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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 99

Stany Zjednoczone latami zaniedbań i błędnymi 
decyzjami z obszaru polityki zagranicznej 
doprowadziły do sytuacji, w której ich status 
najważniejszego państwa na świecie został 
zakwestionowany przez Chiny. Kadencja 
prezydenta Trumpa miała na celu wzmocnienie 
wewnętrzne i gospodarcze USA, podźwignięcie 
klasy średniej z kryzysu, wywołanego 
przez rozrost świadczeń socjalnych z doby 
administracji Obamy. Wraz z tymi celami szło 
w parze ograniczenie kosztów i zmniejszenie 
aktywności Ameryki poza swoim państwem. 
Wiele z tego nie zostało, pandemia covidowa 

skutecznie zmieniła wektory polityczne 
(choć trzeba Trumpowi oddać, że robił 

co mógł, by było inaczej). Dziś Stany 
Zjednoczone potrzebują 



mobilizacji i konsekwencji politycznej, by 
móc skutecznie bronić swojej pozycji przed 
dynamicznymi Chińczykami. Nie będzie to łatwe, 
warunki ustrojowe Chin dają im przewagę nad 
USA, ciągłość realizowanej polityki nie podlega 
tam prawu wyborczemu. Do tego dochodzi 
zmiana światopoglądowa Amerykanów, na 
dłużej zapewne unieważniająca stereotyp 
konserwatywnego społeczeństwa. Nad Ameryką 
wieje wiatr doprowadzonego do absurdu 
indywidualizmu, polityki antyrasistowskiej 
(na miarę rewizji po wojnie secesyjnej i drugiej 
fali Ku Klux Klanu), kolejnej odsłony rewolucji 
seksualnej, zapotrzebowanie na realną politykę 
jest niewielkie, co na pewno bardzo się w Pekinie 
podoba. Zadrukowywany przed FED kryzys 
gospodarczy wynikający z Covidu dopełnia 
obrazu. Wobec tego Stany Zjednoczone nie mogą 
pozwolić sobie na luksus słabej prezydentury. 
A początki urzędowania Joe Bidena mogą budzić 
takie obawy. 



Mimo metryki godnej prezydenta Stanów, Joe 
Biden zdaje się być na bieżąco z wymaganiami 
progresywnego (swoją drogą: jak myląca jest ta 
nowomowa) elektoratu, stąd dużo pojawia się 
od samego zaprzysiężenia gestów, świadczących 
o demokratyzacji i parytetyzacji mniejszości – 
realnych i urojonych. Postpolityka gestu 
i rezolutnych nominacji rozkwita na nowo 
po nudnej pod tym względem dobie Trumpa. 
Z drugiej strony zgodnie ze swoją metryką 
Biden wykazuje polityczny anachronizm, 
czego dowodem choćby słynna już uwaga 
na temat tego, że Putin jest według niego 
mordercą. Zupełnie nieoczekiwanie w relacjach 
z Rosją, Stany Zjednoczone jednym zdaniem 
(zresztą zgodnym z prawdą) odnowiły klimat 
doby zimnej wojny, co zrazu postawiło 
Putina w bardzo dobrej pozycji wyjściowej 
przed późniejszym spotkaniem w Genewie. 
Zatem spotyka się w jednej osobie człowiek 
nadgorliwy światopoglądowo (o tak! Bo czy 
w latach siedemdziesiątych Biden byłby równie 
otwarty na głosy dzisiejszej skrajnej lewicy?), 
z drugiej tkwiący w rzeczywistości sprzed 



prawie półwiecza. Zawsze ceniliśmy dysonans 
poznawczy, ale Biden na razie nas zawstydza. 
Drżeć należy też o kondycję prezydenta – 
późny Reagan pokazał, że można pełnić urząd 
prezydenta, nie będąc na siłach – i nie było to już 
takie dobre ani dla USA, ani dla legendy samego 
Reagana. 

Zatem nad Stanami Zjednoczonymi kłębią 
się czarne chmury, trzeba silnego podmuchu, 
by je rozwiać. Czy Joe Biden ma w sobie na to 
dość siły, czy złośliwy poprzednik, który nazywa 
Bidena per sleepy Joe, okaże się posłańcem złej 
nowiny? Nie jest naszą intencją podkopywać na 
starcie prezydenta, który ideowo jest dalszy od 
nas (przypominam, że Biden jest katolikiem), niż 
Trump. Decydujące jest to, że bezpieczniejszy 
dla świata jest ład spod znaku lex Americana, 
niż skok na główkę w świat chińskiego 
postkomunizmu. Zatem na koniec życzenie: 
historia dla Trumpa, który nie był dobrym 
prezydentem, prawdopodobnie będzie łaskawa. 
Oby równie łaskawa okazała się dla Bidena, choć 
może być o to znacznie trudniej. 

Jerzy Kopański



Nie ustają wybrzmiewać postulaty ruchu 
Black Lives Matter, rozpowszechnionego 
na świecie po śmierci Georga Floyda, 
a napędzanego kolejnymi śmiertelnymi 
wypadkami, podczas, coraz liczniejszych 
za oceanem, interwencji amerykańskich 
funkcjonariuszy bezpieczeństwa. 

Na ulicach wybrzmiewa głośne: „Defund the police!”, 
a z wielu proponowanych projektów reformy policji, 
głosowana w  Kongresie jest ustawa „George Floyd 
Justice in Policing Act”, autorstwa demokratów. Pro-
jekt znacznie zmniejsza swobodę działań policjantów, 
ogranicza ich ochronę cywilno-prawną oraz obniża zna-
czenie dla porządku publicznego. Na tak radykalne roz-
wiązania nie chcą zgodzić się republikanie, wspierani 
silnymi związkami zawodowymi. Głosowanie w Izbie 
Reprezentantów zakończyło się dla reformatorów 
zwycięsko, stosunkiem 220:212, lecz prawdopodob-
nie przed wdrożeniem w życie w takie formie, usta-
wę powstrzyma Senat. Potrzebę zmian widzą jednak 
obie strony i niewątpliwym jest fakt, że w niedalekiej 
przyszłości pożegnamy się ze znaną od zawsze formą 
egzekwowania prawa w USA.



Adrian Bochenek

STARA JAK NOWY ŚWIAT KWESTIA 
REFORMY NIEBIESKICH MUNDURÓW.

POLICJA 
SIĘ SAMA 
WYŻYWI?



A
d

r
iA

n
 B

o
c

h
en

ek
 /

 P
o

li
c

jA
 s

ię
 s

A
m

A
 w

y
ż

y
w

i?
 

14 Warto podkreślić, że forsowana już od kadencji prezydenta 
Johnsona w latach 60. XX wieku reforma policji nie jest wyłącz-
ną domeną demokratów i środowisk z nimi związanych. Kilka 
tygodni po wybuchu zamieszek związanych ze śmiercią Georga 
Floyda z rąk funkcjonariusza, to urzędujący wówczas prezydent 
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, mające na 
celu wprowadzenie nowych standardów dotyczących użycia siły 
przez stróżów prawa. Było to między innymi: zabezpieczanie 
przed rekrutacją do policji osób bez odpowiedniej weryfikacji, 
utworzenie bazy danych z informacjami o funkcjonariuszach, 
na których złożono skargi dotyczące nadmiernego użycia prze-
mocy oraz zakaz stosowania technik podduszających, o ile życie 
funkcjonariusza nie jest zagrożone. Jednocześnie Trump odrzucił 
bardziej radykalne żądania protestujących, na przykład kwestię 
uchylenia immunitetu kwalifikowanego dla funkcjonariuszy czy 
przesunięcie części policyjnych funduszy na inne instytucje pań-
stwowe. Były republikański prezydent uznał policję za strażnicz-
kę porządku publicznego, która potrzebuje pewnych przywilejów 
i sporych pieniędzy. Obecnie Biały Dom należy jednak do Joe 
Bidena, który może stać się symbolem amerykańskiej rewolucji 
policyjnej.

Skomplikowany system administracyjny Stanów Zjedno-
czonych odciska swoje piętno także na charakterze struktury 
policji. Federacyjny ustrój kraju i zdecentralizowana administra-
cja publiczna oznacza nieznany w europejskiej kulturze praw-
nej podział na policję federalną, stanową oraz lokalną. Łącznie 
w USA istnieje około 18 tysięcy formacji o charakterze policyj-

nym, odznaczających się autonomią w funkcjonowaniu 
i stanowieniu własnych norm. Najcięższymi przestęp-
stwami zajmuje się policja federalna, czyli kilkadziesiąt 
sekcji, z których najbardziej znaną jest FBI, trudniące się 
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, terroryzmu 
oraz obcych wywiadów. Powstała na przełomie XIX i XX 
wieku policja stanowa, miała zapełnić lukę między służ-
bami federalnymi i lokalnymi. Podlega ona gubernatorom, 

były republikański 
prezydent uznał 

policję za strażniczkę 
porządku publicznego, 

która potrzebuje 
pewnych przywilejów 

i sporych pieniędzy 
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15a w zależności od stanu, do jej roli, poza standardowym egzekwo-
waniem prawa stanowego, należy także prowadzenie laboratoriów 
kryminalistycznych, banków informacji, zwalczanie przestępczo-
ści zorganizowanej, wspieranie logistycznie policji lokalnych czy 
nadzorowanie policji prywatnych. Na szczeblu gmin i hrabstw 
funkcjonują w USA policje lokalne, odpowiadające za typowe 
zadania policyjne, takie jak patrol i dochodzenia. Wiąże się z nimi 
urząd szeryfa, pochodzący z wyborów powszechnych, odbywa-
jących się wśród mieszkańców danego hrabstwa. Do jego zadań 
należy utrzymywanie więzień, transport zatrzymanych, zapew-
nianie bezpieczeństwa w sądach czy pobór podatków. Oprócz 
egzekucji prawa na terenie całego hrabstwa, w wielu stanach, 
na przykład Teksasie, to biuro szeryfa jest zwykle agencją odpo-
wiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących złego stanu 
zdrowia psychicznego obywateli. Obecny ciąg reform jest wielo-
wymiarowy i dotyczy osobno każdego szczebla policji.

Federalne zmiany funkcjonowania departamentów, zawarte 
w ustawie procedowanej obecnie przez Senat, gdzie przewagę 
mają republikanie, naturalnie musi czekać kompromis skutku-
jący przekształcenie niektórych zapisów. Ustawa nie jest jednak 
pomysłem pionierskim, gdyż w lwiej części stanów i gmin pew-
ne reformy wprowadzono już ubiegłorocznego lata. Choć 
nikt na szczeblu federalnym nie postuluje dosłownego 
ograniczenia finansowania służb mundurowych, jak śro-
dowiska ruchu „Defund the police”, to podobne pomy-
sły zaistniały na niższych szczeblach administracyjnych. 
Przykładowo, Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti zapo-
wiedział, że zmniejszy budżet Departamentu Policji Los 
Angeles aż o 150 milionów dolarów, co mocno kontrastuje 
z planowaną wcześniej podwyżką o 120 milionów dolarów. Gar-
cetti ogłosił, że fundusze zostaną przekierowane na inicjatywy 
społeczne, rozwijające kapitał ludzki w społeczeństwie obywatel-
skim. Lokalne reformy uchwalano dość sprawnie: miasto Berkeley 
na stałe zakazało policji używania gazu łzawiącego, Departament 
Policji w Davis ogłosił, że zabroni funkcjonariuszom używania 

poparcie dla 
hasła „defund the 
police” w marcu 
tego roku wśród 
amerykanów wynosiło 
zaledwie 18% 
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16 dławików i będzie wymagał interwencji funkcjonariuszy, gdy 
zauważą, że któryś z ich kolegów nadużywa siły na służbie. W San 
Francisco policja przestanie być wzywana do spraw niezwiąza-
nych bezpośrednio z przestępczością, takich jak spory sąsiedzkie, 
natrętni bezdomni i szkolne bójki. Według opracowanego przez 
urzędników planu, policję w takich przypadkach wyręczą wyszko-
leni i nieuzbrojeni profesjonaliści. 30 czerwca 2020 Zgromadze-
nie Ogólne Pensylwanii jednogłośnie zatwierdziło dwie ustawy, 
wprowadzające największe zmiany w miejscowej policji od 40 lat. 
Pierwsza z nich wymaga dokładnego sprawdzenia przeszłości 
kandydatów i ustanawia elektroniczną bazę danych, zawierającą 
zapisy o przeszłości funkcjonariusza i jego sprawach dyscypli-
narnych. Drugi wprowadza wymóg oceny zdrowia psychicznego 
z naciskiem na PTSD, czyli Zespół stresu pourazowego, terapie 
wykrywające oznaki traumy z dzieciństwa, a także treningi psy-
chologiczne dotyczące użycia siły i technik deeskalacji konfliktu.

Według badań pracowni Ipsos dla USA Today, poparcie dla 
hasła „Defund the police” w marcu tego roku wśród amerykanów 
wynosiło zaledwie 18%. To spore rozczarowanie, biorąc pod uwa-
gę ogromną skalę ubiegłorocznych protestów Black Lives Matter, 
przeciwko dyskryminacji rasowej i brutalności policji, po śmierci 
z rąk funkcjonariuszy osób takich jak Floyd czy Breonna Taylor. 
O ile jasnym jest, że Biali Amerykanie (67%) i Republikanie (84%) 
przeciwstawiają się ruchowi, to wydawałoby się zaskakującym, 
że tylko 28% Czarnych Amerykanów i 34% Demokratów w pełni 
go popiera. Być może wpływa na to dosłowny odbiór hasła, które 
głosi w konsekwencji realne usunięcie policji z amerykańskiego 
porządku prawnego, co dla znacznej ilości obywateli USA jest nie 
do zaakceptowania

Jednak i tutaj napotkać można ekstremalną mniejszość taką 
jak ruch abolicjonistów, który otwarcie nawołuje do zniesienia 
policji. Argumentują oni, że historia białej supremacji i kolonia-
lizmu osadniczego jest głęboko zakorzeniona w instytucji ochro-
ny porządku publicznego, a także istnieją nierozerwalne związki 
z istniejącym od setek lat rasistowskim porządkiem kapitalistycz-
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17nym. Dlatego reformistyczne podejście do działań policyjnych jest 
próbą naprawienia złego z zasady systemu i nie ma żadnej racji 
bytu. Pozostają oni jednak na wąskim marginesie debaty publicz-
nej, bez znacznego wpływu na amerykańskie ustawodawstwo.

W głównym nurcie królują stwierdzenia o przesunięciu środ-
ków z budżetu departamentów policji na programy społeczne, 
służbę zdrowa, a także pracowników socjalnych takich jak: kurato-
rzy sądowi, pielęgniarki, psychologowie czy opiekunki dla dzieci, 
gdyż inwestowanie w lokalne społeczności i oddolne kształtowa-
nie bezpiecznego społeczeństwa to jedyna droga do osiągnięcia 
sprawiedliwego ładu.

Konkretne działania reformatorskie na szczeblu federalnym 
to, nazwana imieniem Floyda, ustawa – George Floyd Justice in 
Policing Act, przygotowana przez demokratów. Duży w tym tak-
że udział członków Kongresowego Czarnego Klubu (składającego 
się w większości z afroamerykańskich kongresmenów – obecnie 
wyłącznie demokratów). Projekt ma na celu wyplenienie ze struk-
tur policji zachowań rasistowskich i nadużywania siły, a także 
zmniejszenie uprawnień policjantów na służbie.

 Zatwierdzona przez Kongres, zgodnie z linią partyjną demokra-
tów, ustawa, wprowadza spore zmiany w amerykańskim prawie. 
Od teraz nadużycie uprawnień funkcjonariusza lub zachowanie 
się w sposób, wskazujący na istnienie uprzedzeń rasowych badać 
będzie Wydział Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedli-
wości USA. Prokuratorzy staną na straży niezależnych procesów 
wobec policjantów naruszających swoje uprawnienia. Stworzony 
zostanie federalny rejestr skarg wobec bezprawnych działań służb 
mundurowych. Obowiązywać będzie wymóg noszenia włączonej 
kamerki osobistej podczas służby przez funkcjonariusza zarów-
no na jego ciele, jak i desce rozdzielczej samochodu służbowego. 
Urządzenia mają być zapewniane przez wydziały policji stanowej 
i lokalnej, będące beneficjentami funduszy federalnych. Na nich 
spoczywać będzie również obowiązek przyjmowania wytycznych 
polityki antydyskryminacyjnej, organizowania szkoleń i progra-
mów z nią związanych oraz zwalczanie „profilowania rasowego”, 
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18 które w amerykańskiej debacie publicznej odbija się bardzo sze-
rokim echem.

Heather Mac Donald w artykule City Journal „The Myth of 
Racial Profiling” dzieli je na dwa typy. Tak zwane twarde profilo-
wanie rasowe, czyli wykorzystywanie rasy jako jedynego czynnika 
w ocenie podejrzliwości kryminalnej przed rozpoczęciem indy-
widualnego dochodzenia. Na przykład losowe zatrzymywanie 
do kontroli członków danej grupy etnicznej, jedynie ze względu 
na ich pochodzenie, które sugeruje funkcjonariuszom występo-
wanie w niej wysokiego współczynnika 
przestępczości, jednocześnie nie posiada-
jąc żadnych dodatkowych przesłanek do 
interwencji.

 Miękkie profilowanie wykorzystuje 
rasę oraz pochodzenie do oceny podejrz-
liwości przestępczej. Ilustruje je następu-
jąca sytuacja: funkcjonariusz przekazuje 
informację lokalnej policji o  jamajskim 
dilerze narkotykowym, pędzącym wła-
śnie samochodem marki Nissan wzdłuż 
Korytarza Północno-wschodniego, zgod-
nie z takimi wytycznymi – w myśl mięk-
kiego profilowania rasowego – mundurowi 
zatrzymywać będą wszystkich czarnoskó-
rych kierowców Nissana, gdyż taki rysopis 
pasuje do cech podejrzanego.

Według instytutu Heritage Founda-
tion należy wszelkimi środkami dążyć 
do zakończenia rasistowskich nastrojów, 
lecz poprzez zakazanie tak rozumianego 
profilowania, kontrolerzy drogowi czę-
ściej unikaliby zatrzymywania czarnych 
kierowców, by nie stać się obiektem anty-
rasistowskiego postępowania dyscypli-
narnego. Przestępstwa mogłyby w takiej 
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projekt ma na 
celu wyplenienie 
ze struktur 
policji zachowań 
rasistowskich 
i nadużywania siły, 
a także zmniejszenie 
uprawnień 
policjantów 
na służbie 
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sytuacji częściej uchodzić na sucho, zważywszy na fakt już wyso-
kiego wskaźnika przestępczości wśród czarnoskórej społeczno-
ści. Co więcej, konserwatywny prawnik Zack Smith uważa, że tak 
przyjęta definicja profilowania rasowego właściwie ustanawia coś 
w rodzaju systemu kwotowego dla kontroli drogowej, legitymo-
wania obywateli, przesłuchań i innych czynności dochodzenio-
wych – mogłaby zachęcić funkcjonariuszy i same departamenty 
do „oszukiwania systemu” poprzez dodatkowe zatrzymywanie 
większej liczby osób o określonych typach cech – w szczególności 
kobiet, ludzi białych czy Azjatów – niż miało to miejsce dotych-
czas, aby statystki nie przeważały w stronę Afroamerykanów. Jest 
to sprzeczne z niewątpliwie szlachetnym celem – zakończeniem 
profilowania rasowego. Jednak w sytuacji, gdy departamenty poli-
cji musiałyby zbierać i zachowywać informacje na temat rasy czy 
płci osób zatrzymanych, a także ustawowo zmieniać swój stosu-
nek do określonego rodzaju przestępcy, rodzi to jeszcze większy 
problem niż obecnie występujące u niektórych funkcjonariuszy 
stereotypy etniczne. Niejako wprowadza do amerykańskiej legi-
slacji systemową segregację rasową, która ponoć miała być przez 
tę nową ustawę zwalczona.

Wpływowy amerykański think tank Heritage Foundation rów-
nież uważa ustawę za niebezpieczną. Twierdzi, że pogarsza ona 

warunki pracy policji i zmniejsza ich bezpieczeństwo, 
pozbawia dotychczasowej linii obrony przed nadmierny-
mi pozwami poprzez immunitet kwalifikowany, a także 
zakazuje władzom federalnym i stanowym przyznawania 
departamentom policji dodatkowych grantów.

Ograniczenie dostaw nadwyżki broni od wojskowych 
dla departamentów policji oznacza spadek bezpieczeństwa funk-
cjonariuszy podczas interwencji, a zakazanie policji federalnej nie-
sygnalizowanych nalotów na kryjówki dilerów poważnie narusza 
bezpieczeństwo służb podczas interwencji w budynku, mogącym 
mieścić uzbrojonych członków gangu. Do tego bowiem sprowadza 
się wyeliminowanie z taktyk policyjnych wariantu „wchodzenia 
bez pukania” do mieszkań osób podejrzanych o handel narkoty-

wprowadza do 
amerykańskiej 

legislacji systemową 
segregację rasową 
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kami. W ustawie znajdziemy również nowe standardy, statuujące 
wyłączne sytuacje, w których użycie broni będzie dozwolone. Ilość 
takich przypadków została znacznie zmniejszona.

Dalsza analiza zapisów prowadzi do bardziej niepokojących 
wniosków – od teraz w sytuacji krytycznej, wymagającej użycia 
broni, policjant zanim sięgnie po pistolet, najpierw poważnie się 
zastanowi się, czy czasem nie złamał nowych standardów usta-
wowych lub, czy potrzeba użycia pistoletu nie była wymuszone 
jego wcześniejszym „rażącym zaniedbaniem” – w takich przy-
padkach podczas procesu sądowego nie będzie mógł bronić się 
korzystając z kontratypu stanu wyższej konieczności. Nie trudno 
domyślić się konsekwencji takich regulacji. Spadek ilości inter-
wencji, większa pobłażliwość dla przestępców, bierna postawa 
funkcjonariuszy, obawiających się późniejszych konsekwencji 
karnych własnej interwencji. „Wyobraź sobie tak zwany efekt 
Ferguson na sterydach” – pisze Smith. Wzrost wskaźników prze-
stępczości z użyciem przemocy, spowodowany ograniczeniem 
proaktywnych działań policyjnych wynikłych z wrogiej postawy 
społeczności wobec policji, poszerzonych o niesprzyjające pra-
wo. Wroga postawa społeczeństwa już występuje. Ważne jaka 
reakcja federalna i lokalna będzie temu towarzyszyła. Mniejsza 
aktywność funkcjonariuszy naturalnie pobudzi przestępców do 
coraz śmielszego działania bez znacznych obaw o otwarcie ognia 
ze strony gliniarza, a większa ilość rozbojów to ostatnie, czego 
Ameryka teraz potrzebuje!

Kolejny zapis dotyczy modyfikacji tzw. mens rea – świadomości 
sprawcy, iż jego czyn jest niebezpieczny i szkodliwy społecznie 
(w polskim prawie karnym – strona podmiotowa). Wymagania 
znamion zostały obniżone z „umyślnych” na „świadome i lekko-
myślne”. Taka wykładnia wykorzystywana będzie podczas proce-
sów o nadużycie uprawnień funkcjonariusza – naruszanie praw 
obywatelskich wykorzystując oficjalną pozycję przedstawiciela 
władzy, czyli „pozbawiania osobę jej praw obywatelskich, same-
mu działając z mocy prawa”. Na podstawie tej ustawy rozszerzony 
zostałby zakres ściganych dyscyplinarnie działań policjantów na 
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te skutkujące zmniejszeniem dopływu powietrza dla zatrzymane-
go. Co jest wyjątkowym utrudnieniem pełnienia służby w związku 
z obniżeniem wymagań mens rea, ponieważ w różnych interpre-
tacjach sądów znamiona przestępstwa policjanta wypełniać mogą 
także interwencje i działania przypadkowe lub niezamierzone. 
Rozszerzenie przez ustawodawcę znamion czynu kwalifikują-
cego się na postępowanie dyscyplinarne funkcjonariusza, może 
sugerować sędziemu nakaz stosowania w takich przypadkach 
wykładni rozszerzającej, co oznaczałoby stałe powiększanie się 
puli zachowań podpadających pod taki przepis.

Esencją „Georg Floyd Justice in Policing Act” jest zniesienie 
ustanowionego w 1967 roku przez Sąd Najwyższy immunitetu 
kwalifikowanego. W treści wyroku w sprawie Pearson przeciwko 
Callahan uzyskujemy następującą jego definicję: „Kwalifikowany 
immunitet równoważy dwa ważne interesy – potrzebę pociągnię-
cia urzędników publicznych do odpowiedzialności, gdy sprawu-
ją władzę w sposób nieodpowiedzialny, oraz potrzebę ochrony 
urzędników przed nękaniem, rozpraszaniem uwagi, a także przed 
odpowiedzialnością prawną wobec rzetelnego wykonywania swo-
ich obowiązków”. Immunitet chroni urzędnika państwowego 
przed procesami sądowymi, w których zarzuca się, że urzędnik 
naruszył prawa powoda. Co ważne, zezwala na procesy wyłącznie 

w przypadku, gdy urzędnicy naruszyli „jasno określoną” 
normę zawartą w konstytucji lub ustawach, o której ist-
nieniu i obowiązku przestrzegania wiedziałby „przeciętny 
obywatel”. Warto podkreślić, że ten rodzaj immunitetu 
chroni urzędników tylko przed cywilnymi pozwami, a jego 
zniesienie, w myśl procedowanej ustawy, miałoby doty-
czyć tylko policjantów, którzy decyzje często podejmować 
muszą – w przeciwieństwie do pracowników innych dzia-
łów administracji – w ułamku sekundy! Częstsze proce-

sy sądowe i nadmiernie nękające departamenty policji kwestie 
proceduralne, wynikałyby nie tylko z faktu rozszerzenia zakresu 
sankcjonowanych działań policjantów, ale także wymogu analizy 

esencją „georg floyd 
justice in policing 

act” jest zniesienie 
ustanowionego 

w 1967 roku przez sąd 
najwyższy immunitetu 

kwalifikowanego 
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poziomu „dyskryminacyjności” danego zachowania funkcjona-
riusza. Uwadze ekspertów nie uchodzi również kwestia kolej-
nych łatwych okazji do uzyskania honorarium adwokackiego 
przez prawników reprezentujących w takich sprawach powoda. 
Dodać należy zwiększone uprawnienia prokuratora generalnego 
w dochodzeniu wobec policjantów, zwanym „pattern-or-practi-
se” – szczególnym sposobem postępowania wobec departamen-
tów, mającym na celu utrzymanie praworządności i uczciwości 
w policji.

Oprócz oczywistych plusów zwiększonej kontroli działań 
i odpowiedzialności funkcjonariuszy, przesadne w tej kwestii 
ustawodawstwo jedynie nastręcza biurokratycznych problemów 
departamentom i nie pozwala skupiać im się w stu procentach na 
sprawach najbardziej istotnych – ściganiu przestępców. Dodając 
wcześniej wymienione zmiany, posługa w niebieskim mundurze 
dla uzbrojonego społeczeństwa amerykańskiego stanie się trud-
niejsza i o wiele mniej bezpieczna.

Tak prezentują się zmiany federalne, lecz na koszulkach pro-
testujących amerykanów ujrzeć mogliśmy chwytliwy slogan: 
„defend our communities, defund police”. Głównym postula-
tem oddolnych środowisk protestujących jest przesunięcie 
środków departamentów policji na instytucje zajmujące 
się szerzeniem społeczeństwa obywatelskiego, a także 
na pracowników społecznych, nauczycieli, psychologów, 
lekarzy, pielęgniarki itd., by oddolnie, poprzez edukację 
i zacieśnienie więzi społecznych, zmniejszyć liczbę prze-
stępstw i aberracyjnych zachowań.

Rozwiązaniem wpisującym się w koncepcję rozwoju lokalnych 
społeczności może być rozszerzenie koncepcji tzw. policji społecz-
nej, promowane m.in. przez Instytut Charlesa Kocha czy OBWE. 
Polega ona na bliskiej współpracy funkcjonariuszy z członkami 
społeczności lokalnej. Ogranicza funkcję represyjną policji, któ-
ra powinna nie tylko egzekwować prawo, ale także troszczyć się 
o jakość życia społeczności, której sama jest częścią. Policjant 

policjant powinien 
być dla obywatela 
bardziej jak dobry 
przyjaciel, niż 
surowy urzędnik 
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powinien być dla obywatela bardziej jak dobry przyjaciel, niż suro-
wy urzędnik, szukający jedynie pretekstu do wypisania mandatu.

Obecnie, według Pew Research Center, prawie jeden na trzech 
amerykanów nie postrzega policjanta jako strażnika praw oby-
watelskich, wolności i porządku, a jako wojownika i egzekutora. 
Przy takiej ocenie funkcjonariuszy, zaufanie do nich będzie tylko 
maleć, co nieustannie dzieje się od początku XXI wieku. Charles 
Koch Institute twierdzi, że aby poprawić te stosunki, organy ści-
gania muszą budować własne zaufanie i nawiązywać pozytywne 
relacje ze społecznościami, szanować wolności obywatelskie i uni-
kać taktyk prowokujących nadmierne użycie siły wobec obywateli. 
Wdrożenie podstawowych zasad tego modelu działań policyjnych 
polega na zobowiązaniu każdego departamentu do partnerskiej 
współpracy z liderami społeczności i organizacjami, w celu roz-
wiązywania lokalnych problemów. Kształtując modus operandi 
departamentu na zasadach policji społecznej, ich szefowie muszą 
jednak zapewnić wprowadzenie u siebie niezbędnych zmian. Pra-
widłowe wdrażanie działań policyjnych na rzecz społeczności 
wymaga, aby funkcjonariusze przeszli odpowiednie szkolenie 
w zakresie zaangażowania lokalnego i rozwijania współpracy ze 
swoją społecznością. Z najnowszych danych wynika, że   akademie 
policyjne spędzają średnio 228% więcej czasu na szkoleniu nowych 
funkcjonariuszy w zakresie umiejętności związanych z bronią pal-
ną i taktyką obronną niż kooperacją ze społecznościami, którym 
na co dzień służą. Akademie i departamenty policyjne w całym 
kraju, chcące wdrożyć taki model działań policyjnych, powinny 
zapewnić funkcjonariuszom odpowiednie przeszkolenie do efek-
tywnej współpracy z lokalnymi społecznościami, zaczynając od 
upewnienia się, że nowi funkcjonariusze są wyposażeni w zdolno-
ści interpersonalne potrzebne do skutecznego rozwijania relacji 
z członkami społeczności. Co nie zawsze okazuje się wśród mun-
durowych oczywiste.

Antypolicyjne nastroje w mediach podsycane są argumentami 
o bezskuteczności i kontrproduktywności działań stróżów prawa. 
Bardziej radykalne, lecz nie mniej wpływowe organizacje, takie 
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jak American Friends Service Committee, chcąc dosłownego „zde-
finansowania” policji, podnoszą fakt, że pomimo miliardowych 
nakładów przeznaczanych rokrocznie na jej funkcjonowanie, 
liczba śmiertelnych ofiar przestępstw z użyciem broni w samym 
2019 roku wynosiła ponad 15 tysięcy – z czego nieproporcjonalnie 
wielu było „kolorowych” młodych ludzi. Przy okazji poruszana 
jest kwestia zabijania ludzi bezpośrednio przez policjantów. Od 
2015 roku takich ofiar było ponad 5 tysięcy. Z trzynastoprocento-
wej ludności afroamerykańskiej w USA, stanowią oni dwadzieścia 
sześć procent ofiar wystrzałów z policyjnej broni, a setki tysięcy 
z nich doświadczyło ze strony funkcjonariuszy obrażeń, prześla-
dowań czy mylnego aresztowania. 

Według AFSC obecne reformy nie działają. Poza tym, że mun-
durowe kamery zostają nagminnie wyłączane przez funkcjona-
riuszy – nie doprowadziły one do spadku liczby ich agresywnych 
zachowań. Nieskuteczne okazały się także szkolenia mające na 
celu wyeliminowanie ukrytych uprzedzeń, czego przykładem 
może być sytuacja opisana w The Intercept. Sergio Herrera poli-
cjant z Chicago, który w 2010 roku oskarżony został o pobicie 
czarnoskórego mężczyzny, który siedział we własnym samocho-
dzie. Miało wtedy podejść do niego dwóch policjantów prosząc 
o wylegitymowanie się. Po wyjściu z samochodu funkcjonariusz 
miał rozkazać mężczyźnie zakłucie się w kajdanki, a następnie 
spryskać mu twarz gazem i dotkliwie pobić. 

Mężczyzna wniósł pozew, lecz sprawa zakończyła swój bieg 
przed wejściem na drogę sądową – miasto Chicago wypłaciło 
ofierze odszkodowanie w wysokości 75 000 dolarów, nie przyzna-
jąc się do winy. Obecnie Herrera był jednym z funkcjonariuszy 
prowadzących szkolenia zwalczające ukryte uprzedzenia raso-
we w Departamencie Policji w Chicago. Zgodnie z dokumentami 
policji, szesnastu z siedemnastu funkcjonariuszy, którzy prowa-
dzili szkolenie z zakresu sprawiedliwości procesowej od począt-
ku 2017 r., łącznie otrzymało 111 skarg dotyczących wykroczeń. 
Skargi dotyczące niewłaściwego postępowania obejmują zarów-
no fałszywe aresztowania, jak i nielegalne przeszukania, a także 
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użycie nadmiernej siły, często wobec osób kolorowych w Chica-
go. The Intercept kwituje – szkolenia są częścią wysiłków admi-
nistracji Chicago, w kierunku zreformowania swojej agresywnej 
policji, ale w wielu przypadkach zajęcia nadzorowane były przez 
samych domniemanych sprawców.

 Zwolennicy reformy zauważają nieefektywną alokację środków 
z budżetu – przez finansowanie policji cierpią instytucje, których 
obywatele naprawdę potrzebują. 100 miliardów rocznie wydają 
amerykańskie miasta na utrzymywanie stróżów prawa, zamiast 
przeznaczyć je na dofinansowanie szkolnictwa, służby zdrowia 
czy budowy mieszkań, będących w krytycznym stanie, w szczegól-
ności w dzielnicach biednych i zamieszkałych przez mniejszości 
rasowe. Według AFSC nadszedł właśnie czas na zmianę systemu 
ochrony praw człowieka i obywatela, gdzie pierwszym krokiem 
będzie odcięcie finansowania dla departamentów policji. Pyta-
nie w jaki sposób można efektywnie zastąpić system istniejący 

od XIX wieku, pozostaje jednak na razie bez odpowiedzi.
Podczas gdy w maju poprzedniego roku 11 miast roz-

poczęło proces cięcia budżetów policji lub całkowitego 
rozwiązywania departamentów, jednocześnie coraz czę-
ściej zatrudniane są – w iście libertariańskim stylu – pry-
watne organizacje policyjne. Po takie rozwiązania sięgają 
nie tylko nadbrzeżne centra, takie jak Nowy Jork i Los 
Angeles, ale także ośrodki w głębi lądu: Norman, Okla-
homa i Salt Lake City. 

Podczas letnich protestów Rada Miejska Minneapolis zagło-
sowała za „zdefinansowaniem” policji, jednocześnie zatrudniając 
dla siebie prywatnych ochroniarzy za ponad 4500 dolarów dzien-
nie! Miejska Komisja Edukacji anulowała swoje umowy z policją 
dotyczące ochrony szkół, by zaraz potem opublikować ogłosze-
nia o poszukiwaniu „specjalistów ds. wsparcia bezpieczeństwa 
publicznego”, których obowiązki obejmowałyby między inny-
mi powstrzymywanie szkolnych bójek. Chicago, chcąc chronić 
prywatne biznesy na południu i zachodzie, zatrudniło ponad 
100 strażników z trzech prywatnych firmy za 1,2 miliona dola-

chicago, chcąc 
chronić prywatne 

biznesy na południu 
i zachodzie, 

zatrudniło ponad 100 
strażników z trzech 

prywatnych firmy 



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

2
7

rów. Po fali krytyki burmistrz Lori Lightfoot, by nieco złagodzić 
nastroje, obiecał, że strażnicy zobowiązani zostaną do noszenia 
specjalnych identyfikatorów i nie będą uzbrojeni. W Portland 
w stanie Oregon prywatne organizacje wspierają działania poli-
cyjne w codziennych pracach niewymagających użycie siły. Na 
pracę prywatni strażnicy nie mogą narzekać także w Nowym 
Jorku, gdzie w obawie przed protestującymi z BLM wielu oby-
wateli wynajęło ich do ochrony własnych posiadłości. Być może 
takie środki staną się w przyszłości jeszcze bardziej popularne, 
zastępując tradycyjne departamenty policji. Lecz z wielką praw-
dopodobnością założyć można, że nie takie są ideały dzisiejszych 
demonstrantów… Ω

Bibliografia:
„Policja. Organizacja i funkcjonowanie”, Stanisław Pieprzny
https://www.heritage.org/crime-and-justice/commentary/

george-floyd-justice-policing-act-would-make-cops-jobs-more-difficult
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/03/07/

usa-today-ipsos-poll-just-18-support-defund-police-movement/4599232001/
https://en.wikipedia.org/wiki/Police_abolition_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_police_reforms_related_to_the_George_Floyd_protests
https://en.wikipedia.org/wiki/Police_reform_in_the_United_States
https://www.afsc.org/newsroom/we-wont-stop-until-we-dismantle-whole-racist-system
https://theintercept.com/2019/02/03/

chicago-police-procedural-justice-training-complaints-lawsuits-racism/
https://www.charleskochinstitute.org/issue-areas/criminal-justice-policing-reform/

role-of-police-in-america/





Dawno już opadł kurz po wyborach prezydenckich 
w Stanach Zjednoczonych, a także desperackich 
próbach podważenia ich ważności przez 
obóz byłego prezydenta (zarówno na drodze 
sądowej, jak i za pomocą historycznych wręcz 
zamieszek na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku). 

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że rok 2020 na długie lata 
pozostanie w ludzkiej świadomości, zarówno z racji szalejącej pande-
mii i wynikającego z niego kryzysu, jak również z niestabilnej sytuacji 
politycznej w Stanach Zjednoczonych. Tematem budzącym najwięk-
sze emocje, a zarazem wyznaczającym pogłębiającą się polaryzację 
między elektoratem republikańskim i demokratycznym, stał się pro-
blem nierówności rasowych – głównie za sprawą morderstwa Geor-
ge’a Floyda w Minnesocie 25 maja 2020 roku. Już na wstępie należy 
zaznaczyć, że sprawa ta była wyłącznie iskrą, która natrafiła na beczkę 
prochu – beczkę, którą elity polityczne USA bądź to starały się igno-

ZAŁOŻYĆ 
TEMIDZIE 
OPASKĘ
WYMIAR (NIE) SPRAWIEDLIWOŚCI 
USA W KONTEKŚCIE RASOWYM

Grzegorz Cichocki
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rować, bądź aktywnie ją powiększały. Konsekwentne ignorowanie 
problemu relacji rasowych musiało się w końcu spotkać z odpowie-
dzią – i tak się stało – protesty ruchu Black Lives Matter ściągnęły na 
ulice miliony ludzi. Tak masowy ruch, co ma się rozumieć, nie mógł 
obejść się bez reakcji w reszcie Zachodniego świata – w tym i w Polsce. 
Niestety, reakcja z obu stron wynikłej dyskusji przyjęła silnie emo-
cjonalny charakter – wydaje się ignorujący niuanse amerykańskiego 
społeczeństwa, obce etnicznie jednolitemu społeczeństwu polskie-
mu. Poniższy tekst ma na celu przybliżyć Czytelnikowi, w enigma-
tycznym skrócie, główne problemy dotyczące relacji rasowych we 
współczesnej historii Stanów Zjednoczonych. Za cezurę przyjmując 
połowę XX wieku – lata, które wydają się na tyle bliskie, że skutecz-
niej oddziałują na wyobraźnię. Będąc świadom ogromnej złożoności 
problemu, pragnę ograniczyć się do omówienia stanu wymiaru spra-
wiedliwości, a więc tematu najbliższego i bezpośrednio związanego 
z ruchem Black Lives Matter.

Pewną niezgodę może budzić patrzenie na machinę wymiaru 
sprawiedliwości przez pryzmat polityki nierówności rasowej, wszak 
powszechne wyobrażenie praworządności przypomina grecką bogi-
nię wiecznego porządku – Temidę – a w szczególności jej przewią-
zane oczy. Byłby to niestety wyłącznie przesadny idealizm, swojego 
rodzaju myślenie życzeniowe, a jedyną opaskę na oczy stanowiłaby 
ta na ślepiach zasłaniającego się przed realnym światem obserwato-
ra. Będąc wierny wybranej w powyższym akapicie cezurze, pragnął-
bym wskazać na prawny klimat polityki rasowej lat 50. XX wieku. 
W okresie bezpośrednio po wojnie secesyjnej (tzw. Reconstruction 
Period – „okres odbudowy”), w południowych stanach zjednoczonego 
ponownie USA wprowadzano na masową skalę prawa mające utrzy-
mać dominacyjną rolę białej rasy w obliczu zniesienia niewolnictwa 
i upadku Konfederacji. Zwyczajowo przyjęło się nazwać ten szeroki 
wachlarz uchwałodawstwa stanowego prawami Jima Crowa. Prawa te, 
konsekwentnie ignorowane przez władze federalne, zyskały uznanie 
Sądu Najwyższego USA w bardzo ważnym historycznie wyroku z 1896 
roku w sprawie Plessy v. Ferguson. Stan faktyczny sprawy wydaje się 
trywialny, wręcz niezasługujący na miano tzw. „landmark case”. Nieja-



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

3
1

ki Homer Plessy został poproszony przez kontrolera biletów o zmianę 
wagonu z tego dla białych, na ten dla czarnoskórych. Problem polegał 
na tym, że był czarnoskóry jedynie w 1/8. Sądowa batalia skończyła 
się wytworzeniem doktryny „separate, but equal”, która przyjmuje - 
jak sama nazwa wskazuje – dopuszczalność segregacji rasowej tylko, 
jeśli warunki (w szkołach, wagonach itd.) będą równe. Nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że wyrok ten stał się jedną z najmroczniejszych 
kart amerykańskiego sądownictwa. Mimo wszystko do wyroku votum 
separatum wniósł jeden z sędziów – John Marshall Harlan, odcinając 
się od negatywnej oceny sądu nt. jednego z argumentów powoda, 
a mianowicie, że podział przestrzeni publicznej na tę dla „koloro-
wych” i „białych” jest inherentnie krzywdzący, a sama Konstytucja 
nie rozróżnia i nie powinna rozróżniać kolorów. Opinia ta, niezwykle 
progresywna jak na swoje czasy, stała się jedną z podwalin wyroku, 
który ostatecznie położył kres doktrynie „separate, but equal”. W tym 
miejscu odpowiednie wydaje się wzięcie pod lupę materialną praw-
dziwość doktryny „oddzielne, ale równe” tj. czy rzeczywiście warunki 
w obiektach użyteczności publicznej są równe. Nie trzeba ani wielkiej 
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wyobraźni, ani wiedzy historycznej, ażeby udzielić odpowiedzi nega-
tywnej. Dla przykładu: średnia wartość nieruchomości szkolnej na Flo-
rydzie wynosiła 70,500 $ dla szkół białych i 4,900$ dla szkół czarnych. 
Nader częste w szkołach „czarnych” było przeludnienie, brak toalet, 
brak dostępu do czystej wody. Wiele z tych szkół mieściło się w zruj-
nowanych ruderach czy kościołach – oczywiście nieprzystosowanych 
do prowadzenia efektywnej edukacji. Wyżej wspomniana doktryna, 
mimo swojej oczywistej wewnętrznej sprzeczności, utrzymała się 
w mocy aż do 1954 roku, do przełomowego wyroku w sprawie Brown 
v. Board of Education. Nie chcąc zanudzać Czytelnika złożonością 
prawniczego dyskursu pragnę przytoczyć dwie ciekawostki dotyczące 
wyżej wymienionego wyroku. Pierwszą z nich stanowi zajęcie stano-
wiska przez Departament Sprawiedliwości USA w ramach instytucji 
amicus curiae. Mianowicie, główny argument stanowiło przekonanie, 
że dalsze utrzymywanie segregacji rasowej znacząco zagraża wize-
runkowi Stanów Zjednoczonych na świecie, a więc, w perspektywie 
szalejącej Zimnej Wojny, sprawy o ogromnym znaczeniu. Druga z cie-
kawostek być może bardziej bezpośrednio odnosi się do sprawy. Jed-
nym z głównych argumentów powodów, entuzjastycznie przyjętych 
przez skład orzekający, było powołanie się na badania psychologiczne 
Kenneth i Mamie Clarków. W badaniu tym, dzieciom zaproponowano 
zabawę lalką o czarnej lub białej karnacji. W przytłaczającej większo-
ści przypadków, dzieci wybierały lalki białe, dowodziło to uwewnętrz-
nieniu w czarnoskórych dzieciach poczucia niższości wobec rasy białej. 
Co należy podkreślić, postanowienie sądu, nieważne jak przełomowe 
i progresywne, nie jest końcem problemów. Tak i w tym przypadku 
wydanie wyroku skończyło się aktywnym oporem stanów południo-
wych, prowadząc wręcz do przemocy. Przykładowo w trakcie kryzysu 
w Little Rock doszło do interwencji Gwardii Narodowej, która dopie-
ro po sfederalizowaniu jej przez prezydenta Eisenhowera przystąpi-
ła do zapewnienia czarnoskórym dostępu do szkoły. Inny przykład 
stanowi osobiste zablokowanie drzwi do Uniwersytetu w Alabamie 
przez jego ówczesnego gubernatora George’a Wallace’a, który ustąpił 
dopiero po (a jakże!) sfederalizowaniu Gwardii Narodowej Alabamy 
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przez Kennedy’ego. Scena ta została przedstawiona w filmie „Forrest 
Gump” Roberta Zemeckisa. 

Jak wspomniałem wyżej, naiwnym byłoby przyjęcie, że wydanie 
wyroku zlikwiduje całkowicie nierówności rasowe. Wysiłki mające 
na celu utrzymać segregację nie zniknęły, przeszły jedynie niejako 
do „podziemia”, poza stanową i federalną legislacją, a nadal istnieją 
w umysłach ludzkich. W poniższym akapicie tego artykułu chciałbym 
pochylić się nad statystykami kryminologicznymi. Z jednej strony, 
aby uporać się z błędnymi (być może umyślnie?) ich interpretacjami, 
a z drugiej w celu zobrazowania Czytelnikowi, że wyżej wspomniany 
problem nadal istnieje. Chyba każdy, kto śledzi jakkolwiek dyskusję 
polityczną nt. USA spotkał się kiedyś z niesławnym „13/50” – sloga-
nem wskazującym na nadreprezentację osób czarnoskórych w sta-
tystykach policyjnych (według sloganu Afroamerykanie stanowią 
ok. 13% populacji USA, 50% przestępstw popełnianych jest przez 
osoby czarnoskóre). Co trzeba podkreślić na początku, samo założe-
nie podanej statystyki jest błędne, a raczej jest zawężeniem zjawiska 



G
r

z
eG

o
r

z
 c

ic
h

o
c

k
i /

 z
A

Ł
o

ż
y

Ć
 T

em
id

z
ie

 o
PA

s
k

ę 
3

4

przestępczości do morderstw i kradzieży, tam rzeczywiście występuje 
znacząca nadreprezentacja osób czarnoskórych. Nie wymaga wiel-
kiej wyobraźni zauważenie, że za tym sloganem (spopularyzowanym 
przez portal 4chan) kryje się pewien przekaz, nie jest on wszak czystą 
i suchą statystyką. Istotne wydaje się, że niejako „ukryta” za statystyką 
wiadomość nie broni się przed podstawową wiedzą z zakresu kry-
minologii, przede wszystkim tym, że bieda jest jednym z głównych 
czynników prowadzących do przestępstwa. Nietrudno wywniosko-
wać, że grupie społecznej, która jeszcze 50 lat temu nie mogła swo-
bodnie uczęszczać do szkół wyższych, ciężko będzie osiągnąć podob-
ny poziom socjoekonomiczny co grupom nieuciskanym, oczywiście 
przy optymistycznym założeniu, że instytucjonalny rasizm zniknął 
już całkowicie. Ocenie czytelnika pozostawiam, czy powyższy slogan 
to jedynie braki ze zrozumienia kryminologii, czy umyślne naginanie 
prawdy.  

Druga statystyka, którą pragnę przedstawić odnosi się do problemu 
wprost. A tyczy się ona średniej długości wyroku. Ponownie odwołu-
jąc się do powszechnej personifikacji praworządności – bogini Temi-
dy – zakładamy, że sprawiedliwość powinna być ślepa na kolor skóry 
sądzonego. Rzeczywistość ponownie okazuje się weryfikować nad-
mierny idealizm. Na podstawie rządowych raportów można stwier-
dzić, że sądzeni czarnoskórzy są skazywani na wyroki dłuższe o 20%. 
Co więcej, badane były bardzo podobne przypadki, które w praktyce 
różnił tylko kolor skóry. W przypadku przestępstw narkotykowych 
średni wyrok osoby czarnoskórej jest dwukrotnie (!) dłuższy. Należy 
przy tym wspomnieć, że populacja więziennia, to przede wszystkim 
więźniowie odbywający karę za przestępstwa narkotykowe. Powyższa 
statystyka zdaje się tłumaczyć ogromne różnice rasowe w populacjach 
więziennych niektórych stanów. Przykładowo w stanie New Jersey na 
1230 więźniów aż 1140 to osoby czarnoskóre, a w stanie Wisconsin 
ma 2760 więźniów to 2540. Różnica jest porażająca, szczególnie jeśli 
objąć wyobraźnią warunki w amerykańskich więzieniach i ich zniko-
my wpływ na rehabilitację sprawcy. 

W zakończeniu powyższego artykułu pragnąłbym podkreślić dwie 
myśli, które się w nim pojawiły, gdyż to one stanowią zarzewie nie-



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

3
5

wydającego się wygasać problemu. Pierwsza z nich: socjologicznie 
niemożliwe, przy braku interwencji państwa, jest zrównanie się uci-
skanej grupy społecznej (w tym przypadku Afroamerykanów) z grupą 
nieuciskaną. Jest to bowiem jedno pokolenie, które z konsekwencji 
nierównych szans swoich rodziców i dziadków samo nie doświadcza 
równego startu. Druga myśl: rasizm w systemie istnieje, nawet jeśli 
nie jest wyrażony explicite w aktach prawnych. System tworzą przede 
wszystkim ludzie, a system amerykański, tak otwarty na obecność 
społeczeństwa w aparacie sprawiedliwości (instytucja ławy przysię-
głych), jest szczególnie podatny na uprzedzenia. Niewątpliwie tworzy 
to mieszankę wybuchową – perpetuum mobile – w której społeczna 
niechęć prowadzi do powiększania się różnic między rasami, w kon-
sekwencji wzmacniając antagonizmy. 

Czytelnik może zadać pytanie o konieczność przywoływania wybo-
rów prezydenckich z 2020 roku we wstępie tego tekstu, jednak za igno-
rowanie problemu nierówności rasowych odpowiedzialni są zarówno 
republikanie, jak i demokraci. Może to jednocześnie budzić zdziwienie 
polskiego obserwatora, spodziewającego się radykalnych różnic mię-
dzy demokratami a republikanami w każdej dziedzinie życia. Może 
też jednak budować mentalne paralele do polskiej sceny politycznej. 
Niewątpliwie prawdą jest, że ciężko przypisać demokratycznemu 
establishmentowi łatkę progresywności – szczególnie prezydentu-
ra Obamy, mimo pokładanych w niej nadziei, nie przyniosła zna-
czącej poprawy. Mimo wszystko ustępujący z urzędu Donald Trump 
wyświadczył demokratom niedźwiedzią przysługę. Z jednej strony 
swoim nieokrzesaniem zapewnił im stosunkowo łatwe zwycięstwo, 
a z drugiej pozostawił demokratom i wstępującemu na urząd Bide-
nowi wściekły elektorat żądny realnych zmian, do założenia Temidzie 
opaski, a nie wypisywaniu haseł na ulicach miast. Ω 



Prezydent USA Joe Biden chce przejść do historii 
jako ten, który przemalował Biały Dom na 
zielono. Jego ambitny plan proklimatycznej 
transformacji amerykańskiej gospodarki niesie 
jednak ze sobą szereg niebezpieczeństw.

K L I M AT YC Z N Y  Y I N  I   YA N G

Jeśli chodzi o ostanie wybory prezydenckie w Stanach Zjedno-
czonych, to na niewielu płaszczyznach przybrały one tak skrajnie 
manichejską postać, jak w kwestii polityki klimatycznej propono-
wanej przez kandydatów partii republikańskiej i demokratycznej. 

Jakub Wiech

ZIELONY 
BIAŁY 
DOM 
BIDENA



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

3
7

Po jednej stronie stał urzędujący prezydent Donald Trump, który 
w poprzednich latach starał się zdobyć elektorat hasłami pokroju 
„Trump digs coal” (ang. Trump wydobywa węgiel). Kwestionował 
on zdanie nauki na temat globalnego ocieplenia, luzował regu-
lacje dotyczące emisji oraz wpływu środowiskowego przemysłu, 
traktował wszelkie rygory proekologiczne jako pewną drogę do 
przegrania rywalizacji z Chinami. Taka narracja była precyzyjnie 
wycelowana w serca tych wyborców, których życie zawodowe 
związane jest z paliwami kopalnymi – węglem, gazem lub ropą. 
Takich ludzi w USA nie brakuje. 

Rywal Trumpa, Demokrata Joe Biden, prezentował całkowicie 
inne spojrzenie na kwestie klimatu i środowiska. Już od początku 
swej kampanii wyborczej Biden jasno zasygnalizował, że kwestie 
ochrony klimatu i środowiska będą stałymi elementami jego poli-
tyki – zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Kluczowym 
wehikułem wyborczym Bidena na tym polu był plan pt. „Clean 
Energy Revolution and Environmental Justice”. Zawierał on dzie-
więć punktów, które uznać można za filary poglądów obecnego 
lokatora Białego Domu na sprawy transformacji proekologicz-
nej. Pierwszy punkt tej listy dotyczył naprawiania szkód, jakie 
zdołał wyrządzić Trump. Kolejne były już szerokim planem dla 
całej amerykańskiej gospodarki. Były to m. in. przygotowanie 
ustawodawstwa, które nieodwracalnie pchnie Amerykę na tory 
do neutralności klimatycznej, działania na arenie międzynarodo-
wej w kwestii ochrony klimatu, inwestycje w bezemisyjne źródła 
energii, zmniejszenie śladu węglowego całej gospodarki, wdroże-
nie standardów sprawiedliwej transformacji, pociągnięcie zanie-
czyszczających środowisko do odpowiedzialności, utworzenie 
nowych miejsc pracy, odpowiednie uhonorowanie pracowników 
branży paliw kopalnej, ich tradycji oraz pamięci. 

Podczas kampanii wyborczej Trump starał się uderzać w Bide-
na wykorzystując proekologiczną postawę kontrkandydata Demo-
kratów. Skupił się w tej kwestii przede wszystkim na technologii 
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frackingu (szczelinowania), która – choć obciążająca dla środowi-
ska – pozwoliła Stanom Zjednoczonym na pozyskiwanie ogrom-
nych wolumenów ropy i gazu z formacji łupkowych. Podczas 
jednej z debat Trump starał się przyprzeć Bidena do muru pyta-
jąc wprost właśnie o tę kwestię, wiedząc przy tym, że w prawybo-
rach Partii Demokratycznej jego rywal stwierdził, iż „upewni się, 
że [fracking] będzie wyeliminowany”. Choć ten atak ówczesnego 
gospodarza Białego Domu był jednym z szerzej kolportowanych 
fragmentów przedwyborczych debat, to jednak całość strategii 
Trumpa okazała się niewystarczająca, by utrzymać władzę. Biden 
wygrał – i już kilka chwil po zaprzysiężeniu rozpoczął wdrażanie 
swej klimatycznej agendy.

PA I N T  I T  G R E E N

Jedną z pierwszych decyzji prezydenta Bidena był powrót Sta-
nów Zjednoczonych do rygorów Porozumienia paryskiego. USA 
upuściły ramy tego porozumienia decyzją Donalda Trumpa z 2019 
roku. Procedura wyjścia zakończyła się 4 listopada roku 2020, 
a więc dzień po wyborach prezydenckich. Dlatego Biden postano-
wił, że jak najszybciej odwróci decyzję Trumpa, by USA nie były 
sygnatariuszami porozumienia. Trudno o lepszy przykład polity-
ki „powrotu i dyskontynuacji”, czyli metody, jaką można ogólnie 
odnieść do działań Bidena względem poczynań jego poprzednika 
na polu ochrony klimatu.

Kolejnym krokiem Bidena przy realizowaniu proklimatycznej 
agendy było powołanie stanowiska tzw. klimatycznego cara. Pre-
zydent USA obiecał utworzenie takiego urzędu jeszcze w czasie 
kampanii wyborczej, Funkcja ta – którą objął John Kerry – ma 
koordynować działania wszystkich agencji oraz departamentów 
walczących z globalnym ociepleniem. 

Administracja Bidena jest zielona również dzięki osobie wice-
prezydent Kamali Harris, która jeszcze jako prokurator generalny 
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Kalifornii działała w inicjatywie „AGs United for Clean Power”, 
która zrzeszała szefów prokuratur różnych stanów, kanalizując 
ich działania na rzecz czystej energii. Harris, która ubiegała się 
o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, 
również opracowała plan dotyczący ochrony klimatu, który uwia-
rygadnia wysiłki Białego Domu w tym zakresie.

Bardzo ważnym ruchem Bidena było cofnięcie zgody na budo-
wę rurociągu Keystone XL, który miał transportować 830 tysięcy 
baryłek ropy dziennie z kanadyjskiej Alberty do rafinerii w Nebra-
sce. Projekt został zablokowany przez amerykańską administrację 
z uwagi na ciężar środowiskowy – problemem dla Waszyngtonu 
było to, że surowiec, jaki miał popłynąć przez Keystone XL wydo-
bywany był z formacji łupkowych, co pociągało ze sobą m. in. duże 
obciążenie dla lokalnych ekosystemów. Taka decyzja była jednak 
ogromnym ciosem dla zaangażowanych w budowę rurociągu kon-
cernów oraz dla lokalnych społeczności, dla których projekt był 
szansą na nowe miejsca pracy i innego rodzaju zyski. Zatrzymanie 
Keystone XL to bowiem wyrok dla 8-12 tysięcy etatów.

Postawa Bidena wobec Keystone XL wywołała w USA praw-
dziwą burzę – skrytykował ją nie tylko biznes, ale też polityczni 
oponenci Demokratów, czyli Republikanie, którzy stwierdzili 
m.in., że prezydent blokuje amerykańskie rurociągi, ale pozwala 
na budowę rosyjskich. Uwaga ta odnosi się do innej decyzji bide-
nowskiej administracji – chodzi mianowicie o zielone światło dla 
projektu Nord Stream 2.

DY S K R E T N Y  U R O K  R E S E TÓW

Działania Joe Bidena w kwestii Nord Stream 2 to sprawa kontro-
wersyjna tak, jak i cały projekt rosyjsko-niemieckiego połącze-
nia gazowego. Administracja Donalda Trumpa wykorzystywała 
podbałtycki gazociąg do wywierania presji na Berlin – stopniowo 
podnosiła napięcie wdrażając do porządku prawnego kolejne usta-
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wy (CAATSA, PEESA), które umożliwiały nakładanie sankcji na 
to przedsięwzięcie. Swoją rolę odegrał też amerykański ambasa-
dor w Berlinie Richard Grenell, który m.in. ostrzegał niemieckie 
spółki przed angażowaniem się w Nord Stream 2. Ostra retoryka 
działała – budowę gazociągu udało się zatrzymać poprzez odstra-
szenie spółki mającej układać rury połączenia. Kulminacyjny 
moment przyszedł w ostatnim pełnym dniu urzędowania prezy-
denta Trumpa. Wtedy też Stany Zjednoczone nałożyły sankcje 
na barkę Fortuna i jej właściciela – spółkę KWT RUS. Ruch ten 
można traktować jako prezent pożegnalny Trumpa, który oka-
zał się gorącym ziemniakiem wrzuconym w ręce Bidena. Nowy 
gospodarz Białego Domu musiał bowiem rozpocząć swoje nego-
cjacje z kluczowym europejskim sojusznikiem – Niemcami – od 
poziomu, w którym na statku budującym najważniejszy dla RNF 
projekt infrastrukturalny ciążą amerykańskie sankcje. Tymcza-
sem Biden zamierzał podejść do relacji z Berlinem w inny spo-
sób. Nie chciał kontynuować agresywnej retoryki poprzednika, 
wolał wykorzystać Niemcy jako partnera do gry w Europie. Dla-
tego też Stany Zjednoczone rozpoczęły dość pokraczną politykę 
względem gazociągu Nord Stream 2. Z jednej strony Biały Dom 
oraz Departament Stanu wciąż podkreślają, że USA są przeciwne 
budowie tego połączenia, z drugiej: Ameryka nie zdecydowała się 
uderzyć sankcjami w kluczową spółkę odpowiadającą za realiza-
cję tego przedsięwzięcia, czyli Nord Stream 2 AG. Podmiot ten 
został wymieniony w raporcie amerykańskiej dyplomacji, który 
wyliczał potencjalne obiekty dla sankcji, co powinno pociągnąć 
za sobą nałożenie takowych. Tak się jednak nie stało – w maju 
administracja Bidena zrezygnowała z restrykcji wobec Nord Stre-
am 2 AG tłumacząc to „interesem narodowym”. Jest to decyzja 
kontrowersyjna – zarówno z perspektywy strategicznej (takie 
działanie USA nadwyrężyło zaufanie amerykańskich sojuszni-
ków w Europie Środkowej) oraz klimatycznej (Nord Stream 2 
tłoczyć ma przecież gaz ziemny, a więc paliwo kopalne). Z tej 
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perspektywy patrząc, krytyka Republikanów brzmiąca „kasujesz 
amerykańskie rurociągi, a pozwalasz budować rosyjskie” wydaje 
się dość zasadna. 

K L I M AT YC Z N A  ST R AT E G I A

Sprawa Nord Stream 2, choć wciąż dość dynamiczna, wielowąt-
kowa i niezakończona, daje posmak dylematów, przed który-
mi stanie Biden projektując swoje polityki w zakresie klimatu 
i energetyki. Walka z globalnym ociepleniem to rzecz potrzebna 
i konieczna, a do tego przyciągająca uwagę i poparcie wyborców. 
Ukierunkowane na ten cel polityki tworzone są praktycznie we 
wszystkich największych gospodarkach świata, a coraz więk-
sza liczba krajów ogłosiła własne cele neutralności klimatycznej. 
Jednakże z perspektywy supermocarstwa, jakim są Stany Zjed-
noczone, któremu zagraża aspirujące do tej roli inne państwo 
(czyli Chiny), działalność na tym polu obarczona jest dodatko-
wym ryzykiem. Kroki podejmowane celem wyhamowania obec-
nej zmiany klimatu muszą być podejmowane również w zgodzie 
ze strategicznymi i taktycznymi celami, dotyczącymi bieżącej 
rywalizacji. Nieuwzględnienie tej płaszczyzny w działaniach Bia-
łego Domu może doprowadzić do zawężenia potencjału USA nie 
tylko względem Państwa Środka, ale też np. Rosji. Może to rów-
nież skutkować zaburzeniem relacji z sojusznikami. Sens i cel 
polityki klimatycznej Stanów Zjednoczonych jest jasny, jednak 
Ameryka musi jeszcze pogodzić ją ze swoim statusem hegemona. 
To wyzwanie może być nie mniej trudne, niż osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej. Ω



To najpiękniejsze 
glissando w historii 
muzyki. To najpiękniejszy 
początek filmu. Tak 
mógłbym powiedzieć 
o pierwszych taktach 
„Błękitnej rapsodii” 
George’a Gershwina, 
o pełzającym w górę 
aksamitnym dźwięku 
klarnetu oraz 
o pierwszych kadrach 
urzekającego czernią 
obrazu Woody’ego 
Allena „Manhattan”.

BŁĘKITNA 
RAPSODIA

Krzysztof Bielecki
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Poszedłbym w swych zachwytach dalej i przyznał z przymruże-
niem oka, że wiedzę o Stanach czerpię z kilku pierwszych i ostat-
nich scen filmów. Żywię się tym jak dziecko snickersami. Zatem 
„Manhattan”, „Forrest Gump” i „American Beauty”, jeśli chodzi 
o wstępy, a „Absolwent”, „Easy Rider”, „Pięć łatwych utworów”, 
„Hair” i „Za wszelką cenę”, jeśli chodzi o zakończenia. 

To efektowne oczarowania. Bo USA wydają się… efektownym 
krajem. Jak żaden inny – niepokonanym, zwycięskim, wyma-
rzonym. Pewnie najlepiej by było, gdyby wszyscy na świecie byli 
Amerykanami. 

Ale to tylko opowieść o Stanach. Nie ma innego kraju, który 
by miał o sobie żywszą narrację. 

Dotykający amerykańskiej rzeczywistości, politycy i kolejni 
prezydenci USA mają już z tym przekazem pewien kłopot. Bo kraj 
to ogromnie zróżnicowany i „przyjezdny”. Przecież jeszcze 300 
lat temu go nie było. Jego „przyjezdność” jest kamieniem filozo-
ficznym. Założeniem białych przybyszów przynoszących Nowy 
Świat, by stworzyć cywilizację sprawiedliwą. Wszelkie biurokra-
tyczne przekleństwa gnijącej Europy, tak ośmieszane, jeśli cho-
dzi choćby o sądownictwo, w osiemnastowiecznych powieściach 
angielskich Fieldinga i Smolleta, przybysze zostawią na starej 
ziemi. I to poniekąd się udawało, i wygląda na to, że udaje się do 
tej pory. Znów można by czerpać wiedzę, o, sancta simplicitas, 
z westernów, których setki wryły się w pamięć kilku pokoleń 
Amerykanów począwszy od lat 40. XX wieku. Musiał pojawić się 
antywestern, na przykład „Mały wielki człowiek”, aby mit pra-
wego Zachodu zacząć podważać. Tak, to antywestern i rosnąca 
z roku na rok w latach 60. i 70. liczba filmów potępiających rasizm 
i wojnę w Wietnamie sprawiła, że myślenie o Stanach Zjedno-
czonych nie było już tak jasne jak wcześniej. By nie sprowadzać 
problemu jedynie do kulturowego opisu (a kultura filmowa jest 
w USA najważniejsza), należy pamiętać o zabójstwie Kennedy’ego 
z początku lat 60. i Kinga w końcu dekady. To musiało Ameryka-
nów poruszyć. Musiała poruszyć Amerykanów bezwzględność 
konfliktu. Oglądali ją na ekranie tysiące razy. Obejrzeli w rze-
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czywistości w latach 60. dwa razy. Dwa – rzec niefortunnie trze-
ba – spektakularne razy, które poruszyły maluczkich i wielkich. 

Przeciętni obywatele, których jest najwięcej, swój jeden obraz 
kraju zamienili na kilka lub kilkanaście. Drudzy, których jest 
najmniej, forsowali i forsują swoje jedyne wizje świata. Różnica 
między maluczkim a wielkim jest więc zasadnicza – jak między 
zjadaczem chleba a politykiem. 

B L I S KO

Polak ma kłopot z oceną odległości do Stanów Zjednoczonych. 
Geograficznie nie jest najgorzej, Australia jest dalej. Nie o geo-
grafię jednak chodzi, a o splot iluś okoliczności i sentymentów 
wyznaczających duchową odległość, bezmiar lub oddech. Do Sta-
nów wyjeżdżali w początkach XX wieku przecież nie tylko Polacy. 
Za chlebem podążali też Grecy, Włosi, Irlandczycy. Pamiętam 
epicki film Kazana „Ameryka, Ameryka”. Jednak ówczesne znie-
wolenie, polityczne i społeczne, Polaków, dla współczesnego Pola-
ka będzie miało znaczenie szczególne i trudno będzie im patrzyć 
na USA bez przyspieszonego bicia serca, niezależnie od tego, czy 
tam był, czy nie. I czy znalazł się tam jego zniewolony pradziad. 
Bo też nie o obraz ziemi, który zachował w pamięci, toczy się gra, 
a o obraz wyobrażony. To swoisty pleonazm „obraz wyobrażo-
ny” – tu jednak ten pleonazm doskonale się broni. Nie ma moc-
niej wyimaginowanego przez Polaka kraju niż USA. Czego więc 
by o Ameryce nie napisać, będzie to dotykało ducha. I w moim 
przypadku również tak jest. Nie umiem „na widok USA” obojęt-
nieć – „zjedzony przez Polskę”, przejęty jej przeszłym i przyszłym 
losem. Współobecny.

W tym sensie Stany są blisko. Tym bliżej, im bliżej Polski są 
Rosja i Niemcy. A teraz „Rosja i Niemcy są za blisko”.

W końcu 2020 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został 
Joe Biden. Czego by nie powiedział, będzie „wielki”. Jego głos 
i jego milczenie są zwykle najgłośniejsze. Prezydent USA jest 
poniekąd prezydentem świata. Co dotyczy USA, dotyczy pośred-
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nio i innych narodów. Ameryki i Europy – to przede wszystkim. 
Wizje prezydenta USA nie są najczęściej olśniewająco nowe. Jak 
to zwykle bywa, opierają się na kilku wcześniejszych, dobrze zna-
nych prawdach elementarnych. I rozwijane w szerszej opowieści, 
albo są modyfikowane naprawdę, albo są modyfikowane pozor-
nie. Z tego punktu widzenia Biden może się nagle wydać ciekawy 
i zaskakująco nowy. Niby eklektyczny, ale jako że jego eklektyzm 
zdaje się ekwilibrystyczny, to w tym znaczeniu jest nowy. Wca-
le nie kwitowałbym kwestii uśmieszkiem czy opisaniem całości 
jako kolejnej odsłony postpolityki – nie. Spróbowałbym raczej 
spojrzeć na całość szerzej, darując sobie – jeśliby mogło się to 
powieść – znane wcześniej klucze. Oto bowiem przez wiele lat 
swej obecności w polityce USA, raczej wstrzemięźliwy w swych 
liberalnych zapędach, Joe Biden, katolik, były wiceprezydent Oba-
my, czyni swoim wiceprezydentem, i przedstawia to w kampanii 
wyborczej, Kamalę Harris, ciemnoskórą liberałkę z umiarkowa-
nego establishmentu. Nie tłumaczyłbym tego faktu tylko tym, 
że Harris sama konkurowała w wyborach i zabiegała o elektorat 
demokratyczny, a Bidenowi, co oczywiste, chodziło o wspólne 
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poszerzenie tegoż elektoratu. Mogło też chodzić o symbolikę całe-
go przedsięwzięcia – symboliczną odwagę: tak, wiceprezydentem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki może być pierwszy raz w histo-
rii kobieta, proszę bardzo, decydujcie! Ludzie lubią otwarcia. 
I to przypadło im do gustu. Biden zwyciężył. Wygrał zasiedziały 
w miasteczku od czterdziestu lat szeryf, a jeździec znikąd, który 
łudził się w miasteczku coś zmienić, wyjechał. 

Tylko że – jak lubię powtarzać – świat bywa popychany w nie-
znaną sobie stronę, a akurat Ameryka jest tegoż świata doskona-
łym uosobieniem. I mam nieodparte wrażenie, pierwszy raz od 
dawna, że – być może przy okazji pandemii – świat popychany 
jest w wybitnie nieznaną stronę i… ludzie nie mają nic do tego. 
Świat się czemuś wymyka. Pewnym regułom istnienia. Pewnym 
niepisanym umowom. Stany zdawały się, mimo wszelkich swoich 
zawirowań, opoką i osnową. Tymczasem prezydentura Bidena, 
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zwłaszcza ostatnie jej tygodnie i – jak to się sprytnie w dyplomacji 
mówi – zmiany wektorów, mogą zastanawiać. Czy coś kruszeje, 
traci charakter? Przyjrzyjmy się przynajmniej kilku amerykań-
skim historiom. 

Całkiem współczesny film „Detroit” opisuje sprawę absurdal-
nego zabójstwa kilku czarnoskórych w 1967 roku. W ekspozycji, 
sugestywnie animowanej, sięga do źródeł problemu: do tego, że 
w czasach I wojny światowej udało się przekonać część czarnoskó-
rych z Południa, by porzucili pola bawełniane i ruszyli na Północ 
za innym chlebem i innym życiem. Stany żyły i żyją wędrówka-
mi. Aktualny, może najbardziej teraz aktualny „Nomadland” jest 
kolejną, bodaj najbardziej współczesną i jakże dotkliwą odsłoną 
tejże wędrówki. Sformułowanie „kino drogi” byłoby dla tej historii 
obraźliwe. A jednak ten gatunek z „podświadomymi” obrazami 
dawnego przepędzania bydła, a potem ludzi – gdzie ludność czę-
sto przepędzał los (jak Thelmę i Louise) – utrwalił się w historii 
USA. Zajmuje w niej poczesne, acz często wstydliwe miejsce. 

Kamali Harris i dużej części amerykańskiego społeczeństwa 
już nikt nie przeganiał. Nikt i nic. Sama wiceprezydent pochodzi 
z Jamajki i odebrała w USA staranne wykształcenie. Jej życie jest 
jej wyborem. Ale – co pokazuje „Nomadland” – życie być może 
coraz większej grupy ludzi w USA (bez domu, nie bezdomnych) 
jest przez coś (przez kogoś?) popychane w nieznaną stronę. I na 
końcu drogi jest… droga. To, co było stałe trzeba zostawić, bo 
przestało takie być. Utraciło się pracę, bliskich, utraciło się sens. 
Pozostaje droga. Lepsza od miejsca. Nowa. Nieznana. Już bez 
końca. 

A co popchnęło ludzi na Kapitol? To inna droga, choć też 
nieznana. Przyjechali do Waszyngtonu z 45 stanów. Z kijami 
bejsbolowymi i gazem pieprzowym. Dwudziestolatkowie i osiem-
dziesięciolatkowie. Dziwaczność, w jakimś sensie niewytłuma-
czalność marszu i dewastacji symbolu amerykańskiej demokracji 
obejrzał cały świat. Był to obraz, znów obraz, nie tyle wstrząsa-
jący, co właśnie dziwaczny! W dziwactwie nieskończony! Gdy-
by zapadła po tym cisza, można by snuć zagadkowe historie 
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o zmierzchu świata, o dekadencji, o zachodzie Zachodu. A tu 
nie – podniósł się tym większy harmider. Który tamtego gniewu 
wcale nie uspokoił. Zginęło pięć osób. Ale jeśli w szkolnych strze-
laninach ginie co najmniej kilkanaście? W USA na czarny humor 
zostaje zwykle niewiele miejsca. 

Pośród szturmujących Kapitol znalazła się 52-letnia Audrey 
Ann Southland, nauczycielka muzyki z Florydy, wielbicielka ope-
ry. W 2012 roku wygrała międzynarodowy konkurs śpiewaczy. 
W nagrodę wystąpiła w Carnegie Hall. Nagrania, już nie wokal-
ne, pokazują Audrey nie śpiewającą, a krzyczącą: „Powiedzcie 
Pelosi, że idziemy po tę k…”. Trzyma w ręku kij od flagi. Popycha 
nim jakiegoś sierżanta. Ten upada na posąg La Fayette’a i kale-
czy sobie głowę.

USA muszą się uporać z obejrzeniem 15 tysięcy godzin nagrań 
ze szturmu 6 stycznia na Kapitol. Stany (nie mówię FBI – bo to 
coś mniej niż USA) muszą uporać się z analizą prawie 300 tysięcy 
zgłoszeń od świadków, znajomych, sąsiadów, członków rodzin 
uczestników marszu. Aresztowano ok. 500 osób. Czy USA pro-
wadziły wcześniej takie dochodzenie? Ilu prawników usiadło już 
i usiądzie w przyszłości do tej sprawy? Fascynujące, prawda? Jak 
interesujący jest wyścig zdobywców galaktyki Bezosa, Muska 
i Bransona. W lipcu tego roku wyruszą w kosmos pierwsi turyści. 
To jeszcze jedna droga.

Mój anioł, Gombrowicz, od lat mi podpowiada to, co już myślę 
bez jego pomocy, że najcudowniejszym polem gry gęb, min i pup 
jest polityka. Wszyscy ze wszystkimi są w ciągłej grze, nic nie dzie-
je się bez przyczyny, a człowiek jest Przyczyną pierwszorzędną. 
I tak pierwszorzędną Przyczyną Bidena jest Trump. Buntownik 
bez powodu? Trump „maszerujący” na Kapitol; „maszerujący” 
nieprzemyślanie, mylący kroki, potykający się o narastającą wte-
dy 6 stycznia 2021 roku z każdą chwilą falą gęb, min i pup zgoła 
Trumpowi nieprzychylnych, z gębami Google’a, Facebooka i Twit-
tera na czele. Z tymi samymi gębami koncernów, które osobliwie 
i niechcący wsparły Trumpa w kampanii przeciwko Hillary Clin-
ton w 2016 roku, umożliwiając mu dotarcie do najbardziej zapy-
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ziałych czy wzniosłych gęb i min Amerykanów od Południa po 
Alaskę. Nie wiem, czy gdyby nie „nadgęba” Trumpa, Biden z gębą 
na wskroś mdłą, z „podgębą”, dałby Trumpowi radę. Marsz na 
Kapitol był filmowym, jakże obrazowym (a USA są krajem wiel-
ce obrazowym) zwieńczeniem wszelkich wizerunkowych fatali-
zmów, pchających Trumpa w stronę nieznanej mu klęski. Oto ten, 
który wygrywał w życiu po tysiąckroć, przegrał. Przegrał obwo-
łując zdrajcą nawet własnego wiceprezydenta Pence’ego. Przegrał 
z nijakim Bidenem. Bo czasem na szczególną, niepokojącą masy, 
wyrazistość wystarczy odpowiedź w postaci skończonej nijakości. 
I Biden taki się zdawał. Zdawał – ale czy jest?

B L I Ż E J

Oceniając cokolwiek, my, Polacy, musimy przyjąć, że USA grają 
zawsze „w finale Ligi Mistrzów, a my – jak Legia Warszawa – 
możemy tylko o tym pomarzyć”. Cieszą nas zwycięstwa na miarę 
naszych możliwości, czyli zwycięskie remisy. Dlatego teraz prze-
pełnieni goryczą i bezradni patrzymy na zgodę USA na dokończe-
nie budowy Nord Stream 2. Tak, trudno jest Polsce oglądać bez 
emocji poczynania Ameryki. Stany nas wodzą i uwodzą. 

I być może dopominając się (i jest to dopominanie niemal „pod-
progowe”) o polski punkt widzenia Stanów, powinniśmy mieć 
świadomość śmieszności takiej roli, a pocieszeniem niech będzie 
choćby rezultat nie tak dawnego spotkania przedstawiciela USA 
z reprezentantem Chin. Przedstawicielowi USA chodziło o poro-
zumienie w kluczowej sprawie „współrządzenia” światem, o poko-
jową dwubiegunowość i święty spokój na długie lata. Co zrobiły 
Chiny? Chiny się nie zgodziły! Od kilkunastu lat Chiny powta-
rzają, że czasy ich uległości przeszły do historii. Głoszą w swoim 
kraju ideę Długiego Marszu, mniej więcej do końca XXI wieku, 
kiedy to zapanują nad światem niepodzielnie. Z drugiej strony 
nie wiem, czy Stany Zjednoczone nie są zmęczone. Czy świato-
wego przywództwa nie chciałyby, same niezagrożone, poniekąd 
i cokolwiek Chinom odstąpić. Odstąpić na swoich warunkach, nie 
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oddając strefy Pacyfiku, na którą przenoszą się zasadnicze boje 
o pierwszeństwo. Już Trump sygnalizował swoją nieprzychylność 
wobec „First America” i wobec tego, że niektórzy członkowie 
NATO nie łożą co najmniej dwóch procent swojego PKB na obron-
ność. Dlaczego więc takim krajom należałoby na wypadek wojny 
pomagać. Tu za wzór stawiał Polskę. My, dopieszczeni i dumni, 
słuchaliśmy opowieści Trumpa z przyjemnością. Zwłaszcza, że 
prezydent USA powtarzał ją wielokrotnie, a cierpkie słowa kie-
rował przede wszystkim do Niemców. To był „polski sen”.

Tylko że „polski sen” się skończył. Do władzy doszedł Joe 
Biden. To Niemcy, znów Niemcy są w Europie dla USA najważ-
niejsze. I to Niemcy (a za nimi cała Europa) mają wesprzeć USA 
w rywalizacji z Chinami. Dlatego w pierwszych miesiącach rzą-
dów Biden, tak na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny, dokonał 
ruchów, które generalnie miały się spodobać liberalnej Ameryce 
i takiej, we wpływowej większości, Europie. Kilka posunięć mogło 
zastanawiać, a na pewno zaspokajać ambicje Kamali Harris. Czy 
zaspokajać długoterrminowo, na długo temperować jej wpływy – 
nie wiadomo. 

W latach 90. ubiegłego wieku Stany zdawały się nasycone. Wiek 
XXI otworzył atak na World Trade Center. I takiego otwarcia nikt 
sobie nie życzył, więcej: nie wyobrażał. Ani USA, ani cały świat 
zachodni. Ameryka żądna krwi znów była nienasycona. Bush zna-
lazł się w zaskakująco nowej sytuacji, późniejszy Obama również. 

Ostoją USA zdają się być liderzy globalizacji: Google, Amazon, 
Facebook, Apple, choć pryncypialny konflikt dwóch ostatnich 
koncernów nie może wróżyć niczego dobrego. W każdym razie 
wymienione cztery koncerny stanowią najwymowniejszy obraz 
(po raz kolejny obraz) amerykańskiego imperium. Są papiestwem 
i cesarstwem naszych czasów. Otwierają się wirtualne fronty. 
Swojej cyfrowej suwerenności chcą bronić Chiny i Rosja. 

To rozgrywka ze wszech miar intrygująca. Budżety najwięk-
szych globalnych koncernów przewyższają niejednokrotnie 
budżety pomniejszych państw. Biden nie chce w tej grze pozo-
stać sam. Dlatego na początku kwietnia światło dzienne ujrzał 
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pomysł opracowany przez sekretarz skarbu Janet Yellen, który 
natychmiast pochwycili ministrowie finansów Francji i Niemiec, 
Bruno Le Maire i Olaf Schulz. W projekcie chodzi zasadniczo o to, 
by ok. 100 największych na świecie korporacji płaciło minimalny 
podatek od zysku w wysokości 21 procent. Tenże projekt szybko 
skupił uwagę OECD. Pod jej auspicjami finalizują się rokowania 
aż 135 krajów świata! Porozumienie państw z koncernami spra-
wiłoby, że do zainteresowanych spływałoby rocznie ok. 100 mld 
dolarów. Epidemia otworzyła ludziom oczy: to państwa, nie spółki 
wspierały upadające przedsiębiorstwa. Ludzie mają dość niepła-
cenia podatków przez najpotężniejsze korporacje.

To jeden z kilku manewrów, jakie wykonuje w ostatnim czasie 
Joe Biden i jakimi zdobywa sobie uznanie nie tylko w USA, ale 
i w Europie. Kolejnym efektownym posunięciem ekonomicznym 
jest utworzenie Funduszu Stymulacyjnego o wartości niemal 
dwóch bilionów dolarów. To plan doraźnej pomocy socjalnej, 
wspierający w czasie epidemii uboższych Amerykanów. Następna, 
ogłoszona 1 kwietnia w Pittsburghu, propozycja dotyczy szerokich 
przedsięwzięć infrastrukturalnych, przebudowy dróg, mostów, 
lotnisk. Decydują o tym względy społeczne, jak i konieczność 
stworzenia warunków dla wyższej konkurencyjności gospodarki 
amerykańskiej wobec gospodarki chińskiej. 

Stany Zjednoczone lubią rozmach. Biden przypomina tym 
Roosevelta i Johnsona. Pierwszy był twórcą New Dealu końca lat 
30., a drugi – Great Society, śmiałego projektu rozbudowy infra-
struktury w latach 60., gdzie flagową inicjatywą był rozwój sieci 
autostrad międzystanowych, sprzyjający masowej motoryzacji, 
najwymowniejszemu znakowi tamtych czasów.

Trudno nie znaleźć tu podobieństw do europejskich systemów 
subwencji. Pierwszy raz od dawna, a może pierwszy raz w historii, 
USA podążają niejako za myślą europejskiego rozwoju, gdzie to 
państwo (a nie duże koncerny) dyktuje warunki gry. Przy tym, 
i to wcale nie ukradkiem, przemyca się preferencje. Myślę tu 
o ekologii, o pracy dla mniejszości narodowych, o najlepszych dla 
Ameryki technologiach. Czysty zysk nie będzie więc decydował 
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o wszystkim. To nie może się podobać republikanom. Już prze-
strzegają przed bezrobociem, wzrostem przestępczości, biedą. 
Z upodobaniem – za Trumpem – nazywają Bidena i demokratów 
socjalistami. Ci się na to zżymają, podkreślając, że plany Bidena, 
w przeciwieństwie do planów Roosevelta i Johnsona, nie będą się 
wiązać z rozrostem biurokracji i powstawaniem nowych agencji. 
Działania administracji Bidena nie będą oznaczać ograniczenia 
wolności wszelkich działań ekonomicznych amerykańskich oby-
wateli, będą raczej oznaczać tejże wolności poszerzenie; poszerze-
nie o biedniejsze środowiska, by „American Dream” spełniał się 
rzeczywiście większości obywatelom kraju. Czy się spełni? Prze-
szkód można szukać już w łonie samych demokratów w Senacie. 
Jak wszyscy przystają na „zielony ład”, tak z płacą minimalną 
15 dolarów za godzinę czy bezpłatnymi uczelniami stanowymi, 
może być już kłopot. Bo wśród demokratów wyróżnimy tych pro-
gresywnych, z Sandersem na czele, pozostających w mniejszości 
oraz centrowych, którzy wynieśli „na tron” Bidena (to większość), 
a w końcu dwoje demokratów konserwatywnych: Joe Manchina 
i Kyrsten Sinemę. 

Nie bez powodu już kilka razy wspomniałem o znaczeniu w tym 
wszystkim dużych koncernów. Nie ma bowiem innego kraju na 
świecie, gdzie tak istotny byłby szeroko pojęty biznes. W Stanach 
mnóstwo spraw zahacza o status materialny jednostki. Nagle 
całkiem z pozoru niewidocznie może zahaczać i o autentyczność 
sprawiedliwości społecznej jako konsekwencji sprawiedliwości 
ekonomicznej, o której tak chętnie mówią demokraci. Już nie 
będę się odwoływał do problemów służby zdrowia w Stanach 
i ubezpieczeń. Bo choćby tak ważna w USA kwestia prawa, na 
której Stany były przed wiekami fundowane, w całej swej suro-
wości dotyka również sytuacji materialnej obywateli. Adwokat 
sowicie opłacany przez klienta będzie się zupełnie inaczej zacho-
wywał w sądzie od tego adwokata z urzędu (zresztą, gdzie tak nie 
jest?). O tej równości wobec prawa mówi się w Ameryce często 
i głośno, a przecież jest oczywiste, że sprawę można wydłużać 
przez zręcznych adwokatów w nieskończoność albo kończyć ją, 
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zanim się jeszcze dobrze nie zacznie. Zatem mówienie na przy-
kład o sprawiedliwości, nawet sugestywne i dobitne, wcale nie 
musi sprawiedliwości w świecie przywracać. Może zaś stanowić 
swoiste alibi dla elit. I na sprzeciwie wobec tego rodzaju alibi 
swoją pozycję polityczną zbudował „jeździec znikąd” (a przecież 
doskonale się w establishmencie lokujący) Donald Trump, chęt-
nie podważający słowa demokratów, ich powagę i namaszczenie. 

Ponieważ jednak Stany, jak „Błękitna Rapsodia” Gershwina, 
są co najmniej kilkuwątkowe, to sprawy łatwo się komplikują, 
a potem ulegają erozji. Żyjące sprawiedliwością i niesprawiedli-
wością USA poruszyła śmierć George’a Floyda. W środku kampa-
nii wyborczej, na przełomie maja i czerwca 2020 roku, nastroje, 
jak las birnamski po Makbeta, same „przyszły” po kandydatów 
na prezydenta. 

Śmierć George’a Floyda wywołała zamieszki, jakich Stany nie 
widziały od lat i – co gorsza – jakich świat tam jeszcze nie widział. 
Ameryka nie cierpi sytuacji, gdy świat się nią dziwi. A coraz czę-
ściej tak bywa. 11 czerwca 2021 roku wśród laureatów nagrody 
Pulitzera znalazła się 18-letnia Darnella Frazier, która odebrała 
nagrodę specjalną. To ona przypadkiem nagrała film z areszto-
waniem i śmiercią George’a Floyda. 

Ruch Black Lives Matter zaangażował w walkę o sprawiedliwość 
prócz autorytetów także największe koncerny, a te zawsze chętnie 
będą moralizować (jakby ostoją moralności były). Prześcigano się 
więc w słowach potępienia zbrodni i w cytatach. Na sztandary 
wyniesiono myśli słynnego prawnika, broniącego czarnoskórych, 
bohatera całkiem nowego filmu „Tylko sprawiedliwość”, Bryana 
Stevensona: „Ktoś musi wstać, kiedy inni siedzą. Ktoś musi prze-
mówić, kiedy inni milczą”. Ten czarnoskóry absolwent prawa na 
Harvardzie uczynił ze swojego życia zawodowego misję społecz-
ną, która w końcu lat 80. miała przynosić biednym Afroameryka-
nom opiekę prawną, w tym przede wszystkim ochronę skazanych 
(czasem niesłusznie) na karę śmierci. Niezliczone filmy od „Zabić 
drozda” począwszy, przez „Missisipi w ogniu”, po wspomniany 
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już „Tylko sprawiedliwość” (czy na przykład „Potwór”) uświada-
miają, jak złożonym problemem w USA jest rasizm. 

Pamiętnego lata 2020 roku ława przysięgłych w Minneapolis 
roku uznała białego policjanta Dereka Chauvina winnym śmier-
ci George’a Floyda. Biden skomentował werdykt słowami, które 
oddawały myśli – według badań – 75% Amerykanów: że to „wielki 
krok naprzód w drodze po sprawiedliwość w USA”; że takie decy-
zje zapadają w Stanach Zjednoczonych za rzadko; że nie wolno 
„się zatrzymywać”; że rasizm w USA ma charakter systemowy. 

Równość ras jest pojęciem obrazowym. Na jej tle inne równości 
wydają się mniej czytelne. Znakomicie ilustruje to „Rozporządze-
nie wykonawcze o zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji na tle 
identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej”. Wydał je prezydent 
Joe Biden. Konsekwencją tego rozporządzenia ma być choćby to, 
że szkoły nie będą oznaczały płci biologicznej dzieci. Biden zdo-
był tym poklask wśród liberałów, a konserwatyści przestrzegają 
przed schyłkiem sportu… kobiecego. Dlaczego? Rozporządzenie 
Bidena bowiem pozwala transseksualistom startować w zawo-
dach kobiecych. Mało tego: larum podniosły feministki, prote-
stujące przeciw egalitaryzmowi, który zrównuje wszelkie prawa 
bez względu na płeć biologiczną. 

Biedy napytała sobie sama J. K. Rowling, od lat przecież czoło-
wa postać ruchów walczących o równouprawnienie kobiet. Brytyj-
ską autorkę powieści o Harrym Potterze obserwuje na Twitterze 
ponad czternaście milionów osób. Tamże Rowling odważyła się 
wypowiedzieć „skandaliczne” słowa, że zamiast mówić „osoby, 
które menstruują”, można powiedzieć „kobiety”. Rok wcześniej 
wdała się na Twitterze w dyskusję po tym, jak brytyjska badacz-
ka Maya Forstater została zwolniona z pracy w Centre for Glo-
bal Development za to, że powiedziała, iż istnieje coś takiego jak 
płeć. W połowie czerwca 2021 roku angielski sąd drugiej instancji 
przyznał pani Forstater prawo do wyrażania własnych poglądów. 
Nie zmienia to faktu, że Rowling jest passe. 

Głos zabrała Martina Navratilova, wybitna tenisistka drugiej 
połowy lat 70. i lat 80., zadeklarowana lesbijka, działaczka ruchów 
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LGBT. W imieniu „Women’s Sports Foundation”, próbując rato-
wać sens kobiecego sportu, zwróciła się na łamach gazety „USA 
Today” do prezydenta Joe Bidena z prośbą o uściślenie zawartych 
w jego rozporządzeniu sformułowań: „Ten dekret wymaga, by 
kobiety zrezygnowały z wywalczonych z trudem praw do spor-
towej rywalizacji oraz z uznania kobiecego sportu za wyczynowy, 
godny honorowania nagrodami finansowymi, stypendiami, sławą, 
dochodami z reklam i szacunkiem”. Navratilovej chodzi o wyrów-
nanie szans między kobietami a transseksualistami. Tenisistka 
została po tym posądzona o transofobię i próby nowej segrega-
cji ludzi. 

Navratilovą poparł na Twitterze czarnoskóry futbolista Buf-
falo Bills Marcellus Wiley. Uważa on, że osoby transpłciowe rze-
czywiście powinny mieć osobną kategorię. Na to zareagowała na 
przykład Dawn Ennis, publicystka „Forbesa”, oskarżająca Wileya 
o te same intencje, które kierowały twórcami „Negro League” 
z 1920 roku, ligi baseballa tylko dla czarnoskórych. 

Ekipa Bidena tłumaczy, że są przepisy regulujące dopuszczalny 
poziom hormonów i czas terapii zmiany płci. Gołym okiem jednak 
widać, że mężczyzna, który staje się kobietą, ma nad kobietami-
-kobietami znaczącą przewagę. Taka osoba jest inaczej zbudowana 
i ma za sobą często lata treningów jako mężczyzna. 

To znów, odwołując się do potęgi obrazu, najbardziej czytel-
ne znaki nadchodzących czasów. Ale konsekwencje tego mogą 
być wielorakie. Choćby tak pospolite, jak mają się czuć kobiety 
w szatniach klubów fitness, których krępuje obecność przebie-
rających się tam mężczyzn? Tych mężczyzn, którzy czują się (bo 
wystarczy deklaracja woli) kobietami? Frapujące jest zderzenie 
„dwóch płyt tektonicznych”: akademickiej dyskusji podstarzałych 
(żegnających się powoli ze światem?) profesorów, narcystycz-
nie zapatrzonych w teoretyczne dywagacje, z rzeczywistością, 
która już puka do drzwi i gotuje się do skoku na głęboką wodę. 
Na tę wodę, której głębokość starannie zmierzyli dziadersi, a do 
której skoczą już inni ludzie, ci dopiero wchodzący w dorosłość. 
Aczkolwiek nie chodzi tu jedynie o wymiar pokoleniowy sporu, 
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on wcale nie musi być najważniejszy. Rzecz znów jest, i będzie, 
zasadniczym sporem o granice autonomiczności, która dla Sta-
nów jest świętością. Pod prysznic wchodzi wolny, nagi mężczy-
zna, który czuje się kobietą, oraz naga kobieta, która podobnie 
czuje się kobietą i w imię tej samej autonomii nie zgadza się na 
widok kogoś, kto swym wyglądem kobiety dalibóg nie przypo-
mina. Kto tu jest wolny, a kto niewolny? Czy na pewno nikt nie 
będzie tu odczuwał niewypowiedzianej presji? Może więc należy 
pomyśleć o tworzeniu pomieszczeń oznaczonych jako neutralne 
płciowo? I nie poprzestawać jedynie na szatniach i prysznicach, 
ale przenieść nowe podziały na przykład na rywalizację spor-
tową na stadionach? Konflikt między feministkami a ruchami 
LGBT jest oczywisty. Rowling broniąca praw 
kobiet-kobiet zwraca uwagę na długoletni 
wysiłek, jaki ruchy feministyczne włoży-
ły w walkę o równouprawnienie, gdy 
tymczasem ruchy LGBT obraz tej 
walki zniekształca-
ją, czyniąc z męż-
czyzn kobiety. 
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W  2014 roku pojawił się w  „New Yorkerze” artykuł Michele 
Goldberg pt. „Co to jest kobieta”, podkreślający, że płeć kulturo-
wa to nie jakaś tam tożsamość, ale przynależność. Przynależność 
do uprzywilejowanej grupy mężczyzn. Nawet jeśli ktoś rodzi się 
mężczyzną, po czym wybiera kobiecość, to i tak przez sam fakt 
możliwości wyboru nie zrozumie, co to jest być kobietą. Ten ważki 
tekst przetrwał próbę czasu i odżywa w dzisiejszych dyskusjach. 

W 2020 roku pojawiły się w USA pozwy rodzin uczniów lice-
alnych, by zaprzestano praktyki wspólnych zawodów dziewcząt 
i transseksualistów. Uczniowskie zwycięstwa decydują w Stanach 
m. in. o stypendiach. Te protesty wspierane są nie tylko przez 
ruchy feministyczne, ale też ruchy konserwatywne. Przymierze 
feminizmu z konserwatyzmem jest zastanawiającym zjawiskiem, 
ale jest. Żeby jednak nie sprowadzać rewolucji obyczajowej w Sta-
nach jedynie do boiska sportowego, trzeba pamiętać, że liberalne 
zmiany dotyczą na przykład przywrócenia federalnego finanso-
wania aborcji za granicą USA. Wszystko w duchu „obowiązu-
jącej” w Stanach zasady „cancel culture”. Wypada być głośnym 
antyrasistą, wspierać ruchy LGBT, z ostentacją przeciwdziałać 
patriarchatowi. Jeśli nie – jesteś anulowany. Albo jesteś poprawny 
politycznie, albo nie ma cię wcale. Wystarczy jedna niewłaściwa 
wypowiedź publiczna, a – napiętnowany – znajdziesz się na mar-
ginesie życia społecznego. Do historii mediów w USA przejdzie 
pewien „odwrócony”, tak bym go nazwał, wywiad. Dave Rubin, 
biały reprezentant liberalnych mediów rozmawia (prowadzi 
wywiad) z Larrym Elderem, czarnoskórym dziennikarzem radio-
wym, dokumentalistą i prawnikiem. Na początek Rubin zapytał 
Eldera o systemowy rasizm w USA. Bo od czego innego mógłby 
zacząć liberalny dziennikarz? Elder w odpowiedzi poprosił prowa-
dzącego o podanie jakichś przykładów. Rubin nie podał żadnego. 
„A w ogóle to co uznajesz za systemowy rasizm?” – odpowiadał 
pytaniem Elder, ten, przypomnijmy, czarnoskóry i „systemo-
wo krzywdzony”. Biały, również to przypomnijmy, Rubin tracił 
pewność siebie z minuty na minutę, gdy tymczasem tej pewności 
nabierał Elder. Pytający błyskawicznie znalazł się w defensywie, 
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a pytany atakował. I to ten pytany, który wraz z pytającym miał 
ubolewać nad systemowym rasizmem. Rubin okazał się w tej roz-
mowie propagandystą, sromotnie przegrywającym z rzeczowy-
mi argumentami Eldera przeciwko nazywaniu rasizmu w Staach 
systemowym, tego Eldera, który przecież do chóru potępieńców 
systemowego rasizmu z ochotą powinien się przyłączyć. Rubin 
przeszedł po sławetnej rozmowie, kiedy stał się w Internecie 
pośmiewiskiem, rzadko spotykaną przemianę. Bo po pierwsze 
posypał głowę popiołem i internetowym prześmiewcom przyznał 
rację. Swoje dotychczasowe poglądy uznał za papierowe. A po dru-
gie – zmienił spojrzenie i zaczął występować w znienawidzonym 
wcześniej Fox News. Oczywiście szybko okrzyknięto go rasistą. 
Jednocześnie Rubin jest gejem, ma męża. W którymś momencie 
życia zabiegał nawet o posiadanie dziecka. 

Innym „anulowanym” jest Bret Easton Ellis, pisarz, który obra-
ził wszystkich. Zasłynął powieścią „American Psycho” z roku 
1991, historią nowojorskiego yuppie, który niczym doktor Jekyll 
i mister Hyde (choć to nie najlepsze porównanie) raz cieszy się 
zamożnym i zepsutym życiem, a raz staje się mordercą. Raz jest 
seryjnym zdemoralizowanym szczęśliwcem, raz seryjnym zabójcą. 
W 2019 roku wydał esej „Biały”. Tytuł jawnie odnosi się do „bia-
łego, uprzywilejowanego, heteroseksualnego”. Taką zbitką słów 
określa pewnych ludzi amerykańska lewica. 

Zarówno Rubin, jak i Ellis są libertarianami, czyli zwolennika-
mi jak najszerszej wolności i jak najmniejszych wpływów państwa. 
Zatem nie konserwatystami, a raczej ultraliberałami. Krytykują 
wszystkich i wszystko usiłują pokazać, jak w Stanach schodzi na 
manowce poważna debata publiczna. I to w imię obłudnie poj-
mowanej wolności słowa. Ich postawa zdaje się być wolteriań-
ska – umrzeć za to, by ktoś odmiennego zdania niż ja mógł żyć 
i to zdanie głosić. Dostrzegają niebezpieczeństwa w plemien-
nych wojnach i wojenkach. Są zdania, że zamykanie ludziom 
ust nie naprawia rzeczywistości. Rubin i Ellis są utrapieniem 
lewicy. Gdyby byli konserwatywni, religijni – z Bogiem sprawa. 
Zaszufladkowałoby się ich z łatwością – „prawica”, „patriarchat”, 
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„faszyzm” – i po kłopocie. Tymczasem oni są homoseksualistami, 
walczyli o swe prawa dziesiątki lat, domagają się wolnego głosu 
dla wszystkich we wszystkich sprawach. Uważają, że odmawianie 
ludziom prawa do krytyki chwieje fundamentami liberalizmu, że 
„cancel culture” jest złem. Nie może być tak, że „wolność słowa – 
proszę bardzo, pod warunkiem, że nie będziesz mówił tego, co 
mi się nie podoba”. Rubin i Ellis wracają do źródeł demokracji. 
Nie są przy tym „maverickami”, jak się nazywa obnoszących się 
ze swoim oryginalnym spojrzeniem na świat indywidualistów. 

N A J B L I Ż E J

Takim „maverickiem” wymyślił sobie być Kanye West, raper, kan-
dydat na prezydenta USA w wyborach 2020, a co najważniej-
sze (tak, tak, ważniejsze od przypadkowej kandydatury) partner 
celebrytki Kim Kardashian. Oto co najbliżej: szaleństwo świata. 
To, co najważniejsze, a więc porządek polityczny i społeczny, 
schodzić może na dalszy plan, bo plan pierwszy z powodzeniem 
wypełnia karykaturalny dyskurs światopoglądowy, obserwowa-
ny przez miliony. 

Akurat para Kim i Kanye się rozchodzi. Rozchodzi się przecu-
dnie, z rytualnym rozgłosem, blaskiem właściwym dla wybra-
nych. Ale spróbujmy spojrzeć na to łaskawszym okiem: może 
gwiazdy się rozstają, ponieważ poróżniły ich poglądy? Wspomi-
nam o tej parze, ponieważ w USA tego rodzaju przestrzeń deba-
ty, czysto celebrycka, miło zanurzona w wyzywającym kiczu, 
jest naprawdę znacząca. West, miliarder, nie tylko raper, ale też 
producent muzyczny i projektant mody otrzymał 21 statuetek 
Grammy, sprzedał 140 milionów singli i 20 milionów albumów. 
Według „Forbesa” jest jednym ze stu najbardziej wpływowych 
ludzi na świecie. To klasyczne „dziecko” MTV. Tu się wypromo-
wał. MTV kształtowało gusty jego generacji. Chętnie zresztą mówi 
się o całym pokoleniu MTV. Wyrastał w klasie średniej w Chica-
go. Jego matka była wykładowczynią literatury na uniwersyte-
cie. Ojciec ich zostawił. W tym czasie Kimberly Noel Kardashian 
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myślała być ekspedientką w sklepie swojej matki. Z drugiej jednak 
strony marzyła o sławie. I tę przyniosła jej sekstaśma z czarno-
skórym wokalistą R&R J. Z patronującą przedsięwzięciu matką 
zarobiły 3 miliony dolarów. Potem było reality show. 5 milionów 
ludzi obserwowało co tydzień poczynania Kim i jej dwóch sióstr. 

Kim i Kanye zaczęli się spotykać w 2012 roku. Kanye był „prze-
wodnikiem” Kim. Po nagraniu piątego albumu postanowił zająć 
się modą i zorganizował swój pokaz w Paryżu. Niebawem para 
znalazła się na okładce „Vogue”. Ich konto na Instagramie ma 
250 milionów followersów. 

W Święto Niepodległości 4 lipca 2020 roku Kanye West ogłosił 
swą kandydaturę na prezydenta USA. Ze 160 milionów oddanych 
głosów zebrał 60 tysięcy. Jednak ich drogi zaczęły się rozchodzić 
już wcześniej. Kim angażowała się społecznie w sprawy, które nie 
zawsze podobały się partnerowi. Urodziła się w rodzinie adwoka-
ta, Roberta Kardashiana, który zasłynął obroną gwiazdy futbolu 
Simpsona oskarżonego o zabójstwo żony. Jego proces oglądała 
w telewizji cała Ameryka. W jej domu bywali Hiltonowie, pojawiał 
się też Trump. Sama Kim nie przejawiała szczególnej ochoty do 
nauki i poprzestała na licealnej edukacji. Po zaangażowaniu się 
w obronę przed dożywociem dla Alice Johnson, która popełniła 
szereg przestępstw pod wpływem narkotyków, Kim – mimo braku 
stosownego wykształcenia – ogłasza światu, że chce zostać adwo-
katem. Biały Dom poprosił ją w 2019 roku o pomoc w zmianach 
systemu ułaskawień w USA. Do Kim dołączają dwie zawodowe 
prawniczki i przygotowują ją do nowej roli. W Stanach jest to 
możliwe. Można zdać egzamin i zostać adwokatem, pod warun-
kiem, że odbyło się praktykę zawodową w palestrze. 

Ale – jako się rzekło – para zaczęła się rozwodzić. Kanye wydał 
w 2019 roku płytę „Jesus is King”. W 2020 roku związał się z grupą 
głoszącą Ewangelię. Raper wyraża niechęć do homoseksualizmu, 
popiera organizacje promujące wiarę oraz jest za powrotem modli-
twy do szkół. Opowiada się przeciwko aborcji. Popiera Trumpa, 
marzy o naprawdę silnych militarnie Stanach, nie potępia w czam-
buł niewolnictwa.
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Kimberly natomiast zawsze głosuje na demokratów, promuje 
udział w wyborach, jest za reformą systemu więziennictwa; wierzy 
w resocjalizację, występuje przeciw karze śmierci i dożywotniemu 
więzieniu; wspiera prawa gejów i transseksualistów. 8 czerwca 
2021 roku Kanye West obchodził urodziny. Kim mimo słynnego 
rozstania (rozstawania się) złożyła byłemu partnerowi, a ojcu 
czworga dzieci, pełne uroku życzenia: „Wszystkiego najlepszego. 
Kocham Cię na całe życie”. Zważywszy na charakter Stanów, a – 
co za tym idzie – i świata, te słowa są dla większości ważniejsze 
od jakichkolwiek deklaracji Joe Bidena. 

Poświęcam Kim i Kanye nadmierną uwagę. Świadomie: jak 
wspominałem wcześniej, świat się czemuś wymyka. A wymyka-
jąc się temu tajemniczemu Czemuś, wstępuje na ścieżki osobliwie 
kręte. Świat traci orientację, która ze ścieżek do czegokolwiek pro-
wadzi, a która zwodzi. Wszelkie zwodzące ludzi szlaki wiodą m.in. 
właśnie przez „pudelki” i „pomponiki”, gdzie śledzimy codzienne 
losy (tak, losy) celebrytów. Ci celebrujący swoje i nasze życie, cele-
brują też porządki w świecie, gdzie niepohamowana konsump-
cja dóbr materialnych (doczesnych) i konsumpcja „pozłacanych 
myśli”, pętla powagi, kiczu i zachwytu niewidocznie nas zatraca. 
USA są tu mistrzowskie, „gwiezdne”, imperialne. Tam wszystko 
jest zwielokrotnione: kariery komediantów, odkrywców, polity-
ków. Najwytrawniejsi biznesmeni nie liczą milionów, tylko miliar-
dy. W Polsce była Nasza Klasa, a w USA Facebook. To niewinna 
ilustracja skali zjawiska. 

Joe Biden, na tle tego targowiska próżności, jak poważny by 
nie był, staje się – jak zresztą wielu innych polityków w świecie – 
„współbohaterem” tanich opowieści, „współwinnym” chwytliwych 
haseł i sławy. Koniec końców „współwinnym” utraty szerszego 
wymiaru debaty. Jego poglądy, znów, jakie by nie były, nawet 
podzielane przez większość, przynoszące – a niechby - światło 
i rozum, mogą zarazem budzić coraz większy opór tych „dziw-
nych”: tych jeszcze nieprzysposobionych do współczesnych, jakże 
atrakcyjnych form narracji; tych barbarzyńców; tych surowych, 
„idących na Kapitol”; tych „śmieci”; tych nie wiadomo z czego nie-
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zadowolonych i zabawnych. Biden polaryzuje Stany i tym samym 
polaryzuje świat. Chciałbym mieć nadzieję, że różnorodność, 
wielogłosowość USA, będzie Amerykę i świat ratować. Jednak 
pochylić się nad tą wielobarwnością nie ma komu. Każdy ściska 
w garści jedną barwę, a innych nie uznaje. To swoisty dramat 
rozkrzyczanego społeczeństwa Stanów i świata. Jakże trudno 
dotrzeć politykom do rozemocjonowanych społeczeństw! Świat 
patrzy na USA. „Stany mają miliony followersów”. Świat, uprasz-
czając, chodzi amerykańskimi ścieżkami. 

One są kręte – jak kręte są ścieżki Gershwinowskiej „Błękit-
nej Rapsodii”. „Sleepy Joe”, jak nazywał obecnego prezydenta 
w kampanii Donald Trump, jednak „nie śpi”. Pociąga kilka sznur-
ków naraz. Nie udziela się zbytnio medialnie (jak poprzednik), 
„nie gra na siebie”. Każde posunięcie polityczne wspiera innych, 
„mówi kilkoma głosami”. Temu służył imponujący szczepionko-
wy blitzkrieg. Na 100 obywateli USA zaszczepiono w kwietniu 
46, podczas gdy, np. w Niemczech ledwie 16. To pozwala Bideno-
wi przeprowadzać kolejne reformy. I to przynosi mu ewidentne 
zyski! Trump, wciąż główny kandydat republikanów na prezy-
denta USA w roku 2024, pozostaje jednocześnie w sondażach 
wyraźnie za Bidenem. Ten – mimo słusznego wieku – już ogłosił, 
że za trzy lata będzie się ubiegał o reelekcję.

Czy 8 czerwca 2021 złożył życzenia urodzinowe Westowi? Chy-
ba jednak nie. 

A 10 czerwca 2021 roku Biden przyjechał do Europy. Zapamię-
tałem obraz z Genewy, siedzących Bidena i Putina. I skrzętnie 
notującego wszystko, co mówią przed spotkaniem prezydenci, 
Antony’ego Blinkena vis a vis Ławrowa. Ten stary wyga niczego 
nie zapisywał. Bo i po co? Świat po europejskiej wizycie prezyden-
ta USA ani nie drgnął. Tak, jak nie poruszyła się powieka Putina, 
snującego o Rosji zręczne opowieści. Europa, jak zwykle, stara się 
z lekka dystansować od wpływów USA w myśl zasady, głoszonej 
jeszcze dawnymi laty przez Helmuta Schmidta, zachowywania 
równej odległości od Stanów, Rosji i Chin. Blinken jest tu o tyle 
ciekawy, że pewnie zechce tworzyć nowe relacje wszelkimi możli-
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wymi kanałami dyplomatycznymi, zgodnie ze swymi utrwalonymi 
przez lata przekonaniami. Dyplomata urodził się w 1962 roku, jest 
absolwentem absolwent Harvardu, długoletnim współpracownik 
Bidena (jeszcze, gdy obecny prezydent był senatorem), przywią-
zuje ogromną wagę do kompromisów i porozumień. Jego praca 
dyplomowa z roku 1984 analizowała spór o gazociąg syberyjski, 
który powstawał w pierwszej połowie lat 80. W czasach – przypo-
mnijmy – „gwiezdnych wojen”. Europa i Związek Radziecki byli 
„za”, a Stany Zjednoczone Reagana „przeciw”. Znamy to? Na nic 
zdały się sankcje USA. Rzecz skończyła się „naturalnie”: sojusz-
nicy transatlantyccy pozostali w tej sprawie skłóceni, a Związek 
Radziecki zwycięski. Otrzymał niejako wsparcie ze strony krajów 
Europy Zachodniej. Anthony Blinken starał się tłumaczyć ten 
paradoks europejskim, złożonym punktem widzenia, m. in. tym, 
że Europa handlowała z Rosją od wieków. Polityk znał Europę. 
Jego ojciec był ambasadorem na Węgrzech, wuj ambasadorem 
w Belgii. Jednak największy bodaj wpływ na dorastającego Blin-
kena miał ojczym, urodzony w Polsce, ocalały z zagłady, Samuel 
Pisar. To niezwykle barwna postać, znakomity prawnik, autor 
poczytnych wojennych wspomnień, doradca prezydentów USA 
i krajów europejskich. Mieszkał w Paryżu (a z nim młody Antho-
ny Blinken), potem w Nowym Jorku. 

I teraz ten pilnie notujący słowa Bidena i Putina w Genewie 
sekretarz stanu USA będzie próbował kształtować niezmiernie 
trudny porządek w świecie. W świecie, który na naszych oczach 
staje się absolutnie nowy. Doceńmy pojęcie absolutu. Zatem: 
absolutnie nowy, rozkołysany, zmierzający w nieznanym kierun-
ku. Nie było dnia w czasie wizyty w Europie bez sloganu Bidena 
„Ameryka wróciła”. Czy wiadomo, do czego? Czy Angela Merkel 
uczyni cokolwiek na rzecz USA? Czy podobnie postąpi Wladi-
mir Putin? To przygnębiające pytania retoryczne. Nord Stream 2 
będzie ukończony, chociaż składający 23 czerwca 2021 roku wizytę 
w Niemczech Blinken przyzna, że gazociąg jest geopolitycznym 
projektem Rosji. Niemcy, Francja i Włochy nie przejdą jawnie 
na stronę USA w rywalizacji z Chinami. Polskę i kraje bałtyckie 
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Biden zaszczycił rozmową w ostatniej chwili, m. in. być może 
wskutek wywiadu (rozpaczliwego?) Zbigniewa Raua dla „Rzecz-
pospolitej” z 10 czerwca 2021 i jego tezy o lekceważeniu przez 
USA problemów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zawie-
dziona brakiem zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych 
była też Hiszpania. Ukraina nie usłyszała, i to nawet pośrednio, 
niczego nowego. Biden (i chyba Blinken) nie do końca dostrzegają 
i cenią współczesną różnorodność narodową Europy, bogactwo 
spojrzeń, dynamikę zmian – gdzie państwa, tak państwa, nie 
Unia Europejska, toczą nieustanne „boje o swoje”. Tymczasem 
Biden (i Blinken) chcieliby w Europie jednego czytelnego frontu 
demokratycznej wspólnoty. Przed nami wybory w Niemczech i we 
Francji. Za rok Europa może być całkiem inna. Ale też Stany Zjed-
noczone mogą się zmienić. Już w 2022 roku Biden może stracić 
większość w Kongresie na rzecz republikanów. Wizytę w Europie 
obrazowo podsumowały oddzielne konferencje najpierw Putina, 
później Bidena. Ten pierwszy kolejny raz powiedział, że systemy 
aksjologiczne USA i Rosji są porównywalne i pouczanie Rosji jest 
nie na miejscu. Kilka dni wcześniej przemknęła wypowiedź Puti-
na dla jakiegoś dziennikarza, że to czy Nawalny umrze, czy nie, 
zależy od administracji więziennej. A w dniu rozmowy z Bidenem 
orzekł, że Nawalny jest więziony, ponieważ łamie rosyjskie prawo. 
Biden ostrzegł, że zamordowanie Nawalnego przyniesie dla Rosji 
katastrofalne skutki. Na pewno Putin się przestraszył. Kwestia 
życia rosyjskiego opozycjonisty – głupio tak o tym mówić – to 
jeden z wielu aspektów szerszej rozgrywki. Czy nowej i zaska-
kującej? Oczywiście nie. 

 
W tym wszystkim, co tak łatwo mętnieje, relatywizuje się 

i wzbiera, chciałbym, by umiała się odnaleźć Polska. Inaczej: by 
Polska potrafiła o sobie opowiadać. I by umiały o sobie mówić 
(krzyczeć) inne średnie i małe kraje. Jasne, że polityka, wieczna 
próba sił, będzie się rządzić swoimi prawami. Nie da się jednak 
nie zauważyć, że najpotężniejsze kraje, w tym USA, zaostrzają 
kurs, zarzucając względy innych nacji, lekceważąc ich tożsamość, 
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wyjętą przecież wprost z przeszłości, których te kraje sobie nie 
wymyśliły, a którą miały. Nie cierpię wszelkich grup G20, G7, klu-
bów, szczytów, twierdz. Tego menu. Świat jako taki, w swej isto-
cie cały i przeróżny, nie słucha „koncertów mocarstw”. Bardziej 
się nimi przeraża. Byłoby więc pewnego rodzaju obowiązującym 
(nawet niepisanym) wskazaniem, by najdojrzalsza demokracja, 
demokracja amerykańska, przyglądała się pomniejszym krajom 
ze szczególną roztropnością, delikatnością i zrozumieniem ich 
dążeń. Wiem – to brzmi okropnie. Niczym czcze gadanie na forum 
ONZ. Jednak po to są Stany, by nie myśleć tylko o sobie. Ale 
i o innych – nie po swojemu. 

Po Gombrowiczowsku więc myśląc, Ameryka powinna wystą-
pić przeciw sobie, przeciw własnej gębie. Być może tylko taka, 
przeciw samej sobie zbuntowana, zdoła ocalić siebie i przyszły 
świat. Boję się świata postamerykańskiego. I postczłowieka. Ω



CÓŻ TO 
JEST 
PRAWDA? 
CZYLI PIŁAT I CHAOS NEOLIBERALNEJ KULTURY

Maciej Woźniak

Zamieszki po śmierci George’a Floyda, 
niepokoje społeczne, wszechobecność 
narracji LGBT… Czy dziś możemy mówić 
o kontrataku ideologii liberalnej? 
Szersze spojrzenie na stan zachodniej 
kultury wskazuje, że takie ujęcie, to 
pojmowanie kondycji współczesnego 
świata jedynie w kategoriach doraźnych 
potyczek politycznych. Prawda 
tymczasem jest bardziej złożona, a rzecz 
opiera się… na prawdzie właśnie. 
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Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, 
a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty 
jesteś Królem Żydowskim?”. Jezus odpowiedział: 
„Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci 
o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród 
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. 
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś 
królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział 
do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: 
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Rzekł do 
Niego Piłat: „Cóż to jest prawda?. 
 
    Ewangelia wg Św. Jana,  
    rozdział 18, wersety 33-38. 

Ten biblijny dialog i postać Piłata, od wieków stanowiąca w kul-
turze swoisty symbol moralnej niepewności, relatywizmu czy 
oportunizmu, to idealne odzwierciedlenie kondycji współcze-
snego człowieka. Człowieka, który ma przed sobą prawdę na 
wyciągnięcie ręki, namacalną i realną, w osobie Jezusa Chrystusa. 
Człowiek ten jednak, podobnie jak Piłat, nie sięga po tę prawdę, 
stoi z boku, tkwiąc w chaosie pojęć. Postawa Piłata jest inna od 
wrogości tych, którzy wydali Jezusa rozjemcy. Może nawet gorsza, 
bo oparta na bierności, niepewności, niechęci do podjęcia poszu-
kiwania prawdy. Taka postawa w Ewangelii w rezultacie prowadzi 
do skazania Jezusa. Tłuszcza stojąca za oknem jego pałacu osiąga 
swe cele krzykiem, agresją i nikczemnością. Doprowadzając do 
konania Chrystusa. Wybierając Barabasza… 
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0 A   B A R A B A S Z  B Y Ł  Z B R O D N I A R Z E M … 

25 maja 2020 roku. Minneapolis w stanie Minnesota. 46-letni 
Afroamerykanin George Floyd zostaje obezwładniony przez poli-
cjantów. Jest duszony przez kilka minut przez jednego z funk-
cjonariuszy. Prowadzi to do jego zgonu. 

Zdarzenie zostaje sfilmowane przez przechodniów przy pomocy 
smartfonów. Szybko rozlewa się po mediach społecznościowych. 

26 maja w Minneapolis rozpoczynają się protesty przeciw bru-
talności policji. Początkowo pokojowe, szybko jednak zmieniają 
się w zamieszki. 

Ludzie podpalają dwa sklepy, wiele innych niszczą i okradają, 
wybijają okna miejscowego posterunku. Dewastują i podpalają 
samochody.

Według raportów straży pożarnej tylko 27 maja spłonęło szes-
naście budynków. 

Protesty organizowane są w kolejnych miastach USA. Nabie-
rają charakteru masowego. 

Z sondażu przeprowadzonego dla agencji Reuters wynika, że 
64 proc. Amerykanów sympatyzuje z protestującymi.

W wyniku zamieszek ginie kilkanaście osób. 

George Floyd miał kilkukrotnie zatargi z prawem. W 2002 spę-
dził miesiąc w areszcie. Powodem była dokonana przezeń kra-
dzież. Trzy lata później został zamknięty na niespełna rok za 
posiadanie kokainy. W 2009 trafił do więzienia na pięć lat. Była 
to kara za dokonany przez Floyda rozbój. 

To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł 
do nich: „Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś 
u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego 
[więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla 
Żydowskiego?”. Oni zaś powtórnie zawołali: „Nie tego, 
lecz Barabasza!”. A Barabasz był zbrodniarzem. 
    Ewangelia wg Św. Jana,   
    rozdział 18, wersety 38-40. 
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Rzecz jasna nie chodzi w tym miejscu o to, by usprawiedliwiać 
zachowanie funkcjonariuszy amerykańskiej policji. Ludzkie życie 
zawsze pozostaje ludzkim życiem, a odebranie go w brutalny spo-
sób zasługuje na piętnowanie. To są kwestie oczywiste. Trudno 
jednak nie dostrzec paradoksu w powyższej sytuacji. Oto sym-
bolem walki o wolność i sprawiedliwość staje się przestępca. Oto 
reakcja na zło prowadzi do jeszcze większego zła, zniszczenia, 
eskalacji brutalności, śmierci kilkunastu osób. Trudno nie stwier-
dzić, że o ile dla części uczestników udział w protestach po śmierci 
Floyda stanowił pokojowy obywatelski akt, o tyle dla wielu był to 
jedynie zapalnik uruchamiający potok agresji. Pretekst do gwałtu 
i wandalizmu. Chaos. Nieład. Zniszczenie. 

K U LT U R OW E  M AT RYC E 

Co stoi u fundamentów owego chaosu, który przetoczył się rok 
temu przez Stany Zjednoczone? Albo szerzej – jaki to wirus infe-
kujący naszą kulturę sprawia, że społeczne choroby w rodzaju 
owej hekatomby agresji w ogóle mogą mieć miejsce? Znaleźliby 
się tacy, którzy z miejsca postawiliby klarowną diagnozę i winą 
obarczyli mass media oraz popkulturę. Poszlaki pozornie wskazu-
jące na sensowność owej tezy można było dostrzec podczas pro-
testów po śmierci Floyda. Na jednym z filmów opublikowanych 
na Twitterze uwidoczniona została osoba krzycząca „Zadrzecie 
z jednym z nas, zadrzecie ze wszystkimi z nas”, co stanowiło jasne 
nawiązanie do filmu „Spider-Man” Sama Raimiego z 2002 roku. 
Podczas rozruchów można było dostrzec także osoby przebrane 
za Spider-Mana, Batmana i inne komiksowe postaci. 

W Chicago aresztowany został Timothy O’Donnell. Mężczy-
znę sfotografowano przy policyjnym radiowozie, w którego baku 
chciał umieścić „świecący przedmiot” – jak to określono w rapor-
cie. Nietrudno wydedukować, że była to próba podpalenia auta. 
W trakcie dokonywania tego czynu miał na sobie maskę imitującą 
postać Jokera z filmu Todda Phillipsa, pod tym samym tytułem. 
Podczas zamieszek dało się również zauważyć osoby noszące 
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emblemat przedstawiający czaszkę z czterema zębami, symbol 
Punishera, antybohatera ze stajni Marvela, toczącego własną 
prywatną wojnę z przestępcami i niejednokrotnie wykraczają-
cego swymi działaniami poza granice prawa. 

Łatwo byłoby w tym miejscu powiedzieć „A właśnie, kultura 
masowa, pusta i trywialna. Komiksy, filmy, gry pełne brutalno-
ści. To one niszczą umysły młodych ludzi!”. W końcu ileż razy 
słyszeliśmy argumenty o rzekomym szkodliwym wpływie gier 
na młodzież. Niezależnie od tego, że żadne rzetelne badania nie 
wykazały korelacji komputerowej rozrywki z rozwojem zachowań 
agresywnych, czy kształtowaniem osobowości psychotycznej. 
Podobnie wymienione wyżej przykłady raz, że stanowią poje-
dyncze przypadki, a dwa że jawią się jako bardzo powierzchowne. 
Komiksowe obrazy to jedynie kulturowe matryce, które można 
dowolnie modelować i dopasować do swoich przekonań. Symbole 
te mogą mieć wydźwięk tyleż negatywny, co pozytywny. Mężczy-
zna przebrany za Batmana podczas protestów Black Lives Matter 
w jednym z miast kroczył w spokoju ulicami, podczas gdy Timothy 
O’Donnell wykorzystał inny element pojemnego komiksowego 
uniwersum jako usprawiedliwienie dla wandalizmu. 

Tym samym trudno spuentować te wydarzenia konstatacją 
o winie popkultury. Oczywiście dla niektórych spośród uczest-
ników zamieszek, filmowe obrazy w rodzaju pożogi Gotham City 
z „Jokera” mogły stanowić dodatkowy składnik ich osobistej 
narracji usprawiedliwiającej gniew, poczucie społecznej krzyw-
dy i w rezultacie przemoc. Ale czy kasowy hit rzeczywiście mógł 
mieć tak kolosalne znaczenie, by rozbudzić protesty? Wątpliwe. 
Bardziej prawdopodobne jest, że winne było poczucie biedy, fru-
stracji i zagubienia, towarzyszące rzeszom ludzi biorących udział 
w zamieszkach. Emocje zresztą typowe nie tylko dla zachodniego 
kręgu kulturowego. Przecież podejmujący problem społecznego 
wykluczenia oscarowy „Parasite” (nawiasem mówiąc, święcący 
triumfy w tym samym roku, co „Joker”) adresował analogiczne 
problemy, tyle że w Korei Południowej i z wykorzystaniem innej 
formuły narracyjnej. Ale właśnie, to jedynie formuła narracyjna, 
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owa matryca, na której rozkładane są emocje. Przywdziewane 
maski to nie tyle przyczyna problemu, co skutek. 

P I WO  B E Z  S M A K U, C Z Y L I  B E Z  D O B R A  I   Z Ł A 

Jednak mówienie wyłącznie o gniewie wypływającym z poczucia 
nierówności zakrawa na kolejne uproszczenie, a nawet tchnie 
próbą usprawiedliwiania zła dokonywanego przez wandali. Odpo-
wiedź wydaje się nieco ironiczna i paradoksalna. Co było powodem 
chaosu? Chaos. Ale inny, wewnętrzny, dotykający współczesnego 
człowieka i całego społeczeństwa. Nieład postrzeganej przezeń 
rzeczywistości, aksjologiczny nieporządek, nieobecność jasne-
go drogowskazu, który „nazywałby rzeczy i pojęcia” – jak pisał 
Różewicz. Zamieszki w USA to swoiste uzewnętrznienie chaosu 
wewnętrznego trawiącego Zachód od dziesięcioleci. I zbierają-
cego swoje żniwo. 

I choć z rezerwą można podchodzić do tez o jednoznacznym 
wpływie tych czy innych filmów i gier na konkretne zdarzenia, 
trudno zaprzeczyć, że media odgrywają kluczową rolę w kreowa-
niu pojęciowego chaosu Zachodu. Że poprzez prezentowane prze-
kazy wspierają neoliberalne ideologie. Zresztą nie tylko media, 
ale także korporacje i kultura w ogóle. Najbardziej wyrazisty tego 
przykład obserwowaliśmy przez cały czerwiec podczas tak zwa-
nego „Pride month”, czyli miesiąca wyrażania dumy z odmien-
nych orientacji seksualnych. Odmiennych od heteroseksualnej 
naturalnie. Chcą Państwo obejrzeć mecz na Euro? Manuel Neuer 
w tęczowej opasce toczy ideologiczne boje z Węgrami. Rezerwacja 
hotelu na wakacje? Jeden ze sponsorów mistrzostw, Booking.com 
podobnie jak wszyscy pozostali mieni się kolorami tęczy. A może 
film Disneya? Disney+ przygotował na czerwiec szereg produkcji, 
w których podkreślane są wątki LGBT. Oczywiście adresowanych 
do dzieci i nastolatków. 

I zanim ktoś krzyknie, że to homofobiczne i haniebne zesta-
wianie amerykańskich zamieszek z LGBT, wyjaśnijmy – nie chodzi 
o stawianie banalnych tez o tym, że homoseksualiści są źli. Nie są. 
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74 Afroamerykanie też nie są. Ani cykliści. Nie chodzi o stygmaty-
zowanie tej czy innej grupy społecznej, lecz o pokazanie procesu 
ideowego dokonującego się we współczesnej kulturze Zachodu. 
Procesu, w którym nie chodzi o Black Lives Matter, LGBT, czy 
jakikolwiek inny element. Chodzi o kreowanie kultury, w której 
zmutowane wartości dawnej Rewolucji Francuskiej (wolność, 
równość, braterstwo) prowadzą do ukonstytuowania dyktatu 
politycznej poprawności z jednej strony, a z drugiej do aksjolo-
gicznego relatywizmu. To paradoks. W świecie postmodernizmu 
nie możemy wykrystalizować kategorii dobra i zła. Nie może-
my stawiać jednoznacznych sądów. Zarazem zanurzeni jesteśmy 
w oceanie politycznej poprawności nakazującej szacunek, tole-
rancję, otwartość… Tyle że to są pojęcia rozmyte i często puste. 
Szacunek i tolerancja jawią się jako pozytywne, ale czyż nie idzie 
za nimi zarazem bierność? Niemożność okazywania własnych 
poglądów, gdy te stają naprzeciw filozofii poprawności? Otwar-
tość jest dobra, gdy wiąże się z próbą zrozumienia innych kultur, 
czy wierzeń, ale przestaje taka być, gdy miałaby oznaczać wyrze-
kanie się własnej tożsamości. 

A przecież taki jest skutek przyjęcia doktryny neoliberalnej 
politycznej poprawności. To rozwodnienie pojęć moralnych, poda-
nie w nawias opozycji dobro-zło. Jest to powszechna nowoczesna 
teoria względności. Można by to przyrównać do świata browar-
nictwa, gdzie stylów i rodzajów piwa jest mnóstwo, wszystkie się 
różnią, każdy jest dopasowany do innego podniebienia. Wszyst-
kie jednak mają smak. Tymczasem wielkie koncerny browarnicze 
wiele lat temu stwierdziły, że skoro nie da się zrobić piwa, które 
każdemu by smakowało, można zrobić takie, które dla wszystkich 
byłoby jednakowo mdłe. Tak powstał styl zwany international 
light lager. Międzynarodowy jasny lager jest nijaki, pozbawiony 
goryczki, a gdy nie jest zmrożony, nie da się go pić, bo objawia 
całkowity brak głębi. Podobnie jest z liberalnymi demokracjami 
i ich przepisem na społeczny raj – międzynarodowy, społeczny 
jasny lager. A jeżeli piwo… sól smak swój utraci, czymże ją posolić? 



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

7
5



m
A

c
ie

j 
w

o
ź

n
iA

k
 /

 c
ó

ż
 T

o
 j

es
T

 P
r

A
w

d
A

? 
 

76 C Z ŁOW I E K  Z B U N TOWA N Y 

I to jest prawdziwe sedno problemu, najgłębsze pytanie o naszą 
cywilizację. Czy chcemy żyć w świecie, w którym dopuszczamy 
istnienie jednoznacznych kategorii dobra i zła, czy wolimy żyć 
w takim, w którym wszystko jest względne. Problem ten przez 
lata podejmowało wielu filozofów, etyków chrześcijańskich, czy 
eseistów. Nie tak dawno ciekawą próbę skodyfikowania refleksji 
filozoficznych dotyczących aksjologicznego rozwoju Europy pod-
jął Bronisław Wildstein w swojej książce „Bunt i afirmacja”. Wild-
stein, bardziej znany jako dziennikarz społeczno-polityczny, jest 
także autorem szeregu powieści i zbiorów opowiadań, w których 
od lat podejmuje problem nicości trawiącej współczesność, rozu-
mianej jako niemożność nazwania pojęć w dzisiejszym świecie. 

W „Buncie i afirmacji”, określanej przez autora mianem „ese-
ju o naszych czasach”, przygląda się on rozwojowi zachodniej 
myśli filozoficznej na przestrzeni dekad. Ustanawia tym samym 
tytułową opozycję buntu i afirmacji. Czym one są? Są to biegu-
ny konfliktu dzielącego naszą cywilizację. Metafizyczna opozy-
cja, przed którą staje współczesny człowiek. Jest uniwersalnym 
pytaniem o to, czy istnieją elementarne i niezależne od nas zasa-
dy kształtujące naszą egzystencję, czy może wszystko jest kwe-
stią czysto arbitralną. Wildstein jako konserwatysta stwierdza, 
że człowiek wyrasta z natury i jest kształtowany przez wtórną 
wobec natury kulturę, w której przychodzi mu żyć. Może przyjąć 
postawę afirmacji tego faktu, uznając że świat ma pewien okre-
ślony kształt, a niektóre pojęcia są niezmienne (jak np. istnienie 
różnych płci, czy elementarne biologiczne różnice między męż-
czyznami i kobietami). Może się jednak również wobec tej rze-
czywistości zbuntować, próbując zbudować własne ujęcie świata 
odległe od okowów natury.

Mamy więc do czynienia z dychotomią między stanowiskiem 
głoszącym, że istnieje jedna prawda, do której można dążyć (bo 
tak wynika z istoty istnienia człowieka zrodzonego z niezmiennej 
natury), a relatywizmem głoszącym, że wszelkie normy, także, 
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a może przede wszystkim, moralne, są względne. To fundamen-
talne założenie staje się punktem wyjścia do rozwoju dalszych idei 
i koncepcji oraz ich postępującej ewolucji, lub jak kto woli, mutacji. 

W   P O C I Ą G U  R E L AT Y W I Z M U. K A RT E Z J U S Z , 
N I E T Z S C H E , K I N S E Y  I   I N N I

Prześledzenie kolejnych poziomów ewolucji myśli zachodniej 
w kierunku neoliberalizmu jest trudne, bo wielowymiarowe, wie-
loaspektowe i temat to nader obszerny. Z pewnością nie na krótki 
artykuł. Również Wildsteinowi opis tego tematu zajmuje kilka-
set stron. W tym miejscu można jednak pokusić się o wskazanie 
pewnych kamieni milowych tego procesu. Uczynił to swego czasu 
amerykański etyk Benjamin Wiker w książce „Dziesięć książek, 
które zepsuły świat. Ponadto pięć innych, które temu dopomo-
gły”. To do tego właśnie zestawienia uczynionego przez Wikera 
możemy się odwołać.

Wiker opisując „historię choroby, która dotknęła zachodnią 
cywilizację, kumulując swe destrukcyjne skutki w XX stuleciu” 
odwołuje się do szeregu filozofów, a chwilami także przywódców 
politycznych. „Księcia” Machiavellego opisuje jako podręcznik 
wykalkulowanej bezwzględności i zimnej brutalności. Opisując 
„Rozprawę o metodzie” Kartezjusza, wskazuje, że wedle myśli 
kartezjańskiej religia stanowi jedynie wytwór ludzkiego ego, 
a słynne motto „myślę, więc jestem” to w istocie nic innego jak 
pierwsza jaskółka relatywizmu (bo skoro myślenie warunkuje 
istnienie, a nie odwrotnie, to z owego myślenia, przecież zmien-
nego, wypływają zasady moralne). Dalej Hobbes w „Lewiatanie” 
powie, że człowiek ma prawo do wszystkiego, zaś Rousseau w swo-
ich studiach stwierdzi, że niewiedza o istocie dobra może stano-
wić usprawiedliwienie zła. Nietzsche w „Poza dobrem i złem” 
wskaże na śmierć Boga i określi ją mianem najważniejszej ofiary 
doboru naturalnego. Myśl Nietzschego wraz z dziełem Darwina 
„O pochodzeniu gatunków” zostaną w XX wieku wykoślawione 
i będą stanowić podglebie dla totalitaryzmów (w tym kontekście 
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78 Wiker wymienia „Państwo a rewolucja” Lenina i „Mein Kampf” 
Hitlera). Podobnie jak pisma Freuda. 

I tak oto docieramy do współczesności, która, choć wydosta-
ła się z piekła totalitaryzmów, nie wydostała się z sunącego po 
torach historii pociągu relatywizmu. Tu jako kolejną książkę szko-
dliwą dla świata Wiker wymienia choćby Kinseya i jego prace 
o zachowaniach seksualnych (jak wiadomo po latach, dalekie 
od rzetelności). One wraz z wydarzeniami lat sześćdziesiątych, 
ruchem hipisowskim, protestami we Francji, filozofią egzysten-
cjalną Sartre’a i szeregiem innych zjawisk w świecie po II woj-
nie położyły cegły pod budowę nowego ładu, a raczej nieładu. 
Traumatyczne dla całej cywilizacji doświadczenie wojny skłaniało 
społeczeństwa do przychylania się ku tezom o bezsensie istnienia, 
a zarazem bezsensie funkcjonowania norm moralnych. Logiczne, 
skoro te okazały się bezradne wobec totalitarnego piekła. 

Można rzec, Bóg rzeczywiście umarł, jak chciał Nietzsche. 
Współczesny człowiek w wyniku wielowiekowej ewolucji i ude-
rzony rewolucją przemocy, jaką przyniósł wiek XX, ostatecznie 
wpadł w sidła relatywizmu i zniechęcenia. Przyjął wspomnianą 
tu na wstępie postawę Piłata pytającego z niedowierzaniem „Cóż 
to jest prawda?”. 

O D DYC H A M Y  Z A N I E C Z Y S Z C Z O N Y M  P OW I E T R Z E M 

Ten zaś fakt nie mógł pozostać bez wpływu na funkcjonowanie 
społeczeństw w ogóle. O tym problemie pisał choćby Wojciech 
Chudy, polski filozof, personalista. Problem prawdy podejmował 
on w takich książkach jak „Filozofia kłamstwa” czy „Esej o spo-
łeczeństwie i kłamstwie”. Zauważał, że więź społeczna powsta-
je na gruncie komunikacji. Ta zaś stanowi wymianę wartości 
między jednostkami. Bez wartości (a więc bez kategorii prawdy, 
która pozwala te wartości określić), komunikacja jest więc nie-
możliwa. Chudy zaznaczał, że prawda obecna jest we wszystkich 
wymiarach społecznego bytu. Mowa tu zarwno o prawdzie sądów, 
jak i prawdzie słów, czynów, relacji i struktur społecznych. Bez 
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79prawdy te relacje ulegają osłabieniu, co niechybnie musi prowa-
dzić do chaosu. 

 „Prawda jest jak powietrze, którego się nie zauważa, gdy oddy-
chamy swobodnie, lecz staje się odczuwalne i uciążliwe, gdy jest 
duszne lub zanieczyszczone” – pisał Chudy w eseju „Społeczeń-
stwo zakłamane”. 

Wyrugowanie prawdy jako kategorii porządkującej rzeczywi-
stość nie może więc prowadzić do tworzenia społecznego ładu, lecz 
z istoty rzeczy zawsze wiedzie ku chaosowi. Dowody na poparcie 
tej tezy możemy znaleźć i w naszej najnowszej polskiej historii. 
Pisał o tym filozof Dariusz Karłowicz w swoim zbiorze esejów 
„Polska jako Jason Bourne”, wskazując na porażkę koncepcji roz-
woju, którą określał mianem „modernizacji na kserokopiarce”. 
Chodziło o przystosowywanie mentalności Polaków do mentalno-
ści Zachodu zgodnie z zasadą, że polska tożsamość będzie o tyle 
akceptowalna, o ile nie będzie przeszkadzać w konsumpcji osią-
gnięć cywilizacji zachodniej. Jakie to osiągnięcia, wspomnieliśmy 
wyżej. Nade wszystko zaś Polacy w zamian za instytucje demo-
kratyczne, otrzymali przetransformowane postkomunistyczne 
elity. Zamiast liberalizmu gospodarczego – dziki kapitalizm i póź-
niej krach lat dziewięćdziesiątych. W tych wszystkich zdobyczach 
Europy Zachodniej przyszło do nas i oświecenie, którego kaganek 
nieśli od dawna Nietsche i inni, oświecenie „wolności i postępu”. 

Tak oto zmierzamy do konstatacji, że to właśnie wyrugowa-
nie prawdy z życia Zachodu stanowi naczelny problem. Problem, 
którego reperkusją są niepokoje społeczne, narracje związane 
z LGBT, czy inne neoliberalne idee manifestujące się w kulturze. 
Oburzanie się na ową kulturę nie rozwiązuje problemu. Podobnie 
jak próba odcięcia się od niej. W takiej kulturze żyjemy, bo taka 
wyrosła wokół nas przez dekady i stulecia. 

P O KO N A N I  P R Z E Z  M A Ł P Ę ? 

Pojawia się więc pytanie – co robić? Czy wyznawca afirmacji natu-
ry może dziś mieć w ogóle coś do powiedzenia w starciu z syna-
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mi buntu, tymi którzy sprzeciwiają się istnieniu jednoznacznych 
kategorii aksjologicznych? Łatwo jest przyjąć postawę rezygnacji 
i apatii. Taką można było wyczuć w słynnym ostatnimi czasy tek-
ście Marcina Kędzierskiego „Przemija bowiem postać tego świa-
ta”, opublikowanym na portalu Klubu Jagiellońskiego. W tym 
skądinąd niezwykle błyskotliwym eseju autor stwierdza, że dziś 
przedstawiciele środowisk konserwatywnych i katolickich nie są 
w stanie wygrać walki na obrazy. To znaczy, że neoliberalne ima-
ginarium zostało do tego stopnia utrwalone w świecie Zachodu, 
a imaginarium katolickie do tego stopnia sprowadzone przez 
dyskurs do poziomu oszołomstwa, tudzież wizji świata pozba-
wionej znaczenia, że dziś konserwatyści nie mają już narzędzi, 
by jakkolwiek walczyć o zmianę tego stanu rzeczy. 

Przywołał przy tym Kędzierski w swoim tekście wymowną figu-
rę literacką pod postacią małpy zwanej Krętaczem z „Opowieści 
z Narnii” C.S. Lewisa. Małpa ta znalazłszy skórę lwa, kazała osłowi 
przebrać się w nią i udawać króla krainy, Aslana. Następnie Krę-
tacz zaczął kwestionować autorytet władcy i tworzyć nowe normy 
społeczne. Analogiczny proces dokonał się już na Zachodzie. Za 
Kędzierskim podkreślmy – dokonał się, a nie dokonuje. Mówi-
my bowiem o sytuacji zakończonej. Nie ma żadnego renesansu 
neoliberalnej ideologii, jest jej trwanie. Bo czy dziś na Zachodzie 
trwa jakaś dyskusja na temat praw osób LGBT? Nie, ona została 
dawno zamknięta. Czy Kościół cieszy się jakimkolwiek autory-
tetem? Nie. Czy gdziekolwiek na Zachodzie prawo do aborcji jest 
dyskusyjne? Nie. To Polska jeszcze w pewnym stopniu pozostaje 
odporna na neoliberalne imaginarium. Ale zarazem, jak słusz-
nie zauważa Kędzierski, imaginarium katolickie jest słabe, coraz 
słabsze. Większość katolików nie akceptuje nauczania Kościoła 
w wielu sferach. Autorytet tego ostatniego u nas zresztą również 
spada. Pytanie o to, jak w tych warunkach możemy wygrać bitwę 
na symbole, staje się logiczne. 
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Jednak czy trud tego zadania sprawia, że dziś katolik powinien się 
poddać, przyjąć postawę Piłata umywającego ręce? Z pewnością 
nie. W jaki sposób miałoby się to łączyć z postawą chrześcijańską, 
której centrum stanowi głoszenie Dobrej Nowiny niezależnie od 
okoliczności? 

Cóż jednak robić? Jakie tworzyć strategie, jak działać? Czy 
zakazywać dostępu do liberalnej kultury? To zadanie niewyko-
nalne, bo niemożliwym jest zakazanie dostępu do powietrza, 
którym wszyscy oddychamy, nawet gdy to, wracając do słów Chu-
dego, staje się duszne i zanieczyszczone. Jedyną drogą dziś jest 
dawanie dostępu do owego czystego powietrza, pokazywanie 
swoim działaniem sensu Ewangelii. Warto na koniec tych roz-
ważań przywołać fragment z innej słynnej książki C.S. Lewisa, 
„Listów starego diabła do młodego”. W jednym z nich czytamy: 

„Zabawne jest, jak śmiertelnicy stale wyobrażają nas 
sobie jako tych, którzy wtłaczają im coś w głowę; 
w rzeczywistości najlepszą robotę wykonujemy 
wtedy, gdy pewnych rzeczy nie dopuszczamy do ich 
świadomości”.

Tak właśnie od dekad człowiek Zachodu do swej świadomości 
nie dopuszcza prawdy. Tak rozumianej jako kategoria filozoficzna, 
jak i Prawdy związanej z wiarą chrześcijańską. Cóż więcej można 
tym samym począć, niż własnym życiem głosić tę prawdę? 

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto we mnie wierzy, nie 
umrze, ale żyć będzie na wieki” – jakież słowa mogą stanowić 
lepszą odpowiedź na chaos świata?  Ω



„o wszystkim decydują 
kadry”, doradcy, 

eksperci rządowi. 
polityka rządów to 

wypadkowa wielu sił 
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Przebywając miesiąc temu w Gruzji, w trakcie spotkań 
z ekspertami zadałem im pytanie jaka według 
nich będzie polityka Stanów Zjednoczonych wobec 
Kaukazu Południowego. Najczęstszą odpowiedzią 
była opinia, że USA nie są zainteresowane Kaukazem 
i Azją Środkową, że ostatnie lata to wycofywanie 
się z regionu, że administracja nie ma planu, że 
w imię dobrych stosunków amerykańsko-rosyjskich, 
których USA potrzebują do konfrontacji z Chinami, 
region zostanie poświęcony „wyższym celom”.

JAKA BĘDZIE 
POLITYKA 
ADMINISTRACJI 
JOE BIDENA 
NA KAUKAZIE 
POŁUDNIOWYM?

Marek Reszuta Ekspert Fundacji Instytut Prawa 
Wschodniego im. G. Szerszeniewicza
Były dyplomata po placówkach w Moskwie, 
St. Petersburgu, Erywaniu i Tbilisi
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Wiele może wskazywać, że taka może i mogłaby być polityka USA, któ-
re – zwłaszcza w Gruzji i Armenii – oddają pole Rosji, która to uważa pań-
stwa regionu za jej „wyłączną sferę wpływów”. W Gruzji i Armenii można 
też zaobserwować nadaktywność inwestycyjną Chin, które włączają się 
w każdą możliwą działalność infrastrukturalną. Chiny wykorzystują pro-
jekt „One Belt, One Road” jako instrument politycznego wpływu na poli-
tykę państw regionu. Brak aktywnych działań USA w przeciwstawianie 
się takiej polityce Chin byłoby jakoby potwierdzeniem, że Stany Zjedno-
czone zrezygnowały z aktywnej polityki na Kaukazie i w Azji Środkowej.

Ale czy na pewno? 
Jak wiadomo, „o wszystkim decydują kadry”, doradcy, eksperci rzą-

dowi. Polityka rządów to wypadkowa wielu sił. A jak jest w rządzie USA?
W Departamencie Stanu za sprawy Kaukazu odpowiada George Kent, 

Zastępca Sekretarza Stanu, szef Biura ds. Europejskich i Eurazji, odpowie-
dzialnego za całą Europę, ale również Rosję, Turcję i Kaukaz Południowy. 

George Kent to doświadczony dyplomata po placówkach na Ukrainie, 
w Tajlandii, Uzbekistanie i, co najciekawsze dla nas, w Polsce w latach 
1995–1997. Świetnie mówi w języku polskim, a w naszym kraju odpowia-

dał za sprawy handlu, ekologii i walki z narkotykami. W dyplo-
macji amerykańskiej przeszedł wszystkie szczeble kariery i – 
co najważniejsze – obecna administracja ufa mu po złożeniu 
przez niego obciążających zeznań przeciwko Prezydentowi 
Trumpowi przed komisją Izby Reprezentantów w trakcie postę-
powania o impeachment. 

 George Kent powiązany jest ściśle z „Caspian Policy 
Center”, bardzo wpływowym ośrodkiem analitycznym, któ-
ry jesienią 2020 r. opracował główne zasady polityki Stanów 
Zjednoczonych na Kaukazie i w Azji Środkowej. O głównych 

tezach piszę poniżej, warto się z nimi zapoznać, ponieważ będą zapew-
ne przez najbliższe lata podstawą polityki administracji Prezydenta Joe 
Bidena w tym regionie świata. 

 Przed tym jednak zanim dojdziemy do „Caspian Policy Center”, 
jako przykład poglądów George’a Kenta na sytuację w regionie proponu-
ję cytat z jego wypowiedzi właśnie dla „CPC”: „Wraz z wprowadzeniem 
prawie 2 tys. rosyjskich „sił pokojowych” rosyjskie buty są teraz na ziemi 

rosyjskie buty są 
teraz na ziemi we 

wszystkich trzech 
krajach kaukazu 

południowego, po raz 
pierwszy od rozpadu 

związku radzieckiego 
w 1991 roku 
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we wszystkich trzech krajach Kaukazu Południowego, po raz pierwszy 
od rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Po przegranej wojnie 
[ormiańsko-azerbejdżańskiej o Górski Karabach z jesieni 2020 r.], Ormia-
nie czują się jeszcze bardziej zależni od Rosji jako gwaranta bezpieczeń-
stwa. Tymczasem Rosja nadal odmawia wycofania swoich wojsk z Gruzji, 
pomimo zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni z 2008 roku”. 
I jeszcze jeden o Azji Środkowej: „Tymczasem w Azji Środkowej chińska 
inicjatywa „One Belt, One Road” obiecuje infrastrukturę, ale często przy-
nosi zadłużenie i ograniczone korzyści dla lokalnej ludności. Wydaje się, 
że celem chińskich przedsiębiorstw państwowych i banków jest stworze-
nie politycznej dźwigni dla chińskiego rządu i wyciągnięcie korzyści z tej 
inwestycji dla Chin”. 

Poniższe zaprezentowane przeze mnie tezy są ewidentnie odzwiercie-
dleniem poglądów głoszonych przez George’a Kenta, więc jest prawdo-
podobne, że taka może być polityka USA w Azji Środkowej i na Kaukazie 
Południowym.

1 . U S A  P OW I N N Y  Z A D E K L A R OWA Ć  S WÓ J 
A K T Y W N Y  U D Z I A Ł  W   W I E LOW E K TO R OW E J 
P O L I T YC E  Z A G R A N I C Z N E J  PA Ń ST W  R E G I O N U

Wszystkie państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Armenia i Azer-
bejdżanu), jak również szerzej regionu Morza Kaspijskiego i Azji Środ-
kowej (Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan) 
zmuszone są do prowadzenia wielowektorowej polityki zagranicznej. 
Nie jest prawdą, że np. taka Armenia prowadziła dotychczas wyłącznie 
politykę prorosyjską. Tak jak inne państwa, starała się (na ile jej sytuacja 
pozwala) prowadzić zbalansowaną politykę pomiędzy Rosją, Chinami, 
Unią Europejską i USA. Owszem, wojna w Górskim Karabachu wyka-
zała słabość Armenii w takiej polityce, ale na dłuższą metę nie ma ona 
wyjścia – w związku z rosnącą np. rolą Chin będzie musiała balansować.

W zasadzie polityka państw regionu wobec tych czterech graczy glo-
balnych jest wszędzie jedna – państwa starają się prowadzić politykę 
przyjazną wobec głównych graczy, ukierunkowaną przede wszystkim na 
zabezpieczenie swojej własnej suwerenności i niepodległości, wzmac-
niając współpracę gospodarczą (na ile pozwalają im na to inne zobowią-
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zania). Warto jednak podkreślić, że dyplomacja to nie tylko działania, ale 
również deklaracje, słowa. Tu „CPC” sugeruje, że pierwszym elementem 
nowej polityki administracji J. Bidena powinny być właśnie deklaracje, 
że region jest z punktu widzenia całego świata bardzo ważny, konieczne 
jest, aby był bezpieczny, by nie dochodziło do jakichkolwiek zmian suwe-
renności tych państw, w tym dotyczących ich integralności terytorialnych 
i interesów. Musi to być wyrażone jednoznacznie.

2 . U K I E RU N KOWA N I E  P O L I T Y K I  U S A  N A 
Z B A L A N S OWA N I E  P O L I T Y K  M O C A R ST W  W   R E G I O N I E

Region Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej, z punktu widzenia polityki 
USA jest bardzo ważny z co najmniej dwóch przyczyn: przez region prze-
chodzą bardzo ważne arterie komunikacyjne i korytarze transportowe, 
w tym nośników energetycznych, oraz w regionie znajdują się bardzo 
duże pokłady zasobów naturalnych, które nie mogą być pod kontrolą 
jej wrogów. Zdaniem amerykańskich ekspertów, Stany Zjednoczone nie 
powinny nikomu pozwolić na uzyskanie pełnej dominacji w obszarze 
Morza Kaspijskiego i kontrolowanie nośników energetycznych i magi-
strali komunikacyjnych. Problem w tym, że Rosja i Chiny zainteresowane 
są, aby region pozostał wyłączną ich domeną i w tym zakresie utworzyły 
swoistą „koalicję antyamerykańską”, wypychającą udział USA z szeregu 
przedsięwzięć i inicjatyw. Jedyną możliwością przełamania tego układu 
jest wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej państw całego 
regionu. USA powinny wspierać wszelkie inicjatywy mające wpływ na 
bezpieczeństwo państw, zwiększać swoją własną obecność inwestycyj-
ną, tworzyć przyczółki do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej, 
rozwijać stosunki polityczne. Tylko zwiększenie aktywności i obecności 
gospodarczej oraz politycznej Stanów Zjednoczonych może zwiększyć 
niezależność regionu od Rosji i Chin.

3 . P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E  C H I Ń S K I M  W P ŁY WO M 
P O P R Z E Z  I N W E ST YC J E  G O S P O D A R C Z E

Zdaniem amerykańskich analityków, administracja Joe Bidena powinna 
rozpocząć aktywne działania w celu ograniczania gospodarczych wpły-
wów Chin w Azji Środkowej i na Kaukazie Południowym. Ma to zwłasz-ilu
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cza znaczenie w kontekście realizacji chińskiego planu „One Belt, One 
Road” – przeprowadzane w jego ramach projekty infrastrukturalne mogą 
wciągnąć kraje Azji Środkowej w spiralę zadłużenia i doprowadzić do 
trwałego uzależnienia państw od Chin, co jest niezgodne z interesami 
USA w regionie. Już teraz większość zadłużenia zagranicznego Tadżyki-
stanu i Kirgistan „należy” do Exim Bank of China, a wraz z brakiem dzia-
łań USA, będzie się to tylko zwiększać. Zdaniem „Caspian Policy Center” 
idealnym narzędziem może być „Blue Dot Network”, inicjatywa USA, 
Japonii i Australii zawiązana w 2019 r. w celu oceny i certyfikacji projek-
tów rozwoju infrastrukturalnego pod kątem transparentności finansowej, 
tworzenia alternatywnych kanałów wsparcia projektów infrastruktu-
ralnych, uruchamiania kapitału do inwestowania za granicą, wspiera-
nia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska itd. 
„Blue Dot Network” powstała jako narzędzie przeciwko „One Belt, One 
Road” i jeśli jej potencjał zostanie w pełni wykorzystany, może być ide-
alnym dla dywersyfikacji finansowania projektów inwestycyjnych w Azji 
Środkowej i w obszarze Morza Kaspijskiego, zmniejszając uzależnienie 
tych regionów od Chin. Niebagatelnym jest tutaj promowanie i wpro-
wadzanie rozwiązań proekologicznych, energii odnawialnej, w kontrze 
do „brudnego” przemysłu chińskiego. Również wspieranie współpracy 
gospodarczej, finansowanie i promowanie projektów energetycznych, 
telekomunikacyjnych, infrastrukturalnych oraz transportowych pomię-
dzy państwami Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, bez udziału Rosji 
i Chin, mogłoby skutecznie ograniczyć wpływy tych państw w regionie. 
Jest to oczywiście proces trudny i wymagający przełamywania wielu ste-
reotypów, np. Kazachstan bardzo niechętnie współpracuje gospodarczo 
z Armenią, gdyż wspierałby w ten sposób państwo będące w konflikcie 
z muzułmańskim Azerbejdżanem. 

4 . P O DW Y Ż S Z E N I E  P O Z I O M U  W S P Ó Ł P R A C Y 
( DY P LO M AT YC Z N E J )  U S A  I   PA Ń ST W  Z   K A U K A Z U 
P O Ł U D N I OW E G O  I   A Z J I  Ś R O D KOW E J

W 2015 r. Sekretarz Stanu USA John Kerry spotkał się z ministrami spraw 
zagranicznych Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu 
i Uzbekistanu inicjując ustanowienie nowego formatu współpracy, okre-
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ślanego jako „C5+1”. Zdaniem ekspertów amerykańskich jest to idealny 
instrument dla obecnego rozwoju współpracy w regionie, przy czym 
należy go podnieść na wyższy poziom – z Ministrów Spraw Zagranicznych 
na Prezydentów – tworząc nową jakość we współpracy w regionie („pre-
zydenckie C5+1”). Zdaniem „Caspian Policy Center” Prezydent Joe Biden 
winien jak najszybciej zrealizować szereg wizyt w państwach Azji Środ-
kowej, aby zademonstrować ważność regionu dla polityki USA. Otwar-
tym pytaniem pozostaje, czy warto zmieniać format „C5+1” powiększając 
go o państwa Kaukazu Południowego. Na to eksperci „CPC” do końca nie 
odpowiadają, ale warto zauważyć, że teoretyzując o możliwości dołącze-
nia do „C5+1” Azerbejdżanu i Gruzji, pomijają w tym procesie Armenię. 

Zdaniem analityków pierwszym krokiem powinno być 
potwierdzenie dotychczasowych poglądów w  zakresie 
niepodległości, suwerenności i terytorialnej integralności 
wszystkich państw regionu. Przede wszystkim powinno to 
być jasne stanowisko w sprawie tzw. „zamrożonych kon-
fliktów” w gruzińskich regionach Abchazja i Rejon Cchin-
wali (tzw. Osetia Południowa) oraz w armeńsko-azerbej-
dżańskim konflikcie o Górski Karabach. USA, wraz z Francją 
i Rosją, współprzewodniczą Mińskiej Grupie OBWE, jednak-
że należy przyznać, że przez wiele lat podmiot ten nie uczynił zbyt wiele 
dla rozwiązania konfliktów. Po wojnie o Górski Karabach, trwającej od 
27 września do 10 listopada 2020 r., pojawiły się w Stanach Zjednoczo-
nych głosy, że administracja Joe Bidena powinna aktywniej włączyć się 
w kwestie uregulowania sytuacji w regionie, tym bardziej, że w trakcie 
kampanii wyborczej obecny Prezydent Joe Biden jednoznacznie krytyko-
wał administrację Trumpa za bezczynność w konflikcie o Górski Karabach. 
Warto podkreślić, że uznanie przez Joe Bidena rzezi Ormian w Imperium 
Osmańskim za ludobójstwo było konsekwencją wielu lat przyjaznego 
odnoszenia się Prezydenta do Ormian i rozumienia ich stanowiska. Tym 
bardziej należy się spodziewać aktywności administracji wobec konflik-
tu w Karabachu.

„Caspian Policy Center” zauważa, że klasyczna dyplomacja, spotkania 
i delegacje na najwyższych możliwych szczeblach powinny być podsta-
wą współpracy z partnerami w regionie, podkreślają przy tym, że równie 

prezydent joe biden 
jednoznacznie 
krytykował 
administrację trumpa 
za bezczynność 
w konflikcie 
o górski karabach 



m
A

r
ek

 r
es

z
U

TA
 /

 j
A

k
A

 B
ęd

z
ie

 P
o

li
T

y
k

A
 A

d
m

in
is

T
r

A
c

ji
 j

o
e 

B
id

en
A

  
9

0

ważna jest dyplomacja publiczna, finansowanie wspólnych projektów, 
powrót do stosunków międzyludzkich, jakoby przez nich utraconych 
w wyniku błędnej polityki poprzedników J. Bidena. I tu muszę się nie 
zgodzić z szanownymi ekspertami z USA. 

Czy aby na pewno USA odeszły w ostatnich latach od prowadzenia 
takiej polityki, której powrotu żądają eksperci „CPC”? Gdy przyjrzymy się 
dokładniej sytuacji, to okaże się, że Stany Zjednoczone mają lub finansują 
w całym regionie dziesiątki, setki organizacji pomocowych i pozarządo-
wych, realizują i finansują setki programów. Na terytorium państw Kau-
kazu Południowego swoje projekty realizują również liczne amerykańskie 
firmy (np. Microsoft w Armenii), sporo tu też prywatnych filantropów (np. 
nie przez wszystkich lubiany Miliarder Soros). Pracując w Gruzji i Arme-
nii wielokrotnie widziałem na różnych eventach loga różnych instytucji 
amerykańskich, takich, których obecność raczej budziła zdziwienie swoją 
obecnością i finansowaniem inicjatyw lokalnych. Nie można też mówić, 
że amerykanie nie tworzą „wartości dodanej” w regionie. Np. jeden z czo-
łowych ekspertów ormiańskich, który utworzył w Erywaniu bardzo silny 

ośrodek analityczno-ekspercki (napiszmy wprost – lobbin-
gowy), jest jednocześnie konsultantem Departamentu Sta-
nu i Departamentu Obrony USA. Obserwując go kilka już 
lat, mogę śmiało postawić tezę, że wszystkie jego działania 
w Gruzji i regionie były zgodne z polityką i interesami Sta-
nów Zjednoczonych. Takich ludzi jest sporo. Owszem, można 
zwiększyć obecność USA w tych obszarach, będzie to tylko 
z pożytkiem dla tych państw, zwłaszcza gdy do tych działań 

przyłączy się Unia Europejska i nasza polska dyplomacja, zwiększając 
środki na naszą dyplomację publiczną i pomoc rozwojową. 

5 . M O N I TO R OWA Ć  Z A G R O Ż E N I A  D L A 
B E Z P I E C Z E Ń ST WA  W Y P ŁY WA J Ą C E  Z   R E G I O N U

Eksperci z „CPC” zauważają, że region Azji Środkowej jest podatny na 
pojawianie się nowych tendencji w obszarze terroryzmu. O ile jako głów-
ne zagrożenie wskazują tutaj „Taliban”, to przykład Państwa Islamskiego, 
które rozciągało się de facto na terytorium kilku państw Bliskiego Wscho-
du, ale również na terytorium Afganistanu, i miało swoje „przyczółki” 

wszystko wskazuje 
na to, że afganistan 

pogrąży się 
w wojnie domowej, 

destabilizując 
sytuację u sąsiadów 
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i zwolenników w Tadżykistanie, Uzbekistanie, Azerbejdżanie, Gruzji itd. 
Zdaniem ekspertów nie ma żadnych gwarancji, że nie powstaną nowe 
ośrodki terroryzmu, tak jak nie ma żadnej gwarancji, że „Talibanem” nie 
wykorzysta wycofania się USA z regionu. A jak widać, po decyzji J. Bidena, 
już wszystko wskazuje na to, że Afganistan pogrąży się w wojnie domo-
wej, destabilizując sytuację u sąsiadów.

Zdaniem „CPC”, zamiast wycofywać się militarnie z Afganistanu, Sta-
ny Zjednoczone powinny pozostać tu choćby dlatego, aby kontrolować 
militarną obecność rosyjską i chińską w regionie. USA powinny rozszerzyć 
programy współpracy wojskowej z państwami regionu i pracować nad 
zwiększeniem projektów i ćwiczeń w ramach programu NATO „Partner-
stwo dla Pokoju”.

6 . W S P I E R A N I E  A Z J I  Ś R O D KOW E J  W   T WO R Z E N I U 
B LO K U  M I Ę D Z Y N A R O D OW E G O

Według ekspertów amerykańskich administracja J. Bidena powinna ani-
mować i wspierać wszelkie procesy idące w kierunku utworzenia blo-
ku państw Azji Środkowej, w typie Stowarzyszenia Narodów Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (ASEAN) lub Rady Nordyckiej. W takim podmiocie 
państwa regionu mogłyby występować jednym głosem w obronie wła-
snych interesów, praw, niezależności, suwerenności, zwłaszcza w związku 
z naciskami ze strony Rosji i Chin. Z biegiem czasu do tego bloku mogły-
by wejść również państwa Kaukazu Południowego, tworząc silny pod-
miot mogący realizować dużo skuteczniejszą własną politykę na arenie 
międzynarodowej.

Jaką drogę obierze administracja J. Bidena? Ω



URZĄD DLA 
SZALEŃCÓW

Pi
ot

r 
K

ra
js

ki

FILMY 
O PREZYDENTACH 
USA



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

9
3

„Urząd prezydencki w USA” – gdy to hasło pada 
w kontekście twórczości filmowej, większości widzów 
przychodzi do głowy House of Cards, z Kevinem 
Spaceyem w roli bezwzględnego i cynicznego Francisa 
Underwooda. Pomimo afer wokół odtwórcy głównej 
roli oraz przedwczesnego zakończenia, serial stał się 
symbolem amerykańskiej polityki. Warto jednak 
przypomnieć także kinowe przykłady. Czy wyłania się 
z nich jakiś spójny obraz gospodarza Białego Domu?

T E N  N A J S I L N I E J S Z Y

Ten najlepszy w reżyserii Franklina J. Shaffnera i wg. scenariu-
sza Gore’a Vidala (na podstawie wystawianej przez niego sztu-
ki) to najstarszy wśród omawianych przykładów. Film wszedł 
na ekrany w 1964 r., gdy urzędującym prezydentem był Lyndon 
B. Johnson. Trudno tu dostrzec odniesienia do ówczesnej głowy 
państwa. Choć w tle przewijają się społeczne napięcia na 
tle rasowym, to jednak Shaffner nie interesuje się tylko 
doraźnym komentarzem.

Film rozpoczyna sekwencja portretów przedstawiają-
cych kolejnych prezydentów, od samego Georga Washing-
tona po urzędującego Johnsona. Towarzysząca temu 
marszowa muzyka zwiększa uczucie doniosłości i powagi. 
Wszystko po to, by po chwili przenieść widzów do gwarnej 
hali lat 60 wypełnionej rozentuzjazmowanymi wyborcami 
i elektorami podczas konwencji jednego z kandydatów. To kon-
trastujące z wcześniejszą atmosferą swoiste show ma w sobie coś 
raczej ze sportowej i telewizyjnej rywalizacji. Mocno przypomina 

prawybory 
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niczym ustawione 
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zbudowane 
na pozornej 
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ono obecne kampanie i prawybory prezydenckie, będące niczym 
ustawione walki wrestlerów, zbudowane na pozornej spontanicz-
ności. Sam kandydat William Russell (w tej roli Henry Fonda) 
pytany przez dziennikarzy o swojego kontrkandydata, opisuje go 
jako handlarza, który chce sprzedać wizualizację produktu, a nie 
sam produkt, sugerując, że obraz jest fałszywką. Shaffner dobrze 
podkreśla moment zmiany, jaką dla wyborów przyniosła telewi-
zja. Przez nią większy wpływ zaczęły mieć emocje i zewnętrzne 
wrażenia. Słowa Russela o przeciwniku jako sprzedawcy towaru 
również dobrze oddaje te spostrzeżenia. Sam Russel nie jest jed-
nak wolny od gry pozorów.

Przedstawicielka ruchu kobiet zwraca mu uwagę, że za często 
żartuje, a „kobiety nie chcą kogoś zabawnego, ale normalnego, 
w typie Eisenhowera”. Radzi też by żona była przy nim widocz-
na, to pomoże mu uzyskać głosy kobiet. Russel będący na granicy 
rozwodu, zdaje sobie sprawę, że musi utrzymać małżeństwo ze 
względu na wyborców.

Warto przyjrzeć się w jaki sposób twórcy ukazują obu kandy-
datów. Znamienny jest fakt, że ani razu nie padają słowa „demo-
krata” czy „republikanin”. Russel jest przedstawiany jako liberał, 
umiarkowany kandydat, intelektualista, człowiek, który rozważa 
każdą decyzję. Przeciwstawiony jest mu Joe Cantwell – porywczy 

konserwatysta, człowiek z ludu, znany ze swojej walki 
z mafią i komunistami. Jego program zawiera się w kilku 
punktach: obciąć koszty utrzymania rządu, wprowadzić 
niskie podatki, rozbudować armię z powodu zagrożenia 
ze strony Kuby, walczyć z komunizmem. Russel określa 
swojego przeciwnika jako osobę, która „użyłaby działa, 

żeby zabić robaka”. Książka Cantwella, którą wydaje w ramach 
kampanii, nosi tytuł „Wrogowie wokół nas”. Russel ze swoim 
dziełem „American vision” stanowi tu przeciwwagę.

Shaffner nie skupia się tylko na zestawieniu pretendentów 
do objęcia urzędu prezydenta. Nie bez znaczenia wydaje się być 
wątek obecnej głowy państwa. Poparcie przez Hockstadera może 
okazać się kluczowe. Dyplomata ukazany jest jako wytrawny 
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gracz, doświadczony polityk starszego pokolenia. Uważnie bada 
obu polityków, rzuca nań swój długi cień przedstawiając własne 
oczekiwania. W pewnym momencie pyta Russela, o to czy jest 
wierzący, ten z dumą odpowiada, że w żadnym przemówieniu nie 
użył słowa „Bóg”. Hockstader uznaje kwestię religii za element 
istotny w zdobywaniu głosów niezależnie od przekonań, choć 
sam nieco krytycznie spogląda na politykę swojego pokolenia: 
„Musieliśmy lać Boga na wszystko, jak ketchup”.

Choć Hockstader stawia dużo zarzutów wobec Cantwella, nie 
brakuje mu ich także wobec liberalnego kandydata. Krytykuje go 
przede wszystkim za brak decyzyjności, ale także nieumiejętność 
ukazania siły. Uwidacznia się to w sytuacji, gdy Cantwell wyciąga 
na Russela kompromitujące materiały. Ten nie jest w sta-
nie odpowiedzieć tym samym. Przedstawiciel wypowia-
da wtedy znamienne słowa: „Siła nie jest zabawką, którą 
dajemy dobrym dzieciom, jest bronią i silny człowiek ją 
bierze i używa, musisz go rozłożyć na ziemi, pokonując 
brudnymi zagrywkami.”

Hockstader uznaje, że człowiek taki po prostu jest, że tak został 
stworzony. Urząd prezydenta ma więc być jedynie ucieleśnieniem 
ludzkiej skłonności do walki i dominacji.

W scenie spotkania z Cantwellem, liberalny kandydat słyszy 
jeszcze jeden zarzut: „Nie rozumiesz mnie, nie rozumiesz polity-
ki, nie rozumiesz tego kraju”. Amerykańskość i specyfikę polityki 
Stanów ma wg. Shaffnera obrazować właśnie Cantwell, z jego zbyt 
dużymi ambicjami, skłonnością do populizmu i łatwością sięgania 
po owe „brudne zagrywki”. Może dlatego w pewnym momencie 
Russel odpowiada Hockstaderowi: „Każdy człowiek, który chce 
zostać prezydentem jest szalony”

 

P O D STAWOW E  P R Z Y K A Z A N I E  P R E Z Y D E N TA

Następny film od Tego najlepszego dzieli prawie 50 lat, a mimo to 
można znaleźć w nim pewne podobieństwa. Idy Marcowe z 2011 r. 
w reżyserii George’a Clooneya ukazują głosowanie z perspektywy 

musieliśmy lać 
boga na wszystko, 
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pracownika kampanii wyborczej kandydata demokratów. Stephen 
Meyers to idealista, który wierzy w poglądy swojego przełożone-
go, gubernatora Morrisa (w tej roli sam Clooney). Zaprzyjaźniona 
dziennikarka w luźnej rozmowie pyta ze zdziwieniem Meyersa „ty 
naprawdę wierzysz w te bzdury?”. Podkreśla, że Morris to polityk 
jak każdy inny, który, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment 
wystawi Meyersa do wiatru. 

Podobnie jak w przypadku Tego najlepszego w filmie Clooneya 
dochodzi do zderzenia dwóch przeciwstawnych obozów, choć 
dokonuje się to na poziomie sztabów wyborczych, a nie kandy-
datów. Po jednej z debat w rozmowie przedstawicieli zespołów 
padają ciekawe słowa: „demokraci jakoś zawsze wybierali osobę, 
która określała się jako wierząca”. Te słowa odnoszą się do nieco 
przeciwstawnej postawy Morrisa, który przy pytaniach o wiarę 
ogłasza: „Moją wiarą jest konstytucja”. Jego hasło na plakacie 
wyborczym brzmi zresztą dość wieloznacznie: „Belive”.

Zarzut o wykorzystywanie religii przez demokratów kojarzyć 
się może z postawą Joe Bidena, który w czasie kampanii określał 

siebie jako katolika, choć jednocześnie popierał aborcję 
czy związki homoseksualne.

Wspomniany afisz odsyła do jeszcze jednej kwestii. 
W warstwie estetycznej przypomina szyldy z kampanii 
wyborczej Baracka Obamy. Warto podkreślić, że sam Geo-
rge Clooney włączył się aktywnie w kampanię Obamy, np. 
wspierając ją finansowo. Trudno jednak dostrzec podo-

bieństwa pomiędzy filmowym Morrisem, a urzędującym wte-
dy prezydentem. Łączy ich zapewne program demokratów lub 
życzeniowe hasła na potrzeby kampanii, jak: „najbogatsi obywa-
tele muszą dzielić się swoim bogactwem z innymi”, „zakończy-
my wojny na bliskim wschodzie”, „socjalizm jest demonizowany 
przez najbogatszych”.

Porównując Idy Marcowe z filmem Shaffnera warto podkreślić 
podobieństwa między Russelem i Morrisem. W Tym najlepszym 
liberalny kandydat jest przedstawiony jako idealista, który uważa, 
że wszelkie kompromisy niszczą charakter. Jednocześnie trudno 
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stwierdzić jaki jest jego program, ten bardziej zarysowany jest 
przez konserwatystę Cantwella. W Idach Morris mocno operuje 
wspomnianymi wyborczymi hasłami, choć przedstawia w skrócie 
pewną wizje polityki demokratów. Łączy go jednak z Russelem 
ów idealizm. W pewnym momencie przyznaje zrezygnowany, że 
przekracza kolejne granice, które sobie wyraźnie stawiał. Miał 
nie „dogadywać się ze związkowcami”, ani nie „obsmarowywać 
Pulmana” – swojego kontrkandydata. 

Ciekawe jest to, że Clooney praktycznie nie przedstawia kan-
dydata republikanów, rezygnuje z tego, co Shaffner czyni jednym 
z głównych elementem całej historii. W Idach widać za to różnice 
w działaniu obu zespołów. Sztab Morrisa reprezentowany przez 
Meyersa to idealiści, ludzie z zasadami. Nawet doświadczony szef 
kampanii i mentor Meyersa Paul Zara jawi się jako ktoś, kto nie 
przekroczy pewnych granic. W momencie, gdy kadra Pulmana 
próbuje podkradać ludzi Morrisa, po stronie jego zespołu pada 
zdanie: „to zasrane gierki republikanów – najwyższa pora nauczyć 
się od nich łajdactwa, siły i zdyscyplinowania”. 

Clooney sugeruje, że demokraci, nawet jeśli to politycy, którzy 
potrafią lawirować, zdecydowanie różnią się od republikanów. 
Ci pozbawieni są skrupułów i zdecydowani na każde wątpliwe 
moralnie i prawnie działanie. Demokraci wydają się tu niczym 
młoda partia, która jeszcze nie nauczyła się „reguł gry”. 
To zestawienie wydaje się mocno naiwne, choć dobrze 
koresponduje z Tym najlepszym. Tytuł filmu jednak zobo-
wiązuje. W sztabie Morrisa dochodzi do zdrady.

Film Clooneya stara się tworzyć pozory ukazywania 
bezwzględności polityki obu stron. Różnice pomiędzy 
obozami są jednak aż nadto widoczne. Znaczny zwrot idealisty 
Meyersa nie tyle dokonuje się w wyniku dwuznacznych działań 
demokratów, ile pod wpływem osobistych urazów. Właśnie ten 
wątek odpowiednio poprowadzony mógłby pokazać, że politycz-
ne barwy potrafią być dość względne. Tę myśl zarysowuje jedynie 
uwaga jednego ze sztabowców: „każdy kandydat republikanów 
przypomina demokratę”.

najwyższa pora 
nauczyć się od nich 
łajdactwa, siły 
i zdyscyplinowania 
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W jednej z rozmów Meyersa z Morrisem padają znaczące sło-
wa: „Złamał pan podstawowe przykazanie polityka i prezydenta: 
prezydentowi wolno rozpętać wojnę, kłamać, oszukiwać, puścić 
kraj z torbami, ale nie wolno mu dymać stażystki”.

Zdaje się, że to zdanie odsyła do kadencji Billa Clintona, ale tak-
że podkreśla pewien paradoks. Prezydent może nadużywać swo-
jej władzy, ale wyborcy nie wybaczą, gdy w grę wejdą sprawy 
obyczajowe.

P R AW D Z I W Y  S K A N D A L I STA ?

Gdy padło już nazwisko prezydenta demokratów, trudno nie 
odnieść się do filmu Mike’a Nicholsa. Jego Barwy Kampanii mia-
ły premierę w 1998 r, gdy Bil Clinton urzędował w Białym Domu 
już drugą kadencję. W przeciwieństwie do Clooneya, Nichols nie 
bawi się w subtelne sugestie. W Barwach Kampanii bardzo wyraź-
nie sugeruje, że opowiada o Clintonie. Czy mimo to da się z niego 
wyczytać coś więcej niż doraźną politykę?

Podobnie jak w Idach Marcowych kampanię wyborczą obser-
wujemy z punktu widzenia pracownika sztabu. Henry Burton 
to również idealista, który pomimo początkowych wątpliwości 
chce wierzyć w szczere intencje gubernatora Statona. W tę rolę 
wciela się John Travolta i nadaje postaci ostro satyryczny rys. 
Z Clintonem łączy go nie tylko siwizna i szczero-biały nigdy nie 
schodzący z twarzy uśmiech.

W pewnym momencie podczas trwającej kampanii Staton 
przyznaje najbliższym członkom swojego sztabu: „Nie dbam 
o intymność, jestem tu po to by mnie poznali, prywatność mi 
nie pomoże”. To jednak właśnie prywatne sprawy stają się głów-
nym zagrożeniem dla powodzenia kampanii demokratycznego 

gubernatora. Jeden z członków sztabu ujmuje to dosad-
nie: „pieprzy się na prawo i lewo”.

Na przekór temu jego żona Suzan wspiera kampanie 
męża. Choć „wspiera” to za mało powiedziane, ona ją pro-
wadzi. Idąc tropem prawdziwych postaci w ujęciu Nicholsa 

każdy kandydat 
republikanów 
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Hilary Clinton ukazana zostaje jako osoba, która faktycznie zaj-
muje się polityką, podczas gdy jej mąż dobrze wygląda i dzięki 
osobistemu urokowi i grze emocjami buduję atmosferę wokół. 
W początkowej sekwencji filmu dwóch członków sztabu zwraca 
uwagę na mowę ciała Statona i to, w jaki sposób zyskuje uwagę 
zebranych. Podczas spotkania z uczniami szkoły dla dorosłych 
zalewa się łzami i przytula zgromadzonych. Przy każdej okazji 
opowiada osobiste historie z swojego życia, które w oczach wybor-
ców mają uczynić go „człowiekiem z tłumu”. Jeden z członków 
zespołu podkreśla jego mitomańskie zapędy. Nichols ukazuje też 
jego polityczną transparentność. W wewnętrznej debacie demo-
kratów, gdy Staton zgadza się z przedmówcami, słyszy pytanie: 
„czy jest pan w ogóle przeciwko czemuś?”.

W Barwach kampanii Clinton zostaje ujęty w groteskowy spo-
sób, przy każdej okazji coś podjada, opowiadając banalne histo-
ryjki. Ma się wrażenie, że wierzy w to co mówi. Staton 
momentami przywodzi na myśl byłego guru sekty, kogoś, 
kto lawiruje tak mocno, że przekonuje samego siebie do 
każdego kłamstwa.

Poza technikami socjotechnicznymi jedynym elemen-
tem programu, jaki sam mocno chce realizować Staton jest rozwój 
edukacji. W pewnym momencie ujawnia się w nim świadomość 
polityczna, co jednocześnie okazało się ryzykownym zagraniem.

W czasie spotkania z byłymi związkowcami w zamkniętej 
stoczni wypowiada zaskakujące słowa: „Nie muszę wam mówić 
jak ciężko znaleźć pracę. Nie muszę mówić o trudnych chwilach. 
Więc zrobię coś prawdziwie skandalicznego: Powiem prawdę… 
Prawda jest taka: żaden polityk nie otworzy wam stoczni ani nie 
przywróci wam pracy, ani nie umocni waszego związku. Żaden 
polityk nie przywróci przeszłości. Bo teraz żyjemy w świecie bez 
ekonomicznych granic. W naszym świecie pracę fizyczną bierze 
się stąd, gdzie tania, a więc nie stąd!”.

  Pomimo początkowej konsternacji, pojawiają się oklaski. 
W ujęciu Nicholsa prezydent, który ciągle naraża się skandala-
mi na tle obyczajowym, podejmuje prawdziwe ryzyko decydując 

zrobię coś prawdziwie 
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się powiedzieć rzecz niepopularną. Scena ze stoczni uderza także 
aktualnością, świadomością zbytniego uzależnienia gospodarki 
od światowych układów i korporacji. Pozostaje pytanie czy wypo-
wiedz Statona to twardy realizm czy ostateczne odpuszczenie 
szansy na reformę gospodarki? Jedno jest pewne – w Barwach 
kampanii wiele lat przed serią kryzysów ekonomicznych pojawia 
się sygnał, że mocarstwo zza oceanu ulega gospodarczej korozji.

W filmie pojawia się jeszcze jeden moment warty analizy. 
Gdy polityczny przeciwnik Statona dostaje ataku serca, zastę-
puje go gubernator Picker. Okazuje się on niezwykle stonowany. 
W ramach konwencji nawołuje do wyciszenia emocji, a w czasie 
debaty ratuje Statona przed pytaniem dziennikarza o domnie-
many romans. Nie korzysta z okazji by zadać cios.

„Może to pierwszy przypadek, może Picker jest prawdziwy?” – 
konstatuje Burton.

Choć ludzie Statona znajdują na niego „haki” z przeszłości, 
Picker jawi się faktycznie jako polityk z innej rzeczywistości. 
Kwestia wyciągania brudów przez Statona okazuje się także 

sprawdzianem dla jego czołowego asystenta. Jeden z pra-
cowników zauważa, że Burton pomimo profesjonalizmu 
staje się zbyt łatwowierny – „wariujesz, gdy twój kandy-
dat nie okazuje się skałą i opoką”. Gdy Burton wypowia-
da swoje wątpliwości słyszy od Statona: „To cena, którą 

płacisz za zwycięstwo, w tym miejscu kończą się bzdury, potem 
sprawuje się władzę w należyty sposób”. Nichols kończy film na 
owym zwycięstwie. Jakie okazuje się już samo sprawowanie wła-
dzy? Osoby poszukujące odpowiedzi reżyser odesłałby zapewne 
do pierwowzoru.

P R E Z Y D E N C I  C Z A R N O S KÓ RYC H

Kolejny film różni się od poprzedników pod jednym względem. 
Kamerdyner w reż. Lee Danielsa i wg. scenariusza Danny’ego 
Stronga z 2013 r. oparty jest na prawdziwej historii czarnoskó-
rego kamerdynera Eugene’a Allena, który przez 34 lata praco-
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wał w Białym Domu. Stwarzało to możliwość ukazania różnych 
prezydentur na przełomie wielu lat, z punktu widzenia osoby 
będącej blisko zakulisowych rozmów. Daniels jednak nie wykorzy-
stuje tej szansy. Choć zrozumiałe, że przyjmując punkt widzenia 
czarnoskórego pracownika porusza tematy rasowe, staja się one 
tematem nie tyle dominującym, co praktycznie jedynym. Same 
kulisy pracy prezydentów okazują się często tylko przerywnikami 
dla pokazywania prywatnych dylematów kamerdynera, którego 
syn angażuje się w walkę o prawa dla czarnoskórych.

Warto jednak przeanalizować te prezydenckie epizody. Cecil 
Gaines (twórcy zdecydowali się na zmianę nazwiska gł. bohatera) 
rozpoczyna pracę kamerdynera od prezydentury Eisenhowera. 
Grający go Robin Williams, nadaje postaci mimowolnie 
ciepły i przyjazny rys. W czasie wolnym od politycznych 
dyskusji Gaines maluje obrazy. Gdy zaognia się problem 
segregacji rasowej w szkołach, Eisenhower opowiada się 
w kwestii „prawa Browna” przeciwko szkolnej dyskryminacji. 
Eisenhower w ujęciu Danielsa ujmuje tę sprawę bardzo poważnie: 
„nie chcę wywołać drugiej wojny secesyjnej”. To właściwie tyle, 
ile Daniels poświęca jego prezydenturze.

Johnson wydaje się mniej przychylny sprawie, w dodatku 
Daniels widocznie chce odebrać mu powagę chociażby w scenie, 
gdzie swoje rozporządzenia dyktuje siedząc na klozecie. W kon-
tekście prezydentury Johnsona warto wspomnieć o momencie, 
w którym syn Cecila spotyka się z Martinem Lutherem Kingiem. 
Dziwi się on, że chłopak i jego rówieśnicy popierają wojnę w Wiet-
namie. Kiedy słyszy „Nie powinniśmy bić się w Wietnamie?” odpo-
wiada „Vietkong nie nazywa nas czarnuchami”. W tej wypowiedzi 
zawiera się ogólne uproszczenie Danielsa, które rzutuje na cało-
kształt filmu. Trochę jakby twórca mówił: „nie interesują mnie 
zawiłe sprawy polityki, złożoność zjawisk, opowiadam się za tym 
kto wydaje mi się mniejszym rasistą”. Kadencja Kennedy’ego 
zostaje pokazana w cieplejszych barwach. Prezydent jawi się jako 
osoba niepozbawiona humoru, a przede wszystkim najbardziej 
zaangażowana w sprawy czarnoskórych. W tym kontekście doko-

vietkong nie nazywa 
nas czarnuchami 
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nany na nim zamach wydaje się w prostej linii konsekwencją jego 
podejścia do spraw rasowych.

Nixon, pomimo bogactwa możliwości, również pokazany jest 
wyłącznie w aspekcie segregacji rasowej. Podkreślone zostaje 
jego polityczne wyrafinowanie, gdy chce wykorzystać partię czar-
noskórych. Daniels podkreśla także jego bezwzględność wobec 
Czarnych Panter. W pewnym momencie w czasie gabinetowej 
rozmowy mówi: „wytępić tych sukinsynów”. Afera Watergate 
zostaje jedynie zasygnalizowana ukazując jej wpływ na psychicz-
ną kondycję Nixona.

B O K S E R  WA G I  C I Ę Ż K I E J

Choć w Kamerdynerze pojawia się jeszcze wątek Reagana, Daniels 
traktuje go według podobnego klucza. Postać, przy której warto 
na dłużej zostać to właśnie Nixon. Afera Watergate wydaje się 
stanowić powracającą polityczna traumę dla USA, zwłaszcza jeśli 
spojrzy się na ilość filmów dokumentalnych i aktorskich poświęco-
nych temu zagadnieniu. Począwszy od Wszystkich ludzi prezydenta 
z 1976r, po Nixona Olivera Stone z 1995 r, przez Zabić Prezydenta 
z 2004 r, czy nieco mniej znany Nixon &Elvis z 2016 r., w którym 
w rolę prezydenta wciela się Kevin Spacey.

To jednak Frost/Nixon w reżyserii Rona Howarda i wg. sce-
nariusza Petera Morgana z 2008 r. wydaje się najbardziej godny 
uwagi. Choć tytułowe zderzenie Frosta z Nixonem ma miejsce 
kilka lat po rezydenturze, telewizyjny wywiad staje się okazją do 
ukazania wielu cech prezydenta i jego poglądów na temat spra-
wowania władzy.

Początek filmu rozpoczyna seria dokumentalnych zdjęć z okre-
su prezydentury Nixona. Towarzyszą im pytania stawiane przez 
telewizyjnych dziennikarzy: „Jak daleko można się posunąć 
w naginaniu zasad demokracji?”. To pytanie staje się także głów-
nym motywem wywiadu. Nixon zostaje określony jako „najbar-
dziej kontrowersyjny polityk naszych czasów”, a rozmowa z nim 
zostaje odebrana jako szansa na proces „którego nigdy nie miał”. 
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Howard przytacza moment ogłoszenia rezygnacji Nixona, pod-
czas której nie przyznaje się do winy. Uniewinniane go przez jego 
następcę Forda wydaje się zamykać sprawę.

Sam Nixon postrzega propozycję wywiadu jako szansę na reha-
bilitację. Twórcy pokazują prezydenta jako osobę, której brakuje 
wyzwań. Wywiad traktuje jako element biznesowej i politycznej 
gry, w której można coś ugrać, a przede wszystkim zwyciężyć. 
Fakt, że wywiad prowadzić ma David Frost, anglik, który dotąd 
znany był głównie z prowadzenia talkshow, czyni go w oczach 
prezydenta łatwym przeciwnikiem.

Ciekawe jakich analogii używa Howard przy pokazywaniu ich 
rozmowy. Wywiad zostaje w wielu miejscach porównany do walki 
bokserskiej. Kolejne dni rozmów można traktować niczym kolej-
ne rundy sportowego pojedynku, w którym początkowo wyraźną 
przewagę zdobywa Nixon. Każdy z „zawodników” ma swój team, 
który gotowy jest zareagować, gdy rozmowa zaczyna się toczyć 
nie po ich myśli. 

Były rezydent oznajmia dziennikarzowi, że każde zagranie jest 
dozwolone. Nixon od początku stosuje intelektualne zagrywki 
mające wybić Frosta z koncentracji i postawić go w słab-
szej pozycji. Przed rozpoczęciem kolejnych rozmów zadaje 
mu rozpraszające pytania, na trudne odpowiedzi reagu-
je rozległymi anegdotami, rozpływając temat w morzu 
dygresji. Gdy z zaskakującego pytania o niespalanie taśm, dzięki 
swojej odpowiedzi wychodzi obronną ręką, szef jego sztabu Jack 
Brennan z dumą mówi: o „pierwszym ciosie mistrza”, który burzy 
iluzje pewności siebie jego przeciwnika.

Wobec tej taktyki Frost okazuje się początkowo bezrad-
ny, jak sam przyznaje ze zdziwieniem: „Nixon nie wygląda na 
przegranego”.

Były prezydent okazuje się przeciwnikiem wagi ciężkiej. Nixon 
tworzy wrażenie jakby nigdy nie przestał być prezydentem i nie 
zszedł ze sceny. Jednocześnie odczuwa boleśnie fakt stracenia 
realnej władzy. Podczas jednego z zaproszeń, gdzie dzieli się swo-
imi historiami, stwierdza, że z prezydentury pozostała mu seria 

nixon nie wygląda 
na przegranego 
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anegdot. Porównuje siebie do cyrkowego zwierzęcia robiącego 
sztuczki. Howard w ciekawy sposób podkreśla, że prezydent staje 
się na zawsze więźniem swojej roli, nie jest w stanie być już kimś 
innym. Jednocześnie zostają mu odebrane faktyczne atrybuty 
władzy. Choć Nixon oceniany jest głównie przez pryzmat Afe-
ry Watergate, w jakiś sposób obrazuje także tę kwestię wspólną 
zapewne wszystkim byłym prezydentom. 

Tym, co wydaje się wyrażać nie tylko charakter samego Nixo-
na, ale również zasadę opisującą całą rzeczywistość polityczną, 
jest przekonanie, że nigdy nie można przyznać się do porażki. 
Pewność siebie, która emanuje z Nixona jest jego bronią, również 
w czasie wywiadu.

Okazuje się ona także przyczyną jego porażki. Były prezydent 
zbyt łatwo ignoruje możliwości Frosta. Ten potrafi przetrzymać 
fale pierwszych ciosów i dokonać kontrataku. W serii niewy-
godnych pytań o Aferę Watergate trafia w końcu w czuły punkt 
i wymusza na Nixonie emocjonalne opuszczenie gardy. Wtedy 

padają słowa: „Na takim stanowisku trzeba czasem robić 
rzeczy, które nie są zgodne z prawem, ale leżą w interesie 
narodu”, „Prezydent może zrobić coś, co jest nielegalne?”, 
„Jeżeli prezydent coś robi to nie jest nielegalne”.

W przypływie szczerości Nixon potrafi przyznać się do 
nadużyć, przeprasza swoich wyborców oraz mówi o zawiedzeniu 
„systemu państwowego”, w stosunku do swoich działań używa 
nawet słowa „spisek”.

Wywiad, pomimo początkowej przewagi Nixona, okazuje się 
rzeczywiście nieformalnym procesem, który podkreśla także spo-
sób jego myślenia o prezydenturze jako urzędzie, którego główną 
cechą jest nieskrępowana siła. Ta myśl przypomina o uwadze pre-
zydenta Hockstadera na temat mocy, która nie jest zabawką, lecz 
bronią, której silny używa, kiedy ma do tego sposobność. W tym 
ujęciu, gdyby postać z filmu Shaffnera nie była postacią fikcyjną, 
można by uznać ją za politycznego mistrza Nixona.

Film Howarda okazuje się niezwykle spójny, z mocnym rysem 
dokumentalnym potrafi operować jednocześnie zręczną metaforą 

prezydent staje się 
na zawsze więźniem 

swojej roli 
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bokserskiej rywalizacji. W wielu detalach pokazuje cechy charak-
teru Nixona i przedstawia szerzej pewien uniwersalny rys władzy. 
Niemniej Frost/Nixon nie jest wolny od historycznych uproszczeń 
czy przekłamań. W pewnym momencie ludzie z obozu Frosta są 
pełni zdziwienia i oburzenia, faktem poruszenia przez Nixona 
a trakcie wywiadu kwestii dotyczących rewolucji w USA w latach 
60. XX w. 

Mimo wszystko Frost/Nixon skupia spostrzeżenia z wcześniej-
szych omówionych filmów: szalona ambicja, bezwzględna siła 
nie uznająca kontroli, granie oczekiwaniami tłumów i elektorów, 
zdolność do użycia brudnych zagrywek, wykorzystywanie słabości 
przeciwnika, manipulacja i wywoływanie emocji, dzięki którym 
można zakryć rzeczywiste braki.

Ten zbiór cech nie okazuje się być może odkrywczy, jednak 
właśnie tak w oparciu o filmy można scharakteryzować urząd 
Amerykańskiego prezydenta. Jeżeli to stałe, niejako przypisa-
ne do urzędu cechy, trudno być optymistą. Chciałoby się jednak 
tak jak Burton z Barw kampanii dostrzec na horyzoncie jakiegoś 
Pickera i powiedzieć „może to pierwszy przypadek? Może ten 
jest prawdziwy?”. Ω



Jordan B. Peterson

MAPY 
DOŚWIADCZENIA: 
OBIEKT 
I ZNACZENIE
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Świat można słusznie pojmować jako forum działania 
lub jako „miejsce rzeczy” (sferę obiektów). Pierwsza 
z interpretacji – bardziej pierwotna i rzadziej 
rozumiana – znajduje swój wyraz w sztuce oraz 
naukach humanistycznych, w rytuale, dramacie, 
literaturze lub mitologii. świat jako arena wszelkich 
działań jest miejscem wartości, a te przesycone są 
sensem i znaczeniem. Znaczenie to, powstające 
w wyniku interakcji społecznych, skutkuje działaniem 
albo – na wyższym stopniu analizy pociąga, za sobą 
kształtowanie się schematów interpretacyjnych 
wywołujących działanie lub nim kierujących.

Druga wykładnia – prezentująca świat pojmowany jako miejsce 
rzeczy – znajduje swój formalny wyraz w metodach i teoriach 
naukowych. Nauka pozwala na coraz dokładniejsze określanie 
obiektywnie sprawdzalnych właściwości rzeczy. Umożliwia też 
skuteczne wykorzystanie precyzyjnie określonych obiektów jako 
narzędzi, kiedy tylko (za pomocą bardziej fundamentalnych pro-
cesów narracyjnych) zostanie określony cel tego zastosowania.

Nie da się stworzyć jakiegokolwiek kompletnego obrazu świata 
bez jednoczesnego użycia obu metod interpretacji. Fakt, że jedna 
z nich zwykle stoi w opozycji do drugiej, świadczy jedynie o tym, 
iż nadal nic rozróżnia się prawidłowo charakteru odpowiadających 
im obszarów. Zwolennicy mitologicznego światopoglądu reguły 
rządzące ich przekonaniami uznają często za tożsame z empirycz-
nymi „faktami”, chociaż reguły te powstały w zasadzie na długo 
przed pojawieniem się pojęcia obiektywnej rzeczywistości. Dla 
odmiany ci, którzy przyjmują perspektywę naukową oraz zakła-
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dają, że jest ona już kompletna (lub może się taką stać), zapo-
minają, iż pomiędzy tym, co jest a tym, co powinno być, nadal 
istnieje nieprzekraczalna przepaść.

Powinniśmy wiedzieć cztery rzeczy:
1. co jest (co istnieje),
2. co należy zrobić z tym, co jest,
3. że istnieje różnica pomiędzy wiedzą na temat tego, co jest a wie-

dzą dotyczącą tego, co należy zrobić z tym, co jest,
4. na czym polega ta różnica.

Zbadanie czegoś – odkrycie, czym to jest – oznacza przede 
wszystkim możliwość określenia, jakie znaczenie ma dana rzecz 
dla napędzania działania w danym kontekście społecznym, a tyl-
ko w indywidualnych przypadkach stanowi dokładny i obiektyw-
ny opis jej zmysłowej lub materialnej natury. Tym pierwszym 
jest wiedza w najbardziej podstawowym znaczeniu i często bywa 
wystarczająca.

Wyobraźmy sobie małą dziewczynkę, która właśnie uczy się 
chodzić. W trakcie swoich pierwszych, niepewnych eksploracji 
dosięga rączką blatu szafki i udaje jej się dotknąć stojącej na nim 
drogocennej i kruchej, szklanej figurki. Dziewczynka przygląda 
się, jaki ma ona kolor, dostrzega jej połysk, pod palcami wyczu-
wa chłód, gładkość i ciężar statuetki. Nagle pojawia się matka, 
chwyta dziewczynkę za rękę i nakazuje jej, żeby nigdy więcej nie 
dotykała tego przedmiotu. Dziecko właśnie nauczyło się kilku 
szczególnie istotnych rzeczy na temat tej rzeźby: z całą pewnością 
zidentyfikowało jej właściwości sensoryczne– to rzecz oczywista, 
jednak co ważniejsze, reakcja matki sprawiła, iż dowiedziało się 
równocześnie, że jeśli będzie traktowało statuetkę w niewłaściwy 
sposób, okaże się ona niebezpieczna (przynajmniej w obecności 
matki). Dziewczynka odkryła również, że w obecnej, niezmienio-
nej postaci figurka przedstawia dla matki o wiele większą wartość 
niż skłonności badawcze jej córki. A zatem dziecko równocześnie 
weszło w kontakt z przedmiotem doświadczanym empirycznie, 
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jak i z jego społecznie i kulturowo określonym statusem. Obiekt empi-
ryczny można rozumieć jako zbiór nieodłącznie towarzyszących 
mu cech zmysłowych. Dla kontrastu status przedmiotu polega na 
jego znaczeniu – implikacji dla zachowania. Wszystko, z czym 
spotyka się dziecko, posiada taką dwoistą naturę, doświadczaną 
przez nie jako część zjednoczonej całości. Wszystko jest czymś 
i coś znaczy – a rozróżnienie pomiędzy istnieniem rzeczy a jej 
znaczeniem wcale nie jest takie oczywiste. 

Znaczenie danego przedmiotu, określane tak naprawdę jako 
konsekwencja działania eksploracyjnego przeprowadzanego 
w jego pobliżu, często w naturalny sposób jest utożsamiane z sam, 
przedmiotem. Obiekt stanowi wszakże bezpośrednią przyczynę, 
czyli bodziec, który „powołuje do życia” działanie przeprowadza-
ne w jego obecności. Dla ludzi postępujących w sposób naturalny 
i nieskrępowany – jak dziecko – znaczenie danej rzeczy stanowi 
właściwie jej nieodłączną część – część tej magii. Magia ta pojawia 
się dzięki zrozumieniu określonego, kulturowego i wewnątrzpsy-
chicznego znaczenia przedmiotu, a nic jego obiektywnie możli-
wych do opisania cech zmysłach. Wszyscy rozumieją dziecko, 
które mówi: „Widziałem/Widziałam strasznego człowieka”. Opis 
jest bezpośredni i konkretny, nawet jeśli przypisuje postrzegane-
mu obiektowi cechy, które w rzeczywistości są zależne od kon-
tekstu i bardzo subiektywne. Ostatecznie trudno jest zrozumieć 
subiektywną naturę strachu i nie odczuwać zagrożenia jako ele-
mentu „prawdziwego” świata. 

Automatyczne przypisywanie znaczenia przedmiotom – lub 
początkowa trudność w ich rozróżnianiu – są charakterystycz-
ne dla narracji czy mitu, a nie dla myśli naukowej. Opowieść 
celnie ujmuje naturę surowego doświadczenia. Przedmioty są 
straszne, ludzie są irytujący, wydarzenia są obiecujące, jedzenie 
jest satysfakcjonujące– przynajmniej dla naszego podstawowego 
doświadczenia. Współczesny umysł, który uważa, że dawno już 
wykroczył poza sferę magii, nadal gotów jest bez końca do oka-
zywania „irracjonalnych” (czytaj: motywowanych czymś innym 
niż umysł) reakcji. Ulegamy urokowi rzucanemu przez własne 
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doświadczenie, kiedy tylko zaczynamy przypisywać swoją fru-
strację, agresję, zapał czy pożądanie jakiejś osobie lub sytuacji, 
która według nas stanowi najbardziej bezpośrednią przyczynę 
tego pobudzenia. Wcale nie jesteśmy jeszcze „obiektywni”, nawet 
w chwilach największej klarowności umysłu (i dzięki Bogu za 
to!). W okamgnieniu dajemy się porwać filmowej akcji lub fabule 
powieści i chętnie zawieszamy swoje niedowierzanie. Czy chce-
my, czy nie, wywiera na nas wrażenie lub przeraża nas obecność 
wystarczająco mocno oddziałującego symbolu kulturowego (na 
przykład idola intelektualnego, supergwiazdy sportu, aktora fil-
mowego, politycznego lidera, papieża, słynnej piękności, a nawet 
przełożonego w pracy) –czyli obecność każdego, kto w wystarcza-
jącym stopniu ucieleśnia często niejawne wartości i ideały, chro-
niące nas od bezładu i pozwalające kroczyć naprzód. I podobnie 
jak człowiek średniowiecza, my też nie potrzebujemy konkret-
nej osoby, aby pojawił się ten efekt – wystarczy symbol. Wyda-
jemy przecież ogromne sumy, pieniędzy na artykuły odzieżowe 
lub przedmioty osobiste noszone czy stworzone przez sławnych 
i niesławnych naszych czasów1. 

Umysł „naturalny”, mityczny, czy też inaczej mówiąc przedeks-
perymentalny, właściwie głównie interesuje się znaczeniem rze-
czy – jako kluczowym dla działania – a nie ich „obiektywną” 
naturą. Obiekt formalny [przedmiot zewnętrznego świata], 
w ujęciu nowoczesnej, naukowo zorientowanej świadomości, 
tym którzy nadal pozostają we władaniu wyobraźni mitycznej – 
o ile w ogóle byliby w stanie to „zobaczyć” – mógłby się wydawać 
nic nieznaczącą powłoką: tym, co zostało po odarciu tej rzeczy 
ze wszystkiego, co w niej z natury ciekawe. 

Dla człowieka posługującego się przedeksperymentalnym 
rozumieniem świata dany obiekt przejawia się najprawdziwiej 
pojmowany prze pryzmat jego cech sensorycznych, tak jak są one 
odbierane w subiektywnym doświadczeniu – w ekspresji uczu-
ciowej lub emocjonalnej. I w sumie – w prawdziwym życiu – wie-
dzieć, czym dana rzecz jest, wciąż oznacza umiejętność wskazania 
dwóch związanych z nią aspektów: pierwszy z nich ma związek 
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z motywacją, drugi to właśnie swoisty charakter jej sensorycz-
nych właściwości. 

Te dwie formy poznania nie są ze sobą tożsame. Co więcej, 
doświadczenie i zwrócenie uwagi na pierwszą z nich, z konieczno-
ści poprzedza rozwój tej drugiej. Dana rzecz musi najpierw wywo-
łać efekt emocjonalny, zanim przyciągnie wystarczająco, dużo 
uwagi, by można było ją zbadać i nanieść na naszą mapę, zgodnie 
z jej cechami sensorycznymi. Owe właściwości – o zasadniczej 
wadze dla eksperymentalisty czy empiryka – są istotne tylko 
w takim stopniu, o ile dużą za wskazówki pomocne w określeniu 
konkretnej relewancji afektywnej lub znaczenia behawioralne-
go. Musimy wiedzieć, czym rzeczy są, nie tyle dla wiedzy samej 
w sobie, lecz po to, aby podążać za ich znaczeniem – rozumieć, jak 
wpływają na nasze zachowanie. 

Musiały minąć stulecia surowej dyscypliny i treningu intelek-
tualnego – religijnego, protonaukowego oraz naukowego – aby 
mógł powstać umysł zdolny do koncentrowania się na zjawiskach, 
które jeszcze [instynktownie?] same w sobie nie wydają nam się 
interesuj, albo już nie przyciągają naszej uwagi; umysł, który para-
doksalnie postrzega to, co realne jako coś innego od tego, co jest 
istotne [dla działania – przyp. tlum.]. Z drugiej strony można by 
pokusić się o stwierdzenie, że jeszcze nie wszystek mit zniknął 
z nauki, która sama w sobie poświęcona jest postępowi dokony-
wanemu przez człowieka i że to właśnie ta, wcale niebłaha pozo-
stałość, umożliwia naukowcowi podtrzymywanie niegasnącego 
entuzjazmu, gdy bez końca bada on swoje muszki owocówki.

Jak dokładnie przebiegał proces rozumowania, jeszcze nie tak 
dawno temu, .nim ludzie zaczęli myśleć w sposób naukowy? Czym 
były rzeczy, zanim stały się rzeczami obiektywnymi? To bardzo 
trudne pytania. „Rzeczy”, które istniały przed rozwojem nauk 
eksperymentalnych, nie wydają się współczesnemu umysłowi 
ważne ani jako same przedmioty, ani jako nośniki znaczenia, jakie 
posiadają. Na przykład przez wiele setek lat umysły praktykują-
cych przedeksperymentalną „naukę” alchemii zajmowało pytanie 
o naturę substancji sol, czyli słońca. Obecnie nie przyjmuje się 
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już, że słońce składa się z sobie tylko właściwej, jednorodnej sub-
stancji – a nawet gdybyśmy dopuścili jej istnienie, zdecydowanie 
odrzucilibyśmy właściwości przypisywane temu hipotetycznemu 
elementowi przez średniowiecznych alchemików. Carl Jung, który 
schyłek swego życia w większości poświęcił na badanie wzorców 
myśli średniowiecznej, tak charakteryzował sol: 

(...) słońce oznacza w alchemii przede wszystkim złoto, 
z którym ma wspólny znak. Ale jak „filozoficzne złoto” 
nie jest „pospolite”, tak też i Słońce nie jest ani zlotem 
metalicznym, ani ciałem niebieskim. Raz „Słońce” 
oznacza zatem aktywną substancje ukrytą w złocie, która 
jako tynktura ekstrahowana jest z żółtego metalu, innym 
znowu razem Słońce jako ciało niebieskie traktowane 
jest jako promieniowanie posiadające moce magiczne 
i wszczynające proces przemiany. Słońce jako złoto i ciało 
niebieskie zawiera zatem aktywną siarkę czerwoną, 
która jest gorąca i sucha. To właśnie ze względu na tę 
czerwoną siarkę alchemiczne Słońce – a także złoto – jest 
czerwone. Jak każdy alchemik wiedział, złoto zawdzięcza 
swą czerwień domieszce miedzi, czyli Cypriady (Wenus), 
która niegdyś w alchemii greckiej wyobrażała substancję 
przemiany. Czerwień, żar i suchość to klasyczne 
właściwości egipskiego Tyfona, który – jako zasada 
zła – jak alchemiczna siarka, jest blisko spokrewniony 
z diabłem. I jak Tyfon włada zakazanym morzem, tak 
i Słońce jako sol centralis ma swe „morze”, swe „surowe, 
konkretne wody” (aquam crudam perceptibilem), a co 
jako sol coelestis też ma swe „morze” i swą „subtelną, 
niepostrzegalną wodę”. Owa woda morska (aqua 
pontica) ekstrahowana jest ze Słońca i Księżyca. (…) 
Jak już stwierdzono, aktywna substancja solarna to coś 
pozytywnego. Jako tak zwany „balsam” ścieka ona ze 
Słońca, sprawiając, że rodzą się cytryny, pomarańcze 
i rośnie winorośl, a w królestwie mineralnym – złoto2.
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W UMYŚLE 
ALCHEMIKA RZECZY 
WIĄZAŁY SIĘ 
W DUŻEJ MIERZE 
Z ICH MORALNĄ 
NATURĄ
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Dziś ledwie rozumiemy taki opis, w całości skażony wyobra-
żeniowymi i mitologicznymi odniesieniami, tak charakterystycz-
nymi dla umysłu człowieka średniowieczna. Jednakże właśnie to 
„zanieczyszczenie” fantastyką czyni alchemiczny opis godnym 
zbadania – nie z perspektywy historii nauki zajmującej się stu-
diowaniem przestarzałych idei obiektywnych, a z perspektywy, 
psychologii skupiającej się na interpretacji subiektywnych ram 
odniesienia. 

W nim, „Morzu Hindusów”, znajdują się obrazy (figurae) nieba 
i ziemi, męskości i kobiecości. Jeśli określasz to mianem ducho-
wego (spirituale), wówczas to, co czynisz jest prawdopodobne; 
jeśli określasz to mianem cielesnego, wówczas prawdę powiadasz 
jeśli mówisz, że jest to niebiańskie, nie kłamiesz, jeśli powiadasz, 
że to ziemia, słusznie prawisz3.

Alchemik nic potrafił oddzielić swoich subiektywnych myśli 
na temat natury rzeczy (to znaczy własnych hipotez) od „rze-
czy” samych w sobie. Z kolei jego założenia – czyli wytwory jego 
wyobraźni – wywodziły się z niekwestionowanych i niezbadanych 
głębiej założeń „objaśniających”, składających się na jego kulturę. 
Na przykład człowiek średniowiecza żył we wszechświecie, który 
był moralny – w którym wszystko, nawet rudy i metale, przede 
wszystkim dążyło do perfekcji4. Stąd też w umyśle alchemika rze-
czy wiązały się w dużej mierze z ich moralną naturą – wpływem na 
to, co my opisalibyśmy jako afekt, emocję czy motywację, dlatego 
też były rozpatrywane głównie pod kątem ich znaczenia i war-
tości, wpływu, jaki miały na afekt. Opis tej relewancji przybrał 
formę narracyjną, mityczną – jak w przykładzie podanym przez 
Junga, w którym siarce zawartej w substancji słonecznej przypi-
suje się negatywne, demoniczne właściwości. Wielkim osiągnię-
ciem nauki było oddzielenie afektu od percepcji, co pozwoliło na 
opisywanie doświadczeń wyłącznie w kategoriach, które wszyscy 
rozumieli jednakowo. 

Jednak tak to już jest, że emocje wywołane przez doświad-
czenia również są realne. Alchemicy, którzy w swoim myśleniu 
łączyli emocje z rozsądkiem, oczywiście brali także pod uwagę 
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afekt (chociaż go „nie znali” – w każdym razie nie bezpośrednio). 
Obecnie pozbawiliśmy przedmioty zabarwienia emocjonalne-
go i dlatego możemy nimi dowolnie manipulować. Nadal jed-
nak pozostajemy ofiarami niezrozumiałych emocji wywołanych 
przez rzeczy – lub jak moglibyśmy powiedzieć – w ich obecności. 
Utraciliśmy mityczny wszechświat zamieszkiwany przez umysły 
ludzi żyjących w czasach poprzedzających rozwój myśli naukowej 
albo przynajmniej przestaliśmy wspierać rozwój tego typu myśle-
nia. Ta przemiana uczyniła ze zwiększonej mocy technologicz-
nej, jaką obecnie władamy, jeszcze większe niebezpieczeństwo, 
bowiem nadal znajduje się ona na łasce naszych nieświadomych 
systemów oceny. 

Do czasów Kartezjusza, Francisa Bacona i Izaaka Newtona 
człowiek zamieszkiwał ożywiony świat duchowy, nasycony zna-
czeniem i przepojony moralnym celem. Natura tego celu objawiała 
się w historiach, jakie ludzie sobie przekazywali – w opowieściach 
o strukturze wszechświata [kosmosu] i miejscu, jakie zajmo-
wał w nim człowiek. Dzisiaj myślimy empirycznie (lub przynaj-
mniej tak nam się wydaje), a duchy, które niegdyś zamieszkiwały 
wszechświat, zniknęły. Siły wyzwolone wraz z nadejściem ery 
eksperymentu zasiały spustoszenie w mitologicznym świecie. 
Jung stwierdza: 

Jakże zupełnie inny był świat dla człowieka 
średniowiecza! Uważał on, że ziemia jest na wieczność 
nieruchoma i spokojnie spoczywa w centrum 
wszechświata, okrążana przez słońce, które miłosiernie 
obdarowuje ją swoim ciepłem. W owych czasach wszyscy 
ludzie byli dziećmi Bożymi, znajdowali się pod pełną 
miłości opieką Najwyższego, który przygotowywał ich 
do wiekuistej szczęśliwości; wszyscy dokładnie wiedzieli, 
co mają robić i jak się powinni prowadzić, aby wznieść 
się z tego zdeprawowanego świata do niepoddającej 
się demoralizacji, radosnej egzystencji. Takie życie 
przestało nam się wydawać realne, nawet w snach. 
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Nauki przyrodnicze już dawno na strzępy podarły ten 
przecudny woal5.

Nawet jeśli człowiek średniowiecza nie zawsze dawał się 
porwać całym sercem i bez granic swoim religijnym przekona-
niom (jak chociażby wiara w piekło), z pewnością nie dręczyła go 
taka mnogość racjonalnych wątpliwości i pytań natury moralnej, 
jakie prześladują jego współczesnych braci. Dla przedekspery-
mentalnego umysłu religia była bowiem nie tyle kwestią wiary, 
co faktem – realną rzeczywistością – a to oznacza, że panujący, 
wówczas religijny pogląd na świat był czymś więcej niż zaledwie 
jedną spośród wielu nieodparcie przekonujących teorii. 

Jednakże kilka minionych stuleci mocno nadwyrężyło , zdol-
ność do utrzymywania silnej wiary w religijny „fakt” – stało się 
to najpierw na Zachodzie, a następnie w pozostałych częściach 
globu. Wielcy uczeni i ikonoklaści wykazali, że wszechświat nie 
obraca się wokół człowieka, że nasze mniemanie o ludzkiej „wyż-
szości” i odrębności od świata zwierząt nic ma żadnych podstaw 
empirycznych oraz że nie ma Boga w niebie (zresztą nieba też 
nie ma, jak sięgnąć okiem). Na skutek tego sami już nie wierzy-
my własnym opowieściom, ani nawet nie wierzymy, że dobrze 
nam one służyły w przeszłości. Obiekty rewolucyjnych odkryć 
naukowych – jak choćby dostrzeżone przez Galileusza góry na 
Księżycu czy eliptyczne orbity planet Keplera – stanowiły oczy-
wiste naruszenie mitycznego porządku opartego na założeniu 
domniemanej doskonałości niebiańskiej. Te nowe zjawiska, zro-
dzone w wyniku procedur eksperymentalistów, nie mieściły się 
w ramach ustanowionej tradycji i z tego punktu widzenia nie mia-
ły prawa istnieć. Co więcej – i co nawet istotniejsze – nowe teorie, 
powstałe, aby ułatwić zrozumienie empirycznej rzeczywistości, 
stały się ogromnym zagrożeniem dla integralności tradycyjnego 
modelu, który nadawał światu określony sens. W mitologicznym 
obrazie kosmosu w jego centrum znajdował się człowiek, nato-
miast obiektywny wszechświat na początku był heliocentryczny, 
a później już nawet Słońce przestało zajmować w nim centralną 
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pozycję. Współczesny człowiek nie znajduje się już zatem w cen-
trum uwagi, nie odgrywa głównej roli na scenie wszechświata. 
Świat jest już zupełnie innym miejscem. 

Mitologiczna perspektywa została obalona przez perspekty-
wę empiryczną, a przynajmniej takie odnosimy wrażenie. Wła-
ściwie powinno to oznaczać, że moralność oparta na micie także 
powinna zaniknąć– tak jak skończyła się wiara w wygodną iluzję. 
Friedrich Nietzsche zwrócił na to uwagę już ponad sto lat temu: 

Zrywając z wiarą chrześciańską, traci się tem samem 
prawo do chrześciańskiego morału. Żadną miarą nie 
jest on zrozumiały sam przez się: na ten punkt trzeba 
raz wraz zwracać uwagę, wbrew angielskim ciemięgom. 
Chrześciaństwo jest systemem, jest obmyślanym, 
całkowitym poglądem na rzeczy. Wytrącając zeń pojęcie 
zasadnicze, wiarę w Boga, obala się tem samem całość: 
nie pozostaje nic istotnego. Chrześciaństwo wychodzi 
z ułożenia, iż człowiek nie wie, wiedzie, nie może, co jest 
dlań dobrem, co zaś złem: wie, w Boga, który sam jeden 
to wie. Morał chrześciański jest rozkazem, pochodzenie 
jego jest transcendentalne; stoi poza wszelką krytyką, 
poza wszelkiem do krytyki prawem; zawiera jeno prawdę, 
o ile Bóg jest prawdą– opiera się wyłącznie na wierze 
w Boga. Jeżeli Anglicy istotnie sądzą, iż wiedzą z siebie 
samych, »intuicyjnie«, co jest dobrem i złem, jeżeli 
zatem im się zdaje, iż nic potrzebują już chrześciaństwa 
jako rękojmi morału, to mniemanie takie jest tylko 
następstwem panowania chrześciańskich ocen wartości 
oraz przejawem siły i głębi tegoż panowania: tak iż 
pochodzenie morału angielskiego uległo zapomnieniu 
a niezmiernej względności jego prawa do bytu nie 
odczuwa się już wcale6.

Jeśli założenia, na których opiera się dana teoria, zostają anu-
lowane, dowodzi Nietzsche, wówczas sama teoria również zostaje 
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unieważniona. Ale w tym wypadku „teoria” przetrwała. Bowiem 
fundamentalne dogmaty judeochrześcijańskiej tradycji moralnej 
w rzeczywistości wciąż rządzą każdym aspektem indywidualne-
go zachowania, a także kształtują podstawowe wartości typowe-
go mieszkań, Zachodu– nawet jeśli mieni się on ateistą i cieszy 
dobrym wykształceniem; nawet jeśli jego abstrakcyjne poglądy 
i wypowiedzi zdają się obrazoburcze. Nie zabija ani nie kradnie 
(a jeśli to czyni, ukrywa te działania – nawet przed własną świa-
domością) i teoretycznie ma tendencję do traktowania swego 
sąsiada jak siebie samego. Zasady rządzące jego społeczeństwem 
(i w coraz większym stopniu także pozostałymi7) pozostają oparte 
na mitycznych pojęciach o indywidualnej wartości – czyli odpo-
wiedzialności i wewnętrznym prawie – pomimo naukowych dowo-
dów na przypadkowość i determinizm wpływających na nasz, 
motywację. Koniec końców w umyśle człowieka Zachodu – nawet 
jeśli sporadycznie okazuje się on występny – ofiara zakazanego 
czynu wciąż woła do niebios o „sprawiedliwość”, a świadomy 
przestępca nadal zasługuje na karę za swoje zbrodnie. 

Oba systemy– myśli posteksperymentalnej oraz system moty-
wacji i działania–współistnieją zatem w dość paradoksalnym 
związku. Jeden z nich jest „nowoczesny”, a drugi archaiczny. 
Pierwszy jest naukowy, drugi tradycyjny, czy nawet przesądny. 
W swoim przekonaniu staliśmy się ateistami, jednakże ewident-
nie pozostajemy religijni – to znaczy moralni z natury. To, co 
akceptujemy jako prawdę i to, jak działamy, nie jest już współ-
mierne. Postępujemy, jakby nasze doświadczenie miało zna-
czenie i sens –jak gdyby nasze działania miały transcendentną 
wartość – ale nie jesteśmy w stanie uzasadnić tego przekonania 
rozumowo. Wpadliśmy w pułapkę, naszej własnej zdolności do 
abstrakcyjnego myślenia, która dostarcza nam wprawdzie dokład-
nych informacji o charakterze opisowym, ale też podważa naszą 
wiarę w użyteczność i sens samego istnienia. Problem ten często 
uważano za tragiczny (wydaje mi się to co najmniej niedorzeczne) 
oraz dokładnie zbadano go na gruncie filozofii egzystencjalnej 
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i w literaturze. Nietzsche opisał tę współczesną kondycję ludzką 
jako (nieuniknioną i konieczną) konsekwencję „śmierci Boga”: 

Słyszeliście pewnie o tym szaleńcu, który w jasne 
przedpołudnie zapalał latarnię, biegał po rynku i nie 
przestawał krzyczeć: „Szukam Boga! Szukam Boga!”. 
Jako że akurat zebrało się tam wielu takich, którzy 
w Boga nie wierzyli, śmiechom nie było końca. „Czyżby 
Bóg gdzieś przepadł?” – rzekł jeden. „Zagubił się jak 
dziecko?” – rzekł drugi. „A może trzyma się w ukryciu? 
Boi się nas? Wsiadł na statek? Wywędrował” – tak 
krzyczeli i śmieli się jeden przez drugiego. Szaleniec 
skoczył między nich i przeszył ich wzrokiem. „Co się stało 
z Bogiem,– zawołał – Powiem wam! Uśmierciliśmy go– 
wy i ja! My wszyscy jesteśmy jego mordercami! 
 
Ale jak tego dokonaliśmy? Jak zdołaliśmy wypić 
morze? Kto dał nam gąbkę, żeby wymazać cały 
horyzont? Cóżeśmy zrobili, odwiązując Ziemię od jej 
Słońca? W jakim kierunku się teraz porusza? Dokąd 
my zdążamy? Dokądkolwiek, byle dalej od wszelkich 
słońc? Czy ten ruch nic jest ustawicznym upadkiem? 
W tył, na bok, w przód, na wszystkie strony? Czy jest 
jeszcze coś takiego, jak góra i dół? Czy nie błąkamy się 
niczym po nieskończonej nicości? Czy wokół nie zieje 
pusta przestrzeń? Czy nie zrobiło się zimniej? Czy 
nie nadchodzi wciąż noc i noc? Czy nie trzeba przed 
południem zapalać latarni? Czy nie słychać już wrzawy 
grabarzy, którzy pogrzebali Boga? Czy nie czuć już 
woni boskiego rozkładu? – wszak i bogowie ulegają 
rozkładowi!  
 
Bóg umarł! Bóg pozostaje umarły! I my go uśmierciliśmy! 
Jak mamy się pocieszyć, mordercy nad mordercami? 
Największa moc i świętość, jaką świat dotąd posiadał , 
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wykrwawiła się pod ciosami naszych noży – kto zetrze 
z nas tę krew? Jaka woda zdoła nas oczyścić? Jakie 
ceremonie pokutne, jakie święte igrzyska będziemy 
musieli wymyślić? Czy wielkość tego czynu nas nie 
przerasta? Czy nie musimy sami stać się bogami, aby się 
przynajmniej wydawało, że byliśmy godni tego czynu 
dokonać?8.

Kiedy nasze myśli mimowolnie zaczynają krążyć wokół sytu-
acji, w jakiej się znaleźliśmy, odkrywamy, jak bardzo jest ona 
absurdalna i niefortunna. Nie potrafimy już wierzyć, że życie 
samo w sobie ma jakiś religijny sens. Pomimo tego nie przestaje-
my działać „jak gdyby” –jak gdyby nic istotnego się nie zmieniło, 
choć pozostaje faktem, że nasza wewnętrzna spójność zanikła.

Wielkie siły empiryzmu i racjonalizmu oraz jakże wspaniała 
metoda badań naukowych zadały mitowi śmierć i wygląda na to, 
że nie da się go już wskrzesić. Jednak z jakiegoś powodu wciąż 
przestrzegamy zasad naszych przodków, nawet jeśli nie potra-
fimy już uzasadnić swojego postępowania. Nasze zachowanie 
kształtują (przynajmniej w idealnej wizji) te same mityczne zasa-
dy– nie zabijaj, nie pożądaj – którymi kierowali się nasi przodko-
wie przez tysiące lat, jakie przeżyli, nie korzystając z dóbr myśli 
empirycznej. Oznacza to, że zasady te są tak potężne i do tego 
stopnia niezbędne, iż trwają niezmiennie (a wręcz rozkwitają 
i poszerzają swoje pole działania) nawet w obecności teorii jaw-
nie podważających ich słuszność. To jest niewątpliwie zagadka. 
A oto i druga: czy to możliwe, aby złożone i godne podziwu sta-
rożytne cywilizacje, jakie znamy z historii, mogły się początkowo 
rozwijać i prosperować, jeśli byłyby oparte na niedorzecznych 
bredniach? Jeżeli kultura przetrwała i wzrasta, czy nie oznacza 
to – na jakimś głębszym poziomie–że idee, na których została 
osadzona, są wartościowe? Jeśli uznamy, że mity to jedynie zwy-
czajne i zabobonne prototeorie, to jak wytłumaczymy fakt, że 
kiedyś działały? Dlaczego zostały zapamiętane? Wszakże nasze 
wielkie racjonalistyczne ideologie – jak na przykład faszystow-
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ska czy komunistyczna – zaledwie na przestrzeni kilku pokoleń 
okazały się bezużyteczne, mimo iż pod względem intelektualnym 
miały nieodparcie przyciągający charakter. Tradycyjnym społe-
czeństwom, opartym na religijnych podstawach, w niektórych 
przypadkach udało się przetrwać dziesiątki tysięcy lat, w zasadzie 
bez większych zmian. Jak wytłumaczyć tę długowieczność? Czy 
naprawdę rozsądnie jest upierać się, że tak trwałe i silne tradycje 
są zwyczajnie oparte na błędnych zasadach (pomijając kwestię 
ich użyteczności)? 

Czyż nie jest bardziej prawdopodobne, iż po prostu nie wiemy, 
jak to się dzieje, że tradycyjne idee są słuszne pomimo tego, że 
wydają się skrajnie irracjonalne? Czyż nic wskazuje to bardziej 
na niewiedzę współczesnych w dziedzinie filozofii, a nie na błąd 
w filozofii przodków? 

Myliliśmy się, zakładając, że „świat ducha” opisywany przez 
naszych poprzedników był tym samym co współczesny „świat 
materii”, tylko prymitywnie pojmowanym. Nie jest to prawdą – 
a przynajmniej nie w taki uproszczony sposób, w jaki zwykle to 
rozumiemy. Wszechświat przedstawiony za pomocą mitów nie 
był tym sam, miejscem tak bliskim praktykującym współczesną 
naukę, ale to wcale nie znaczy, że nie był on realny. Nadal nie odna-
leźliśmy Boga ponad nami i diabla poniżej, ponieważ jeszcze nie 
zrozumieliśmy, gdzie owo „nad” i „pod” miałoby się znajdować. 

Nie wiemy, o co chodziło naszym przodkom. I nie ma w tym 
wcale nic dziwnego, gdyż oni sami też tego nie wiedzieli (i w sumie 
nawet nie byłą to istotne). Spójrzcie na ten archaiczny mit o stwo-
rzeniu9 pochodzący z Sumeru – „miejsca narodzin historii”: 

Do dnia dzisiejszego nie odkryto żadnego tekstu 
kosmogonicznego w ścisłym sensie; pewne aluzje 
pozwalają jednak na rekonstrukcję najważniejszych 
momentów dzieła stworzenia, tak jak je pojmowali 
Sumerowie. Bogini Nammu, której imię widnieje na 
piktogramie przedstawiającym „pierwotne morze”, 
ukazana jest jako „matka, która zrodziła Niebo 
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i Ziemię” i ta, która „na początku dała życie bogom”. 
Temat pierwotnych wód, wyobrażanych jako całość – 
jednocześnie kosmiczna i boska, jest w archaicznych 
kosmogoniach dosyć częsty. Również w tym przypadku 
masa wodna identyfikowana jest z pramatką, która 
przez partenogenezę dała życie pierwszej parze: Niebu 
(An) i Ziemi (Ki), ucieleśniając zasadę męską i żeńską. 
Ta pierwsza para zjednoczyła się aż do całkowitego 
połączenia w hieros gamos [mistyczne małżeństwo]. 
Z tego związku narodził się Enlil, bóg powietrza. Inny 
urywek informuje nas, że ten ostatni rozdzielił swoich 
rodziców. (...) Kosmogoniczny temat rozdziału nieba 
i ziemi również jest szeroko rozpowszechniony10. 

Mit ten jest typowy dla archaicznych „opisów rzeczywistości”. 
Czy to znaczy, że Sumerowie wierzyli, iż świat wyłonił się z morza 
„pierwotnych wód”, które było matką wszystkiego oraz że nie-
bo i ziemia zostały rozdzielone pod wpływem twórczego aktu 
bóstwa? Nie wiemy tego. Nasza skrajna ignorancja w tym zakre-
sie nie została jednak poparta stosowną ostrożnością. Wydaje 
się, iż założyliśmy, że historie takie jak te (czyli mity) w swojej 
funkcji oraz intencji były tożsame z empirycznymi czy posteks-
perymentalnymi opisami, ustępowały im jedynie pod względem 
metodologii. Właśnie ów z gruntu absurdalny upór w dążeniu 
do podtrzymania tego założenia doprowadził przede wszystkim 
do destabilizacji wpływu tradycji religijnej na strukturę współ-
czesnego myślenia i ludzkich zachowań w dziedzinie moralności. 
„Świat” Sumerów nie był obiektywną rzeczywistością, jak my to 
obecnie interpretujemy. Był on jednocześnie czymś więcej i czymś 
mniej niż to – był czymś zdecydowanie obszerniejszym, ponieważ 
ów „prymitywny” świat zawierał zjawiska, których my obecnie 
nie uważamy za część „rzeczywistości”, jak na przykład uczucia 
i znaczenie, ale także stanowił bardziej ograniczoną rzeczywi-
stość, gdyż Sumerowie nic potrafili opisać (lub wyobrazić sobie) 
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MITYCZNY 
WSZECHŚWIAT JEST 
MIEJSCEM DZIAŁANIA, 
A NIE MIEJSCEM 
POSTRZEGANIA
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wielu rzeczy, które my, współcześni, zdołaliśmy zrozumieć dzięki 
procesom naukowym. 

Mit nie jest prymitywną protonauką. Jest jakościowo odmien-
nym zjawiskiem. Naukę można rozpatrywać jako „opis świata 
odnoszący się do tych jego aspektów, które są konsensualnie 
zrozumiale” lub jako „określenie najbardziej efektywnego sposo-
bu osiągania celu” (zakładając, że takowy istnieje). W przypadku 
mitu bardziej adekwatną definicją będzie uznanie go za „opis świa-
ta podkreślający jego znaczenie (dla działania)”. Mityczny wszech-
świat jest bowiem miejscem działania, a nie miejscem postrzegania. 
Mit opisuje rzeczy w kategoriach ich niepowtarzalnej lub współ-
dzielonej wartościowości emocjonalnej, ich wartości i znaczenia 
motywacyjnego. Niebo (An) i Ziemia (Ki) Sumerów nie są zatem 
tym samym co niebo i ziemia współczesnego człowieka – to Wiel-
ki Ojciec i Wielka Matka wszystkich rzeczy [włączając w to samą 
rzecz zwaną Enlil, będącą tak naprawdę procesem, który w pew-
nym sensie przyczynił się do ich powstania]. 

Nie rozumiemy przedeksperymentalnego sposobu myślenia, 
więc próbujemy objaśniać go w kategoriach dla nas zrozumiałych. 
W konsekwencji zbywamy go –uzasadniamy nasze myślenie za 
pośrednictwem własnych interpretacji i określamy go jako non-
sensowny. Przecież myślimy naukowo (jak wierzymy) i wydaje 
nam się, że wiemy, co to oznacza (ponieważ myślenie naukowe 
można w zasadzie zdefiniować). Jesteśmy zaznajomieni z myśle-
niem naukowym i wysoko je cenimy, skłonni zakładać, że to w nim 
zawiera się wszystko, co do myślenia potrzebne i że inne „formy 
myślenia” w najlepszym razie zaledwie przybliżają się do ideału 
myśli naukowej. Nie do końca tak jest. Zasadniczo myślenie jest 
także określaniem wartości, czyli implikacji dla danego działania. 
Oznacza to, że kategoryzacja odnosząca się do wartości – okre-
ślanie czy nawet postrzeganie tego, co składa się na jedną rzecz 
lub klasę rzeczy – jest aktem grupowania w zależności od znaczenia, 
jaką dana rzecz ma dla działania. 

Na przykład sumeryjska kategoria Nieba (An) jest domeną 
zjawisk o podobnych konsekwencjach dla uczuć i zachowań. To 
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samo można powiedzieć o kategorii Ziemi (Ki) i innych mitycznych 
kategoriach. Sam fakt, że sfera Nieba niesie implikacje dla dzia-
łania – czyli posiada znaczenie motywacyjne – czyni ją bóstwem 
(czymś, co kieruje naszym zachowaniem lub przynajmniej czymś, 
czemu należy służyć). Jeśli pragniemy zrozumieć, że taki sys-
tem klasyfikacji w  rzeczywistości ma sens, musimy nauczyć 
się myśleć w inny sposób (a także nauczyć się, jak o samym myśle-
niu myśleć w inny sposób). 

Sumerowie w głównej mierze zajmowali się rym, jak działać, 
czyli wartością rzeczy. Ich wizja rzeczywistości, której my przypi-
sujemy cechy protonauki, w istocie stanowiła skrócony opis świa-
ta postrzeganego jako zbiór zjawisk mających sens – jako miejsce 
działania. Sumerowie nie wiedzieli tego „lepiej” niż my, w każdym 
razie nie wprost. A jednak było to prawdziwe. 

Empiryczne badanie świata polega na obiektywnym opisa-
niu tego, co jest, wraz z określeniem tego, co w związku z danym 
zjawiskiem można jednomyślnie zdefiniować i zweryfikować. 
Obiektami takiego procesu mogą być zarówno przedmioty pocho-
dzące z przeszłości, jak i teraźniejszości lub przyszłości; mogą 
one być z natury statyczne lub dynamiczne: dobra teoria nauko-
wa w takim samym stopniu pozwala na przewidywanie i kon-
trolę stawania się danej rzeczy (jej przemiany), jak i samego jej 
istnienia. Jednakże emocje powstałe w nas w chwili zetknięcia 
z danym obiektem nie są częścią tego, czym on w istocie jest i dla-
tego wraz ze wszystkim co subiektywne należy je wyeliminować 
z dalszych rozważań, a przynajmniej usunąć z definicji obiektu 
jako rzeczywisty aspekt. 

Żmudny, empiryczny proces identyfikacji, a następnie przeka-
zywania jej wyników oraz ich porównywania, okazał się uderzają-
co skutecznym środkiem dla dokładnego opisywania charakteru 
i natury względnie niezmiennych cech kolektywnie zrozumiałego 
świata. Niestety tej użytecznej metodologii nie da się zastosować 
do opisywania wartości –rozważenia tego, co powinno być, czy do 
określenia kierunku, w jakim sprawy powinny się toczyć (to znaczy 
do opisania przyszłości, którą powinniśmy stworzyć w rezultacie 
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naszych działań). A z takich właśnie aktów wartościowania siłą 
rzeczy składają się decyzje moralne. Możemy wykorzystywać 
informacje zebrane w wyniku zastosowania metod naukowych, 
by kierować tymi decyzjami, ale nie należy ich używać do orze-
kania, czy decyzje te są słuszne. W domenie moralnej brakuje 
procesu weryfikacji, który byłby tak potężny lub tak uniwersalnie 
akceptowalny jak metoda eksperymentalna (empiryczna) w kró-
lestwie, którym rządzi opis. Pomimo wspomnianego niedostatku 
nie wolno nam uchylać się przed rozwiązaniem tego problemu. 
Żadne funkcjonujące społeczeństwo ani jednostka nie unikną 
dokonywania osądów moralnych, niezależnie od tego, co można 
by powiedzieć lub wyobrazić sobie o konieczności dokonywania 
takich ocen. Działanie zakłada wartościowanie lub jego ukryty 
bądź „nieświadomy” odpowiednik. Działać oznacza dosłownie 
przedkładać jeden zbiór możliwości nad nieskończoną ilość alter-
natyw. Jeśli chcemy żyć, musimy działać. Działając, wartościuje-
my. Ponieważ nie dysponujemy wszechwiedzą, jesteśmy zmuszeni 
z trudem podejmować decyzje, pomimo braku wystarczającej 
ilości informacji. Tym, co nam to umożliwia, jest tradycyjnie 
pojmowana wiedza na temat dobra i zła, tak zwana wrażliwość 
moralna. Tak naprawdę naszymi wyborami kierują więc mitolo-
giczne konwencje – postrzegane jawnie bądź działające w ukryciu. 
Ale czym są owe konwencje? Co może nam przybliżyć sam fakt 
ich istnienia? Jak mamy je rozumieć? 

Nietzsche był myślicielem, który po raz kolejny dokładnie wyja-
śnił ten współczesny problem, tak kluczowy dla zagadnień war-
tościowości i znaczenia. Nie sformułował go jednak w sposób 
taki jak wcześniej zadawane pytanie, które brzmiało: „jak działać 
w ramach ograniczeń danej kultury?”, a zamiast tego rozważał, 
czy istnieje jakaś sensowna możliwość na zadanie pytania o to, 
jak działać, nie mówiąc już o tym, czy można uzyskać na nie 
odpowiedź: 

Dlatego właśnie, iż filozofowie morału znali facta 
moralne jeno z grubsza, w dowolnym wyciągu lub 
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przypadkowem skróceniu, na przykład jako moralność 
swego otoczenia, swego stanu, kościoła, ducha czasu, 
klimatu i strefy, – że co do ludów, epok, minionych 
przeszłości źle powiadomieni i niedość nawet żądni byli 
wiedzy, z właściwymi problematami morału nie mieli oni 
wcale do czynienia: – bowiem przy porównaniu wielu 
morałów wyłaniają się dopiero one. Całej dotychczasowej 
wiedzy morału zbywało, acz dziwnem wydawać się 
to może, samegoż problematu morału: brakowało 
podejrzenia, iż istnieje tu coś problematycznego11. 

Ten problem związany z istnieniem moralności – czy istnieje 
cokolwiek moralnego, w jakimkolwiek realistycznym sensie ogólnym, 
a jeżeli tak, to jak można to zrozumieć – jest pytaniem, które zyskało 
obecnie ogromne znaczenie. Posiadamy możliwości technologicz-
ne pozwalające nam robić cokolwiek zapragniemy – z pewnością 
wszystko, co mogłoby okazać się destrukcyjne, potencjalnie jest 
także twórcze – a w ślad za tą sposobnością idzie równie istotna 
w sensie egzystencjalnym niepewność, płytkość i dezorientacja. 
Nieustannie zachodzące interakcje międzykulturowe, a także 
zdolność do krytycznego rozumowania podważyły naszą wiarę 
w tradycje przodków – kto wie, może nie bez przyczyny. Tym 
niemniej człowiek nie może żyć bez wiary – bez działania i war-
tościowania– a nauka nie jest w stanie mu tego zapewnić. W coś 
jednak wierzyć musimy. Czy te mity, do których uciekamy się 
od czasów powstania nauki, odznaczają się większym stopniem 
wyrafinowania, są mniej ryzykowne i bardziej kompletne niż te, 
które odrzuciliśmy? Struktury ideologiczne, jakie zdominowały 
stosunki społeczne w XX wieku, na pierwszy rzut oka wydają się 
nie mniej absurdalne niż starsze systemy wiary, które wyparły. 
Ponadto brak im jakiejś trudnej do przeniknięcia tajemnicy, która 
nieodwołalnie pozostaje nieodłącznym elementem prawdziwie 
artystycznego i twórczego działania. Zasadniczo idee faszyzmu 
i  komunizmu były całkiem racjonalne, logiczne, możliwe do 
udowodnienia, zrozumiałe i... straszliwie błędne. Obecnie żad-
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na walka ideologiczna nie rozrywa już na strzępy duszy świata, 
ale z trudem przychodzi uwierzyć, że wyrośliśmy z naszej łatwo-
wierności. Na przykład powstanie ruchu New Age na Zachodzie 
(będące swoistą rekompensatą za upadek tradycyjnej duchowości) 
to wystarczający dowód na to, że nadal jesteśmy w stanie połknąć 
wielbłąda, a przecedzić komara*!

Czy moglibyśmy się lepiej postarać? Czy w ogóle da się ustalić, 
w co byłoby rozsądnie wierzyć, a nawet co podziwiać, skoro już 
zrozumieliśmy, że wierzyć musimy? Potęga, jaką dziś dysponu-
jemy, sprawia, że samokontrola – a może także i samozrozumie-
nie – stają się koniecznością, a zatem w zasadzie przynajmniej 
mamy do tego motywację. Co więcej, obecny czas nam sprzyja. 
Nadciąga trzecie tysiąclecie ery chrześcijańskiej – pod koniec epo-
ki, w której wykazaliśmy, ku oczywistej satysfakcji wszystkich, że 
pewne formy regulacji społecznej po prostu nie działają, nawet 
jeśli zastosujemy do nich ich własne kryteria sukcesu. Wszakże 
żyjemy w następstwie wielkich państwowych eksperymentów 
XX wieku, przeprowadzonych, jak przepowiedział Nietzsche: 

W doktrynie socjalizmu jest ukryta, choć niezbyt 
dobrze, „chęć zanegowania życia”; ludzie czy narody, 
które wymyślają takie doktryny, muszą być nieudolnie 
stworzeni. Zaiste pragnąłbym sobie życzyć, żeby kilka 
wielkich eksperymentów dowiodło, iż w socjalistycznym 
społeczeństwie życie samo sobie zaprzecza, podcina 
swoje korzenie. Ziemia jest wystarczająco duża, 
a człowiek jeszcze, do cna niewycieńczony; stąd też taka 
praktyczna porada i demonstratio ad absurdum [ukazanie 
czegoś przeciwnego – przyp. tłum.] nie wydałby mi 
się niepożądane, nawet za cenę utraty ogromnej ilości 
istnień ludzkich12. 

* Odniesienie pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza 23:23–24: „Przewodnicy ślepi, którzy 
przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!” (przyp. tłum.). 
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Jak widać, istnieją swego rodzaju „naturalne” lub nawet – 
śmiem to powiedzieć– „absolutne” ograniczenia sposobu, w jaki 
istoty ludzkie mogą działać samodzielnie lub w społeczeństwie. 
Niektóre założenia i teorie dotyczące moralności są jednak błęd-
ne – natura ludzka nie jest nieskończenie plastyczna. 

Dziś jest mniej lub bardziej oczywiste, że czysty, abstrakcyjny 
i nieugruntowany w tradycji racjonalizm – ten typ racjonalizmu, 
jaki definiował sowiecki komunizm, od jego poczęcia aż do roz-
padu – okazał się całkowicie niezdolny do określenia i wyrażenia 
tego, co powinno kierować indywidualnym i kolektywnym zacho-
waniem. Pewne ustroje po prostu nie działają, pomimo tego, teo-
retycznie mają sens (są nawet bardziej logiczne niż inne obecnie 
działające, alternatyw, niezrozumiałe i przypadkowo powstałe 
systemy). Niektóre wzorce interakcji międzyludzkich, z jakich 
składa się państwo – o ile stanowi ono model zachowań społecz-
nych –nie dają oczekiwanych wyników i na dłuższą metę nie są 
w stanie się utrzymać, a z czasem mogą wręcz doprowadzić do 
przeciwnych rezultatów, pożerając wszystkich, którzy się nimi 
kierują i otwarcie głoszą ich wartość. Być może dzieje się tak, 
gdyż planowane, logiczne i zrozumiałe systemy nie uwzględnia-
ją istnienia irracjonalnych, transcendentnych, niezrozumiałych 
i często w pewnym sensie śmiesznych aspektów ludzkiego cha-
rakteru, jak opisuje to Fiodor Dostojewski: 

Teraz więc pytam: czegóż można się spodziewać po 
człowieku, jako istocie obdarzonej tak osobliwymi 
cechami? Ha, obsypcie go wszelkimi ziemskimi dobrami, 
pogrążcie go w szczęściu aż po dziurki w nosie, żeby 
tylko pęcherzyki wyskakiwały na powierzchni szczęścia 
jak na wodzie; stwórzcie mu taki dobrobyt materialny, 
żeby nie miał nic innego do roboty poza spaniem, 
jedzeniem smakołyków oraz dbałością o ciągłość 
historii powszechnej – otóż i wtedy ów człowiek, przez 
samą tylko niewdzięczność, z samej złośliwości zrobi 
wam świństwo. Zaryzykuje nawet cały swój dobrobyt 
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i umyślnie zapragnie jakiegoś najzgubniejszego dla 
siebie nonsensu, jakiejś najbardziej nieekonomicznej 
niedorzeczności wyłącznie po to, aby do tego całego 
pozytywnego rozsądku dodać niszczący czynnik swojej 
fantazji. Właśnie te swoje fantastyczne rojenia, tę 
swoją najgorszą bzdurę zapragnie utrzymać jedynie 
po to, aby samemu sobie zaświadczyć, że ludzie są 
jeszcze ludźmi, a nie klawiszami fortepianu, na których 
co prawda grają prawa natury, lecz łatwo mogą się 
doigrać, że –mimo kalendarza – nie będzie już można 
niczego zapragnąć. Ach, to jeszcze nie wszystko: nawet 
gdyby człowiek rzeczywiście okazał się klawiszem 
fortepianu, gdyby mu tego dowiedziono za pomocą 
nauk przyrodniczych i matematyki, to i wtedy jeszcze 
się nie opamięta, lecz umyślnie postąpi na przekór; 
ot, żeby postawić na swoim. Kiedy zabraknie mu na 
to sposobów – wymyśli ruinę i chaos, wymyśli różne 
cierpienia, jednak postawi na swoim. Puści w świat 
klątwę, a że przeklinać może tylko człowiek (to już 
przywilej najbardziej wyróżniający go spośród innych 
zwierząt), to bodaj gotów tylko tym przekleństwem 
dopiąć swego, czyli rzeczywiście przekonać się, że jest 
człowiekiem, a nie klawiszem fortepianu! Jeżeli powiecie, 
że i to wszystko można wyrachować według tabliczki – 
i chaos, i mrok, i przekleństwo, i że już choćby owa 
możliwość uprzedniego obliczenia wszystko zahamuje, 
a górę weźmie rozsadek – to człowiek umyślnie wtedy 
popadnie w obłąkanie, żeby nie mieć rozsądku i postawić 
na swoim!  
 
Ja w to wierzę, ręczę za to, cała bowiem sprawa 
człowiecza w gruncie rzeczy do tego tylko się sprowadza, 
żeby człowiek co chwila sam sobie dowodził, iż jest 
człowiekiem, a nie sztyftem!  
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Choćby własnymi bebechami, ale żeby dowodził; choćby 
barbarzyństwem, ale żeby dowodził! A tymczasem, jakże 
się tu nie cieszyć, ze tak jeszcze nie jest i ze chcenie na 
razie diabli wiedzą od czego zależy13.

Współcześnie mamy również dostęp – w przystępnej i komplet-
nej formie – do zasobów tradycyjnej wiedzy znacznej części rodza-
ju ludzkiego: posiadamy bowiem dokładny opis mitów i rytuałów 
zawierających oraz warunkujących ukryte i jawne wartości pra-
wie wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Mity te 
zajmują się głównie kwestią pomyślnej egzystencji człowieka. 
Dokładna analiza porównawcza tego wielkiego zbioru filozofii 
religijnej mogłaby nam pozwolić na wstępne opisanie zasadniczej 
natury ludzkiej motywacji i moralności, o ile umielibyśmy podjąć 
to ryzyko i przyznać się do własnej ignorancji. Dokładne określe-
nie podstawowych podobieństw mitologicznych mogłoby stano-
wić pierwszy stopień w rozwoju świadomej ewolucji prawdziwie 
uniwersalnego systemu moralności. Ustanowienie takiego syste-
mu – akceptowalnego zarówno dla umysłów naukowych, jak i reli-
gijnych – mogłoby okazać się nieocenioną pomocą w zmniejszeniu 
liczby wewnątrz-psychicznych, międzyludzkich oraz międzygru-
powych konfliktów. Ugruntowanie takiej analizy komparatywnej 
w dziedzinie psychologii (a nawet neuropsychologii) i poparcie jej 
rygorystycznymi badaniami empirycznymi umożliwiłoby stwo-
rzenie pewnej formy trafności zbieżnej i pozwoliłoby nam poko-
nać odwieczny problem rozróżniania tego, co powinna być od tego, 
co jest – pozwoliłoby nam zauważyć, że to, co powinniśmy robić, 
jest nierozerwalnie związane z tym, czym jesteśmy. 

Prawidłowo przeprowadzona analiza mitologii, zaproponowa-
na tutaj, nie polega na zwyczajnym rozpatrywaniu historycznych 
wydarzeń rozgrywających się na światowej scenie (jak mógłby to 
postrzegać umysł tradycyjnie wierzącej osoby) ani też na zwykłym 
badaniu prymitywnych wierzeń (jak widziałby to z kolei umysł 
osoby myślącej w tradycyjnie naukowy sposób). Chodzi natomiast 
o takie badanie i analizę, a następnie ustanowienie struktury sen-
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su i znaczenia, które zawierałyby w sobie hierarchiczną organiza-
cję wartości opartych na doświadczeniu. Mityczna wyobraźnia, 
zamiast zajmować się opisem obiektywnego świata, rozpatruje go 
w podejściu fenomenologicznym, próbując odkryć naturę subiek-
tywnej rzeczywistości. Mit i dramat (który jest częścią mitu) 
dostarczają obrazowych odpowiedzi na następuj, pytanie: „Jak 
posłużyć się abstrakcją, by móc opisać obecny stan doświadczenia 
odnoszą, się do jego znaczenia (czyli jego subiektywnej, ale także 
biologicznie uwarunkowanej i społecznie skonstruowanej rele-
wancji emocjonalnej lub roli motywacyjnej)?”. Znaczenie można 
rozumieć tu jako konsekwencje naszych działań, które wpływają 
na kolejne zachowania; zatem logicznie jest sądzić, iż mit przynosi 
informację istotną dla najbardziej fundamentalnego ze wszyst-
kich problemów moralnych zawartego w pytaniu: „co powinno 
być” (co należy zrobić?). Pożądaną przyszłość (cel – to, co powinno 
być) można opisać jedynie w odniesieniu do teraźniejszości, któ-
ra służy przynajmniej za niezbędny punkt odniesienia – poprzez 
kontrast i porównanie. Skoro chcemy dokądś dojść w przyszłości, 
musimy założyć, że już gdzieś się znajdujemy w teraźniejszości. 
Co więcej, atrakcyjność miejsca, do którego chcemy się udać, zależy 
od wartościowości miejsca, które opuszczamy. Dlatego pytanie: 
„co powinno być?” (w jakim kierunku należy się przemieszczać?) 
zawiera w sobie trzy podzapytania, które można sformułować 
w następujący sposób: 

1.  Co to jest? – jaka jest natura (sens – znaczenie) obecnego 
stanu doświadczenia? 

2.  Co powinno być? – w stronę jakiego (pożądanego, cennego) 
celu powinniśmy podążać? 

3.  W jaki sposób powinniśmy zatem działać? – jaka jest natura 
konkretnych procesów, dzięki którym stan obecny można 
przekształcić w stan pożądany? 

Aktywne rozumienie celu, jaki przyświeca naszym zachowa-
niom, widzianego w odniesieniu do interpretowanej przez nas 
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teraźniejszości, daje nam określone ramy, jakich używamy do 
oceniania wydarzeń pojawiających się w wyniku naszych bieżą-
cych zachowań. Celem jest wyobrażony stan przyszły – „miejsce” 
pożądanej motywacji lub afektu – stan, który istnieje jedynie 
w wyobraźni jako coś (potencjalnie) lepszego niż teraźniejszość. 
(Stąd też określić cel, znaczy sformułować teorię na temat idealne-
go, względnego stanu rzeczy, który może służyć jako motywacja – 
innymi słowy, ustanowić teorię na temat dobra). Ta wyobrażona 
przyszłość zawiera w sobie wizję doskonałości, jeśli można tak rzec, 
powstałą w świetle całej obecnej wiedzy (przynajmniej w opty-
malnych warunkach), z którą nieustannie zestawiamy szcze-
gółowe i bardziej ogólne aspekty bieżącego doświadczenia. Ta 
wizja doskonałości jest, używając mitologicznego języka, naszą 
ziemią obiecaną, rozumianą jako sfera duchowa (stan psychicz-
ny) i polityczna utopia (mówiąc dosłownie państwo) lub obiema 
tymi rzeczami na raz. 

Na pytanie „co powinno być?” odpowiadamy, tworząc obraz 
pożądanej przyszłości. 

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie takiej przyszłości inaczej 
niż w odniesieniu do zinterpretowanej teraźniejszości i to właśnie 
w tej naszej emocjonalnej interpretacji tego, na ile akceptowal-
na jest ta teraźniejszość, mieści się odpowiedź na pytanie [„jaka 
jest natura (znaczenie, ranga) obecnego stanu doświadczenia?”].

Na pytanie „jak powinniśmy zatem postępować?”, odpowiada-
my, biorąc to wszystko pod uwagę i określając najbardziej skutecz-
ną oraz spójną strategię, dzięki której będziemy mogli stworzyć 
przyszłość, jakiej oczekujemy. 

Odpowiedzi na te trzy fundamentalne pytania, modyfikowane 
i konstruowane pod wpływem interakcji społecznych, stanowią 
naszą wiedzę (o ile ma ona jakiekolwiek znaczenie behawioralne). 
Ujmijmy to tak, że składają się one na naszą wiedzę z mitologicz-
nego punktu widzenia. Struktura mitycznego „znanego” – co jest, 
co powinno być i jak tam dotrzeć– ukazana została na następnej 
stronie na Rycinie 1: Domena i elementy składowe „znanego”.
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Rycina 1: Domena i elementy składowe „znanego”.

„Znane” jest bliskim nam, zbadanym terytorium, miejscem 
stabilizacji, przestrzenią swojską – jest „miastem Boga”, jak moż-
na je tłumaczyć na sposób świecki. Znajduje swoje metaforyczne 
ucieleśnienie w mitach i opowieściach opisujących społeczności, 
królestwo bądź państwo. Tego rodzaju mity i narracje wspierają 
naszą umiejętność rozumienia dość szczególnego i ograniczone-
go, motywacyjnego znaczenia teraźniejszości, doświadczanego 
w odniesieniu do jakiejś możliwej do zidentyfikowania, pożąda-
nej przyszłości oraz pozwalają nam konstruować i interpretować 
właściwe wzorce działania w ramach ograniczeń tego schematu. 
Wszyscy tworzymy określone modele tego, co jest, co powinno 
być i pozwalające przekształcić jedno w drugie. Konstruujemy 
je poprzez równoważenie własnych pragnień znajdujących swój 
wyraz w fantazjach i we współdziałaniu z fantazjami innych, 
z którymi się zazwyczaj stykamy – jednostek, rodzin czy społecz-
ności. Pytanie „jak działać” stanowi najbardziej zasadni, aspekt 
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umowy społecznej, stąd też domeną „znanego” jest „terytorium”, 
jakie zamieszkujemy wspólnie ze wszystkimi, którzy podzielają 
nasze jawne i ukryte tradycje oraz wierzenia. Mity opisują tę 
wspólną i sprecyzowaną przestrzeń jako niezmienny aspekt ist-
nienia, czym de facto ona jest, tak jak obecność kultury jest nie-
zmiennym elementem ludzkiego otoczenia. 

Wszelkie „narracje znanego” – rytuały patriotyczne, historie 
o bohaterach wśród przodków, mity i symbole kulturowej czy 
rasowej tożsamości – wszystkie one opisują ustanowione teryto-
rium, tkając dla nas sieć znaczeń, która, współdzielona z innymi, 
eliminuje konieczność sporów o sens. Wszyscy ci, którzy znają 
zasady i akceptują je, mogą brać udział w grze, nie spierając się 
o jej reguły. Przyczynia się to do pokoju, stabilizacji i potencjal-
nego dobrobytu – stanowi dobrą grę. Ale jak wiemy dobre jest 
wrogiem lepszego – zawsze może się pojawić bardziej atrakcyj-
na gra. Mit ukazuje to, co znane i pełni funkcję, która, nawet 
jeśli ograniczyć ją do tej roli, może być uznana za najważniej-
szą. Jednakże mit niesie również informację o znacznie większej 
wadze – niepomiernie istotniejszą, kiedy tylko, jak sądzę, zostanie 
właściwie zrozumiana. Wszyscy tworzymy modele tego, co jest, 
tego, co powinno być i tego, jak przekształcać jedno w drugie. 
Zmieniamy swoje zachowanie, kiedy jego konsekwencje okazu-
ją się inne niż pierwotnie zakładaliśmy. Czasami jednak zwykła 
zmiana w zachowaniu nie wystarcza. Musimy zmodyfikować nie 
tylko to, co robimy, ale także i to, co uważamy za istotne. Oznacza 
to konieczność rozważenia od nowa natury znaczenia motywa-
cyjnego teraźniejszości oraz ponowne rozważenie idealnej natury 
przyszłości. Jest to radykalna a nawet rewolucyjna transformacja, 
a jej przeprowadzenie stanowi bardzo skomplikowany proces, 
niemniej jednak myślenie mityczne ukazało naturę takiej zmiany 
w niezwykłymi godnym uwagi szczególe. 

Podstawowa struktura gramatyczna mitologii transforma-
cyjnej, jak można ją nazwać, zdaje się przejawiać najwyraźniej 
w formie „drogi” [ang. way – słowo to oznacza również „spo-
sób”– przyp. tłum.], jak w „amerykańskim sposobie życia”. Wielki 
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krytyk literatury Northrop Frye omawia ideę drogi w literaturze 
i pismach religijnych: 

Podążanie za narracją jest blisko związane z centralną 
metaforą literacką podróży, w której występuje osoba 
udająca się w podróż oraz szosa, ścieżka lub obrany 
kierunek, najprościej mówiąc – „droga”. Podróż w języku 
angielskim również określana słowem journey, składa 
się ze słów jour [franc. doba – przyp. tłum.] i journee 
[franc. dzień –przyp. tłum.]. Metaforyczne podróże, jak 
to zwykle bywa, pochodzą od wolniejszych niż obecne 
sposobów przemieszczania się z miejsca na miejsce. U ich 
podłoża zazwyczaj leży koncepcja podróży odbywanej 
w ciągu jednego dnia, czyli obszar, który możemy 
przemierzyć w ciągu jednego cyklu słonecznego. Dzięki 
bardzo łatwemu rozszerzeniu znaczenia tej metafory 
możemy symbolicznie przyrównać cykl dzienny do całego 
życia. Dlatego też w poemacie Housmana Réveille [Obudź 
się – przyp. tłum.], („Wstawaj chłopcze: gdy się podróż 
skończy/będzie czas na spanie”), przebudzenie o poranku 
jest metaforą kontynuacji podróży życiowej, podróży 
kończącej się śmiercią. Prototyp tego obrazu zawarty jest 
w Księdze Eklezjasty, w której człowiek jest naglony do 
pary w ciągu dnia, zanim nadejdzie noc, podczas której 
już nikt nie będzie mógł pracować. (...)  
 
Słowo „droga” stanowi dobry przykład tego, w jakim 
stopniu język jest zbudowany na serii metaforycznych 
analogii. Najbardziej powszechnym znaczeniem 
angielskiego słowa „droga” [way] jest sposób, metoda 
postępowania, lecz słowa „metoda” i, „sposób” sugerują 
pewnego rodzaju sekwencyjne powtórzenia i to właśnie 
te powtórzenia przywodzą nas do metaforycznej istoty 
drogi czy ścieżki. (...) Zawarte w Biblii słowo „droga”, co 
powszechne tłumaczenie hebrajskiego słowa derek lub 
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greckiego hodos. W całej Biblii kładzie się mocny nacisk 
na kontrast pomiędzy prostą drogą, która prowadzi nas 
do celu a kluczeniem, drogą okrężną, która zbija z tropu 
i dezorientuje. Ten metaforyczny kontrast prześladuje 
całość literatury chrześcijańskiej: zaczynamy wertować 
Boską Komedię Dantego i już w trzecim wersie czytamy 
o zagubionej lub wymazanej drodze: Che la diritta via era 
smarita (wł. „Albowiem z prostej zbłąkałem się ścieżki” – 
przyp. tłum.). Inne religie posługują się takimi samymi 
metaforami: w buddyzmie mówi się o czymś, co w języku 
angielskim zwykle nazywamy ośmiostopniową ścieżką. 
Arthur Walley i inni, zajmując się chińskim taoizmem, 
zazwyczaj tłumaczą słowo „tao” jako „drogę” choć 
rozumiem, że ideogram ten składa się ze znaków, które 
można interpretować jako coś w rodzaju „chodzenia 
głową”. Święta księga taoizmu, Tao te Ching zaczyna 
się od stwierdzenia, że „tao”, o którym można mówić, 
nie jest prawdziwym „tao”: innymi słowy, jesteśmy 
ostrzegani, by mieć się na baczności przed pułapkami 
kryjącymi się w metaforycznym języku, czy – jak głosi 
popularna w językach Wschodu fraza – ostrzegani 
przed tym, by nie mieszać księżyca ze wskazującym 
nań palcem. Czytając dalej dowiadujemy się, że „tao” 
można jednak w jakimś stopniu scharakteryzować: 
jako droga jest konkretnie „drogą doliny”, kierunkiem 
obranym dzięki pokorze, nieprzyciąganiu do siebie uwagi 
[„wymazywaniu” siebie – przyp. tłum.] i tym rodzajem 
relaksacji czy braku działania, który czyni każde działanie 
skutecznym14.

„Droga” jest ścieżką życia i jego celem15. A dokładniej mówiąc, 
treścią drogi jest konkretna ścieżka życiowa. Formą drogi – jej 
najbardziej fundamentalnym aspektem – jest sprawiająca wraże-
nie nieodłącznej lub dziedziczna możliwość ustanawiania i pod-
trzymywania idei głównej lub kierowania się nią. Ta z pozoru 
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nieodzowna forma wyraża się w tendencji wszystkich ludzi – 
pokolenie po pokoleniu – i skłania najpierw do postawienia pyta-
nia „co jest sensem życia?”, a następnie do poszukiwania na nie 
odpowiedzi. 

Centralne pojęcie drogi stanowi podstawę czterech konkret-
nych mitów lub klas mitów i w dramatycznej formie dostarcza 
pełniejszej odpowiedzi na trzy postawione wcześniej pytania: 
„jaka jest natura (znaczenie, ranga) obecnego stanu?”, „do jakie-
go (pożądanego) celu powinien ten stan podążać?” i na koniec 
„dzięki jakim procesom stan obecny może przekształcić się w stan 
pożądany?”. 

Owe cztery klasy obejmują: 

1.  Mity opisujące obecny lub wcześniej istniejący stabilny stan 
(czasami raj, niekiedy tyranię). 

2.  Mity opisujące pojawienie się w tym początkowym stanie 
jakiejś nieprawidłowości (anomalii), czegoś nieoczekiwane-
go, groźnego i obiecującego zarazem.

3.  Mity opisujące rozpad i popadnięcie w chaos wcześniej ist-
niejącego stanu na skutek pojawienia się anomalnego lub 
nieoczekiwanego zdarzenia. 

4.  Mity opisujące przywrócenie stabilności (raj odzyskany lub 
odrodzoną tyranię) wyłaniającej się z chaotycznej mieszaniny 
wcześniejszego doświadczenia, które się rozpadło, połączo-
nego z anomalną informacją. 

Metamitologia drogi, jak można ją nazwać, opisuje sposób, 
w jaki są początkowo konstruowane konkretne idee (mity) doty-
czące teraźniejszości i przyszłości oraz mówiące o tym, jak wyglą-
da proces przekształcania jednego w drugie, a następnie jak je 
w całości zrekonstruować, kiedy okaże się to konieczne. Tra-
dycyjny, chrześcijański (i nie tylko) pogląd, że człowiek upadł 
i został pozbawiony pierwotnego „stanu łaski”, po czym znalazł 
się w swoim obecnym emocjonalnie nieznośnym stanie moral-
nej degeneracji, czemu towarzyszy pragnienie „powrotu do raju”, 
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stanowi pojedynczy przykład takiego „metamitu”. Moralność 
chrześcijańską możemy zatem słusznie uznać za „plan działania”, 
którego celem jest ponowne ustanowienie, odnowienie, bądź też 
osiągnięcie (czasami w „życiu pozagrobowym”) królestwa Boże-
go – doskonałej przyszłości. Idea mówiąca o tym, że człowiek 
potrzebuje odkupienia oraz że przywrócenie dawno utracone-
go raju mogłoby stanowić takie odkupienie, jest powszechnie 
występującym w mitologii motywem pojawiającym się pośród 
przedstawicieli niezwykle zróżnicowanych i od dawna funkcjonu-
jących odrębnie kultur16. Jest to wszechobecne zjawisko, ponie-
waż samoświadomy człowiek nieustannie cierpi z powodu swojej 
egzystencji, równocześnie nieustannie dążąc do wytchnienia.

Rycina 2: Metamitologiczny cykl drogi w schematyczny sposób 
ukazuje cykl, który zaczyna się i kończy w tym samym punk-
cie – wraz z ustanowieniem umownej, lecz sprecyzowanej wie-
dzy moralnej (wiary). Wiarę można zburzyć, ponieważ ma ona 

Rycina 2: Metamitologiczny cykl drogi
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swoje ograniczenia, a w tym także swój koniec – co oznacza, że 
w dowolnej chwili, na dowolnym etapie, nieskończona tajemnica 
otaczająca ludzkie zrozumienie może przedrzeć, się do naszych 
tymczasowych modeli działania i zaburzyć ich strukturę. Na przy-
kład sposób, w jaki zachowujemy się jako dzieci, może być cał-
kowicie odpowiedni dla etapu dzieciństwa, proces dojrzewania 
natomiast zmienia warunki egzystencji, wprowadzając anoma-
lie w miejsce, gdzie niegdyś królowała pewność. Z tego powodu 
czasami konieczna jest zmiana nie tylko planów, ale i ponowne 
przemyślenie tego, dokąd one mogą prowadzić i do czego lub kogo 
odnoszą się w teraźniejszości. 

„Znane” – nasza aktualna historia – chroni nas od „nieznane-
go”, od chaosu, czyli innymi słowy gwarantuje naszemu doświad-
czeniu sprecyzowaną i przewidywalną strukturę. „Nieznane”, 
chaos – przed którym jesteśmy chronieni – posiada swoją wła-
sną naturę, która przy pierwszym zetknięciu doświadczana jest 
jako wartościowość emocjonalna, a nie jako cecha obiektywna. Jeśli 
z dużą motywacją realizujemy swoje plany, a w trakcie wydarzy 
się coś zagadkowego lub nieprzewidywalnego, najpierw odczuje-
my zaskoczenie. Zaskoczenie to, jako połączenie lęku i ciekawości, 
jest instynktowną reakcją emocjonalną na pojawienie, czegoś, czego 
nie oczekiwaliśmy – czegoś niepożądanego. Pojawienie się czegoś 
nieoczekiwanego stanowi z kolei dowód na to, że z definicji nie 
wiemy, jak się zachować, gdyż to właśnie pomyślną realizację wła-
snych pragnień traktujemy jako świadectwo integralności naszej 
wiedzy. Jeśli znajdziemy się w miejscu, w którym nie wiemy, co 
mamy robić, czy jak mamy działać, wówczas prawdopodobnie 
popadniemy w kłopoty – oczywiście możemy przy okazji nauczyć 
się czegoś nowego, ale wciąż będziemy mieli kłopoty. A kiedy 
popadamy w kłopoty, zaczynamy się bać. Kiedy przebywamy 
w granicach sfery „znanego”, nie mamy powodu do strachu. To 
poza granicami tej domeny króluje panika. Z tego powodu nie 
lubimy, jak coś psuje nasze plany. Lgniemy zatem i trzymamy 
się kurczowo tego, co jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umy-
słem. Niestety ta strategia nie zawsze działa, ponieważ nasze 
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zrozumienie teraźniejszości niekoniecznie wystarcza, aby móc 
poradzić sobie w przyszłości. Oznacza to, że musimy nauczyć 
się przekształcać wszystko, co rozumiemy, nawet jeśli grozi to 
ryzykiem działania na własną zgubę. Cała sztuka bowiem polega 
na tym, by modyfikować i wciąż pozostać bezpiecznym. A to nie 
takie proste. Wprowadzenie zbyt wielu zmian oznacza chaos; zbyt 
niewielu – stagnację, a wtedy, gdy nadchodzi przyszłość, na jaką 
nie jesteśmy przygotowani, znów pojawia się chaos.

Mimowolne wystawienie się na działanie chaosu oznacza przy-
padkowe spotkanie z siłami, które podważają fundamenty zna-
nego nam świata. Emocjonalne konsekwencje takiego spotkania 
mogą być dosłownie przytłaczające. To właśnie z tego powodu 
ludzie z całych sił starają się unikać nagłych „przejawów nie-
znanego”. Z tejże samej przyczyny człowiek dopuści się nieomal 
wszystkiego, aby jego „opowieści kulturowe”, pełniące funkcję 
opiekuńczą, pozostały nienaruszone. Ω

Powyższy rozdział pochodzi z książki Mapy sensu: Architektura przekonań autorstwa 
Jordana B. Petersona 

***

Jordan B. Peterson
Mapy sensu: Architektura przekonań 
Przekład: Renata Sigrist
Freedom Publishing
Wrocław 2021
ISBN 978-83-960498-0-3

Przypisy: 

1 Taśma miernicza, należąca do Jacqueline Kennedy Onassis, została sprzedana za 45 000 
dolarów w roku 1996. Lance Gould, David U. Andrews, Jonathan Yevin, The spy 100 line-
-up, „Spy Magazine” grudzień 1996, s. 46. 

2 Carl Gustav Jung, Mysterium coniunctionis. Studia o dzieleniu i łączeniu przeciwieństw psy-
chicznych w alchemii, tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 127–128.

3 Ibidem, s. 27.
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2 4 Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów ele-

uzyńskich, tłum. Stanisław Tokarski,. Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1988.
5 Carl Gustav Jung, Modern Man in Search of a Soul, Harcourt, New York 1933.
6 Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. Stanisław 

Wyrzykowski, Vis-a-vis Etiuda, Kraków 2015, s. 69–70. Nietzsche w oryginale mówi 
o Anglikach. Ten punkt widzenia, który krytykował, jest obecnie tak szeroko rozpo-
wszechniony, że użyty przeze mnie dalej w tekście odpowiednik „współcześni miesz-
kańcy Zachodu” wydaje się adekwatny i trafiający w sedno.

7 Francis Fukuyama, Koniec historii i ostatni człowiek, tłum. Tomasz Bieroń, Marek Wichrow-
ski, Znak, Kraków 2017.

8 Fryderyk Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. Leopold Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003, 
s. 167.

9 Istnieją co najmniej cztery niezależne sumeryjskie opowieści opisujące pochodze-
nie kosmosu (w tym epos Enuma elisz, szczegółowo scharakteryzowany w dalszej czę-
ści książki). Eliade zakłada „wielość tradycji”, najprawdopodobniej wywodzących się 
z ludów, których związek zrodził cywilizację sumeryjską. Mircea Eliade, op. cit., s. 43.

10 Ibidem, s. 42.
11 Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. Stanisław Wyrzykowski, Bis, Warszawa 

1990, s. 118.
12 [W oryginale pojawia się nieprawidłowe odniesienie do dzieła Nietzschego, tłumacze-

nie cytatu: Renata Sigrist – przyp. tłum.]
13 Fiodor Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, tłum. Gabriel Karski, Puls, Warszawa 

2015, s. 28–29.
14 Northrop Frye, Words with Power: Being a Second Study of the Bible and Literature, Harcourt, 

London 1990, s. 90–92.
15 Richard Wilhelm przetłumaczył chińskie słowo tao – podstawę istnienia, drogę – jako 

Sinn – niemieckie słowo będące odpowiednikiem słowa sens, cel (Richard Wilhelm, 
I-cing, Aletheia, Warszawa 2019, s. lV). Droga jest ścieżką życia kierowaną procesami 
manifestującymi się poza obszarem ograniczonym przez określone, logiczne, wewnętrz-
nie spójne struktury poznawcze. Z tej perspektywy znaczące doświadczenia można 
uznać za „drogowskazy” wskazujące drogę ku nowemu sposobowi życia. Każda forma 
sztuki wywołująca pewien rodzaj estetycznego owładnięcia lub pozwalająca zrozumieć 
sens może zatem służyć jako taki drogowskaz – przynajmniej co do zasady (zob. Alek-
sander Sołżenicyn, Beauty will save the world, [w:] The world treasury of modern religious 
thought, red. Jaroslav Pelikan, Little, Brown & Co., Boston 1990, s. 623–630).

16 Zob. na przykład Mircea Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. Krzysztof Kocjan, Wydawnic-
two KR, Warszawa 1994.
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Wreszcie dotarliśmy do miejsca, zwanego targiem koń-
skim w mieście o dziwnej nazwie. Było to tak, jakbyśmy naraz 
ujrzeli bezmiar cierpienia. Na przestrzeni, która ciągnęła się kilka-
set metrów wzdłuż i kilkadziesiąt wszerz znajdowały się setki bok-
sów zajętych przez konie i ich sprzedawców. Pomiędzy zagrodami 
wytyczone były przejścia, tak by kupcy mogli obejrzeć zwierzęta 
i ponegocjować ze sprzedającymi. Tu i ówdzie słychać było głośne 
targowanie się, okrzyki i przekleństwa. Większość koni, jeśli nie 
wszystkie, znajdowała się w bardzo złym stanie. Wiele zwierząt 
ledwo stało na nogach i słaniało się, jakby lada moment miały 
upaść, by już nigdy się nie podnieść. Inne leżały w brudnej słomie 
i własnych odchodach, na próżno zachęcane przez gburowatych 
mężczyzn do powstania. W ruch szły baty i bykowce wykonane 
z grubej gumy. Niekiedy widły albo drewniane lagi. Boki wielu 
koni znaczone były krwawymi pręgami. Klepisko było brunatne 
od zastygłej krwi. Cierpiące konie rzęziły, a co i rusz z któregoś 
boksu dochodziło żałosne a przeciągłe rżenie. A jednak w tym 
wszystkim był wielki spokój i pogodzenie. Zarówno ludzie, jak 
i konie sprawiali wrażenie jakby doskonale wiedzieli, na czym 
polegają ich role. Gdy któryś z potencjalnych kupców zatrzymy-
wał się przy boksie, chłop z miejsca ożywiał się i przystępował 
do zachwalania swego konia. Nie przeszkadzało to, że zwierzę 
ledwo zipie albo właśnie dokonało żywota, bo i takie sytuacje się 
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zdarzały. Sprzedawcy za wszelką cenę próbowali przekonać klien-
telę, że ma do czynienia właśnie z tym koniem, którego szuka, ze 
spełnieniem wszystkich oczekiwań i pragnień. 

Pomiędzy boksami przechadzali się także poważni, na czarno 
ubrani mężczyźni z papierowymi bloczkami, w które wpisywali 
poszczególnych sprzedawców. Każdy musiał mieć pozwolenie 
miasta na prowadzenie handlu. Zdarzało się, że ci którzy nie 
legitymowali się stosownym papierem, byli siłą usuwani z targu 
i wtedy musieli przeciskać się ze zdychającymi końmi na skraj 
placu. Nie wiedzieliśmy, co dzieje się z nimi dalej, bo z powodu 
mnogości ludzi i zwierząt, ginęli nam z oczu. Widzieliśmy jednak, 
że na obrzeżach targowiska stoi mnóstwo ciągników z przycze-
pami oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do prze-
wozu zwierząt. Wciąż nadciągały nowe konie, które mężczyźni 
wyprowadzali z przyczep, a oporne zwierzęta były do tego „zachę-
cane” przy pomocy wspomnianych już narzędzi. Pomimo chłodu 
i siekącego deszczu ze śniegiem w powietrzu czuć było wyraźną 
woń końskich ciał, końskiej agonii. Nad boksami unosiły się roje 
much, zielonych i tłustych, spasionych końską krwią. 

Poczułem, że Maria mocno wbija palce w moją rękę. Aż mnie 
to bolało, ale nie zwracałem jej uwagi wiedząc, że wizyta na targu 
końskim jest dla niej ciężkim przeżyciem. Nie miała w zwyczaju 
zwierzać mi się ze swoich uczuć, zwykle maskowała swoje bóle 
i lęki powłoką jakiegoś pogodnego smutku, ale tym razem na jej 
twarzy wystąpił straszny i przejmujący grymas przerażenia, któ-
rego nie mogła już ukryć. 

– Lepiej chodźmy stąd – powiedziałem drżącym głosem, ale 
Maria w tej chwili puściła moją dłoń i zbliżyła się do boksu, w któ-
rym stał koń z opuszczonym nisko łbem i tępo wpatrujący się 
w klepisko. Maria stanęła i długo patrzyła na zwierzę. Wtedy koń 
uniósł nieco łeb, łypnął na nią i cichutko zarżał, drobiąc przy tym 
przednim kopytem w ziemi. Mógłbym przysiąc, że w jego oczach 
dostrzegłem błysk nadziei. Właściciel zwierzęcia, widząc nasze 
zainteresowanie, podszedł do drewnianej palisady i oparł o nią 
swoje brudne, grube dłonie.
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– Młody konik, zdrowy, o wszystkie ząbki jak perły – powie-
dział odchylając jego wargi, aby pokazać nam białe uzębienie 
zwierzęcia. – A jakie pęciny, jak stalowa lina – teraz uniósł przed-
nią nogę konia, poklepał go i spojrzał na nas z wyczekiwaniem. 

– To co, potargujem się? – spytał widząc, że Maria intensywnie 
wpatruje się w konia.

– Siodło do niego jest? – zapytała.
– Siodło? A po co siodło? Chce paniusia na nim jeździć czy 

co? – chłop szczerze się zdziwił. 
– Tak właśnie – odparła Maria zdecydowanym tonem.
Koń zaczął się niepokoić, rżał i wiercił się w boksie.
– No, gniady! – właściciel próbował go uspokoić, ale zwierzę 

było coraz bardziej pobudzone, jakby obawiało się, że odejdzie-
my. Wreszcie wierzgnęło tylnymi nogami uderzając w drewnia-
ną belkę aż zadudniło. Chłop trzasnął batem, koń wydał wysoki 
dźwięk bólu i przerażenia. 

– Zostaw go! – krzyknęła Maria. Jej usta drżały, a palce dłoni 
zbielały od zaciskania się na ogrodzeniu. 

Zwierzę wycofało się do narożnika boksu i stało, nerwowo 
potrząsając łbem. Właściciel wykrzywił twarz w złym uśmiechu 
i powiedział:

– Paniusia delikatna, miastowa. Konia to pewnie tylko na zdję-
ciu widziała. 

Parę osób zatrzymało się przy nas i z mieszaniną obojętności 
i ironii przyglądało się scenie.

– Ile za niego? – zapytała Maria. Na to chłop tylko czekał. 
Podał kwotę znacznie przekraczającą tę, którą uzbieraliśmy. 

Maria spojrzała na mnie. 
– Niech pan nie żartuje. Połowę tego możemy dać – uznałem, 

że w końcu powinienem zaznaczyć mój udział w negocjacjach. 
Właściciel zaczął zachwalać zwierzę, dając nam do zrozumie-

nia, że to najlepszy koń, jakiego miał od lat. Jego zdaniem nada-
wał się doskonale do prac polowych, ale też do zaprzęgów. Marię 
interesowała jednak głównie jazda konna. 
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– No, jak pani chce, to może na nim jeździć, choć trochę nar-
wany jest – powiedział właściciel. 

Długo jeszcze użeraliśmy się z tym człowiekiem. Jego oczeki-
wania były nierealne i dobrze o tym wiedział, choć wykazał się 
dużym sprytem. W pewnym momencie koniem rzekomo zain-
teresował się inny nabywca, z którym właściciel również podjął 
negocjacje. Od razu zrozumieliśmy, że to ustawka, żeby nas zmięk-
czyć. Tamten wcale nie miał zamiaru kupować konia, a jedynie 
podbijał naszą stawkę. Było mi zimno, wiatr przenikał ubranie, 
chciałem stamtąd wyjechać czym prędzej, z koniem, czy bez, gdy 
jednak spojrzałem w niebo i ujrzałem ogromny masyw ciemno-
szarych chmur nadpływających na miasteczko o dziwnej nazwie, 
zrozumiałem, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze będziemy musieli 
zmierzyć się z tym czymś, do czego powoli wszyscy się szykowa-
li. Niektórzy zresztą już powoli opuszczali targ koński, kierując 
się na rynek. Zauważyłem kilka „znajomych” twarzy: człowieka, 
z którym piłem w knajpie na wzgórzu, bezdomnego z przedmieść, 
gdzieś mignął mi również pucołowaty człowieczek, który minio-
nej nocy pokazał mi moją teczkę policyjną. 

Chmury, które z pozoru wyglądały na nieruchome, w istocie 
składały się z nieustannie przemieszczających się mas; to wszyst-
ko przewalało się nad nami, kłębiło, niepostrzeżenie zmieniając 
kształty i wielkość. Również otaczający nas tłum obcych ludzi, 
w których raz po raz rozpoznawałem znaną już postać, sprawiał 
wrażenie jakiegoś układu choreograficznego, którego zasad nie 
byłem w stanie pojąć. Chłop to uśmiechał się ukazując brzydkie 
uzębienie, to popadał w stupor, to zapalał papierosa, to popijał 
z piersiówki, czerwony na pooranej zmarszczkami twarzy, bawią-
cy się nami, przyjezdnymi z dziwaczną zachcianką. 

Tymczasem dobijano już targów, sprzedawcy i kupujący ude-
rzali dłonią o dłoń, pokrzykiwali, rechotali, spluwali w zdepta-
ną ziemię, przeklinali, kłócili się i godzili, umawiali na wódkę 
w karczmie albo pili na miejscu pod udany interes. Powietrze 
wypełniał zapach pieczonych kiełbasek, wyziewy z wojskowego 
kotła, w którym jakiś otyły facet w brudnym fartuchu mieszał 
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chochlą na długim, drewnianym trzonku, rejwach pomieszanych 
głosów, niekiedy wybuchało w nim końskie rżenie, beznadziejne 
wołanie, którego nikt nie chciał wysłuchać. Od tego wszystkiego 
zaczęło mi się kręcić w głowie, miasto o dziwnej nazwie zaciskało 
na mnie jakąś grubą pętlę. Kilkakrotnie odchodziliśmy z Marią 
od „naszego” boksu, zniechęceni uporem chłopa, ale też po to, 
żeby go zmiękczyć, wiedziałem jednak, że moja żona od początku 
była zdecydowana na tego konia i żadna siła nie mogła jej odwieść 
od jego kupna. W końcu i ja, długo przyglądając się zwierzęciu, 
zacząłem czuć do niego jakiś rodzaj przywiązania. 

– Mario, miejmy to już za sobą, proszę – powiedziałem do mojej 
kobiety, a ona ze zrozumieniem kiwnęła głową i przywołała do 
siebie właściciela konia.

– Zgadzamy się – powiedziała, na co chłop ponownie zareago-
wał złym uśmiechem.

– To może jeszcze siodło, jak paniusia chce na jeźdźca  – 
wymamrotał lubieżnym tonem.

– Ale wszystko w tej samej cenie – odparła Maria.
– A, niech stracę – stwierdził zniecierpliwiony już mężczyzna.
Wyjąłem z portfela plik banknotów, a Maria podała go męż-

czyźnie. Bardzo dokładnie przeliczył sumę, śliniąc palec, potem 
powtórzył czynność, a kiedy uznał, że wszystko się zgadza, scho-
wał pieniądze za pazuchę swej poplamionej kufajki i wyciągnął do 
Marii dłoń przypominającą uschły korzeń. Moja żona uścisnęła 
ją i spojrzała na mnie. Zobaczyłem w jej oczach szczęście, jakiego 
już dawno nie widziałem. 

Mężczyzna uwijał się przy koniu. Zarzucił na jego grzbiet sta-
ry sparciały czaprak, a na niego włożył tu i tam przetarte sio-
dło, zapiął popręg, a następnie zdjął belkę ze słupka i trzymając 
zwierzę krótko za uzdę wyprowadził z boksu. Koń chyba poczuł 
odrobinę wolności, bo zaczął rżeć, ale inaczej niż dotąd, jakoś tak 
bardziej radośnie, pełny nadziei na odmianę swego losu. Patrzy-
łem w jego oczy, duże, niemal czarne, spoglądające uważnie, 
czujnie, nieco lękliwie, ale błyszczące nieznacznym światłem. 
Zupełnie przestało się dla mnie liczyć to, że nie mieliśmy pojęcia, 
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co dalej począć z nabytym właśnie koniem, jak przetransportować 
go do naszego miasta, w ogóle o tym nie myśleliśmy, nawet ode 
mnie odeszły te nieznośnie racjonalne kalkulacje. 

– Czy nie jest piękny? – powiedziała cicho Maria obchodząc 
konia i raz po raz dotykając jego sierści. Zwierzę za każdym razem, 
gdy czuło na sobie kobiecą dłoń, nieznacznie drgało. 

– Nie przypuszczałem, że… – urwałem w pół zdania wzruszony 
widokiem zakochanej na nowo Marii.

– Że co? Dokończ – jej głos brzmiał łagodnie, ale zdecydowanie.
– Że kiedykolwiek polubię konia – powiedziałem, nieco zawsty-

dzony tym wyznaniem, tym bardziej, że chłop przyglądał nam 
się z pewnym rozbawieniem. Był wyraźnie zadowolony z udane-
go targu. 

– Wie paniusia, jak na niego wleźć? – spytał usłużnie.
– Nie mam pojęcia, nigdy tego nie robiłam, ale to nic. To nic… – 

odparła Maria w zamyśleniu.
– Podstawię paniusi zydelek – nie czekając na odpowiedź chłop 

poleciał do swego zaprzęgu, przy którym czekał skubiąc trawę sta-
ry, krępy koń o bardzo długiej jasnej grzywie. Po chwili przyniósł 
drewniany stołek i ustawił go pod bokiem naszego wierzchowca.

– Niech paniusia tu wejdzie, potem lewa stópka w strzemię, 
w to metalowe. Bardzo dobrze…

Mężczyzna w zapamiętaniu instruował Marię, podpierał, pod-
pychał, obłapiał brudnymi dłońmi, a ona poddawała się temu ze 
skupieniem. Stałem z boku patrząc na tę scenę, a wokół mnie 
zebrało się wcale niemałe grono gapiów. Ten i ów dzielił się 
z Marią jakąś uwagą, inny też chciał być pomocny, wszyscy kibi-
cowali mojej żonie, jakby pragnęli widoku kobiety dosiadającej 
konia na targu końskim w mieście o dziwnej nazwie. Jakby widok 
ten, zupełnie dziwaczny i absurdalny, miał stać się dla nich tema-
tem rozmów i wspomnień na długie lata, wypełnione rutyną 
codziennej harówki. 

Wreszcie, po kilku nieudanych próbach, Maria dosiadła nasze-
go konia. A raczej jej konia, bo to ona była odtąd jego prawowitą 
właścicielką. Wyglądała prześlicznie, dostojnie, wyprostowana, 
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nieco jeszcze onieśmielona całkiem nową dla niej sytuacją, ale 
promieniejąca szczęściem i spełnieniem. Moja żona, moja kobieta 
na koniu, który pod jej niewielkim ciężarem jakby wyszlachetniał, 
opuścił zaprzęg, aby stać się częścią końskiej arystokracji. Raźno 
tupał kopytami, unosił łeb i wodził nim wkoło, dumny ze swojej 
nowej roli. Chłop nie krył zdumienia, że Maria tak szybko opano-
wała nie tylko sztukę dosiadania konia, ale i potrafiła okiełznać 
to młode, nieprzewidywalne zwierzę.

– Coś podobnego… – mruczał pod nosem widząc jak moja żona 
lekkim uderzeniem w koński bok nakazuje zwierzęciu ruszyć 
przed siebie, jak spokojnie i godnie je dosiada, jak posłusznie 
koń wykonuje jej polecenia. Po chwili Maria poczuła się na tyle 
pewnie, że kłusem zaczęła robić kółka na placu, utworzonym 
przez krąg widzów. Dumnie wyprostowana, lekko podrygująca 
w siodle, wyglądała jak prawdziwa amazonka. Chłopi kibicowa-
li jej okrzykami i oklaskami, wymieniając jeden z drugim pełne 
podziwu uwagi. 

Maria promieniała. Z jej twarzy nie schodził uśmiech.
– No, panie, masz pan w  domu prawdziwy skarb  – usły-

szałem przy sobie czyjś ściszony głos. Odwróciłem się, to był 
człowiek z szałasu na przedmieściu. On też patrzył na Marię 
z nieskrywanym podziwem. Nie odpowiedziałem, ale na dźwięk 
słów „w domu” poczułem nieznaczny skurcz serca. Z zamyślenia 
wyrwała mnie Maria.

– Chodź do mnie! Pojedziemy razem! – zawołała i zbliżyła się 
do mnie wyciągając dłoń. Kompletnie nie wiedziałem, jak wdra-
pać się na konia, który wydał mi się teraz ogromny. Chwyciłem 
dłoń żony, włożyłem lewy but w strzemię i próbowałem się pod-
ciągnąć, ale noga wyślizgnęła się z podpórki i całym ciężarem 
upadłem na uklepaną ziemię. Rozległ się zwielokrotniony śmiech 
tłumu. Ogorzałe, rozbawione twarze chłopów wirowały wkoło, 
a ja starałem się za wszelką cenę wyjść cało z tej kompromitacji. 
Podjąłem jeszcze jedną próbę dołączenia do Marii. Gdy ponownie 
zsunąłem się na ziemię, zakląłem głośno. 



Fr
o

n
d

A
 l

U
X

 9
9

 /
 l

A
To

 2
0

2
1 

15
3

– Przy koniu nie wolno się denerwować. Widzisz, jak mu się to 
udziela? – powiedziała z przyganą Maria. Rzeczywiście, koń ner-
wowo kręcił się wkoło własnej osi i rżał przy tym, jakby czegoś się 
przestraszył. Kilku chłopa pomogło mi wreszcie wgramolić się na 
siodło, za Marię i mocno chwyciłem jej bioder. Bałem się strasz-
nie. Nigdy nie siedziałem na koniu, nigdy nawet nie przyszła mi 
myśl o tym, a teraz siedziałem z moją żoną na najprawdziwszym 
koniu, wdychając jego mdławy, obezwładniający zapach. Pode 
mną drżała góra mięśni i ścięgien, wrażenie obcowania z czymś 
o wiele bardziej żywym niż ja i całe otoczenie, potęgowało moje 
mdłości. 

– Trzymaj się, ruszamy na rynek! – zawołała Maria, nie bacząc 
na moją słabość. Nie zdołałem wykrztusić z siebie słowa, obez-
władniony strachem i mimo wszystko zawstydzeniem, bo chło-
pi nie przestawali naigrawać się ze mnie. Musiałem na tle Marii 
wyglądać pokracznie, poza tym zdradzał mnie na pewno wyraz 
twarzy, moja twarz nigdy nie potrafiła ukryć tego, co czułem. 

Maria podcięła konia i jak na mój gust o wiele za szybko skiero-
waliśmy się w stronę rynku miasta o dziwnej nazwie. Moja żona 
raz po raz wykrzykiwała coś w rodzaju „ehej-ehej!” czy też „heja-
-heja!”, dokładnie nie rozumiałem, w ogóle niewiele rozumiałem 
z tego, co się działo. W sensie dosłownym byłem teraz niesiony 
przez coś, nad czym absolutnie nie panowałem. To Maria pano-
wała nad koniem i nade mną. Tłum rozstępował się przed nami 
jak rozcinana nożem materia, niekiedy ktoś umykając przed kopy-
tami potknął się i przewrócił, słyszeliśmy za sobą złorzeczenia 
i siarczyste przekleństwa, a część uczestników targu końskiego 
pomknęła w ślad za nami, czując, że szykuje się coś niesamowi-
tego, coś co w końcu zburzy senną atmosferę tego dnia i tego 
miejsca. Niektórzy w pośpiechu dosiadali na oklep swoich chabet 
i ruszali nie zważając na to, że pozostawiają na targu swój doby-
tek. Ciekawość była silniejsza. 

Z obu wież kościelnych miasta o dziwnej nazwie rozległo się 
bicie dzwonów. Ich dźwięczne dudnienie niosło się nad doliną, 
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odbijało od ograniczających ją, porosłych bukami, dębami i gra-
bami wzgórz, nierealne, jakby dobiegające z innego świata, być 
może z odległej przeszłości tego miejsca. Mknęliśmy teraz środ-
kiem asfaltowej ulicy, minęliśmy cmentarz parafialny z szarymi 
i czarnymi nagrobkami, z których strzelały geometryczne krzyże 
albo prostokąty tablic, nie było czasu na przyglądanie się, bo już 
wyrastały przy nas kolejno budynki domu opieki, ośrodka zdro-
wia i nowego komisariatu policji, jakby trójca strzegąca zdrowia 
i porządku, zaś po drugiej stronie zaskoczył nas pyszny widok 
na całą niemal dolinę, w której przycupnęło stare miasto. Tam 
właśnie, między tę ciasną plątaninę dachów i kominów plujących 
siwym dymem, podążaliśmy. Za nami zebrał się wcale niemały 
„szwadron” tętniący podkowami o asfalt, nawołujący maruderów 
do przyśpieszenia biegu. Nasz koń mknął niemalże płynąc nad 
ulicą, ledwie jej dotykając, jakby w galopie znalazł ujście dla sku-
mulowanej w nim energii życiowej. Maria, pochylona nad jego 
karkiem, w skupieniu prowadziła zwierzę wąską ulicą biegnącą 
teraz już nieznacznie w dół, obok jakiegoś starego budynku będą-
cego rodzajem ochronki, dalej, na rogu, znajdował się urząd pocz-
towy z rzeźbionym w piaskowcu godłem odwróconym w stronę 
uliczki, łagodnym łukiem opadającej ku rynkowi. W przelocie 
dostrzegłem miejską kostnicę przylegającą do kościoła farnego, 
który odwiedziłem minionej nocy i księdza w ornacie, z dwójką 
ministrantów podążającego na uroczystość. 

Wreszcie wąskim i dość stromym traktem wkroczyliśmy na 
rynek. Ściany kamienic potęgowały odgłos końskich kopyt, któ-
ry niósł się gdzieś ponad dachy, tam, gdzie ciemną, czarną nie-
mal zielenią wznosiły się wzgórza. Plac po brzegi wypełniony był 
ludźmi. Nikt nie spodziewał się naszego przybycia, więc wywo-
ływaliśmy zamieszanie w nieruchomych dotąd szeregach gapiów 
i uczestników ceremonii. Maria śmiało rozglądała się na boki, 
niekiedy butem albo szpicrutą torując nam drogę do centralnego 
punktu zgromadzenia. Zauważyłem, że wśród tego ponurego, ale 
w jakiś sposób podnieconego tłumu nie ma w ogóle dzieci. Naj-
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więcej było za to podchmielonych albo już pijanych mężczyzn, 
którzy mętnym wzrokiem wodzili za nami, a ściślej mówiąc, za 
Marią. Była tu niewątpliwie zjawiskiem z rodzaju nadprzyrodzo-
nych. Kobiet przyszło stosunkowo niewiele, jednak zachowywały 
się głośniej i bardziej wyzywająco, czasem wręcz wulgarnie. One 
też miały już mocno w czubie. Słyszeliśmy, jak wymieniają się 
między sobą komentarzami, pełnymi zawiści i wzgardy. Średnia 
wieku zgromadzonych była wysoka, sporo starców opierało się 
o laski albo siedziało na jakichś dziwnych wózkach inwalidzkich 
skleconych ze starych krzeseł i kół od rowerów bądź wózków 
dziecięcych. Co niektórzy widzowie poprzynosili stołki, aby z ich 
wysokości lepiej widzieć, ale pozostali syczeli na nich, żeby nie 
zasłaniali widoku, więc nieustannie wybuchały sprzeczki. 

Nasze pojawienie się musiało wywołać, jeśli nie panikę, to 
z pewnością ogromne zaskoczenie u organizatorów uroczysto-
ści, którzy skupieni na podwyższeniu pośrodku placu, przy sta-
rodawnej studni, gorączkowo dyskutowali i gestykulowali raz po 
raz wskazując na nas grubiańsko palcami. Do okolonego traw-
nikiem miejsca ze studnią i owymi w czerń przyobleczonymi 
indywiduami, od strony ratusza prowadziła „alejka” wyznaczona 
przez stojące w dwóch szeregach poczty sztandarowe miejscowych 
stowarzyszeń, cechów, gildii, banku ludowego, a także organiza-
cji religijnych. Wyszywane złotymi i srebrnymi nićmi maksymy, 
symbole i wizerunki świętych oraz Matki Boskiej, falowały na 
wietrze, który dął od strony wzgórz. Sztandary trzymali trzęsący 
się staruszkowie w białych rękawiczkach, podtrzymywani przez 
młodszych towarzyszy. Służby porządkowe, złożone z mężczyzn 
w czarnych uniformach z emblematami miasta o dziwnej nazwie 
oraz cywili z zaopatrzonymi w takież znaczki opaskami na ramio-
nach, próbowały nas zatrzymać by nie dopuścić do zakłócenia 
ceremonii. Część z naszych konnych towarzyszy zrezygnowała 
i gdzieś się zawieruszyła. Gdy spojrzałem za siebie, zobaczyłem 
ledwie kilku konnych, którzy coś tłumaczyli nagabującym im 
ludziom. 
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– Dajcie spokój, to wariaci, ale niegroźni, nic nie zrobią, a przy-
najmniej będzie inaczej niż zwykle – rzucił w tłum jeden z naszych 
przypadkowych „przybocznych”, a ja szepnąłem do ucha Marii:

– Jesteś pewna, że wiesz co robisz? 
Odwróciła się do mnie i z uśmiechem odparła:
– Nie, ale wiem co trzeba zrobić. 
Nasz koń spisywał się dzielnie, choć i jemu udzielała się atmos-

fera zgromadzenia. Niekiedy, zaniepokojony głośnym pokrzy-
kiwaniem czy poruszeniem tłumu, nerwowo potrząsał łbem 
i potupywał kręcąc się w kółko, ale Maria wprawnie przywoły-
wała go do porządku. Był jej całkowicie posłuszny, natomiast 
ja drętwiałem już z powodu niewygodnej pozycji i obawy przed 
ponowną, publiczną kompromitacją. Mocno trzymałem się Marii, 
zaciskając nogi na końskich bokach, czując każde poruszenie 
mojej kobiety i niosącego nas zwierzęcia. 

Z grupki przy studni odłączył się mój pucołowaty „znajomy”, 
podszedł do nas i tonem nieznoszącym sprzeciwu powiedział:

– To, co robicie, jest złamaniem prawa, ale dla dobra uroczysto-
ści nie będę teraz robił zamieszania. Radzę wam dobrze, oddalcie 
się stąd.

Maria podcięła konia tak, że uniósł przednie nogi i podkute 
kopyta mignęły tuż przed twarzą typa w meloniku. Mężczyzna 
uskoczył w tył, zahaczył o wystającą kostkę brukową i pacnął 
pośladkami o podłoże. Gapie parsknęli śmiechem, a grubasek 
szybko podniósł się i otrzepując pył ze spodni i dłoni krzyczał do 
nich coś nieskładnie, wygrażał, ale nam dał już spokój. Szybko 
wrócił do swojego grona oficjeli, z którymi gorączkowo zaczął coś 
omawiać. Spojrzałem na kamienice. Ich okna były pozamykane, 
ale za dyskretnie uchylonymi firankami majaczyły niewyraźne 
postaci i twarze, niekiedy dzieci. Gdy tylko mój wzrok spotykał 
się z nimi, firanki trzepotały i twarze dematerializowały się. 

Przy ratuszu zrobiło się niewielkie zamieszanie, bo w otwar-
tych drzwiach ukazali się ceremoniarze, wśród nich sam Bur-
mistrz i kroczący za nim ksiądz proboszcz w asyście ministranta 
trzymającego przed sobą grubą księgę i drugiego, niosącego wyso-
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ki krucyfiks. Ukrzyżowany Chrystus pobłyskiwał metalicznie, 
zwracając to w prawo, to w lewo rozpostarte na belce ramiona. 
Kilka metrów za ministrantami bardzo powoli szła dziewczynka 
w białej komunijnej sukience, z wianuszkiem białych polnych 
kwiatów wpiętym we włosy, które rozpuszczone, spływały na jej 
ramiona i unosiły się przy najmniejszym powiewie. Dziecko trzy-
mało w prawej dłoni zapaloną, białą świecę przystrojoną w buksz-
pan, drugą dłonią troskliwie chroniąc płomień od wiatru. Po obu 
bokach dziewczynki kroczyli mężczyzna i kobieta, oboje w czerni, 
dodatkowo kobieta miała twarz przysłoniętą woalką. Pomyśla-
łem, że to najpewniej rodzice. Wszyscy troje byli poważni i opa-
nowani, choć kobieta co i rusz sięgała do twarzy białą chusteczką 
i przecierała oczy. Jako ostatni szedł mężczyzna w dziwacznym 
ubraniu, będącym pomieszaniem stroju cywilnego z uniformem 
strażnika sprzed wieków. Miał na głowie srebrny, zdobiony hełm 
przypominający morion Gwardii Papieskiej, czerwoną marynarkę 
i czarne spodnie wpuszczone w wysokie sztylpy. Niósł halabardę, 
a że poruszał się sztywno i niezdarnie jak człowiek odwykły od 
ruchu, robił dość komiczne wrażenie. 

– Musimy ją stąd zabrać – powiedziała Maria, nie wiadomo 
do mnie czy do siebie. Od pochodu z dziewczynką rozdzielał nas 
gęstniejący tłum. Każdy chciał być jak najbliżej przedstawienia, 
tak pewnie było tu od wieków, od zawsze i zawsze ten sam złak-
niony sensacji tłum kłębił się przy ostatniej drodze kolejnego 
dziecka, rok po roku, wiosna po wiośnie, z milczącą asystą tych 
starych, przysadzistych kamieniczek w rynku. I wzgórz, które 
patrzyły obojętnie na miasteczko, tak jak wieczność patrzy na 
człowiecze miotanie się w czasie. Ω



Z JACKIEM PONIEDZIAŁKIEM, 
AKTOREM NOWEGO TEATRU 
W WARSZAWIE, ROZMAWIA 
PRZEMYSŁAW SKRZYDELSKI

DOPIERO 
ZACZYNAM 
ODCZUWAĆ 
SPOKÓJ 
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Jacek Poniedziałek: Zanim zaczniemy 
naszą rozmowę, chciałbym cię zapytać 
jako konserwatystę, bo ten temat mnie 
nurtuje: na czym polega wasz lęk, że 
Europa odwraca się od Kościoła? Przera-
ża was, że dziedzictwo chrześcijaństwa 
przepadnie?

Przemysław Skrzydelski: Dokładnie 
tak. Ale skąd to twoje dziwne pytanie – 
jakbyś nie obserwował świata i nie 
widział zdjęć z wnętrz zamykanych 
kościołów w Belgii czy we Francji, 
w których w miejscu ołtarza znajduje się 
biblioteka albo nawet barek z napojami 
wyskokowymi. Rozumiem, że dla ciebie 
to normalne? To zacznijmy zamykać 
teatry i podmieniajmy je na sale zabaw 
dla dzieci – na pewno więcej osób 
skorzysta.

– Kościoły same się zamykają, nie zamy-
ka ich żadna świecka administracja – bo 
ludzie nie chcą już do nich chodzić.

I to jest dowód? A może ludzie nie 
chcą chodzić, bo im się wszędzie 
wmawia, że prawdziwe życie jest gdzie 
indziej, a wiara w Boga – jakkolwiek 
go pojmować – to zabobon ze 
średniowiecza?

– Nikt poważny nie mówi o średniowiecz-
nej czy zabobonnej wierze, tylko o śre-
dniowiecznych poglądach kleru na temat 
społeczeństwa, seksualności czy praw 
reprodukcyjnych. I o tym, jak stanow-
czo te poglądy poprzez szantaż moralny 
narzucane są całemu społeczeństwu. 

Taka dyskusja między nami byłaby 
ciekawa. Musimy kiedyś do tego wrócić. 
Jednak dziś chciałbym porozmawiać 
z tobą o aktorstwie. W pewnym sensie 
w konwencji podsumowania, czym dla 
ciebie jest aktorstwo i jak je rozumiesz, 
biorąc pod uwagę wszystkie twoje 
lata na scenie. Minęło ich wiele. Myślę 
też, że premiera „Odysei. Historii 
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dla Hollywoodu”, nowego spektaklu 
Krzysztofa Warlikowskiego, również 
jest pewnego rodzaju podsumowaniem 
teatralnej drogi. Podsumowaniem 
dla wszystkich w zespole aktorskim 
Warlikowskiego. Nakłada się także 
na to wszystko śmierć Zygmunta 
Malanowicza, który miał zagrać Odysa. 

– To była wyboista droga, bo próby do 
„Odysei” ruszyły już w lutym 2020 r. 
i nagle zostały przerwane. Ale najtrud-
niejszy chyba był sam powrót do pracy, 
komplikacje z terminami, rozważania 
Warlikowskiego, czy może przy tych pro-
blemach kolejny raz przełożyć premierę 
na przyszły sezon. W końcu jednak i to 
okazało się tylko epizodem, bo śmierć 
Zygmunta Malanowicza, dla którego rola 
Odysa miała być ostatnią pracą w teatrze, 
przygniotła nas wszystkich i ukazała całe 
nasze doświadczenie w zupełnie innym 
świetle. Zawsze byliśmy teatralną rodzi-
ną, odważę się nawet użyć określenia, 
że łączy nas silna nić braterstwa, i nagle 
stało się jasne, że zatoczyliśmy koło, 
że ta „Odyseja” to zarówno konkluzja, 
zamknięcie pewnego etapu, jak i nowe 
otwarcie.

Ale wracając do pytania, mam po tych 
trzydziestu latach pracy coraz większy 
wstręt do scenicznego kłamstwa, sztyw-
nego gorsetu formy, konwencji i tych 
wszystkich reguł, jakich uczy się w szko-

łach teatralnych i praktykuje potem tak 
długo, aż umrze się z nudów. Rutyna jest 
najpotworniejszą trucizną, zwłaszcza gdy 
się jej nie zauważa. Dlatego mam poczu-
cie odpowiedzialności za swoje sceniczne 
czy filmowe istnienie. Wcześniej go nie 
miałem. Dopiero od kilku lat mogę w peł-
ni odpowiadać za swoje role. Wcześniej 
to były tylko wprawki. 

Ale temat spojrzenia na aktorską drogę 
całego waszego zespołu i refleksji nad 
tym, czym jest zespół teatralny, pojawił 
się już bardzo wyraźnie w waszym 
poprzednim przedstawieniu – 
„Wyjeżdżamy” (2018) na podstawie 
dramatów Hanocha Levina.

– „Wyjeżdżamy” było o śmierci, odcho-
dzeniu, konieczności życiowych poże-
gnań. I jak często u tego autora – o zwąt-
pieniu w siłę wspólnoty w naszym 
doczesnym życiu; że łączy nas właściwie 
tylko śmierć. „Odyseja” nie jest już tylko 
przypowieścią tak jak „Wyjeżdżamy”, ale 
naszym osobistym eposem, dodatkowo 
znów zanurzonym w historii przez repor-
taże Hanny Krall wokół Zagłady.

Ale „Odyseja” to przede wszystkim 
podróż i powrót. Rozumiem, że śmierć 
w waszym spektaklu na to się nakłada. 
Rolę Zygmunta Malanowicza przejął 
Stanisław Brudny.
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– Mówimy trochę o tym, że powrót jest 
niemożliwy, bo choć nasze wyobrażenia 
o celu podróży są dość stałe, to sama rze-
czywistość zmienia się w błyskawicznym 
tempie. I nigdy nie dotrzemy do wyma-
rzonej Itaki. Jej już tam nie ma. Jest coś 
zupełnie obcego. Nasze przedstawie-
nie spaja historia opowiedziana przez 
Krall: powrotu Izoldy do męża, o którego 
walczyła, odbywając swoją odyseję aż 
do wyzwolenia przez Sowietów obozu, 
w którym go odnajduje. Jednak okazu-
je się, że mąż też nie jest tym samym 
człowiekiem, bo wiele zawdzięcza także 
innej kobiecie. Natomiast podróż Odysa 
niejako przegląda się w losach Izoldy, 
sugerując, że stosunek opowiadającego 
do własnych losów prowokuje pytanie 
o to, jak je przekazać. Jak opowiadać o tak 
niewyobrażalnych rzeczach?

Jak opowiadać, wywołując duchy?

– Coś w tym stylu. Chyba wywołujemy 
je częściej niż kiedykolwiek, mimo że 
u Warlikowskiego trumny, urny i pogrze-
by są na porządku dziennym od dawna 
(śmiech). Ale mówiąc zupełnie serio: 
odszedł pierwszy z nas, z naszej rodziny. 
Śmierć Zygmunta to oznacza. Myślę, że 
to zupełnie zmienia nasze nastawienie 
do wielu zasadniczych spraw. Nie da się 
już chyba poświęcać czasu na to, co błahe. 
Od razu trzeba się skupiać na tym, co jest 
esencją.

Czy to powoduje, że pojmujesz 
aktorstwo inaczej? 

– Tak, dzisiaj już inaczej. Nie wiem, czy 
słyszałeś o nowym wynalazku Elona 
Muska. To rodzaj czipu, który wszcze-
piony do mózgu jest w stanie pobrać 
sobie całą naszą pamięć. A potem z niego 
można już tę pamięć załadować do dysku 
twardego i ją odczytać, np. za sto lat. 

Rozumiem, że na tym czipie znalazłyby 
się tylko rzeczy wartościowe, które 
chciałbyś, aby zostały przekazane 
kolejnym generacjom?

– Tak, same dobre rzeczy (śmiech).

A zatem jak się to odnosi do twojego 
aktorstwa?

– Mówiąc najprościej: chciałbym, żeby 
przetrwało to, co było szczere. Chodzi 
mi o umiejętność opowiadania o sobie 
w taki sposób, żeby nie szantażować 
emocjonalnie odbiorców, żeby ich nie 
zawstydzać, niczego nie nakazywać, tylko 
dać świadectwo własnego losu.

Niewątpliwie w ostatnich latach na 
scenie, i nie tylko na scenie, na to 
stawiasz. Ale też ktoś mógłby ci zarzucić, 
że właśnie za bardzo zwracałeś uwagę 
na siebie i na to, żeby rozmawiać 
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o świecie poprzez siebie. Że jest w tym 
egotyzm i egoizm. 

– Ale skąd wiesz, że powiedziałem tak 
dużo? Może to tylko cząstka mnie?

Bądź poważny. Mówisz o sobie 
niezwykle często, zwłaszcza poza 
teatrem i filmem. Celowo nie chcę 
rozmawiać o twojej ostatniej 
autobiograficznej książce, w której 
rozliczasz się ze swoimi nałogami. Nie 
o to mi chodzi. Zależy mi na tym, byś 
podzielił się refleksją wokół aktorstwa, 
a nie kolejnym wyznaniem pod tytułem: 
„Jacek Poniedziałek i jego spojrzenie 
na świat”, w czym aktorstwo odgrywa 
tylko rolę służebną wobec twojej 
osobowości. Odważę się powiedzieć, że 
jednak kiedyś będą padać pytania o to, 
jakim byłeś aktorem – przynajmniej 
pytania takie, jak sądzę, będą zadawane 
w kręgach teatralnych, a to chyba dla 
ciebie dość istotne. Chyba że jednak 
chcesz, aby wszyscy brali pod uwagę 
tylko te ostatnie, intensywne lata, kiedy 
jako artysta stałeś się o wiele bardziej 
rozpoznawalny.

– Niewątpliwie jest tak, że tylko te 
kilka ostatnich lat postrzegam jako 
interesujące. 

Resztę odrzucasz?

– Wcześniejsze role nie powstawały 
w pełni świadomie, więc nie do końca 
były moje. Teraz pracuję zupełnie inaczej, 
nie prześlizguję się sprawnie lub mniej 
przez różnego rodzaju tematy, ale szu-
kam do momentu, aż znajdę właściwe 
rozwiązanie. Jestem wnikliwszy. Kie-
dyś próbowałem tylko siebie przemycić. 
Bałem się też konfrontacji z innymi akto-
rami. Z całą pewnością pod tym wzglę-
dem długo dojrzewałem. I wiąże się to 
z tym, co ty napisałeś niedawno w jed-
nym ze swoich tekstów o mojej roli tytu-
łowej w „Krumie” (2005) Levina, a z czym 
ja się z kolei zgadzam. Nie byłem gotowy 
na tę postać, a siła tego wybitnego przed-
stawienia Warlikowskiego zasadzała 
się na kreacji całego zespołu, a nie na 
mnie. Kto inny powinien to zagrać, być 
może Andrzej Chyra, którego wymieniłeś 
w swoim tekście jako najlepszego kandy-
data do tej roli. 

Z kolei dziś np. nie odczuwam już 
w trakcie pracy lęku przed pytaniem: 
a jak by tę scenę zagrał Chyra? Dzięki 
temu jestem w stanie odnaleźć odpo-
wiedni ton, zweryfikować to, co robię. 
Zresztą porównywanie się z Chyrą jest 
niezwykle korzystne, bo to aktor, któ-
ry nie potrafi na scenie skłamać ani 
zafałszować. 

Według mnie ten przełom u ciebie 
nastąpił jakieś pięć, sześć lat temu, 
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kiedy częściej zacząłeś się pojawiać 
w filmach i serialach, a nawet w teatrze 
zupełnie innego ciężaru i gatunku. 
Bardzo dużo ci to dało: współpraca 
z innymi reżyserami, inny rejestr – 
często komediowy czy farsowy, 
i wyjście poza krąg psychoterapii 
Warlikowskiego.

– Może coś w tym jest. 

Wyobrażasz sobie egzystencję poza 
teatrem Krzysztofa Warlikowskiego?

– Chyba nie potrafię odpowiedzieć na to 
pytanie. Pewnie, że mogę sobie wyobra-
zić różne rzeczy. Istotniejsze jest inne 
pytanie: czy tego chcę. I tu odpowiedź 
jest prosta. Absolutnie nie. 

Wcześniej twoje doświadczenia 
teatralne z lat dziewięćdziesiątych były 
bardzo istotne. Grałeś choćby u Jerzego 
Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego… 
Każdy z nich musiał ci coś dać.

– W metodzie Jarockiego odczuwałem 
tresurę i manipulację. To był czas nie-
długo po krakowskiej szkole teatralnej, 
połowa lat dziewięćdziesiątych. Wów-
czas byłem zafascynowany Krystianem 
Lupą i jego praktykami uruchamiania 
aktora, które opierały się na wspólnym, 
twórczym poszukiwaniu oraz na instynk-
townym eksplorowaniu bezradności. 

I szczerej prostoty. Dlatego rola u Jaroc-
kiego w „Śnie srebrnym Salomei” (1993) 
Słowackiego skończyła się dla mnie 
katastrofą. Czułem się tam jak niewolnik. 
On umiał każdemu uzmysłowić pustkę. 
Ale nie dawał narzędzi, żeby ją zastąpić 
treścią. Byłem bezradny, więc czułem się 
pusty i słaby.

Z kolei granie u Grzegorzewskiego 
w „Dziadach – dwunastu improwiza-
cjach” (1995) na deskach tego samego 
Starego Teatru było wielką frajdą. Bo on 
dawał ogromną przestrzeń wolności; jego 
spektakle powoli wyłaniały się z chaosu, 
aktor zaś czuł się częścią tego procesu 
i ani przez chwilę nie miał wrażenia, że 
coś może reżyserowi zepsuć.
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Ale to jest tak, że niemal wszystko jako 
aktor zawdzięczasz Warlikowskiemu, 
a wszyscy inni to mniej lub bardziej 
ciekawe epizody?

– W sensie doświadczenia i wspólnej dro-
gi przez trzydzieści lat – na pewno jemu 
najwięcej. Natomiast mogę też powie-
dzieć coś, co będzie trochę zaskakujące, 
ale u innych reżyserów czuję się bardziej 
swobodny, bo oni częściej dostrzegają 
we mnie siłę autentyczności. Zdarza się, 
że lepsze efekty osiągam u Krzysztofa 
Garbaczewskiego, Michała Borczucha czy 
Katarzyny Kalwat. Ale nie widzę w tym 
zasady. Bywa różnie.

Rzeczywiście to dość zaskakujące, ale 
ja również nigdy nie miałem pewności, 
że granie u Warlikowskiego, które bez 
wątpienia łączy się z niezaprzeczalnym 
prestiżem, oznacza też aktorski rozwój. 
Od wielu lat Warlikowski raczej 
korzysta z osobowości w swoim zespole 
w podobny sposób. To jest pewien 
problem. Nawet można stwierdzić, 
że aktorzy w ekipie Warlikowskiego 
znakomicie rozwijają się sami, czerpiąc 
ile się da z tego, co robią poza Nowym 
Teatrem.

– To, co mówisz, wynika z wiary, że on jest 
teatralnym guru, za którym my, aktorzy, 
podążamy jak owce z tym wszystkim, 

czego nauczyliśmy się gdzie indziej. To 
błędne myślenie. My to wszystko tworzy-
my w bardzo bliskim splocie i dialogu. 
W walce, ale i we wspólnym podążaniu 
do celu. Oczywiście, że jesteśmy też wraz 
z nim współuzależnieni od jego prze-
możnej potrzeby miłości widowni i ludzi, 
na których jemu i nam zależy. I jest to 
w jakimś sensie błędne koło.

I wtedy przestaje się szukać dla siebie 
więcej?

– Mówisz o sytuacji, w której aktor czu-
je się tak bezpiecznie w swojej bańce, 
że przestaje wymagać od siebie więcej. 
Zaczyna też posługiwać się kodem, który 
jest zrozumiały tylko w tej jego grupie, co 
powoduje, że może mu się wydawać, iż 
za każdym razem proponuje coś nowego, 
tymczasem nie zauważa, że to tylko wza-
jemne poklepywanie się po plecach.

Znowu się z tobą nie zgodzę. Ja widzę, 
że w Nowym Teatrze świetnie zdaje-
my sobie sprawę, że nie możemy swoich 
profesjonalnych zadań wykonywać bez 
zastanowienia nad tym, co tak naprawdę 
chcielibyśmy w nich odnaleźć dla siebie, 
co chcielibyśmy od siebie powiedzieć. 
Podkreślam: dla siebie i przez siebie, bez 
rozpatrywania ich w kontekście innych 
i ich punktów widzenia. 

Wróćmy na chwilę do tego dysku 
pamięciowego Muska. Chcesz, żeby 
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z ciebie, jako aktora, co jeszcze 
przetrwało? Spróbuj powiedzieć o tym 
coś więcej.

– Chciałbym, żeby przetrwało wspomnia-
ne świadectwo.

Ale świadectwo czego?

– Doświadczenia życiowego, pragnień, 
miłości, samotności, wrażliwości, lęku, 
przemijania.

Czym to jest dla ciebie: przemijanie? 
Mówiąc szczerze, mało kojarzysz się 
z kimś, kto często o tym rozmyśla.

– Przemijanie dla mnie wiąże się z tym, 
że z biegiem czasu pojawia się w człowie-
ku – niezależnie od tego, czy jest artystą, 
czy nie – coraz więcej spokoju i coraz 
mniej chęci oraz potrzeby konkurowa-
nia z kimkolwiek. Poza tym dużo więcej 
małych spraw, rzeczy, sytuacji zaczyna 

cieszyć. Pozwala to na znalezienie równo-
wagi i odpowiedniego tonu dla każdego 
działania.

Czyli mówiąc w skrócie: trzeba bardziej 
być?

– Zdecydowanie. To jest zresztą to, co 
przyciąga uwagę. To energia, która docie-
ra do każdego uważnego widza.

Miles Davis powiedział kiedyś: „Graj tak, 
żeby wszyscy myśleli, że jakbyś chciał, to 
zagrałbyś jeszcze lepiej”.

– Idealnie powiedziane. 

Czyli dopiero wchodzisz w ten etap 
i twój dysk dla pokoleń na poważnie 
zaczyna się zapisywać od teraz? 

– Jego najważniejszy rozdział – na pewno.

Ω



BAŃKI 
INFOR-
MACYJ-
NE

Andrzej Sieradzki
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Stale obserwujemy rosnące napięcie, agresję, 
ignorancję oraz cały wachlarz ludzkich ułomności. 
Słuszna chęć zrozumienia niestabilnej sytuacji 
skłania nas do znalezienia klucza interpretacyjnego. 
Jednym z często stosowanych wytrychów jest 
zrzucenie odpowiedzialności na barki baniek 
informacyjnych i tych, którzy się w nich izolują. 

C Z Y M  S Ą  B A Ń K I  I N F O R M A C Y J N E ?

Bańki informacyjne są pojęciem pierwotnie kojarzonym z Internetem 
i algorytmami mającymi na celu jak najlepszy dobór komunikatów 
pod względem preferencji użytkownika. Jednak coraz częściej okre-
ślenie to stosowane jest do opisu specyficznego obiegu przekazów 
w społeczeństwie w ogóle. Najogólniej mówiąc, bańka informacyjna 
jest sytuacją, w której do człowieka docierają tylko te wieści, które 
w jakiś sposób pasują do jego światopoglądu i umacniają go. 

D L A C Z E G O  I   J A K  S I Ę  T WO R Z Ą ?

Człowiek jest istotą silnie relacyjną, a relacje kształtują się w dużej 
mierze poprzez wymianę informacji. W trakcie naszej ewolucji dostęp 
do wiadomości kształtował struktury plemienne, nierzadko decydo-
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wał o przetrwaniu i bezpieczeństwie. Także dzisiaj jesteśmy niezwykle 
wyczuleni na przekazy płynące ze społecznego otoczenia. Na przykład, 
znajdując się w nowym środowisku, niezwykle pomocne i opiekuńcze 
wydaje nam się, gdy ktoś udzieli nam podstawowej wiedzy o danym 
miejscu. Czy dotyczy to prozaicznych spraw, takich jak miejsce trzy-
mania kubków, czy bardziej istotnych jak imiona przyszłych współ-
pracowników czy też informacji o ukrytych konfliktach i nieformalnej 
strukturze władzy – w każdym z tych przypadków dostęp do wiedzy 
jest dla nas cenny. 

Ograniczenie lub nawet wykluczenie informacyjne przez wieki 
mogło oznaczać, że człowiek w niedługim czasie doświadczać zacznie 
samotności, izolacji, a może i głodu, choroby oraz śmierci. Przekona-
nie o wadze komunikatów jest zakodowane w nas bardzo głęboko. 
Niestety, żyjąc w świecie mass mediów, maszynowej wręcz produkcji 
newsów oraz nowej wiedzy, skłonność ta konfrontowana jest z ogra-
niczonymi zasobami, jakie posiadamy. 

Człowiek, będąc niezwykle skomplikowaną istotą, równocześnie 
prezentuje skłonność do poznawczego skąpstwa. Objawia się ono 
angażowaniem tylko takiej ilości energii w rozumienie rzeczy, jaka jest 
absolutnie konieczna do osiągnięcia satysfakcjonującego dla jednost-
ki poziomu. Innymi słowy dążymy do zrozumienia, ponieważ jest nam 
potrzebne, ale nie inwestujemy w nie więcej niż konieczne minimum. 
Niemożliwe jest utrzymywanie całego obrazu świata w stanie ciągłej 
reorganizacji. Oczywiście, nasza wiedza ewoluuje, a człowiek uczy się 
całe życie. Niemniej, aby móc funkcjonować w sposób skoordynowany, 
potrzebujemy przekonania, że otoczenie, jakie obserwujemy, działa 
w przewidywalnym i możliwym do określenia kierunku. 

Wspomniana już konfrontacja dwóch stanów rzeczy: z jednej stro-
ny złożoności zjawisk i ilości informacji, a z drugiej ograniczonych 
zasobów poznawczych człowieka, nieuchronnie skłania go do stoso-
wania uproszczeń, uogólnień i łatwych do zastosowania schematów. 
Jednym z nich jest heurystyka dostępności polegająca na przekonaniu, 
że jeśli coś może być łatwiej przywołane w świadomości lub wyobra-
żone, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji oceniane 
jest jako wyższe. 
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Kiedy wokół nas dzieją się rzeczy nowe, takie, których nie braliśmy 
pod uwagę, szukamy wyjaśnień mieszczących się w ramach dotych-
czasowej wiedzy. Jeśli zaś wiedza, którą mamy, nie daje nam odpowie-
dzi, musimy ją w jakiś sposób zmodyfikować. Niestety, tutaj nierzad-
ko górę biorą nasze osobiste preferencje i sympatie. Coś, co znamy, 
wydaje nam się bliższe, bardziej oswojone, a tym samym łatwiejsze 
do przyswojenia. Tym samym szukając rozwiązań nowych problemów, 
często nie staramy się ich zrozumieć, a jedynie potwierdzić to, o czym 
byliśmy dotychczas przekonani. 

Choć tego typu pułapki myślenia dotyczą jednostek, nie unikają ich 
także całe grupy. Jeśli kulturę rozumieć jako zbiór społecznie przyję-
tych rozwiązań różnego typu sytuacji, to każda grupa, niezależnie od 
wielkości i charakteru, potencjalnie stanowić może pewnego rodzaju 
bańkę informacyjną, chroniącą swoje granice poprzez asymilowanie 
tego, co podobne, i broniącą się przed tym, co obce.

D L A C Z E G O  J E  L U B I M Y ?

Poeta mówił: „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli gło-
wa”. Zdanie to sugeruje, że myśli i słowa są ze sobą w jakiś sposób 
związane, a to pozwala do pewnego stopnia wnioskować o jednym 
na podstawie drugiego. To, jak o czymś mówimy, ma wpływ na to, jak 
o tym myślimy, i na odwrót. W języku angielskim mówiąc o zwracaniu 
na coś uwagi, używa się czasownika „pay” (płacić). W języku polskim 
uwagę można komuś lub czemuś ofiarować. Już te dwa przykłady 
sugerują, że uwaga jest czymś niezwykle ważnym, pewnego rodzaju 
walutą, której wartość wyznacza chociażby fakt, że uwaga wymaga 
czasu – dobra unikatowego, wyjątkowego i możliwego do zainwe-
stowania tylko raz. Tym samym, jeśli ktoś spędza życie (dając czas 
i uwagę), rozwiązując jakiś problem (choćby pozornie), to staje się to 
dla niego osobiście ważne, a to, co osobiście ważne, w pewnym sensie 
staje się nami samymi. 

Funkcjonowanie w bańce niesie ze sobą subiektywne benefity. Gdy 
mamy określony światopogląd, w ramach którego jesteśmy w stanie 
interpretować różnego rodzaju zjawiska, zyskujemy nad nimi niejako 
kontrolę. Przekonanie o własnej wiedzy pozytywnie wpływa na poczu-



A
n

d
r

z
ej

 s
ie

r
A

d
z

k
i /

 B
A

ń
k

i i
n

Fo
r

m
A

c
y

jn
e 

17
0

cie kompetencji i samoocenę. Ponadto, gdy znajdujemy się w grupie, 
która również podziela nasze zdanie, a przy okazji złożona jest z mniej 
sumiennych i zaangażowanych osób, łatwo możemy zdobyć autorytet 
eksperta, który tylko umocni przekonanie o sile wygłaszanych racji. 
Jeśli wiele osób zgadza się z tym, co mówię, to prawdopodobieństwo, 
że się mylę maleje. 

D L A C Z E G O  B Y WA J Ą  S Z KO D L I W E ?

Mimo pewnych subiektywnych korzyści, jakie niesie ze sobą bezre-
fleksyjne samopotwierdzanie, w pakiecie dostajemy także koszty 
takiego podejścia do sprawy. Ceną jest zakwestionowanie podmio-
towości i decyzyjności innych, które wynika z zafałszowanego obrazu 
świata i drugiej osoby. Dla przykładu, jeśli udało nam się osiągnąć 
sukces, skłonni jesteśmy wierzyć w to, że jest to wynik naszych umie-
jętności i słuszności podejmowanych działań. Jednak gdy sprawy idą 
nie po naszej myśli, winę za to ponosić może system, spisek, pech 
lub dowolnie wybrany wróg. Sytuacja natomiast zdaje się wyglądać 
niczym w lustrzanym odbiciu, kiedy dotyczy tych, z którymi nam nie 
po drodze. Ich sukces wynika z przypadkowego trafu losu, a porażki 
z głupoty i niekompetencji. Oczywiście jest to pewna generalizacja, 
a tendencje do tego typu myślenia są kwestią indywidualną, nato-
miast nie trzeba wielkiego wysiłku, by je zaobserwować na co dzień. 

Drugim poważnym kosztem jest zamiana celów na środki i środ-
ków na cele. Zamykanie się w ideologicznych bańkach powoduje, że 
pomoc drugiemu człowiekowi w rozwinięciu tego, co w nim dobre, 
staje się drugorzędne względem metody, jaką ideologia promuje, 
a wręcz narzuca. Hans Rosling w książce „Factfulness” porównuje 
ideologiczne zamknięcie do dziecięcej fascynacji świeżo odkrytym 
młotkiem. Malec, próbując wykorzystać go do wszystkiego wokoło, 
narobi więcej szkód niż pożytku, nie wiedząc jeszcze o istnieniu alter-
natywnych narzędzi.

P Ę K A J Ą C E  B A Ń K I

Kiedy dzieją się rzeczy, których nie braliśmy pod uwagę, szukamy 
wyjaśnień mieszczących się w ramach dotychczasowej wiedzy. Mając 
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pewien bagaż własnego doświadczenia, spotykamy się z wcześniej 
niezauważanymi sytuacjami, których wytłumaczenia, rozwiązania 
i interpretacji szukamy. I choć często odnajdujemy je w już posiada-
nych zasobach, to nierzadko wysoce skomplikowana rzeczywistość 
wymaga nieco większego wysiłku. Czasem nie ma możliwości uży-
cia starych formuł do nowych problemów i należy wziąć pod uwa-
gę aspekty, których nie byliśmy świadomi lub po prostu rozmyślnie 
przymykaliśmy na nie oko.

O ile skąpstwo poznawcze jest naturalnym mechanizmem chro-
niącym przed natłokiem informacji, o tyle intencjonalna ignorancja 
jest kwestią wyboru. Warto pamiętać, że człowiek nigdy nie funkcjo-
nuje tylko w jednej bańce, że nie tylko jedna przyczyna odpowiada 
za różnice między nami. Człowiek żyje w wielu kontekstach z których 
może czerpać to, czego potrzebuje. Jeśli celem jest pomoc drugiemu 
człowiekowi, należy tę różnorodność traktować jak skrzynkę z narzę-
dziami, wystrzegając się, by śruby nie przykręcać młotkiem. Ω
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Jest taki moment podczas świątecznej mszy świętej, gdy 
po długim, nużącym zwykle kazaniu wszyscy podnoszą 
się z ławek i wspólnie, chóralnym głosem przez niespeł-
na dwie minuty jednostajnie recytują długą i uroczystą 
formułę. Zapewne mało kto świadom jest sensu wypo-
wiadanych w tym momencie słów. Symbol konstantynopo-
litański – bo tak modlitwa ta się nazywa – to relikt czasów, 
w których Kościół przywiązywał dużą wagę do znaczenia 
pojęć, za pomocą których definiował swą tożsamość i isto-
tę swego posłannictwa. Z przekazów historycznych wyni-
ka, że nie tylko dostojnicy kościelni, ale również lud boży 
gorączkowo interesował się wówczas doktrynalnymi roz-
strzygnięciami i orzeczeniami soborów. Było tak na przy-
kład w 325 roku, gdy na pierwszym powszechnym soborze 
w Nicei, potępiono poglądy heretyka Ariusza orzekając, 
że Chrystus będąc Synem Boga, jest równocześnie współ-

Kacper Szczukocki

HEREZJE 
KOŚCIOŁA 
ŚWIĘTEGO
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istotny Ojcu. Podobno kwestia ta wzbudzała tak wielkie 
podniecenie, że na targowiskach Konstantynopola łatwiej 
można było usłyszeć opinię na temat natury Wcielonego 
Słowa niż poznać cenę sprzedawanych tam towarów. Dziś 
ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto zapytany o znaczenie 
pojęcia homoousion umiałby udzielić prawidłowej odpo-
wiedzi. Kościół już dawno przestał nauczać – to smutna 
konstatacja, smutniejsza jest jednak ta, że przestał rów-
nież sam siebie rozumieć. 

Według legendy na soborze w Nicei św. Mikołaj spolicz-
kował bluźniącego Ariusza, który jak powiedziano wyżej 
był heretykiem. Jego poglądy godziły w dogmaty krzepną-
cej jeszcze wtedy wiary chrześcijańskiej. Właściwie można 
by zaryzykować stwierdzenie, że sama potrzeba formuło-
wania dogmatów wywołana była koniecznością odpowie-
dzi na coraz to nowe spekulacje, głoszone i wyznawane 
przez licznych wówczas herezjarchów. Subtelności herezji 
pierwszych wieków chrześcijaństwa nie sposób opisać na 
kilku stronach maszynopisu, zresztą ten wątek historii 
Kościoła nie jest zasadniczy dla niniejszego tekstu. Pytanie 
naczelne brzmi: czy dzisiaj, w XXI wieku herezje są jeszcze 
możliwe? Oczywiście, że tak, nie chodzi tu jednak o herezje 
rozumiane w sposób dosłowny. To, co możemy zaobser-
wować, a co mam zamiar opisać poniżej, to przede wszyst-
kim praktyczne przejawy nieuświadomionego odejścia od 
ortodoksji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest programowa 
wręcz nieznajomość natury i istoty własnej wiary.

Aby w sposób skuteczny demaskować przejawy herezji 
należy przede wszystkim poznać jej definicję. W języku 
greckim heiresis oznacza kolejno: zdobycie miasta, mia-
nowanie lub wybór urzędnika, podział i upadek. Wydaje 
się, że pomiędzy dwoma ostatnimi znaczeniami zacho-
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dzi logiczna konsekwencja. Podział to przede wszystkim 
brak jedności, w tym wypadku jedności jakiejś myśli lub 
koncepcji z wykładnią Magisterium. Uparte trwanie przy 
fałszywej opinii lub, co gorsza, ogłaszanie jej jako prawdzi-
wej, prowadzi do nieuchronnego upadku, gdyż powoduje 
zaciągnięcie anatemy – wykluczenia z grona osób objętych 
działaniem sakramentów świętych. Nie można bowiem 
korzystać z łask podważając jednocześnie zasadność ich 
działania. U podnóża każdej herezji tkwi kłamstwo, to 
właśnie ono jest powodem, dla którego Kościół tak rady-
kalnie przeciwstawiał się i zwalczał wszelką heterodoksję. 
Lecz czy kłamstwo właśnie jest największym przewinie-
niem herezji? W katolickiej teologii moralnej zajmuje ono 
miejsce dość szczególne, św. Tomasz pisze o nim, że: „jest 
grzechem nie tylko z powodu wyrządzonej przez nie szko-
dy, ale także z powodu nieporządku, na którym polega; jest 
czynnością, której tworzywem jest to, co być nie powinno”. 
Kłamstwo to świadoma afirmacja nieporządku, przeci-
wieństwo szczerości, a więc bluźnierstwo uczynione Bogu. 
Oszustwo herezji powoduje utratę zdolności rozumienia 
prawdy o Chrystusie i Jego Ofierze, czego nieuchronną 
konsekwencją może okazać się wieczne potępienie. Sama 
jednak umiejętność zdefiniowania herezji nie czyni z nas 
jeszcze specjalistów od jej demaskowania. Przewrotność 
nieortodoksyjnego myślenia bywa trudna do wykrycia, 
często należy szukać jej głęboko pod powierzchnią pierw-
szego wrażenia. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. 

„Trzeba zdać sobie sprawę i wiedzieć z całą jasnością, że 
wszystkie cnoty i dobra, i nawet dobro, którym jest sam 
Bóg, nie czynią nigdy człowieka cnotliwym, dobrym lub 
błogosławionym jak długo to wszystko jest na zewnątrz 
duszy. W ten sam sposób ma się rzecz również z grzechem 
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i złem. Dlatego chociaż to dobrze, że się pyta, docieka 
i poznaje, co czynili dobrzy i święci ludzie oraz co wycier-
pieli i jak żyli jak również co Bóg w nich i przez nich zdzia-
łał i czego chciał, to jednak byłoby stokroć lepiej, gdyby 
człowiek dociekał i poznawał, czym jest i jak się przedsta-
wia jego własne życie, a także czym jest w nim Bóg, cze-
go chce, czego dokonuje, oraz do czego Bóg chciałby go 
użyć albo nie. Dlatego prawda jest gdy się mówi: wyjście 
na zewnątrz nie było nigdy tak dobre, żeby pozostawanie 
wewnątrz nie było lepsze.” 

Powyższy cytat to fragment anonimowego trakta-
tu mistycznego datowanego na koniec XIV wieku, któ-
ry okreś lany jest mianem tzw. „Teologii Niemieckiej”. 
To niewielkie dziełko wydane zostało drukiem niespeł-
na dwieście lat później przez Marcina Lutra, który we 
własnoręcznie napisanym wstępie otwarcie przyznaje, 
że treść traktatu stanowiła dla niego jedną z głównych 
inspiracji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że cytat nie 
skrywa w sobie żadnych niebezpieczeństw. Mówi przecież 
o odkrywaniu Boga w swoim życiu. Gdy jednak przyjrzy-
my mu się bliżej nasze zaniepokojenie może wzbudzić 
sposób w jaki autor tekstu odnosi się do roli cnotliwych 
uczynków w życiu duchowym. Być może spowodowane 
jest to mistycznym usposobieniem Frankfurtczyka (tym 
mianem tradycja określa anonimowego twórcę dziełka), 
któremu bliższa jest perspektywa pobożnej kontemplacji 
niż aktywnego życia pośród bliźnich. Zdziwienie pojawia 
się w momencie, gdy spotykamy się z dokonanym przez 
Lutra rozwinięciem przedstawionej w traktacie intuicji. 
Ktoś może oburzyć się i zapytać: co złego zrobił Marcin 
Luter? Czy nie chciał tylko położyć kresu haniebnemu 
procederowi kupczenia odpustami? Tu czai się kolejna 
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pułapka ignorancji. Wbrew powszechnemu mniemaniu 
większości współczesnych katolików, to nie zniesienie 
celibatu stanowi istotę protestantyzmu. Herezja Lutra 
wiąże się przede wszystkim z wywróceniem do góry noga-
mi katolickiej nauki o zbawieniu. Zaproponowany przez 
XVI-wiecznego augustianina system niemal całkowicie 
pozbawia nas nadziei na to, że żyjąc cnotliwie możemy 
zbliżać się do odkupienia. W teologii Lutra to nie uczynki 
są świadectwem moralności człowieka, to człowiek okre-
śla wartość moralną uczynków. Usprawiedliwienie przed 
Bogiem jest radykalnie aprioryczne, pochodzi z zewnątrz 
i ma charakter bezdusznej predestynacji. To okrutna kon-
cepcja, która skazuje nas na potępienie bez możliwości 
odwołania się od wyroku. Zacytowany powyżej fragment 
„Teologii Niemieckiej” na pierwszy rzut oka niczym nie 
sugerował takiej perspektywy. Na tym właśnie polega 
przewrotność herezji. Kto nie dość rozumie sam siebie, 
ten zawsze ulegnie fałszywej obietnicy raju.

Luter i skutki zaproponowanej przez niego wizji świata 
to temat, który z pewnością przekracza ramy tych luźnych 
rozważań i choć z całą pewnością w dzisiejszym Kościele 
da się zauważyć silne wpływy wyznań reformowanych, 
to jednak nie ten akurat wątek stanowi główny cel moich 
dociekań.

Praktyczne przejawy odejścia od ortodoksji dostrzeć 
można niemal na każdym kroku. Ktoś, kto zawodowo 
zajmuje się teologią lub wykazuje szczególną znajomość 
historii Kościoła na pewno w bardziej kompetentny i skru-
pulatny sposób potrafiłby wskazać obszary zdominowane 
przez takie praktyki. Sądzę jednak, że aby zarysować ich 
główny kształt wystarczy, podstawowa znajomość prawd 
katolickiej wiary. 
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Wróćmy raz jeszcze do metafory niedzielnej mszy świę-
tej. Charakterystycznym elementem każdej eucharystii, 
który na stałe zagościł już w świadomości wiernych, są 
tak zwane ogłoszenia duszpasterskie. Przypominają one 
często drugie kazanie, o ile jednak komentarz do Ewangelii 
ma zwykle formę niezgrabnej i infantylnej przypowieści, 
o tyle dotyczące spraw powszednich informacje parafial-
ne obwieszczane są z werwą, powagą i niemal stuprocen-
towym zaangażowaniem. Okazuje się, że remont dachu, 
organizacja parafialnego pikniku, autokarowa pielgrzymka 
czy nowy termin spotkania scholii powagą swą dorównują 
faktom z życia Jezusa Chrystusa. Nie raz utyskiwano już 
na to, że księża za bardzo pochłonięci są dziś aktywno-
ścią zewnątrzświatową. Nie chodzi tu oczywiście o próbę 
naśladowania życia świeckiego, choć zapewne nie sposób 
wykluczyć również takich przypadków. Parafialny akty-
wizm – bo na nim chce się tu skupić – wynika według mnie 
z silnego przekonania, że ewangelizacja jest prawdziwie 
skuteczna dopiero wówczas, gdy staje się przedmiotem 
jakiejś angażującej całą wspólnotę aktywności – a więc, 
że posługa duszpasterska polega głównie na nieustannym 
„działaniu”. W tym właśnie powinno szukać się powodu 
dla wszelkich kościelnych inicjatyw, które poza formą i być 
może ogólnym dobrym samopoczuciem uczestników nie-
wiele wspólnego mają z istotą wyznawanej przez nich wia-
ry. Jeśli damy się uwieść przekonaniu, że działanie (gest) 
sam przez siebie staje się dobry lub zasługujący wówczas 
zupełnie nowe oblicze odkryją przed nami sakramenty 
święte, których istota tkwić będzie od tej pory w formie, 
a nie w realnym ich znaczeniu. Stąd już tylko krok dzieli 
nas od weekendowych bierzmowań, nieważnych ślubów, 
świętokradczych komunii i chrztów dokonywanych pro-
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forma. Takie podejście już samo w sobie nosi znamiona 
heterodoksji. Podczas gdy wszyscy zachłyśnięci są pustymi 
formami ewangelizacyjnego aktywizmu uwadze ubiegają 
kwestie szczególnie istotne z perspektywy prawidłowe-
go rozumienia i przezywania wiary. Charakterystycznym 
przykładem rażących zaniedbań w dziedzinie edukacji 
duchowej jest powszechne dziś przekonanie o tym, że 
dobre uczynki są wyłącznie efektem indywidualnych 
i suwerennych wyborów człowieka, te zaś podstawę swą 
znajdują w wolnej woli. Popularny jest również pogląd, że 
to właśnie skłonność do czynienia dobra stanowi decy-
dujący argument w dyskusji nad warunkami ludzkiego 
zbawienia. Powszechne lekceważenie roli jaką w procesie 
uświęcenia człowieka odgrywa łaska ma swe nieświadome 
antycypacje w poglądach Pelagiusza, heretyka żyjącego 
i nauczającego w V wieku. Zwolennicy pelagianizmu nego-
wali istnienie i działanie łaski czynnej, a więc tej, która 
zgodnie z doktryną katolicką oświeca rozum i umacnia 
naszą wolę czynienia dobra. Wpływy myśli pelegiańskiej 
manifestują się też wyraźnie w podejściu do roli i znacze-
nia grzechu pierworodnego. Mało kto dziś realnie wierzy, 
że przyczyną wszystkich nieszczęść i upadku człowieka 
jest nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Równie trudno 
byłoby znaleźć entuzjastów poglądu, że w konsekwencji 
wyboru dokonanego przez Adama i Ewę, każde nowona-
rodzone dziecko obarczone jest winą, która może stać 
się przyczyną wiecznego potępienia, a od skutków której 
uwalnia je dopiero chrzest. Zresztą sam chrzest, o czym 
była już mowa, traktowany jest dziś raczej jako symbol, co 
także wpisuje się w katalog pelagiańskich nadużyć. Źró-
dłem wszystkich tych nieporozumień jest programowa 
ignorancja oraz brak elementarnej wiedzy. Brak świado-
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mości zasad własnej wiary pcha ludzi w objęcia intuicji 
i przeczuć, które stoją w sprzeczności z logiką teologii 
i wskazówkami Magisterium. To właśnie miał na myśli 
Pius X pisząc o moderniście, że: „uznaje i ma za pewne to, 
iż rzeczywistość pierwiastka Bożego sama w sobie istnieje 
i nie jest wytworem wierzącego. Gdy zaś kto się go zapy-
ta, na czym polega ta pewność, odpowie, że na osobistym 
każdego człowieka doświadczeniu.” 

Wspomniałem wyżej o  grzechu pierworodnym, ale 
odnoszę silne wrażenie, że problem jest o wiele szerszy 
i dotyczy trudności z jakimi zmaga się współczesność, kie-
dy próbuje odpowiedzieć na pytanie o naturę zła. Grzech 
postrzegany jest dziś raczej jako relikt czasów, w których 
człowiek nieświadomy jeszcze licznych subtelności swej 
natury, pochłonięty był manią nieustannego odmawiania 
sobie radości w imię jakiegoś niezrozumiałego poruszenia 
duszy, które współczesna psychologia określiłaby zapewne 
mianem nałogowej autodeprecjacji. Wyrzucenie pojęcia 
grzechu poza nawias życia społecznego jest przejawem 
szerszego nawyku, jakim stało się metodyczne odmawia-
nie złu znamion zła. Nie mam tu na myśli niezwykle popu-
larnej dzisiaj tendencji do relatywizowania wszystkiego co 
możliwe. Jest to raczej jeden ze złowróżbnych skutków 
postępującego od setek lat, permanentnego kryzysu wia-
ry w szatana. Patrząc na średniowiecze doskonale widać 
jak wielką rolę w życiu ówczesnego człowieka odgrywało 
silne przekonanie o nieustannym obcowaniu z mocami 
piekielnymi. O demonologicznej wrażliwości ludzi wieków 
średnich dobrze świadczą liczne bestiaria, które po dziś 
dzień oglądać możemy podziwiając fasady wczesnośre-
dniowiecznych, romańskich kościołów. Przedstawienia te 
nierzadko przywodzą na myśl pogańską przeszłość ludów, 
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które w późniejszych wiekach włączone zostały w orbitę 
Christianitas. Katalog kreatur jest niezwykle rozbudo-
wany, poza głównymi figurami szatańskiego panteonu 
obejmuje on także mieszkańców chtonicznych czeluści 
i morskich otchłani. „Istoty dwupłciowe, grubianie o sze-
ściopalczastych dłoniach, syreny, hipocentaury, gorgony, 
harpie, inkuby, smokołapy, minotaury, rysie lamparty, 
chimery, cenopery o pyskach lwów rzucających z noz-
drzy płomienie, odonotryannosy, stwory wieloogonia-
ste, węże włochate, szylkretowe i gładkie, salamandry, 
cerasty, dwugłowy o grzbietach uzbrojonych w zęby, hie-
ny, wydry, wrony, krokodyle, hydropeksy o rogach niby 
piła, żaby gryfony, małpy, pawiany, leocrocuty, mantyko-
ry, sępy, tarandy, łasice, smoki zwykłe i jednookie, dudki, 
sowy, bazyliszki, hipnale, spectafici, skorpiony, jaszczu-
ry, wieloryby, amfsibeny, iaculi, jaszczurki, remory, poli-
py, mureny i żółwie.” To tylko niektóre ze stworzeń jakie 
benedyktyński nowicjusz Adso z Melku, bohater powie-
ści Uberto Eco opisywał wpatrując się w bogato zdobiony 
portal klasztornej bazyliki piemonckiego opactwa. Jed-
nak nie tylko zabytki architektury i sztuki sugerują jak 
wielką rolę w chrześcijańskim świecie odgrywał niegdyś 
szatan. Z pomocą przychodzi nam również literatura. 
Nawet pobieżna lektura pism Ojców Pustyni rzuca świa-
tło na podstawowe założenia chrześcijańskiej antropo-
logii, według której człowiek zmuszony jest nieustannie 
odpierać ataki Złego. Mistrzowie ascezy chcą w nas widzieć 
rzucony na pożarcie demonicznym siłom kawałek mięsa, 
dla którego jedyną droga ratunku jest całkowita rezygna-
cja z doczesności i skupienie na kontemplacji. O ile wybór 
takiej drogi życia nie może stanowić powszechnego powo-
łania, o tyle zarysowany przez Ojców Pustyni problem 
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nieustannej ingerencji Złego znajduje potwierdzenie nie 
tylko w pismach późniejszych autorów, ale również w ofi-
cjalnym nauczaniu Kościoła. Silne przekonanie o dzia-
łaniu Szatana w świecie nie jest, jak chcieliby niektórzy, 
średniowiecznym wynalazkiem zabobonnego ludu, który 
w mętnych i upiornych wizjach szuka wytłumaczenia dla 
znoju swej lichej egzystencji. Napięcie pomiędzy tym, co 
boskie i tym, co diabelskie stanowi ontologiczną zasadę 
chrześcijaństwa, jest osią dychotomii w oparciu o którą 
system ten może w sposób kompletny opisywać świat 
oraz starać się wpłynąć na rzeczywistość. Jak przekonuje 
Michał Łuczewski niemal każdy porządek kulturowy i sys-
tem religijny opiera swą tożsamość oraz metodę i zasięg 
oddziaływania na binarnym schemacie, który wyznacza 
granice pomiędzy tym, co właściwe a tym, co obce. Nie 
inaczej jest w przypadku Chrześcijaństwa. Istotną cechą 
chrześcijańskiej kosmogonii jest fakt, że nie ogranicza 
się ona jedynie do akcentowania różnicy tylko za pomo-
cą abstrakcyjnych pojęć (dobro, zło, grzech, łaska), lecz 
potrafi również wskazać ich przyczynę oraz utożsamić je 
z konkretnymi bytami. W przypadku zła, grzechu, niepra-
wości czy potępienia Kościół zawsze wskazuje na Szatana. 
Spadający z nieba jak błyskawica książę tego świata jest 
wyjątkowo ważną postacią na scenie soteriologicznego 
dramatu człowieka. Diabeł jak soczewka skupia w sobie 
cały ciężar i grozę zła, stanowi symbol upadku, zapowiedź 
cierpienia. Jest inicjatorem, początkiem i kresem wszelkiej 
nieprawości, symbolem wszystkiego tego, co – posługując 
się retoryką binarnego kodu – nazwalibyśmy elementami 
niepasującymi do zbioru. Będąc desygnatem zła, szatan 
nieustannie uwypukla różnicę, na której opiera się chrze-
ścijański opis rzeczywistości. Dopóki odczuwamy napię-
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cie pomiędzy sacrum i profanum, dopóty wizja świata 
jest dla nas spójna i kompletna. Kiedy równanie zostanie 
pozbawione elementu demonicznego wynik przestaje być 
logiczny, a cały system zaczyna przypominać dom bez 
fundamentów. 

Proces powolnego oswajania zła rozpoczął się u schył-
ku średniowiecza i jest nieodzownie związany z pojawie-
niem się pierwszych tendencji do patrzenia na świat przez 
pryzmat naukowy. Zdaniem Łuczewskiego to właśnie 
zaproponowany przez naukę sposób opisu rzeczywistości 
zmarginalizował teologię i doprowadził do zneutralizowa-
nia kategorii takich jak dobro i zło. Naturalną konsekwen-
cją tego stanu rzeczy było zakwestionowanie autorytetu 
i siły sprawczej szatana, co doprowadziło do niemal całko-
witego wyrzucenia go poza nawias ludzkich spraw i zmar-
twień. Od tej pory szatan jest raczej figurą retoryczną, 
symbolem, przenośnią lub po prostu elementem folkloru. 
Mało kto traktuje go dziś jako realny byt, niewielu wie-
rzy też w jego nieustanną ingerencję. Ten pozorny egzor-
cyzm jest w istocie realizacją szatańskiego planu i wielkim 
tryumfem jego obecności. Pozbawione tożsamości zło 
wygasza napięcie pomiędzy sacrum i profanum, Bóg bez 
antagonisty staje się pustym pojęciem, a pytania o sens 
Jego istnienia sprawiają nam coraz większe trudności. 
Kościół od dawna nie ma już prawie żadnego wpływu na 
przebieg procesów, które kształtują naszą rzeczywistość. 
Gdy jednak milcząco godzi się z upadkiem wiary w Złe-
go, wówczas sam przed sobą wyrzeka się sensu własnego 
istnienia. Dzisiaj słowo „szatan” nie wywołuje już grozy, 
lecz wzbudza uśmiech litości na twarzy. Być może jednak 
w jakiejś mierze rację miał bohater cytowanej już powie-
ści Eco, demoniczny Jorge z Burgos, widząc w lęku przed 
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diabłem najmędrszy i najtkliwszy z Boskich darów. Zniwe-
lowanie ontologicznej różnicy pomiędzy pojęciami dobra 
i zła niesie za sobą jednak coś więcej niż tylko degradację 
i pozorną dezaktualizację chrześcijańskiego systemu war-
tości. Doskonale rozumiał to Rene Girard, który w ramach 
stworzonej przez siebie koncepcji mimetyczno-ofiarniczej 
dużo miejsca poświęcił problemowi kryzysu ofiarniczego. 
Francuski antropolog kultury właśnie w zatarciu podsta-
wowych różnic widział przyczynę galopującej przemocy. 
Według Girarda każda społeczność funkcjonuje w oparciu 
o sztywne i nienegocjowalne kategorie, które zapewniają 
każdemu jej członkowi poczucie indywidualnej tożsamo-
ści oraz narzucają mu role jaką odgrywa w ramach całe-
go układu. Kategorie te pełnią funkcje podstawowych 
współrzędnych, koordynatów będących gwarancją istnie-
nia wspólnoty. Kiedy różnice ulegają rozkładowi, erozją 
dotknięte zostają wszystkie więzi i relacje. Powszechny 
egalitaryzm pojęciowy jest pierwszym, lecz nieodwra-
calnym krokiem w kierunku chaosu, agresji i rywalizacji. 
Korowód przemocy trwa, dopóki wspólna ofiara nie położy 
kresu mimetycznej zazdrości członków wspólnoty. Odma-
wiając tożsamości złu podjęliśmy decyzje o rozpoczęciu 
wojny wszystkich ze wszystkimi, pojednawcza ofiara może 
okazać się ponad nasze siły. Wszystko dlatego, że zaprosi-
liśmy do naszych serc szatana, w którego przecież od daw-
na już nie wierzymy, ale który – cytując Heraklita – będąc 
niewidzialnym, rządzi, panuje nad tym, co widzialne. Ω
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DĘBOWA GÓRA

1.
Wchodzę na Dębową Górę
brodząc w mokrych jagodach i konwaliach
gubię ścieżkę i znowu ją znajduję
czasem potykam się o konar
wpadam w dół
ale trzymam się zasady
iść naprzód
więc idę
na Dębową Górę

Konwalie wysuwają białe łebki
paprocie prostują łabędzie szyjki
pies chłepce zieloną wodę
Dębowa Góra pręży grzbiet w słońcu
aż łuszczy się na niej naskórek
zeszłorocznych liści

2.
Teraz na przykład
próbuję sobie przypomnieć 
chwilę w lesie
kiedy poczułem że nie jestem sam



To nie był niepokój
ani religijna ekstaza
po prostu pewność
że las jest rodzajem 
przejawu
To była chwila 
kiedy światło między drzewami zamarło
jakby w cudzysłowie
i było cicho
ale nie tak jak zwykle
tylko jakby dla okazania
czyjegoś milczenia

Na szczęście trwało to krótko
i znowu mogłem ciamkać nudę
moich „przygód”

3.
I znowu schodzę
z Dębowej Góry
tunelem światła
słoneczną aleją
czuję zapach ziół
i mokrego piachu
co żyje 



podnosi się
co martwe
poddaje żywemu swe ciało

Pies biegnie przodem
wypręża się w pałąk i oddaje stolec
pod kępą młodych pokrzyw
niech się nasyci ziemia
błogosławieństwem nawozu

Słońce migocze w liściach i kałużach
schodzę w dół pewny
że inaczej być nie może



PYLENIE

Zielone strukturki
pod czystą powierzchnią kałuży
niedaleko miejsca
skąd podawałem worki z 
ekogroszkiem synowi
a on układał je w piwnicy

Nieruchome skupiska
zatopionych pyłków
w chwili gdy powiedziałem
przerwa
bo zabolały mnie plecy
i jeszcze spojrzenie
przechodzącego mężczyzny
liżącego loda 
gdy odkładałem ciężkie
napite wodą palety

Jednak każda praca
zostanie wynagrodzona
pomyślałem znacznie później
pod warunkiem
że wykonuje się ją uważnie



HOTEL „RZESZÓW”

1.
Tuż przed wyjazdem życie
rozpada się na części pierwsze
które trzeba zmieścić w walizce z kółkami
Nie lubię podróżować
chyba urodziłem się gapiem
wolę patrzeć ze stałego miejsca
na zmieniające się pejzaże
na tak zwane centrum wydarzeń
to dlatego lepiej mi 
w hotelowym pokoju
z widokiem na obce miasto
niż w brzuchu tego miasta

Wieczorny rynek huczy jak ul
człowiek jest podobno istotą społeczną
ale z ulgą opuszczam tłum
i zagłębiam się w przenośną samotność
Mimo wszystko nasiąkam obcością
podejrzane zapachy gromadzą się
w ubraniu i włosach
bardzo intensywnie myślę o powrocie
analizuję trasę szybkiego dojazdu
do punktu wyjścia
to łagodzi mój niepokój



w sytuacji przejściowej
lecz kiedy pomyślę o tych milionach
które musiały opuścić domy
i nigdy do nich nie wrócić
to czuję się wybrańcem losu
bo przecież niemal wszystko
zależy ode mnie
tylko ten numer w hotelu
jak zawsze dzieło przypadku
i ten widok
który mógł być całkiem inny
gdyby nieznane siły
sprzęgły się w odmienną wypadkową
Czy napisałbym wtedy
że ukośne pręty deszczu
chłoszczą szary klocowaty kształt
po drugiej stronie szumiącej ulicy?

2.
Facet na dole odpalił kosiarkę
ma do skoszenia kawał trawnika
jedzie od zewnętrznej
posuwa się ku środkowi
odwrotnie niż wszechświat i miasto
wyrzuca trawę z kosza na 
samochodową przyczepkę
i znowu rusza



Patrzę na niego z okna 
na ósmym piętrze hotelu
Będzie dziś padać cały dzień
facet w końcu skosi trawnik
ale widzę że nie robi tego z miłością
tylko dlatego że taką ma robotę
nie mogę wymagać od niego więcej
trawnik musi być skoszony
bo takie było polecenie góry
może za jakiś czas inny facet 
przyjdzie i sprawdzi
czy trawnik wygląda jak należy

Nawet jeśli nie robi tego z miłością
to robi to porządnie
nie zostawia niedostrzyżonych pasków
tylko bierze trawę na pół szerokości ostrza
Zjechałbym do niego i powiedział
że zna się na swojej robocie
ale pada i nie chce mi się
opuszczać mojej wieży
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