na nie, nabierając przy tym ciemniej-
szej barwy. Ciemniał także podniebny ocean, podmalowany od 
wschodu granatową kredką. Taki ciągnął się właśnie ten czer-
wiec, że trudno było znaleźć dzień, by słonecznej i gorącej pogody 
nie przerwała nagła ulewa. A przecież zdarzały się też nawałni-
ce – zmartwienie prawdziwe, że zboże polegnie, grad zbije owoce 
w sadach, podziurawi pasternaki i jarmuże w ogrodzie. Przy jego 
plocie stało kilku parobków, deliberując nad dziurą, którą przy-
szło im naprawić. „Mogłyby już wracać!” – przemknęło Pułaskiej 
przez głowę, choć przecież córki wyszły przed chwilą. Nie dalej 
niż godzinę temu, ochmistrzyni wieszała im kobiałki na szyjach, 
tłumacząc, gdzie znajdą najwięcej jagód.

– Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

Wśród drzew mignął słomkowy kapelusz. „Gdzież ta zaraza 
znów się włóczy!” – mruknęła pod nosem, odruchowo przenosząc 
wszystkie swe frustracje na dziwacznego Francuza, jakby to on 
namawiał dziewczyny na wyprawę do lasu, choć przecież jeszcze 
spały, gdy on już leciał na łąki z tą swoją nieodłączną siatką na 
muchy pod pachą. Kim on właściwie jest? Czy aby tytułu szla-
checkiego nie używa bezprawnie? A przede wszystkim: czemu tak 
długo rozmawia zawsze z Moniką i coś jej tłumaczy, pokazując te 
wszystkie skrzyneczki, w których szpilkami poprzypinał rozma-
ite żuki, chrabąszcze, a wreszcie i motyle tak piękne, że człek się 
dziwi, czemu ich do tej pory na łące nie widział. Ech! Gdyby nie 
list Anny Jabłonowskiej, dawno by już pewnie wszyscy tu stracili 
do niego cierpliwość. Tymczasem, jakby przeczuwając, co wszy-
scy myślą, pan Zieliński z niemałą dumą odczytał im kiedyś przy 
stole pismo, w którym pani na Kocku i Siemiatyczach, z wielkim 
uznaniem wyrażała się o badaniach pana Dupont i oferowała mu 
od przyszłego roku zatrudnienie w swych dobrach.
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– O czym tak myślisz moje dziecko? – Chropowaty głos cio-
ci Zielińskiej zadziałał jak draśnięcie. Marianna odwróciła się 
gwałtownie, a potem podbiegła i podała ramię starowince, która 
posuwała się z niemałym trudem, wsparta prawą ręką na laseczce 
ze srebrną rękojeścią. 

– Burza idzie… – powiedziała szybko, jakby chciała narzucić 
temat rozmowy, bo wścibskie uwagi ciotuchny znano nie tylko 
w Drozdowie. „Czemu zawsze mówi «moje dziecko»… Dla niej 
wszyscyśmy jeszcze dzieci” – zdążyła pomyśleć Pułaska, gdy cio-
teczka stanęła i wskazując na ścianę lasu powiedziała coś takie-
go, że pani Marianna poczuła, jakby ktoś włożył jej kostkę lodu 
pod skórę:

– Wszystkich trzech za Francuza nie wydasz…
– Czemu akurat za Francuza? Albo to naszych mało? – próbo-

wała nadrabiać miną, ale w głębi duszy modliła się, by stara nie 
powiedziała głośno tego, co spędzało jej sen z powiek już od mie-
sięcy. Bo, że naszych mało, każdy wie. Najlepsi poszli do konfede-
racji. Wśród tych safandułów, którzy zostali, można by co prawda 
jeszcze kogoś szlachetnego szukać, gdyby nie to, o czym strach 
pomyśleć … Gdyby nie to, do czego nawet przed sobą samą trud-
no się przyznać – że majątek obłożony rosyjskimi sekwestrami 
i cała ich przyszłość wisi na cienkim włosku, który lada podmuch 
dziejowy może zerwać. Kto chciałby pannę bez posagu? – Wes-
tchnęła ciężko, jakby samo dopuszczenie do siebie takiej myśli 
przyniosło jej jakąś ulgę. 

– Dupont na razie poza motylami świata nie widzi… – powie-
działa, przypuszczając że zaraz dowie się czegoś o swoich długach. 
Troska cioteczki poszła jednak w zupełnie inną stronę.

– A ty, moje dziecko, a ty widzisz? – Zapytała i – jak to miała 
w zwyczaju – od razu udzieliła odpowiedzi. – Żałoba, żałobą, ale 
człowiekowi samemu nie jest dobrze. Przydałby ci się ktoś sta-
teczny przy boku. Ileż to wiosen liczysz sobie moje dziecko? Czy 
nie czterdzieści?

– Pię… Pięćdziesiąt, ciociu… – mruknęła Pułaska i nie wiado-
mo czemu lekko się zarumieniła.
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– Pięć krzyżyków! Cóż to znaczy? Gdybyś, jak ja, osiem miała 
na karku, to byś zrozumiała, czemu ci to wszystko mówię…

– Trochę się domyślam… Czy nie rozmawiał z ciocią ostatnio 
ów staruszek spod Łomży? Jakżeż mu? Beczkiewicz? Byczkie-
wicz? – Głos Pułaskiej zakipiał od irytacji, ale ciocia Zielińska 
zdawała się tego nie słyszeć. 

– Bączkiewicz. I wcale nie staruszek. Ledwie sześćdziesiąt 
osiem skończył, a powiadam ci – he, he – iż jędrny jeszcze niby 
kalafior. Cóż że łeb biały, gdy słupek zielony! – Uśmiechnęła się 
słodko, ale chyba bardziej do własnych myśli, niż do Marianny, 
bo ta aż prychneła, dotknięta do żywego.

– U kalafiora głowa wielka, ale słupek krótki… – rzekła wresz-
cie i nie oglądając się na ciocię, poszła do domu.

– Powiedziałabym, że jak gryka biały, to by odparła, że znów 
łodyżka za cienka… A człowiek jej przecież źle nie chce… – Pani 
Zielińska usiadła na ławeczce i jeszcze dobrą chwilę gawędziła 
sama ze sobą, póki nie zmorzył jej przedpołudniowy sen.

Tymczasem na wschodzie niebo ściemniało na dobre. W oddali 
zagrzmiało. Marianna chodziła chwilę po parku, próbując odma-
wiać różaniec, ale nie potrafiła się skupić. Jeszcze raz zerknęła 
w stronę lasu, przykładając dłoń do czoła. Nikogo. Postanowi-
ła posłać tam pachołka, żeby przywołał panny. Wzbraniał się, 
tłumaczył jakąś pilną robotą, więc dała mu parę groszy. Pole-
ciał. Odprowadziła go wzrokiem, ale złe przeczucia nie dawały 
jej spokoju. Przebrała się i zeszła na obiad, gdy wszyscy już zajęli 
miejsca. Pośpiesznie odmówiła modlitwę, zaczęła jeść rosół, nie 
mogąc powstrzymać galopady myśli.

„Więc oni wszyscy uważają, że ja?… Że ten jegomość… Boże! Co 
to za ludzie? Czy nie mają swoich spraw, że pchają nos w cudze? 
Co oni mogą wiedzieć o niej i o tym, czego by potrzebowała?” – 
Podniosła głowę znad talerza, bo wydawało jej się przez chwilę, 
że wszyscy przyglądają się jej uważnie. 

– Słusznie się Aśćka martwisz sprawami krajowymi. – odezwał 
się wtedy pan Zieliński, który rzeczywiście patrzył na nią od kilku 
minut, a jeszcze uważniej śledził swe obawy polityczne. – Zjadła 
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wreszcie Domourieza własna pycha, więc ledwo życie uratował 
pod Lanckoroną. Może teraz wreszcie się coś zmieni, bo mówią, 
że i Czartoryscy skłaniają się ku konfederacji, i Austrii nie w smak 
rosyjska dominacja.

– Tak. Tak. Na pewno… – odparła, uświadamiając sobie, że nie 
słyszała ani jednego słowa. Z opresji wybawił ją podmuch wiatru, 
który nagle wydął zasłony jak żagle. Razem z innymi odwróci-
ła się w stronę okna, ale to wcale nie pomogło. Nie udało się jej 
oszukać rozpalonej wyobraźni. Zamiast nadciągających chmur 
zobaczyła za framugą łysą i pokrytą plamami głowę pana Bącz-
kiewicza, który na skutek braku kilku dolnych zębów, nieustan-
nie wycierał sobie kącik ust, zwilżony nitką śliny. „Boże! Co za 
przypadłość! I czy to prawda, co opowiadał, że u nich bulwy to 
ulubione jedzenie?”. Brrr… – wstrząsnął nią dreszcz, bo jadła ów 
specyfik ze dwa razy w życiu i zawsze jej śmierdział pluskwami. 
Chciała znów coś odpowiedzieć kuzynowi, ale nie była pewna 
czy ten mówił do niej froncie tureckim, czy o czymś innym. Na 
wszelki wypadek pochyliła się nad talerzem.

– A cóż to, moje dziecko? Nawet wężymordy ci dziś nie sma-
kują? – Cioteczka pokręciła głową, widząc, jak pani Marianna 
niepewnie obraca widelcem ulubione przez nią korzenie skorzo-
nery, smażone w naleśnikowym cieście.

– Nie, nie… Smakują! Przepraszam, to ta ulewa! O córki się 
troskam, czy zdążą wrócić… – Pułaska jeszcze raz przeprosiła 
wszystkich:

– Wybaczcie, ale muszę zobaczyć, czy ich nie widać… – Ruszyła 
w stronę ganku, wstał też pan Zieliński, by postawić na parapecie 
zapaloną gromnicę.

– Wreszcie! – Prawie krzyknęła, widząc parobka idącego przo-
dem z Małgorzatką, a za nim rozbawione towarzystwo, w którym 
brylował nie kto inny niż Dupont. 

– Bonjour! – Francuz ukłonił się dwornie i poszedł do siebie.
– Patrz mamo! – z dumą zaczęły pokazywać kobiałki pełne 

czarnych jagód, chichotały pokazując sobie ukradkiem fioletowe 
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języki i sczerniałe palce, umiejętnie odwracając uwagę Marianny 
od poplamionych i przemoczonych sukien i bucików.

– Umyjcie ręce oraz usta w occie! I to migiem, bo Zielińscy 
gotowi pomyśleć, żeście mi tu schłopiały do reszty! – Burknęła, 
goniąc obie starsze do kuchni, a Małgorzatkę odciągnęła na bok.

– Czemuś taka nieswoja, stało się co? 
– Nie, nic mamo! – Mała spuściła oczy i widać było, że zbiera 

się w niej płacz, gotów wybuchnąć po kolejnych pytaniach.
– Umyj się, przebierz i przyjdź na obiad. – Pułaska objęła ją 

ramieniem i odprowadziła do oficyny. Czy myliła się myśląc, że 
najmłodsza prędzej czy później sama powie, co tak legło jej na 
sercu?

Tymczasem światło dziwnie pożółkło i właśnie w tych żół-
ciach odbijanych w liściach drzew, w łodygach traw, wiatr zaczął 
toczyć na gościńcu tabuny szarego pyłu. W jego poświsty wplotły 
się jazgot psów, a także porykiwania bydła, pędzonego do obór. 
Potem zaś z nad lasu przyszedł gęsty, szalony szum i wnet grube 
krople zaczęły rozpryskiwać się na piasku gazonu. Gdy huknęło, 
a kolejna błyskawica wbiła się w ziemię gdzieś za Narwią, wszyscy 
cofnęli się z ganku do domu i rozeszli po pokojach. 

– Boczysz się na siostry? – zapytała wieczorem Pułaska, widząc, 
że Małgorzatka zamiast iść do pokoju panien, siadła z książka 
na ganku. 

– Nie, nie. – zaczęła i może znów zacięłaby się w sobie, gdyby 
jej mama nie przytuliła i gdyby łzy złości wreszcie nie puściły się 
jej z powiek, właśnie złości i to przede wszystkim na Paulinę, bo 
ona to przecież wszystko wymyśliła – że pójdą nad Narew i tam 
suknie zmoczą, a potem Monika zacznie głośno wołać, że siostra 
się topi: „ratunku! Na pomoc”! I że nawet po francusku będzie 
krzyczeć: „Au secours!”, żeby tylko on to usłyszał, ten Dupont. 
I że on oczywiście nadbiegnie, a Paulina będzie leżeć w przemo-
czonej sukni na brzegu, nad nią Monika będzie zaś na kolanach 
zawodzić: „Ach, umarła, niestety, umarła!”. A kiedy już zobaczą 
Francuza, to buchnie lamentem: „Mon Dieu elle est mort! Elle est 
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mort!” i zacznie wodzić sobie po twarzy zabłoconymi palcami – że 
niby tak w niej straszna rozpacz – żeby on uratował jej najdroższą 
siostrę. Bo właśnie chodzi o to, żeby on ratował, żeby ukląkł przy 
Paulinie i robił jej sztuczne oddychanie, i żeby wyrwał ją od śmier-
ci. I właściwie wszystko tak właśnie się odbyło, no może prawie 
wszystko, bo Dupont chyba od razu zauważył, że Paulina wcale się 
nie utopiła, bo to jego sztuczne oddychanie bardziej wyglądało, 
jakby ją całował, tak że nawet Monika żartowała potem, jakoby 
ratując Paulinę też straciła oddech, czy może on by nie spróbo-
wał i jej samej pomóc go odzyskać, a potem nadszedł parobek 
i trzeba było już wracać… 

– Oj, dzieci… Dzieci… Jeszcze się nacałujecie, aż wam bokiem 
wyjdzie… – pomogła wstać córce i chwilę chodziły jeszcze po ciem-
niejącym parku, rozmawiając o tym, jak to jest, że każda chciałby 
mieć przy sobie kogoś odpowiedniego, a wybrać nie ma w czym.

– A co do Duponta, to już dawno chciałam z nim porozma-
wiać o jego przyrodniczych zainteresowaniach… – mruknęła pod 
nosem pani Marianna, gdy już powiedziały sobie „dobranoc” 
i każda szła w swoją stronę. Ω
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MAŁA: Artur
Jesteś

ARTUR: (nie odwracając się) Mała

Artur odwraca się, wstaje. Chwila wahania, 
w końcu niezdarnie padają sobie w objęcia. 

ARTUR: Jak umarła?
MAŁA: Zwyczajnie

we śnie
ARTUR: We śnie

AKT I
Scena 1

Dom, który jest rumowiskiem, graciarnią, na-
gromadzeniem niepotrzebnych rzeczy. Wcho-
dzi Artur. Długo błądzi pośród przedmiotów, 
wreszcie siada na czymś i zapala papierosa. 
Zaciąga się głęboko, wydmuchuje kłęby dymu, 
bawi się robiąc kółeczka. Wchodzi Mała. Ar-
tur jej nie widzi. Mała staje za nim, waha się 
czy go dotknąć, to wahanie staje się niezno-
śne. W końcu…

Osoby:
ARTUR – po czterdziestce
MAŁA – jego młodsza siostra
JACEK – jej mąż
HANIA – dawna miłość Artura
OJCIEC – Małej i Artura, około 

siedemdziesiątki
PANI LILA – przyjaciółka domu, po 

pięćdziesiątce
oraz
GŁOS – należący do starszego mężczyzny



JA
R

O
S

Ł
A

W
 J

A
K

U
B

O
W

S
K

I /
 P

R
Z

Y
S

IĘ
G

A
 
16
8

MAŁA: Tak
we śnie

ARTUR: To dobrze
dobrze że we śnie
Chyba ją nie bolało
Jak myślisz?

MAŁA: Nie wiem
Była nieprzytomna
umarła nieprzytomna

ARTUR: Nie wiedziała że umiera
MAŁA: Nie wiem

Lekarz stwierdził zgon o dwudziestej 
czterdzieści trzy

ARTUR: Więc wtedy umarła
MAŁA: Wtedy stwierdził że nie żyje
(z wahaniem, niezdarnie)

Może
napijesz się czegoś
albo zjesz coś
jesteś zmęczony
po takiej podróży
musisz być zmęczony

ARTUR: Nie
to znaczy jestem zmęczony
ale nie będę jadł i pił
jestem zmęczony ale nie z powodu 
podróży
podróż właściwie dobrze mi zrobiła
jestem po prostu zmęczony

MAŁA: Ja też jestem zmęczona
zmęczona i niewyspana
wszystko musiałam tu
no wiesz te rzeczy związane ze 
śmiercią

ARTUR: Tak

te rzeczy związane ze śmiercią
są bardzo czasochłonne

MAŁA: A czasu ciągle jakby mało
ARTUR: Masz rację

ja nigdy nie mam czasu
na nic
chociaż wydaje mi się że ciągle robię 
zbyt mało
to znaczy za mało czynności pracy
ale jestem zbyt zmęczony
żeby pracować tyle ile bym chciał

MAŁA: Ważny jest dobry plan
reżim pracy
od do
czy się chce czy nie
człowiek wtedy tak nie wariuje

(po chwili)
A gdzie reszta?

ARTUR: Co?
MAŁA: No twoi

gdzie?
ARTUR: No wiesz
MAŁA: Nie wiem
ARTUR: Przyjechałem sam

tak jest lepiej
te wszystkie rzeczy związane ze 
śmiercią
moje Słońce nie lubi pogrzebów
a Michu
on jest jeszcze za mały
i w ogóle

(po chwili)
A co u ciebie?

MAŁA: Więc przyjechałeś sam
Słońce nie lubi pogrzebów
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a Michu za mały
Matka czekała

ARTUR: Tak wiem
Ona zawsze czekała

MAŁA: Chciała zobaczyć synową i wnuka
jedynego
wyczekiwanego
To znaczy myślę że czekała i chciała
To znaczy uważam że tak byłoby 
właściwie
Mogłaby mi to powiedzieć
Słuchaj Mała tak chciałabym zobaczyć 
przed śmiercią
synową i wnuka mego jedynego
Ale była nieprzytomna
bardzo długo
całe tygodnie 
podczas których tylko na krótko od-
zyskiwała świadomość
Wtedy patrzyła na mnie
a potem odwracała się
zawsze się odwracała
albo po prostu zamykała oczy
Może zresztą nie zawsze była 
nieprzytomna
tylko udawała żeby na mnie nie 
patrzeć

ARTUR: A teraz już nie żyje
Matka umarła
Gdzie ona jest?

MAŁA: Masz na myśli ciało?
ARTUR: Ciało naszej matki
MAŁA: Chcesz je zobaczyć?
ARTUR: Czy ona

jest tutaj?

MAŁA: Nikt już nie trzyma ciał w domu
zajął się nią zakład pogrzebowy
ciało jest w kostnicy
Chcesz je zobaczyć?

ARTUR: Długo chorowała
MAŁA: Owszem jej ciało jest zniszczone

jednak stanowczo odmówiła kremacji
ARTUR: Wolałabyś żeby została spalona?
MAŁA: Poddana kremacji

To jej ciało
robi z nim co chce
nawet po śmierci

ARTUR: Cierpiała
ta choroba wiąże się z bólem

MAŁA: Dostawała silne środki 
uśmierzające
coraz silniejsze
aż straciła przytomność a potem nie-
przytomna umarła

ARTUR: O dwudziestej czterdzieści  
trzy

MAŁA: Wtedy stwierdzono
ARTUR: (przerywając jej)

u nas była dziewiętnasta czterdzieści 
trzy
Byłem wtedy w trasie
dzień przed i dzień po też byłem 
w trasie
o dwudziestej czterdzieści trzy
kiedy umarła nie spotkało mnie nic 
nadzwyczajnego
żadnego znaku
poza znakami drogowymi
kiblami w drodze
twarzami w drodze
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paleniem sikaniem jedzeniem 
wypróżnianiem się 
w drodze

(po chwili)
Czemu tu tak pusto?

MAŁA: Spodziewałeś się tłumów
ARTUR: Kiedy byliśmy mali

dom rozbrzmiewał głosami
od rana do nocy

MAŁA: Teraz nareszcie rozbrzmiewa 
ciszą

(po chwili)
ARTUR: Jak się miewa ojciec
MAŁA: Trzyma się

Wkrótce go zobaczysz
Może chciałbyś też zobaczyć matkę

ARTUR: Matka umarła
MAŁA: Leży tam sama
ARTUR: Ktoś wtedy przy niej był

wtedy
o dwudziestej czterdzieści trzy

MAŁA: Ojciec siedział przy niej do końca
Teraz też przy niej siedzi

(pauza)
Boisz się z nim spotkać
Ona już nie żyje ale on
ciągle żywy
ciągle o sobie przypomina

ARTUR: Czy ona
powiedziała coś zanim straciła 
przytomność

MAŁA: Mówiła te zwykłe rzeczy
jakie się mówi na szpitalnym łóżku

ARTUR: Co mówiła
MAŁA: Mówiła do innych

nie do mnie
do mnie nigdy się nie odezwała
piętnaście lat
dotrzymała słowa

ARTUR: Strasznie smutne
MAŁA: Siedziałam przy niej a ona

wzywała pielęgniarkę żeby poprawić 
poduszkę
nie pozwoliła mi się dotknąć

ARTUR: Uparta do końca
MAŁA: Wierna sobie
ARTUR: Uparta i okrutna

Wchodzi Jacek, człowiek energiczny.

JACEK: Tu jesteście!

(Jacek chwyta jakiś przedmiot i udaje, że chce 
go rzucić Arturowi)

Trzymaj szwagier!

(Artur chce złapać przedmiot, ale Jacek od-
stawia go na miejsce, śmiejąc się)

JACEK: Ale miałeś minę!

(Jacek podchodzi do Artura, wita się z nim 
kordialnie)

Cześć szwagier
kopę lat

(rozglądając się)
A gdzie reszta?

ARTUR: Przyjechałem sam
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(Jacek traci zainteresowanie Arturem, zwra-
ca się do Małej)

JACEK: Jak się czujesz kotku?
MAŁA: Nieźle
JACEK: Ale tu bajzel

Ten dom najlepiej sprzedać
a z tych pieniędzy zrobić jakiś 
pożytek/użytek

(Do Artura, z zapałem)
Słuchaj szwagier
co byś powiedział na agroturystykę
wszystko już sobie rozpisałem
Jakbyśmy to sprzedali to moglibyśmy 
zrobić
jakąś spółeczkę
bierzemy kredycik i kupujemy gospo-
darstwo na jakimś zadupiu
Ludzie to kochają
z wierzchu może wyglądać jak gówno
tylko w środku muszą być wygody
Co będziesz w tej Anglii siedział
a starego możemy nawet wziąć ze 
sobą
Co myślisz szwagier

ARTUR: (zaskoczony) Agroturystyka
nie znam się na tym 

JACEK: A ja się znam?
Ta rudera przynosi tylko straty
W życiu nie można stać w miejscu

MAŁA: Wiesz że ojciec się nie zgodzi
JACEK: Już ja go przekonam

A jak nie to przecież wiecznie żył nie 
będzie

MAŁA: Zamknij się

JACEK: Tylko nie tym tonem kotku
Nigdy nie mów do mnie tym tonem 
okej?

MAŁA: To nie zachowuj się jak prostak
JACEK: Jestem prostak i mi z tym 

dobrze
A ty co uważasz się za lepszą?

(do Artura)
Ma to po matce
Resentymenty
to chyba tak się nazywa
widzisz jestem prostak ale znam tro-
chę trudnych słów

(do Artura)
A jak ty w ogóle sobie radzisz?

ARTUR: A jakoś
JACEK: Dalej na tirach?
ARTUR: Na tirach
JACEK: Ciągle w trasie

w domu cię jeszcze poznają?
ARTUR: (zniecierpliwiony) Mówiłem już

jakoś sobie radzę
JACEK: Okej okej

nie denerwuj się
ludzie teraz strasznie drażliwi się 
zrobili
Jakbyś się wyrwał na wieś to poczuł-
byś się lepiej

ARTUR: Czuję się nieźle
i nigdy nie lubiłem wsi

JACEK: No tak
pan miastowy
gardzi wiejskim smrodem
ale na tym smrodzie możemy bajecz-
nie zarobić
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ARTUR: Powodzenia
JACEK: Nic się nie zmieniłeś

do końca życia chcesz na tych tirach?
twoja sprawa
mnie nic do tego
No będę leciał
mam masę spraw
Później pogadamy

(do Małej)
Ogarnij się trochę
niewyraźnie wyglądasz

(wychodząc)
Dziwna rodzinka nie ma co

MAŁA: (z wahaniem) Czy mogę
czy możesz
mnie przytulić

Artur ostrożnie, niezgrabnie przytula Małą.

MAŁA: Pachniesz papierosami 
i alkoholem
piłeś

ARTUR: Piłem
i jeszcze bym się napił

MAŁA: Nie teraz
ARTUR: Oczywiście

Matka nie tolerowała alkoholu
więc może jednak się napijmy

Mała wyciąga z torebki małą „piersiówkę”, 
podaje Arturowi, który pociąga spory łyk, 
oddaje naczynie Małej, która również pocią-
ga łyk, po chwili go ponawia i dopiero wtedy 
wkłada piersiówkę z powrotem do torebki. 

MAŁA: Jezu jak dobrze
ARTUR: Nie wiedziałem że ty też
MAŁA: Co „ja też”

Piję?
Nikt o tym nie wie
jestem anonimowym alkoholikiem

(Mała śmieje się)
MAŁA: Ty płaczesz?
ARTUR: Coś mi wpadło do oka
MAŁA: Pokaż

Mała zbliża się do Artura, ten ją odpycha.

ARTUR: (ostro) Zostaw mnie
(Mała odstępuje)
ARTUR: (łagodniej) Muszę się przejść
MAŁA: Do niej?
ARTUR: Nie wiem

może
(po chwili)

Ten dom wygląda jak ruina
Jak mogliście do tego doprowadzić?

Artur wychodzi.

MAŁA: Nie zostawiaj mnie
z nią

Scena 2

Przestrzeń bez ładu i składu, pomyślana byle 
jak. Poletko jałowej ziemi, kępki suchych ba-
dyli itd. Kawałek zardzewiałych torów kole-
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jowych. Siedzą na jakimś kamieniu czy starej 
beczce…

ARTUR: Miejmy za sobą ten schemat
zasuwam dniami i nocami
mam żonę której chyba nie kocham
i syna który

(urywa)
który jest wszystkim

HANIA: Mam kochającego męża
jestem kochającą żoną i matką
jestem spełniona w życiu osobistym 
i zawodowym
nie zamieniłabym mojego życia na 
inne

ARTUR: Nie masz pojęcia jak bardzo 
chciałem to usłyszeć

HANIA: Jeśli oczekujesz pocieszenia to 
źle trafiłeś

ARTUR: Nie będzie żadnej nagrody
nigdy

HANIA: Twój syn
ARTUR: (zaniepokojony) Co
HANIA: Szkoda że go tu nie ma
ARTUR: On jest
HANIA: Jeszcze za mały

wiem
ARTUR: Właśnie

i źle znosi długie podróże
HANIA: Dlaczego musiałam cię spotkać
ARTUR: Dlaczego musiałem cię spotkać
HANIA: Tylko błagam nie wspominajmy
ARTUR: Przecież jesteśmy przeszłością
HANIA: Kiedy wyjechałeś a właściwie 

uciekłeś

bez pożegnania
postanowiłam sobie że już nigdy 
przez nikogo
nie będę cierpieć

ARTUR: Jak dotąd ci się udaje
i nie masz zamiaru tego zmieniać

(po chwili)
Byłaś
jesteś moją jedyną miłością

HANIA: Dlatego mnie rzuciłeś
Broń Boże nie mam o to do ciebie 
pretensji
Tylko to po prostu nielogiczne

ARTUR: Życie jest nielogiczne
HANIA: Może twoje

moje jest bez zarzutu
ARTUR: Ciężko na to pracowałaś
HANIA: „Chyba” jej nie kochasz

Ty w ogóle jesteś czegoś pewny?
Poza tym że nie będzie nagrody

ARTUR: Poza tym chyba niczego
no może jeszcze tego że wciąż masz 
to światło

HANIA: Nie pozwoliłam mu zgasnąć
choć bardzo się starałeś

ARTUR: Jestem podłym chujem
i nie mam nic na swoje 
usprawiedliwienie

HANIA: Dobrze że wyjechałeś
i tak by z tego nic nie wyszło

ARTUR: Nie kochałaś mnie?
HANIA: Mówiłam żadnych wspomnień
ARTUR: Sama zaczęłaś
HANIA: Ale teraz już kończę

jestem zajęta
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nie mam czasu
ARTUR: Ja też nie mam czasu
HANIA: W takim razie

cześć
ARTUR: Moja matka umarła
HANIA: Wyrazy współczucia
ARTUR: Nie lubiła cię

nie lubiła żadnej z moich kobiet
HANIA: A ty byłeś posłusznym synkiem
ARTUR: To nie tak

Nasze spotkanie nie ma sensu
ta rozmowa nie powinna się zdarzyć

(po chwili)
Muszę tam iść
do niej
Poszłabyś ze mną

HANIA: Nie
Prawie jej nie znałam

ARTUR: Rzeczywiście głupia propozycja
HANIA: Poszłabym z tobą ale
ARTUR: Nie masz czasu
HANIA: Niedługo wyjedziesz

a ja znowu będę o tobie myśleć
chociaż wcale tego nie chcę

ARTUR: A gdybym został
HANIA: Wyjedziesz a nasze spotkanie

pozostanie niepotrzebnym 
wspomnieniem

ARTUR: Wiem że nie przestałaś mnie 
kochać

HANIA: A ja wiem że przestałam
dawno temu

ARTUR: Nie pasujesz tutaj
Zawsze chciałaś się stąd wyrwać
Pamiętasz

HANIA: Mieliśmy się stąd wyrwać razem
(po chwili, zniecierpliwiona)

Po co ja o tym mówię
to wszystko przez ciebie

ARTUR: Właśnie teraz powinnaś 
powiedzieć
że jesteś nieszczęśliwa
a całe twoje życie to kłamstwo

HANIA: A wtedy ty miałbyś powód
żeby zrobić coś z rękami
podszedłbyś do mnie objął 
i pocałował

ARTUR: Wtedy byś mnie odepchnęła 
i powiedziała
żebym już sobie poszedł

HANIA: Ale tak naprawdę nie chciałabym 
tego

(po chwili)
Widzisz jakie to beznadziejne i zgrane

ARTUR: Grajmy dalej
HANIA: Przez jakiś czas byłoby nam 

dobrze
a potem znowu byś uciekł
a ja znowu musiałabym umrzeć
żeby narodzić się na nowo
Na samą myśl zbiera mi się na 
wymioty

ARTUR: A gdybym nie uciekł
wtedy nie wiedziałem co robię

HANIA: Dziś nie wiesz jeszcze bardziej
ARTUR: Wtedy

jak wyjechałem
jak uciekłem
wpadłem w taki lej bez dna
spadałem we wszystkich kierunkach
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to nie miało końca
HANIA: Robi się późno

muszę iść
nie mam czasu

ARTUR: To spadanie we wszystkich 
kierunkach
jak w tym wierszu tego starego 
człowieka

HANIA: Nie mam czasu
idę

ARTUR: Spadając poznałem moją żonę
spadając zrobiłem syna
spadając zostałem zawodowym 
kierowcą
i spadając spędzam całe życie w trasie
Teraz spadając spotkałem ciebie
i chcę się w końcu zatrzymać
czegoś uczepić
Może ten lej nas nie wciągnie
może uda nam się
no wiesz
tym razem

HANIA: Nie będzie już żadnego razu
jestem zmęczona nic mnie nie obcho-
dzi twoje spadanie
twoje wiersze
zbiera mi się na wymioty
nie mam czasu
Mam dobre życie
jestem spełniona
osobiście i zawodowo
jestem spełniona i zbiera mi się na 
wymioty

ARTUR: Założyłem sobie fikcyjne konto
poznawałem kobiety

co dzień inna kobieta
co noc świetny seks

HANIA: Nie chcę tego słuchać
ARTUR: Wszędzie szukałem ciebie

miałem nadzieję że cię spotkam 
w którymś z tych
fikcyjnych kont
spadając szukałem
nawiązywałem znajomości
pisałem niestworzone rzeczy
byłem poetą reżyserem architektem
geografem kucharzem
tylko nigdy nie byłem sobą
Stałem się fikcyjnym kontem

HANIA: Nic mnie to nie obchodzi
nic do ciebie nie czuję
Pocałuj mnie nie mam czasu

ARTUR: Piłem i ćpałem
wyrzucali mnie
zakładałem kolejne fikcyjne konta
znajdowałem kolejną pracę
ciągle w trasie
w tym spadaniu
myślałem że do punktu który mógł 
być rozwiązaniem
ale nie było żadnego punktu

HANIA: Pocałuj mnie
ARTUR: A kiedy mój syn

kiedy on
HANIA: Co
ARTUR: Nic po prostu

w pewnym momencie wszystko się 
zatrzymało

HANIA: Dlaczego ciągle zerkasz na 
komórkę
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ARTUR: Czekam na wiadomość
HANIA: W związku z nim
ARTUR: Zaraz się rozpadnę
HANIA: Pocałuj mnie
ARTUR: Dlaczego jesteśmy tacy podli 

i mali
dlaczego dopiero w obliczu 
nieszczęścia
stajemy się ludźmi

HANIA: Chcę poczuć na moich ustach 
twoje usta
chcę to znowu poczuć
chcę coś poczuć

ARTUR: Przepraszam
nie mogę
przepraszam
to wszystko nie ma sensu
masz rację
to spotkanie nie powinno się zdarzyć

HANIA: Jesteśmy podli i mali
a w obliczu nieszczęścia nie stajemy 
się lepsi
stajemy się tylko bardziej martwi

ARTUR: Zaraz coś powinno przyjechać
moglibyśmy wsiąść i spadać razem
mógłbym cię trzymać za rękę
czuć twoją drobną żywą dłoń
twój nadgarstek cieniutki przegub
twoje żyłki tuż pod skórą

HANIA: Tutaj już nic nie przyjeżdża
to miejsce od dawna jest nieczynne
Jedyne co moglibyśmy to przespać się 
w jakimś hotelu
a potem jeszcze bardziej siebie 
znienawidzić

ARTUR: Pamiętasz nasz las
chodźmy tam

HANIA: Nie ma naszego lasu
budują nową drogę
Idź do matki
czekała na ciebie
a potem wracaj do żony do syna

ARTUR: Pozwól się pocałować na 
pożegnanie

HANIA: Za późno
nie mam czasu

ARTUR: Ja też nie mam czasu

Rozchodzą się.
Uwagi na gorąco: Podoba mi się to szamo-
tanie, ale nie powtórzenia banalnych słów – 
najpierw Hania chce pocałunku Artur nie 
spełnia jej życzenia, konkludują że nie ma już 
czasu – dialog z Różewiczem ok., ale cytaty, że 
matka odchodzi lub spadanie – powinny bu-
dować nowy rytm, żeby nie okazały się tylko 
kalką. Zaznaczam je żółtym tłem, a na czer-
wono wątpliwości stylistyczne. Cdn…

Scena 3

Z powrotem w domu. Ojciec zjawia się pcha-
ny na wózku przez Panią Lilę. Rozmowa przy 
stole.

OJCIEC: W końcu jesteś
pokaż no się
niech cię obejrzę

Artur zbliża się do Ojca.
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OJCIEC: Schudłeś
gdzie twoja żona
gdzie mój wnuk

ARTUR: Zostali
OJCIEC: Nie znaleźli powodu żeby 

pożegnać
twojej matki

ARTUR: Nie mogli przyjechać ze mną
OJCIEC: Nie mogli

Żyjesz gdzieś tam 
na jakiejś wyspie
i udajesz że cię nie ma
Myślałem że chociaż zobaczę mojego 
jedynego wnuka

ARTUR: Musiał zostać
OJCIEC: Musiał i się zsiusiał 

Więc jesteś tym no 
kierowcą

ARTUR: Jeżdżę dużymi/długimi 
zestawami

OJCIEC: (do Pani Lili) Słyszysz
jeździ dużymi zestawami
Miał być kimś a wylądował za kółkiem

(do Artura)
Za parę lat wysiądzie ci kręgosłup
a może już wysiadł

ARTUR: Jeszcze nie
OJCIEC: Nie bój

wszystko z czasem wysiada
wzrok kręgosłup kuśka

PANI LILA: No wiesz
Wstydziłbyś się

OJCIEC: (nie zwracając na nią uwagi) 
Moja kuśka swoje już przeszła

ale od czasu do czasu jeszcze się ocknie

PANI LILA: Wstydziłbyś się jak Boga 
kocham 

OJCIEC: (do Pani Lili) Ty nikogo nie 
kochasz
oprócz siebie

PANI LILA: (do Artura) Pana ojciec ma 
ciekawe poczucie humoru

ARTUR: (do Ojca) Kto to jest
OJCIEC: Pani Lila

przyjaciółka domu
PANI LILA: Pański ojciec dużo mi o panu 

mówił
OJCIEC: Kłamiesz

nigdy o nim nie mówię
PANI LILA: Podobno kiedyś pisał pan 

wiersze
OJCIEC: Wiersze srersze

na szczęście w porę z tym skończył
PANI LILA: Wie pan ja też 

od czasu do czasu piszę
może by pan przeczytał
co doradził

OJCIEC: Nie zawracaj chłopakowi głowy
ARTUR: Chętnie przeczytam
PANI LILA: Właściwie wszystkie znam 

na pamięć
na przykład ten

OJCIEC: Boże tylko nie to
ARTUR: Niech pani mówi
PANI LILA: (odchrząkuje, z namaszcze-

niem) Lampka słońca unosi się nad 
nami
naszymi pragnieniami naszymi 
grzechami
Witam ją czule jak kiedyś twarz matki
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a gdy zachodzi w snach zapalam 
lampki

OJCIEC: Dosyć
Ona potrafi tak godzinami
zamęcza mnie
ale jest przyjaciółką domu
więc jej nie wyrzucę

PANI LILA: Jeszcze nie koniec
(z poprzednim namaszczeniem)

I kroczę między nimi niby po 
cmentarzu
I cienie wspominam dawnych zdarzeń
Znowu jestem dziewczynką na cu-
downej łące
Aż budzę się i płaczę w wieczystej 
rozłące

ARTUR: Ładne
Ma pani talent

OJCIEC: Nie mów jej tak bo gotowa mnie 
jeszcze zanudzić na śmierć
tą gadaniną

PANI LILA: Jeszcze wczoraj mówiłeś że 
ci się podoba

OJCIEC: Żebyś mi dała święty spokój
PANI LILA: (obrażona) Dobrze

dam ci święty spokój

Odchodzi

OJCIEC: Nareszcie sobie poszła
niestety zawsze wraca

ARTUR: Skąd ją wytrzasnąłeś
OJCIEC: Już ci mówiłem

przyjaciółka domu
ARTUR: Nie pamiętam żeby tu bywała

OJCIEC: Może ja bywałem u niej
teraz się przydaje do pomocy
miałem tu zdechnąć samemu/sam?

ARTUR: Przecież jest Mała
OJCIEC: Mała się usrała

U matki byłeś?
ARTUR: Nie
OJCIEC: Czekała na ciebie
ARTUR: Pomóc ci w czymś
przy tym wszystkim
OJCIEC: Ona 

(ruch głową w stronę, dokąd odeszła Pani 
Lila)

wszystkim dowodzi
(po chwili)

Byłem podły dla twojej matki
a teraz jej pogrzebem zajmuje się

(po chwili)
Byłem dla niej podły i byłem z nią do 
końca
Małej nie chciała widzieć
głupie uparte babsko

(po chwili)
Niepotrzebnie spędziliśmy ze sobą 
tyle lat
ty chociaż nie marnuj sobie życia

ARTUR: Daj mi instrukcję obsługi
OJCIEC: Jak ci tam

na tej wyspie
ARTUR: (nieszczerze) Nieźle 

całkiem nieźle

Wchodzi Pani Lila, która nie zważając na nich 
zaczyna robić porządki, ściera kurze itd. 
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OJCIEC: Miałem nadzieję że nie wróci
PANI LILA: (do Artura) Niech pan nie 

słucha tego starego nudziarza
Traktuje mnie jak ścierkę
ale wie że gdybym odeszła
zostałby sam jak kołek w starym 
płocie

OJCIEC: Idź być bezczelna gdzie indziej
PANI LILA: (jak wyżej) Kiedy go 

poznałam
był całkiem inny
Tak jest zawsze
czas robi z nami co chce

OJCIEC: Nie wytrzymam tego
PANI LILA: Z niego zrobił zgorzkniałego 

kalekę
Nic już nie pisze
wylewa tylko te swoje nieczystości
To niewiarygodne ile tego może ze-
brać się w człowieku

OJCIEC: (do Pani Lili) Wynoś się stąd 
PANI LILA: Pańska matka miała anielską 

cierpliwość
O wszystkim od dawna wiedziała
Powiedziała mi
ale pozwalała nam na to
bo on potrzebował niani i kochanki
więc ona go niańczyła a kiedy już nie 
mogła
zostałam z nim sama

OJCIEC: Jak Boga kocham
wyrzucę cię na zbity pysk

PANI LILA: Miota się
pluje jadem
ale jest już całkowicie niegroźny

Nie ma w nim już nic z dawnego Hen-
ryka Holdera
Kazał wyrzucić wszystkie swoje 
książki

OJCIEC: (do Artura) Ta kobieta chce mo-
jej śmierci
i mojego majątku

(pokazuje Pani Lili gest skrzyżowanych rąk)
A tyle dostaniesz

PANI LILA: (ciągle do Artura) Gdybym li-
czyła na cokolwiek
związałabym się z kim innym
Bardzo szybko stracił urok
a i na początku ten urok był bardziej 
moim zauroczeniem

OJCIEC: (ostro) Zasraniem
PANI LILA: Stary głupi łajdak
PANI LILA: Dobrze że pańska matka nie 

musi już na to patrzeć
OJCIEC: O patrzy na nas na pewno

i jak zawsze skubie skórki przy 
paznokciach

PANI LILA: (do Ojca) Od kiedy to wie-
rzysz w życie pozagrobowe
stary głupi łajdaku

OJCIEC:  Zamknij się wreszcie wredna 
jędzo

PANI LILA chce coś powiedzieć, ale Artur 
wchodzi jej w słowo

ARTUR: Co tu się dzieje
jak tu w ogóle wygląda
jakieś bagno
śmierdzące bagno

Artur wzburzony wychodzi
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OJCIEC: (spokojniejszym tonem) Zawieź 
mnie do pracowni
a po drodze chcę do ubikacji

Pani Lila pcha Ojca na wózku/wózek z Ojcem

PANI LILA: Przyniosę ci herbatę 
i ciasteczka

OJCIEC:  Maślane
PANI LILA: Maślane

Scena 4

Jak w Scenie 2. 

ARTUR: Chodzisz za mną
HANIA: To ty za mną chodzisz
ARTUR: Nie mogę tam iść

Boję się
(po chwili)

Co masz w tej walizce
HANIA: Parę głupich drobiazgów

całe moje życie
Nadal chcesz ze mną wyjechać?

ARTUR: Stąd nic już nie odjedzie
HANIA: Kiedyś odjedzie
ARTUR: Ocknij się

Po co ci ta walizka
HANIA: Jestem wariatką

Wszyscy tak mówią
Oni muszą mieć rację

ARTUR: Chodź odprowadzę cię do domu
HANIA: Miło z twojej strony
ARTUR: Chętnie poznam twoją rodzinę

Hania zaczyna chodzić w tę i z powrotem po 
starych podkładach kolejowych: siedem kro-
ków, zwrot, siedem kroków itd.

HANIA: Przeżyłam tu trzynaście tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt trzy dni
Pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 
pięć
odkąd wyjechałeś
Ta walizka ma trochę mniej
kupiłam ją na pchlim targu
Lubię pchle targi
Wszystko tam jest stare 
i niepotrzebne
Myślisz że mnie mógłby ktoś kupić na 
pchlim targu?

ARTUR: Myślę że ktoś by się znalazł
HANIA: I co by ze mną zrobił?
ARTUR: Nie wiem

może znalazłby dla ciebie jakieś dobre 
miejsce

(po chwili)
Zatrzymaj się

HANIA: Nie
ARTUR: Chodzisz w kółko
HANIA: Nie

Kroków jest coraz więcej
(Po chwili Hania zatrzymuje się)
HANIA: Chcesz poznać moją rodzinę?
ARTUR: Jasne

Bardzo jestem ciekaw

Hania siada w kucki na szynie kolejowej, kła-
dzie przed sobą walizkę, otwiera ją i wyjmu-
je szmaciane lalki i szmacianego, czarnego 
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pieska. Sadza je przed sobą i patrzy na nie 
z czułością. 

HANIA: (z dumą) Moja kochana rodzinka
(podnosi i kieruje w stronę Artura pierwszą 

lalkę)
HANIA: To mój mąż

Ma na imię 
(pauza, Hania zwraca się do lalki)

No powiedz jak masz na imię
(zmienionym głosem)

Paweł
(czule, własnym głosem)

Paweł
Wspaniały człowiek
Jest czuły ale zdecydowany
Silny a jednocześnie delikatny

(przytula lalkę do twarzy)
Miły w dotyku
Czasem się sprzeczamy ale wiesz jak 
to jest

(po chwili)
Zresztą zawsze się godzimy
bo nie uznajemy cichych dni

(z przekonaniem)
Trzeba rozmawiać
dużo ze sobą rozmawiać

(odkłada pierwszą lalkę i bierze  
następną)
A to mój synek
Karol
Karolek
Trochę zamknięty w sobie nieśmiały
ale to dobry chłopiec
Kocha zwierzęta

Namówił nas żebyśmy wzięli ze schro-
niska kundelka

(podnosi szmacianego pieska)
Przedstawiam ci Milusia
Specjalnie wzięliśmy kundelka
Rasowe są bardziej kapryśne
i mało odporne na choroby
Karolek pamięta żeby codziennie wy-
prowadzać Milusia na spacerek

(po chwili)
A raz Miluś zeżarł mi książkę wiesz?
Tę którą mi kiedyś podarowałeś
pamiętasz

ARTUR: „Portret artysty z czasów 
młodości”

HANIA: Właśnie
Cała była w strzępach
nie dało się już poskładać

(do pieska)
Oj niedobry Miluś niedobry
ale i tak wszyscy bardzo go kochamy

(po chwili, Hania wyjmuje z walizki trzecią 
lalkę)
A to jest moja córeczka Karolinka
Tak im daliśmy na imię
Karolek i Karolinka
bo właściwie są bliźniętami
Tylko że Karolinka o kilka minut 
młodsza

(po chwili)
Ona to dopiero jest
Wszędzie jej pełno
Ma wiele zainteresowań
Ostatnio sobie wymyśliła że będzie 
się uczyć grać
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na ukulele
Wyobrażasz sobie?

(z ożywieniem)
Na ukulele
To taka gitara tylko że mniejsza

(delektując się słowem)
Ukulele ukulele ukulele
Ukukuku lelelele

(Jacek odchodzi, niezauważony przez 
Hanię)
Lubimy sobie wszyscy razem chodzić 
do lasu
ale wtedy jest śmiechu
Miluś łapie trop i pędzi przed siebie
a my wszyscy za nim
Miluś Miiiluuuuś wołamy
aż cały las huczy echem

(bierze pieska na ręce)
Kochamy naszego Milusia
ale najbardziej kocha go jego mamusia

(tuli pieska do twarzy)
Miluś też kocha mamusię

Naraz Hania odsuwa od siebie szmaciane-
go pieska, jakby nagle zdała sobie sprawę, że 
jest szmaciany. Z pieczołowitością umieszcza 
wszystkie lalki z powrotem w walizce, zamyka 
ją i odchodzi, starannie stąpając po podkła-
dach kolejowych. Liczy je po cichu.

Uwaga na gorąco: piękna scena, ale podskórne 
emocje powinny skutkować krótkimi zdania-
mi, rwanymi – bo jak są zbyt okrągłe, trąci 
fałszem sentymentalizmu

Scena 5

Scena jasna i ogołocona, tylko w głębi pio-
nowa, wąska i wysoka od podłogi aż po skle-
pienie szczelina, za którą widać głęboką 
ciemność. Artur podchodzi do szczeliny, sta-
je przed nią, tyłem do widowni. Waha się czy 
nie wejść do środka, ale ostatecznie zostaje 
po „tej”stronie.

ARTUR: Mama 
jesteś tam?
Chciałem cię tylko przeprosić
za wszystko
W sumie słabo cię znałem
byłaś zawsze tak blisko
że nie musiałem cię szukać

(po chwili)
Nie wiem czy pamiętasz
mogłem mieć wtedy trzynaście lat
pojechaliśmy nad morze
i jakoś tak się stało że wybraliśmy się 
na spacer plażą
tylko ty i ja
Chciałem ci wtedy powiedzieć 
coś ważnego
coś co byś zapamiętała do końca życia
a potem moglibyśmy to sobie razem 
przypominać
Ale prawie całą drogę szliśmy 
w milczeniu
a kiedy w końcu wróciliśmy do nasze-
go koca
poczułem wielką ulgę
Pamiętam to bardzo dokładnie
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pamiętam nawet jaki był wtedy kolor 
nieba
Mam to przed oczami
i to jak idziesz boso obok mnie
a twoje stopy zostawiają w mokrym 
piasku
niewyraźne ślady

(po chwili)
Potem już nigdy nawet nie 
próbowałem
szybko nauczyłem się gardzić słowami
To ojciec był mistrzem słowa
ja chciałem być inny
nie wiedziałem jaki
chciałem tylko się odróżnić
oderwać od niego
od was
Mieć swoje życie nie czuć na sobie
tych waszych ciągłych spojrzeń

(po chwili)
Kretyński monolog
mówię do szpary w drzwiach
a ciebie tam nie ma

(po chwili)
Wszystko czego dotykałem
zamieniało się w gówno
lepkie cuchnące gówno
Gówno!

(po chwili)
Przepraszam
nie powinno się używać takich słów
w obliczu „majestatu śmierci”
Tylko że ja nie czuję różnicy
pomiędzy tobą żywą a tobą umarłą

(po chwili)

Praca małżeństwo dom
wszystko nie takie jak chciałem
Nawet syn

(pauza)
Nie
on jeden jest taki jak trzeba
On jeden jest
koniecznością
I właśnie dlatego twój Bóg 
postanowił mi go zabrać
ale ja Mu nie pozwolę
słyszysz
ja twojemu Bogu na to nie pozwolę
Niech zabierze mnie
kogokolwiek
tylko nie syna
Niech będzie że to kara za moje 
grzechy
niech będzie że to znak z nieba
ale ja
ja będę walczył
Wypowiadam twojemu Bogu wojnę
słyszysz co mówię

(osuwa się na kolana)
Słyszysz

(pauza)
Nie wiem co robić
ale wiem że gdybym pozwolił mu na 
to
gdybym poddał się bez walki
całe moje podłe życie i życie wszyst-
kich których kocham
stanie się niczym

(pauza)
Pomóż mi
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przekonaj twojego Boga że się pomylił
powiedz Mu że tym razem zwyczajnie 
popełnił błąd

Uwaga: skoro zabrał jak ma się wycofać? 
I dlaczego to Bóg matki? 

niech się wycofa
niech nie zabiera mi syna
Na co mu dzieciak
niech weźmie mnie
Słyszysz
Daj mi znak że jesteś
Nie zostawiaj mnie

(Artur osuwa się na ziemię)
Chciałbym powiedzieć ci o rzeczach 
których nikomu nie mówiłem
nawet sobie to znaczy nigdy nie ubie-
rałem ich w słowa
po prostu we mnie były
Chciałbym ci powiedzieć że kiedy ty 
miałaś tyle lat co ja teraz
a ja byłem trochę starszy od mojego 
syna
lubiłem patrzeć jak bierzesz kąpiel
Naprawdę nikomu o tym nie 
mówiłem
nawet sobie
ty nigdy nie domykałaś drzwi łazienki 
a ja stawałem przy tych drzwiach
stawałem tam i patrzyłem jak się 
kąpiesz
Ja nigdy wcześniej nie widziałem na-
giej kobiety na żywo
i kiedy tak patrzyłem jak się kąpiesz

ale naprawdę nikomu jeszcze o tym 
nie mówiłem
ja czułem wtedy straszne pożądanie
oczywiście wiedziałem że nie mogę 
ciebie pragnąć
a mimo to stałem tam i omdlewałem 
z pragnienia
żeby do ciebie wejść i cię dotknąć
Potem za każdym razem wymierza-
łem sobie jakąś pokutę
na przykład przez tydzień  
nie jadłem słodyczy albo spałem nagi 
odkryty
przy otwartym oknie chociaż był 
listopad
Ale jak przychodził wieczór znowu 
tam stawałem
i patrzyłem na ciebie i ciebie 
pragnąłem
W końcu zrozumiałem że to złe bar-
dzo złe
a moje pokuty są do dupy bo są tylko 
taką grą zabawą w pokutę
I postanowiłem że już nigdy więcej 
nie będę ciebie podglądał
i dopiero wtedy zrozumiałem że to 
jest prawdziwa pokuta
A teraz ci o tym mówię bo znowu czu-
ję się winny
bo może powinienem powiedzieć ci 
o tym wcześniej
bo może w ogóle nie powinienem 
o tym mówić
I potem chyba wszystkie moje kobiety 
porównywałem
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do ciebie i w każdej chciałem widzieć 
ciebie
kąpiącą się podczas gdy ja omdlewam 
z pożądania
tak wielkiego że wydaje mi się jakbym 
za chwilę miał umrzeć
i w ogóle nie czuję strachu przed tym 
umieraniem
przed tą śmiercią bo to jest dobra 
śmierć najlepsza ze wszystkich

(pauza)
Czy mi to wybaczysz
Czy takie coś w ogóle można  
wybaczyć
Czy wybaczysz mi że z żadną później 
nie czułem tego co z tobą
Nawet z matką mojego syna
Wszystkie jakoś tam kochałem ale 
żadnej nie kochałem tak jak ciebie
Jesteś w stanie mi to wybaczyć?
Jesteś?
Co to było to coś co naznaczyło moje 
życie
To coś co sprawiało że wszystko czego 
się dotykałem
zmieniało się w lepkie cuchnące 
gówno
Nawet miłość do syna
mojego jedynego syna

(pauza)
Nigdy nikomu o tym nie mówiłem
ale gdy miał jakiś roczek poszedłem 
z nim na spacer
i on ciągle płakał i ja próbowałem go 
uspokoić przekonać żeby przestał

płakać bo płakał głośno i coraz bar-
dziej histerycznie
nie wiedziałem dlaczego może dlatego 
że widział więcej
niż ja widziałem może dlatego że wi-
dział moje znudzenie
i zniecierpliwienie i może nawet roz-
czarowanie tym wszystkim
mimo że miałem wreszcie wymarzo-
nego syna 
przedłużenie siebie w kosmos 
w nieskończoność
I płakał nieustannie rzucił się na zie-
mię i tupał o tę ziemię
nóżkami i bił rączkami
I wtedy zrobiło mi się ciemno i wzią-
łem go z tej ziemi
i zbiłem go na kwaśne jabłko zbiłem 
go tak że 
aż mnie zabolała ręka i wziąłem go 
pod pachę 
cały czas płaczącego i zaniosłem do 
domu
przy tych wszystkich ludziach na ulicy 
i w tym ciemnie
znienawidziłem siebie do reszty znie-
nawidziłem tak
że gdyby nagle przyszła po mnie 
śmierć
z radością wpadłbym w jej ramiona
Ale żyłem dalej w tym ciemnie dosta-
łem robotę
i robota wzięła mnie w cuchnące zmę-
czeniem łapska

(pauza)
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Czy możesz powiedzieć że mi 
wybaczasz
że nic się nie stało to tylko chwilowy 
zanik miłości ojcowskiej
chwilowe zaćmienie zaciemnienie że 
wszystko będzie dobrze
wszystko będzie toczyło się normal-
nie aż do końca
Możesz mi to powiedzieć
teraz
w tej chwili
Że jestem dobry i odpokutowałem 
swoje
czy możesz mi to powiedzieć
Że zresetowało się złe i teraz będzie 
już tylko dobre
Możesz mi to teraz
w tej chwili 
powiedzieć

(nieznośna cisza)

Uwaga: mam wrażenie że to przegadana 
scena – brak mi spójności między poprzenim 
atakiem na Boga matki a domaganiem się 
rozgrzeszenia z jej ust, ta „zbrodnia i kara” 
wielokrotnie jest opisywana w literaturze i fil-
mach – uwaga na banał! Kondensacja była-
by zaletą.

AKT II
Scena 1

Na środku sceny długi stół. Za nim, na cen-
tralnym miejscu, przodem do widowni, siedzi 
Ojciec, po jego prawej stronie wolne miejsce, 
dalej siedzi Artur. Przed Arturem na stole Po 
lewej stronie Ojca: Hania i Jacek. Pani Lila 
podaje do stołu, a kiedy już poda, siada po 
prawicy Ojca. Stół nakryty jak do uroczystego 
obiadu. Stół jest jedynym uporządkowanym 
elementem w tej zdegradowanej przestrzeni. 
W głębi sceny szczelina ta sama, co w Scenie 5 
Aktu I. Siedzący przy stole jedzą zupę.

PANI LILA: Ale pogrzeb bardzo ładny
JACEK: Tak nawet sporo ludzi przyszło
OJCIEC: Same staruchy

chodzą na wszystkie pogrzeby
MAŁA: Ksiądz dobrze się spisał

ładnie mówił
OJCIEC: Najważniejsze że krótko
JACEK: Kiedyś byłem na jednej mszy 

i tam gadał biskup
chyba z godzinę gadał
Myślałem że mi pęcherz pęknie

PANI LILA: Komu dokładkę

Wszyscy patrzą po sobie

(do Artura)
Panie Arturku tak mało pan zjadł

ARTUR: Nie jestem głodny
PANI LILA: Zupa dobrze panu zrobi

Straszny ziąb dzisiaj
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chociaż na moment wyszło słońce
akurat jak opuszczali trumnę do 
grobu

OJCIEC: Dajże spokój
słońce nie wiedziało że opuszczają 
trumnę
a teraz jest już w ziemi

(pauza)
Widzieliście jaka była tłusta i wilgotna
Dobra ziemia
porządnie nawożona

(przestają jeść)
MAŁA: Pani Lilo bardzo pyszna zupa
PANI LILA: Może jeszcze nalać
MAŁA: Dziękuję wystarczy
OJCIEC: (do Pani Lili) Zostaw będzie na 

jutro
na pojutrze też

(pauza)
Jutro pojutrze ten dom znowu będzie 
pusty
Ten dom jest dla nas o wiele za duży
i za drogi
Trzeba będzie go sprzedać

ARTUR: Matka by się nie zgodziła
OJCIEC: (ostro) Matki nie ma

Ciebie też nie było
Całą tę ruderę sami mieliśmy na 
głowie

ARTUR: Matka by się nie zgodziła
MAŁA: Artur ma rację

Matka kochała ten dom
tu się urodziła

OJCIEC: Srodziła
JACEK: Spokojnie

Trzeba policzyć co się bardziej opłaca
(rozgląda się)

Taki stary dom nie musi przynosić 
strat
Tylko trzeba mieć pomysł

ARTUR: (do Jacka) Ty już policzyłeś 
i masz pomysł

JACEK: Nie moje małpy nie mój cyrk
ale w razie czego mogę pomóc

OJCIEC: (do Artura) Ma chłopak łeb do 
interesów
Gdybym miał takiego agenta jak on
dzisiaj nie siedziałbym w tej ruinie
na kupie książek których już nikt nie 
czyta

ARTUR: Miałeś swój czas
ten dom też miał swój czas

Pani Lila sprząta talerze ze stołu

PANI LILA: Dom to ludzie
dopóki są ludzie dom żyje

OJCIEC: (ostro) Nikt cię o zdanie nie 
pyta

PANI LILA: Mimo to mam prawo głosu
OJCIEC: Słyszycie ją

Ona ma prawo głosu
Twoje prawo kończy się tam gdzie 
moje widzimisię

PANI LILA: Zaraz podam drugie

Pani Lila wychodzi urażona

MAŁA: (do Ojca) Przestań zachowywać 
się jak cham
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OJCIEC: Będę zachowywał się jak chcę 
w moim domu

MAŁA: To nasz dom
Artura i mój też

OJCIEC: Artura tu nie było kiedy był naj-
bardziej potrzebny
Ty zresztą też pojawiałaś się tylko kie-
dy czegoś chciałaś

MAŁA: Chciałam tylko żeby matka mi 
wybaczyła
żeby odezwała się do mnie choć jed-
nym słówkiem

OJCIEC: Matka nigdy nie wybaczała
dlatego została świętą
i teraz siedzi sobie ze swoim Bogiem 
i ogląda seriale

JACEK: Chwila chwila
uspokójmy się
rozmawiajmy racjonalnie

(po chwili, do Ojca)
Nikt od ojca tego domu nie kupi
zaraz tu zaczną budować drogę
wszystko pójdzie pod buldożery
Jedyne co nam zostaje to wywalczyć 
wysokie odszkodowanie
maksymalnie wysokie
najwyższe z możliwych

ARTUR: Kto niby miałby walczyć
JACEK: Moja w tym głowa

Znam dobrych prawników
wycisną z tego domu ostatnie soki

MAŁA: A dlaczego mielibyśmy się godzić 
na tę drogę
To nasz dom nasza własność

JACEK: Mała nie mów jak dziecko

Ta droga i tak powstanie bo musi 
powstać

ARTUR: Mogą ją poprowadzić gdzie 
indziej

JACEK: Wam się wydaje że dla jednej 
starej rudery będą zmieniać plany
Plany już dawno zatwierdzone
niedługo wjedzie tu ciężki sprzęt
a wy będziecie patrzeć jak wasz dom 
znika z powierzchni ziemi
Albo będziecie patrzeć jako ludzie do-
brze zaopatrzeni na przyszłość
albo ludzie wyruchani przez 
urzędników

MAŁA: Tutaj nie używamy takich słów
OJCIEC: Daj mu mówić
ARTUR: (z rezygnacją) Jasne niech mówi
JACEK: Dla nich ten dom jest tylko prze-

szkodą terenową
i dlatego będą wam za niego oferować 
śmieszne ochłapy
ale z dobrymi prawnikami tak łatwo 
im nie pójdzie
Będą musieli zapłacić wam o wiele 
wiele więcej niż by chcieli

OJCIEC: Ale kto miałby opłacić 
prawników

JACEK: Wezmą/dostaną prowizję od wy-
sokości transakcji
żeby walczyć jak lwy

ARTUR: I co potem
JACEK: Ojciec z panią Lilą zamieszkają 

w nowym domku z ogródkiem
gdzieś w cichej okolicy
a my ruszymy z agroturystyką
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Zobaczycie ten dom może być 
ziarnem
z którego wyrośnie nowe życie

MAŁA: Matka by się na to nie zgodziła
OJCIEC: Powiedziała ci to?

Przecież nie odzywała się do ciebie 
od lat

MAŁA: Matka by się na to nie zgodziła

Wchodzi Pani Lila z drugim daniem. 

ARTUR: Dopiero co ją pochowaliśmy
i już rozmawiamy o tym jak pozbyć się 
jej rodzinnego domu

OJCIEC: Może dopiero wtedy odejdzie 
stąd jej duch

(długa pauza)
PANI LILA: No jedzcie bo ostygnie

Nakładają sobie, jedzą w milczeniu. 

JACEK: Albo mi się wydaje albo to 
cuchnie

PANI LILA: Niemożliwe 
(wącha swoją porcję)

Nic nie czuję
OJCIEC: A czy ty w ogóle coś czujesz
ARTUR: (wącha swoją porcję)

Rzeczywiście
coś jakby śmierdzi

OJCIEC: (odsuwa swój talerz)
Tego nie da się jeść
chciałaś nas wytruć

PANI LILA: Musiało być coś nieświeżego
przepraszam

MAŁA: Nie trzeba przepraszać
nic się nie stało

OJCIEC: (ostro) Nie srało
ARTUR: (bardzo gwałtownie) Zamknij się 

do kurwy nędzy
OJCIEC: (po pauzie) Mój syn w końcu za-

czął być sobą
Znowu poczułem ten jasny gorący 
płomień nienawiści

ARTUR: Zawsze lubiłeś się nad nami 
znęcać

OJCIEC: Tak sprawiało mi to pewną 
przyjemność
nie miałem ich w życiu zbyt dużo/
wiele

Ojciec przysuwa talerz, smakuje, odsuwa 
z obrzydzeniem

OJCIEC: Ohyda
(po pauzie, do Pani Lili)

To nie twoja wina
To ona
Cały czas tu jest

PANI LILA: Kto
OJCIEC: (ze złością) Nie udawaj głupiej

Pochowaliśmy ją ale ona cały czas tu 
jest
Zatruła jedzenie tak jak wcześniej za-
truwała mi życie

(do Małej)
Tobie też Mała

(do Artura)
I tobie synku-pierdzinku
Miała swoje zasady
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Zasada pierwsza
nigdy nie okazuj uczuć
Zasada druga
nigdy nie zdradzaj się z prawdziwymi 
myślami
Zasada trzecia
pielęgnuj poczucie winy w sobie 
i w innych
Nikt nie ma prawa być szczęśliwy 
skoro ja
nigdy nie byłam i nie jestem 
szczęśliwa

ARTUR: Nie wolno ci tak mówić
OJCIEC: (ironicznie) Tylko dlatego że ona 

nie żyje?
A właśnie że będę mówił
Może to jest właśnie ta wyczekiwana 
chwila prawdy

MAŁA: Ona już nie może się bronić
OJCIEC: Więc może ty zostaniesz jej 

obrończynią
ARTUR: A ty

czujesz się dobrze jako oskarżyciel co?
OJCIEC: Tak to wielka ulga

Już nie muszę się przed nią z niczego 
tłumaczyć

ARTUR: Chwila prawdy ma swoje prawa
wszyscy się tłumaczą

OJCIEC: Nie zmusisz mnie do  
spowiedzi
Poza tym tak się składa że ja niczego 
nie żałuję

MAŁA: Kłamiesz
Cały składasz się z żalu

OJCIEC: Żalu sralu

JACEK: Co było a nie jest nie pisze się 
w rejestr
trzeba patrzeć do przodu

(do Pani Lili)
Powinna złożyć pani reklamację tego 
jedzenia
Polecę dobrego prawnika jakby co

ARTUR: (do Jacka) Wsadź sobie w dupę 
swoich prawników

JACEK: Po co te nerwy Arturek
Człowiek chce pomóc a spotyka go 
niewdzięczność
Ale ja nie muszę 
ja nic nie muszę
To wy się babrzecie w tym zjełczałym 
bigosie

Jacek wstaje

MAŁA: Zostań
Artur nie chciał

(do Artura)
Przeproś Jacka

ARTUR: (niechętnie) Przepraszam ujmę 
to inaczej
Brzydzę się tobą i twoim 
geszefciarstwem
choćbym miał się przykuć do tego 
domu łańcuchem
nie pozwolę go sprzedać

JACEK: Jezu ale z ciebie dureń
Wy wszyscy jesteście durniami
Nic tu po mnie

Wychodzi
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MAŁA: Zaczekaj
zostań

(wybiega za nim, po chwili wraca, 
zapłakana)

MAŁA: (do Artura, ostro) Co ty 
wyprawiasz

OJCIEC: Wydaje mu się że coś od niego 
zależy

ARTUR: Ten dom to wszystko co nam 
zostało

OJCIEC: W tym domu nikt nie był 
szczęśliwy
Najlepiej by było pogrzebać go razem 
z matką

MAŁA: Ja mam tego wszystkiego dość
Ja mam prawo być szczęśliwa

ARTUR: To zrób coś wreszcie ze swoim 
życiem

MAŁA: Mam wziąć przykład z ciebie
założyć fałszywe konto i kogoś poznać 
a potem znowu zmienić konto
i poznać kogoś nowego 
uciekać uciekać tylko dokąd
A może tak jak ojciec zamknąć się 
przed wszystkimi
pod pozorem „pracy” i przesiadywać 
dniami i nocami
w swojej „pracowni” i nie pozwalać ni-
komu przeszkadzać
bo przecież ta „praca” jest ważna waż-
niejsza niż nam się wydaje
Mogę też iść w ślady matki i próbować 
przez resztę życia
próbować naginać świat do swoich 
„zasad”

Tylko że ja nie mam żadnych zasad
Ja mam tylko prawo być szczęśliwa
Mam takie prawo czy nie

PANI LILA: (czule) Masz kochanie masz
OJCIEC: (do Pani Lili) Sprzątnij to
PANI LILA: Posprzątam a potem przy-

niosę ciasto i kawę 
do ciasta i herbaty a ty nie mów do 
mnie w ten sposób
bo sobie na to nie zasłużyłam

Pani Lila wychodzi, Ojciec odprowadza ją 
wściekłym spojrzeniem

OJCIEC: Wykorzystuje mnie
udaje samarytankę może nawet nie 
udaje
ale przede wszystkim mnie 
wykorzystuje
Całe życie harowałem dla innych
dla was czytelników dla redaktorów 
wydawców pismaków
Wszyscy na mnie żerowali jak leniwe 
sępy

ARTUR: Jeśli kiedykolwiek harowałeś jak 
mówisz
to wyłącznie dla siebie
Nigdy cię nie było
a jak byłeś to też cię nie było
wszyscy musieli chodzić na 
paluszkach
bo pan pisarz pracuje

OJCIEC: Chętnie bym się zamienił z tobą 
miejscami
nawet na chwilę
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ale to niemożliwe bo żeby być 
pisarzem 
trzeba talentu i ciężkiej pracy
a tobie zawsze brakowało
czegoś
Dlatego nie możesz mi teraz wybaczyć
że nie jesteś taki jak ja i tam gdzie ja

Artur zaczyna się śmiać, śmiech jest długi 
i spazmatyczny

OJCIEC: Jasne śmiej się śmiej
ale powiem ci tylko że nie znasz na-
wet zasranego procenta
mojego życia

(gwałtownie)
Nic o mnie nie wiesz
bo nigdy nie chciałeś wiedzieć

ARTUR: Chciałem mieć ojca
takiego normalnego zwyczajnego
nawet tak popieprzonego jak ty
ale żeby najnormalniej w świecie był 
obecny

OJCIEC: A zapytałeś mnie kiedyś jak mi 
idzie co robię
zapytałeś mnie kiedyś tak zwyczajnie
co u ciebie tato
Nie
bo ciągle uciekałeś przede mną

ARTUR: Nie śmiałem ci przeszkadzać
Przez całe lata się ciebie bałem
Nawet teraz się ciebie boję
bo widzę z jaką wyższością i pogardą 
wszystkich traktujesz

OJCIEC: To nie mnie się boisz synek

ale tego co zrobiłeś ze swoim życiem
Nie uwierzę że jeżdżenie na tirach to 
szczyt twoich marzeń

ARTUR: Tak zawsze o tym marzyłem
ale nie będę się przed tobą tłumaczył
Nic o mnie nie wiesz
nie wiemy nic o sobie
i niech tak już zostanie

MAŁA: Błagam was przestańcie już
OJCIEC: Dlaczego?

Nareszcie rozmawiamy
MAŁA: To nie jest rozmowa
OJCIEC: A jak to sobie wyobrażałaś?

Że usiądziemy i będziemy sobie wspo-
minać mamusię?
Jak chcesz możemy powspominać
Opowiedz ile razy tu byłaś i matka 
udawała że cię nie ma
Ile razy przechodziła na drugą stronę 
ulicy
kiedy cię widziała
Albo jak była już chora i odwracała 
głowę
gdy tylko do niej wchodziłaś
Opowiedz nam o swojej niezłomnej 
matce

MAŁA: Miała do tego prawo
OJCIEC: Dzień dobry mamo

mamo dzień dobry
dzień dobry
mamo dzień dobry
dzień dobry

MAŁA: I co to da że wylejesz na nią swój 
żal

OJCIEC: To jest twój żal
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i twoje lata milczenia z jej strony
Była zimną i nieczułą suką

ARTUR: (gwałtownie) Nie pozwalam ci 
tak mówić
słyszysz
nie pozwalam

OJCIEC: Była zimną i nieczułą suką
która w imię głupio pojętej wiary
wyrzekła się swojego dziecka

ARTUR: (do Ojca) A ty
opowiedz jak zrobiłeś z matki swoją 
służącą
Długo ci się opierała to fakt
ale w końcu dopiąłeś swego
No opowiedz nam o swoich 
„przygodach”
o tych wszystkich paniach Lilach 
przyjaciółkach domu agentkach 
redaktorkach
czułych czytelniczkach twojej wybit-
nej twórczości

MAŁA: Nikt z nas nie jest bez winy Artur
ARTUR: (z zapałem) Ale ja chcę to 

usłyszeć

Wchodzi Pani Lila z kawą i ciastem

PANI LILA: Mam nadzieję że chociaż 
kawa i ciasto będą wam smakować

ARTUR: Pani Lilo proszę nam 
opowiedzieć
jak się poznaliście z ojcem

PANI LILA: O to było tak dawno
ARTUR: Musi być pani fanką jego 

pisarstwa

PANI LILA: Pański ojciec jest wielkim 
pisarzem
Wiem że z moich ust brzmi to 
niewiarygodnie
ale ludzie jeszcze się na nim poznają

ARTUR: Ale co 
zaczęło się od czytania tak?
A potem były listy telefony 
spotkania?
Dobry był w łóżku?

PANI LILA: (zażenowana) No wie pan
MAŁA: (tonem upomnienia) Artur
OJCIEC: Nigdy nie było skarg

Ta kobieta
dała mi to czego nie dała twoja matka

ARTUR: To oczywiste
matka była od spraw przyziemnych

OJCIEC: Nic o mnie nie wiesz
nikt nic o mnie nie wie
Te wszystkie godziny
w pokoju na górze z widokiem na to 
upadłe miejsce
Całe godziny siedzenia gapienia się 
w białą kartkę
i w okno w białą kartkę i znowu 
w okno
Często z całodziennego siedzenia
zostawało mi w głowie tylko jedno 
zdanie:
„chce mi się spać”
Ale rano znowu siadałem do maszyny

ARTUR: (ironicznie) Faktycznie 
męczarnia

OJCIEC: To była moja praca
Tak utrzymywałem dom
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wasze zachcianki
bunt
a teraz zbieram żniwo

ARTUR: (do Małej) Mała słyszysz
Ojciec jest nami głęboko 
rozczarowany
Nie sprostaliśmy jego oczekiwaniom

MAŁA: To ty masz z tym problem
nie ja

ARTUR: Mój problem polega na tym 
że mnie to już w ogóle przestało 
obchodzić

MAŁA: Więc po co ta komedia
ARTUR: Dla podtrzymania rozmowy
OJCIEC: Ty nie umiesz rozmawiać

Upajasz się swoimi monologami
ARTUR: Więc coś nas łączy
OJCIEC: Czego ty chcesz?

Wielkiego oczyszczenia?
MAŁA: A ja zawsze marzyłam 

o wspaniałości
że będę kochana i szczęśliwa
że będę miała dom z ogródkiem i gro-
madką dzieci
że w domu będzie zawsze wesoło 
i przytulnie
że będę miała dobrego męża
który będzie moim przyjacielem 
i kochankiem

(pauza, do Artura)
A pamiętasz jak sobie gadaliśmy 
nocami?
Chciałeś być architektem i budować 
wielkie wspaniałe budowle
opery biurowce stadiony

ARTUR: Tak naprawdę zawsze chciałem 
zostać kierowcą ciężarówki
I popatrz 
marzenia się spełniają

OJCIEC: Dlaczego nie ma tu twojej 
rodziny
dlaczego nie ma mojego wnuka
i dlaczego do cholery wciąż gapisz się 
w ten telefon

ARTUR: Może nie chciałem żeby tu 
przyjeżdżali

OJCIEC: Myślałem że przed śmiercią 
jeszcze zobaczę
mojego jedynego wnuka
On w ogóle mówi po naszemu?
Masz jakieś zdjęcia?

Artur otwiera portfel i pokazuje Ojcu

ARTUR: Mówi dwoma językami
To zdolny chłopak
Strzelił bramkę w meczu o mistrzo-
stwo szkoły

OJCIEC: A twoja żona
Gosia

ARTUR: O u niej wszystko dobrze
Nie sypiamy ze sobą od trzech lat

OJCIEC: Nie o to pytam
ARTUR: Nie sypiamy ze sobą bo jestem 

impotentem
MAŁA: Przestań się zgrywać Artur

Ty i impotencja
ARTUR: Ale poza tym układa nam się 

świetnie
Zaczęło się kiedy nakryłem ją w łóżku
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z moim najlepszym kumplem
Właśnie wróciłem z trasy i oni
no wiecie
To było bardzo śmieszne
Wyobraźcie sobie tę scenkę
wchodzę do domu od progu wołam
kochanie jestem
Otwieram drzwi sypialni a ona po nim 
skacze
jak na gumowej piłce
Nie mogłem powstrzymać się od 
śmiechu
No i wtedy właśnie coś się we mnie 
zamknęło
skończyło

(długa pauza)
OJCIEC: Dlaczego od niej nie odszedłeś
MAŁA: Tato on zmyśla

Zawsze lubił zmyślać
ARTUR: Bo chyba ją kocham tato

bo nie umiem być sam
PANI LILA: Dobry z pana człowiek

nie każdy by tak potrafił

Artur śmieje się głośno

ARTUR: (wesoło) Ale daliście się nabrać
MAŁA: Ty wariacie
ARTUR: (poważnie) To nie był mój najlep-

szy kolega
tylko jakiś obcy facet

PANI LILA: Takie rzeczy niestety się 
zdarzają
wszystko da się przeżyć  
panie Arturze

ARTUR: (wpatrując się w telefon)  
Ma pani rację
Wie pani jaki znalazłem sposób?
Wymyśliłem siebie na nowo
z fałszywych zdjęć wyssanych z palca 
bzdur
wymyśliłem siebie wiele razy
One to kupowały chociaż nigdy nie 
doprowadziłem do spotkania
wystarczyło mi że robimy to na 
odległość

OJCIEC: Co cię tak interesuje w tym 
telefonie
czekasz na coś

ARTUR: Nie chcesz słuchać o tym jak 
twój syn
odnalazł szczęście?

MAŁA: Artur proszę cię
skończmy już to

ARTUR: One też były wymyślone ale wła-
śnie dlatego
było nam tak dobrze
Zmyśleni byliśmy wobec siebie uczci-
wi i współczujący

OJCIEC: To twoje życie
rób z nim co chcesz

ARTUR: Przecież robię to samo co ty
tylko że ty je nazywasz „literaturą”

PANI LILA: Częstujcie się ciastem
zobaczcie ile jeszcze zostało

OJCIEC: A kiedy się już napchamy twoim 
ciastem
to co wtedy?

PANI LILA: Wtedy możemy sobie posie-
dzieć w ogrodzie
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albo pójść na spacer
Pogoda całkiem całkiem
zapowiadają że do środy ma tak być

MAŁA: Dobry pomysł 
chodźmy na spacer

OJCIEC: To ciekawe co mówicie ale mam 
tu jeszcze coś

(Wyjmuje zza poły marynarki list kopertę)
Coś od matki
Prosiła żebym otworzył i przeczytał 
dopiero teraz

MAŁA: Co to jest
OJCIEC: List od niej

Ojciec zaczyna otwierać kopertę

ARTUR: Zaczekaj
Jesteś pewny że chcesz go otworzyć?

PANI LILA: Skoro taka była wola  
zmarłej

OJCIEC: Nikt cię nie pyta o zdanie

(pauza, podczas której Ojciec otwiera koper-
tę, wyciąga list i rozkłada go przed sobą)

Przynieś lepiej okulary

Pani Lila podchodzi do Ojca

PANI LILA: Przecież masz

Pani Lila zakłada Ojcu okulary, które ten ma 
zawieszone na sznurku na szyi

OJCIEC: No tak

ARTUR: Nie chcę już żadnych tajemnic 
i wyznań
Muszę wracać do domu

OJCIEC: Matka chciała żebyśmy byli 
przy tym wszyscy

MAŁA: Czytaj
ARTUR: (do Małej) Masz nadzieję że ci 

przebaczy zza grobu
MAŁA: (do Ojca) Czytaj wreszcie
ARTUR:  Beze mnie

Artur wstaje, kieruje się do wyjścia, Mała za 
nim, zatrzymuje go

ARTUR: Zostaw mnie
Muszę wracać
Tutaj już wszystkiego się 
dowiedziałem

MAŁA: Jeszcze chwila
potem cię odprowadzę
błagam

Artur zgadza się, zostaje

OJCIEC: Czy mogę wreszcie zacząć?
MAŁA: Słuchamy
OJCIEC: (czytając) „A więc jestem już po 

tamtej stronie. Wytrzymajcie chwilę, 
to nie będzie długi list.
Mała, Córeczko. Wiem, że z moje-
go powodu czułaś się nieszczęśli-
wa. Ale ja nie mogłam zachować się 
inaczej. Nie po tym, co sama przeży-
łam. Wiem, że Pan Bóg, ten którego 
znamy, każe nam przebaczać. Ja nie 
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umiałam. Wybrałaś mężczyznę po 
rozwodzie, który nie powinien zo-
stać Twoim mężem. Nie dlatego, że 
rozwodnik, ale dlatego że nigdy Cię 
nie kochał. Wiem, co mówię. Nie wi-
działam tego między wami. Świado-
mie zmarnowałaś sobie życie, a przy 
okazji postanowiłaś pokazać, że moje 
zasady są dla Ciebie niczym. Nie chcę, 
żebyś mnie źle wspominała. Ale ma-
rzyłam, żebyś nie powtarzała mojego 
błędu i nie wiązała się z kimś, kto nie 
umie kochać. 

Artur, Synu. Pogubiłeś się, ale to nie 
Twoja wina. Zawsze byłeś przewrażli-
wiony na swoim punkcie, zastrachany, 
niespokojny. Ojciec Cię przygniótł. 
Postanowiłeś na złość jemu zająć się 
czymś, co do Ciebie nie pasuje, co 
nie daje Ci szczęścia. Mój Boże, nie 
wyobrażam sobie Ciebie w kabinie 
wielkiej ciężarówki! Ty, z Twoimi de-
likatnymi dłońmi? Popełniłeś błąd. 
Brniesz w ten błąd i nie potrafisz 
przyznać się do porażki.

Płaczę przez Was, moje Dzieci. Płaczę 
i nie potrafię Wam w niczym pomóc. 
Artur, Mała, obiecajcie mi, że spróbu-
jecie być szczęśliwi. Teraz, kiedy mnie 
już nie ma, powinno być Wam łatwiej. 

Teraz Ty, mój Wybitny Mężu. Stwo-
rzyłam Ci najlepsze warunki do 

pracy, jakie mogłeś sobie wymarzyć. 
Chowałam się przed Tobą z dziećmi, 
żebyś mógł pisać. A kiedy nie mogłeś 
pisać, pisałam za Ciebie. Nie bój się, 
zostanie to tylko między nami. Ufam, 
że nawet Pani Lila niczego nie wypa-
pla. Pani Lila… to dobrze, że w koń-
cu znalazł się przy Tobie ktoś taki. 
Takie wierne nic. Spokojnie patrzy-
łam na wasz romans, kiedy jeszcze 
trwał. Może na początku czułam coś 
w rodzaju bólu, ale szybko minął, 
zastąpiła go taka lekka obojętność. 
Potrzebowałeś do uleczenia swoich 
kompleksów kogoś takiego, jak ona. 
Dała Ci chwilowe poczucie męskiej 
mocy. Napisałeś jeszcze przy niej parę 
rzeczy, nic istotnego, ale zawsze mo-
głeś sobie powiedzieć: wciąż jestem 
pisarzem. Potem i to zgasło, ponieważ 
przy Tobie wszystko gaśnie i umiera. 

Co do mnie, to musisz wiedzieć, 
musicie wiedzieć, że długo byłam Ci 
wierna. O wiele za długo, biorąc pod 
uwagę Twoje liczne zdrady, które dziś 
wywołują u mnie tylko uśmiech. Mój 
Ty biedaku! U szczytu Twojej kariery 
poznałam mężczyznę, który dał mi 
szczęście. Początkowo tylko do sie-
bie pisaliśmy. Długie, coraz bardziej 
namiętne listy (wszystkie oczywiście 
spaliłam). A kiedy po raz pierwszy się 
spotkaliśmy, wiedziałam że to ten je-
dyny. Mój Boże, ależ on był wspania-
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łym kochankiem! Nareszcie poczułam 
co to znaczy być uwielbianą. Oszczę-
dzę Ci szczegółów, bo mógłbyś jeszcze 
wykorzystać je literacko, a chcę to za-
chować tylko dla siebie.

Dlaczego od Ciebie nie odeszłam? 
Najpierw się bałam, nie wiedziałam co 
z dziećmi, a kiedy już byłam zdecy-
dowana, on nagle umarł. Jego serce, 
przepełnione miłością i czułością, 
wszystkim co najlepsze, pękło. 

Wszyscy jesteśmy popękani. Poru-
szamy się po omacku wśród skorup, 
które kiedyś były kształtem naszego 
życia, naszymi marzeniami, planami, 
miłościami. Próbowałam to sobie po-
składać na nowo, ale skorupy już nie 
chciały do siebie pasować. Trzeba na-
uczyć się zaakceptować ten stan. 

Właściwie to wszystko, co chciałam 
Wam powiedzieć. Wspominajcie mnie 
jak kogoś, kto mimo wszystko wybrał 
życie.

     Mama”

Artur wyrywa Ojcu kartkę, czyta. 

ARTUR: Ty to napisałeś
Wyczuwam twój styl
Te nieznośne metafory

OJCIEC: To ona
jej pismo jej styl

Miała dar
potrafiła moje pomysły szybko przele-
wać na papier
a z czasem jej własne pomysły
które tylko podpisywałem 

ARTUR: Tatuś zdradził mamusię 
mamusia tatusia
wszyscyśmy się pozdradzali
Myślałem że usłyszę coś bardziej 
odkrywczego
a tu znowu banał nieudanego  
życia

Artur odchodzi na bok, gdzieś dzwoni, nie 
może się połączyć, próbuje dalej, coraz bar-
dziej zdenerwowany.

MAŁA: Mam nadzieję że tam gdzie jest 
nareszcie czuje spokój

OJCIEC: Tam gdzie jest czuje mściwą 
satysfakcję
Wymierzyła swoją sprawiedliwość

MAŁA: (do Ojca) Proszę cię niech ci nie 
przyjdzie do głowy
napisać do nas takiego listu

OJCIEC: Wszystko co miałem do napisa-
nia już napisałem
Teraz będę tylko patrzył 
jak to wszystko z dnia na dzień 
pokrywa się popiołem

PANI LILA: Może komuś jeszcze kawy
Specjalnie kupiłam wodę
ta z kranu ma dziwny posmak

ARTUR: Pijemy wodę z naszych drogich 
zmarłych
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Artur w końcu wybucha w związku 
z brakiem połączenia
Przeklęty złom

OJCIEC: (ironicznie) Miałeś nadzieję po-
łączyć się z matką?

Artur odchodzi w głąb sceny, staje tyłem do 
widowni i do pozostałych postaci.

ARTUR:  Mój syn umiera
On umiera a ja nie mogę nic zrobić

Wszyscy zbliżają się do Artura, stają wokół 
niego. 

OJCIEC: Co ty mówisz
ARTUR: Nowotwór złośliwy

w środku głowy
nieoperacyjny
Tylko cud może uratować mojego 
synka

MAŁA: Dlaczego mówisz nam to dopiero 
teraz

ARTUR: Obiecywałem sobie że nikt się 
nie dowie
ale jestem słaby

OJCIEC: Dlaczego nic nie powiedziałeś
aż tak mnie nienawidzisz

ARTUR: Nienawidzę tylko tego przeklę-
tego raka
to trzyma mnie przy życiu

MAŁA: Jesteśmy rodziną
powinniście nas powiadomić

ARTUR: Gosia nie chciała
ja też

planowaliśmy to załatwić sami
OJCIEC: Przestań
ARTUR: Brałem nadgodziny wzięliśmy 

kredyt
potem drugi 
wszystko na leczenie
a teraz 

(po chwili)
lekarze kazali czekać

(po chwili)
To jest kara

MAŁA: Mówisz jak matka
ARTUR: Gdybyś zobaczył moje życie od 

środka
to byś się przeraził

OJCIEC: To nie żadna kara
tylko sprawa do rozwiązania
Nigdy nie byłeś w wojsku
to i wyrosłeś na mameję
Weź się w garść
nie użalaj nad sobą

(ironicznie)
Kara
Myślisz że jesteś kimś 
nadzwyczajnym
wyróżnionym
Nie
wszyscy cierpią
i to nie ma nic wspólnego z karą
Matka pół roku gniła w szpitalu
faszerowali ją lekami aż sczerniała 
i spuchła jak wielki balon
Musiałbyś ją widzieć
I co
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mam uwierzyć że ktoś robi z nami te 
cyrki
bo uznał nas za winnych

ARTUR: Więc nie ma przyczyny
OJCIEC: Twoja matka widziała ją we 

wszystkim
dużo mówiła o grzechu 
pierworodnym
miała proste i nieszczęśliwe życie
zanudzała mnie swoim katastroficz-
nym ględzeniem 
Gdyby znalazła jedną jasną rzecz na 
świecie
natychmiast zmieniłaby ją w czarną 
dziurę

ARTUR: Ty jej w tym pomogłeś

Leżący na stole telefon zaczyna dzwonić. 
Artur odwraca się, patrzy na telefon, rusza 
szybko w jego stronę, zatrzymuje się, telefon 
wciąż dzwoni, Artur podnosi go, wie już że 
dzwonią z kliniki. Odbiera połączenie i przy-
kłada telefon do ucha. Długa chwila milczą-
cego wyczekiwania. 

ARTUR: (z napięciem) Co mówisz?
co ty mówisz???

Twarz Artura zmienia się. Napięcie znika, 
pojawia się ulga, szczęście, radość. 

ARTUR: Dziękuję

Artur odkłada telefon na stół. Siada. 

ARTUR: Choroba się cofnęła
Kuracja przyniosła efekt
Choroba całkowicie się cofnęła

Wchodzi Hania z walizką

HANIA: Chciałam się tylko pożegnać
zaraz odchodzi mój pociąg

Artur podchodzi do Hani, odstawia jej wa-
lizkę, bierze Hanię w ramiona i tańczy z nią, 
wiruje coraz szybciej

ARTUR: (głośno, radośnie) Choroba się 
cofnęła
słyszysz
Choroba całkowicie się cofnęła

Wirują jeszcze chwilę, po czym Artur pozosta-
wia Hanię i zamiera. Pada na kolana.

ARTUR: Boże
Mój syn jest zdrowy

(pauza)
Teraz już wszystko będzie inaczej

Artur odwraca się do pozostałych, wstaje 
z kolan

ARTUR: Słyszycie?
Wszystko musi być inaczej
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Scena 2

Przestrzeń pogrążona w półmroku. Wrażenie 
przestronności i świątynności. Światło pada 
na posadzkę przez tę samą pionową szczeli-
nę, za którą wcześniej była ciemność. Artur 
klęczy.

GŁOS: Nic nie musisz
Tutaj czeka cię proste i monotonne 
życie
Tylko nieliczni wytrzymują tę ciszę

ARTUR: Przysięgałem 
oddam Mu się
jeśli On odda mi syna

GŁOS: Twój syn został wyleczony
Skąd wiesz że On to sprawił?

ARTUR: Nie wiem
ale muszę spełnić przysięgę

GŁOS: Boisz się
że życie znowu cię przerośnie

ARTUR: Chcę służyć
oddać się 
czemuś większemu
niż ja

GŁOS: Chcesz się ukryć
zniknąć
Boisz się być mężem i ojcem

ARTUR: Boję się siebie

GŁOS: Żyjesz w amoku dygocie 
notorycznym lęku
Oni cię potrzebują

ARTUR: Chcę po prostu jakoś 
zrozumieć

GŁOS: To nie jest sanatorium
Jesteśmy tu nie dla siebie
modlimy się za świat
który dawno już Go odrzucił
Naszą jedyną siłą jest wiara
Czy ty wierzysz?

ARTUR: Przysięgałem
GŁOS: Czy jesteś gotów trwać 

przy krzyżu?
ARTUR: Muszę coś ze sobą zrobić

ja już nie mogę tak dłużej
nie mogę

GŁOS: Czy chcesz trwać?
ARTUR: Tak
(długie milczenie)
GŁOS: Możesz zostać 

na próbę
ale
nic nie musisz

Artur kładzie się krzyżem, długotrwała cisza.

KONIEC
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