70

����� N���R�:
D��ND�R SR�ND�R

150

MARIOLA
SMAUGOWA
Samiec alfa Romeo

spis treści

156

ALA BAMA
Katofaszyn

166

JAKUB DyBeK
O mundurze
konserwatysty na
uniwersytecie

ch
j ty
a
t
czy
, leć
Nie ziarstw
d
nu
am
ę 51, a t
n
o
r
t
s
a
n

170

KSAWeRy
GAWROSZ
Ciuchy lewicy

PReKłeLeK. GDZIeśMy�

8

DAWID WILDSTeIN
Dzienniki placowe

30

MAReK KOchAN
Dziewczyny z Luftwaﬀe

52

MATeUSZ MATySZKOWIcZ
Andrzej. Fragmenty pisarza
LATA WścIeKłeGO DIScO

64

KRZySZTOF WOłOD�KO
Lata 90.

74

MARcIN heRMAN
Kinocyrk lat 90.

174

82

180

91

ANNA ST�PNIAK
Moda turecka
PAWeł ROJeK
Miasto-dziewica
Gender
i eschatologia

JeRZy KOPA�SKI
Bo to dobry film był
�WyWIAD�
Paleokonserwatyści
chodzą w rurkach

92

ReMIGIUSZ
WłAST-MATUSZAK
Polski film dokumentalny

98

LyTeRATURA BARDZO POLSKA

242

�WyWIAD�
MAReK JUReK
Dzięki naszej działalności
jako prawicy katolickiej
funkcjonował pluralizm

186

ADRIAN SINKOWSKI
Ważny jest kontekst,
nie samo dzieło

�WyWIAD�
KS. STANISłAW OPOcKI
My czcimy święto,
a Romowie
czczą zmarłych

106

190

248

ANTONINA
KARPOWIcZ-ZBI�KOWSKA
Historia pewnej transgresji

114

BARTOSZ BORUcIAK
EMINEM

120

GABRIeL KAyZeR
Popepoki
BIKINI GeNDeR

132

�WyWIAD�
MAcIeJ chłOPeK
Bikiniarze. Rurkami
w system

138

LeSZeK ZABOROWSKI
Tyrmand 1989

144

ARTUR SZcZePANIK
Historia bokserskiego
felietonu

�WyWIAD�
JAceK DUKAJ
Literatura to nie
piesek do karmienia
pod stołem
TO Tyż POLSKA
LyTeRATURA

204

ARKADy SAULSKI
Dokumenty

224

TOMASZ ROWI�SKI
Św. Marcin z gościńca

228

TOMASZ ROWI�SKI
Monologi św. Marcina

Ojcze nasz po cygańsku
DZIAł POWAżNy

250

MARcIN PIecZyRAK
Polityka historyczna

266

DAGOMe
Przeklęte continuum
AFTeReK

286

BARTOSZ BORUcIAK
Kicz

290

GeNDeR ROMA

KRZySZTOF
KłOPOTOWSKI
Odjazdowe kino „Žižek”

234

296

MATeUSZ K. DZIóB
Beati pauperes

cZeSłAW WIłOSZ
Ostatnia strona

do lektury przystąp

kwartalnik, nr 70, 2014 rok
Kierownik stoku, uwodziciel:

Mateusz Matyszkowicz

Rumiany personel:

Piotr Pałka (wicekierownik, fordanser), Dawid Wildstein
(wicekierownik, smarowacz nart), Tomasz Rowiński (sekretarz,
rozpychacz śniegu), Izabela Nottowska (skład i łamanie kijków),
Ewa Horszczaruk (malowacz znaków), Anna Kierzkowska
(marketing stoku: marketing@fronda.pl)

Zawiani narciarze:

Tomasz Bardamu, Tomasz Kempski, Jakub Lubelski,
Jakub Moroz, Wojciech Mucha, Zofia Orłowska,
Samuel Rodrigo Pereira, Adrian Sinkowski, Tewu z Empewu,
TW z Krakowa, Leszek Zaborowski

Korekta trasy:

Katarzyna Szol

Okładka:

Izabela Nottowska
Specjalne podziękowania dla Leopolda Tyrmanda i jego aligatora

Adres redakcji:

ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
tel. (022) 836 54 44, 877 37 35, fax (022) 877 37 34
www.pismofronda.pl www.wydawnictwofronda.pl
facebook.com/pismofronda
facebook.com/frondawydawnictwo
fronda@fronda.pl

Wydawca:

Fronda PL Sp. z o.o. Zarząd: Michał Jeżewski

Druk:

Drukarnia im. A. Półtawskiego
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce

Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów
i zmiany tytułów. Materiałów
niezamówionych nie odsyłamy.

Prenumerata:
Prenumeratorzy otrzymują kwartalnik po preferencyjnej
cenie 25 zł za egz. Wydawnictwo pokrywa koszty wysyłki.
Cena rocznej prenumeraty wynosi 100 zł.
Kwotę tę prosimy przelać na konto Wydawnictwa
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686, podając informację,
od którego numeru mamy wysyłkę rozpocząć. Kontakt
w sprawie prenumeraty, a także zakupu numerów
archiwalnych: Janina Szajnar: janina@fronda.pl lub:
prenumerata@fronda.pl
www.wydawnictwofronda.pl/prenumerata

Redakcja „Frondy” nie ponosi
odpowiedzialności za treść
i formę reklam.
ISSN 1231-6474; Indeks 380202

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem
Obsługi Klienta pod numerem 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne
w godzinach 7:00–18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora

Wyszedłem z lokalu
i dopadła mnie furia

DZIENNIKI
PLACOWE
Grudzień 2013 – luty 2014

Dawid Co mógł uczynić jeden Crassigyrinus przeciw niezmiennym
Wildstein procesom tego świata, które ścierały na proch
łańcuchy gór i miażdżyły kontynenty? Za mały był.
Oda do płaza. Chciałbym przedstawić
Wam jednego z najważniejszych moich bohaterów. Pierwszego reakcjonistę. Istotę odważną, która pokazała nam, że wszystko
jest możliwe. Że można zbuntować się
przeciw fatum. Odrzucić iluzję postępu. Przedstawiam Wam herosa – płaza Crassigyrinusa.
Jego historia zaczyna się jak wiele innych. Była sobie ryba, a z ryby
wyewoluowały płazy. Wśród nich
nasz bohater. I zaczął ten płaz stąpać po ziemi i rozglądać się. I zobaczył wiele rzeczy paskudnych. Zło,
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pychę innych płazów, wojny, kataklizmy, ucisk słabszych przez silniejszych. Pleniące się rośliny, nihilizm zielonych dżungli Karbonu. I Crassigyrinus stanął, powiódł wzrokiem po połaciach ziemi
i jej mieszkańcach i krzyknął: Oskarżam! Pewnie po francusku.
Ale co mógł uczynić jeden Crassigyrinus przeciw niezmiennym procesom tego świata, które ścierały na proch łańcuchy gór
i miażdżyły kontynenty? Za mały był (choć w porównaniu z innymi płazami tego okresu, ułomkiem nie był – masywny, miał około
dwóch metrów długości) na takie zadanie nasz bohater. Więc co
zrobił – po raz ostatni rzucił spojrzeniem w dal, w ginące gdzieś
wśród chmur szczyty gór, wciągnął w nozdrza zapach rozgrzanej
pustyni, z pewnym podziwem spojrzał na brutalność lasów Karbonu… i stwierdził: Walę to wszystko, ja się wypisuję. Crassigyrinus
uznał, że zostanie z powrotem rybą. Że zagra na nosie postępowi.
Nie było to łatwe, miliony lat trwały przygotowania, a o wyrzeczeniach lepiej nie mówić. Ale udało się. Skrócił swoją czaszkę tak,
by jej proporcje względem reszty ciała były podobne do rybich.
Jego kończyny przednie uległy niemalże zanikowi i wyrastały
w miejscu, gdzie kończył się jego łeb. Przypominały parę płetw.
Tylne kończyny także się zmniejszyły, zaś ogon wydłużył, stając
się rodzajem muskularnej płetwy… I powrócił Crassigyrinus do
wody. I trwał w niej, odrzucając kuszenie postępu, przez miliony
lat. I tylko patrzył ze smutkiem na zło, jakie rozpanoszyło się na
ziemi. Aż w końcu mu się wymarło.
Czy można powiedzieć, że Crassigyrinus przegrał? W pewnym
sensie tak. Płazy nie posłuchały jego słów. Ruszyły dalej. Wyewoluowały we wredne gady, a potem parszywe ssaki. A te co zrobiły – to już dobrze wiemy. Zbudowały bombę

Była sobie
ryba, a z ryby
wyewoluowały
płazy
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Smutna jest tęcza

atomową oraz wymyśliły totalitaryzmy i gender. A Crassigyrinus?
Tylko kości, odkrywane w kilku dawno wyschniętych sadzawkach,
niosą wspomnienie o nim.
Ale wiem jedno – gdy nadejdzie dzień sądu i wezwani zostaniemy przed oblicze Najwyższego, ten prehistoryczny płaz wstanie
i powie: Przeżyłem swoją ewolucję godnie. Jestem niewinny.
I myślę, że zastępy anielskie zaśpiewają wtedy na jego cześć.
Więc pamiętajmy o tym płazie i o jego testamencie, który dla
nas pozostawił.
Przejeżdżałem obok placu Zbawiciela. Smutna jest tęcza.
Do Polski przybyła mroźna zima. Kwiatuszki na tęczy, wtykane
łapkami pełnych ideałów młodych dziewcząt, zwiędły, umarły, łebki tulipanów ponuro wskazują zimną ziemię. Napis Najpierw tęcza,
potem my?, ledwo widoczny spod biało-brunatnej brei pomieszanego z błotem śniegu. Metalowy stelaż, ponury szkielet, jedyne,
co pozostało z Polski homofilskiej i tolerancyjnej (trwający mimo
ognia i mrozu – niczym krzyk i oskarżenie) powoli się obnaża. Odpadają od niego transparenty wołające o miłość. Tęczowe, plastikowe flagi tracą kolory. Karteczki z modłami o tolerancję, wtykane
w szpary metalowych kości tęczy, dawno zgniły pod wpływem
okrucieństwa wiatru i wody. Nawet pogoda, ta matka entropii, pokazała swoją homofobię.
Plac Zbawiciela to nie jest kraj dla tolerancyjnych ludzi. Czas
żeglować na zachód.
Zmęczony wesołym ściemnianiem Nowego Światu, poszedłem
na spacer po Czerniakowie. Pierwszy stycznia, było szaro. Wisła
szara, nadbrzeże szare, niebo szare i Warszawa szara. Spotkałem wielu ludzi. Byli smutni i mieli kaca. Usiadłem na betonowych schodkach nad Wisłą. Przechodził menel. Miał kaca i był
szary. Pozdrowił mnie, a ja jego. Poszedłem do osiedlowej knajpy. Wszyscy mieli kaca i byli smutni. Pan za ladą był smutny
i goście smutni. Nawet ozdoby świąteczne na smutnych kwiatkach sprawiały wrażenie, jakby miały potwornego kaca. Smutne
były kamienice. Dwumetrowy plastikowy murzyn witający gości
w osiedlowej pizzerii też szary i smutny. Samotny dresiarz na

Ostatnie smutne wydarzenia, niczym jakieś parszywe magdalenki, przypomniały mi rozmowę sprzed kilkunastu dni.
Powiększenie. Taka knajpa w Warszawie. Piję piwo w kącie
i modlę się, żeby nikt mnie nie rozpoznał. W końcu, jak wieść niesie, jestem faszystą, a dla takich no pasaran. Niestety, ktoś mnie
dekonspiruje. Dosiada się do mnie dziewczyna, ale wcale niemotywowana potrzebami damsko-męskimi czy chęcią zawiązania
przyjaźni. Atak frontalny, boję się, ledwo łapię oddech. Czemu tak
nienawidzisz Owsiaka? Z moich ust wydobywa się tylko jęk. A czemu tak plujesz na Grodzką? – Dziewczyna poczuła krew i dociska.
Przeszkadza ci jej seksualność, jej ubiór? A ja uważam, że wyglądasz
jak śmieć. Ale pozwalam ci chodzić po ulicach. Ujęty łaskawością,
ośmielam się odpowiedzieć: Ale mi wisi, w co się Grodzka ubiera.
Wróg na chwile traci rezon. Udało się – atakuję dalej. Mnie przeszkadzają jej kontakty z mordercami księdza Popiełuszki. Dziewczyna
patrzy mi prosto w oczy przez chwilę… I nagle wybucha szczerym,
przyjaznym śmiechem. Jakbyś naprawdę nie miał się czego czepiać,
tylko jakichś historii sprzed lat.
Ot, jeden z rodzajów duszy polskiej mi się objawił. I wciąż mi
się przypomina.
O pobiciu Lenina. OK, jestem już na lotnisku. Mogę napisać
o największej przyjemności rewolucyjnej, jaka mnie spotkała. No
to, czytelniku, mała zabawa. Wyobraź sobie, że jesteś na moim
miejscu. Temperatura minusowa. Jest ci więc zimno. Słyszysz
narastający wrzask i… Nagle huk. Rzeźba zbrodniarza uderza
w ziemię, rozbija się na kawałki. Tłum wyje, ludzie rzucają się na
kamienne truchło. Wrzask narasta. Nie wytrzymujesz. Chowasz
legitymację dziennikarską do kieszeni i rzucasz się w tę gęstwę ludzi. Rozpychasz się rękami, łokciami. Przed chwilą było ci zimno,
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trzepaku był smutny i miał kaca, a niedobry wiatr dodatkowo go
zasmucał.
Uwielbiam tę kacoszarą wspólnotę Warszawy. Prawdziwa spełniona utopia. Wszystkie te rewolucyjne brednie lewactwa mogą
się schować przy boskości Warszawy pierwszego stycznia. Stolica
zawsze najlepsza.

Piję piwo w kącie
i modlę się, żeby nikt
mnie nie rozpoznał
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Myślę o tych
dziewczynach
i nagle bierze mnie
potworna ochota

teraz czujesz, że zaraz ugotujesz się w swojej puchówce i swetrze. Przeciskasz się coraz bliżej granitowej padliny. Wrzeszczysz:
Pozwólcie mi, pozwólcie. Po dłuższej walce tłum się jednak przed
tobą rozstępuje. Jesteś obok szczątków Lenina. Szmata patrzy na
ciebie z resztek swojej twarzy. Włazisz na niego. Ukraińcy pomagają ci. Wręczają ci wielki młot. Walisz na oślep, z cały sił, przez
kilka minut. Kawałki granitu lecą we wszystkie strony. Tłum wyje.
Wykończony, oddajesz kolejnemu narzędzie zbrodni. I odchodzisz
ze świadomością, że waliłeś młotem w pomnik tego zbrodniarza,
bydlaka, który wymordował miliony ludzi.
OK, ciężko to nazwać dziennikarstwem. A może lepiej nazwać
„dziennikarstwem mocno zaangażowanym”? Możecie mnie teraz obrażać. Ale uczucie wspaniałe, kto nie przeżył, ten trąba. I nie skuma.
Bo właśnie pobiłeś Lenina…
Podryw à la Kijów. Zwiałem przed zimnem do kawiarni przy
Chreszczatyku, głównym bulwarze Kijowskim. Przy stoliku obok
trzy ukraińskie ślicznotki, jakieś 20–25 lat. Kozaczki, futerko na
kołnierzach i warkocze. Trochę dalej jakiś typ. Małe to i chude, typ
Greka, który dodatkowo doprawił sobie i tak ciemną karnację pobytami na solarce. Morda zniszczona i zasuszona, łapy obwieszone złotem. Atłasowy garniak, taki błyszczący jak psu jajca (panie
przepraszam).
Typ najpierw głośno się awanturuje przez telefon i kogoś zwalnia. Wrzeszczy po angielsku tak długo, aż dziewczyny obok zwracają na niego uwagę. Typ usatysfakcjonowany dosiada się obok
i zaczyna kiepską angielszczyzną nawijkę: Jestem biznesmen, nie
bójcie się, ja szanuję waszą rewolucję, ja mam żonę, nie bójcie się, ale
nie jest mi z nią dobrze, ale mam masę pieniędzy, chodźmy gdzieś, dajcie swoje numery telefonów. Dziewczyny skonsternowane, a typ gestykuluje tak, żeby wyraźnie było widać jego złote bransolety. Ale
nic to nie daje, panny zbierają się do wyjścia, chcą płacić. Pociemniały Grek chwyta się ostatniej deski ratunku i wyjmuje trzy różne
paszporty. Podnosi je jak talię kart i nawija: Patrzcie ile paszportów,
mogę jeździć, chcecie?.
Patrzę na to i zdaję sobie sprawę, że jeszcze 20, 30 lat temu tabuny takich typów polowały w polskich hotelach. Że i dziś takie
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typy łowią na Kubie, w Tajlandii czy Wietnamie. Zasuszeni Grecy,
tłuści Niemcy, pretensjonalni i jakże lewicowi Francuzi i kto tam
jeszcze. Myślę o tych dziewczynach i nagle bierze mnie potworna
ochota, a ja raczej spokojny, by podejść do tego typa i wybić mu te
jego zęby, za Polskę komunistyczną, za Wietnam, za Kubę…
Ale nagle jedna z dziewczyn wybucha śmiechem. Wszystkie
trzy odwracają się i wychodzą, zostawiając oniemiałego podrywacza, który ciągle nie zrozumiał, że spóźnił się kilka lat i złe miasto
wybrał. Gdy zobaczyłem jego minę, odechciało mi się go bić i sam
wyszedłem.
Choć trochę żałuję…
Majdan wcale nie jest jednokolorowy. Bardzo wiele rzeczy może tam nas niepokoić i należy o tym rozmawiać. Ale
człowiek nie ma już na to sił, bo najpierw musi tłumaczyć, że nie
chcą tam zabijać Polaków, nie ma noworodków nabijanych na sztafety, nie morduje się rodzin żydowskich, nie atakuje się polskich
autobusów.
Antyklerykalizm bywa zabawny. Na setkach profili moich
znajomych pojawiły się głosy oburzenia z powodu tego, że Zdrojewski dał 6 mln zł na budowę Świątyni Opatrzności, konkretniej
na tę jej część, w której upamiętniony będzie m.in. Jan Paweł II.
Oburzenie jest wielkie i niesłychane. Jak się wczytać w te dyskusje, ich dynamika jest taka sama – gdzieś niknie Zdrojewski, zostaje

Czemu on dostaje kasę,
a nie małe teatry?
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Projekt tej świątyni
jest niestety… brzydki

tylko wredny i pazerny Kościół, który wyciąga łapy po swoją kasę.
A jak wiemy dodatkowo, cały Kościół to pedofile. Czemu on dostaje
kasę, a nie małe teatry? Co za zły Kościół i biedne, małe teatry.
I to by było na tyle…
Tymczasem gdyby się zastanowić bez emocji: czy jest w tym coś
niesamowitego, że państwo polskie finansuje za 6 mln (to jakiś
ułamek ułamka ułamka ułamka państwowych funduszy, urzędnicy HGW dostają w ciągu roku większe premie – cztery razy więcej)
religię (a nawet mocniej – wiarę, przekonania), którą wyznaje
znacząca większość populacji? Że finansuje upamiętnienie jednej
z nielicznych postaci, która dla tego narodu jest bezdyskusyjnym
bohaterem? To jednak sprawy fundamentalne, zapewne ważniejsze nawet niż małe teatry.
Zaś małe i biedne teatry nie dostają dotacji nie dlatego, że
wredny Kościół je zabiera, ale dlatego, że Zdrojewski, jak i cały ten
rząd, prowadzi absurdalną i pozbawioną szerszego planu politykę
wydatków. Zaprawdę, w normalnym państwie i Kościół byłby cały,
i małe teatry syte.
Ale oczywiście kto jest winien? Zły Kościół, a nie rząd, politycy,
gigantyczne wydatki na biurokrację itd. To Kościół jest fuj. I całe
środowisko może się głęboko oburzać. Jest winny ostateczny!
I to by było na tyle mądrości antyklerykalizmu.
Dawid
PS A przy okazji nie można nie zauważyć, że projekt tej świątyni jest niestety… brzydki.
Siedzę właśnie w knajpie na placu Zbawiciela. I patrzę na
plac bez tęczy. Przykro mi, ale teraz jest po prostu dużo ładniej.
I tyle. Nic więcej dodawać nie trzeba. Pogódźcie się z tym, drodzy
fani LGBT i innych literek. Z tęczą na placu Zbawiciela było jak
z waszymi postulatami. Była brzydka, durna, bez sensu i kompletnie absurdalna.
Wcześniej napisałem status o tym, że plac Zbawiciela, z którego miasto usunęło tęczę, jest ładniejszy. Oraz stwierdziłem, że
postulaty LGBT są absurdalne. Oto mowa miłości, jaką dostałem
w zamian od reprezentantów tych środowisk – na publicznym pro-

Ciekawe co red. Dawid powiedziałby, gdyby spalono jakąś
brzydką synagogę. Albo kościół.
Siedzę właśnie w knajpie przy byłym getcie. I patrzę na to
miejsce bez Żydów. Przykro mi, ale teraz jest po prostu dużo
ładniej. I tyle. Wyobraź sobie Dawidku sytuację hipotetyczną ;
że ja Ignacy Wrzesiński siedzę na Placu Zbawiciela i patrzę
na brzydkiego Dawidka siedzącego również na tym samym
Placu Zbawiciela ,bez którego ten Plac byłby ładniejszy – czy
kierując się Twoją logiką powinienem spalić Dawidka czy
wysłać do gazu .? wszak Dawidek jest brzydki i durny
i zapewne wielu by się z tym pogodziło ze bez takich
Dawidków byłoby w Polsce ..i ładniej i mądrzej .
Dawidek jako przedstawiciel narodu szczególnie
doświadczonego przez nazizm – wykazał się sposobem
myślenia godnym …starego nazisty .
Najpierw należy wyslac Dawidka do gazu a potem spalic.
vivat samosady… następnie spalimy dom Pana Davida, bo mi
sie np. nie podoba.
to już woła o pomstę do nieba (a właściwie o wprowadzenie
w końcu u nas przepisów odnośnie mowy nienawiści).
Zostawcie zachwyty nad pisarstwem tych nowych
przedstawicieli haskali.

A pod tym całym zestawem mistrzowskich argumentów i analiz
mamy też głos spokojny i rzetelny – jako piękną puentę:
Typowa prawicowa arogancja przemawia przez Pana W.
Update – piękne przedłużenie beki:
Pewna postać pisze: nie jestem antysemitą, ale w niektórych przypadkach zaczynam rozumieć pewne dawne zdarzenia w Niemczech…
Boże, takiego fanatyzmu, bólu dupy i idiotyzmu nie da się strollować. I jak to cuchnie ledwie ukrywanym antysemityzmem.
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filu (zwracam uwagę na jakość metafor oraz zupełnie szczere groźby – od związanych z gazowaniem i paleniem do zawołań o prawną
penalizację stwierdzeń „postulaty LGBT są absurdalne”). Polecam
do czytania wszystkim – zabawa świetna [zachowana pisownia
oryginalna – red.].

W czasie gdy
LGBT sugeruje, że
powinienem pójść do
gazu, żeby zrozumieć
okrutny los tęczy
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Pal licho, że
naziści mylą mu
się z katolikami

Trochę samozachwytu… W czasie gdy LGBT sugeruje, że powinienem pójść do gazu, żeby zrozumieć okrutny los tęczy, część
narodowej prawicy nadaje mi nowy tytuł: Dawid Wildstein – to pan
jest największym trollem prawicowego dziennikarstwa.
Dodajmy do tego Kingę Dunin, która nazwała mnie nazihipsterem.
No to ja się pytam, kto ma jeszcze tak imponujące CV?
Antysemityzm jest durny i obleśny. Jak każde durne uogólniania zastępujące refleksję. Jak rasizm itd. Dodatkowo zawsze już
będzie w nim tkwił dym z krematoriów.
Więc antysemitów nie znoszę. Ale ostatnio na podium typów,
których najbardziej nie znoszę, wkroczył ziomek zwany „tropicielem antysemityzmu”.
Spotkałem ostatnio takiego tropiciela i piłem z nim piwo. Jedno, więcej nie wytrzymałem.
Pal licho, że najczęściej jest to jakiś metroseksualny pajac, który
w przerwach między czytaniem modnych i lewicowych broszurek
musi odczuć powiew politycznego zaangażowania w walce z ciemnogrodem polskim.
Pal licho, że najczęściej jego odwaga, jakże wyraźna przy grupie
moherowych babć, kończy się, gdy zobaczy dres Adidasa. Wtedy

Uwielbiam babcie rewolucji. To najtwardszy segment
obrońców. Czy jest minus 20 czy minus 10, czy strzały, czy zamieszki, czy noc, czy dzień - oddziały rewolucyjnych babć są zawsze w gotowości. Mają oczywiście ograniczoną mobilność, więc
nadrabiają niezłomnością.
Podszedłem wczoraj do ukraińskiej babci, owiniętej piękną,
kolorową chustą w kwiaty. Babcia z niesamowitą zawziętością ude-
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tak jakoś milknie i spuszcza wzrok. A potem na blogu napisze, że
chce się wyprowadzić z Polski.
Pal licho, że tropiciel antysemityzmu najczęściej nie odróżnia Żyda od geja, a ten ostatni myli mu się z transseksualizmem, a i tak wszystko kojarzy mu się z Grodzką i małymi
zwierzątkami.
Pal licho, że naziści mylą mu się z katolikami, ci z pedofilami,
a i tak na końcu jest odwieczny boss – starsza i dziwnie pachnąca
moherowa babcia.
Pal licho, że tropiciel antysemityzmu najczęściej jest święcie
przekonany, że Holocaust i druga wojna światowa to spisek katolików i białego, heteroseksualnego patriarchatu, a ich przyczyną
była homofobia.
Najbardziej denerwuje mnie w nim jego hipokryzja. Ten niezłomny bojownik o prawdę, pełen radykalnych ocen i maksymalizmu etycznego dziwnie milknie, gdy mowa o Żołnierzach
Wyklętych. Coś pojękuje, uśmiechnie się z pogardą, prychnie, sapnie i nagle odkrywa wielowymiarowość ocen i perspektyw w opisie
historii. Nagle gubi się gdzieś jego umiejętność oceny. Nagle odkrywa same niuanse i różne odcienie szarości…
Różne odcienie szarości wyrywania paznokci, niuanse strzałów w tył głowy i tortur, którym poddawani byli ci, którzy walczyli
z nazistami. Relatywizm masowych mordów oraz skomplikowanie dołów śmierci, do których wrzucano pozbawionych imienia.
No i oczywiście wielowymiarowość totalitaryzmu, który wymordował setki milionów istnień ludzkich, oraz głębię dusz jego
funkcjonariuszy.
„Tropiciel antysemityzmu” to straszny dupek. I idealny wytwór
bełkotu XXI wieku przy okazji. Ech, płoń Babilonie.

A ona szczerzy do mnie
swoje piękne złote
zęby i odpowiada
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I chodzą sobie
te karaluchy
wspólnie, w parach
albo w większych
gromadach

rzała w kawałek blachy, jakieś 150 metrów od linii frontu. Pytam
się jej, czemu to robi. A ona szczerzy do mnie swoje piękne złote
zęby i odpowiada – nie pozwolili mi rzucać koktajlami w Berkut, to
chociaż tak się przydam.
I jak tu nie wierzyć, że rewolucja zwycięży?
Jest taka jaskinia gdzieś w Ameryce Południowej. W jaskini
tej żyją nietoperze i wciąż defekują. To, co wydalają, spada dziesiątki metrów w dół, tworząc istne bajoro ekskrementów. W tym
bagnie żyją miliony karaluchów. Nie ma nic innego. Tylko one.
Małe i duże. Chodzą i jedzą, i się rozmnażają. Czasem, jak mają
szczęście, spadnie jakiś nietoperz i mają też mięsko. Nikt na nie
nie poluje. Eden istny.
I chodzą sobie te karaluchy wspólnie, w parach albo w większych gromadach. Wygląda, jakby ze sobą dyskutowały. I dyskutuje jeden karaluch z drugim o Platonie na przykład. A potem
spada truchło nietoperza, na chwilę więc przerywają, podchodzą
do resztek, biesiadują trochę, bo się okazja trafiła, żal zmarnować,
a potem znów wracają do wędrówek po oceanie odchodów. I analizowania ostatnich ksiąg Państwa.
Nie wiem czemu, ale jakoś nie umiem się uwolnić od tego obrazka. Śliczny jest.
Z Majdanu z powrotem do Resortowych dzieci.
Tak sobie pomyślałem, że ta książka to właściwie wielkie oskarżenie ludzi od grubej kreski – ale dość specyficzne. Oskarżenie, że
nie pozwolili na nawrócenie pewnego środowiska. Smutno mi, gdy
myślę o tych wszystkich straconych nawróceniach, które zostały
zmarnowane przez ideologię Michnika i Mazowieckiego.
Bo teza, że dzieci reprodukują zachowania rodziców, jest dość
oczywista w socjologii i historii. Rzecz jasna zdarzają się chlubne
wyjątki. Osoby, które wyrwały się z dyktatu środowiska, w którym się wychowały. Ale są to sytuacje jednostkowe. Gdy mowa
o większych grupach społecznych – to właściwie takie kolektywne nawrócenia nie istnieją. Jeśli dana grupa społeczna nie ma
przeszkód w swojej reprodukcji – to rodzice przekazują dzieciom
poglądy, władzę, bogactwo i status społeczny, a one z tego ko-
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rzystają. Dlatego np. arystokracja trwała przez wieki – choć byli
wśród niej tacy, którzy, przerażeni niesprawiedliwością tej klasy,
rezygnowali z apanaży, jakie oferowała.
Sytuacja, w której całe środowisko się „nawraca”, rezygnuje
z utrwalania swojego istnienia i władzy – następuje tylko, gdy realnie zmieni się system, który dotychczas zapewniał jej beneficja.
I dlatego – wracając na polskie podwórko i do książki „Resortowe
dzieci” – ułomna pseudotransformacja, która pozwoliła zachować
wpływy i władzę środowiskom posiadającym je w poprzednim
systemie, spowodowała, że z konieczności dzieci poniosły z sobą
winę rodziców – kontynuując ją. Przedłużając trwanie środowiska,
które zaistniało na krzywdzie i kłamstwie totalitarnego systemu.
I które w tamtym systemie nauczyło się działać i chronić swoje
wpływy. Paradoks pseudotransformacji polskiej polega na tym, że
uniemożliwiła ona resortowym dzieciom en masse nawrócenie się
na demokrację i wolność – pozwoliła bowiem resortowemu środowisku trwać w sposób nienaruszony.
Dziś reportaż ukraiński z Polski. Budzę się i widzę w internetach, że najważniejszą informacją dnia jest planowany atak
członków Majdanu na Polskę. Mają zamiar ruszyć z widłami na
Warszawę i nas podbić. A wszystko to dzięki dziennikarskiemu
geniuszowi z „Rzeczpospolitej”, który zrobił wywiad z jakimś typem z ukraińskiego Prawego Sektora. Spytałem kilku osób, czy to
rzeczywiście przywódca tego grona – okazało się, że nie. Ale już
krzyczą nagłówki różnych portali: lider protestów. Co za brednia!
Zapewne, analogicznie, teraz ktoś w internecie wyciąga wypo-

Pobicia, groźby,
porwania, strzały
snajperskie,
niszczenie sprzętu
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Bycie rewolucjonistą
bywa nudne

wiedź jakiegoś polskiego narodowca o Lwowie – i zaraz będziemy
mieć niezbity dowód na to, że Polska szykuje inwazję.
Wywiad ten ma tysiące lajków, odsłon itd. Mogę się mylić, ale
nie widziałem tego dziennikarza siedzącego dniami i nocami na
Majdanie. Mam raczej wrażenie, że ktoś wpadł, złapał materiał
i wrócił, bo zimno, no i strzelają. Może się mylę. Szanuję bardzo
część ludzi z „Rzepy”, ale tej akcji nie rozumiem.
Cokolwiek by było, teraz już wiemy, że szykuje się ukraińska
inwazja.
Dziś zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich na konferencję prasową na temat sytuacji dziennikarzy
na Ukrainie. Oto fakty. Pobicia, groźby, porwania, strzały snajperskie, niszczenie sprzętu. Niewiele było o odzyskiwaniu Lwowa czy
inwazji na Przemyśl. Dziennikarze z Ukrainy opowiadali o tym,
do czego posuwa się reżim Janukowycza (a jest to w Europie rzecz
niezwykła!) w stosunku do prasy, także zagranicznej.
Na sali trzy osoby.
Wyszedłem z lokalu i wpadłem w furię. Poszedłem do jakiejś
meliny uspokoić się nad piwem. Opowiadałem o sytuacji jakiemuś
przerażonemu barmanowi, który chyba niewiele rozumiał. I nagle pomyślałem: a właściwie co ja bym uważał, gdybym nie był na
Majdanie przez miesiąc? Gdybym nie widział tych ludzi, nie spał
i nie jadł z nimi, nie oglądał ich działań, a głównie nie relacjonował
ich i nie opisywał – w ciemnych i jasnych barwach – takimi, jakie
po prostu są? Z moimi poglądami, z przekonaniem, że prawda
o Wołyniu jest niezbędna dla istnienia polskości? Nie wiem, czy
nie dałbym się nabrać na tę całą antymajdanową propagandę.
Czyli jednak dziennikarstwo ma sens…
Pożegnalny (jak na razie:)) obrazek z Kijowa, sprzed kilku dni.
Tituszki safari. Bycie rewolucjonistą bywa nudne. Czym je
sobie umilić, gdy ciągną się długie zimne noce? Polowaniem na
tituszki. Tituszki to cywile zatrudniani przez służby Janukowycza do demolowania Kijowa i terroryzowania jego mieszkańców.
Przyjeżdżają do stolicy Ukrainy w kilkunastoosobowych grupach.
W odpowiedzi na te prowokacje ochrona Majdanu powołała swoje
brygady lotne. Liczą one czasem i kilkadziesiąt osób uzbrojonych
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w pałki i łańcuchy. Po Kijowie cały czas kursują samochody i patrolują teren – gdy namierzą grupę tituszek, dają znak najbliższej
grupie ochrony, a ta rusza do akcji. Działanie to określa się czasem
w żartach mianem „tituszki safari”. Pozwolono mi dołączyć do
jednej z takich brygad. Koło pierwszej dostajemy sygnał. Grupa
zwierzyny została zlokalizowana w parku na północny zachód od
Majdanu. Jesteśmy tuż obok. Brygada kilkudziesięciu osób biegnie na miejsce, faktycznie, widać grupkę dresiarstwa, maksymalnie dziesięć osób. Gdy nas widzą, rzucają się od razu do ucieczki.
Wydaje się, że dystans jest za duży, by ich dogonić. Nagle jedna
z tituszek się przewraca. To ją gubi. Odłączona od stada nie ma
szans. Dopadamy ją. Młody chłopak od razu zaczyna krzyczeć
i płakać. Woła, żeby go nie zabijać, że on nie jest z Kijowa, że mu
kazali. Zaczynam odczuwać strach. Nie wiem, jak zareagują ochroniarze Majdanu. W końcu dzień wcześniej służby Janukowycza
zabiły kilka osób. Wściekłość majdanowców musi być ogromna.
Czy dojdzie do linczu? Ku mojej uldze – ale i zdumieniu – ochrona
jest niesamowicie karna i spokojna. Tituszce wykręcają ręce, ale
nie spada na niego właściwie żaden cios. Ochrona ogranicza się do
szturchania i krzyków. Odprowadzają go do centrum prasowego.
Tam opowie dziennikarzom swoją historię.

Można wręcz mówić
o nowym dziele,
symfonii kijowskiej
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Matki ruszają
na barykady

Tituszki safari nie jest jednak bezpieczne. W ten sposób wciągnięto w pułapkę grupę obrońców Majdanu poruszających się po
Kijowie samochodami. Gdy wysiedli ze swoich pojazdów i pobiegli
za tituszkami, otoczył ich i skatował Berkut.
Dawid
Postscriptum
Często pytacie, czemu wrzucam głównie same obrazki Majdanu
i Kijowa, zamiast opisywać sytuację polityczną i spekulować o niej.
Przyznam szczerze. Niewiele mam do powiedzenia, wszystko zostało już napisane przez ludzi starszych i mądrzejszych. Jak nie
muszę, to sam z siebie nie lubię pisać analiz. Ale Kijów pełen jest
obrazów, które same w sobie też bywają odpowiedziami. Dlatego wrzuciłem wam moją ostatnią impresję z Kijowa – napisaną
wiele dni temu, ale będącą jednocześnie jakąś formą odpowiedzi
na bardzo aktualne pytanie: czy rewolucja nie wymknie się spod
kontroli?
Symfonia kijowska. Dedykowane znajomym muzykom.
Dźwięk jest jednym z ważniejszych elementów zamieszek
w Kijowie. Ale ostatnio banalne koncerty zniknęły z Majdanu.
Inna muzyka zaczęła dominować.
Można wręcz mówić o nowym dziele, symfonii kijowskiej. Do
jej odegrania potrzebny jest wielki plac, którego obwód ma około
dwustu metrów i przynajmniej tysiąc muzykantów. Sam utwór
rozpoczyna się w miarę spokojnie. Przy wejściu na plac grupka kilkunastu zamaskowanych osób zaczyna rytmicznie uderzać
w metalowe beczki. Ale ten spokój trwa może kilka sekund. Zaraz
setki osób zaczynają uderzać z całych sił w swoje instrumenty – latarnie, poręcze, spalone milicyjne wozy, wielkie płachty blachy.
Dźwięk narasta i staje się ogłuszający. Jednak w pewnym momencie ten wybuch szału się uspokaja. Zaczyna się druga część symfonii, wolniejsza.
Kilkaset osób wciąż gra, ale spokojniej, bardziej rytmicznie.
Odpowiada im w końcu druga część orkiestry, tym razem w głębi
placu. Dźwięk przez nich wydawany jest bardziej czysty i harmonijny. Zresztą grają tym razem tylko na jednym typie instrumentu – metalowej tarczy. Uderzają w nią swoimi policyjnymi pałkami.

Matki Ukrainki. Rozmawiam z Olą. Ładną, 40-letnią Ukrainką.
Jej syn jest żołnierzem wojsk wewnętrznych. Stacjonuje na pierwszej linii walk na Hruszewskiego. Ola jest jedną z setki kobiet, które zgromadziły się przed sceną Majdanu. Mają zamiar ruszyć na
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Ta dźwiękowa symbioza dwóch grup trwa przez kilka, kilkanaście
minut. A potem znów nasza symfonia przyspiesza.
Na rogach orkiestry zaczynają pojawiać się nowe instrumenty.
Petardy, koktajle Mołotowa, sztuczne ognie, bruk. Jest ich coraz
więcej. W odgłos uderzeń kamieni o metalowe tarcze, dźwięk rozbijanych butelek i strzelających petard wkradają się nowe partie
instrumentalne. Orkiestra w głębi placu zaczyna używać strzelb
i granatów. Strzały i wybuchy powoli z rogów orkiestry zagarniają
też środek placu. Symfonia grana jest coraz szybciej.
Wszystko przygotowuje się do wielkiego finału. I jest! Do melodii tarcz, beczek, blach, latarni, wraków samochodów, do rozbijanych butelek i strzałów, do wybuchów granatów hukowych,
gazowych, petard oraz sztucznych ogni dołącza ryk tłumu. A zaraz
za nim odgłos pękających pod wpływem gorąca płonących opon.
Apogeum, a zarazem finał symfonii trwa czasem kilka godzin,
czasem kilkanaście minut. Potem na chwilę znów wszystko się
uspokaja. Ale na krótko. Symfonia kijowska to zapętlony utwór
muzyczny.
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Niech sobie ludzie
robią durne hucpy,
niech mądrzejsi od
nich je komentują

barykady dyskutować z dowódcami sił prorządowych. Ola mówi
stanowczym głosem: Jak mogą z naszych dzieci robić mięso armatnie? Jak Berkut może się kryć za nimi? Zresztą Berkut to tylko słowo,
kto wie, kto ukrywa się za naszymi dziećmi i czeka, aż stanie się im
krzywda. Kto, a właściwie co – dodaje z nienawiścią.
A mnie się przypomina, jak widziałem przerażone i zapłakane
oczy młodego żołnierza na Hruszewskiego i berkutowca za nim,
który sugerował wściekłemu tłumowi, że zaraz kolejni demonstranci zostaną zabici…
Chwilę później rozmawiam z Anią, także matką stacjonującego
na Hruszewskiego chłopaka – oni mają po 18–19 lat. Poszłam tam
dziś rano paść na kolana i modlić się za nasze dzieci, za wszystkie, za
matki, które straciły swoich synów… Nie, oficerowie nie chcieli ze mną
rozmawiać. Ale teraz jest nas wiele. Nie mogą nas nie słyszeć.
Matki ruszają na barykady. Przechodząc przez Majdan krzyczą:
Matki z nami! Wszystkie mamy dzieci!
Dochodzą w końcu do tej ziemi niczyjej Hruszewskiego, tego
pasa ziemi między milicją a protestującymi. Tam, wśród spalonych
wozów, w ciemnym dymie płonących opon i stert śmieci pokrywających ulicę, matki padają na kolana i modlą się chwilę.
Berkut jednak nie pozwala im podejść bliżej. Zostają i na kolanach, wśród łusek, gruzu i butelek, krzyczą: Synkowie, chodźcie
z nami. Kochamy was.
Z głośników Berkut oznajmia: Zgromadzenie jest nielegalne, proszę się rozejść.
Po 20 minutach wycofują się. Gdy wracają, większość płacze.
Ola chwyta jednego z obrońców. Przez łzy prosi, by nie zabili jej
syna. By walczyli z Berkutem. Inna podchodzi do mnie i całuje.
Dziennikarzu młody, też uważaj. I odchodzi, płacząc.
A z głośników skurwiele z Berkutu nadal nadają: Zgromadzenie
jest nielegalne, proszę się rozejść.
Wybaczcie emfazę, ale nie wiem, kiedy widziałem coś takiego…
Pojednanie polsko-ukraińskie. Możliwe. Zimno jak cholera. Przepiękny, gęsty las. Temperaturę rekompensuje nam uroda
otaczającej nas natury. A ta oszałamia. Zresztą bardzo często miejsca, gdzie dochodziło do ludobójstwa, urzekają swoim pięknem.
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Jesteśmy z Martą, Piotrem i Pawłem na terenie kaźni Polaków
w Bykowni. To tu spoczywają szczątki części z 3435 obywateli
polskich z tak zwanej „ukraińskiej listy katyńskiej”. Ale nie tylko.
Także ciała dziesiątków tysięcy Ukraińców wymordowanych przez
komunizm. Ich ciała wywożono z katowni w ciężarówkach z napisem „chleb”. Komunizm wiedział co to perwersja.
W lesie są dwa pomniki. Jeden upamiętniający Polaków, drugi
Ukraińców. Przechadzając się między drzewami, krzyżami i tablicami, widzimy, że jakiś Ukrainiec na symbolicznym grobie Polaków złożył małą wiązankę kwiatów, w kolorach flagi jego państwa.
Sami składamy bukiet róż pod pomnikiem ukraińskich ofiar.
A co łączy te pomniki? Obecność symboli religijnych. Katolickich, prawosławnych, a nawet, czasem – żydowskich i muzułmańskich. Ale wszystkie obiecują to samo, te niepostępowe mrzonki,
że gdzieś tam, coś kiedyś będzie.
Czyli jednak jakaś forma pojednania możliwa? Takiego cichego
i spontanicznego? Bez fanfar państwowych. I gdzie ona się okazała możliwa? Na cmentarzu. W tym miejscu tanatycznej perwersji,
jakby zawołała znana grupka lewicowych publicystów. W kontekście tych prymitywnych zabobonów, jak zawołaliby różni postępowcy. No i w lesie, gdzie naprawdę było zimno jak cholera.

Jacek Żakowski patrzy
pustymi oczami w dół,
na ruchliwą ulicę. Nie
chce zejść z parapetu...
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O jak fajnie! Wróciłem do Polski i okazało się, że prof. Legutko został skazany przez sąd za nazwanie jakieś bandy uczniów
(którzy zrobili sobie hucpę wokół ściągania krzyża ze ścian ich
szkoły) „rozwydrzonymi smarkaczami”. Moje stanowisko jest proste – niech sobie ludzie robią durne hucpy, niech mądrzejsi od nich
je komentują.
W związku z tym z przyjemnością oświadczam:
Wspomniani uczniowie są rozwydrzonymi smarkaczami. Nie
tylko – są do tego frajerami, gnojkami i idiotami, których działalność przyczynia się do ograniczania wolności słowa. BTW, mogą
mnie pocałować w zad. Niech tylko wezmą wcześniej stołek, żeby
dosięgli.
Za uwagę dziękuję.
Oda do Warsaw Shore. Obejrzałem Warsaw Shore. I wiecie co?
Jestem zachwycony! Dzięki temu dziełu pojąłem, że nie jestem
homofobem, wbrew temu, co tam opowiada o mnie „Krytyka”
czy insza lewica. A wam też polecam Warsaw Shore. Wkurwia was
ta część homoseksualistów, którą można nazwać przegiętymi
ciotami? Wkurwiają was ci, którzy z piórkami w tyłkach biegają
po paradach? Ci, którzy idą do klubu i wrzeszczą, jak to oni lubią
kopulować i wsadzać sobie różne rzeczy w różne miejsca? Wkurza
was typ, który ze swojego życia zrobił jeden wielki spektakl pt. Jak
zajebiście jest być gejem i się ruchać?
Otóż po obejrzeniu Warsaw Shore zdacie sobie sprawę, że dokładnie tak samo wkurwia was banda pajaców, którzy cały czas

Kiedyś przychodziłeś
do osiedlowego fryzjera
i sprawa była jasna

W redakcji na Czerskiej panika. Panie z TOKu mdleją. Niektóre trzeba było hospitalizować. Michnik drży, trzęsącymi się
dłońmi nalewa sobie lampkę koniaku. Szkło wypada mu z rąk, rozbija się na dywanie. Wroński skulił się w kącie i płacze. Powtarza
tylko, smarkając i spazmatycznie łapiąc oddech – „jak mógł nam
to zrobić, tyle lat pracy na marne, tyle pracy...”
Strach, niczym zaraza, ścina kolejne redakcje. W TVN Kuźniar
wrzeszczy, nie wiadomo czy na siebie, czy na współpracowników – „Mamą Madzi tego nie przykryjemy!”. Olejnik zgubiła swoje
kapelusze. Rozmazany tusz do rzęs zbiera się jej na brodzie i kapie
gęstymi, czarnymi kroplami na stół. Lis wpadł w katatonię. W siedzibie Polityki sekretarka woła – „Panie Jacku, proszę tego nie
robić”. Jacek Żakowski patrzy pustymi oczami w dół, na ruchliwą
ulicę. Nie chce zejść z parapetu...
Echa terroru dochodzą nawet na Kreml. Trzeba będzie zmienić
politykę historyczną - szepczą w kuluarach tej stolicy Wschodu,
a złote gobeliny wyglądają jakby miały się popłakać...
Co jest źródłem pytacie?
Jaruzelski, l.91, ma romans ze swoją opiekunką, l.51. Pod przykrywką przynoszenia ciepłych zupek oddają się rozpuście...
Żona Jaruzelskiego l. 84 płacze i woła – „ufałam mu, kochałam go!”.
Polacy wiele wybaczą. Stan wojenny, czystki, wysługiwanie
się totalitaryzmom. Ale takiej zdrady? chędożenia się za plecami
wiernej i opiekującej żony? Udawania i kłamania, że chodzi tylko
o zupki? Ciepłe?
To KONIEC GENERAŁA!
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nawijają o posuwaniu niunieczek. Czy o chodzeniu na szybki wyryw, żeby zaliczyć mokrą bazę. Okaże się, że tak samo wkurza was
banda nażelowanych typów w rozpiętych koszulach, biegających
z bokserkami wypychanymi skarpetkami.
To taka odmiana przegiętych ciot, tylko do innych klubów chodzą. Albo odwrotnie.
Tak więc muszę podziękować Warsaw Shore. Idę już w świat pozbawiony brzemienia homofobii. Teraz już wiem, że po prostu nie
lubię ludzi. A wam polecam to dzieło.
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Wierzyć w człowieka
pod władzą Boga, albo
nie wierzyć w nic

Wczoraj w kościołach czytany był fragment Ewangelii
św. Mateusza opisujący chrzest Jezusa. Dla mnie to jeden z najbardziej niesamowitych momentów w Piśmie.
Jezus spotyka Jana Chrzciciela a ten mówi: To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?
Jezus mu odpowiada: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe.
W tym krótkim fragmencie tkwi dla mnie największa cudowność Nowego Testamentu. Bo te inne cuda Biblii, creatio ex nihilo,
gorejące krzaki, rozstępujące się morza, zamiana wody w wino,
mnożenie ryb czy chleba, zalanie całego świata – robią wrażenie.
Ale są dość standardowe dla transcendencji. Bóg ma to do siebie,
że musi takie rzeczy robić. W tym ujawnia się jego boskość. To
Jego, jakby to ująć, właściwość gatunkowa. A tutaj mamy Boga,
który schyla głowę, pozwalając się ochrzcić człowiekowi. Boga,
który okazuje pokorę, aby Prawo się dopełniło, a proroctwa wypełniły. Które sam wypowiedział i które go doprowadzą na krzyż. To
jest rzeczywiście największy cud.
A wszystko to przekazywane nam jest przez celnika, potomka
bandy pastuchów, mieszkańca zapyziałej prowincji rzymskiej.
Takie połączenie rewolucji z pokorą, wkroczenie nowego z wiarą w to, co już objawione. Najwięksi filozofowie mogą się schować.
I jak miło brzmi ta przypowieść dziś. W dobie tej durnej idolatrii wszystkiego, zrywania więzi między Starym a Nowym Testamentem oraz braku pokory.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście. Za Pawłem Jędrzejewskim:
„Holocaust może czynić wiarę w Boga trudną, ale wiarę w człowieka - wyklucza. Razem z sześcioma milionami Żydów i dziesiątkami milionów innych wymordowanych przez nazistów
i komunistów, musimy pochować doktrynę, która umożliwiła narodziny komunizmu i nazizmu: wiarę, że człowiek jest istotą najwyższą. Po Auschwitz i Archipelagu Gułag mamy dwie możliwości:
wierzyć w człowieka pod władzą Boga, albo nie wierzyć w nic. Pytanie, które trzeba postawić po Auschwitz i Archipelagu Gułag nie
brzmi: Gdzie był Bóg?, ale: Gdzie jest człowiek?”
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Krótki post o umieraniu świata. Kiedyś przychodziłeś do
osiedlowego fryzjera i sprawa była jasna. Co najwyżej, jeśli byłeś
egzaltowanym dupkiem pełnym pretensji, jak ja, podawałeś długość. Na centymetr, na pół, na dwa milimetry – gdy owładnęła
tobą potrzeba fanaberii. Ogólnie jednak przyjęte było, że raczej
bez nakładek sprawę załatwiano.
Po raz pierwszy od wielu lat poszedłem dziś do osiedlowego
fryzjera.
Czterech typów przede mną w kolejce. Ale ta grzywka to niech
opada z lewej strony i tu zostanie taki przedziałek. Po bokach krócej,
tutaj z przodu ma się tak zakręcać. Baczki zostawić, tu takie, o tak,
a widzi pani, tak z boku, żeby fala się robiła. A może przyciąć tutaj, jak
pani myśli, dobrze się ułoży?
Sic transit gloria mundi.
Ale są też pozytywy. Przyszła moja kolej, siadłem i niesamowicie męsko zachrypiałem: Na centymetr, całość, tylko brody nie
ruszać.
Zapłaciłem tylko 20 zł, a przez 15 minut czułem się jak Dżon
Rambo. Interes życia. Ω

Marek Kochan

Dziewczyny
z luftwaffe

Osoby:
SKARBIE
JACKIE
MELISSA
BEN
GŁOS MĘŻCZYZNY Z REKLAMY
KAWY ROZPUSZCZALNEJ [GŁOS]

1. TROPIKALNA W YSPA
SKARBIE: Jestem gotowa rozwijać swoje
pasje bez względu na to, co powiedzą
ludzie.
JACKIE: Bez względu na to, co powiedzą
ludzie!?
SKARBIE: Muszę wierzyć w siebie także
wtedy, kiedy wydaje mi się, że cały świat
jest przeciwko mnie.
MELISSA: Och, SKARBIE. Nie przesadzaj.
Na razie wylali cię z jednego filmu. To
jeszcze nie koniec twojej kariery. Odpoczniemy tu parę dni i odzyskasz siły.
SKARBIE: Chciałabym kiedyś zagrać siebie, w moim własnym filmie. Ale jaki
to miałby być film? Na razie wiem jedno: im piękniejsze buty zakładam, tym
większa moja magiczna moc.
JACKIE: Im piękniejsze buty zakładasz,
tym większa twoja magiczna moc. Piękne zdanie, SKARBIE. Czy mogę wrzucić
je w twoim imieniu na Twittera?
SKARBIE: Najpierw przynieś mi nowego drinka. I jeszcze jedne lody
truskawkowe.
JACKIE: Już biegnę. Powiem ci jeszcze,
SKARBIE, że cudownie wyglądasz
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SKARBIE: Nie potrzebuję ani BENA, ani
innych mężczyzn. Rzucę się w wir własnych projektów. Stworzę autorską kolekcję sukienek. Kupię nowe buty. Im
piękniejsze buty zakładam, tym większa moja magiczna moc.
JACKIE: Odkąd wrzuciłam to zdanie na
Twittera, doszło ci sto tysięcy followersów, a na twoim fanpage’u na Facebooku przybyło trzysta tysięcy lajków.
SKARBIE: Gardzę tanią popularnością.
Chciałabym być sobą, przeżyć wreszcie coś naprawdę, poczuć prawdziwy
smak życia.
JACKIE: Co ty wygadujesz, SKARBIE.
Chcesz stracić kolejną robotę?
SKARBIE: Czuję się jak plastikowy kwiat.
Mam dość lodów i drinków z parasolkami, tego upiornego słońca i całej tej
tropikalnej wyspy. To nie moja bajka.
To więzienie. Och, wydostać się na wolność, latać jak ptak! Śmiać się, płakać,
kochać, tęsknić.
MELISSA: Rozwijaj swoje pasje bez względu na to, co powiedzą ludzie.
JACKIE: Musisz wierzyć w siebie także
wtedy, kiedy wydaje mi się, że cały świat
jest przeciwko tobie.
MELISSA: Powtórz to jeszcze raz, o tych
butach. To było takie ładne.
SKARBIE: Im piękniejsze buty zakładam,
tym większa moja magiczna moc.
JACKIE, MELISSA, SKARBIE: Im piękniejsze buty zakładasz, tym większa twoja
magiczna moc.
GŁOS MĘŻCZYZNY Z REKLAMY KAWY
ROZPUSZCZALNEJ: Zestaw Tropikalna
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w tym kostiumie z falbankami. Jest
absolutnie trendy i magic. Czy mogę
ci zrobić zdjęcie? Wrzuciłabym je na
twój fanpage albo na twoje konto na
Instagramie.
MELISSA: Tak się cieszę, że zaprosiłaś nas
tu do siebie na tropikalną wyspę. Mój
sen się spełnił. Szare życie nabrało barw.
SKARBIE: Dziewczyny, jesteście nieznośne.
Jest upał. I ten leżak, taki niewygodny!
Kiedy wreszcie przyjedzie BEN. Chciałabym popływać na desce.
MELISSA: Och, SKARBIE. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Na profilu BENA
jest nowe zdjęcie.
JACKIE: Kim jest ta dziewczyna obok
niego?
MELISSA: Popatrz na podpis: „TRACY,
nowa dziewczyna BENA”.
SKARBIE: Nie mogę w to uwierzyć.
MELISSA: A jednak, to prawda.
JACKIE: Zadzwoń do niego, zapytaj.
SKARBIE: Nie odbiera telefonu. Wyłączył.
MELISSA: Nagraj mu się, powiedz, że z nim
zrywasz.
SKARBIE: Nie mogę w to uwierzyć! Mówił, że mnie kocha. Miał przyjechać na
tropikalną wyspę. Pływać ze mną na
windsurfingu. A teraz zrywa i to w taki
sposób.
MELISSA: Jest podły. Nie miał śmiałości
powiedzieć ci tego w twarz.
JACKIE: Może to jakieś nieporozumienie? SKARBIE, daj mu szansę się
wytłumaczyć.
MELISSA: Co tu jeszcze tłumaczyć? Rzuć
go, nie pozwól mu się upokarzać.
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Wyspa. Leżaki, parasole, drinki i prawdziwa palma, z której spadają kokosy.
Otwierana lodówka! Poczuj smak tropikalnej wyspy. Jedyne sto osiemdziesiąt
dziewięć złotych. SKARBIE, bądź z nią
na tropikalnej wyspie. Musisz mieć ten
zestaw! Dostępny także w sprzedaży
wysyłkowej.

2. PIEŚŃ O ROL ANDZIE
W RONSEWAL
JACKIE: Och, ROLANDZIE, jaki ciasny ten
wąwóz. Czuję, że jego ściany napierają na nas. Wojska nasze są już pewnie
w Gaskonii, a my ciągle depczemy niegościnne ziemie hiszpańskie.
SKARBIE: OLIWIERZE, drogi druhu, nie
narzekaj. KRÓL KAROL powierzył nam
misję ochraniania tyłów i my tę misję
wypełnimy. Słodka Francja będzie z nas
dumna.
JACKIE: Zdrajca GANELON podpowiedział
cesarzowi, aby powierzyć ci tę misję.
Przekupił go król Saragossy, poganin.
Dał mu za to złoto i srebro, brokaty i jedwabie, muły i wielbłądy. Wystawił ROLANDA na niepewny los.
SKARBIE: Nie zapominaj, OLIWIERZE,
że jest z nami dwadzieścia tysięcy najprzedniejszego rycerstwa Franków.
Oni nie znają lęku. Jeśli te pogańskie
psy będą chciały z nami bitwy, wydamy im ją.
JACKIE: A jeśli ruszy na nas sto, dwieście
i trzysta tysięcy licząca armia Sarace-

nów z Saragossy, to co wtedy? Czy zadmiesz w swój róg, aby wezwać pomoc?
SKARBIE: Chyba bym oszalał. Postradałbym w słodkiej Francji swoje imię. Na
tych psubratów nie róg wyciągnę, lecz
mojego Durendala, którego brzeszczot zagra na pogańskich karkach melodię piękniejszą niż stu wędrownych
minstreli.
JACKIE: Od strony Hiszpanii słyszę hałas. Od blasku hełmów i pancerzy mieni
się horyzont, jakby słońce wschodziło
z tamtej strony na nowo. Morze wojska.
Pułków tyle, że nie mogę zrachować.
Ziemia dudni, niby od burzy.
SKARBIE: Zebrali się w Ronsewal na swoje
nieszczęście. Słodkie imię Francja opromieni się nową chwałą.
JACKIE: ROLANDZIE, mój towarzyszu, zadmij w róg! KAROL usłyszy. Francuzi
wrócą.
SKARBIE: Nikt nie powie, że przez pogan
zadzwoniłem w róg. Kiedy przyjdzie
do bitwy, będę walił Durendalem tysiąc i sto tysięcy razy. Francja pokona
Hiszpanię.
JACKIE: Widzę, wielkie jest wojsko tego
obcego nasienia. Szczupłe jest nasze.
SKARBIE: Francuskie serce nie stchórzy
w piersi. Będziemy miotać ciosy, ja Durendalem, a ty włócznią.
GŁOS: Przez wąwozy hiszpańskie jedzie
ROLAND na Wejlantyfie, swym rączym
rumaku. Przybrany w zbroję, która go
pięknie zdobi. Patrzy groźnie ku Saracenom. Wojska stają naprzeciwko siebie.
Zaraz zacznie się bitwa.

SKARBIE: Montjoie!
GŁOS: Rusza znów na nich KORSABILIS,
król Barbarii, krzyczy do Saracenów:
„hajda na Francuzów, jest ich mało, łatwo możemy wygrać bitwę”. Nie może
tego ścierpieć dzielny OLIWIER. Nadziewa go na swą włócznię, potrząsa,
zdejmuje z konia.
JACKIE: Patrzcie psubraty, tak biją
Francuzi.
GŁOS: To znów ROLAND wali Durendalem
MALPRYMISA z BRYGALU. I ESKREMISA z WALTERRY. OLIWIER kosi ESTROGANA. ROLAND ścina ASTRAMARYSA.
I SZERNUBLA. I hrabiego MARGARY-
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SA, choć to był rycerz dzielny i piękny,
zwinny i lekki.
SKARBIE: To dobra bitwa. Zadajemy ciosy
godne tęgich rycerzy. Słodka Francja
może być z nas dumna.
JACKIE: Twój Durendal błyska jak złoty
piorun. Uderza na nich z nieba, a dopiero potem słyszą grzmot – kiedy ich
potrzaskane zbroje uderzają o ziemię.
GŁOS: Bitwa jest wspaniała. Tysiące Saracenów spadają z koni. Straty mają
i Francuzi. Hrabia ROLAND i baron
OLIWIER szczęśliwie unikają ciosów.
SKARBIE: Montjoie! OLIWIERZE, w takiej bitwie na nic zda się patyk. Porzuć
włócznię. Gdzie twój miecz zwany
Hauteclaire?
JACKIE: Nie mogłem go dobyć, tyle miałem roboty.
GŁOS: Tną obaj na prawo i na lewo. Saraceni padają na bujną trawę łąki. Koszą dzielni Frankowie czarnoksiężnika
SYGNORELA, i TYMOZELA i JUSTYNA
z ŻELAZNEJ DOLINY. Bitwa wre coraz gorętsza. Tyle strzaskanych kopii,
tyle podartych chorągwi. Tylu dobrych
Francuzów straciło życie. Nie ujrzą swoich matek ani żon, ani rodzinnych stron.
Padło Saracenów sto tysięcy, ale Franków niewiele co zostało. A oto ciągnie
na nich nowa armia króla Saragossy.
SKARBIE: OLIWIERZE, towarzyszu, będziemy mieli nową bitwę, zaciętą i twardą. Ja będę walił moim Durendalem,
a ty swoją Hauteclaire.
JACKIE: Pogan jest mnogo, leją się ze
wszystkich stron jako fale morza.
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JACKIE: Nie raczyłeś zadzwonić w róg, ROLANDZIE, i nie masz CESARZA KAROLA ani potęgi jego wojsk. Ruszajmy na
pogan z całym męstwem!
GŁOS: Jedzie na nich z okrzykiem ELROT,
siostrzan króla Saragossy, woła: „dziś
słodka Francja straci swoją chwałę”.
Wielki to ból dla ROLANDA słyszeć takie słowa. Rusza na poganina z okrzykiem wojennym KAROLA:
SKARBIE: Montjoie!
GŁOS: Uderza go ROLAND z całych sił, tnie
przez pół. Upada Saracen z konia, ubit.
SKARBIE: Nie straci w tym dniu Francja
swojej chwały.
GŁOS: Jedzie znów na niego FALZARON,
brat króla Saragossy, krzyczy w swoim
plugawym narzeczu: „dziś Francja straci swoją cześć”. Nie może tego ścierpieć
ROLAND. Nagim Durendalem przykróca FALZARONA o głowę.
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GŁOS: A na czele KLIMBORYN szalony.
Ściął jednego z Franków, dzielnego
Gaskończyka ENGELIERA. OLIWIER
obiecuje pomstę, naciera, zwala KLIMBORYNA z konia. Potem tnie diuka AFFAINA, i ESKABABĘ i WALDABROMA,
który powalił diuka SAMSONA. I tnie
jeszcze OLIWIER siedmiu innych Saracenów. Pryskają pod jego mieczem wraże kości i zbroje.
JACKIE: Montjoie!
SKARBIE: Za takie ciosy CESARZ KAROL
mocniej nas ukocha.
GŁOS: To znów MALKINAT, syn króla
MALKUDA, Afrykanin z Afryki, ugodził ANZEISA w tarczę, uszło z hrabiego życie, czas jego przeminął. Francuzi
mówią: jakże nam go żal!
SKARBIE: Oto nowy cel dla mojego
Durendala.
GŁOS: Powala jednym ciosem ROLAND
MALKINATA, lecz teraz GRANDWIN,
syn KAPUELA,tnie GERYNA z całą siłą,
powala GERIERA, i BERANŻYRA, i WITA
z ANTONIN, i NASTROGA, który trzymał lennem Walencję i Anwer nad Rodanem. Francuzi krzyczą: co za pomór
na naszych!
SKARBIE: Ciało moje znużone, ale nie
przestanę walczyć. Bitwa jest cudowna i wielka!
JACKIE: Rozkosz w takiej bitwie bić się.
Montjoie!
GŁOS: Pięknie byłoby widzieć ROLANDA
i OLIWIERA, jak koszą mieczami. Jednak walka jest sroga. Saracenów wyginęło
mnóstwo, lecz Franków niewielu zostało.

SKARBIE: Mamy przyczynę płakać nad
słodką Francją, tylu junaków straciła.
OLIWIERZE, bracie, co my poczniemy? Sroga jest bitwa, w którą los nas
wpędził. Może zatrąbię w róg, król nas
usłyszy.
JACKIE: Kiedy cię prosiłem, nie chciałeś
tego. Teraz trąbić w róg, to by nie był
czyn godny rycerza. Despekt ciążyłby
na twoich krewnych przez całe życie.
SKARBIE: Zatrąbię w róg, KAROL nas usłyszy, wrócą Francuzi.
JACKIE: Dzielność a szaleństwo to są dwie
różne rzeczy. Popatrz na to pole: Francuzi wyginęli przez twoją płochość. Na
naszą zgubę oglądaliśmy dzielność ROLANDA. Gdybyś mnie posłuchał, byśmy
tę bitwę wygrali.
SKARBIE: Wrócą nasi, pomogą wygrać.
A jeśli są daleko i nie usłyszą, to trudno.
GŁOS: ROLAND przytyka róg do ust. Dmie
ile tchu. Niesie się głos rogu trzydzieści
mil. Słyszy go francuskie wojsko, słyszy
KRÓL KAROL. Tymczasem zdrajca GANELON przekonuje króla, by nie ruszać
tylnej straży z odsieczą.
MELISSA: Nie ma bitwy. ROLAND jest
próżny. Zabił zająca, on dla jednego
zająca gotowy cały dzień w róg trąbić.
Jedźmy, ziemia nasza daleko przed
nami.
GŁOS: Róg dzwoni boleśnie, długo. KAROL
słyszy i wojsko francuskie słyszy. KSIĄŻĘ NAIM prosi króla, by mu pozwolił
ruszyć z odsieczą.
BEN: Róg słychać, bo dzielny rycerz weń
dmie. Wydaje bitwę. ROLAND jest
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swoich oddziałów, uderza śmiało we
Franków. Trafia OLIWIERA włócznią
w plecy, baron pada. Jeszcze ostatkiem
sił uderza MARGALISA, powala go. Lecz
rana jest ciężka. OLIWIER słabnie. Walczy jeszcze, lecz sił ma coraz mniej.
JACKIE: Czy przybędzie pomoc? Niebawem zamknę oczy i odsieczy mogę nie
doczekać.
SKARBIE: Cny towarzyszu, gdybym tylko mógł przemieniać ścieżki przeznaczenia, dałbym ci prędko nowe życie.
Lecz nie potrafię. Jakże mi żal twojego
męstwa.
GŁOS: ROLAND jęczy z boleści i mdleje na
koniu zwanym Wejlantyf. Potem budzi
się i znów uderza. Tnie na lewo i prawo.
Czterdzieści tysięcy Saracenów jest na
koniu – nie śmieją się zbliżyć. Z daleka
rzucają pociski, lance i włócznie. Potem
czterystu rusza na niego. Wołają: „Biada nam, ROLAND jest tak mężny, że żaden człowiek z krwi i kości nigdy go nie
zwycięży”. Idą kupą. ROLAND broni się
dzielnie, lecz roboty ma aż nadto. Zaraz poganie wygrają bitwę. Wstępuje
na wzgórek. Na zielonej murawie upada na wznak. Oczy mu zachodzą mgłą.
Nie chce miecza swego, Durendala oddać niewiernym, tyle zdobył nim ziem
szerokich. Legnie na wznak, twarzą do
Hiszpanii.
ROLAND: Człowiek nie jest autorem księgi
swego losu, może tylko przypisy robić
na marginesach, wykrzyknik czasem
gdzieś postawić albo znak pytania. Ale
chcę, żeby KAROL wiedział i wszyscy
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w rozpaczy. Trzeba im pomocy. Ruszę
z odsieczą. Dajesz panie przyzwolenie?
GŁOS: CESARZ zgadza się. Francuzi się
zbroją. Dosiadają rumaków bojowych.
Piękne to wojsko, liczne i bitne. Zaraz
ruszą na odsiecz tylnej straży. Każą
przedtem pochwycić zdrajcę GANELONA. Osądzą go później.
BEN: Jeśli zdybiemy jeszcze ROLANDA
przy życiu, będziemy rąbali tęgo.
GŁOS: Góry są wysokie, wąwozy głębokie. Mrok schodzi nad góry, zakrywa
wszystko ciemną szatą. Idą z odsieczą,
lecz czy znajdą ROLANDA żywego? Czy
spóźnią się, nie zdążą pomóc w bitwie.
KSIĄŻĘ NAIM goni pierwszy, z całych
sił ściska boki swego rumaka.
SKARBIE: OLIWIERZE, ciężki nasz los!
Bierzmy się do walki dalej. Morze Saracenów wali o nasz brzeg. Trzeba
dać mu odpór. Durendalu, czyń swoją
powinność.
GŁOS: ROLAND wraca do bitwy. Kosi Durendalem FALDRYNA z Puj i dwudziestu
czterech innych, nieladajakich. Umykają przed ROLANDEM poganie. OLIWIER
też młóci dobrze. Padają Saracenowie.
Na stu poległych przychodzi dwustu
nowych. Padają kolejni z nielicznych
Franków. BEWON, pan Dyżonu i Bon.
IWON i IWUAR, GERARD z Rusylonu.
SKARBIE: Niegodziwie wybiliście mi towarzyszy. Pomszczę ich. Iżby słodka Francja nie doznała hańby.
GŁOS: Biją się mocno, lecz pogan ośmiela
mała już liczba przeciwników. MARGANIS, pan Kartaginy i Etiopii na czele
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Frankowie, że umarłem jako zwycięzca
i jako zacny hrabia. Teraz, kiedy kres
mój bliski, widzę ziemie, które zdobyłem, KAROLA, druha mego i pana, słodką Francję. Montjoie!
GŁOS: Lecz oto słychać z daleka tętent kopyt. Przybywa mężny KSIĄŻĘ NAIM na
czele licznych Franków.
BEN: Oto jestem, ROLANDZIE. Długom
jechał, przez srogie wąwozy i doliny,
przez rzeki rwące, w błocie, w kurzu,
otom przyjechał tobie na odsiecz, czy
żyjesz?
SKARBIE: Och, a więc jednak jesteś? Piękny to i romantyczny gest. Tak mi ciebie
brakło w tej bitwie.
JACKIE: ROLANDZIE, patrz, armia Saracenów ustępuje, pierzcha w popłochu.
SKARBIE: A więc zwycięstwo jest nasze.
Słodka Francja znowu skąpała się
w chwale.
GŁOS: Zestaw Bitwa pod Ronsewal. Sławny miecz Rolanda zwany Durendalem wysadzany drogimi kamieniami.
Zbroje i hełmy błyszczące jak prawdziwe złoto. W komplecie opancerzony
rumak w szkarłatnym czapraku. Chorągwie z herbami najlepszych rodów
Francji. Czy hrabia ROLAND pokona
wielką armię króla Saragossy? Poczuj
smak prawdziwego męstwa. Jedyne
dwieście dwadzieścia dziewięć złotych.
SKARBIE, ty też zostań rycerzem, który
umie wygrywać. Załóż zbroję i wygraj
bitwę z Saracenami. Musisz mieć ten
zestaw! Dostępny także w sprzedaży
wysyłkowej.

3. MAGICZNY PAŁ AC
RYBAKÓW
GŁOS: Mieszkali we dwoje w nędznej chatce. Zwierząt domowych nie mieli, stare świńskie koryto rozeschło im się ze
starości. Co dzień rano wypływał rybak
na morze, lecz mało co udawało mu się
złowić. Kiedy wracał z niczym, chodzili
spać o pustych żołądkach.
SKARBIE: Obyś tym razem coś wreszcie
ułowił. Umrę przy tobie z głodu, ptysiu.
BEN: Wybacz, SKARBIE, to nie moja wina,
że ryba nie bierze. Zarzucam sieci co
dzień w innym miejscu. Jeśli w tej małej
łódeczce wypłynę za daleko w morze,
przyjdzie sztorm i mnie porwie.
SKARBIE: Nędzne życie w starej chałupie.
Leję na siebie tanie perfumy! Noszę starą i niemodną odzież. Ani balów, ani
pokazów mody, ani filmowych premier.
Usycham tu jak stare koryto. Pomrzemy z głodu albo ze starości i nikt się
o tym nie dowie. Ale od głodu gorsza
jest nuda. Umrę z nudy, zanim głód
mnie zabije.
BEN: Zrobię wszystko, aby cię zadowolić, SKARBIE. Wypłynę w morze dalej
niż kiedykolwiek. Co mi tylko wpadnie
w sieci, przyniosę do naszej chatki.
SKARBIE: Jeśli masz wracać z niczym, lepiej nie wracaj, ptysiu.
GŁOS: Płynął rybak daleko w morze, coraz
dalej i dalej. Kiedy stracił z oczu horyzont, zarzucił sieci. Po chwili zauważył,
że w sieci coś wpadło. Spod wody bił mu
w oczy złoty blask.
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SKARBIE: I co z tego? I tak świń nie
mamy. Lepiej siadajmy, bo nam kolacja wystygnie.
GŁOS: Frasował się rybak i dopiero kiedy
zjedli kolację, odważył się wyjawić swoją tajemnicę.
SKARBIE: I coś ty zrobił najlepszego! Wypuściłeś ją za jedną kolację i koryto,
niepotrzebne nam zresztą. Trzeba było
zażądać więcej.
BEN: Czego ci brak? Mamy wszystko, czego
prostym rybakom potrzeba.
SKARBIE: Nic nie rozumiesz. Nie słuchasz
mnie. Chciałabym żyć życiem innym,
piękniejszym. Mam marzenia. Nie jestem stworzona do rybackiej chatki.
BEN: Co więc mam zrobić?
SKARBIE: Rano wypłyniesz w morze, odnajdziesz wodną panią i poprosisz ją
o wszystko, co wypiszę ci na kartce.
I nie wracaj, nim się te życzenia nie
spełnią.
GŁOS: Co miał zrobić rybak? Położył się
spać, by wstać wcześniej niż zwykle. Jak
znaleźć podwodną księżniczkę, gdy nawet nie znał jej imienia? Wypłynął na
morze o brzasku, gdy pierwsze strużyny
światła kładły się na falach. Płynął tak
długo, jak zdawało mu się płynął poprzedniego dnia. Wreszcie stracił z oczu
ląd. Wypatrywał pod wodą złotej poświaty, ale nic nie zobaczył.
BEN: Księżniczko! Złota księżniczko! Podwodna bogini bez imienia!
MELISSA: Wołałeś mnie, piękny rybaku?
BEN: Oddałem ci wolność, lecz sam tkwię
w niewoli. Moja partnerka dała mi listę
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BEN: A co to za straszydło? Pół kobieta,
pół ryba, cała w złocie?
MELISSA: Jestem podwodną księżniczką.
BEN: Piękne masz oczy, pani, całe zielone jak morze. A może to morze jest jak
twoje oczy zielone?
MELISSA: Proszę, wypuść mnie na wolność. Wynagrodzę cię szczodrze.
BEN: Jak mam cię wypuścić, kiedy nic innego nie wpadło mi w sieci. Jeśli wrócę z niczym, moja dziewczyna będzie
niezadowolona.
MELISSA: Czego chcesz w zamian za moją
wolność?
BEN: Marzę o sutej kolacji dla dwojga
i jeszcze może chciałbym nowe koryto, bo stare całkiem nam się rozeschło.
MELISSA: Wypuść mnie, a będziesz to
miał.
BEN: Jesteś taka piękna, że chyba mogę
ci zaufać. Jeśli nie dotrzymasz słowa,
wiedz, że pożałuję swojej dobroci.
MELISSA: Człowiek nigdy nie żałuje swojej
dobroci. Żegnaj, piękny rybaku.
GŁOS: Posłuchał rybak i wypuścił podwodną księżniczkę. Kiedy wrócił do domu,
gotów na gorzkie słowa swojej partnerki, zobaczył na stole sutą wieczerzę.
SKARBIE: Znowu wróciłeś z pustymi rękami, ptysiu. Na szczęście przed chwilą
przyszły tu jakieś dwie młode kobiety
z opieki społecznej i przyniosły nam
kolację. Przynajmniej dziś z głodu nie
umrzemy. Siadajmy do stołu.
BEN: A koryto?
SKARBIE: Co koryto?
BEN: Patrz, leży na przyzbie nowe koryto.

38
M arek Kochan / DZ I E WC Z Y N Y Z LU F T WA F F E

życzeń i powiedziała, żebym nie wracał,
nim się one nie spełnią.
MELISSA: Czytaj!
BEN: Chce mieć nowy dom. I my oboje
mamy być piękni, ja i ona, jedno piękniejsze od drugiego. Ona ma mieć nogi
długie i smukłe, wiotką talię, wąskie
biodra, wysoki biust i wielkie oczy,
i długie rzęsy, i włosy też długie. Chce
mieć piękne ubrania, modne i piękne.
Spódnice krótkie i buty wysokie. Chce
pić drinki z parasolką i jeść lody w barze
z widokiem na ocean. I chce być sławna, grać w filmach, chodzić na bale, na
pokazy mody. I żeby się wszystkim podobała. I jeszcze chce mieć przyjaciółkę,
w której oczach mogłaby się przeglądać.
MELISSA: Wracaj do domu, rybaku. Te życzenia będą spełnione.
BEN: Powiedz, jak masz na imię, zielonooka księżniczko.
MELISSA: Melissa.
BEN: Melissa. Twoje imię niesie melodię
tęsknoty. Żegnaj, Melisso.
GŁOS: Wrócił rybak do swoje chatki, patrzy, oczom nie wierzy, chatki nie ma,
tylko piękny dom. Kręcą tam film, jego
partnerka gra chyba główną rolę, tak jej
wszyscy nadskakują. A pięknie ubrana
i w ogóle piękna i powabna, nie jak ta,
którą pamiętał, starucha. Siedzi na leżaku i popija drinka z parasolką, a koło
niej inna kobieta, też młoda i piękna
i też popija drinka z parasolką.
BEN: Chyba jakaś magia cię przemieniła,
pięknie wyglądasz, SKARBIE.
SKARBIE: Lepiej popatrz na siebie, ptysiu,

jak ty wyglądasz, jak jakiś nędzny rybak. Idź się przebierz, wyglądaj, wstydu
mi nie przynoś, kiedy jestem na planie.
A jak będziesz wracał, przynieś mi z lodówki pucharek lodów truskawkowych.
JACKIE: Dla mnie też. Straszny skwar dzisiaj, prawda?
SKARBIE: O czym mówiliśmy?
JACKIE: Opowiadałaś o swoich pasjach.
SKARBIE: Aha. Jestem gotowa je rozwijać
bez względu na to, co powiedzą ludzie.
JACKIE: Dobre zdanie. Weźmiemy je na
tytuł któregoś z wywiadów, kiedy będziemy promować film.
SKARBIE: Muszę wierzyć w siebie także
wtedy, kiedy wydaje mi się, że cały świat
jest przeciwko mnie.
JACKIE: Pięknie to powiedziałaś. To też się
nada do wywiadu. Każdy będzie chciał
przeczytać wywiad z taką pozytywną
osobą jak ty.
GŁOS: Rybak przestał łowić ryby. Wałęsał
się przez całe dni wzdłuż brzegu morza, kręcił się po planie, daremnie szukając zajęcia. Kupował sobie coraz to
nowe ubrania, drogie i piękne. Kiedy
film był skończony, przygotowywano
się do trasy promocyjnej. Paryż, Londyn, Nowy Jork.
BEN: SKARBIE, czy chcesz, żebym jechał
z tobą promować ten film?
SKARBIE: Masz tutaj na miejscu zadanie.
Kiedy zaraz zostanę wielką gwiazdą, nie
mogę mieszkać w takiej nędznej chałupce. Śmiali by się ze mnie.
BEN: To piękny dom. Nie widziałem
piękniejszego.
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MELISSA: Żegnaj, rybaku.
GŁOS: Nie zaznał jednak rybak ukojenia.
BEN: A więc nie jesteś zadowolona, SKARBIE? Pałac jest nie taki, jak chciałaś?
JACKIE: Nie pytaj głupio, widzisz, że pałac
jej się spodobał.
BEN: Więc co? Czy z filmem coś jest nie
tak?
JACKIE: Odnieśliśmy wielki sukces.
W przyszłym tygodniu zaczynamy kręcić następny.
BEN: Więc co? Nigdy nie zrozumiem
kobiet.
JACKIE: Ma wszystko, lecz chciałby mieć
to na zawsze.
BEN: Przecież masz na zawsze, SKARBIE.
Pałac jest twój.
SKARBIE: Za co mnie los pokarał takim
prostym rybakiem.
BEN: Jesteś piękna, masz pałac, masz
mnie. Czego ci więcej trzeba?
JACKIE: Naprawdę nie rozumiesz?
SKARBIE: Dziś jestem piękna, ale jutro?
BEN: Jutro też będziesz piękna.
SKARBIE: Jutro, za rok, za dziesięć, nawet
za dwadzieścia lat, ale co potem?
JACKIE: Naprawdę nie rozumiesz?
SKARBIE: Pomyślała, że skoro znasz tę
podwodną księżniczkę…
BEN: Nie mogę jej prosić o nic więcej.
SKARBIE: Nie zrobisz tego dla mnie,
ptysiu?
GŁOS: Jeszcze raz wypuścił się rybak na
morze. Fale były wzburzone. Szukał,
wołał. Księżniczki MELISSY nie było.
Zapadał już zmrok, kiedy ujrzał rybak
wśród fal złotą poświatę.
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SKARBIE: Chcę mieć pałac! Z setką pokojów, z fontannami, z wieżami, z salą
balową. Z wielkim ogrodem, z jeziorem pośrodku, w którym będą pływać
łabędzie.
BEN: Ależ SKARBIE, jak ja mam spełnić
takie życzenie?
SKARBIE: Użyj magii. A jeśli nie potrafisz,
wypłyń znów na morze i poproś o pomoc swoją podwodną księżniczkę. Chyba jest nam coś winna?
JACKIE: I przy okazji: ja bym chciała karocę zaprzężoną w sześć rumaków.
SKARBIE: Pa, ptysiu. Spieszymy się na samolot. Wracamy za tydzień.
BEN: Pa, SKARBIE.
GŁOS: Wypłynął znów rybak daleko na
morze. Szukał podwodnej księżniczki,
długo szukał, lecz nie mógł znaleźć.
BEN: MELISSO! Melisso! Melissoooo!
MELISSA: To znowu ty, rybaku? Stęskniłeś
się za mną?
BEN: Moja partnerka nie daje mi spokoju.
MELISSA: Czy nie spełniły się jej życzenia?
BEN: Teraz chce pałacu ze stoma pokojami.
Z salą balową, fontannami. Z ogrodem,
z jeziorem pełnym łabędzi. Nie znam
magii, nie umiem spełnić jej prośby.
MELISSA: Oddałeś mi wolność. Spełnię
więc jeszcze jedno życzenie. Kiedy wrócisz, pałac będzie stał na miejscu waszej
dawnej chatki.
BEN: Nie wiem, jak ci dziękować, MELISSO.
MELISSA: Pięknie mówisz moje imię. Ten
głos pieści moje ucho jak aksamit.
BEN: Twoje zielone oczy przychodzą do
mnie we śnie.
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BEN: MELISSO! Melisso! Melissoooo!
MELISSA: Czego tu szukasz, rybaku? Morze jest wzburzone, a twoja łódka mała.
Chcesz zatonąć? Czy twoja pani znów
się czegoś więcej domaga?
BEN: Chce być wiecznie młoda, prosi, byś
dla niej zatrzymała czas.
MELISSA: Mogę to zrobić, ale pod jednym
warunkiem. Oddam jej młodość, jeśli
ty zostaniesz ze mną. Tu w głębinach,
jestem taka samotna.
BEN: Kiedy patrzę w twoje zielone oczy,
czuję, że mógłbym w nich utonąć.
MELISSA: Nie wahaj się więc. Daj jej to, czego pragnie. Ty też będziesz szczęśliwy.
Mam w głębinach pałac, wspanialszy niż
ten, który zbudowałam jej na ziemi.
BEN: Nie wiem, czy umiem żyć pod wodą.
Wrócę, zapytam, co ona na to.
GŁOS: Księżniczka MELISSA nie była zadowolona z tej odpowiedzi. Kiedy zanurzyła się w głębinę, potężny sztorm
zaczął szarpać łódeczkę rybaka, przewrócił ją. Rybak walczył kilka godzin z falami, uczepiony jakiejś deski.
W końcu MELISSA się ulitowała. Następnego dnia fala wyrzuciła nieprzytomnego rybaka na brzeg. Rybak ocknął
się, wstał na kolana i z trudem dobrnął
na czworakach do pałacu.
SKARBIE: Jesteś w końcu. Załatwiłeś?
BEN: Nie, SKARBIE. Chciała, żebym w zamian został z nią w podwodnej krainie.
SKARBIE: Co więc tu robisz?
BEN: Pomyślałem, że się kochamy i że wolisz się zestarzeć ze mną, niż być nieśmiertelna, ale samotna.

SKARBIE: A kto powiedział, że bez ciebie
byłabym samotna.
JACKIE: Głupiec.
SKARBIE: Myślałem, że chcesz mnie
uszczęśliwić, ptysiu. Idź i nie wracaj.
BEN: A ja myślałem, że mnie kochasz,
SKARBIE. Było nam tak dobrze razem.
SKARBIE: Mogłam być nieśmiertelna, a on
odmówił, bo sobie ubzdurał, że go kocham. Z rozpaczy kupię sobie sto nowych par butów. Im piękniejsze buty
zakładam, tym większa moja magiczna moc.
JACKIE: Piękne zdanie. Nadaje się na tytuł
wywiadu rzeki, który z tobą zamierzam
przeprowadzić. To będzie najgorętsza
książka sezonu.
SKARBIE: Duszę się. Ciągle kogoś udaję, nie jestem sobą. Chciałabym poczuć prawdziwy smak życia. Muszę
wreszcie zrobić coś, co uczyni mnie
nieśmiertelną.
GŁOS: Zestaw Magiczny Pałac Rybaków.
Sto pokojów, fontanny, wieże, sala balowa. Wielki ogród z jeziorem, w którym
pływają łabędzie. Czy chcesz odmienić
swoje życie i zamienić rybacką chatkę
na prawdziwy pałac? Jedyne trzysta
pięćdziesiąt dziewięć złotych. SKARBIE, ty też jesteś księżniczką. Zasługujesz na to, by zamieszkać w pałacu.
Musisz mieć ten zestaw! Dostępny także w sprzedaży wysyłkowej.

SKARBIE: I jak, dziewczyny, maszyny
sprawdzone?
JACKIE: Nie zadawaj głupich pytań,
SKARBIE. Oczywiście, że sprawdzone.
Najmniejszy błąd może nas przecież
kosztować życie.
SKARBIE: Pytam pod kątem ten nowej.
MELISSA: Czyli?
SKARBIE: Pytałam, czy maszyny
sprawdzone.
MELISSA: Jakie maszyny?
SKARBIE: Maszyny, czyli samoloty.
MELISSA: A, samoloty. Trzeba było od razu
tak mówić. Chyba sprawdzone.
JACKIE: Kogo nam przysyłają z tego uzupełnienia. Dziewczyno, po co ty się
pchałaś do Luftwaffe. Jesteś bystra
w sam raz do piechoty.
MELISSA: Podoba mi się twoja czarna
broszka. Gdzie ją kupiłaś?
SKARBIE: To? To nie broszka. To jest Żelazny Krzyż. Dostałam go na samym
początku Wojny Obronnej.
MELISSA: Nie słyszałam o takim odznaczeniu.
JACKIE: Idiotka.
SKARBIE: Jesteś młoda, więc ci wytłumaczę. Wojnę zaczęli naziści, a potem
na nas, niewinnych Niemców, napadły
hordy Amerykanów, Francuzów, Anglików, Rosjan i Polaków. I jeszcze innych. Musieliśmy się bronić przed tą
napaścią. Tym bardziej że oni, do spółki z tymi okropnymi nazistami, chcieli
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wymordować nam Żydów. Musieliśmy
się bronić. Broniliśmy się żelaznymi pięściami. Stąd nazwa odznaczenia: Krzyż
Żelazny. Wręczał mi go sam führer.
MELISSA: Nie mieliśmy w szkole historii.
Tylko przysposobienie obronne. Potem
wszystkich wysłali na front.
SKARBIE: Ale chyba wiesz, kto to był
führer?
MELISSA: To słyszałam. Nazista. Austriak.
Miał chorobę Parkinsona. Taki śmieszny, z wąsikiem. Podobno takie wąsiki
mają wrócić w przyszłym sezonie.
JACKIE: Powiedz, właściwie dlaczego wybrałaś Luftwaffe?
MELISSA: Zawsze podobały mi się lotnicze mundury. Lubię skórę, zwłaszcza
lakierowaną. I nareszcie noszę mój
upragniony czarny kombinezon. Masz
bardzo ładne buty. Ja też dostanę takie,
kiedy będę oficerem?
SKARBIE: Nie, to moje prywatne. Im piękniejsze buty zakładam, tym większa
moja magiczna moc. W tych butach zrobiłam prawie 50 bombardowań. Z tego
połowa to statki pasażerskie.
MELISSA: Magiczne buty. Też chciałabym
mieć takie. Kiedy cię zestrzelą, będę
mogła je dostać po tobie?
JACKIE: Dziewczyno, zrozum, to jest
okrutna wojna. Hordy Rosjan, Amerykanów, Anglików, Polaków i Francuzów
pustoszą nasz kraj, bombardują nasze
miasta. Chcą nas wykończyć. Naziści
wpędzili nas w tę wojnę, a teraz my,
niewinni Niemcy musimy się bronić.
Rozumiesz?
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4. DZIEWCZYNY
Z LUF T WAFFE
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MELISSA: To niesprawiedliwe.
JACKIE: No, nareszcie jakiś przebłysk.
MELISSA: A więc będę mogła nosić twoje
buty, kiedy cię zestrzelą?
SKARBIE: Czekaj, coś ci pokażę.
MELISSA: Kto to jest?
SKARBIE: To Hauptmann Ben, mój były
chłopak.
MELISSA: Rozstaliście się?
JACKIE: Nie tłumacz jej, ona i tak nic nie
zrozumie.
SKARBIE: Jednak spróbuję. BEN nie żyje.
Angielscy bandyci zestrzelili go, kiedy
wykonywał prewencyjne naloty na Birmingham. Spłonął i spadł do morza.
MELISSA: Co to znaczy prewencyjne?
JACKIE: I jak z kimś takim można wygrać
wojnę.
SKARBIE: Prewencyjne to znaczy, że groziła nam napaść ze strony ludności
cywilnej i musieliśmy ich w ramach samoobrony wcześniej zbombardować.
MELISSA: Rozumiem. Ci z Birmingham
chcieli nas zaatakować.
JACKIE: Tak.
MELISSA: Strasznie się palę do tej walki.
Pomścimy nasze matki i naszych ojców, niewinne ofiary amerykańskofrancusko-polsko-brytyjsko-rosyjskiej
agresji.
SKARBIE: A jednak, coś wam w tej szkole
mówili.
MELISSA: To akurat na przysposobieniu
obronnym.
SKARBIE: Dobre i to. A więc do rzeczy. Nasze lotnisko jest tu. Tą trasą płynie statek
z cywilnymi uchodźcami, którzy zdra-

dzili tysiącletnią Rzeszę i opuścili nasze
pozycje w Królewcu. Musimy go zatopić, aby jego zawartość nie wpadła w ręce
wroga. Każda z nas ma cztery bomby.
Przynajmniej połowa musi trafić w cel.
MELISSA: Mogę jeszcze o coś spytać?
SKARBIE: Ostatnie pytanie. Chcę już
wreszcie znaleźć się w powietrzu.
MELISSA: Dlaczego masz czarne zęby. To
próchnica?
SKARBIE: Nie, po prostu za każde dziesięć
bombardowań wstawiam sobie jedną
kompozytową koronę w kolorze antracytu. Taki mały prezent. Nazbierało się
tego trochę.
MELISSA: Masz swój styl.
SKARBIE: Mieć styl to znaczy wyrażać siebie bez skrępowania. Jeśli przeżyjesz,
też będziesz musiała poszukać swojego stylu.
MELISSA: Ale te czarne zęby. To mimo
wszystko ryzykowne.
SKARBIE: Jestem gotowa rozwijać moje
pomysły bez względu na to, co powiedzą ludzie.
JACKIE: Jesteś mocna. Chciałabym być
taka jak ty.
SKARBIE: Musisz wierzyć w siebie także
wtedy, kiedy wydaje ci się, że cały świat
jest przeciwko tobie. Kiedy masz wrogów dookoła, a ich siły są przeważające.
Kiedy czujesz, że twój kres jest blisko.
MELISSA: Berlin pomścimy! Precz
z nazistami!
SKARBIE, JACKIE, MELISSA: Śmierć brytyjsko-rosyjsko-francusko-polsko-amerykańskim najeźdźcom!

5. ŚMIETNIKOL ANDIA
SKARBIE: Psst! Dziewczyny, widzę jakieś
światła. Chyba zbliżają się strażnicy.
Opuszczamy wysypisko.
JACKIE: Jeszcze chwila. Trafiłam na złotą żyłę. To śmieciuchy bogatych, chyba
z apartamentowca. Mam dwie nienapoczęte puszki sardynek.
SKARBIE: Powiedziałam, odwrót. Chcesz,
żeby nas dopadli hycle z Przymusowej
Opieki Społecznej?
MELISSA: Ale ja znalazłam odpadki szpitalne. Z worka wystaje biały fartuch.
SKARBIE: Fartuch? Biały?
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MELISSA: Tylko trochę poplamiony. Można by z tego uszyć coś na karnawał.
SKARBIE: Bierz, tylko szybko. JACKIE, pomóż jej, na co czekasz.
MELISSA: Jest tego kilka worków.
SKARBIE: Bierzcie te worki i uciekamy. Selekcję zrobimy na melinie.
MELISSA: Ty też weź jeden.
SKARBIE: Gęsiego, dziewczyny, gęsiego.
Zostawiajmy jak najmniej śladów.
JACKIE: Nie goń tak. Nie mam siedemdziesięciu lat, żeby biegać. Dostałam
zadyszki.
MELISSA: A ja zgubiłam okulary przez ten
pośpiech.
SKARBIE: Znajdziesz sobie nowe.
JACKIE: Już nie mogę. Te worki są strasznie ciężkie.
SKARBIE: Dochodzimy. Zaraz będziemy
w naszej norze.
MELISSA: Ciekawe, czy BEN coś upolował.
SKARBIE: Ten nieudacznik? Pewnie znowu
naznosi jakiegoś plastikowego badziewia. Jakieś wisiory albo okulary przeciwsłoneczne. A do jedzenia nic.
JACKIE: Pozwólcie, że wejdę pierwsza.
Nogi mi odpadają.
MELISSA: Jednak się pomyliłam. To nie
fartuch.
JACKIE: Macie coś do otwierania puszek?
SKARBIE: Schowałam tu moją butelkę
z bimbrem. Przyznajcie się, która mi
zakosiła.
JACKIE: Czep się swojego BENA. Ja nie
piję, bo mi to źle robi na żołądek.
MELISSA: Dziewczyny, jest lepiej, niż myślałam. To są prześcieradła.
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SKARBIE: Do samolotów, dziewczyny!
Wznieśmy się w powietrze!
GŁOS: Zestaw Dziewczyny z Luftwaffe.
Oto, co nosiły na sobie bohaterskie
niemieckie dziewczyny, które broniły swojego kraju przed nazistowskim
francusko-polsko-brytyjsko-amerykańsko-rosyjskim najeźdźcą. Kombinezony, skórzane kurtki, czapki
pilotki, stylowe okulary. Paradne oficerki i bryczesy. Stroje safari, zaprojektowane specjalnie dla Afrika Corps.
Do tego w zestawie samolot myśliwski
Messerschmidt Me-109 z otwieraną
kabiną. Czy chcesz poczuć smak podniebnego zwycięstwa? Jedyne czterysta dwadzieścia dziewięć złotych.
SKARBIE, ty też jesteś waleczna. Musisz mieć ten zestaw! Dostępny także
w sprzedaży wysyłkowej.
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SKARBIE: Prawdziwe prześcieradła!
JACKIE: Wyłożymy sobie tym barłogi. Raz
się wyśpię jak człowiek.
SKARBIE: Głupia jesteś. Uszyjemy sobie
z tego suknie karnawałowe. Wystarczy
zrobić dziurę na głowę.
MELISSA: Będzie takie jakby ponczo.
JACKIE: Znajdzie się i dla mnie?
SKARBIE: Zobacz w swoim worku.
JACKIE: Nic nie ma. Tylko jakieś szpitalne odpadki.
MELISSA: Masz, ja miałam dwa.
JACKIE: Wyglądamy jak stado duchów.
Na ulicy ludzie będą uciekali na nasz
widok.
SKARBIE: Zawsze jestem gotowa rozwijać
swoje pomysły bez względu na to, co
powiedzą ludzie.
BEN: A co to? Urządzacie sabat? Znowu
piłyście berbeluchę?
SKARBIE: Nigdy się nie znałeś na modzie.
JACKIE: I nie miałeś wyczucia stylu.
BEN: A co to jest styl?
SKARBIE: Mieć styl to znaczy wyrażać siebie bez skrępowania.
BEN: Rzeczywiście, ty nigdy nie czułaś skrępowania. Ale czy to świadczy
o stylu?
SKARBIE: Zawsze w siebie wierzyłam, także wtedy, kiedy cały świat był przeciwko mnie.
BEN: Gdybyś słuchała tego, co świat mówi,
nie byłabyś taka… taka plastikowa.
SKARBIE: Co cię ugryzło?
BEN: Spójrz na siebie. Naprawdę myślisz,
że jesteś stylowa? W tych łapciach zrobionych ze starych opon?

SKARBIE: Im piękniejsze buty zakładam,
tym większa moja magiczna moc.
BEN: Całe życie słucham tych sloganów.
Nigdy nie było w tym żadnej treści.
SKARBIE: A za to ty jesteś stylowy.
BEN: Widocznie, skoro ciągle podobam się
kobietom.
SKARBIE: Ciekawe, którym.
BEN: Są takie.
SKARBIE: Przyznaj się, że poderwałeś jakąś małolatę. Pewnie nie ma nawet siedemdziesiątki. Mógłbyś być jej ojcem,
a może i dziadkiem. Stary zbok.
BEN: Skąd te wieści? Ciągle zaglądasz na
plotkarskie portale?
SKARBIE: Nigdy mnie nie kochałeś.
BEN: A ty to mnie kochałaś? Nigdy nie
myślałaś poważnie o naszym związku.
Zawsze tylko sarkałaś, kiedy wspominałem o ślubie.
SKARBIE: Jak możesz! A kto mnie porzucił osiemdziesiąt lat temu dla jakiejś
TRACY.
BEN: Nigdy nie było żadnej TRACY. Dla ciebie zrezygnowałem nawet z podwodnej
księżniczki. Gdybym wtedy ją wybrał,
dziś moje życie byłoby inne.
SKARBIE: Gdybyś mnie kochał, załatwiłbyś mi nieśmiertelność i wieczną urodę.
Dziś wyglądałabym zupełnie inaczej, niż
wyglądam. Idź sobie do swojej TRACY.
BEN: Mówiłem, że nie było żadnej TRACY.
SKARBIE: Kłamiesz jak pies.
MELISSA: BEN mówi prawdę.
SKARBIE: Jak to?
MELISSA: To ja spreparowałam to zdjęcie,
żeby was rozdzielić.
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MELISSA: Chcąc się pocieszyć, wolałam
myśleć, że to ja ciebie odrzucam.
SKARBIE: Może powinnam częściej okazywać ci życzliwość?
MELISSA: Teraz mi przykro. Przepraszam
cię za kwaśnie miny i wygłupy.
JACKIE: Podajcie sobie ręce. Zła wróżka uwięziła was w kulach gniewu, ale
teraz czar prysł. Znów możecie być
przyjaciółkami.
BEN: Magia, po prostu magia!
SKARBIE: Dziewczyny, mam pomysł. Zostaniecie moimi druhnami? Weźmiemy
z BENEM ślub.
MELISSA: Z radością. Z tych prześcieradeł
uszyjemy ci suknię ślubną, a dla nas zrobimy stroje druhen.
JACKIE: BEN, rusz się, nie stój tak. Znajdź
gdzieś otwieracz do konserw, musimy
jakoś otworzyć te sardynki.
GŁOS: Stop. Stop! Przerywamy kręcenie.
Wszyscy opuścić plan.
SKARBIE: Ale dlaczego? Szło nam tak
dobrze.
GŁOS: Od początku uważałem, że ten scenariusz jest do bani.
SKARBIE: Niby dlaczego? Co ci się konkretnie nie podoba?
GŁOS: Starość, śmietnik – nie widzę tu magii. Kto kupi taki zestaw?
SKARBIE: Ci sami, którzy kupowali moje
poprzednie zestawy. I jeszcze inni.
GŁOS: Jak to brzmi: „Zestaw Śmieciolandia. Zobacz, co ciekawego możesz znaleźć na wysypisku. Tysiące pomysłów na
oryginalne kreacje. Możesz skompletować nawet suknię ślubną”.
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SKARBIE: Jak mogłaś! Ufałam ci.
MELISSA: BEN, zawsze kochałam tylko
ciebie!
BEN: Odejdź. Przez ciebie omal jej nie
straciłem.
SKARBIE: To prawda. Rzuciłabym BENA,
gdyby nie przybył z odsieczą pod
Ronsewal. To był bardzo romantyczny gest.
BEN: Kocham cię, SKARBIE. Zawsze cię kochałem. Wyjdziesz za mnie? Znalazłem
na wysypastwisku dwie miedziane śruby, mogą posłużyć za obrączki.
SKARBIE: Jakie to romantyczne!
BEN: Zgadzasz się?
JACKIE: Zróbmy wesele. Możemy zjeść
te sardynki, jeśli znajdziemy gdzieś
otwieracz.
MELISSA: Róbcie sobie, róbcie. A ja zdradzę waszą kryjówkę hyclom z Przymusowej Opieki Społecznej.
JACKIE: Nie zrobisz tego.
SKARBIE: Powiedz, MELISSO, dlaczego
mnie tak nienawidzisz?
MELISSA: Zawsze chciałaś być pierwsza.
Zawsze kłułaś mnie w oczy swoimi
talentami.
SKARBIE: Tyle razy chciałam wyciągnąć
do ciebie rękę. Ale zawsze wydawało mi się, że to ty mnie nie lubisz. Na
mój widok robiłaś kwaśną minę. I się
wycofywałam.
MELISSA: Onieśmielałaś mnie. Uważałam,
że myślisz, że nie jestem godna twojej
przyjaźni.
SKARBIE: A ty mnie unikałaś i byłaś
złośliwa.
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SKARBIE: Co w tym złego? To jest propozycja dla bardzo licznej dziś grupy.
GŁOS: Albo to: „Poczuj się jak stuletnia kloszardka. Jeśli nie wiesz, co na
siebie włożyć, poszukaj, a na pewno
znajdziesz coś dla siebie. Jedyne sto
dwadzieścia pięć złotych. Wersja Tani
Blask już za dziewięćdziesiąt dziewięć
dziewięćdziesiąt. SKARBIE, zachowaj
swój styl, nawet jeśli brakuje ci środków
do życia. Dostępne także w sprzedaży
ratalnej”.
SKARBIE: I co? Przystępna cena, dogodne
warunki. To produkt na miarę czasów.
GŁOS: Do bani, wszystko do bani.
SKARBIE: Nie podoba ci się, bo to jest mój
scenariusz. Bo raz chciałam przemówić
własnym głosem. Powiedzieć o mnie,
o moich sprawach. O tym, co mnie boli.
Uważasz, że twoje pomysły są lepsze?
Myślisz, że jak ja się w nich czuję?
GŁOS: Od początku nie wierzyłem w Śmieciolandię. Ale najgorsze jest to, co się
stało na planie. Co to za pomysł z tym
ślubem?
SKARBIE: Improwizowaliśmy.
BEN: Jakoś tak się samo potoczyło. Znalazłem te obrączki i pomyślałem…
Niedługo minie sto lat, jak żyjemy
na kocią łapę. Można by się w końcu
zalegalizować.
GŁOS: Nie będzie tu żadnego ślubu. Macie
pozostać w wolnych związkach. I rozstawać się, i znów łączyć. Nie chodzi
o to, by złowić króliczka, ale by gonić go.
SKARBIE: A właściwie dlaczego? Tyle lat jesteśmy razem. Dlaczego nie mielibyśmy

założyć obrączek. Dziś zrozumiałam, że
BEN naprawdę mnie kocha.
BEN: Och, SKARBIE! Kocham cię, SKARBIE. Dla ciebie zrobię wszystko.
GŁOS: Nie, bo nie. Uważaj, SKARBIE,
już raz wyleciałaś z planu za kłapanie
ustami.
SKARBIE: To nie było kłapanie ustami, tylko wyrażanie własnej opinii.
GŁOS: Chcesz znowu wylecieć?
JACKIE: SKARBIE, daj spokój. Mamy fajną
robotę, po co ją tracić. Możemy to załagodzić, jakoś pozmieniać ten scenariusz, żeby został zaakceptowany.
SKARBIE: Całe życie powtarzam, że jestem
gotowa rozwijać swoje pasje bez względu na to, co powiedzą ludzie. I że muszę wierzyć w siebie także wtedy, kiedy
wydaje mi się, że cały świat jest przeciwko mnie.
GŁOS: To tylko słowa. Mówisz słowa, bo
jesteś aktorką. One nic nie znaczą.
SKARBIE: Będę rozwijać swoje pasje bez
względu na to, co powiedzą ludzie. Muszę wierzyć w siebie także wtedy, kiedy
cały świat jest przeciwko mnie!
GŁOS: Dosyć tego. Na planie decyduje producent. Zdejmujcie te śmietnikowe ciuchy. Jutro zaczynamy zdjęcia z nowym
scenariuszem.
SKARBIE, BEN, JACKIE, MELISSA: Jesteśmy gotowi rozwijać swoje pasje bez
względu na to, co powiedzą ludzie.
GŁOS: Dość kłapania! Nie będzie tu żadnego ślubu. Powtarzam: koniec zdjęć.
SKARBIE, BEN, JACKIE, MELISSA: Będziemy rozwijać swoje pasje bez względu na

6. BUR SZT YNOWA KOMNATA
JACKIE: Daj mi wreszcie tę lunetę. Ja też
chcę popatrzeć.
SKARBIE: Próbuję przeczytać nazwę statku. Pierwsze to WILHELM. A drugie
chyba GUMKOFF. Nie, za krótkie. Raczej GUTKOFF. Za daleko, nie widać.
MELISSA: Może ja zobaczę. Mam z nas najlepszy wzrok.
SKARBIE: I co?
MELISSA: GUSTLOFF. WILHELM GUSTLOFF.
JACKIE: Tak czy inaczej musimy tam
podpłynąć.
MELISSA: Dlaczego wróżka FLAVIA dała
nam magiczną łódź wiosłową, a nie magiczną motorówkę? Od wiosłowania robią mi się pęcherze na dłoniach.
JACKIE: To prawda, ja też wolę motorówkę.
SKARBIE: Motorówka zwróciłaby swoim
hałasem uwagę piratów, którzy opanowali statek. A tak możemy podpłynąć
po cichu.
MELISSA: Jeśli w ogóle damy radę tam
dopłynąć. Statek w każdej chwili może
podnieść kotwicę i odpłynąć.
SKARBIE: Szkoda, że nie ma z nami BENA,
moglibyśmy stworzyć czwórkę wioślarską. Płynęlibyśmy wtedy znacznie
szybciej.
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MELISSA: Ciekawe, czemu ma wyłączony
telefon. Czyżby znowu cię rzucił?
SKARBIE: Może mu się rozładowała bateria. Zresztą, poradzimy sobie bez niego.
JACKIE: O rety, dziewczyny, czujecie? Jakby nas zaczął nieść podwodny prąd.
MELISSA: To magia!
SKARBIE: Nie, to wróżka FLAVIA. Chce
nam pomóc szybciej odnaleźć i uratować Bursztynową Komnatę.
MELISSA: A jak ją znajdziemy, będziemy mogły sobie odłupać po kawałku
bursztynu?
SKARBIE: Ani mi się waż! Bursztynowa
Komnata musi pozostać w całości. Tylko wtedy zadziała magia słońca. Jeśli
słońce nie odnowi się choć raz do roku
w Bursztynowej Komnacie, utraci swoją
moc, zacznie się wyczerpywać i wkrótce
nasz świat będzie smutny i szary. Nie
możemy do tego dopuścić.
JACKIE: Uratujemy Bursztynową
Komnatę!
MELISSA: Ten prąd jest bardzo silny. Już
dopływamy.
SKARBIE: Oby nas piraci nie zauważyli.
JACKIE: Słyszycie ten warkot? Co to jest?
SKARBIE: Może to nadlatuje BEN.
JACKIE: Nie to samoloty bojowe. Trzy. Są
tam. Mają pod skrzydłami bomby.
MELISSA: A na skrzydłach czarne krzyże.
SKARBIE: Chcą zbombardować WILHELMA
GUSTLOFFA. Jeśli Bursztynowa Komnata zatonie, słonce przestanie świecić.
Wyciągajcie broń.
JACKIE: Ja wezmę karabin maszynowy.
Lubię pruć seriami.
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to, co powiedzą ludzie. Będziemy wierzyć w siebie także wtedy, kiedy cały
świat jest przeciwko nam!
GŁOS: Kamery: stop. Proszę opuścić plan.
Powtarzam: opuścić plan.
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SKARBIE: Ja rezerwuję działko przeciwlotnicze.
MELISSA: To ja wezmę pancerfausty. Mam
najlepszy wzrok.
SKARBIE: Ognia!
JACKIE: Z tej odległości nie mamy szans.
SKARBIE: Ale jak nas zobaczą, podlecą bliżej i wtedy damy im łupnia.
MELISSA: Uwaga, nadlatują.
JACKIE: Trafiłam mojego w skrzydło, pali
się. Nurkuje. Zatonął.
SKARBIE: Brawo, JACKIE! Dwa pozostałe
znów nadlatują. Ognia!
MELISSA: Widziałyście? Ten drugi, który
leciał z tyłu, rozpadł się w powietrzu.
JACKIE: SKARBIE, dlaczego nie strzelasz?
SKARBIE: Widziałam… Zdawało mi się…
Kiedy przeleciały nam nad głowami.
W tym pierwszym leciała dziewczyna
w moim wieku. Miała czarne zęby. To
była…
JACKIE: Nie wymawiaj tego słowa. Pokonamy ją.
MELISSA: Znowu nadlatuje.
SKARBIE: Ognia, z wszystkich luf!
JACKIE: Wydaje mi się, że dostała. Moja
seria poleciała jej po ogonie.
MELISSA: Ja tym razem spudłowałam. Leciała za szybko.
SKARBIE: Nie ma dymu, więc nie dostała.
Znów nadlatuje. Ognia!
JACKIE: Brawo, SKARBIE, twój pocisk
odłupał jej pół skrzydła.
MELISSA: A mój pancerfaust trafił prosto
w ogon.
SKARBIE: Zapalił się. Wybuchł! Zła wróżka
utonęła w morzu!

JACKIE: WILHELM GUSTLOFF uratowany.
MELISSA: Patrzcie z prawej. Tam się wynurza okręt podwodny. Ma na kiosku
czerwoną gwiazdę.
JACKIE: Puścił torpedę! Chce zatopić WILHELMA GUSTLOFFA.
MELISSA: Jeśli Bursztynowa Komnata pójdzie na dno, słońce przestanie świecić.
JACKIE: Ufff! Tym razem chybił. Następna
torpeda może być celniejsza.
SKARBIE: Spróbuję obniżyć działko przeciwlotnicze do strzelania na wprost.
MELISSA: Pocisk z pancerfausta tam nie
doleci.
JACKIE: Oh nie, wypuścił drugą torpedę. Trafiony! WILHELM GUSTLOFF
trafiony!
SKARBIE: Przełamało go na pół.
JACKIE: Zatonął!
MELISSA: WILHELM GUSTLOFF zatonął.
A z nim Bursztynowa Komnata. Co teraz będzie?
GŁOS: Przemontujemy to. Torpedy się
wytnie. Musicie uratować Bursztynową Komnatę.
SKARBIE: Ale takie są fakty. WILHELM
GUSTLOFF zatonął. Zatopiła go torpeda z sowieckiego okrętu podwodnego. Bursztynowej Komnaty nie
odnaleziono.
GŁOS: Mam w nosie prawdę historyczną.
Ja chcę tylko sprzedać nasz nowy zestaw. Bursztynowa Komnata nie może
zatonąć. Słońce nie może przestać
świecić.
SKARBIE: Więc co robimy? Ja chcę, żeby
BEN pojawił się na planie.

7. MAGICZNA SZAFA
BROKATUJĄC A
JACKIE: Czy ten BEN musi się ciągle
spóźniać?
MELISSA: Nie czekajmy na niego. Pewnie
gdzieś zabawił z jakąś obcą dziewczyną.
Podobno ktoś go ostatnio widział na
mieście z TRACY.
SKARBIE: Nie wierzę w te plotki. On
mnie kocha. Poza tym czeka nas abordaż. BEN się przyda podczas ataku na
piratów.
JACKIE: Jesteśmy razem silne dziś. Poradzimy sobie bez niego. Wypływajmy
już. Statek piratów może lada chwila
odpłynąć w pełne morze.
BEN: Hola, hola, dziewczęta. Chcecie dokonać abordażu beze mnie?
JACKIE: Nareszcie. Myślałyśmy, że już nie
dotrzesz.
BEN: Skoro piraci zabrali nam Magiczną
Szafę Brokatującą, musimy ją im odebrać. Nie widzę innej opcji. Taki już jestem. Prawda, SKARBIE?
SKARBIE: Dlaczego tak późno, ptysiu, już
się o ciebie martwiłam.
BEN: Nie mogłem wsiadać na łódkę bez
porządnych kąpielówek. Te stare, w serduszka, popruły mi się na pupie.
MELISSA: Twoje bokserki w paski są bardzo trendy, pasują ci do koszulki.
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BEN: To nie są bokserki, tylko szorty.
JACKIE: Jaka różnica?
BEN: Ona wam wyjaśni, jest projektantką.
SKARBIE: Nie czas na głupstwa, ptysiu.
Czeka nas walka z piratami. Musimy
uratować nasz dom mody! Och, nareszcie robię to, co czym zawsze marzyłam.
To jest prawdziwy smak życia!
BEN: Masz boską apaszkę, SKARBIE. To
najmodniejszy kolor z tym sezonie.
SKARBIE: Oj, ty mój ptysiu, ptysiu. Lepiej
przygotuj się do abordażu. Może być
tam niezła jatka.
MELISSA: A jaka jest właściwie różnica
między szortami a bokserkami?
BEN: Bokserki mają guziczki, a szorty nie.
A poza tym to są wyjątkowe bokserki typu Magic Pocket. Mają specjalną
wewnętrzną kieszonkę, która chroni miejsca intymne przed otarciami
i przegrzaniem.
JACKIE: Ależ ty się pieścisz ze sobą, BEN.
BEN: Nie chodzi tylko o komfort. Kieszonka daje też efekt powiększenia męskich
kształtów. Chyba was tym nie zaskoczę:
lubię podobać się kobietom!
JACKIE: Mam już po dziurki w nosie twojej bufonady.
BEN: Przykro mi. Taki mam styl. A mieć
styl, to znaczy wyrażać siebie bez
skrępowania.
JACKIE: Słyszałam, że tylko lalusie noszą
gatki typu Magic Pocket.
BEN: Jestem gotów rozwijać swoje pasje
bez względu na to, co powiedzą ludzie.
Będę wierzyć w siebie także wtedy, kiedy cały świat będzie przeciwko mnie!
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GŁOS: Na dzisiaj koniec. Musimy znów popracować nad scenariuszem. Zaczynamy jutro o siódmej.
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JACKIE: Ciągle wierzę, że istnieją prawdziwi mężczyźni, a nie tylko tacy lalusie jak ty.
SKARBIE: Daj mu już spokój, JACKIE. A ty,
ptysiu, bierz się lepiej za wiosło.
JACKIE: Mamy coś ważnego do załatwienia, a on zajmuje się sobą.
MELISSA: Statek piratów może zaraz
odpłynąć. Musimy odzyskać Magiczną Szafę Brokatującą, bo inaczej nasz
dom mody upadnie, a nasz świat będzie
smutny i szary. Do boju, dziewczyny!
BEN: Damy piratom łupnia. Odzyskamy
Magiczną Szafę Brokatującą.
JACKIE: Moje życie to nieustający bal. Czuję na twarzy morską bryzę. Ahoj, przygodo. Zaraz pirackie karki poczują siłę
mojego pałasza. To jest magia!
BEN: Zawsze trzeba mieć styl. Nie tylko na
pokazie mody. Zobaczycie, jak wygląda
stylowy abordaż. Kiedy piraci zobaczą
moją bandankę, uciekną bez walki.
SKARBIE: BEN, odepchnij łódkę. MELISSA, ty ze mną za jedno wiosło, a BEN
z JACKIE za drugie. Raz, dwa. Raz dwa.
BEN: Uwielbiam, kiedy mówisz takim zdecydowanym głosem. Kocham cię, SKARBIE. Jesteśmy najbardziej dobraną parą
pod słońcem.
SKARBIE: Ja też cię kocham, ptysiu. Ale
nie gadaj już tyle, wiosłuj.

SKARBIE, JACKIE, MELISSA, BEN:
Szarp za wiosło raz i dwa,
Obudź w sobie dziewczę, lwa
Choć piratów widzisz tłum,
Tyś ich jedna warta stu
Żagiel staw, do wody kil
Warto żyć dla takich chwil
Woła nas przygody zew
Nieśże wodo ten nasz śpiew!
GŁOS: Zestaw Magiczna Szafa Brokatująca. Czy uda się ją uratować z rąk piratów? SKARBIE, JACKIE, MELISSA
i BEN – zgrana paczka znowu w akcji.
Kiedy masz Magiczną Szafę Brokatującą, możesz zaprojektować tysiąc
oryginalnych kreacji i przyozdobić je
brokatem. Twój świat nie będzie już
smutny i szary. W zestawie także łódka
do abordażu z czterema wiosłami oraz
cztery ostre pałasze, które pomogą pokonać piratów. Jedyne czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych. SKARBIE,
obudź w sobie lwicę i odzyskaj magię
brokatu. Musisz mieć ten zestaw! Dostępny także w sprzedaży wysyłkowej.
Koniec

Ω
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Andrzej.
Fragmenty pisarza
Mateusz Matyszkowicz

Firana jest przedmiotem
niezwykle literackim. Firana,
zasłonka, woalka, welon.
Kim był polski inteligent początku
ubiegłego wieku? Jak rozszyfrować
jego tajemniczą więź z życiem? Postanowiłem opisać. Im bardziej starałem
się stworzyć esej, tym intensywniej
wychodziło opowiadanie. Im mocniej
chciałem spuentować, tym gwałtowniej narastało jakieś rozwarstwienie.
Nie dało się. Nie wychodziło. Postać
zapadała się w chaosie.
Tajemnicza postać nie do pojęcia.
Niech będą zatem te fragmenty.
Andrzeja poznałem nad morzem.
Dzień był wietrzny, ale słoneczny. Andrzej stał oparty plecami o barierkę
pomostu, w tej swojej starej i gustownej marynarce z brązowymi łatami
na łokciach. Tak też widzę go teraz na
czarnobiałej fotografii, którą wyciągnąłem z książki. Tej, którą mi wtedy
ofiarował. Ciemny blondyn, w grubych

okularach i papierosem w mięsistych
ustach. Kobiety zawsze lubiły w nim
bystre oczy i dobrotliwy, chociaż nie
pozbawiony ironii, uśmiech.
Zanim poznałem go osobiście, czytałem o nim w kolorowym czasopiśmie, które na znalazłem na poddaszu
pewnego domu w Alpach. Był tam wywiad, kilka zdjęć i krótki tekst napisany
przez studentkę literatury z Wiednia.
Pisała z zachwytem o mało znanym
literacie ze wschodniej Europy, który
łączy głęboką erudycję i znajomość
ludzkiej duszy z fanatycznym wręcz
katolicyzmem. Nie mogła się temu
nadziwić, wydawało jej się niewiarygodne, że autor gardzący psychoanalizą, dystansujący się od Nietzschego
i mało zainteresowany marksizmem,
że taki autor potrafił zdobyć się na
napisanie dzieła, które można śmiało nazwać summą wiedzy o człowieku
w XX w. A trzeba pamiętać, że to były
dopiero lata 20. i wszystkie okropności tego wieku miały dopiero nastąpić,
nie oszczędzając także Andrzeja i jego
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takich myśli nie było jednak w jego
stylu i nie pasowało do wizerunku artystycznego mnicha.
Tekst, który wtedy czytałem, nie
spotkał się z wielkim odzewem i był jedyną informacją o nim, jaką posiadłem
przed naszym poznaniem. Informacją
krótką i nic nie mówiącą. Może poza
zdjęciami, którym się długo przypatrywałem i dzięki którym ów tekst zapadł w mojej pamięci. Defekty mojej
fizjonomii, o których nie chcę tu pisać,
sprawiają, że z wielką uwagą przyglądam się zdjęciom osób z magazynów
ilustrowanych. Studiuję ich twarze, patrzę, jak one wpływają na postrzeganie
całej osoby i jej otoczenia. Skoro oglądanie zdjęcia zaczynamy od zwrócenia
uwagi na postać ludzką, a zwłaszcza na
jej spojrzenie i w tym spojrzeniu odnajdujemy sens całego przedstawienia,
to jakże koślawy musi być obraz, jaki ja
wywołuję w innych. Ja, człowiek o okaleczonej twarzy.
Ale wróćmy do owej galerii. Na
pierwszym ze zdjęć, największym,
rozciągniętym na całą stronę, Andrzej
stał za prześwitującą firaną. Minę
miał poważną i nieco cierpiętniczą.
Dużo wysiłku musiał zapewne włożyć
w uśmiercenie samego siebie w przedstawieniu, które urządził fotografującej go wiedeńskiej studentce. Powagę
osiągnął bowiem całkowitą martwotą
spojrzenia. Patrzył jakby donikąd i jakby nie widząc, patrzył jakby nie było
w nim żadnego życia. Dopiero później,
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rodziny. Wszelako, na czym ta znajomość ludzkiej natury miała polegać,
jakie sekrety kryła jego książka i przede
wszystkim, jaki nosiła tytuł – o tym
wszystkim w artykule nie było ani słowa. Ten sekret dane mi było poznać
dopiero po kilkunastu latach. W załączonym wywiadzie Andrzej tłumaczył,
że niechętnie wypowiada się dla prasy, że w zasadzie nie wie, co mógłby
powiedzieć, ale cieszy się z zainteresowania tej młodej damy jego dziełem, książką, jak mówił, pisaną samym
życiem.
„Zdumiało mnie – opowiadał mi
po latach – że to dziewczę, piegowata studentka z zadartym noskiem,
trochę pyskata i zwariowana, zdołała bezbłędnie wymówić moje nazwisko. Rzecz to naprawdę niespotykana
wśród cudzoziemców. Dlatego zgodziłem się, żeby ze mną zrobiła wywiad i napisała niewielki esej o moje
twórczości”. Równie dobrze mógłby
powiedzieć, że mu się spodobała, miała ładne nogi i chciał z nią spędzić te
kilkadziesiąt minut wywiadu, a może
nawet oprowadzić po domu, ogrodzie
i okolicy, a na zakończenie tym swoim
wystudiowanym aktorskim głosem
oświadczyć, że nawiedziła go w jego
samotni, w jego królestwie, gdzie
wstęp mają tylko nieliczni. I że zrobił
to po to, aby wspominała go latami,
jako przystojnego, ale niedostępnego
artystę. Mógłby tak powiedzieć i pewnie tak myślał. Formułowanie wprost
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gdy poznałem go dobrze, zrozumiałem, że on wtedy żył najmocniej jak
to było możliwe i że życie znajdowało
się w każdym fragmencie jego ciała. To
on mi uświadomił, że prawdziwe życie
jest utajone. Wtedy jeszcze tego nie
wiedziałem, a w zdjęciu uderzyła mnie
martwota w połączeniu z absurdalnością, jaką osiągnięto, ustawiając model
za firaną. Jak w makabrycznej zabawie w chowanego, gdzie dzieci szukają
nieboszczyka.
Firana jest zresztą przedmiotem
niezwykle literackim. Firana, zasłonka,
woalka, welon. Nie chodzi mi tu wszelako o zgraną tematykę zasłaniania
i odsłaniania, przykrywania i odkrywania. Nie będę rozpamiętywał tych
wszystkich wdów w czerni i w woalkach, które widywałem na pogrzebach
i które wydawały mi się wtedy takie
pociągające. Nie będę udawał Beduina, który dostaje spazmów na widok
niewielkiego skrawka materiału na
twarzy niedomytej Arabki. O, nie, o takich bezeństwach nie myślę. Firana,
a osobliwie biała firana z haftami, taka,
jaką widuje się jeszcze w niektórych
domach w kraju rodzinnym Andrzeja, ta sama, która musiała powiewać
jeszcze, gdy przez okno wyskoczyła
do ogrodu Zosia, a więc ta firana jest
przedmiotem niezwykle poważnym
i dostojnym. Blichtr starości, który
wraz z nią wkracza do przysłanianego
pomieszczenia, wspomnienia firan maminych i babcinych, myśl o wiekowych

firanach zapełniających szafy, tych,
które wcale już nie są białe i pachnące, ale szarawe i brudne – to wszystko
daje posmak dawności. Postawmy jednak za taką firaną człowieka, Andrzeja
i dajmy mu minę poważną, tak poważną, na jaką firana zasługuje, a cała
powaga zniknie. Człowiek za firaną jest
równie komiczny, jak golas w samych
skarpetach. I taki był Andrzej.
Na drugiej fotografii, nieco mniejszej i z pewnością mniej wystudiowanej, Andrzej siedzi za maszyną do pisania. Pisarze mają wiele takich zdjęć.
Fotografowie zwykle starają się uchwycić swoje obiekty w czasie żywiołowej
pracy, całkowicie pochłonięte pisaniną
i nieistniejące dla otoczenia. Zawsze
wydawało mi się, że bycie pisarzem
wiąże się z perfekcyjnym opanowaniem sztuki aktorskiej, w tym odgrywania przez fotografami pozy pisarskiej.
Muszą oni bowiem nauczyć się tej
pozy tak dokładnie, by móc przybrać ją
na zawołanie w każdej sytuacji. Umie
to nawet najmarniejszy pisarz. Na
wspomnianym zdjęciu Andrzej takiej
pozy jednak nie przyjął. Oglądając je,
myślałem, że po prostu nie opanował
sztuki. Sesja musiała trwać wiele godzin, na wiedeńską studentkę opadały
siódme poty, uciekły wszystkie pociągi
do Wiednia, zmarnowano mnóstwo
filmu, a obiekt wciąż nie mógł przyjąć
pozy pisarskiej. Siedział tylko tępo za
biurkiem i maszyną, z rękami ułożonymi równo na kolanach. A jak tu, panie
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właśnie stać jak najbardziej z boku.
I u niego jest tak samo z pisaniem. Ono
próbuje nim zawładnąć, a on, wbrew
wszystkiemu, próbuje zaciskać zęby
i stawać z boku.
I po tych dwóch martwych fotografiach następuje trzecia, zupełnie inna.
Na pierwszym planie widzimy okrągły
stolik, na stoliku filiżankę z niedopitą
kawą. W tle ogród, a w ogrodzie Andrzej pieli grządki. To też było dziwne.
Dziwne w tamtych czasach. Dziś mogę
powiedzieć, że dopiero wtedy studentka uchwyciła pisarza przy pracy.
Andrzeja poznałem pięć lat po zrobieniu tych zdjęć. Był człowiekiem o tej
samej fizjonomii, co bohater artykułu w ilustrowanym magazynie. Przez
te pięć lat w jego życiu wydarzyło się
jednak wiele. Ożenił się, urodziła mu
się córka.
Poznałem go, jak już chyba mówiłem, nad morzem, opartego o barierkę. Pamiętam tę scenę, jakby była
czwartą z fotografii, ale pierwszą i jedyną, na której Andrzej przyjął pozę.
Była to poza pisarza nad morzem, taka
poza, która ma pokazać światowość
i dystans artysty. Jego zagłębienie
w problematykę wszelaką, zwłaszcza
tę, o której pisze. W oczy świeciło mu
słońce, albo zawiewał wiatr, miał je
więc lekko przymrużone, przez co znakomicie odegrał zrozumienie rozważanej wówczas problematyki – czegokolwiek miałaby ona dotyczyć. Papieros
w ustach – a przecież Andrzej nie
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pisarzu, zrobić tekst o panu, o panu
wielkim pisarzu, gdy nie ma zdjęcia
z pozą pisarską? No, jak to? Wygląda
pan, jak hydraulik, którego marny fotograf posadził w swoim studio przed
maszyną do pisania. Brakuje tylko atrapy biblioteczki. A przecież to jest najszczersze zdjęcie, jakie można zrobić
pisarzowi.
A więc Andrzej znowu, taki swojak, taki Andrzej, taki pisarz i nie-pisarz, ekscentryczny badyl posadzony
przed klawiaturą, taki golas w skarpetach. I o co chcielibyście zapytać
takiego człowieka? A pewnie – o czym
pan wtedy myślał? I zapytałem. A on
powiedział, że dokładnie nie pamięta,
ale patrząc na swoją minę i ręce, zgaduje, że musiał go już wtedy strasznie bolec tyłek. A poza? Pytam. Gdzie
poza pisarska, czemuś nie odegrał
jej, człowieku, choćby i dla świętego
spokoju. On na to, że rzecz wcale nie
jest taka łatwa, że on nie potrafi, że
nigdy nie pisze w pozie, nigdy nie jest
zaangażowany, nie wczuwa się, ani
nie wmyśla. Nie, nie jest geniuszem,
któremu wszystko samo przychodzi,
tacy, wbrew pozorom, angażują się
najsilniej, on inaczej, on pisze z bólem.
Kiedy nas boli, powiedzmy, palec lub
nerka, to o tym palcu lub nerce staramy się nie myśleć , i choć do końca
nie udaje się nam to nigdy, ból nami
zawłada, ale my nigdy nie chcemy zawładnąć bólem, nie chcemy się z nim
utożsamić i wejść w sam środek, tylko

56
M ateusz M atyszkowicz / A N D R Z E J. F R A G M E N T Y…

palił! – to też był taki artystowski wygłup, nutka dekadencji i nonszalancja
w stosunku do samego siebie. No, taki
Andrzej, nie-Andrzej. Autentyczne były
tylko te monstrualne łaty na łokciach
i brązowa marynarka. I chociaż wydawałyby się także typowe i właściwe
pozie, to jednak w przypadku Andrzeja
stanowiły pełny autentyk i całkowicie
świadomą przynależność do kasty, którą w jego kraju nazywa się inteligencją.
„Właściwie nie wiem, kim jest inteligent – zwierzał mi się czasem. – Z pewnością jednak inteligent nosi brązowe
marynarki z wielkimi łatami na łokciach. Skąd się to bierze, też nie wiem.
Nie ma przecież specjalnych sklepów
z takimi marynarkami i napisem, że
tu tylko dla inteligencji i za okazaniem
specjalnego zaświadczenia. To się
dzieje jakoś samo. Człowiek uczy się,
dorasta, poznaje dziewczyny i nagle
dostrzega, że ma na sobie marynarkę
z łatą. Zasiada wtedy za biurkiem i nie,
nie pisze, ale podpiera się łokciem,
przyjmuje strapioną minę i stwierdza
sam przed sobą, że oto stał się inteligentem. Po cichu i niepostrzeżenie.
Konstatuje także, że jest to jak wyrok,
jak naznaczenie i że od tego już nie będzie się dało uwolnić.”
Dla Andrzeja ta konstatacja była
bolesnym ciosem. Początkiem czegoś,
czego bardzo nie chciał, spełnieniem
się przekleństwa, które na niego rzucili
rodzice, mówiąc wszem i wobec, że
Andrzejek jest taki zdolny, z pewno-

ścią daleko zajdzie, siedzi przecież cały
czas z nosem w książkach i mówi takie
mądre rzeczy. Po latach nawet odkrył,
że matka kupowała mu zawsze zbyt silne okulary, że na siłę psuła mu wzrok
i robiła wszystko, żeby wpasował się
w pozę.
„Okulary – powtarzała. – Okulary
to bardzo ważna sprawa. Do okularów się przyzwyczajaj i nie odkładaj ich
nigdy na bok. Zobaczysz, że przez nie
wszystko wygląda inaczej i mądrzej.
A kiedy już zostaniesz tym nauczycielem lub – daj, Boże! – księdzem, to
wspomnij moje słowa i podziękuj swoim rodzicom, że zaszedłeś tam, gdzie
zaszedłeś.”
„Dobrze, mamo – odpowiadał, ale
w sercu nosił odrazę do tych namów
i pragnień. Asekurancko więc dodawał: – zobaczymy, co Bóg da”. Zobaczymy, co Bóg da – ale sądził, że nigdy
nie wróci do rodzinnego domu, jak,
nie przymierzając, Tadeusz i nie będzie nastawiał pozytywek, ani patrzył na obrazy. Nie będzie u niego
żadnych Rejtanów ani Kościuszków,
żadnych Katonów i Platonów. Będzie
prosto i funkcjonalnie. Bez obrazów
na ścianach, starych firan i secesyjnej pompy. Łamał się bowiem wtedy
między chłopomanią i umiłowaniem
klasy robotniczej. Tak, tkwiła w nim ta
lewacka predylekcja do odsłoniętych
torsów ludzi pracy. I choć przede mną
się zapierał i zrzucał wszystko na zgubny wpływ Rerum novarum – „To było

II.
– Nigdy nie wiedziałem, co myśleć
o Elsie – mówił mi Andrzej. Jeśli on tak
mówił, to co pozostaje mi, domniemanemu przyjacielowi pisarza? A jednak
odczuwam wewnętrzną potrzebę pisania o niej, chociaż moja wiedza o sprawach, które ich łączyły jest bardzo
niezadowalająca.
Moje wspomnienie o Andrzeju, te
kilka stron, które postanowiłem nakreślić z nadzieją, że kiedyś staną się
interesującym źródłem dla badaczy
jego twórczości, młodych doktorantów
i eseistów, poszukiwaczy literackich
staroci, więc to wszystko byłoby niepełne, gdybym nie napisał o żonie Andrzeja. Więcej – gdybym nie poświęcił
jej osobnego rozdziału.
Osobny rozdział na żonę, jeśli tak
można powiedzieć, to pomysł nieco kontrowersyjny, bo jeśli piszemy
o człowieku, to żona nigdy nie może
być osobnym rozdziałem. Osobne rozdziały zarezerwowane są raczej dla
kochanek i innych ulotnych miłości.
W zależności od mniej lub bardziej
utajonych skłonności pisarza taki rozdział o kochankach może mieć jedną,
dwie czy wiele bohaterek. Można

+++
– Mam temat – mówił Andrzej w czasie jednej z moich wizyt. Jedliśmy
wtedy na tarasie jego domu jabłka. To
były chyba koksy, ostatnie owoce, jakie
zbierał jesienią.
– Czyli znowu piszesz – zauważam
z nadzieją i patrzę w jego oczy, myślę,
że jak zwykle kłamie i jak zwykle nie
może pisać, bo powiedział już wszystko
w tej jednej książce, którą wydał wiele
lat temu. Więc mówi tak tylko jak to
przystoi w jego środowisku.
– Nie, nie piszę – pierwszy raz powiedział szczerze i rozparł się wygod-
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w nim napisać o śladach, jakie kochanka pozostawiła w wierszu czy na jednej
stronie, odnaleźć ją w jakiejś bohaterce, wspomnieć o zrujnowanym życiu
psychicznym pisarza i jego miłości.
Żonom nie powinno się jednak poświęcać osobnego rozdziału. W zależności od naszej techniki pracy i zainteresowań powinniśmy wspominać je
w całej książce albo w ogóle. Wszystko
albo nic. Tyle żonę łączy z Bogiem, że
nie da się jej zamknąć w jednym rozdziale – trzeba za to pisać, jak się przewijała, przemykała, jak ją obserwował
i jak znikała.
Elsie zasługuje jednak na osobny
rozdział. Nie dlatego, żeby była gorsza
od innych żon, które nie mają swoich rozdziałów i nie dlatego, że da się
jej osobę zamknąć w odrębnej części
książki. Trudno mi to wyjaśnić wprost.
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odkrycie – usprawiedliwiał się. – Czuło się w Kościele powiew nowego
wiatru”. Ja jednak wiem, że naprawdę
było inaczej.
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nie na krześle. – Tak tylko mówię, bo
mam temat, gdybym jednak zaczął
znowu pisać. Więc jakby co, to znowu
coś siedzi we mnie, ale jakoś nie wybiera się na powierzchnię, drzemie tak
sobie w środku, pochrapuje i czasem
tylko przewróci się z boku na bok.
I wtedy podeszła do nas Elsie ze
świeżo zaparzoną herbatą. Nalewała
do poobijanych filiżanek i rozdawała
ciastka anyżkowe.
– Jedna książka to jednak mało na
wielkiego pisarza. Nawet, jeśli jest ona
summą i nawet jeśli ściąga ona na tę
twoją wieś wiedeńskie studentki – mówiąc to, patrzyłem na Elsie i nie wiedziałem, czy cokolwiek rozumie z nasze
rozmowy. – Gdyby to chociaż była
gruba książka, z ciężarem Manna albo
Dostojewskiego.
– Wiedeńskie studentki, powiadasz. Właściwie to była tylko jedna. A ja to powinienem pisać wiersze. – I wstał. Elsie poszła zaparzyć
jeszcze jeden dzbanek herbaty.
+++
Wiedeńska studentka też odwiedziła Andrzeja po raz pierwszy jesienią. Gdzieś tak po ostatnim zbiorze
tymianku, thymus vulgaris. On lubił
macierzankowy zapach, a ona jesienne
słońce i te ostatnie chwile na zrobienie
dobrze naświetlonej fotografii.
Kiedy tymianek kwitnie po raz drugi i daje te swoje wrześniowe kwiaty,
wiadomo, że wszystko ma się już ku

końcowi. Ogrodowe krzesła stają się
nagle niewygodne, człowiek się na
nich wierci i nie znajduje dobrej dla
siebie pozycji. Bierze książkę i wchodzi
do domu. Słychać wrony.
Studentka chciała zrobić obszerny
wywiad, miała gotowe notatki i puste
kartki do zapełnienia. Andrzej podobno nie wzbraniał się i nie chował po
swojemu. Siadał z nią chętnie, najpierw na ogrodowej wiklinie, później
w ciężkich bibliotecznych fotelach, tylko nie chciał mówić. Obracał w palcach
zdrewnianą łodyżkę tymianku.
– Tymol i karwol – podobno tylko
tyle powiedział w ciągu kilku dni upartych prób zrobienia wywiadu. – Tymol
i karwol, takie olejki. Są w tymianku. – Sięgnął po tym po książkę z póki
i czytał. Ona chciała wstać i odejść,
a on sennie mówił: – Pani zostanie, tak
jest dobrze.
I tak Elsie została w tym domu.
III.
Stało się dla mnie w pewnym momencie jasne, że ten wywiad w austriackiej gazecie, te wszystkie słowa,
dowody i wywody, które tam przytoczono, są fikcją. Że skoro Andrzej nic
nie mówił, to także niczego nie powiedział. Banalne, ale dojście do tego
wniosku zajęło mi dwa lata. Dwa lata
studiowania życia i psychiki Andrzeja. Licznych przymiarek do napisania
własnej o nim monografii. Po zastosowaniu najnowocześniejszych narzę-
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mym aktem. I nawet jeśli taki akt ma
sam wymiar literacki, jest stylistyczną demonstracją, formą wypowiedzi
przez jej odmówienie, to właśnie ma
sens tylko wtedy, gdy wyciągniemy
z niej wszystkie konsekwencje, gdy wybór uszanujemy i podkreślimy jeszcze
własnym milczeniem.
Elsie myślała inaczej. „On był wtedy
głodny – uzasadniała. Sam wiesz, jaki
jest Andrzej, kiedy burczy mu w brzuchu, nic nie mówi, jest wściekły.” I to
jej wystarczało przez te wszystkie
lata. Od Andrzeja żadnego stanowiska
względem rzekomo własnego wywiadu, rzekomych własnych słów, nie
sposób było wyciągnąć. Milczał w tych
sprawach jeszcze bardziej niż wtedy,
gdy miał rozmawiać z Elsie.
„Czy to naprawdę jest takie ciekawe? – zapytał kiedyś. – Czy nie ciekawsze jest to, co zamyśla pan Hitler?”
Nie wiem, czy Andrzej zdawał sobie
sprawę z zamysłów Hitlera, Mussoliniego i innych ważnych wtedy postaci,
ani czy wiedział, co czeka jego i Elsie
w następnych latach, z pewnością jednak o tym myślał, albo przynajmniej
umieszczał podobne pytanie gdzieś
wysoko na swojej skali wartości.
Andrzej: „Czym jest moja niemota wobec hałaśliwych dywizji?” Ja mu
mówiłem: „A czym jest Hitler wobec
twoje pisania, jaka jest wartość literacka jego przemówień i estetyka tej tak
zwanej niemieckiej sztuki?” A on wtedy, żebym sobie dolał jeszcze herbaty,
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dzi ówczesnej humanistyki. Przyparta
przeze mnie do muru Elsie tłumaczyła
się, że nie można tu mówić o fikcyjnym wywiadzie. „Fikcja jest wtedy, gdy
dziennikarz rozmawia sam ze sobą,
gdy nie ma w tym wszystkim odrobiny konfrontacji z tym drugim, z innym
rozmówcą. A ja przecież z nim byłam
i jeśli nawet jego słowa wypowiadałam sama, to nie robiłam tego bez Andrzeja, bez przyglądania się mu i bez
wchodzenia w jego myśli. Może nawet
widziałam je lepiej niż on sam. Nie
mów o fikcji. Pytaj Andrzeja, a on przytaknie, skinie głową, popatrzy aprobująco. Nie będzie się wypierał. Tyle po
nim pozostanie, co powiedziałam za
niego”.
Nie, nie byłem zły na Elsie. Moja
wściekłość koncentrowała się na Andrzeju i jego intelektualnym nieróbstwie, czy raczej niemocie. Pisarz-niemota jest tragedią, wrzodem, gnijącą
tkanką. Milczących pisarzy należałoby eksterminować, usuwać z pamięci
i z pism literackich. Akt litości, którego
dopuściła się Elsie, ta sztuczna wypowiedź i nienaturalne podtrzymanie
literackiego życia, którego w człowieku
już dawno nie było, to wszystko wydawało mi się wtedy okrutne, a przede
wszystkim nieuczciwe względem samego Andrzeja. Znałem go na tyle,
by wiedzieć, że milczenie musiało być
jego własnym wyborem, nie słabością
charakteru lub kondycji, żadnym przelotnym humorem, ale w pełni świado-
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bo ta partia wyszła Elsie wyjątkowo
dobrze i że liczą się wyłącznie dywizje.
„To się liczy. A prawdziwą wartość ma
tylko to, co jest poza ta skalą, co się nie
liczy i czemu nie nadaje się tu żadnej
wartości. Ja, moje pisanie i herbata Elsie – to wszystko jest poza skalą.”
IV.
Rytm kolejnej procesji w moim życiu
nadawał stukot białych chodaków, które przechodziły po korytarzu zawsze
w ważnym celu, zawsze w pośpiechu
i nigdy nie przystawiając.
To była procesja bez ołtarzy i bez podniesienia. Zimna i śmierdząca lizolem.
We wszystkich chodakach były białe
skarpetki. Każda skarpetka wystawała spod białych spodni. Każdy krok był
ćwiczony od lat, perfekcyjny, bez fałszywego szurania. Szuranie mogłoby
bowiem zakłócić sens całej procesji,
która polegała na oddaniu się transcendencji. Średniowieczni widzieli
w błędzie w czasie śpiewania psalmów występek diabelski, który robił
wszystko, aby odwieźć człowieka od
zjednoczenia z Bogiem. Próbował
więc licznych sposobów, od podsuwania niewinnych dziewic po przejęzyczenia w czasie nieszporów. Każde
takie przejęzyczenie było zakłóceniem,
chwilowym zatrzymaniem tej procesji ludzkiego głosu, która prowadziła ku wyżynom niebieskiego nieba.
Tym razem boskością była wiedza,
która chodziła w chodakach i prze-

kraczała wszelkie mniemanie. Jakże wysoka ona była i dobra. Ona też
miała władzę nad życiem i śmiercią.
Wprawdzie nie nieograniczoną, ale
z pewnością nieomylną. Jej wysokie
wyroki brzmiały jak najcięższe oskarżenie. Wydawane powoli i z chłodem
w głosie, bez szansy na apelację, bez
odroczenia i aktu łaski. Słudzy tego
bezlitosnego boga musieli więc chodzić pewnie i zawsze w pośpiechu. Nie
tyle chodzili, co sprawnie przemykali.
Nie tyle przemykali, co płynęli w tej
liturgicznej procesji bez końca i bez
ołtarzy. Kiedy przychodził właściwy
czas, wzywali do swoich zakrystii, tam
gdzie wprawdzie śmierdziało lizolem
jak w całej świątyni, ale parzono za
to herbatę w szklankach i wyciągano
bułki zawinięte w sreberka. – Pan żony
nie uratuje – usłyszałem. – Pan spojrzy na zdjęcie.Wtedy należy poprawić
okulary i wyrównać stetoskop. Nigdy
nie patrzeć na wiernego. – Tu jest guz,
tu uciska, tu gromadzi się woda. Nieoperacyjny. Pan słucha. Tu prawdopodobnie guz kolejny, a tu następny. Pan
słucha, bo pan nie słucha. Więc guz tu,
tu i tu. Przykro mi strasznie. Hospicjum
nie mamy. Dobrze, że zrobiliśmy zdjęcie, że umiemy je robić i umiemy czytać. Dobrze, że dana jest nam wiedza
czytania ze zdjęć. Albo raczej wiedza
o czytaniu ze zdjęć. Albo jak je czytać.
Albo nie czytać, tylko po prostu widzieć. Mówimy tylko o tym, co widzimy, a widzimy guza. Czysta naoczność,

V.
Czasem matka zmieniała ton i marszczyła brwi. Jej kazanie, zamiast nakazywać, przestrzegało. Zamiast gromić,
pokazywało nędzę tych, którzy zeszli
z drogi Pana. Jak panicz z sąsiedniej
wsi, z czasów, gdy matka, jeszcze nie
ochrzczona, chodziła do dworu z nowymi ubraniami dla służby. Jej ojciec
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szył je według wzoru, który dostarczył
sam dziedzic. Widywała wtedy młodego pana, który miał pierwszy samochód na naszej ziemi. Brał do niego
młode służące i woził po okolicy. Po
pewnym czasie odchodziły zapłakane,
z tobołkiem i brzęczącymi monetami
w kieszeni. Tak, by starczyło na lekarza
czy babę i na zamknięcie ust.Stary pan
wiedział, że syna nie powstrzyma, że
będzie woził kogo zechce i że zrobi, na
co będzie miał ochotę. – Niech zatem
nie ma ochoty – stwierdził wreszcie. – Niech się męczy, nawet niech
zajmie się chłopcami, ale niech nie robi
więcej kłopotów. Od tej pory zatrudniał najbrzydsze dziewczyny w okolicy
i kazał im szyć najgorsze i najbardziej
krępujące ubrania, jakie tylko mógł
sobie wyobrazić. – Wyobrażam je sobie jak gruszkę, która zamiast zwężać się ku dołowi, rozszerza się coraz
bardziej. Czerń zabroniona – ma być
brąz. Niech wszystko będzie szorstkie, matowe i nierówne. Dziadek posłuchał jego rady i szył gruszkowate
suknie. A matka zanosiła je do dworu,
by służyły pannom-gruszankom, jak
nazywano we wsi dziewczęta z dworu. Śmiano się z nich w Boże Ciało,
gdy szły wszystkie w równym szyku za
jednym z feretronów, jak nowy zakon
żeński, jak wymysł szalonego założyciela. Zamówień na habity jednak nie
ubywało. Przeciwnie, wydawało się,
że z każdym miesiącem trzeba szyć ich
więcej, odkładając na bok inne zamó-
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niezapośredniczona, bo klisza jest tylko
pozorem, widzimy guza samego, guza
wielkiego. Przykładam miarę, widzi
pan jaki wielki. Pan widzi guza. Guza,
guza, guza. Wszystko jest pozorem,
tylko nie guz. Wszystko jest wieloznaczne, guz jest jednoznaczny. Jednoznaczne są tylko wyroki, a guz jest
wyrokiem. Niech włożę infułę, to będę
mógł skończyć. Pan słucha. Pan myślał, że całość ma sens, a tu pan widzi
guza, który nie patrzy na całość i potrafi rządzić nią po swojemu. Kiedy na
niego patrzymy, nie widać już całości,
całość uciekła wraz z tym swoim tymczasowym sensem, bo teraz rządzi ten
skurwysyn. Wszystko jest nim, z niego pochodzi i do niego się sprowadza.
Pan nie wybiega i nie trzaska drzwiami, bo on i tak będzie. Nie wypędzi
pan go krzykiem ani aktem strzelistym,
ani telefonem do przyjaciół. Miał pan
Boga, teraz pan będzie miał nowego. I żony pan z tego nie wyciągnie.
Będzie się w nim pogrążać, zdradzać
z nim pana, on będzie jej śmiertelnym
kochankiem.
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wienia. Projekt także ulegał ewolucji,
do rozszerzenia u dołu doszło jeszcze poszerzenie na wysokości piesi
i podwójne bufki na rękawach. – Nic
dziwnego – mówił dziadek. – Gdyby
Pan chciał, aby podobały nam się rzeczy proste, nie stwarzał by świata dni
siedem, jakby na samym początku nie
miał jeszcze gotowego projektu, ale
zrobiłby wszystko od razu. A On stwarzał, patrzył, co się dzieje i dokładał kolejne elementy. Gdyby cenił prostotę,
nie oddzielałby wody od ziemi i ziemi
od nieba. Wszystko uczyniłby jednakowo proste. A on nie. Wolał zakrzywić,
bardziej podobało mu się, gdy patrzył
na swoje dzieła w wolnym nieładzie.
Gdyby więc dziedzic chciał dziewki na
tyle wynaturzyć, by nie zaproszono ich
więcej do automobilu, powinien zamawiać dla ich suknie proste i symetryczne. Takich, ku któremu nie wędrowałoby męskie oko, stworzone na obraz
i podobieństwo Boskiego.
+++
Pamiętam, jak mówiłaś, że nie masz
siły i nie wejdziesz już po schodach.
Tego dnia siedzieliśmy przy stole i piliśmy herbatę. Byłaś piękna jak nigdy,
tak ci mówiłem. Znajdowałem w tobie tajemnicę, którą chciałem odkryć.
Chciałem cię przejrzeć wzrokiem i dotykiem. Odwracałaś się i chowałaś.
Zachodziłem z przodu, z tyłu, z boku.
A ty tylko mocniej obejmowałaś kubek
z herbatą. Myślałaś, że nie wiem i że

możesz tak zagrać sobie ze mną, ale ja
znałem cię zbyt dobrze. Zbyt wiele już
mieliśmy wieczorów z ciepłą herbatą,
żebym nie mógł rozpoznać tego momentu, gdy przestaniesz się odwracać.
Całowałem twoje wargi, a one mówiły, że nie masz siły. Dotykałem twojego ucha, głaskałem je i drapałem.
Zbliżałem się do niego ustami. Zawsze
lubiłaś moje ciepło, moje wargi i dłonie. Kurczyłaś się wtedy w sobie, a ja,
zachęcony taka odpowiedzią ciała,
wchodziłem w nie głębiej, szukając już
prawie po omacku, kierując się bardzie
węchem niż innymi zmysłami, a więc
szukałem ukochanego zagłębienia
w karku i piersi, które zawsze były gotowe jako pierwsze. – Nie mam siły, ale
chodź – mówiłaś i pozwalałaś na moje
pieszczoty. – Nie mam siły, ale chcę. Na
moje starania nigdy nie odpowiadałaś
wulgarną namiętnością. Twoim przyzwoleniem było delikatne ocieranie
się o moje ciało. To jeszcze nie był czas
odpowiadania pocałunkiem na pocałunek – ten przychodził prawie na końcu.
Na samym początku, w pierwszych
chwilach i w pierwszych godzinach kochania, pozwalałaś mi działać, a ja wiedziałem, że wszystko musi dokonywać
się powoli, jak procesja na Boże Ciało,
która łączyła kiedyś dwie części mojego miasta, dwie parafie i dwie ludzkie
gromady, w jeden Kościół.
Były dzwonki i feretrony, chłopcy i dziewczyny, i baby w lokalnych
strojach. Był proboszcz, siwy i wychu-
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zusa i matki patrzą. Szedł ten Lud Boży
rozgrzanym asfaltem, stukał szpilkami i kłapał w sandałach. W spodniach,
spódnicach i krótkich spodenkach.
Goje i my, ochrzczeni Żydzi. Teraz kroczyłem przez Twoje ciało, przez kark,
piersi i brzuch z blizną po operacji,
przez cudowne biodra, którym, jak
ołtarzom świątecznym , poświęcałem
szczególną uwagę, zatrzymywałem się
przy nich i pieściłem. A potem, pamiętając, że droga jest długa, że miasto ma
dwie części, zsuwałem się do twoich
nóg i badałem je od dołu, od czekoladowych paznokci, pachnących stóp
i gładkich nóg. Tu ołtarze znajdowały
się pod kolanami, przynajmniej od czasu, gdy w chwili szczerości, przyznałaś,
że lubisz to szczególnie i że mogłabyś
tak godzinami. Potem był już kościół
i grała orkiestra, trąby, flety i bęben.
Zmęczony ksiądz po raz ostatni pokazywał monstrancję, wyjmował Ciało
i wkładał je do tabernakulum. I siadał
wreszcie na swoim tronie, a orkiestra
grała, bo nikt jej nie powiedział, kiedy
ma skończyć. Ω
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dzony, podobno wielki mistyk, który
szedł wolno z Panem Jezusem pod
baldachimem. Jego ręce podtrzymywali wtedy najzacniejsi obywatele miasta, bo na tę chwilę, gdy szedł
pod baldachimem przez miasto i miał
Boga w rękach, był tu władcą, był nie
sobą, był on, Jego Bóg i postacie wokół, które rozmywały się w czerwcowym słońcu i odbitym złocie. Szedł
tak przez jedną część miasta, potem
przez most na druga stronę i wreszcie ta część druga. A my, mali chłopcy
w komżach i z dzwonkami, szczerbaci i uszaci brzydalcy, robiliśmy, co się
dało. Staraliśmy się, aby dzwonki były
głośniejsze od naszego chichotu, by
nie widziały nas matki, za to podziwiały dziewczęta, bo tak godnie, głośno
i zdecydowanie dzwonimy i idziemy,
krok w krok za starym proboszczem.
Tak dzwoniąc i krocząc, i uśmiechając
się do dziewcząt, uczyliśmy się tego,
co nas czeka. A one, nieśmiałe, w białych sweterkach, śmiały się do nas, ale
szybko odwracały oczy, bo to przecież
nieprzyzwoite, bo proboszcz niesie Je-

Krzysztof Wołodźko

lata
90.
Wychowywałem się na
wielkopolskiej wsi, należącej do
PGR Manieczki. Tamtejszą szkołę
podstawową ukończyłem w 1992
roku. We wrześniu tego samego
roku zostałem uczniem Niższego
Seminarium Duchownego Księży
Zmartwychwstańców (NSD CR)
na poznańskiej Wildzie. Historia
brała dość ostry zakręt.
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Nie wiedziałem, jak bardzo nadchodzące lata zmienią świat, do którego
byłem przyzwyczajony jako dziecko.
Moje własne dorastanie zbiegło się
z transformacją. Ale dopiero po latach
opanowałem język, pojęciowe instrumentarium, które pozwoliło lepiej
zrozumieć fenomen czasów przemian.
Wówczas chłonąłem przeistaczający
się świat z całą nadzieją nastolatka,
który dostrzegał, że rzeczywistość
zmienia się wraz z nim. Czerpałem
z tego radość, jaką chyba zawsze daje
młodość, choć widziałem też rzeczy
smutne i niepokojące w okolicach,
z których pochodziłem. Nie wiedziałem, że właśnie krytyka modelu
i realiów przemian stanie się jednym
z głównych tematów mojej późniejszej
publicystyki.
Szkołę podstawową kończyłem
w swojej rodzinnej wsi. Tylko trochę
outsider – jedno z nielicznych nauczycielskich dzieci w podstawówce,
w której większość uczniów pocho-
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dziła z rodzin pracowników okolicznych gospodarstw rolnych. Ale
tamten świat, tamta szkoła, wreszcie mój rodzinny, inteligencki
dom były o wiele bardziej egalitarne niż byłyby dziś. Koledzy i koleżanki, przyjaciele i pierwsza miłość – w szkolnych mundurkach,
niepodzieleni statusem majątkowym rodziców – bo poziom życia
był na ogół bardzo podobny dla wszystkich. Wtedy to jeszcze było
możliwe. Niewiele nam trzeba było do szczęścia: mieliśmy dla
siebie całą okolicę, przyrodę, boiska szkolne, piłkę. Zimą graliśmy
w hokeja na zamarzniętych stawach, używając chałupniczo wykonanych kijów. Chyba dopiero po roku 1990 zaczęły być widoczne
pewne wpływy pozycji i pieniędzy, którymi (ewentualnie) dysponowali nasi rodzice. Dla większości moich rówieśników wiązało się
to przede wszystkim z tym, że PGR Manieczki zaczął zdecydowanie podupadać.
I tak zaczynała się dla mnie III RP, przełom lat 80. i 90. Na
szkolnej tablicy przed 11 listopada moja Mama, polonistka, za
zgodą dyrektora zamieściła tekst „Pierwszej Brygady”. W wiejskim
sklepie, którego półki przez lata znały przede wszystkim ciężar
bochenków chleba, pojawiło się coraz więcej kolorowych opakowań. I mnóstwo „śmieciowych słodyczy” z Zachodu. Zachwycające – dla nas, wychowanych na oranżadzie w proszku. Na szkolnych
dyskotekach słuchaliśmy Papa Dance, Top One, Sandry, Sabriny,
Modern Talking. Podekscytowani rozmawialiśmy o kolejnych odcinkach „Miasteczka Twin Peaks”, „Star Treka” i „Alfa”. A przecież
wciąż mieliśmy w domach stare telewizory, czarno-białe polskie
neptuny i kolorowe radzieckie rubiny, a samochody dalej były
rzadkością.
Pojawił się tygodnik „Bravo”, który przeglądaliśmy na przerwach w ramach prowadzonych we własnym zakresie zajęć wychowania seksualnego. „Świat Młodych” z nierzadko zamazanym
komiksem na ostatniej stronie odchodził w przeszłość. Dziewczyny zachwycały się serialem „Beverly Hills 90210”, dzieciaki
z głębokiego PGR przeżywały losy amerykańskich nastolatków
z bogatych domów: groteskowa niewspółmierność, ale wymowna dla całego tamtejszego świata. Zbieraliśmy obrazki z gumy

Całe lata, bez względu na porę roku, jeździliśmy pięć kilometrów na religię do Brodnicy Śremskiej, do kościoła parafialnego.
Jeździliśmy na rowerach, starsi z młodszymi. Pamiętam zimną,
ciemną salkę, kolorowanki ze świętymi, swoje zaciekawienie tym
światem zupełnie innym od swojskiej szkoły, którego właściwie
nigdy nie wyjaśniali mi niewierzący rodzice. Czasem po katechezie
ks. Józef Mizgalski, który udzielił mi Pierwszej Komunii Świętej, wręczał nam dary z paczek z surowym przykazaniem, żeby
po drodze nie łobuzować i dowieźć wszystko w całości do domów.
Jechaliśmy obok długiego starego muru, parku i pałacu w Piotrowie, który pamiętał czasy zaborów i wielkopolskich ziemian.
Dopiero mieliśmy się dowiedzieć, co znaczy społeczeństwo klasowe. Wiele lat później nowobogaccy zaczęli wykupywać okoliczne pałace, urządzać w nich hoteliki i restauracje. Ale co mogliśmy
wtedy o tym wiedzieć? Opowiadaliśmy sobie historie o duchach
i o dziewczynach.
Ks. Mizgalski był surowym, prostym i dobrym człowiekiem.
W 1996 roku wypisał mi świadectwo moralności, gdy wstępowałem do zakonu jezuitów. Po porannej mszy św. zjedliśmy razem
śniadanie na plebanii. W środku było ubogo, ascetycznie. Choć
już wtedy dobrze wiedziałem, że nie jest to kościelny standard.
Ks. Mizgalski zmarł parę lat później, odwiedziłem go kilka mie-
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turbo, którą powszechnie żuto i nie mniej powszechnie ogłaszano
rakotwórczą. Dwa razy w roku jeździliśmy na obowiązkowe prace
rolne, jesienią zwykle na wykopki. Ale ta przygoda skończyła się
bodaj w 1991 roku – PGR nie było już stać, żeby choćby symbolicznie płacić za naszą pracę. To był już czas, gdy podczas szkolnych
wycieczek i prac polowych w naszych chlebakach i reklamówkach
zamiast termosów i szklanych butli napełnionych herbatą tkwiły
puszki napoju jojo cola. Przyjmowaliśmy to wszystko jako pewną oczywistość – świat zmieniał się dla nas. To, co nowe, powoli,
lecz nieodmiennie brało w posiadanie kolejne fragmenty naszego
świata. W szkole wśród języków obcych wciąż królował rosyjski,
ale rodzice wysłali mnie na cotygodniowe lekcje angielskiego do
pobliskiego miasteczka.
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sięcy przed śmiercią: zwiędły, po wylewie, cień człowieka. Wspominam go, bo w mojej rodzinie pozostał jego obraz jako kapłana,
który zawsze trzymał się daleko od PRL-owskiej władzy, a w początkach lat 90. – od nowych układów i układzików, które tworzyły się na prowincji. Niektórzy mieli mu to za złe. Ja pamiętam
szacunek dla niego mojej Matki.
Lato 1992 roku było ostatnim latem mojego dzieciństwa na wsi.
W czerwcu upadł rząd Jana Olszewskiego, później chwilę rządził
Waldemar Pawlak, następnie gabinet Hanny Suchocka. Pamiętam,
że byłem wściekle rozpolitykowany, radio miałem nastawione non
stop na Program Trzeci. Słuchałem publicystyki w ramach „Zapraszamy do Trójki” i „Powtórki z rozrywki”, dzięki której poznałem
rodzinę Poszepszyńskich i wiele songów Kleyffa. Graliśmy całymi
dniami w piłkę nożną, z innych zabaw już przecież wyrośliśmy. Coraz częściej tematami rozmów były upadek PGR, bezrobocie, przestępczość. Pojawił się nowy ton, zasłyszany od starszych: krytyka
zmian, poczucie oszustwa i krzywdy. Bo my, trzynasto-, czternastoletni, też wiedzieliśmy już dobrze, że coraz lepiej wiedzie się
ludziom, których nazwiska kojarzyliśmy z lokalną władzą jeszcze
sprzed kilku lat. Ale już nie strzegli świętych symboli PRL-owskiego socjalizmu. Robili kapitał na popegeerowskich włościach.
W tamtych latach, żeby przekroczyć granicę między wsią a miastem, trzeba było na ogół wsiąść do pociągu albo do autobusu. Pociąg na linii Jarocin–Śrem–Czempiń kursował często i regularnie.
To była „bana”: parowóz. Rzadziej smoliste, czarne wagony ciągnął
pociąg spalinowy. Do tego był PKS. Linię kolejową zamknięto,
gdy byłem już w liceum. Pamiętam ostatnie podróże z kumplami,
którzy dziwili się, że poszedłem do „takiej” szkoły. A mnie było
coraz trudniej się z nimi dogadać – z upływem czasu coraz częściej
brakowało wspólnych tematów. Oni na ogół uczyli się zawodu, ja
byłem w liceum, w którym uczono „na księdza”. Ponieważ NSD CR
było szkołą z zamkniętym internatem, do domu przyjeżdżałem
z Poznania na weekend, mniej więcej raz na miesiąc, ponadto na
święta i na wakacje. I tak, powoli, oddalałem się wówczas coraz
bardziej od wiejskiego świata.

Wejście w nowy świat przyszło mi dość łatwo. Także dlatego, że
w przedmiotach humanistycznych radziłem sobie dobrze i odnalazłem swoją pasję: szkolną gazetkę, „Więcej Czadu”. To, co w jakiś
sposób kładło się na moim ówczesnym życiu cieniem, wynikało ze
spraw, które uświadomiłem sobie dopiero później. Tworzyliśmy
zamkniętą społeczność z własną specyfiką i znakami tożsamości,
trochę odseparowaną od zwykłego życia. W dodatku duży rozziew
dzielił nas od starszych roczników, które zaczynały NSD w latach
1988–1989. Ci z kolei większość swoich licealnych lat szkolnych
spędzili wśród jeszcze starszych kolegów. Po latach zrozumiałem,
że towarzyszył im jakiś rodzaj syndromu oblężonej twierdzy, którego już nie zaznałem, a który chyba jakoś rzutował na ich relację
z nami, młodszymi.
O czym mówię? Dopiero pod koniec liceum, w 1996 roku, jeden
ze starszych księży poinformował nas konfidencjonalnie, że „za
komuny” władze utrudniały życie szkole, księżom, nauczycielom
i uczniom. Przykładowo, w czasach PRL milicjanci z pobliskiego
komisariatu podburzali miejscową młodzież przeciw „małoseminarzystom”. Dochodziło do pobić, sprawcy byli bezkarni. Jeszcze
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Niższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców: kilkupiętrowy gmach przy ul. Dąbrówki (później Zmartwychwstańców),
połączony z parafialnym kościołem. Miałem dwóch rektorów:
o. Ryszarda Burdę CR (1992–1994) i o. Bernarda Hyllę (1994–1996)
oraz kilku wicerektorów, z których najlepiej pamiętam o. Artura
Kardasia CR i o. Dariusza Kujawę CR. Dziś, gdy tyle mówi się źle
o księżach, wspominam swoją szkołą i tamtejszych kapłanów jak
najlepiej. Ojciec Burda – typ kierownika duchownego, bardzo dbały o życie wewnętrzne powierzonych jego opiece uczniów. Ojciec
Hylla – typ organizatora, przedsiębiorczy, kładł duży nacisk na
instytucjonalne i finansowe zaplecze szkoły. Obaj solidnie uformowani i z zasadami, z troskliwym podejściem do swojego kapłaństwa i poczuciem odpowiedzialności za misję, jaką powierzyło im
zgromadzenie. A każdy z nich, w sobie właściwy sposób, dbał o to,
byśmy w szkole czuli się dobrze i tworzyli prawdziwą wspólnotę,
nie tylko koleżeńską, lecz także chrześcijańską.
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w moich czasach nie było to najspokojniejsze miejsce: lokalna łobuzerka z robotniczej Wildy szukała zaczepki. Nie dziwię się – byliśmy obcy. W dodatku tuż obok mieścił się dom dziecka, do którego
chodziliśmy pomagać. Z tym że była tam też „stara gwardia”, której
co najwyżej mogliśmy służyć pomocą w ramach sparingu. Ale tamta, PRL-owska sytuacja była czymś zupełnie innym i dobrze wskazuje na specyfikę relacji państwo–Kościół jeszcze pod koniec lat 80.
Starsi koledzy opowiadali nam, żółtodziobom, że „kiedyś było
inaczej”. Oni, dzięki przekazom starszych kolegów, sięgali realiów
NSD CR z drugiej połowy lat 80., byli uformowani przez tamten
czas. Wystarczyło tak niewiele, tych kilka lat, żeby słowo „komuna” budziło w nas nieco inne skojarzenia i doświadczenia. Oni
rozpoczęli liceum w roku 1988, gdy w kraju z nową siłą wybuchły
strajki robotników i młodzieży, choć junta Jaruzelskiego wydawała się jeszcze panować nad sytuacją, a powszechny był nastrój
beznadziei. Mój rocznik – w 1992 roku, gdy PRL przepoczwarzył
się już w III Rzeczpospolitą. Oni grali na gitarach opozycyjne songi
Kaczmarskiego właśnie jako kawałki antysystemowe, gdy dla nas
bard był legendą, ale jakby stracił na aktualności. Dla nich NSD
było bastionem, z własną – łagodną – wersją fali. Dla nas było katolicką szkołą w rodzącym się demokratycznym państwie, a świat
zewnętrzny nie był już wrogi, za to oferował nastolatkom sporo nowych rozrywek w ramach rodzącego się peryferyjnego kapitalizmu.
Większość z nas odkrywała wówczas wielkie miasto: wywodziliśmy się zwykle z prowincjonalnych miejscowości, większość z wielkopolskich miast i miasteczek, nieliczni ze wsi. Dlatego kiedy
czwartoklasiści opowiadali nam w 1992 roku, jak było tutaj „za komuny”, słuchałem ich jak weteranów, którzy wrócili z Syberii. Mój
rocznik był już bardziej apolityczny, choć w pewien sposób przyjmowaliśmy za swój antykomunizm, który w katolickim liceum był
oczywistą formą pamięci o wrogiej Kościołowi tożsamości popezetpeerowskiej socjaldemokracji.
Ten typ antykomunizmu okazał się dla mnie nieco kłopotliwy
w rodzinnych stronach. Tutaj perspektywa była zupełnie inna. Po-

Lata 90. były w rodzinnych stronach okresem specyficznego zastoju:
znaczna część infrastruktury rolniczej i kulturalnej niszczała, a nowe
domy i rezydencje kontrastowały z dość powszechnym ubóstwem
budynków mieszkalnych, częściowo
pamiętających jeszcze czasy czworaków. Byłym chłoporobotnikom nie
przyznawano nawet skrawka ziemi,
żeby mogli uprawiać warzywa i owoce.
Także dlatego na moją rodzinną wieś
do dziś przyjeżdża samochód-sklep
owocowo-warzywny.
Odkrywałem Poznań jako miejsce, które umożliwia łatwy dostęp
do kina, teatru, filharmonii, kawiarni, McDonalda, wreszcie na koncer-
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pegeerowska wieś masowo głosowała
na Aleksandra Kwaśniewskiego, czego
wówczas nie rozumiałem. SDPR-SLD
całe lata 90. dość umiejętnie wykorzystywały słuszną frustrację uboższej
części społeczeństwa. Postkomuniści
żerowali na próbie oporu wobec negatywnych zjawisk związanych z „terapią szokową” i zupełną obojętnością
nowych elit politycznych i gospodarczych wobec kondycji wsi. Byłem zbyt
daleko od domu, nie tylko fizycznie:
tylko szczątkowo rejestrowałem powstawanie strukturalnego bezrobocia,
masowe wysyłanie ludzi na renty i powstawanie wąskiej klasy prowincjonalnych nowobogackich.
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ty metalowe (bo nasza szkoła, wbrew mrocznemu wizerunkowi
szkół katolickich, była dość otwartym miejscem). Równocześnie
odkrywałem inny typ katolicyzmu niż ten znany z wiejskiego
otoczenia – bardziej intelektualny, z mnóstwem egzystencjalnych
pytań, kulturowych odniesień, z całą różnorodnością duchowości,
wspólnot. Zmartwychwstańcy, dzięki własnej historii, otworzyli
mi też oczy na inną perspektywę polskich dziejów, które ze szkoły
podstawowej i domu rodzinnego znałem właściwie tylko w wersji
oświeceniowo-socjalistycznej.
Inna rzecz, że zarówno w podstawówce, jak i w liceum miałem
szczęście do nauczycieli. W szkole podstawowej dyrekcja pielęgnowała kult polskości (który w realiach prowincjonalnej szkoły był
względnie bezpieczny od ideologicznych hołdów wobec ustrojowy
aksjomatów PRL) i szacunek dla wielkopolskich tradycji. W liceum
z kolei historii uczył mnie dr Iwo Werschler, pochodzący z Lwowa,
autor pracy „Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność”. Jedyną skuteczną metodą, rzadko jednak
możliwą do przeprowadzenia, było nakłonienie go do opowieści
o przedwojennym Lwowie i tamtejszej piłce nożnej. Z kolei języka polskiego uczyła Maria Blimel, nauczycielka pełna pasji, która
dbała o to, żebyśmy – jako przyszli księża – traktowali serio także
obowiązki wobec kultury.
Wreszcie znajomości o. Burdy CR z Robertem „Litzą” Friedrichem zawdzięczałem spełnienie jednego z marzeń nastolatka – poznałem swojego idola. Wizyty w firmowym sklepie
Acid Drinkers przy ulicy Ogrodowej na dobre weszły do mojego
licealnego planu tygodnia. Była już niemal połowa lat 90. – muzyki metalowej słuchałem od końca lat 80., zwykle z kaset kupowanych na łóżkach polowych lub winylowych krążków, które
zresztą w Polsce przestano wytłaczać w początkach lat 90. w ramach ogólnej likwidacji rodzimego przemysłu. Pirackie kasety
kosztowały 10, 12 tys. zł. Gdy zamieszkałem w Poznaniu, rynek
muzyczny oferował już nastoletnim konsumentom oryginalne
wydawnictwa. W Acid Shopie przez dobre dwa lata zostawiałem większość pieniędzy, które otrzymywałem co miesiąc od

Nadchodziły czasy piwa EB i 10,5, w radiach wciąż grano dużo
rocka, po Freddiem Mercurym przyszedł czas opłakać Kurta Cobaina. Naprawdę byliśmy już w innym świecie. W moich rodzinnych
stronach nie kursował już pociąg, całą linię kolejową wysłano na
śmietnik historii, autobusy jeździły znacznie rzadziej, choć samochód wciąż nie był powszechnym dobrem. Coraz trudniej było się
dostać z comiesięcznych wyjazdów ze szkoły do domu i z powrotem. Ale wtedy zacząłem już rowerowe wypady – 40 km na trasie
Poznań–Mosina–Czempiń nie było zbyt uciążliwe, choć ruch na
drogach zdecydowanie wzrósł w ciągu tych kilku lat.
Gdy w 1996 roku kończyłem liceum księży zmartwychwstańców, liczni pierwszoklasiści na naszym piętrze byli już zaopatrzeni
we własne radiomagnetofony i walkmany, które cztery lata wcześniej, gdy zaczynałem szkołę, były jeszcze rarytasem. I z reguły
jeszcze mniej niż nas obchodziła ich (stosunkowo niedawna) przeszłość. Choć niektórzy z nich wręcz fanatycznie odnosili się do telewizyjnego programu „WC Kwadrans”. A niecałe dwa lata później,
gdy byłem w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego, ogólnopolskim
hitem został utwór „Lewy czerwcowy” Kultu. Opowiadał o zdarzeniach, które zaszły w Polsce zaledwie kilka lat wcześniej, czyli
bardzo dawno temu, gdy żegnałem się na dobre z dzieciństwem na
popegeerowskiej wsi.
Przydałaby się dobra puenta. Najlepszą napisało życie. Moją
podstawówkę zamknięto w 2001 roku, w ramach wielkiej, prawicowej rewolucji kulturalnej rządów premiera Jerzego Buzka.
Niższe Seminarium Duchowne zmartwychwstańcy zamknęli
w 2008 roku – nabór uczniów był zbyt mały. Oswoiłem się z myślą, że jestem zakorzeniony w miejscach, które już nie istnieją.
To przecież arcypolskie doświadczenie. Ω
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rodziców na drobne wydatki. Kaseta kosztowała wtedy zdaje się
20 tys. zł, po denominacji – 20 zł.

Marcin Herman

Kinocyrk
lat 90.
Być może artystom po
kombinowaniu nie starczyło
już weny twórczej, gdy
siadali do pracy
Przełom lat 80. i 90., zmiana systemu,
był oczywiście momentem granicznym
dla wielu dziedzin w Polsce, w tym
kina. Nastąpiło tąpnięcie, które łatwo
wytłumaczyć – plan Balcerowicza, zaciskanie pasa, bardzo dotkliwe dla kultury. Nagle przestały płynąć pieniądze. To
znaczy jakieś były, ale nieporównywalne do czasów PRL. Z wypowiedzi ludzi
kina z tamtego czasu wyłania się obraz
ciągłej udręki i prowizorki. Naprawdę, po zapłaceniu ekipie i aktorom
(a to i tak było coś) na samo kręcenie
filmu pozostawały grosze. Jak wszyscy

w tamtym czasie, także ludzie kina,
przyzwyczajeni do warunków cieplarnianych, musieli się nauczyć kombinować. Nie zawsze uczciwie. Pamiętam
artykuł we „Wprost”, oparty na anonimowych wypowiedziach, że niektórzy
są w branży, by urządzić sobie mieszkanie: wyciągali od TVP czy Ministerstwa Kultury (to byli wówczas główni państwowi mecenasi, bardzo słabi
finansowo zresztą) pieniądze tylko na
urządzenie planu. Po czym urządzali
swoje mieszkanie, by w nim nakręcić
film. Po zakończeniu zdjęć wszystko
było ich. Nie wiem, ile w tym prawdy,
ale anegdota smakowita. Natomiast
pewne jest, że pieniądze producenci i reżyserzy wyciągali, skąd się dało,
od zwłaszcza sponsorów prywatnych,
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Przy czym, pamiętajmy, byli tacy, którzy nigdy nie wierzyli w profesjonalizm
i światowość Rywina. To przecież Heritage Films stał za wyprodukowaniem
osławionego Uprowadzenia Agaty
w reżyserii Marka Piwowskiego (1993).
Straszliwego gniotu, ale nie to, jak wiadomo, w nim najgorsze. Film odkurzonego po latach Marka Piwowskiego
wpisywał się w trwającą od 1992 roku
medialno-polityczną hucpę wymierzoną w polityka Porozumienia Centrum
Andrzeja Kerna, którego nieletnia
córka Monika wdała się w romans ze
starszym od niej mężczyzną. Kern miał
używać organów państwa do tego, by
zniszczyć to uczucie – tak to przedstawiały dominujące media III RP. Brylowali w tej hucpie Jerzy Urban i większość mediów III RP.
W 2013 roku Monika Kern w wywiadzie dla „Newsweeka” tak wspominała
tamte wydarzenia: Teraz z perspektywy czasu ten cały cyrk z początku lat
90. wygląda tak, jakby ktoś odegrał
przed całą Polską przedstawienie,
a kiedy było już po wszystkim – zdjął
kostiumy, odwiesił je na wieszak i spuścił kurtynę. Jedyną miłością, która
w tej historii jest prawdziwa, to bezgraniczna, absolutna miłość Ojca do
niedoświadczonej i zdezorientowanej
szesnastolatki. O samym filmie zaś mówiła: Z rzeczywistością miał niewiele
wspólnego.
Uprowadzenie Agaty było usilnie
promowane w mediach na coś w ro-
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z których wielu było szemranych,
a każdy miał jakieś swoje wymagania.
Być może artystom po kombinowaniu nie starczyło już weny twórczej,
gdy siadali do pracy. Uwiąd artystyczny starych mistrzów i ich wychowanków niektórzy tłumaczyli też zagubieniem w nowej rzeczywistości i brakiem
dobrych scenariuszy. Że niby w czasach niewoli reżyser mówił o wielkich
sprawach narodowych, a teraz musi
„wiosnę, nie Polskę zobaczyć” i mówić
o sprawach indywidualnych. A to trudniejsze. Pamiętam taki ton publicystyki
kulturalnej. „Gazeta Wyborcza”, „Film”
czy „Polityka” domagały się filmów
„uniwersalnych”, o „indywidualnych”,
„prywatnych” sprawach.
Na te nawoływania twórcy odpowiadali różnie, różnie też media i autorytety rozumiały sprawy indywidualne
i prywatne.
W 1991 roku na scenę (plan?)
wszedł Lew Rywin (w czasach PRL
macher i kaowiec z Radiokomitetu
i innych „odcinków kultury”), już jako
prywatny biznesmen, właściciel firmy
Heritage Films. To był pierwszy w miarę profesjonalny, w miarę kapitalistyczny interes filmowy w III RP. Blisko
związany z prestiżowym francuskim
Canal Plus, które dość szybko weszło
na rynek polski. Po latach okazało się,
że interes Rywina, jak i sam Rywin, nie
był tak profesjonalny i światowy, jak
wyglądał, ale oddać trzeba, że bez Rywina i Canal Plus byłoby dużo gorzej.
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dzaju głosu młodego pokolenia. Ot, kolejna próba skierowania buntu i gniewu młodych ludzi na prawicę. Tyle że
cóż, film był słabiutki i paździerzowy,
a „protest songi” i „romantyczne”
kawałki duetu Krajewski – Osiecka
ostatecznie zmieściły się w nurcie muzyki biesiadnej i weselnej.
Uprowadzenie Agaty to najbardziej wyrazisty, ale niejedyny przykład
dwuznacznego moralnie słabego filmu
o niczym, który pojawił się wówczas
w polskim kinie. Wspomnijmy jeszcze
Sztos Olafa Lubaszenki (1997), w którym wystąpił gangster Nikodem Skotarczak, a krążyły plotki, że dołożył się
też do produkcji, albo kuriozalne Młode wilki Jarosława Żamojdy. Film dla
młodzieży, na który udało się zagonić
do kin trochę ówczesnych gimbusów
dzięki piosence popularnego zespołu
Varius Manx. O czym był ten film – nie
pamięta nikt. Poza tym, że o młodych
lalusiach udających, że grają złodziei,
i że chyba fajnie jest być złodziejem
i pracować dla mafii i kraść samochody, nawet jeśli niebezpiecznie, i w ogóle „my już są Amerykany”.
Filmów o gangsterach i przestępcach, niejako promujących ten zawód,
było w latach 90. więcej. Nie wiem,
czy to bandycka natura wczesnej III RP,
czy to sponsorzy filmów chcieli takich
tematów, czy twórcy uznali, że to jest
dobre i światowe – wszak na świecie triumfy święcili wówczas Scorsese
i Tarantino. Jedyny obraz z tego nur-

tu, który dało się oglądać i nawet jest
pamiętany przez widzów do dziś, to
komedia Chłopaki nie płaczą Lubaszenki (1999).
Ciekawym przypadkiem był serial
TVP Ekstradycja (1995–1999) w reżyserii Wojciecha Wójcika. Też dość udany
na tle ówczesnej mizerii, ale gdy się go
ogląda po latach, trzeba powiedzieć,
że mocno się zestarzał. Mimo że do serialu się nie wraca, telewizje go nie odtwarzają (w przeciwieństwie do parę
lat późniejszych i dużo lepszych seriali
Glina Władysława Pasikowskiego, Pitbull Patryka Vegi i innych czy Oficer
Macieja Dejczera według scenariusza
Wojciecha Tomczyka), to każdy,
kto ma więcej niż 25 lat, wie, że Marek
Kondrat to komisarz Olgierd Halski.
Myślę, że siła Ekstradycji polegała
na grze aktorów, wyrazistych postaciach i tym, że dość szczerze i udanie
jak na ówczesne standardy pokazał
rzeczywistość III RP, styk państwa,
mediów, służb specjalnych i przestępców, także tych z byłego ZSRS. Ciekawe, że w roli jednego z głównych
czarnych charakterów wystąpił Lew
Rywin. Gdy w realu stał się czarnym
charakterem w grudniu 2002 roku, gdy
jego imieniem nazwano aferę, która
wstrząsnęła Polską, gdy stał się symbolem zła w polskim życiu publicznym
(„system Rywina” – tak się mówiło),
wielu ludzi pytało i zastanawiało się,
czy Rywin grał w Ekstradycji siebie, czy
kpił, czy chciał bezczelnie pokazać, kto
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które doszły do władzy, UW, różnego rodzaju prawica z jednej strony,
Lech Wałęsa z drugiej, raczej jednak
do samego końca nie dostrzegali skali
nienawiści dużej części społeczeństwa
(umęczonego transformacją i terapią
szokową Balcerowicza) do Solidarności
i post-Solidarności jako takiej. Większość prostych, skołowanych Polaków
nie odróżniała Kaczyńskiego od Wałęsy
i Mazowieckiego, dla nich wszystko to
było jak filmowa Chrześcijańska Partia
Jedności. Dlatego bohaterem okazał
się „dobry esbek”.
Po latach wydaje mi się, że mimo
tego sukcesu Psy to jednak film słaby,
który również mocno się zestarzał.
Z jednego prostego powodu: nie trzyma się kupy, intryga jest niezrozumiała
i mało przejrzysta. Kto wie dziś, o co
w niej chodziło? Jeszcze gorzej było
z kontynuacją dwa lata później – Psy 2.
Co innego Kroll. Nie wywołał takich dyskusji i kontrowersji, nie jest
też aż tak pamiętany. Ale ten film jest
bardziej klarowny i w ogóle lepszy.
Od opowieści o stosunkach panujących w Ludowym Wojsku Polskim,
nakręconej z niemal amerykańskim
dynamizmem, przechodzi płynnie do
sugestywnej, antyutopijnej wizji rozkładającego się społeczeństwa i państwa (rzecz dzieje się w 1988 roku),
nie tracąc cały czas tempa „męskiego
kina”. Naprawdę kawał dobrego kina.
Był też taki film Człowiek z… Konrada Szołajskiego. W każdym detalu
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tu rządzi, czy doznać katharsis, a może
wszyscy za bardzo demonizowali tego
Rywina?
Nie da się mówić o polskim kinie lat
90. bez otwierających tę dekadę Krolla i Psów Władysława Pasikowskiego.
Przez długi czas były to jedyne filmy
polskie, które zbliżyły się do konkurowania z amerykańskimi. Jedyne, które
trafiły pod strzechy. Zawdzięczały to
niewątpliwemu kunsztowi Pasikowskiego, którego nie dotknął uwiąd
charakterystyczny wówczas dla wielu
jego kolegów z branży, oraz umiejętnemu rozmieszczeniu wulgaryzmów
w dialogach, mocnej dawce przemocy,
mizoginizmu i pijaństwa – to się podobało. Zawdzięczały to też aktorom,
z Bogusławem Lindą na czele – odkurzonym przez Pasikowskiego, z lekka
zapomnianym aktorem „moralnego
niepokoju”, który powrócił jako „polski
maczo”, i to już na długo. No właśnie,
czy polski, bo oficer LWP (w Krollu)
i były oficer SB, niezbyt kochający ojczyznę, do czego obaj bohaterowie
się przyznają, to średnie wzorce polskości. A jednak polski lud coś w nich
dostrzegł.
Andrzej Wajda, a za nim wielu, powtarzał, że skoro lud rechotał w kinie
na Psach przy scenie, w której esbecy
niosący pijanego towarzysza wyli „Janek Wiśniewski padł”, to znaczyło, że
SLD wraca do władzy. Ale mówili to on
i jego apologeci a posteriori. Prawda
jest taka, że elity solidarnościowe, te
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pomyślany był jako parodia przede
wszystkim „etosowych” obrazów Andrzeja Wajdy, w mniejszym stopniu
innych kart polskiego kina zaangażowanego. Tak się złożyło, że chodziłem wtedy do liceum w Gdyni i szkoła
załatwiła uczniom wizytę na festiwalu
polskich filmów w Gdyni. W ten dzień
wyświetlano w konkursie akurat Człowieka z… Humor nawet mnie, niezbyt mądremu licealiście, wydawał się
nieco przaśny. Było tam więcej scen
czasem bardziej prowokacyjnych wobec mistrzów kina polskiego i polskich
najnowszych historycznych mitów niż
w Psach. Zapamiętałem ten film, bo
potem poszliśmy podejrzeć, jak wygląda konferencja prasowa na festiwalu.
Od razu w patetycznym tonie zaatakowała reżysera znana krytyk Bożena Janicka z „Kina”. Że obraża pamięć
o grudniu 1970 roku (rzeczywiście, była
scena parodystyczna nawiązująca do
grudniowych scen szpitalnych z filmu
Człowiek z żelaza), że pluje na wartości, na Andrzeja Wajdę. Zrobił się skandal i pyskówka, którą później opisała
prasa w tonie raczej nieprzychylnym
twórcom.
Człowiek z… w kinach nigdy nie
zaistniał, przemknął parę razy przez
telewizję, bo miał główną wadę – był
nieśmieszną komedią.
Czy to był nieudany atak na polskość i Solidarność, czy Andrzeja Wajdę i warszawsko-krakowski salon kulturalno-polityczny? Nie jest to doniosłe

pytanie, ale warto pamiętać, że wiele
lat przed teatralnym duetem Monika
Strzępka – Paweł Demirski i ich głośną
sztuką Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej ktoś inny podniósł rękę
na Mistrza Andrzeja.
W latach 90. generalnie nieco przygasł kult Wajdy, nawet w przychylnych
mu środowiskach i mediach. Powód
był prosty – Mistrz, choć się starał, to
nie mógł zrobić żadnego filmu „na miarę”. Też dotknął go ten uwiąd, który
był problemem większości kolegów po
fachu, ten swoisty polski future shock.
Wajda chciał otworzyć nową epokę
z rozmachem. Filmem Korczak (1990),
który nie był taki zły. Jednak Wajdę
dwukrotnie w związku z tym spotkał
pech – został od razu we Francji oskarżony o antysemityzm, bo filmowy Korczak był ponoć za bardzo polski i chrześcijański. I drugi pech – nikt nie chodził
do kina na polskie filmy, jeśli nie liczyć
Pasikowskiego.
Potem Wajda wreszcie mógł zrealizować swój stary pomysł na adaptację powieści Pierścionek z końskiego
włosia Aleksandra Ścibora-Rylskiego.
Opowiadał wielokrotnie w wywiadach, jak to zawsze chciał zrobić, gdy
przyjdzie wolna Polska, taki bardziej
uczciwy, bardziej prawdziwy, bardziej wprost film uzupełniający Kanał,
Popiół i diament i Lotną. No i zrobił
Pierścionek z orłem w koronie. Film,
z którego w pamięci mgliście pozostaje
scena, gdy NKWD pakuje do bydlęcych
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ówczesne polskie warunki rekordowy,
to jednak skromniutki co do potrzeb.
Nie było takiej mocy, jaka bije do dziś
z Potopu czy Pana Wołodyjowskiego.
Zdecydowanie lepiej Ogniem i mieczem wypadł w formie serialu telewizyjnego niż w kinie. I telewizja lubi
go do dziś, podobnie telewidzowie.
Niektórzy mówią też, że to film zbyt
poprawny politycznie, zbyt ważył racje
w imię polsko-ukraińskiego pojednania. Może i tak. Ale tu ciekawostka – pisarz ukraiński Jurij Andruchowycz
twierdził, że film, oglądany chętnie
w jego kraju, wzmocnił odradzającą
się ukraińską tożsamość narodową nie
przez ważenie racji, lecz przez sam fakt,
że tak widowiskowo pokazał stroje Kozaków, ich dumny i dziki sposób bycia,
to, jak walczyli, jak żyli. Tego wcześniej
w kinie, tak nowocześnie i widowiskowo pokazanego, ponoć Ukraińcy nie
widzieli. I chyba Andruchowycz miał rację. Przypomnijmy, że zmarły niedawno
aktor ukraiński Bohdan Stupka grający
Chmielnickiego był przez pewien czas
ministrem kultury na Ukrainie. Przypadek? Nie sądzę.
Na osobne odnotowanie zasługuje
cała twórczość Jana Jakuba Kolskiego. Lata 90. to jego najlepszy okres,
naprawdę błyszczał na tle ówczesnej
oferty. Jego filmy były nie do końca przemyślane, niedorobione, zbyt
rozbuchane, poza może najlepszym
i spójnym Pograbkiem (1990), ale zdobywały serce wielu widzów swojsko-
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wagonów pociągu jadącego na Sybir
żołnierzy AK śpiewających Bogurodzicę i głównego bohatera, tłumaczącego
z boku jakiemuś Sowiecie, że to polska
pieśń rycerska. To pewnie miała być
jedna z tych wielkich scen Wajdy. Ale
nie była.
Potem jeszcze próbował reżyser
nawiązać kontakt z młodzieżą starszą i młodszą – zekranizował głośną
wówczas w salonie, i nie tylko, książkę
Tomka Tryzny Panna Nikt (1996). Wyszło słabo.
Ale w końcu powrócił Andrzej Wajda do źródeł i na szczyt. Pamiętam
jak dziś relację telewizyjną z premiery Pana Tadeusza w 1998 roku, gdy
aktorzy, politycy i dziennikarze jeden
po drugim chcieli przed kamerami
na wyścigi uświadomić telewidzom,
z jak wielkim dziełem właśnie mieli
do czynienia. Mai Komorowski nawet
zabrakło słów. Mówiła tylko: Andrzej…
Andrzej…
Jaki ten Pan Tadeusz był, taki był,
każdy chyba widział. Czy uzasadniał
owe zachwyty? Nie sądzę. Ale może
były one wyrazem jakiegoś straszliwego głodu za czymś wielkim, spowodowanego pierwszą dekadą III RP w kinie
i w realu?
Skoro jesteśmy przy lekturach szkolnych, nie można nie wspomnieć o adaptacji Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana (1998). Widać było w tym filmie,
że i Hoffman już coraz starszy, i budżet – cztery miliony złotych – choć na

80
M arcin H erman / K I N O C Y R K L AT 90.

ścią, miłością do małej ojczyzny, wrażliwością Kolskiego, który widział Polskę
zupełnie magiczną, gdzie chrześcijaństwo wciąż nie do końca wypleniło pogaństwo. Nawet jeśli filmy te z prawdą
miały luźny związek, to nieważne.
Nie wiem, jak traktować francuskie filmy Krzysztofa Kieślowskiego.
Czy Trzy kolory albo Podwójne życie
Weroniki, nad którymi było tyle ochów
i achów, które zdobyły tyle nagród na
prestiżowych festiwalach, przynależą
jeszcze do polskiego kina? Jedno jest
pewne – filmy się nie obroniły, czas
nie był dla nich łaskawy, w przeciwieństwie do polskich, wcześniejszych filmów Kieślowskiego z lat 70. I 80. Te są
ponadczasowe, a nawet wizjonerskie,
wciąż żyją. A te nakręcone przez Kieślowskiego u schyłku życia – nie. Jeden
jedyny Zygmunt Kałużyński z postkomunistycznej „Polityki” odważył się
powiedzieć, jak nie poważa twórczości,
zwłaszcza najnowszej, Kieślowskiego.
W zasadzie pisał na niego pamflety. Za
to dawali mu odpór wszyscy inni krytycy, a w ich polemikach roiło się od wypominania Kałużyńskiemu związków
z minioną władzą. Za takie coś właśnie,
za brak zachwytu nad tym, co powinno
zachwycać, można było się w początkach III RP narazić na grzebanie w życiorysach przez tych, którzy generalnie wzywali do oddzielenia przeszłości
grubą kreską.
Najlepszym zdecydowanie filmem
lat 90., nie tylko moim zdaniem, ale

zdaniem większości polskich widzów,
był Dług Krzysztofa Krauzego (1999).
Krauze zabłysnął odwagą i możliwościami jako reżyser już w 1996 roku,
filmem Gry uliczne. Pamiętam, jak
recenzent „Gazety Wyborczej” określił go – cytuję z pamięci – mianem
„połączenia teledysków MTV i scenariusza, który mógłby napisać Antoni Macierewicz”. To miał być wyraz
chyba jakiegoś politowania. W kinie
film, jak 99 procent polskich produkcji
w tamtym czasie, dużej publiczności
nie zdobył, ale stał się rozpoznawalny
dzięki dobrej, bardzo dobrej piosence
Katarzyny Nosowskiej promującej go.
To starczyło na kina studyjne i uznanie niszowej widowni. Potem dobrze
rozchodził się na wideo i w telewizji,
do dziś można go obejrzeć tu i ówdzie.
Krauze w wywiadzie parę lat później
mówił, że nie jest zadowolony z Gier
ulicznych, zrobiłby je inaczej, ale wiele się nauczył. A „Gazeta Wyborcza”?
Życie dopisało, jak wiemy, brakujący
rozdział i do filmu, i do historii „GW”.
Agentem SB „Ketmanem”, o którego
w filmie bezskutecznie pytają główni
bohaterowie, dziennikarze próbujący
rozwikłać tajemnicę śmierci Stanisława Pyjasa, okazał się znany dziennikarz
„Wyborczej” i działacz opozycji w latach PRL. A co do okoliczności śmierci
Pyjasa – wciąż trwa walka o prawdę.
Przy okazji Długu Krauze rzeczywiście wyciągnął wnioski z wad Gier
ulicznych. Film jest klarowny i ostry jak
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gra samego siebie. Starszy, zniszczony
i ociężały umysłowo z powodu alkoholu człowiek występuje w scenach, gdy
jest małym dzieckiem, gdy jest młody,
potem dojrzały. Mówi niezrozumiale.
Bronisław Pekosiński żył naprawdę,
zmarł w zeszłym roku. Nie wiadomo,
kiedy się urodził, jak się naprawdę
nazywał. Matka zostawiła go w czasie wojny w obozie koncentracyjnym
w Zwierzyńcu, nazwisko nadali mu po
wojnie urzędnicy od skrótu PKOS (Polski Komitet Opieki Społecznej), a za
datę jego urodzenia przyjęto dzień rozpoczęcia II wojny światowej – 1 września 1939 roku. Walczyły o Pekosińskiego Kościół i komunistyczne państwo,
wykorzystywany i oszukiwany był
przez różnych ludzi, których spotkał na
swojej drodze. Dorosły Pekosiński to
człowiek w zaawansowanym stadium
alkoholizmu, sparaliżowany po wylewie krwi do mózgu. Ale mistrzowsko
grał w szachy i nigdy nie stracił wiary
w ludzi ani się nie poddał.
Autystyczne, dziwne i półamatorskie kino i naród – mocno zagubiony,
kompletnie wykorzeniony, sponiewierany przez historię, rozdarty między
Kościołem a komuną, z lekka ogłupiały,
mający problemy z alkoholem, ale niepoddający się. Nie ma filmu, który lepiej oddaje klimat tamtych czasów. Ω
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brzytwa, nie ma w nim tej dozy manieryzmu i rozedrgania, jaki towarzyszył
Grom. Wyszło dzieło bardzo dobre,
może i wybitne, które wszyscy znają,
podobnie jak historię, na której było
oparte. Dług zaliczył sukces frekwencyjny, miał też wpływ na dalsze losy
ludzi, którzy byli pierwowzorami głównych bohaterów. Dotykał spraw ważnych, dotykał prawdy o III RP. Czego
chcieć więcej?
Niestety, taki kompletny film był
w latach 90. tylko jeden. Większość
to żenujące i wstydliwe dokonania,
których dziś nie powtarzają nawet
podrzędne telewizje. Duża część to
ambitne porażki. Mało produkcji
ledwo dobrych. Wielu tytułów nie
wymieniłem, nie da się wszystkich,
ale na koniec chciałbym wspomnieć
o jednym, który nie wiem, jak traktować. I ci, którzy go widzieli, też nie
wiedzą, co o nim sądzić, bo czegoś
takiego w historii kina polskiego, jeśli nie światowego, nie było. Chodzi
o Przypadek Pekosińskiego w reżyserii Grzegorza Królikiewicza. Trudno to
było oglądać i wytrzymać, a mimo to
film został nagrodzony na festiwalu
w Gdyni w 1993 roku. Myślę, że dlatego, iż w tym nieznośnym filmie była
jakaś prawda i o polskim kinie tamtego czasu, i o współczesnych Polakach.
Tytułowy bohater Bronisław Pekosiński

Jerzy
Kopański

Bo to
dobry
film był
Fenomen Psów
Władysława Pasikowskiego

Wejście na ekrany Psów nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Nie byłem urzeczony filmem Pasikowskiego ani tym bardziej
mnie nie zdegustował. Przeminął obok mnie jakby mimochodem.
W czasie premiery miałem dwa lata, „cieszyłem się wybornym samopoczuciem” i bardziej niż Psy, zajmowały mnie wyrzynające się
mleczne zęby. Teraz, gdy po mleczakach nie ma już śladu, mogę
obejrzeć jedną z filmowych ikon lat 90. serio. Czas, który upłynął
od wejścia filmu do kin, sprawia, że mam możliwość spojrzenia na
niego z innej perspektywy niż ludzie ode mnie starsi. Bez sentymentów i osobistego stosunku do czasów przełomu. Bez osobistej
pamięci o schyłku komunizmu i początku „wolności i demokracji”.
Jest to szansa na inne odczytanie Psów, nie zmienia się jednak
rzecz podstawowa – to nadal nie jest łatwy obraz. Częściej zdarza
się nam cytować dialogi i nawiązywać do fabuły filmu, niż o nim
dłużej porozmawiać. Trudno jest go ugryźć, odmalować go w słowie tak, jak on odmalował realia przełomu lat 80. i 90.
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Obserwując życie publiczne i codzienne, czy nie
możemy odnieść wrażenia, że film z Lindą się nie
skończył? Co gorsza, wydaje się uzasadnione, żeby
współczesność określić jako wypadkową Misia i Psów.

Długowieczne psy
Psy, wbrew swej naturze, starzeją się powoli. Po dziś dzień wracają jak zły sen. Nie chcą zamieszkać w budzie opakowań wydań na
DVD i na kasetach VHS. Nawet w moim pokoleniu, dla którego lata
przełomu ustrojowego stanowią albo niewyraźny zestaw niezrozumiałych migawek z dzieciństwa, albo historię, w której się nie
współuczestniczyło, podobnie jak w bitwie pod Grunwaldem, Psy
nie znikają za linią horyzontu. Jest w tym filmie coś, co sprawia,
że do niego wracamy. Pomimo dziwacznej scenografii i równie
dziwacznie skrojonych kostiumów, najróżniejszych zauważalnych
konsekwencji stosunkowo niewielkiego (w porównaniu z kinem
współczesnym) budżetu i nieco tekturowego Cezarego Pazury.
Z pełną świadomością kontekstu wciąż powtarzamy całe partie
dialogowe, bon moty z tego filmu. Na początku studiów nosiliśmy
się nawet z grupą znajomych z zamiarem przygotowania i wysta-

Dziś możemy
przyjrzeć się Psom
z perspektywy
następnego pokolenia,
dla którego ten
film już nie jest tak
wstrząsający jak dla
wcześniejszej generacji
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wienia żartobliwych rekolekcji opartych fabularnie właśnie na
pierwszej części Psów. Scenariusz wprawdzie nigdy nie powstał,
ale przygotowanych sekwencji było co najmniej kilkanaście. Niech
ten niewiele znaczący szczegół posłuży za dowód aklimatyzacji filmu w pokoleniu niedoświadczonym kontekstem historycznym, w którym powstał. Jest to wbrew pozorom fakt wymowny,
bo sugeruje, że Psy, chcąc nie chcąc, stały się międzypokoleniowym dziedzictwem kulturowym i historycznym. Dlaczego? Czy
to kwestia gry świateł, przejmującej muzyki Michała Lorenca, improwizującego Bogusława Lindy (którego naśladowanie młodego
Mickeya Rourke’a w Psach było notabene rażące, ale czy nie umacniało nadziei na dogonienie Ameryki i w ten sposób?), realizacji
obrazu wziętej z drugiej strony Atlantyku? Nadużywane słowo
„kultowy”, którym często i pochopnie opatruje się różne dzieła
kultury, w tym wypadku wydaje się uzasadnione. Dlaczego tak
jest? Z jakiego powodu przebój kinowy sprzed 20 z górką lat obrósł legendą i wciąż jest żywotny? Dziś możemy przyjrzeć się Psom
Początek filmu. Ubecy z perspektywy następnego pokolenia, dla którego ten film już nie
na wysypisku palą akta jest tak wstrząsający jak dla wcześniejszej generacji. Pokolenia,
operacyjne, przepijają które zdążyło się już pogodzić z losem i rozmyć w pamięci obrazy
wódeczką w najlepsze w nim odmalowane. Możemy przeanalizować to, co wstrząsnęło Polakami, co ich poruszyło i wpłynęło na ich wyobraźnię przed
laty. Oto garść rozproszonych przemyśleń na ten temat.
Errata do lekcji historii albo publicystyka
Czy Psy mogą stanowić odrębną, autonomiczną lekcję historii najnowszej? Mimo że nie jest to historyczny ani nawet realistyczny
film, wydaje się, że pod pewnymi warunkami: tak. Co więcej, na
poziomie publicystycznym jest to lekcja nad wyraz ostra. Z tego
punktu widzenia jest w tym filmie kilka ciekawych sekwencji:
1. Początek filmu. Ubecy na wysypisku palą akta operacyjne, przepijają wódeczką w najlepsze.
Jureczek: Panie poruczniku, co teraz będzie?
Franz: Nic, będzie tak samo. [Pociąga łyk z butelki]. Albo
lepiej.

2. Franz podczas jednego ze spotkań komisji weryfikacyjnej złośliwie zarzuca senatorowi Wenclowi: Czasy się zmieniają, ale pan
zawsze jest w komisjach.
Złotousty Franz odsłania wiele słabości transformacji ustrojowej, ale to nie on dokona najlapidarniejszej diagnozy tego okresu.
Postać Wencla stanowi synekdochę ułatwionego przepływu kadr
w czasie ustrojowej zawieruchy.
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W filmie jeden z wątków zasadza się na problemach ubecji z komisją weryfikacyjną. Decyduje ona o tym, czy starzy aparatczycy znajdą zatrudnienie w policji po upadku komunizmu. Okazuje
się wówczas, że ubecy często pozostawali w służbie publicznej.
Nie dotyczy to wyłącznie tzw. mundurówki. Trudności transformacyjne dotknęły ich w innym (mniejszym) stopniu niż resztę
społeczeństwa.

3. Kolejny pracowity dzień dla ubeków. Znów płoną dokumenty
obciążające służbę bezpieczeństwa. Z ukrycia fotografuje je młody
policjant. Olo wytrąca mu aparat i raczy go następującą frazą: Jak
dorośniesz, to zrozumiesz, że polityka to nie jest Dziennik Telewizyjny! Polityka to jesteśmy my, tu, na tym wysypisku śmieci! Albo stąd
uda nam się wyjść, albo zostaniemy tu na zawsze.
Wystarczą te trzy błyskotliwe cytaty. Mówią one znacznie
więcej o istocie transformacji w Polsce niż okrągłe zdanka mędrców pogodzonych z rzeczywistością. Warto zwrócić uwagę, że te
kwestie (i wiele innych) padają z ust byłych (?) ubeków. Wypływa
z nich świadomość zagrożenia wynikającego dla nich z lustracji.
Wskazują one także na podjętą przez policję polityczną i w gruncie
rzeczy udaną próbę obejścia tej przeszkody do nowych karier w III
RP. Cynizm, jako skutek samoświadomości tych ludzi, jest uderzający. Jednak profetyczny passus Ola budzi z perspektywy dnia
dzisiejszego grozę. Jak myślicie, przyjaciele, polityka wyszła z tego
wysypiska czy na nim została?
Retoryczność tego pytania da się łatwo zdemaskować dzięki
pewnym szczegółom filmu. Zwróćmy uwagę na mieszkanie Ola, na
dom Franza. Podpatrzmy, jakim alkoholem raczą się obaj panowie

Podpatrzmy, jakim
alkoholem raczą się
obaj panowie w czasie
posiadówki u Maurera
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Dominuje ciemność,
leje się krew,
bohaterowie
operują bardziej niż
dosadnym językiem

w czasie posiadówki u Maurera. Przyjrzyjmy się ubraniom Grossa
oraz temu, że w restauracji siedzi przy stole w towarzystwie wesołego i rozluźnionego senatora Wencla. Jest rok 1990, przed chwilą
runęła komuna, tymczasem nieźle urządzony najgorszy element
starego ustroju zaciera ślady swojej działalności. Na wysypisku
(śmietniku historii?) znaleźli się chwilowo i w jasno określonym
celu. Natomiast po wsze czasy trafił tam ksiądz, którego Olo miał
na widelcu, a kłębiąca się pamięć o nim uniosła się ponad śmieci,
odklejając od naszej rzeczywistości. Nie ma wątpliwości, kto wyszedł z wysypiska, a kto na nim został.
Zresztą zwróćmy uwagę, w jaki sposób funkcjonariusze próbują
się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie ma w żadnym wypadku
próby rozliczenia się ze swoją przeszłością, nie ma skruchy, nie ma
gotowości służby dla powstającego państwa. Wszystkie przypadki
ukazane w Psach wskazują na chęć wyrąbania sobie drogi do kariery i dobrobytu. Legalne środki do tego nie prowadzą. Ubecy nie
mają złudzeń co do nowej rzeczywistości i swojego w niej miejsca.
Ze śmiechem odnoszą się do zakładania sex shopów czy do szans
na zatrudnienie w jakimkolwiek zawodzie innym niż policja. Ci,
którzy nie przeszli weryfikacji, schodzą do świata przestępczego,
handlując narkotykami, dokonując egzekucji.
Do tego dochodzi jeszcze sławna scena w stołówce. Wyniesienie przez funkcjonariuszy pijanego ubeka przy akompaniamencie Ballady o Janku Wiśniewskim jest kluczem do zrozumienia
ich wizji rzeczywistości. Abstrahując od skandalu, jaki ta scena
wywołała, kontrast między symbolem walki z reżimem a rzeczywistością to nie tylko artystyczna koncepcja Pasikowskiego.
Współcześnie już nas to nie rusza, ale z punktu widzenia niespełna ćwierćwiecza scena ta musiała być uznana za bluźnierczą.
Tak, właśnie za bluźnierczą. To nie jest odbrązowienie mitu, to
nie wariacja na temat historii, to nie tylko ubecki żart czy rechot
historii. Ubecy mówią: tak, to my roznieśliśmy Solidarność. Dowodzą, jak ciężko i owocnie przepracowali czas od grudnia 1970
roku. Takie działanie (o wysokim prawdopodobieństwie) to policzek dla opozycji, dla ruchu robotniczego. Był to akt swoistego
triumfu aparatu komunistycznego nad coraz bardziej rozłażącą
się w sobie panną S.

Wątpliwa potrzeba bohatera romantycznego
Zaiste, obraz świata w Psach jest przytłaczający. Dominuje ciemność, leje się krew, bohaterowie operują bardziej niż dosadnym
językiem. Do tego dochodzi obraz człowieka niemal wyjęty z kart
Tołstoja. Jest to szczególnie dojmujące, dlatego że Psy to film
opowiadający bynajmniej o nie przeszłości ani o dniu dzisiejszym. Psy to zapowiedź jutra, mglisty poranek przed burzowym
dniem. Patrząc na to, można by sobie w łeb wygarnąć. Jednak nikt
z nas tego nie zrobił (chyba że o czymś nie wiem). Wpatrujemy się
w ekran w najwyższym skupieniu, spijamy z ust bohaterów dramatu kolejne zdania, śledzimy w napięciu każdy ich ruch. To zasługa
centralnej postaci filmu, Franza Maurera, który idealnie pasując
do swojego środowiska, kompletnie nie pasuje do konstruowanego „porządku prawnego odnowionej, demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej”.
Franz, będąc typowym ubekiem karierowiczem i nihilistą, przeżywa osobisty dramat, wskutek którego staje się nieufny i nieco
zamknięty w sobie. Mało tego. Musi w nim zachodzić pewna zasadnicza zmiana. Wprawdzie był niesubordynowanym tajniakiem,
jednak w sprawie kapitana Nowakowskiego, niezależnie od osobistych przekonań, postąpił zgodnie z duchem „firmy”. Wraz z rozwojem wydarzeń staje się obrońcą po swojemu rozumianych zasad
i choć nie przebiera w środkach, to po jego stronie znajduje się
moralna racja. Staje się iście schillerowskim szlachetnym zbójem.
Arcyważny finał sceny z kałasznikowem. Niewczesna puenta
Psów. Czy nie jest to próba arystotelesowskiego katharsis? Próba
nieudana. Znów poprzez analogię wracamy z Pasikowskim do historii. Odleglejszej, ale mającej pewne podobieństwo. Bardzo silnie
kojarzy się ta scena z Kościuszką pod Maciejowicami. Samobójcza
próba Kościuszki, efektowna i nieskuteczna, stała się symbolem narodowo-kulturowym. Symbolem, który podobnie jak u Maurera nie
przynosi ani oczyszczenia, ani rozładowania. Aktem, który niczego
nie kończy, ale dodaje patosu i wzmaga dramaturgię wydarzeń.
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Nie można żadną miarą uznać tego filmu za źródło historyczne,
ale za materiał uzupełniający – jak najbardziej. Wyrazisty, mogący
powiedzieć więcej niż silące się na chłód i obiektywizm książki.

Psy są o wiele bardziej
interesujące, gdy są
mało dynamiczne:
na stołówce, na
wysypisku, w biurze
Stopczyka, podczas
obrad komisji
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Arcyważny finał sceny
z kałasznikowem

Te dywagacje nie są fantasmagoriami. Franz po prostu wpisuje
się w schematy dynamicznych bohaterów, skonfliktowanych z rzeczywistością, koresponduje z różnymi chwalebnymi i po dziś dzień
nośnymi tradycjami historycznymi i literackimi.
I tu jest, niestety, problem. Wprawdzie w świecie łajdaków najmniejszy z nich musi się wydawać człowiekiem przyzwoitym, ale
jest w tym osobliwym przypadku coś, co razi. Oto rasowy przestępca staje się bohaterem pozytywnym. Pozwala zrelatywizować
zbrodnię, rozmyć ją w świetle osobistych tragedii i całą diagnozę zastanego świata sprowadzić do parodii amerykańskiego kina
akcji. Bo, co ciekawe, Psy są o wiele bardziej interesujące, gdy są
mało dynamiczne: na stołówce, na wysypisku, w biurze Stopczyka,
podczas obrad komisji. Można to ująć inaczej: najlepsza w filmie
jest część publicystyczna, paradokumentalna. Część fabularna sensu stricto już tak nie intryguje, wpisuje się w kanon filmu
sensacyjnego.
Mała dygresja à propos uwikłania filmu w historię. Czy nie jest
ironią losu, że opowieść o sprawiedliwym psie powstała, gdy ludziom w uszach, sercach i umysłach pobrzmiewało echo Jacka
Kaczmarskiego, który w Obławie za symbol ciemiężenia i komunizmu obrał właśnie psy?
Niszcząc dokument, stworzyć klasyk

Zrobienie z Maurera dynamicznego bohatera, mściciela, musiało się odbić na scenariuszu w kilku miejscach. Sprawiło, że nie
można mówić o Psach jako przykładzie kina realistycznego. Krótki
przykład: Franz i Olo ze względów zawodowych często musieli
się stykać z kontaktami operacyjnymi, tajnymi współpracownikami, donosicielami różnej maści, bez których ustrój spod znaku
Psy bez stołówki
sierpa i młota nie mógłby istnieć. Jednak donos Nowego na nich
i wysypiska nie byłyby samych wywołał gniewną reakcję, niegodną, bądź co bądź, fachowców, którzy sprawę swojego urażonego honoru zawodowego (sic!)
tym samym, tak jak
nie byłaby tym samym załatwiliby po cichu i bez świadków. Podobnych przypadków nierealistycznych zachowań można znaleźć w tym filmie jeszcze co
ubecka stołówka bez
strzelanin Franza i Ola najmniej kilka. Nie byłoby z czego robić zarzutu, gdyby nie to, że
Psy pokazują konsekwencję w działaniu ubeków i dążenie Pasikowskiego do realizmu. Jednak zastąpienie rachunku prawdopo-
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dobieństwa określoną wizją odbiera temu obrazowi ewentualne
pretensje do realistyczności, dając w zamian ciekawszą fabułę, dokument zamieniając w kino, osadzone wprawdzie głęboko w konkrecie, ale jednak tylko kino. Był to wybór na swój sposób słuszny,
mający przełożenie nie tylko na wpływy kasowe, lecz także na popularyzację i nagłośnienie zjawisk, które są tłem działań Maurera. Wyłania się przy tej okazji pewna zależność. Bardzo wyraziście
odrysowany kontekst historyczny dawał fabule lotność, fabuła
z kolei gwarantowała zainteresowanie i popularyzację topiki kontekstowej. Psy bez stołówki i wysypiska nie byłyby tym samym,
tak jak nie byłaby tym samym ubecka stołówka bez strzelanin
Franza i Ola. Psy, nie zachowując tej symetrii między akcją a faktem, byłyby dziełem takim jak np. Kroll. Nie byłyby filmem o statucie ikony i teraz byśmy o nim nie dyskutowali.
W tym właśnie odrealnieniu rzeczywistości fabularnej upatrywałbym jednego ze źródeł fenomenu Psów. W przytłaczającej
scenerii postkomunistycznego ładu Trzeciej Najjaśniejszej była
w odbiorcach, w społeczeństwie autentyczna potrzeba bohatera pozytywnego. Takiego, który choć jest bardzo silnie uwikłany w kontekst historyczno-polityczny, będzie w stanie wzbić się
ponad los spadający na społeczeństwo wymęczone latami 80. Bo,
jako się rzekło, wierzyć się nie chce, że to sensacyjna część Psów
uczyniła ten film najbardziej spektakularnym sukcesem w historii
polskiej kinematografii. Franz na swój pokrętny i przewrotny sposób udowadnia przecież, że można zachować honor i zasady niezależnie od (lub nawet pomimo) rzeczywistości. To także pierwszy
bohater wyniesiony z kina amerykańskiego i zaadaptowany do
rodzimych warunków. I w tym upatruję długiej młodości Psów,
w nowej formie ekspozycji bohatera. Franz Maurer jest bohaterem
nowego typu, jednocześnie tradycyjnie, choć koślawo, krzepiącym serca (więc właściwym w czasie, gdy ostatecznie zwątpiliśmy
w ideały). Ale czy to cokolwiek wyjaśnia?
Ten film jest bolesny, zwłaszcza dla wierzących w raj po Okrągłym Stole. Psy są dowodem, że zza kantu usilnie zaokrąglanego
stolika wychyla się zadowolona z siebie służba starego ustroju. Ale
to nie wszystko. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu postaci pozytywnych. Ikony młodego pokolenia w postaci Nowego i Andżeliki nie

Ten film jest bolesny,
zwłaszcza dla
wierzących w raj po
Okrągłym Stole
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wydają się postaciami lepszymi od starszych bohaterów filmu. To
samo widzieliśmy wcześniej w Misiu. Prawda, ale jak różne rzeczy
z tego wynikają. Karykaturalny, a jednocześnie do bólu realistyczny Miś ukazuje ludzi w komunizmie, nieco pogrubiając kreskę, karykaturując. Psy, jakkolwiek to obraz sensacyjny, są filmem serio.
I ukazują człowieka w innych realiach, bo już po upadku murów.
Czy człowiek Misia różni się od bohatera Psów czymś fundamentalnym? Na poziomie współczesnej recepcji te zupełnie różne od
siebie filmy stawiają podobną diagnozę. Smutna to hipoteza, ale
nie sposób jej nie postawić. Czy współczesny status Psów nie wynika w pewnej mierze z tego, że jest to film aktualny? Czy obserwując życie publiczne i codzienne, nie możemy odnieść wrażenia,
że film z Lindą się nie skończył? Co gorsza, wydaje się uzasadnione, żeby współczesność określić jako wypadkową Misia i Psów (ale
dajmy już spokój „temu Misiu”). Zwłaszcza gdy założymy, że to nie
tylko filmy, lecz także pewne wizje świata. Niewesoły obraz. To, co
wstrząsało, dziś może już tylko smucić lub złościć. Przejdźmy wobec tego do puenty.
Bo to dobry film był

Czy człowiek
Misia różni się od
bohatera Psów czymś
fundamentalnym?

Powiedzieliśmy sobie o atutach i słabościach Psów. Jest to film
mroczny i jasny, jednoznaczny i wewnętrznie zawiły, klasyczny
i nowoczesny, zrelatywizowany i zasadniczy jednocześnie. Trudno
orzec bez cienia wątpliwości, dlaczego jakaś książka jest wybitna, a cóż dopiero zrobić z tak dziwnym filmem, który pojawił się
w tak specyficznym czasie. Nie ma pewności, analizować można dzieło, ale analiza jego fenomenu, jego kultowości to rzecz
ryzykowna. O Psach powiedziano już wiele, dołożyliśmy tu kilka
przypuszczeń. Ale na pytanie, dlaczego stały się tym, czym są
współcześnie, mogę powiedzieć od siebie tylko: bo to dobry film
był, niezdarnie naśladując charakterystyczną manierę Bogusława
Lindy, i na własną rękę próbować zrozumieć współczesną Polskę
na podstawie Psów, które, jak ten akapit dobitnie pokazuje, łatwiej
jest cytować, niż zweryfikować. Bez senatora Wencla raczej się nie
obejdziemy. Ω

Kiedy po raz pierwszy wciągnąłeś na siebie
rurki?
– To długa historia i swój początek ma w moim
głębokim rozczarowaniu neokonserwatyzmem.
Przez lata żyłem w ułudzie, że poza neokonia,
jak to się teraz mówi, wymaga ode mnie odpowiedniego stroju. Ubierałem się więc jak Irving
Kristol. Mój Boże, ja byłem Kristolem.
I?
– I się rozczarowałem.
Więc założyłeś rurki…
– Jeszcze nie. Kiedy zrozumiałem, że neokonserwatyści zniszczyli niemal wszystko, co było mi
bliskie i kiedy holenderskie korpo zamknęło mój
ukochany browar z sąsiedniej wsi, wypowiedziałem im wojnę Wypowiedziałem wojnę temu zeświecczonemu protestantyzmowi, tej rewolucyjnej sile, tym purytańskim ciotom. „Kurwa mać!”,
wrzasnąłem.
Nieładnie.
– Ładne i nieładne to ich język właśnie. Pupa.
Pupa jak w przedszkolu. Zachowuj się ładnie. Zachowuj się, my będziemy cię ubierać. Ubierzemy
cię ładnie. Ubierzemy cię tak, byś nie podskakiwał. Tak wymyślono garnitur. Stworzono go po
to, by mężczyzna nie podskakiwał, by stał się
zwykłym, szarym obywatelem bez przeszłości
i bez przyszłości.

Ależ! Konserwatyści mówią, że garnitur jest ich
mundurem. Że to takie arystokratyczne i trzyma hierarchię.
– Przeciwnie, moja droga. Skąd wzięła się marynarka? To strój robotniczy. Do rewolucji żaden
szanujący się arystokrata nie włożyłby takiego
syfu na siebie.
Mój Boże! W czym oni chodzili. Rajtuzki, pończoszki, legginsy. Te kolory!
Kolory, obcisłe stroje. Teraz to się rozrasta. To
zniewieścienie jakieś. Jak można tak?
– Przeciwnie, moja droga. Dominująca jest ta
płeć, która najbardziej potrafi na siebie zwrócić uwagę, to jedno. W kulturze patriarchalnej
mężczyzna ubierał się kolorowo i to właśnie był
dowód jego męskości, jego męskiej supremacji
nad światem. Kolor był tryumfem testosteronu.
Wsadzenie mężczyzny w szarości to odebranie
mu dumy, to umieszczenie go na najniższym
poziomie hierarchii społecznej. Kobiety wyzwoliły się już i noszą kolor. Mężczyźni mają z tym
problem.
Pójdź do korpo i zobacz tych szaraczków tulących się przy komputerach, grzebiących w ekselach. I popatrz, jak stoją nad nimi laski, jak nimi
dyrygują. Nie mogę.
I rajtuzy, to drugie. Dominuje ta płeć, która jest
najbardziej zwinna i która zachowuje zdolność
do walki. Biłeś się kiedyś w garniturze? Zapewniam, że w rurkach jest znacznie wygodniej.
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Paleokonserwatyści
chodzą w rurkach

Polski film do
1989–2000 – sztuka
w uścisku komercji
i polityki

Remigiusz Włast-Matuszak

Na początku, w 1895 roku, było Wyjście
robotników z fabryki braci Lumiére.
Od tego dokumentu zaczął się FILM.
W roku 1908 zobaczyliśmy w Polsce
fabularyzowany dokument pt. Antoś po
raz pierwszy Warszawie.
Wkrótce potem Włodzimierz I. Lenin uznał film za najważniejszą ze
sztuk, w PRL zaś – od 1944 do 1989
roku – stało się to obowiązującym dogmatem politycznym. W tymże roku
1989 nastąpiła tzw. transformacja

dokumentalny
Dlaczego zanudzam historią „wojen
punickich”? A no bo większość czytelników „Frondy” urodziła się po roku
1981, a po 1989 roku zaczynała dopiero
oglądać filmy dokumentalne.
Kadry kierujące filmem fabularnym i dokumentalnym w latach 1989–2000 to:
Michał Jagiełło: 1989–2007 wiceminister w resorcie kultury, wcześniej,
w latach 1980–1981 zastępca kierownika Wydziału Kultury KC PZPR.

dziś, po zmianie pokoleniowej, prowadzi politykę kulturalną, w tym i filmową. Przejdźmy do meritum filmowego
tematu.
Zmiany ustrojowe, polityczne i tzw.
transformacja gospodarcza w Polsce zbiegły się z wybuchem rewolucji
mediów elektronicznych (telefon komórkowy jest dziś kamerą filmową!).
Fantazja Stanisława Lema, całe science
fiction przekazu stały się rzeczywistością. Śmiałem się, gdy Lem w latach
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Waldemar Dąbrowski: 1990–1994
szef Komitetu Kinematografii,
2002–2005 minister kultury za rządów
SLD (!), nieprzerwanie (i aktualnie)
w strukturach resortu kultury.
Agnieszka Odorowicz: odkrycie ministra Dąbrowskiego. W wieku lat 29
w 2003 roku została wiceministrem
i objęła funkcję szefa polskiej kinematografii. Sprawuje ją do dziś, rozdzielając obecnie około 120 mln zł rocznie na
produkcję filmową w Polsce (nie jest
to tym samym co polskie produkcje
filmowe).
Wiemy już teraz hasłowo, kto rządził polskim filmem dokumentalnym
lat 1989–2000 i go finansował oraz kto
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ustrojowa i dlatego też do 1 kwietnia
2002 roku (!) kinematografia III RP
była niepodzielnie zawiadywana
przez struktury i kadry czysto komunistyczne, a mentalnie sowieckie. Jak
wiadomo, „kadry decydują o wszystkim”. W tym wypadku był to Komitet
Kinematografii powołany w 1987 roku.
Wcześniej zaś Naczelny Zarząd Kinematografii (1956–1987) Przedtem jeszcze był Centralny Urząd Kinematografii
(1952–1956): pięciuset funkcjonariuszy,
osiem departamentów, wiceminister
mający władzę ustawodawczą i wykonawczą z szarą eminencją u boku – komunistką, lesbijką tow. Dorą Gromb,
opisaną przez Leopolda Tyrmanda.
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60. XX wieku twierdził, że każdy będzie
mógł sobie napisać i wydać książkę we
własnym domu i nakręcić film przed
domem. Powszechna dostępność kamer cyfrowych po roku 1989 pozwoliła na kręcenia filmu bez udziału dużej
ekipy filmowej, a nawet montażystów.
Lekka kamera cyfrowa rejestrująca na
kasetach i montaż elektroniczny spowodowały prawdziwy filmowy przełom
techniczny, ale jednocześnie rosnąca
skokowo liczba powstających filmów
znacznie obniżyła ich jakość oraz zawęziła dystrybucję. Upadły wszelkie Kroniki Filmowe (PKF), wielkie wytwórnie
filmów dokumentalnych. Twórca filmu
stał się jednocześnie producentem,
reżyserem i montażystą. Film dokumentalny zniknął z sal kinowych jako
dodatek do filmu fabularnego. Poza festiwalami i specjalnymi pokazami widz
już go nie spotyka. Nikt z młodego pokolenia nie wie, że istnieje coś takiego
jak kinowy film dokumentalny. Funkcję
producenta i dystrybutora przejęły telewizja, a w III RP są to TVP i jej cztery
kanały ogólnokrajowe, oraz międzynarodowe koncerny telewizyjne.
Telewizja to oglądalność – słupki
i adekwatne do nich wpływy reklamowe. Ekonomia i komercja zastąpiły
urząd cenzury z ulicy Mysiej. Naciski
i decyzje komitetów partyjnych PZPR
zostały zastąpione przez zlecenia tzw.
salonu, środowiska Agory i prywatnego układu towarzyskiego Andrzeja
Wajdy.

Twórcy filmów dokumentalnych,
których produkcję praktycznie przejęła telewizja publiczna, musieli dostosować się do polityki „grubej kreski”
i konsekwencji braku lustracji (około
400 TW w strukturach TVP). Pierwszy
szef TVP w rządzie Tadeusza Mazowieckiego to zarejestrowany jako TW
prof. Andrzej Drawicz (1932–1997), polecony przez prof. Stefana Amsterdamskiego (1929–2005). musieli dostosować się do polityki „grubej kreski”
i konsekwencji braku lustracji (około
400 TW w strukturach TVP).
Na starcie filmowego dokumentu w 1989 roku stanęły trzy pokolenia
twórców, z których wyodrębniły się
grupa realizatorów zajmujących się filmem historycznym, nieformalne grupy
reportażystów interwencyjnych oraz
artystów zajmujących się dokumentowaniem społecznych zjawisk współczesnych, z podziałem na komercyjną
sensację – epatowanie widza niezwykłościami, często obyczajowymi,
wszelkim ekstremum obrazów, filmem
podróżniczym – oraz nielicznych kontynuatorów sztuki filmowej.
Film dokumentalny uwolniony
w 1989 roku od dyktatu PZPR , ale jednocześnie pozbawiony państwowego
finansowania szybko znalazł się w kryzysie, trwającym zresztą do naszych
dni. Dobry film dokumentalny musi
zaprezentować nowatorskie spojrzenie
kamery, nowy, ciekawy pomysł, kierować się umiejętnością i chęcią przeka-
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bezczelnej tandety telewizyjnej, obrazków interwencyjnych, nieporadnej, pretensjonalnej amatorszczyzny
i hucpy realizacyjnej jest trudna do
oszacowania – takie etiudy rodem
z pierwszej dekady III RP możemy
oglądać niemal codziennie w telewizyjnych programach informacyjnych.
I tak np. 19 grudnia 2013 roku główne
wydanie wiadomości TVP 1 zaprezentowało agitkę – trzy minuty dokumentu
o ks. Lemańskim. Pokazano elementy
filmu dokumentu i szybki dynamiczny
montaż. Wpierw plan ogólny kościoła
i parafii, potem z offu głos wychwalający księdza, a potępiający hierarchów Kościoła katolickiego, przycięte
wypowiedzi starych babin i dzieci wielbiących księdza, a w podsumowaniu
ocena wygłoszona przez zasłużonego
publicystę „Polityki”: „Papież Franciszek o niczym nie wie, takie sprawy do
niego nie dochodzą, Kościół musi się
zmienić” itd., itp. Trzy minuty oglądane przez cztery, pięć milionów widzów,
z których ledwie cześć zna sprawę.
Początek tej hucpy mieliśmy właśnie
w latach 90. (!) – dokument filmowy
specsłużb skutecznie oczerniający Stana Tymińskiego w 1990 roku (przegrał
wybory prezydenckie) czy późniejszy
osławiony produkt – Dramat w trzech
aktach – którego emisja odebrała prawicy kilkanaście miejsc w parlamencie.
Telewizja publiczna prezesa Andrzeja Drawicza i Komitet Kinematografii
Waldemara Dąbrowskiego przegapi-
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zania widzowi rzeczy ważnych – umiejętnością przekazu prawdy. Telewizyjna
interwencyjna chłonność i jej wymogi
spowodowały jednak upadek samego
procesu tworzenia – większość produkcji dokumentalnej z lat transformacji do 2000 roku zatraciła ostrość moralnego i kulturowego przekazu. Części
twórców przytrafiło się, gdy wpadli
w tryby machiny telewizji komercyjnej, a część popadła w to świadomie,
świadcząc usługi polityczne i salonowe, manipulując przekazem czy wręcz
uprawiając propagandową prostytucję.
Wniosek ogólny jest taki, iż nie
sprawdziły się prawa wolnego rynku ani długoletnie podtrzymywanie
starych struktur PRL. Decydenci tacy
jak wiceminister Ministerstwa Kultury
i Sztuki Wacław Janas (SLD), Waldemar
Dąbrowski czy później Robert Kwiatkowski (SLD) zaprzepaścili szansę przebudowy polskiej kinematografii, a filmu dokumentalnego w szczególności.
Zmarnowano praktycznie całą dekadę. Śmiem nawet twierdzić, że „opcja
zerowa” w resorcie kultury, a szczególnie w Komitecie Kinematografii,
dałaby wielokrotnie lepsze efekty niż
konserwowanie partyjnych układów
oraz symbioza twórców i urzędników
państwowych.
Jednak mimo wszystko spora grupa
polskich reżyserów dokumentalnych
zrealizowała trudną do skatalogowania liczbę 250–300 dokumentów
zasługujących na miano filmu. Ilość
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ły, głównie z braku profesjonalizmu,
a i pewnie świadomie, cały obszar dokumentu „uciekającego” (tzw. zdjęcia
uciekające): uwiecznienie i zrealizowanie filmów o wymierającym pokoleniu
I i II wojny światowej, II RP, o reformie
rolnej, Październiku 1956 roku czy wypadkach 1970 roku. Żyli wówczas jeszcze przyjaciele bohaterskiego Szmula
Zygielbojma, członka Rady Narodowej RP w Londynie, współpracownicy
Chaima Rumkowskiego, ochroniarze
Bolesława Bieruta i sekretarki ministra
bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza, kaci z więzienia na
Rakowieckiej i we Wronkach. Pozwolono, by spokojnie umarli, a wraz z nimi
odeszły nieuwieczniona historia Polski
i argumenty do prowadzenia polskiej
polityki historycznej.
Starsze pokolenie filmowców zdążyło jeszcze cokolwiek nakręcić: Zygmunt
Adamski, Andrzej Brzozowski, Józef
Gębski, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Wincenty Ronisz, Krzysztof Wojciechowski.
Młodsze pokolenie, często debiutujące po 1989 roku, to Marek
Drążewski, Krystyna Mokrosińska,
Andrzej Sapija, Alina Czerniakowska,
Andrzej i Zofia Kunertowie, jak i wielu innych – ich debiuty były znacznie
trudniejsze.
Zmorą wszelkich tekstów tyczących kultury jest wyliczanka twórców
i ich dzieł – spis zawsze subiektywny
i niepełny. Ograniczę się tu do tytułów

sztandarowych w obszarze polskiego
dokumentu historycznego.
Powstanie Warszawskie – około 20
filmów, w tym: Powstanie Warszawskie 60 lat później, reż. Andrzej Sapija, Ślady. Tadeusz Gajcy, reż. Hanna
Etemadi, Do potomnego, reż. Andrzej
Krauze, Żydzi w Powstaniu Warszawskim, reż. Anna Ferens (film dezawuujący kłamstwo środowiska Agory),
Sanitariuszka Rena, reż. Krzysztof
Wojciechowski. To są filmy poświęcone jednostkom, powstańcom, ludności cywilnej, autentyczne dokumenty
żołnierzy operatorów, zeznania ocalonych – jak i dokumenty w dokumencie.
Obok twórców zajmujących się filmem historycznym wyodrębniła się
grupa dokumentująca teraźniejszość
lat 90., która natychmiast podzieliła się
na grupę mainstreamową – np. Paweł
i Marcel (ojciec i syn) Łozińscy – i na
samotnych indywidualistów zwalczanych przez tzw. salon, jak choćby przykładowo Mieczysław B. Vogt czy Alina
Czerniakowska. Wspomnieć też muszę
o Dariuszu Jabłońskim, który zaczął
błyskawiczną karierę od filmowego
montażu niemieckich przeźroczy z getta łódzkiego, a skończył jako producent
filmu Władysława Pasikowskiego pt.
Pokłosie (2012).
Zarówno filmy reprezentujące
nurt historyczny, jak i filmy dokumentujące współczesność z dekady
1989–2000 – wszystkie są dziś filmami
historycznymi, są najważniejszym (no

Filmy, które polecam: Usłyszcie
mój krzyk Macieja Drygasa (1989), Po
całym ciele Grzegorza Królikiewicza
(1999), Arizona Ewy Borzęckiej (1997),
prekursorski paszkwil przedstawiający
Polaków jako społeczeństwo degeneratów – dodatek dokumentalny do
Pokłosia, Gorzkie zwycięstwo Wincentego Ronisza (1995). Najbardziej przereklamowany film dekady to Defilada
Andrzeja Fidyka (1989), a najbardziej
niedoceniony – Okruchy z ulicy Żelaznej i okolicy Kazimierza Karabasza
(1993) – pożegnanie starej Warszawy,
II RP i całej bezpowrotnie minionej
epoki.
Te kilkaset filmów dokumentujących
historię i życie pierwszej dekady III RP,
spoczywa w magazynach TVP, filmotece i na półkach komercyjnych telewizji.
Od politycznych decydentów zależy,
by ożyły i przemówiły do milionowej
widowni. Przedstawmy tych decydentów: TVP 1, TVP 2 i TVP Info to Juliusz
Braun, poseł UD/UW. TVN to dyrektor programowy Edward Miszczak,
a Polsat – Nina Terentiew. Klasę samą
w sobie stanowi szefowa TVP Historia,
red. Katarzyna Jankowska, która zade-

Najważniejsi dokumentaliści dekady wskazani przez pisarkę Joannę Siedlecką: reż. Jerzy Zalewski (m.in. Tata Kazika, 1993), Robert
Kaczmarek (m.in. Czas Komedy, 1994), Grzegorz Braun (m.in. Wielka ucieczka cenzora)
i Grzegorz Królikiewicz (m.in. Po całym ciele,
1999).
Filmy dekady wyróżnione przez Mirosława Winiarczyka, krytyka filmowego działającego
czynnie od wczesnych lat 70. XX wieku: dwa
dzieła Grzegorza Królikiewicza Człowiek ze
studni (1991), demaskatorski dokument o Lechu Wałęsie, i Sąd nad Brzozowskim (1992),
oraz Kochany Panie Prezydencie (Krzysztof
Wojciechowski, 1992).
Filmy dekady wyróżnione przez redaktora Jerzego B. Łazarskiego: Sen o Viktorii (1994,
zdjęcia Tomasz Zarzycki), dokument o zespole Dżem, Benek Blues (1999, reż. Katarzyna
Maciejko-Kowalczyk), Jestem zły (2000, reż.
Grzegorz Pacek).

97

biutowała w lipcu 2011 roku w czasie tzw. Kongresu Kultury Polskiej we
Wrocławiu wielogodzinnym dokumentem – reportażem – wywiadem z prof.
Zygmuntem Baumanem.
Film dokumentalny pierwszej
dekady III RP spełnił, w mojej ocenie,
swoją społeczną i artystyczną misję
w 30–40% i zalega w magazynach – piszę ten tekst, mając nadzieję na przyczynienie się do jego powrotu na ekrany kin i odbiorników TV. Ω		
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bo przecież nie literatura, nie plastyka)
dokumentem epoki, środkiem nauczania dającym możliwość przyswojenia
sobie wiedzy o pierwszych latach III RP
i wszystkich problemach, konfliktach
i podziałach, które do naszych dni determinują polską rzeczywistość.

Ks. Tischner w jednym z tekstów
dzielił się swoim wrażeniem, że
w roku 1989, a potem 1990 – nagle,
z tygodnia na tydzień, miesiąca
na miesiąc to, co chrześcijańskie,
z najbardziej cennego i pozytywnego
stało się wrogie. Czy też ma Pan takie
wspomnienia?

DZIĘKI NASZEJ
DZIAŁALNOŚCI
JAKO PRAWICY
KATOLICKIEJ
FUNKCJONOWAŁ
PLURALIZM
- z Markiem Jurkiem
rozmawiał Tomasz Rowiński

– Myślę, że wszyscy, którzy wtedy
świadomie uczestniczyli w życiu publicznym, mają takie wspomnienia.
Jednemu z dziennikarzy, z którymi
rozmawiałem po procesie z „Poznaniakiem” (wystąpiłem przeciw profanacji
na okładce tego pisma), powiedziałem,
że walczyliśmy o wolność, ale doświadczamy dziś bardzo gorzkiej wolności.
Dlaczego?
– Bo szczególnie środowiska postkomunistyczne postanowiły zbudować
swoją nową tożsamość na nienawiści
do katolicyzmu, którą eufemistycznie
określali jako walkę z „klerykalizacją
życia publicznego”. Ta klerykalizacja
polegać miała na przykład na tym,
że ulica Armii Czerwonej w Poznaniu
zmieniła nazwę na tradycyjną Świę-

Jak konkretnie?
– Adam Michnik, regularny uczestnik mszy patriotycznych u św. Brygidy w Gdańsku, ogłosił na przykład
ni z tego, ni z owego, że pielgrzymka
wojewodów na Jasną Górę i kaplica
w Pałacu Prezydenckim to dwa szczyty
klerykalizacji górujące nad państwem,
dwa znaki ostatecznego zagrożenia
wolności. A przecież ani wojewodowie
nie wyruszyli w pielgrzymkę na polecenie premiera, ani prezydentowi nikt
nie kazał chodzić codziennie rano na
mszę. To była właśnie nasza wolność.
Krótko mówiąc, najzwyczajniejsze,
najbardziej oczywiste formy powrotu
kultury chrześcijańskiej do życia społecznego spotykały się z najdosłowniej
wściekłą nienawiścią. Nakręcano w ten
sposób nastroje, które miały zdekonstruować patriotyczny, chrześcijański
konsensus, na którym opierały się Solidarność i opozycja.
Czy jednak doszło do zmiany
nastawienia opozycjonistów
o korzeniach rewizjonistycznych,

– W wypadku tzw. lewicy laickiej,
środowiska Jacka Kuronia i Adama
Michnika (który zresztą zaproponował to określenie), to były po prostu
ich poglądy. O swojej opozycji wobec
chrześcijańskiego ładu społecznego
Michnik otwarcie pisał w Kościele, lewicy, dialogu. Prezentował tam bardzo
efektowną dialektykę: obrona szkolnictwa katolickiego we francuskiej
Trzeciej Republice była reakcyjna, ale
w następnych pokoleniach, w Trzeciej
Rzeszy i u progu PRL – stała się przejściowo postępowa, by w przyszłości,
zgodnie z tą dialektyką, znowu stać się
reakcyjna.
Michnik pisał o tym wprost i nikt tego
nie zauważał?
– Oczywiście, ale było to bardzo
łagodzone propozycjami wspólnego – opozycyjnej lewicy i Kościoła – zaangażowania na rzecz społeczeństwa
pluralistycznego i praw człowieka. Natomiast „środowiska katolickie będące
w głównym nurcie tej opozycji”, jak
pan mówi, to – jak rozumiem – przede
wszystkim środowiska znakowskie
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czy tylko zmiana okoliczności
ujawniła ich rzeczywisty stan ducha?
Dlaczego część środowisk katolickich,
będących w głównym nurcie tej
opozycji orientacyjnie od roku 1976,
nie reagowała? Utraciły własną
tożsamość?
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ty Marcin. Inna rzecz, że nawet za PRL
rogale pozostały świętomarcińskie,
jakoś nie przyjęły się rogale czerwonoarmijne. Postkomunistom ze względów
ideowych wtórowała – czasami równie
mocno, zawsze inteligentniej – lewica
postopozycyjna, skupiona wokół „Gazety Wyborczej”.
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(„Więź”, „Tygodnik Powszechny”, stare
KiK-i), a więc politycy tacy jak Mazowiecki, Kozłowski, Wielowieyski, Nowina-Konopka, w jakimś sensie też młody Gowin. Otóż ten nurt definiował się
właśnie przez akces katolików do tego
„społeczeństwa pluralistycznego”. Stąd
też katolickie zaangażowanie na rzecz
cywilizacji chrześcijańskiej skłonni byli
traktować jako – co najmniej – prowokowanie drugiej strony, wywoływanie
„zrozumiałych obaw” przed nietolerancją itd.
Co z prawicą?
– Prawica w latach 70. i 80. definiowała
się właśnie przez wyraźną odrębność
i kontrowersję ideową ze środowiskiem
lewicy laickiej, co nie podważało – bo
i nie powinno było podważać – zwyczajnej solidarności w walce z komunistycznymi represjami.
Jak to było w 90. przynależeć
do prawicy katolickiej – z jakim
obrazem siebie trzeba się było
mierzyć w mediach, w potyczkach
politycznych? Czy odczuwało się
poparcie społeczne, czy raczej
osamotnienie?
– Z komunizmu wyszliśmy jako społeczeństwo solidarne, ale bierne.
Chętnie identyfikujące się z przywódcami, organizacjami, hasłami dającymi nam poczucie „siły w słabości”,

ale bez szczególnego zrozumienia
dla postaw nonkonformistycznych.
Stąd też zaskakująco duże poparcie
dla Wyborczej Akcji Katolickiej, koalicji skupionej wokół Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego.
Dlaczego zaskakujące?
– W pierwszych wolnych wyborach
zdobyliśmy blisko milion głosów, czterdzieści dziewięć mandatów do Sejmu
i dziewięć do Senatu, podczas gdy ja
sam liczyłem w najlepszym razie na
trzydzieści. Ale to wszystko nie przekładało się na jakąś wielką aktywność
społeczną. W debacie zalała nas fala
antykatolickiej propagandy, uruchamianej przez Urbana i jego „Nie”, podejmowanej przez postkomunistów
i przyjmowanej z wyrozumiałością
przez środowiska lewicowo-liberalne.
Jaką postawę ideową zajmowały te
ostatnie?
– Ich orędzie streszczało się dwóch
konceptach: powrotu do Europy i powrotu do normalności. Ów powrót
do Europy miał oznaczać ograniczenie samodzielnej inicjatywy w polityce zewnętrznej, a przede wszystkim
wtopienie się w zachodnioeuropejskie,
liberalno-demokratyczne tło. Do tego
miało sprowadzić się dziedzictwo oporu antykomunistycznego i Solidarności.
Przeciw temu konceptowi zaprotesto-

Co różniło prawicę katolicką od
lewicy laickiej i katolickiej oprócz
wizji państwa – czy gospodarka,
sprawy społeczne? Dziś lewica
patriotyczna – choćby spod znaku
„Nowego Obywatela” – czyni
ówczesnej prawicy zarzut ze wsparcia
reform, które zdegradowały liczne
grupy społeczne.
– Różnicą był kierunek, którego chcieliśmy dla Polski. A więc po pierwsze – podstawowy wybór między
cywilizacją chrześcijańską a relatywistycznym liberalizmem. Po drugie – status międzynarodowy Polski,
zdolność naszego kraju do prowadzenia polityki narodowej racji stanu.
Dlatego tak zabiegaliśmy o udział Rzeczypospolitej w rozmowach o zjednoczeniu Niemiec (który zaowocował
wyraźnym potwierdzeniem naszych
granic), dlatego podnosiliśmy prawa
Polaków na Wschodzie i domagaliśmy
się uznania praw polskiej mniejszości w Niemczech. Po trzecie – model

Czym różni się klimat polityczny
w Polsce dziś od tego w latach
90. – szczególnie w pierwszej
połowie? W jakim miejscu są dziś
polityka katolicka i jej postulaty?
– Przede wszystkim nasza ówczesna
praca zaowocowała emancypacją opinii katolickiej. W Polsce ma ona siłę
rzadko spotykaną gdziekolwiek indziej.
Dziś opinia katolicka ma już pełne prawo obywatelstwa, atakuje się, owszem, obecność chrześcijańską – ale
nie samo prawo do obecności. To
czas więc, kiedy powinniśmy przede
wszystkim tworzyć kolejne instytucje
(na przykład realizujące prawa rodziny,
wychowanie w kulturze chrześcijań-
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gospodarczy. Zgodnie z całą tradycją katolicką, a także fundamentami kapitalizmu, opowiadaliśmy się za
upowszechnieniem własności – nie
w sensie dystrybucyjnym, ale wolności gospodarczej sprzyjającej pojawianiu się własności – stąd nasz nacisk
na udział społeczeństwa w procesie
prywatyzacji. Po czwarte – prawa rodziny i przestrzeganie od początku
przed rozpoczynającym się kryzysem
demograficznym. Krótko mówiąc, walczyliśmy o polską politykę, przekonani,
że Polska musi świadomie budować
swoją przyszłość. Koncept powrotu
do normalności natomiast był taką
uproszczoną wersją Fukuyamowskiego
końca historii.
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wał nawet Ojciec Święty podczas pielgrzymki w roku 1991, przypominając,
że Polska nie musi wracać tam, gdzie
jest od wieków. Powrót do normalności miał sens podobny, ale oznaczał
raczej unieważnienie idei, banalizację
problemu odbudowy państwa. Wszystko to miało przedstawić prawicę katolicką jako formację „nieeuropejską”
i „nienormalną”.
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skiej, ochronę życia), jednocześnie nie
tracąc z oczu samej zasady cywilizacji
chrześcijańskiej.
Czym są te zasady?
– Domaganiem się, by rozwój życia
chrześcijańskiego, prawa rodziny, wychowanie oparte na prawie natury,
prawo do życia, umieszczanie solidarności chrześcijańskiej w centrum
polityki praw człowieka stały się zasadniczymi składnikami konsensusu
politycznego. Potwierdzoną konstytucyjnie zasadą życia publicznego, a nie
tylko postulatami „jednej strony”.
W sumie chodzi o to, by Polska była
taka, jak wtedy, gdy walczyła o wolność, nie jak wtedy, gdy ją trwoniła;
by była taka, jak we wszystkich swoich historycznych konstytucjach – od
przysiąg koronacyjnych naszych królów
po Drugą Rzeczpospolitą, która na
wychodźstwie przetrwała aż do 1990
roku. I oczywiście, bo to równie ważne – a powinno być szczególnie ważne
dla konserwatystów) – byśmy nadawali
praktyczny sens wszystkim tym tradycyjnym instytucjom, które dziś stanowią część naszego porządku prawnego.
Jaka jest świadomość polityczna
Kościoła instytucjonalnego dziś, a jaka
była przed dwudziestu laty?
– Dwadzieścia lat temu działały dwa
czynniki: po pierwsze formacja ducho-

wieństwa ukształtowana przez prymasa Wyszyńskiego, pierwsze pielgrzymki
papieża, doświadczenie Solidarności.
Silna świadomość, że wolna Polska powinna być Polską wierną Bogu, kierującą się imperatywami Dekalogu i sumienia (tym sprawom bł. Jan Paweł II
poświęcił całą pierwszą pielgrzymkę
po odzyskaniu przez nas niepodległości). Drugą ówczesną przesłanką
było odczucie, że nie mamy się dokąd
cofać, że jesteśmy zmuszeni do walki
o Polskę chrześcijańską, bo zderzamy
się z jej otwartą negacją. Dziś, niestety,
nastąpiło chyba pewne oswojenie się
z relatywistyczną demokracją, z którego gwałtownie wyrywają nas takie
sprawy, jak ofensywa homoseksualna
czy ofensywa gender. Stąd też gwałtowność reakcji, po której nie zawsze
następuje systematyczne zaangażowanie społeczne.
Czy mógłby Pan podać jakieś
przykłady zaangażowania Kościoła
w sprawy ustrojowe?
– Przed siedemnastu laty nasi biskupi, pisząc o nowej konstytucji, uznali,
że jej odchodzący od tradycji chrześcijańskiej tekst „budzi poważne zastrzeżenia moralne”, i wezwali polskich
katolików, żeby pamiętając o historycznym znaczeniu tego aktu (…), podjęli
w sumieniu decyzję wyrażającą odpowiedzialność przed Bogiem i historią. W gruncie rzeczy była to zachęta

Jakie pokusy stały i stoją przed
Kościołem?
– Kościół cały czas musi się zmagać
z pokusą rezygnacji z konfrontacji ze
światem, z pokusą asymilacji w tzw.
pluralistycznym społeczeństwie, czyli tak naprawdę z pokusą rezygnacji z orędzia uniwersalizmu prawdy,
nawrócenia i „przekonywania świata o grzechu” [por. J 16,8]. W gruncie
rzeczy we współczesnym katolicyzmie
polskim zmagają się dwie hermeneutyki nauczania bł. Jana Pawła II. Jedna
kładzie nacisk na dialog rozumiany
jako rezygnacja ze sporu ze światem.

Czy to oznacza, że polityka
chrześcijańska w latach 90. jednak
odrzucała pluralizm – zgodnie
z zarzutami, które formułowała
wobec niej lewica?
– Wręcz przeciwnie – dzięki naszej
działalności jako prawicy katolickiej
funkcjonował pluralizm. Ale oczywiście
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To nastawienie nie wyklucza napięć,
ale przyjmuje za stan pożądany bezkonfliktową wzajemną tolerancję
z liberalnym otoczeniem: Kościół zwraca się z propozycjami do jednostek,
unikając szerszej krytyki społecznej.
Druga to przypomnienie, że bł. Jan Paweł II głosił nieuniknioność konfrontacji między kulturą życia i kulturą śmierci (por. Evangelium Vitae, 28) i broniąc
ładu społecznego, znakomicie zdefiniował to, co św. Pius X wyróżnił jako
naturalne podstawy cywilizacji chrześcijańskiej. Ta pierwsza hermeneutyka zakłada natomiast, że skoro po
Piusie XII w nauczaniu Kościoła coraz
rzadziej pojawia się kategoria cywilizacji chrześcijańskiej, to pora, by również
w pewnym momencie kategoria cywilizacji życia – traktowana jako przejściowa – też przestała się pojawiać tak często, że pora zacząć ją traktować jako
historyczną. Druga przeciwstawia się
takiemu wypreparowywaniu kategorii
dialogu z oryginalnego nauczania bł.
Jana Pawła II i ciągle realizuje jego orędzie cywilizacji życia i praw rodziny.

F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

do głosowania na „nie”, o tyle jednak
spóźniona, że przez długi czas ówczesny sekretarz Konferencji Episkopatu, bp Tadeusz Pieronek, wyrażał się
z aprobatą o przygotowywanej konstytucji. Co więcej, ostateczne stanowisko
episkopatu można było traktować jako
wezwanie katolickiej opinii publicznej
do zaangażowania na rzecz przywrócenia w przyszłości konstytucji kształtu
naprawdę wiernego Bogu, prawu moralnemu i dziedzictwu kultury chrześcijańskiej. Jednak w zasadzie nic takiego
nie nastąpiło. Gdy jednak dziesięć lat
później, w okresie Czwartej Rzeczypospolitej, pojawiła się szansa naprawy
ustawy zasadniczej, tylko część episkopatu zareagowała odruchową solidarnością, część była zaskoczona, pewna
część pozostała z dużą rezerwą.
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przypominaliśmy, że pluralizm: poglądów politycznych, punktów widzenia,
środowisk, jest faktem naturalnym,
chronionym przez prawo natury, ale
nie normą absolutną nadrzędną wobec
prawa natury. Pluralizm bowiem to
z jednej strony normalne zróżnicowanie wolnego społeczeństwa – polityczne, regionalne, ekonomiczne – z drugiej: zawsze występująca obecność
społeczności i osób, które nie w pełni
podzielają tożsamość danego narodu.
W Polsce od wieków żyliśmy z Żydami
i Tatarami. Dla pierwszych stworzyliśmy unikatowy w skali europejskiej
samorząd kahalny, drugim nadaliśmy
większość praw szlacheckich. Niekatoliccy chrześcijanie wykonywali w Rzeczypospolitej najwyższe urzędy. W niczym nie naruszało to jej katolickiego
charakteru. Natomiast ów koncept
społeczeństwa pluralistycznego ozna-

czał ekstrapolację tego prostego faktu
realnego pluralizmu na normę ideologiczną, znoszącą w wymiarze publicznym wszystko, co stanowi o tożsamości narodu. Tak więc na wiele lat przed
deklaracją Kongregacji Nauki Wiary na
temat pluralizmu społecznego broniliśmy zdefiniowanych tam zasad. Jest
pluralizm, którego mamy obowiązek
bronić do upadłego: prawo krytyki
rządu, debaty o rzeczach publicznych,
aktywności politycznej, obrony uprawnionych interesów społecznych. I jest
pluralizm, który oznacza relatywizm
i negację uniwersalizmu, relatywizowanie podstawowych norm etycznych: prawa do życia, praw rodziny,
suwerenności Rzeczypospolitej. Z tym
stanowiskiem można i trzeba dyskutować, właśnie dlatego, że nie wolno
nam przyjąć takiej perspektywy. Ω

Marek Jurek: (1960), polityk i publicysta, przewodniczący partii Prawica Rzeczpospolitej. Współzałożyciel i stały współpracownik „Christianitas”. Mieszka w Wólce Kozodawskiej.

HISTORIA
PEWNEJ
TRANSGRESJI

Antonina
Karpowicz-Zbińkowska

Ciekawą konsekwencją
podziału na muzykę dawną
i tzw. muzykę poważną jest
ostry spór pomiędzy nimi.
Ośmielę się twierdzić, że
nie tylko istnieje opozycja
pomiędzy tymi dwoma
rodzajami estetyki, recepcji
i postrzegania tych dwóch
porządków estetycznych
w muzyce, ale obserwuję
nawet opozycję i ostry
spór pomiędzy samymi
słuchaczami i wielbicielami
obu rodzajów muzyki. Jedni
nie rozumieją drugich,
nawzajem uważają się
za „niespełna rozumu”.
Przyłączenie się do danego
obozu jest postrzegane
w kategoriach duchowej
przemiany i nawrócenia,
zaś przejście do obozu
przeciwnego – w kategoriach
zdrady, dzieje się tak po
obu stronach barykady.

1

Rozkosznie wykpił i rozprawił się z tym rodzajem mieszczańskiego gustu Julio Cortázar
w swoim opowiadaniu Menady. Przedstawia w nim jubileuszowy koncert dyrygenta
prowincjonalnej orkiestry. Program tego koncertu jest ułożony dokładnie według gustów
publiczności, a zatem jest grzeczny Sen nocy
letniej Mendelssohna, La mer Debussy’ego,
którego publika co prawda nie zrozumie,
ale za to jej próżność zostanie dzięki niemu
mile połechtana, ponieważ publiczność chce
zawsze we własnych oczach uchodzić za
znawców. I wreszcie danie główne – V symfonia Beethovena. Lepsze bowiem są utwory
znane niż nieznane, które dopiero trzeba by
poznać. Publiczność kocha swojego maestra,
wiwatuje i klaszcze aż do krwi, a w końcu
podniecona i doprowadzona do szału koncertem rozszarpuje muzyków. Jest w tym opowiadaniu jakieś echo zagadnienia sterowania
emocjami słuchaczy przez muzykę romantyczną. Co by zaś było, gdyby faktycznie muzyka, zwłaszcza tak rozwibrowana emocjami
jak muzyka romantyczna, mogła spowodować takie wymknięcie się ich spod kontroli?
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nowiłam, pod wpływem filmu Miloša
Formana Amadeusz, skorzystać z tej
okazji i zacząć kolekcjonować tanie
kasety z muzyką Mozarta, którego
akurat prawie wcale dotąd nie znałam.
Płytoteka mojego ojca była bowiem
pełna muzyki tzw. klasycznej, ale
w potocznym rozumieniu tego słowa,
czyli muzyki od Beethovena, który rozpoczyna w powszechnej opinii
„prawdziwą muzykę poważną”, czyli
tak naprawdę muzykę romantyczną 1.
Zetknięcie z muzyką Mozarta
było ciekawym doświadczeniem, bo
w moim ówczesnym, ukształtowanym
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To będzie bardzo subiektywny i osobisty tekst. Działo się to w legendarnych
dla mnie latach 90., legendarnych, bo
pierwszą połowę tej dekady spędziłam
w liceum, a więc był to dla mnie czas
bajkowy, czas rozkosznej niefrasobliwości, tysiąca kuszących możliwości,
niecierpliwego wyglądania tego, co
niesie w sobie przyszłość. Integrację ze
środowiskiem rówieśników utrudniało mi wówczas przekonanie o własnej
wyjątkowości i nieprzystawalności do
ogółu, a podsycał je w dodatku fakt, że
słuchałam zupełnie innej muzyki niż
wszyscy wokół. A w tamtych czasach
identyfikację z danym środowiskiem
zapewniała właśnie muzyka. Było się
wtedy depeszem, punkiem, metalem
czy czym tam jeszcze, przede wszystkim na podstawie tego, jakiej muzyki
się słuchało. Takie to były czasy. Ja zaś
nie słuchałam żadnego rodzaju muzyki
młodzieżowej, ponieważ jeszcze w podstawówce zaczęłam bardzo intensywnie
zgłębiać ogromną płytotekę mojego ojca, która była pełna standardów
muzyki tzw. poważnej. W liceum zatem
byłam już zupełnie ukształtowanym
smakoszem koncertów fortepianowych
Brahmsa, symfonii Mahlera czy poematów symfonicznych Debussy’ego.
Na fali cudu gospodarczego lat 90.,
kiedy to kultura w postaci przegrywanych nielegalnie kaset z muzyką
poważną trafiła pod strzechy, czyli do
budek z kasetami na rozlicznych powstałych wówczas bazarkach, posta-
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przez romantyczną estetykę odbiorze,
Mozart jawił się jako płaski i sztuczny,
zniewolony przez formę. Dopiero po
osłuchaniu się i wejściu w jego język
muzyczny zaczęłam go doceniać, ale
nadal jednak jeszcze przez pryzmat estetyki romantycznej.
To zresztą ciekawe postawienie całej sytuacji na głowie, muzykę poznawałam, cofając się w przeszłość, więc
zaczynałam od tych, którzy rozsadzili
system, by dopiero potem poznać podstawy tego rozsadzonego systemu.
Niedługo potem, czyli chyba w połowie liceum, zostałam stałą klientką
warszawskiej księgarni Przy Operze,
która miała znacznie bogatszy zasób
nagrań. Proszę pamiętać, że to nadal
były czasy kaset magnetofonowych,
które nie stanowiły znacznego wydatku dla nastolatki. Era drogich płyt
kompaktowych miała nadejść później.
Jedną z pierwszych kaset, które tam
kupiłam, były Wariacje Goldbergowskie
Bacha. Chciałam poznać coś Bacha,
bo właściwie poza Arią na strunę G nic
jego nie znałam. I znów miał u mnie
miejsce szok poznawczy. Przyzwyczajona wszak byłam do kaskad i powodzi akordów Debussy’ego czy Liszta,
a w tej muzyce zaskakiwała ubogość
formy. Tak ją właśnie wtedy odbierałam – jako ascetyczną.
DROGA W JEDNĄ STRONĘ
Równolegle zaczęła się moja wielka
miłość do Charpentiera, którego wspa-

niałe nagranie Te Deum w wykonaniu
Williama Christiego z zespołem Les
Arts Florissants udało mi się nabyć. To
nagranie odmieniło mnie na zawsze.
Pamiętam swój zachwyt, absolutne
głębiny zachwytu, i zarazem wielkie
rozczarowanie, że nikt poza mną, ani
naturalnie moi rówieśnicy, ani dotychczasowi towarzysze melomani, nie
mogli mi już dalej towarzyszyć w tej
podróży, oni po prostu pozostali po
drugiej stronie tej granicy i nie byli
w stanie dzielić ze mną tego zachwytu. Myślę, że wtedy właśnie dokonałam pewnego rodzaju transgresji,
a więc wyjścia raz na zawsze z estetyki romantycznej, w której zostałam
ukształtowana, i wejścia w estetykę
muzyki dawnej.
Potem wszystko potoczyło się już
szybko, nagle wkroczyłam w świat
dotąd zupełnie nieznany, a to za pośrednictwem radiowej Dwójki, głównie dzięki audycjom Ewy Obniskiej
i Magdaleny Łoś, zaczęłam poznawać
wielkich luminarzy muzyki dawnej,
mistrzów interpretacji: Williama Christiego, Christophera Page’a, Benjamina
Bagby’ego, Jordiego Savalla, Marcela
Pérèsa, Paula Van Nevela i wielu innych. Odkryłam zupełnie nowy rodzaj
śpiewu, bez tej znanej mi z bel canto
egzaltacji, śpiew dużo bardziej naturalny, zakochałam się w głosach Emmy
Kirkby i Gérarda Lesne’a. Z tamtych
czasów pozostała mi góra kaset magnetofonowych, na które nagrywałam

RELATYWIZM POZNAWCZY
Oczywiście jest w tym coś, że nasze
postrzeganie sztuki w ogóle jest rela-
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tywne, poruszamy się w ramach jakiejś
maniery, oddychamy nią, jesteśmy
przez nią ukształtowani, wydaje się
nam ona naturalna. Wówczas maniera
sprzed jakiegoś czasu wydaje się nam
śmieszna, napuszona, sztuczna, podczas gdy właśnie ta współczesna może
być sztuczna i napuszona jeszcze bardziej, tylko my tego nie dostrzegamy.
Gdy oglądaliśmy jakieś kilka, kilkanaście lat temu stare odcinki przygód
Jamesa Bonda, nie wydawały się nam
one śmieszne, ale teraz, gdy powstała
nowa wersja tych przygód (abstrahując od dyskusji tych, którzy w ogóle
nie uznają nowej serii Bondów), to
wydaje się ona bardziej realistyczna,
a tamte są uroczo omszałe, oglądać
się je da już tylko jako okaz muzealny.
Kto wie jednak, czy dla następnego
pokolenia, bądź może już w przyszłej
dekadzie (teraz wszystko wydarza się
coraz prędzej), właśnie ta nowoczesna
seria będzie szczytem barokowości
i udziwnienia.
Przykładem takiego osiągnięcia
efektu odwrotnego do zamierzonego może być utwór Franciszka Liszta
Totentanz na fortepian i orkiestrę, będący cyklem wariacji na temat melodii
chorałowej sekwencji Dies irae. Użyte
tu przez kompozytora środki wyrazu
mają wzbudzać grozę, jednak typowa
dla romantycznej mentalności emfaza sprawia, że na dzisiejszym słuchaczu piekielne dźwięki robią wrażenie
niemal komiczne. To jest mniej wię-
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z wypiekami na policzkach radiowe audycje. Odkryłam wreszcie czasopismo
„Canor”. Zaczęły się pierwsze poważne zakupy płytowe, sklep Vivart przy
ulicy Senatorskiej, księgarnia Odeon
przy ulicy Hożej, potem długa hegemonia empiku – to miejsca pielgrzymek
dla wtajemniczonych. To były piękne
lata. Traf chciał, że dorastałam akurat
w tej dekadzie, w której w Polsce miał
miejsce bum na muzykę dawną. Oczywiście to było nadal zjawisko niszowe,
ale w porównaniu np. z latami 80. to
jednak naprawdę był bum.
Wracając do zagadnienia transgresji, to jest ona drogą tylko w jedną
stronę, nie ma z niej powrotu. Mam
takie stanowcze przekonanie, bo ile
razy próbuję powrócić do najcenniejszych skarbów muzyki romantycznej
czy postromantycznej, jak choćby do
koncertów fortepianowych Rachmaninowa, nigdy nie potrafię już jej docenić, zawsze wydaje mi się ona płytka
emocjonalnie i śmiesznie napuszona
w formie. A więc odwrotnie do mojego
wcześniejszego spojrzenia z tamtej
strony, niegdyś muzyka dawna wydawała mi się uboga i płaska w formie.
Teraz, z tej strony barykady, muzyka romantyczna wydaje mi się uboga
w treść, mimo bogactwa formy, która
staje się przez to pusta.
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cej ten rodzaj grozy, który wywołują
w nas dzisiaj „filmy grozy” Friedricha
Murnaua.
Świadoma jestem zatem tego relatywizmu maniery. Jednak twierdzę
stanowczo, że pomiędzy tzw. muzyką
dawną a muzyką romantyczną i postromantyczną istnieje różnica natury
ontycznej. Jako cezurę pomiędzy tymi
dwoma rodzajami muzyki przyjmuję
twórczość Beethovena, który dokonał
w muzyce czegoś na kształt przewrotu
kopernikańskiego à rebours.
Jak zwykle w zrozumieniu rzeczywistości pomagają nam starzy mistrzowie. Aby zrozumieć ten fenomen
radykalnej zmiany, która dokonała się
w muzyce w XIX wieku, warto sięgnąć
do spuścizny starożytnych Greków
i tego, co oni mają na temat muzyki
do powiedzenia. W przekazanej nam
przez Boecjusza tradycji platońsko-pitagorejskiej muzyka jest elementem
składowym wielkiego systemu opisującego wszechświat jako przenikające
się różne rodzaje harmonii. Pierwszy
rodzaj to tzw. musica mundana, czyli
harmonia sfer niebieskich, które nieustannie krążąc, wydają niesłyszalne
dla naszych uszu dźwięki. Jednak ta
doskonała harmonia, która nas otacza, jest niezaprzeczalnym faktem.
Z niej wynika harmonia, która zachodzi pomiędzy ludzką duszą i ciałem.
Ten rodzaj harmonii to musica humana, odzwierciedla ona harmonię sfer.
Wreszcie ostatni rodzaj harmonii to

musica instrumentalis, czyli wszelka
muzyka słyszalna, której autorem jest
człowiek. W tym systemie tworzenie muzyki polega na naśladowaniu
tamtej boskiej harmonii, a więc wsłuchiwaniu się w harmonię sfer i w zaziemskie proporcje, po to by muzyka
słyszalna stała się zwierciadłem dla tej
doskonałej harmonii, której autorem
jest sam Bóg.
REWOLUCJA ROMANTYCZNA
Ten model muzyka, jako wpatrzonego
w harmonię sfer i przekładającego ją
na słyszalne dźwięki, przetrwał aż do
XIX wieku. Człowiekiem, który jako
pierwszy wzniecił pożar tej rewolucji
i podłożył podwaliny pod stworzenie
od początku nowego ładu, był Beethoven. To on dokonał takiego wyłomu
w tradycji, którym rozpoczął nową
epokę w dziejach muzyki. Beethoven
jest postacią wielką, a zarazem tragiczną, bo zupełnie niezrozumianą przez
ogół. Gdy zapytamy jakiegokolwiek
melomana o nazwiska największych
kompozytorów muzyki tzw. poważnej, z pewnością nazwisko Beethovena znajdzie się na takiej liście. Jednak
kiedy spytamy, na czym właściwie jego
wielkość polega, raczej niewielu będzie
potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.
W rzeczywistości Beethoven naprawdę wielkim kompozytorem był, jednak
tylko wąskie grono specjalistów będzie
potrafiło wyjaśnić, na czym polegał
jego muzyczny geniusz oraz jego do-
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choć jako żywo nikt nie sięga dzisiaj
do tego panteonu „klasyków”, by czerpać z niego „klasyczne” wzorce sztuki
kompozycji.
Faktem jest, że pierwsze pokolenie
romantyków zostało ukształtowane
przez falę niepokojów społecznych,
rewolucji, ruchów niepodległościowych itd. pierwszej połowy XIX wieku.
To tłumaczy do pewnego stopnia,
dlaczego sztuka tego okresu jest
przesycona niepokojem i przesadzoną emocjonalnością. Była bowiem nie
tyle dziełem będącym efektem długiej
tradycji i kunsztu, ile raczej właśnie
przeciwnie: z każdego utworu bije
przekonanie, że oto tworzone jest tutaj coś zupełnie nowego, czego dotąd
nie było.
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konania na polu harmonii na przykład, w której to on doprowadził do
całkowitego wyczerpania możliwości
systemu dur-moll (dalej poszedł już
chyba tylko Wagner). Zwykłemu słuchaczowi jednak te wyjaśnienia zdadzą
się na nic. W powszechnym odbiorze
Beethoven rozpoczyna po prostu listę
tych kompozytorów, których muzyka
„łapie za serce” i „wzbudza emocje”,
czyli krótko mówiąc, rozpoczyna epokę romantyczną.
Paradoksem dziejów muzyki jest to,
że kompozytorzy romantyczni, którzy byli tak naprawdę buntownikami
obalającymi dotychczasowy porządek i budującymi na gruzach tradycji
sięgającej starożytności nowy ład, są
dziś przez współczesnych melomanów
zwani kompozytorami klasycznymi,
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Dopełnieniem obrazu epoki romantycznej jest całkiem nowa sytuacja,
która zaistniała właśnie w XIX wieku,
mianowicie sztuka, dotąd przeznaczona wyłącznie dla elit, możnych
mecenasów trzymających na swych
dworach kompozytorów, by ci komponowali dla nich okolicznościowe utwory (w tej sytuacji znajdowali się jeszcze
Haydn i Mozart), teraz zaczęła być
własnością mieszczan. To dla nich zaczęto budować wielkie sale koncertowe mające pomieścić tłumy słuchaczy
(to z kolei wiązało się ze stopniowym
powiększaniem składu orkiestry, która
musiała być słyszana w coraz większych salach, aż do gigantycznych
rozmiarów, które nadał swojej orkiestrze późny romantyk Gustaw Mahler
w swojej VIII symfonii, zwanej z tego
powodu symfonią tysiąca). Wśród
mieszczan zapanowała moda na bywanie na koncertach. Ludzie ci, niekoniecznie rozumiejąc tajniki warsztatu
muzycznego słuchanych kompozycji,
dawali się przede wszystkim ponieść
ładunkowi emocjonalnemu w nich
zawartemu.
Nowością jest tu skoncentrowanie
uwagi na samym twórcy, którego, najchętniej mroczna, czy w inny sposób
interesująca osobowość, jak również
sam jego ekscentryczny wygląd, są tu
czynnikiem przyciągającym równie
mocno, co jego kunszt muzyczny. Paganini zrobił ogromne wrażenie na
całym pokoleniu młodych romanty-

ków, między innymi na Liszcie, który
poprzysiągł sobie osiągnąć podobny
poziom wirtuozerii w grze na fortepianie i później robił podobną furorę na
swoich koncertach.
Z punktu widzenia filozoficznego
to, co dokonało się tak naprawdę w tej
rewolucji romantycznej w muzyce,
to całkowita zmiana optyki z harmonii kosmicznej na człowieka, a ściślej
mówiąc, na człowieka konkretnego,
mianowicie na samego kompozytora,
jego duchowe i emocjonalne zmagania. Odtąd muzyka nie opowiadała
już samej siebie, swej własnej harmonii odzwierciedlającej harmonię
wszechświata (która została przysłonięta przez niepokój epoki, epoka ta
bowiem była czasem wielkich odkryć
naukowych, a te zasiały w ludzkim
pojmowaniu zwątpienie, że kosmos
wcale nie jest ładem i harmonią), muzyka zaczęła opowiadać coś poza samą
sobą – opowiadała przeżycia i uczucia
kompozytora.
W rewolucji romantycznej dokonało
się nie tylko zerwanie z dotychczasową filozofią muzyki, ale też oderwanie
muzyki od rozumu. Muzyka właściwie
do dziś rozumiana jest jako związana
jedynie z ludzką psyche i przeżyciami.
DWA OBOZY
Gdy zastanawiam się teraz nad tym, co
wzbudziło ten mój zachwyt, gdy słuchałam jako nastolatka Te Deum Charpentiera, jestem przekonana, że było
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nawróconego w jesieni życia Liszta,
która jakoś nie przetrwała próby czasu
i jako zbyt egzaltowana i ckliwa raczej
rzadko jest wykonywana.
Nie na darmo św. Augustyn w dialogu Solilokwia stawia obie sprawy na
równi: należy przede wszystkim dążyć
do poznania Boga i duszy. Ten antropologiczny zwrot, który dokonał się
w wielu dziedzinach ludzkiej działalności, skazał nas na duszenie się we
własnych ograniczeniach.
Ciekawą konsekwencją tego podziału na muzykę dawną i tzw. muzykę
poważną jest ostry spór pomiędzy
nimi. Ośmielę się twierdzić, że istnieje nie tylko opozycja pomiędzy tymi
dwoma rodzajami estetyki, recepcji
i postrzegania tych dwóch porządków
estetycznych w muzyce, ale obserwuję
nawet opozycję i ostry spór pomiędzy
samymi słuchaczami i wielbicielami
obu rodzajów muzyki. Jedni nie rozumieją drugich, nawzajem uważają się
za „niespełna rozumu”.
Przyłączenie się do danego obozu jest postrzegane w kategoriach
duchowej przemiany i nawrócenia,
zaś przejście do obozu przeciwnego – w kategoriach zdrady, dzieje się
tak po obu stronach barykady. Świadczy to o prawdziwie metafizycznych,
choć pewnie nieuświadomionych podstawach tego podziału. Ω
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to coś zupełnie innego niż zachwyt,
który poprzednio wzbudzała we mnie
na przykład ekstaza Mahlera w jego
II symfonii czy IV symfonii. To również było pobudzenie emocji, ale przez
doświadczenie piękna i chwały Bożej,
która jest obecna i widoczna w Jego
stworzeniach. To dawny sposób czerpania z harmonii wszechświata i przekładania jej na język muzyki słyszalnej
po to, by tym mocniej była widzialna
w świecie chwała Boża.
Ta sama chwała i blask w muzyce romantycznej zostały przyćmione
przez to, że człowiek odwrócił porządek twórczy i zamiast wpatrywać się
w Bożą chwałę, wpatrywać się zaczął
w samego siebie. O tej niemożności
wyrażania chwały Bożej w muzyce
romantycznej świadczy chociażby to,
że zanika w tej epoce niemal w ogóle muzyka sakralna nadająca się do
użytku liturgicznego, nieliczne msze
tworzone przez romantyków są zbyt
monumentalne i subiektywne (jak np.
sławna Missa Solemnis Beethovena)
bądź forma mszy zostaje potraktowana przez nich zupełnie jako „sztuka
dla sztuki” (jak to ma miejsce w przypadku mszy Franza Schuberta, który
w Credo pomijał słowa Credo in unam
sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam). Romantyzm to „triumf ducha”,
ale raczej w zupełnie świeckim znaczeniu. Wyjątkiem jest późna twórczość

EMINE
Pisanie tekstów to rzecz święta.
Moi współtowarzysze broni
służą mi pomocą i doradzają, jak
napisać artykuł, by zaciekawił
potencjalnego czytelnika.
Jeden z nich powtarza mi jak
mantrę: „Bartku, lepiej żebyś
pisał wstęp na końcu”.

Bartosz Boruciak

Kiedy słyszę te słowa z jego ust, nóż
w kieszeni mi się otwiera. Według mnie
nie jest to logiczne. W moim wypadku
wstęp jest impulsem do dalszej pracy.
Wstęp przynosi kolejne zdania tekstu.
Tak jak napisałem, tak też zrobię.
Każdy z nas chce spełniać marzenia.
Niektórzy żyją marzeniami. Jeszcze inni
ciężko pracują, by je zrealizować. Drodzy państwo, moja skromna osoba też
nie należy do wyjątków. Już od samego
początku, czyli w latach 90., chcia-

łem być kimś. W mojej głowie rodziły
się oryginalne pomysły. Myślałem, że
może zostanę sportowcem. Z biegiem
czasu myślałem… Może zostanę komentatorem sportowym, bo wyczynowiec ze mnie żaden. Potem przyszło
mi do głowy, że może zostanę aktorem. Hm, ciężki kawałek chleba, ale ile
satysfakcji. Całe moje dzieciństwo tak
rozważałem, kim by tu zostać w przyszłości. Lata 90. w moim wypadku
to czas pięknych chwil i wspomnień.
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NEM

Pierwsze smaki, które pamiętam do
dziś. Głównie były to słodycze i napoje.
Kiedy marki, które w latach 90. święciły triumfy, wracają, moja twarz nabiera
rumieńców. No cóż, mają mnie w garści. Sentyment ponad wszystko.
Bohater mojego artykułu zapewne w tym samym czasie co ja marzył o czymś zupełnie innym. Marzył
o przekroczeniu granic, pokonaniu
stereotypów i swoich słabości. Chciał
udowodnić, że niemożliwe staje się
możliwe. Utwierdził wszystkich w przekonaniu, że dzięki ciężkiej pracy można
osiągnąć sukces i spełniać swoje marzenia. Takie działania zawsze przynoszą fale krytyki. Bo jak tak można – być
innym niż wszyscy. Robić to, co się
lubi, i zarabiać przy tym duże pieniądze. Wrogowie zacierali ręce, kiedy
wpadł w sidła uzależnień. On jednak
potrafił przezwyciężyć swoje słabości
i pozostać na szczycie. Co najważniejsze, dokonał rzeczy niemożliwej. Stał
się najpopularniejszym przedstawicielem gatunku muzycznego stworzonego
przez osoby o innym kolorze skóry niż
bohater artykułu. Drodzy czytelnicy,
czy już wiecie, kogo mam na myśli?
Miliony sprzedanych płyt na koncie,
laureat nagród Grammy, a przede
wszystkim tej jednej i wyjątkowej – Oscara. Marshall Mathers znany
także jako Eminem.
Amerykański raper Marshall Bruce
Mathers III urodził się 17 października
1972 roku w Saint Joseph. Jego matką
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jest Deborah Nelson Mathers-Briggs,
bohaterka wielu jego tekstów, a ojcem
Marshall Mathers Jr. Warto dodać, że
Eminem ma polskie korzenie.
Na pewno nie był w czepku urodzony. Ojciec zostawił rodzinę, gdy
Eminem miał półtora roku, chłopak
dorastał w trudnych warunkach, wychowywany tylko przez matkę. Gdy
miał 12 lat, wraz z matką przeprowadzili się na przedmieścia Detroit,
w okolice dzielnicy 8. Mila.
Marshall jako dziecko znalazł swoją
pasję i odskocznię od szarej rzeczywistości. Mając 14 lat, zaczął się interesować rapem za sprawą albumu Licensed
to Ill zespołu Beastie Boys oraz ścieżki
dźwiękowej do filmu Reckless skomponowanej przez Ice-T, którą dostał od
swojego wujka Ronniego. Wujek wiedział, co dobre. A ja wciąż ubolewam,
że nie mam wujka w Ameryce. Mój
świat byłby piękniejszy i wyjątkowy,
jak z lat 90. Wróćmy do Eminema. Bohater artykułu rapował amatorsko pod
pseudonimem M&M. W jednym z wywiadów powiedział, że musiał zmienić
pseudonim, gdyż często był kojarzony
z orzeszkami w czekoladzie. W czasach
licealnych brał udział w bitwach na
słowa, tj. freestyle’u. Mimo że freestyle był domeną Afroamerykanów, Marshall Mathers zdobył uznanie słuchaczy, którzy interesowali się podziemną
sceną hiphopową. Natomiast edukacja
nie była wówczas dla niego priorytetem. Złe oceny i notoryczne wagary

sprawiły, że gdy miał 17 lat, został wyrzucony ze szkoły. Ciosem dla młodego
rapera była samobójcza śmierć wujka
Ronniego – Ronalda Nelsona – w 1991
roku. Aby oddać mu hołd, Eminem postanowił wytatuować sobie na lewym
ramieniu napis „Ronnie R.I.P.”.
Kiedy mały Bartuś zaczynał swoją
przygodę z muzyką w roku 1996, Eminem nagrał swój debiutancki album
Infinite. Jego motywem przewodnim
była walka o lepszy byt – chęć bycia
bogatszym i zaspokojenia najważniejszych potrzeb swojej nowo narodzonej
córeczki Hailie Jade Scott.
Życie rapera w drugiej połowie lat
90. nie należało do najłatwiejszych.
Problemy z nadużywaniem alkoholu
i narkotyków przyczyniły się do nieudanej próby samobójczej.
Pamiętacie drodzy czytelnicy, jak
pisałem o ciężkiej pracy nad sobą.
Wszem i wobec ogłaszam: warto się
rozwijać i niwelować wszelkie różnice.
Eminem doskonale o tym wiedział. Był
częstym gościem pojedynków freestyle’owych. Praca u podstaw skutkuje
w każdej dziedzinie. Jestem ciekaw czy
amerykański raper czytał Lalkę Prusa.
Może kiedyś będę miał okazję zapytać.
Przełomowym momentem w karierze Eminema była olimpiada freestyle’owa Rap Olympics w Los Angeles,
gdzie zajął drugie miejsce. Jimmy
Iovine, prezes wytwórni Interscope
Records, po tym sukcesie poprosił go
o demo. Artysta wygrał także Wake
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The Slim Shady LP pokrył się w USA
czterokrotną platyną.
W branży muzycznej od zawsze
występuje pewne schorzenie – to tzw.
syndrom drugiej płyty, kiedy drugi album nie sprzedał się w milionowych nakładach w przeciwieństwie do
pierwszego. Jeżeli mówimy o Polsce,
zastąpmy słowo „miliony” „tysiącami”,
musimy dbać o higienę, żeby nam się
w głowach nie poprzewracało. Często
kiedy krążek nie otrzymuje tylu pozytywnych recenzji co poprzedni, artyści
wpadają w czarną rozpacz. Ale jak mawia klasyk, od każdej reguły jest wyjątek. Tak, dobrze się państwo domyślają. Takim wyjątkiem był właśnie Slim
Shady, czyli alter ego Eminema.
Drugi album The Marshall Mathers LP ujrzał światło dzienne 23 maja
2000 roku. Płyta rozeszła się w liczbie
1 760 000 egzemplarzy w pierwszym
tygodniu (sic!) sprzedaży, bijąc rekord
ustanowiony przez Doggystyle Snoop
Dogga jako najszybciej sprzedający się
album rapowy oraz …Baby One More
Time Britney Spears w kategorii najszybciej sprzedający się album solowy
w historii Stanów Zjednoczonych. Ach,
to były czasy, teraz o takich nakładach
możemy pomarzyć. Eminem w swoich
tekstach obraził wszystkich, których
można obrazić. Począwszy od celebrytów, a skończywszy na środowiskach
LGBT. Nawiązując do tytułu piosenki
Role Model z poprzedniego albumu,
możemy powiedzieć, że Eminem nie

F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

Up Show’s Freestyle Performer of the
Year, co pomogło mu zdobyć kontrakt.
Prezes wytwórni zaprezentował jego
nagrania producentowi muzycznemu
Dr. Dre, założycielowi Aftermath Entertainment. Pamiętajmy, że Dr. Dre ma
nosa do dobrych raperów, przywołam
tutaj przykład Snoop Dogga. Ten jeden
z prekursorów G-funku zauważył wielki potencjał w Eminemie i postanowił
wyprodukować jego oficjalny debiut.
Co ciekawe, dopóki nie spotkał Eminema osobiście, Dr. Dre był przekonany, że jest on czarny. Kolejna granica
przekroczona.
23 lutego 1999 roku – osiem dni po
moich urodzinach – o czym mogłem
wtedy myśleć? Nie pamiętam. Może
pod koniec pisania tego tekstu sobie
przypomnę. Chociaż nie obiecuję.
Eminem, w przeciwieństwie do mnie,
pamięta ten dzień do dziś. Wtedy
miała miejsca premiera jego pierwszego studyjnego albumu nagranego
dla dużej wytwórni The Slim Shady LP.
Płyta otrzymała bardzo dobre recenzje. Wielu recenzentów podkreślało, że
obecne nagrania Marshalla prezentują
zdecydowanie wyższy poziom od tego,
co robił wcześniej. The Slim Shady LP
stał się jednym z najpopularniejszych
krążków w 1999 roku. Dzięki pierwszemu singlowi My Name Is miałem
okazję poznać zbuntowanego rapera.
Co ja wtedy, w wieku 7 lat, mogłem
rozumieć z jego tekstów? Chyba nic. Za
kilka lat nadrobiłem zaległości. Do dziś
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był wzorem do naśladowania dla ówczesnych nastolatków. Ja jednak byłem
inny i mnie podobały się jego buntownicze zapędy. Przypomnijmy, miałem
wtedy 8 lat, a kaseta (sic!) Marshall
Mathers LP była jedną z pierwszych,
które dostałem od taty. No kiedyś
w końcu musiałem się nauczyć języka
angielskiego. Cóż było nowe milenium.
Znowu się rozpędziłem. Wracam do
Eminema. Pierwszy singiel The Real
Slim Shady był jedynym utworem na
płycie o tematyce humorystycznej.
Drugi – The Way I Am – opowiadał
o naciskach ze strony wytwórni, by
powtórzyć sukces pierwszego albumu,
przedstawiał również problem sławy,
która niespodziewanie spadła na rapera. Trzeci singiel Stan opowiada o psychofanie, który w przypływie gniewu zabił swoją ciężarną żonę. Warto
przypomnieć wspólne wykonanie tego
utworu przez Eminema i Eltona Johna
na rozdaniu nagród Grammy w 2001
roku. The Marshall Mathers LP został
wówczas nominowany m.in. w kategorii najlepszy album roku. To wydarzenie wzbudziło olbrzymią falę protestów. Akademia jednak stała na straży
poprawności politycznej i krążek Eminema nie został albumem roku. Pozostała nagroda pocieszenia za najlepszy
album rap. Polecam wszystkim czytelnikom przesłuchanie całego The Marshall Mathers LP. Według mnie jest to
najlepszy album Eminema. W samych
Stanach Zjednoczonych płyta sprzeda-

ła się w ponaddziesięciomilionowym
nakładzie i otrzymała status diamentowej płyty.
Trzeci album Eminema The Eminem
Show został wydany 4 czerwca 2002
roku. Tak samo jak dwa poprzednie,
okazał się wielkim sukcesem. Marshall
w swoich tekstach poruszył kwestie
relacji z najbliższą rodziną oraz swojej pozycji na rynku rapowym. Album
został oczywiście wyprodukowany
przez mentora i ojca sukcesu Eminema – Dr. Dre. Dzięki wydawnictwu The
Eminem Show Slim Shady jest pierwszym raperem, który ma w posiadaniu
dwie diamentowe płyty.
W 2002 roku mogliśmy również
obejrzeć film 8. Mila, w którym Eminem zagrał główną rolę. Film opowiada o dorastaniu w przemysłowym
mieście Detroit. Raper za utwór Lose
Yourself, który znalazł się na ścieżce
dźwiękowej filmu, otrzymał Oscara.
To pierwszy rapowy kawałek w historii
nagrodzony Oscarem. Kolejna granica
została przekroczona.
Slim Shady po raz kolejny dał o sobie znać w 2005 roku, wydając nowy
album Encore. Tradycji stało się zadość
i po raz kolejny krążek jego autorstwa
znalazł się na pierwszym miejscu list
sprzedaży. Przekrój tematów poruszonych na Encore był naprawdę szeroki.
Fani satyry mogli posłuchać utworu
Just Lose It, miłośnicy polemik politycznych – zaangażowany utwór Mosh,
w którym Eminem ostro krytykuje ów-
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Ubiegły rok stał pod znakiem wielkiego powrotu. Król rapu wrócił na dobre. 5 listopada 2013 roku krążek The
Marshall Mathers LP 2 pojawił się na
półkach sklepów muzycznych, przynosząc autorowi kolejny sukces. W dużej
części do triumfu Eminema przyczynili się producent muzyczny Rick Rubin
i mentor Marshalla Dr. Dre. Najnowszy
album w niczym nie ustępuje The Marshall Mathers LP z 2000 roku. Przebojowość kawałków, doskonała technika rymowania (100 słów w 15 sekund
w utworze Rap God robi wrażenie),
różnorodne kompozycje tworzą jeden
z najlepszych albumów 2013 roku. Nie
wiem jak państwo, ale ja lubię dobre
zakończenia.
Pamiętajcie, drodzy czytelnicy, walczcie o swoje marzenia, gdyż
często się one spełniają. Realizacja
często może być ciężka. Staniemy się
wrogiem publicznym numer jeden.
W przeciwieństwie do ludzi, którzy nic
nie robią ze swoimi marzeniami, mnie
się udało jedno spełnić. Napisać tekst
o facecie, którego zacząłem szanować
już w latach 90. za bezkompromisowość i za odwagę wyrażania własnego,
bardzo często kontrowersyjnego zdania. Teraz pozostaje mi tylko pokazać
środkowy palec wszystkim wrogom
i iść do przodu nie zważając na opinie
innych ludzi. Ω
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czesnego prezydenta USA
George’a W. Busha. Premiera singla
zbiegła się z wyborami prezydenckimi
w Stanach Zjednoczonych. Nawoływanie Marshalla nie przyniosło jednak
żadnych skutków – Bush został wybrany na drugą kadencję.
Amerykański raper postanowił na
jakiś czas rozstać się z przemysłem muzycznym. Z tej okazji wydał składankę
Curtain Call: The Hits, na której znalazły się jego największe hity.
Rozbrat Marshalla z wydawaniem
płyt nie potrwał długo – w 2009 roku
wyszedł kolejny album Relapse. Producentem wykonawczym krążka był
nie kto inny jak Dr. Dre. Eminem przed
premierą ogłosił, że jego dzieło będzie
składało się z dwóch części. Słowa nie
dotrzymał, ale mogliśmy posłuchać zupełnie czegoś nowego.
2010 był rokiem przemian. Artysta
powrócił do naturalnego koloru włosów i wypuścił nowy album Recovery.
Znalazło się na nim wiele przebojów
granych w rozgłośniach radiowych
na całym świecie. Duety z Rihanną
i Lil Waynem stały się znakiem rozpoznawczym wydawnictwa. Warto
przypomnieć o wykorzystaniu fragmentu wielkiego przeboju Haddawaya
What Is Love. Ciekawi mnie, czy Eminem miał okazję bawić się przy tym
utworze.

Gabriel
Kayzer

Raz na jakiś czas dochodzi
w społeczeństwie do debaty
nad kolejnym pokoleniem
wchodzącym w dorosłość.
Jest to całkowicie naturalne, gdyż
każde społeczeństwo chce wiedzieć,
kto będzie w przyszłości kierował jego
losem. Dzięki takiej debacie i przypięciu generacjom określonych łatek społeczeństwo nabiera przeświadczenia,
że kontroluje rzeczywistość, w której
funkcjonuje. Towarzyszy temu, a nawet w pewnym stopniu powoduje to,
powszechny dzisiaj kult socjologii.
Dawno jednak z tak dużą częstotliwością i łatwością, jak ma to miejsce obecnie, nie szafowano łatkami
pokoleniowymi i nie szufladkowano
pokoleń. Proces ten wyraźnie wpisuje się w widoczną w ostatnim czasie
tendencję do porządkowania świata
za pomocą nazywania i definiowania
wszystkich procesów, przedmiotów
i podmiotów. Powodem tego jest chęć
zlikwidowania dysonansu, w jakim
żyje współczesne społeczeństwo, polegającego na braku całościowej wizji
świata. Coraz częstsze szufladkowanie
i przypinanie łatek utwierdza bowiem
społeczeństwo w iluzorycznym prze-
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modernistyczny rozum posługuje się
postmodernizmem jako narzędziem,
za pomocą którego podważa wszystko,
co tylko da się podważyć, aby z tego,
co pozostanie nietknięte, zbudować
kiedyś całościową wizję świata. Patrząc jednak na współczesną filozofię
i na życie społeczne, śmiało można
stwierdzić, że nawet jeżeli miało tak
być, to postmodernizm wymknął się
spod jakiejkolwiek kontroli i wyrzekł
się swoich modernistycznych korzeni,
o czym zresztą od samego początku
mówiło wielu postmodernistów.
Filozofowie, którzy myśleli, że
odrzucając chrześcijańską narrację
rzeczywistości, wyzwolą swój rozum,
mylili się. Nie dość, że totalitaryzmy
XX wieku skompromitowały rozum, to
zetknięcie się społeczeństwa z konkluzją, do jakiej doszła filozofia, czyli
z postmodernizmem, dopełniło detronizacji i degradacji rozumu w życiu
społecznym. Jeszcze bardziej utrudniło to funkcjonowanie społeczeństw,
gdyż pomieszało uporządkowane
wcześniej przez rozum szufladki. Rozum, który odrzucił religię, sam został
podważony i zrzucony z piedestału
przez postmodernistów, którzy widzieli w nim emanację autorytarnego
zniewolenia. Dlatego też odpowiednio
przemodelowano rozum i zaprzężono
go do służby relatywizmowi, w celu
potwierdzenia narracji postmodernistycznej. Mimo jednak, że narracja
ta święci dziś triumfy, to nie zdołała
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świadczeniu, że stąpa ono po coraz
twardszym gruncie. Fragmentaryzacja wynikła z próby uporządkowania
świata nie likwiduje jednak dysonansu, w którym żyje współczesne społeczeństwo, a nawet go pogłębia. Mimo
to społeczeństwo wciąż żyje złudną
nadzieją, że pewnego dnia zakończy
się opisywanie świata i wtedy dojdzie
do ostatecznej rekompozycji i przejścia od części do całości.
Epokę, w której przyszło nam żyć,
nazywamy dziś czasami ponowoczesnymi. W przyszłości epoka ta może
nosić jednak zupełnie inną nazwę niż
obecnie, np. epoka pychy i próżności lub krótkowzroczności. Trudno
bowiem inaczej nazwać okres, który
sama siebie mianowałby postnowoczesnym. Nazwa ta odnosi się do głównej
narracji rzeczywistości obowiązującej
w świecie Zachodu, który boryka się
obecnie z kryzysem własnej tożsamości. Kryzys ten wynikł z abdykacji
filozofii na rzecz fizyki i techniki. Abdykacja ta z kolei dokonała się poprzez
zabrnięcie filozofów w ślepą uliczkę
postmodernizmu, który zaprosił społeczeństwo na wieczny karnawał i bal
maskowy. Postmodernizm nie musi
być jednak wcale traktowany jako
ostatnie stadium filozofii, gdzie uprawiano jedynie sfragmentaryzowaną
postfilozofię. Może być on ujmowany,
jako stan przejściowy w ewolucji modernizmu i związanego z nim racjonalizmu. Można bowiem założyć, że to
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jeszcze całkowicie zdominować życia
społecznego. W społeczeństwie wciąż
są bowiem żywe inne nurty, kierunki,
ideologie sprzeczne z postmodernizmem. Tak też jest także z racjonalizmem modernistycznym, który
wydaje się jednak obumierać, gdyż nie
potrafi przekreślić wniosków i opisu
rzeczywistości zaserwowanej społeczeństwu przez postmodernistów.
Przejmowanie przez społeczeństwo
myślenia postmodernistycznego cały
czas postępuje, powiększając fragmentaryzację i rozwarstwienie tegoż
społeczeństwa. Postmodernizmowi
w narzucaniu swoich rządów pomaga dziś typ kultury masowej, jakim
jest popliberalizm. Ten prymitywny
liberalizm dla mas poprzez zaczepienie w ramach poprawności politycznej
staje się powoli fundamentalizmem,
a nawet totalitaryzmem, zwalczającym wszelkie przejawy nieprawomyślności, takie jak np. afirmacja prawdy
obiektywnej. Postmodernizm w wydaniu popliberalnym, charakteryzujący
się subiektywnym irracjonalizmem,
śmiało może być nazwany kolejną
świecką religią, której misją jest normalizacja ekscesów i zwalczanie zwolenników prawdy absolutnej. Prawda
i pojęcie natury, o ile w ogóle są w niej
poruszane, przedstawiane są jako coś
subiektywnego. Ludzka tożsamość
jest bowiem według niej projektem.
Wstydzić się należy zaś jedynie tego,
że czegokolwiek się wstydzimy. Już

teraz dla wielu nastawionych hedonistycznie do życia ludzi dusza staje się
wiezieniem, z którego jedyną ucieczką są używki oraz różnego rodzaju
środki znieczulające. Ta świecka religia afirmuje właśnie takie działania
i uzurpuje sobie dziś prawo do bycia
demiurgiem wyznaczającym innym
miejsce w życiu społecznym. Wykorzystuje ona do tego mniejszości, które
wpasowując się w lansowaną przez nią
kulturę pokrzywdzonych, rozsadzają jej głównych konkurentów. W imię
wolności i tolerancji głosi za ich pomocą permisywizm i nihilizm oraz neguje
całościowy obraz świata i uniwersalną prawdę, zamazując jednocześnie
różnice między dobrem a złem. Głosi
ona wolność w ujęciu negatywnym,
czyli „wolność od”, w szczególności od
chrześcijaństwa, które uznaje istnienie prawdy obiektywnej. Współczesny
liberalizm znajduje więc w postmodernizmie sprzymierzeńca i sojusznika.
Nie chodzi tu jednak o drogę zabezpieczającą człowieka przed myśleniem utopijnym, jakim jest liberalizm
sceptyczny, który nie akceptuje bezpodstawności i całkowitego zerwania
z tradycją, dając jednocześnie pewien
poziom stabilności i porządku społecznego, ale właśnie o nurt kulturowy,
jakim jest prymitywny popliberalizm,
cechujący się utopijnością i degeneracją społeczną.
Istnieje wiele kierunków, które silniej bądź słabiej oddziałują na
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ryzuje się właśnie wspomnianym już
klinczem zwanym systemem transmodernistycznym, w którym w przeciwieństwie do współczesnej filozofii nie
króluje jeszcze postmodernizm. Mimo
to postmodernizm coraz mocniej oddziałuje na rzeczywistość społeczną,
powoli zmieniając oblicze systemu
transmodernistycznego.
Na pierwszy rzut oka postmodernizm, w przeciwieństwie do modernizmu, który poszczególne idee
szereguje i pozycjonuje, traktuje je
równorzędnie. W rzeczywistości jednak postmodernizm walczy z wszystkimi ideami i kierunkami, które
mogłyby mu odebrać pierwszeństwo
w określaniu przez niego symetrii.
Postmodernizm jest bowiem tylko
pozornie uniwersalnie inkluzyjny.
Mimo aspiracji do absorpcji wszystkich kierunków i światopoglądów nie
zdołał on jednak dotychczas pochłonąć w życiu społecznym całego modernistycznego racjonalizmu, ale także
liberalizmu sceptycznego, a przede
wszystkim pozasystemowego, a nawet
antysystemowego chrześcijaństwa,
które w związku z tym coraz bardziej
spychane jest na margines życia społecznego i traktowane jako groźny
przeciwnik. System ten zwalczając
chrześcijaństwo, przeciwstawia mu
rozmiękczone „postępowe chrześcijaństwo”, które promuje i traktuje jako
przyjazny sobie folklor. Podstawowymi warunkami, jakie muszą spełnić
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społeczeństwo. Dziś jednak trzymają się one w mocnym klinczu, który
korzystając z obecnej nomenklatury
naukowej, można by nazwać systemem transmodernistycznym. Różne kierunki i nurty, które w swoich
założeniach filozoficznych często
się wzajemnie wykluczają, właśnie
w systemie transmodernistycznym,
w którym funkcjonują współczesne
społeczeństwa, rywalizują ze sobą
o przejęcie sterów, przez co nachodzą
na siebie i wzajemnie się uzupełniają. Mimo że pod względem filozoficznym transmodernizm jest zlepkiem
przeciwstawnych sobie kierunków,
to właśnie w tej hybrydzie funkcjonują dziś współczesne ponowoczesne społeczeństwa. Powstanie tego
systemu spowodowane jest pewnym
rozdźwiękiem między filozofią a życiem społecznym, które prawie zawsze
pozostaje w tyle za myślą filozoficzną.
Zresztą filozofia, mimo że towarzyszy
historii linearnej, w której funkcjonują społeczeństwa, to rządzi się jednak
innymi prawami niż ona. W filozofii
bowiem do niektórych nurtów można
po jakimś czasie wrócić. Nurty i kierunki filozoficzne mogą się również
pojawiać i znikać lub być stale obecne
w takiej – bądź zmodyfikowanej – samej formie i treści. Wracając jednak
do nienadążania życia społecznego za
myślą filozoficzną, warto jako przykład wskazać obecny okres w historii
państw zachodnich, który charakte-
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„postępowe Kościoły”, aby mieć poparcie tego systemu, są dopuszczenie
systemowego relatywizmu oraz rezygnacja z wszelkich dogmatów. Ponieważ postmodernizm nie jest jeszcze
w życiu społecznym hegemonem,
musi więc ze zdwojoną siłą rywalizować z innymi nurtami, kierunkami
i ideami, zwalczając swoich konkurentów w sposób bezkompromisowy. Tylko wtedy system, w ramach którego
obecnie funkcjonuje, przestanie być
systemem transmodernistycznym,
a stanie się systemem postmodernistycznym. W związku z tym piewcy
nowego systemu zwalczają wszystkie
prądy, nurty, religie i idee, które mogłyby odsunąć w czasie zwycięstwo
postmodernizmu i narzucić własną
konstrukcję. Postmodernizm kreślony przez jego zwolenników jest
jednak pełen intelektualnej hipokryzji, gdyż relatywizuje i kontestuje
wszystko z wyjątkiem samego siebie.
W gruncie rzeczy jest to jednak nie
tyle hipokryzja postmodernizmu, ile
współczesnych naukowców, którzy nie
akceptują możliwości samounicestwienia się postmodernizmu, czyniąc go
w jakimś sensie zakładnikiem swojej małości i niewiedzy. W im większą
obłudę jednak wkraczają, tym silniej
sami zarzucają swoim przeciwnikom
totalność, która w ich ustach brzmi
jak oskarżenie o próbę doprowadzenia
do nowego Holokaustu. Gdy zaś sam
postmodernizm w fazie popliberalnej

przybiera zwalczaną u innych formę,
odwracają głowy i umywają ręce.
Postmoderniści twierdzą, że postmodernizm jest odwzorowaniem
wyczerpania społeczeństwa. Zapominają jednak, że wyczerpanie nie
oznacza wcale chęci przyjęcia przez
ludzi w życiu społecznym filozoficznego postmodernizmu, ze wszystkimi
jego konsekwencjami. Ludzie widzą
spustoszenie i dezintegrację społeczeństwa, jaką dokonuje postmodernizm w wydaniu popliberalnym. Nie
chcą dlatego nadążyć za postmodernistyczną myślą filozoficzną. Mają dość
lekarstwa, które stało się gorsze od
trucizny. Widzą, że fragmentaryzacja
postmodernistyczna zagraża przetrwaniu społeczeństwa i rozsadza je
od środka, doprowadzając do atrofii
wewnętrznego ładu społecznego. Ludzie dławią się oferowaną im ponowoczesnością i pragną powrotu do
pewnych granic. Podświadomie bronią
się przed notoryczną zmiennością
wpisaną w postmodernizm. Pragną zaczepienia. Widzą, że postmodernizm
w wydaniu popliberalnym prowadzi
do anarchii społecznej, jest dysfunkcyjny oraz antyspołeczny. Ludzie nie
potrafią jednak sobie z tym poradzić,
więc rezygnują ze zmian systemowych
i akceptują systemową obłudę. Im bardziej jednak afirmują ten system, tym
z większa niechęcią patrzą na osoby,
które w przeciwieństwie do nich miały
odwagę się mu przeciwstawić. Ci zaś,
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ną przez postmodernizm z utopijną
wiarą, że spowoduje to kiedyś dojście
do stanu pełnego zrozumienia świata. Ludzie chcą bowiem wierzyć, że
doprowadzą w końcu do ostatecznej
rekompozycji. Jest to jednak jedna
wielka mistyfikacja, gdyż w postmodernizmie następujące coraz szybciej
po sobie dekompozycje i rekompozycje
są w istocie pozorne. Głównym bowiem celem postmodernizmu nie jest
ostateczna rekompozycja i ostateczne
dojście do całości oraz uniwersalnej
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którzy ani nie chcą walczyć z systemem, ani w nim tkwić, uciekają przed
postmodernizmem, zamykając się
w małych grupach oraz w przestrzeni
wirtualnej. To jednak dziś już nie wystarcza, gdyż coraz większa fragmentaryzacja dotyka także nisz, w których
się schronili. Społeczne i wirtualne
jaskinie przestały być schronieniem,
gdyż postmodernizm w wydaniu liberalnym spełnia swoje totalne aspiracje, tolerując tylko nisze wbudowane
w system, który sam tworzy. Społeczeństwo dostrzega to i widzi, że coraz
trudniej jest mu się określić, że zostaje
pozbawione zdolności samostanowienia oraz kontroli nad życiem społecznym. Społeczeństwo chce się określić,
znaleźć sens i cel. Szuka więc antidotum na postmodernistyczny chaos.
Uważa, że w wielkim rozgardiaszu
współczesnego świata jedynym lekiem
jest umiejętne korzystanie z techniki i fizyki oraz umożliwienie ponowoczesnym naukowcom, będącym
współczesnymi kapłanami i szafarzami postępu, opisywanie i szufladkowania świata. Daje to społeczeństwu
iluzję scalenia w jedno tego, co rozbija
postmodernizm. Ten pęd do szufladkowania i definiowania związany jest
jednak właśnie z postępującą fragmentaryzacją wynikłą z postmodernizmu.
Jest to więc błędne koło, w którym
tkwi współczesne społeczeństwo.
Mimo to coraz silniej próbuje się porządkować różnorodność afirmowa-
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prawdy, lecz przeprowadzanie zmian
dla samych zmian, poszukiwanie dla
samego poszukiwania. Społeczeństwa
kurczowo trzymają się jednak tej iluzji.
Odrzucenie jej oznaczałaby konieczność przyznania się, że wykluczenie
chrześcijańskiej narracji rzeczywistości i związanej z nią całościowej wizji
świata było błędem. W rezultacie zachwiałby się misternie zbudowany na
tym błędzie – niczym na kamieniu węgielnym – system, w którym funkcjonuje współczesne społeczeństwo. Na
razie stwarza się pozory i pokazuje, że
nawet jeśli nie dojdzie do ostatecznej
rekompozycji, to doprowadzi to chociaż do względnego porządku, który
zapewni ludziom spokojne, rozumne
i dostatnie życie. W rzeczywistości jednak tylko spowolnienia to proces pełnej adaptacji postmodernizmu w życiu
społecznym, w ujęciu popliberalnym,
który coraz bardziej oddziałuje na społeczeństwo i powoli przejmuje w swoje
władanie system przejściowy, jakim
jest transmodernizm.

Ludzie patrzą na historię świata przez
pryzmat epok, ważnych wydarzeń
historycznych czy też postaci z nimi
związanych, które są dla nich przedstawicielami pewnych pokoleń. W postaciach tych widzą oni prekursorów
bądź reprezentantów pewnych stylów,
kierunków i nurtów w filozofii, sztuce czy w literaturze. Pokolenia i ich

przedstawiciele są dla nich żywym
świadectwem ciągłości procesu historycznego. Pomagają im odnaleźć się
w chaosie dziejów ludzkości i podążyć
głównym nurtem historii. Kilka bądź
kilkanaście następujących po sobie
pokoleń biologicznych składa się na
epokę, do której przyklejone są pewne
łatki, ułatwiające patrzenie na świat
i umiejscowienie się w nim. Często
jednak mimo przypięcia poprzednim
epokom łatek ludzie nie wiedzą, w jakiej epoce przyszło im żyć. Nie wiedzą
także, czy żyją na początku, na końcu
czy też w środku danej epoki. Widzą
jedynie epoki oraz pokolenia, które
były przed nimi, oraz pokolenia, które
po nich przychodzą. Właśnie dzięki
tym pokoleniom umiejscawiają się oni
w określonej rzeczywistości społecznej i danej epoce. Dziś panuje jednak
pesymistyczne przeświadczenie, że
kolejnych epok, które różniłyby się od
siebie tak wyraźnie jak kiedyś – przynajmniej jeśli chodzi o zmianę filozoficznych wektorów – nigdy już nie
będzie.
Kryzys filozofii spowodował, że
społeczeństwa przestały spoglądać
w przyszłość, szukając w niej następujących po sobie epok, i uznały, że
epoka ponowoczesna będzie trwała
wiecznie. Zmieniać się będą jedynie
formy, którym będzie towarzyszył
nieustanny postęp techniki. Problemem, jaki niesie to przeświadczenie,
jest brak możliwości zaczepienia się
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o wiele większe niż kiedyś. Zmiany
wewnątrz pokolenia biologicznego
można więc dostrzec jedynie w błyskawicznie zmieniających się pokoleniach
popkulturowych, które kształtowane
są przez kulturę masową.
Kiedyś pokolenie, nazywane inaczej
generacją, oznaczało głównie ludzi
o wspólnej metryce, mających wspólne cechy oraz żyjących w tej samej
rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Pokolenie pojawiało się średnio raz na
20–30 lat i było bezpośrednim skutkiem biologicznego rozwoju społeczeństw. Dzisiaj jednak, gdy z powodu
szybkości przepływu informacji jedna
dekada odpowiada wczorajszemu wiekowi, a popkulturowe formy ulegają
błyskawicznym zmianom, biologiczne
następstwo pokoleń przestało być tak
istotne jak kiedyś, ustępując miejsca
popkulturowemu następstwu pokoleń,
występującemu co pięć – dziesięć lat.
Nie oznacza to jednak, że następstwo
biologiczne przestało być ważne, gdyż
bez niego nie mogłoby być w ogóle
mowy o następstwie popkulturowym.
Dziś jednak jedynie pokolenia popkulturowe, które pojawiają się szybciej
niż następujące po sobie pokolenia
biologiczne, są w stanie odwzorować
zachodzące w społeczeństwach ponowoczesnych zmiany. Kiedyś to wiele
następujących po sobie pokoleń biologicznych tworzyło jedno pokolenie
kulturowe. W okresie przejściowym
jedno pokolenie biologiczne odpo-
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w czasie. Społeczeństwo chce bowiem
wiedzieć, gdzie się znajduje i dokąd
zmierza. Stąd też podjęcie próby znalezienia innych form porządkowania
czasu i chwytanie się tego, co ma się
pod ręką, czyli zmieniających się pokoleń stających się dla społeczeństwa
punktami odniesienia, dzięki którym
może się ono odnaleźć w procesie
dziejowym i dostrzec zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej.
Badanie i analiza pokoleń sprawiają,
że społeczeństwo jest przeświadczone, iż kontroluje wydarzenia i procesy
zachodzące w jego łonie oraz w systemie, w którym funkcjonuje. Powrót do
pokoleń nie oznacza jednak powrotu
do tradycyjnego ujmowania ciągłości
świata za pomocą następujących po
sobie pokoleń biologicznych. Pojawiają
się one bowiem zbyt rzadko i są dziś
zbyt różnorodne, aby mogły dać przeświadczenie pędzącemu społeczeństwu ponowoczesnemu, że trzyma
rękę na pulsie. Obecnie bowiem, dzięki
rozwojowi techniki, coraz więcej ludzi
z tego samego pokolenia biologicznego żyje w zupełnie innych czasach kulturowo-historycznych. Z tego właśnie
powodu społeczeństwu oraz naukowcom sprawia trudność ujmowanie
całego pokolenia biologicznego i sprowadzenie go do wspólnego mianownika. Podziały światopoglądowe zawsze
były znaczne wśród rówieśników w ramach jednego pokolenia. Dziś jednak
rozwarstwienie światopoglądowe jest
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wiadało jednemu pokoleniu kulturowemu. Dziś zaś w jednym pokoleniu
biologicznym może się mieścić wiele
pokoleń popkulturowych. Tak więc jak
jedno pokolenie biologiczne mieści
dziś w sobie wiele pokoleń popkulturowych, tak też każde nowe pokolenie
popkulturowe staje się dla społeczeństwa kolejną epoką w ramach jednej,
niezmiennej epoki ponowoczesnej.
Nie tylko pokolenia biologiczne i społeczeństwa fragmentaryzują się na
pokolenia popkulturowe, ale robi to
także sama epoka ponowoczesna.
Dzięki zaś tym nowym pokoleniowym „popepokom” ponowoczesne
społeczeństwo weryfikuje, w jakim
kierunku zmierza oraz w jakim stanie
znajduje się system, w którym funkcjonuje. Pokolenia popkulturowe są
zwierciadłem zachodzących w społeczeństwie oraz w systemie transmodernistycznych zmian. Społeczeństwo
bowiem, nawet jeśli nie wie, w jakiej
epoce egzystuje, to dzięki zmieniającym się formom i treściom, jakie
towarzyszą kolejnym pokoleniom,
wie chociaż, za czasów jakich pokoleń popkulturowych, współczesnych
„popepok” przyszło mu żyć. Tak samo
każda jednostka funkcjonująca w tym
społeczeństwie może się określić
w czasie dzięki popkulturowym pokoleniom. Jeżeli to się nie zmieni, za sto
lat będzie się mówiło, że Jan Kowalski
żył między pokoleniami X a Y, zahaczając o pokolenie JPII oraz poko-

lenie JP. Takie umiejscowienie Jana
Kowalskiego w rzeczywistości społecznej i historii będzie charakteryzowało go bardziej niż stwierdzenie, że
był synem Józefa Kowalskiego i ojcem
Piotra Kowalskiego. Jest to oczywiście
wizja fatalistyczna, gdyż zakłada ona,
że ludzkość nie wyjdzie z transmodernizmu i będą się zmieniały jedynie
pewne formy wewnątrz tego systemu, bazujące właśnie na pokoleniach
popkulturowych. Odkąd jednak świat
zaczął się gubić, a główną narrację rzeczywistości przejął neopogański eklektyczny transmodernizm, w którym
prym wiedzie postmodernizm w wydaniu popliberalnym, nic nie wskazuje
na to, aby cokolwiek mogło zatrzymać
ten proces. Pokolenia popkulturowe,
jako określniki postępu i odnośniki do
zmieniającego się świata, pozwalają
bowiem oddalić na długi czas widmo
przekształceń systemowych. Powodem coraz szybszego szufladkowania i rozróżniania pokoleń, jakie ma
obecnie miejsce, jest dziś także chęć
narzucenia pokoleniom przez społeczeństwo i jego elity określonej drogi.
Nazwa i definicja danego pokolenia
często bowiem determinuje zachowania danego pokolenia. Elita społeczna
przy kreowaniu obrazu pokoleń ma
zatem potencję do zmiany systemu
przez kształtowanie w odmienny sposób nowych pokoleń, niż wymaga tego
kultura masowa czy system, w którym żyje. Elita ta coraz częściej jednak
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dziej uniformizuje w stronę afirmacji tegoż systemu. Wzorce te i formy
coraz bardziej blokują prawdziwe
samookreślanie się członków danego pokolenia popkulturowego. Dla
zagubionego społeczeństwa zmiana
przez pokolenia form wewnątrzsystemowych jest jednak zmianą wystarczającą, gdyż właśnie dzięki formom
odnajduje swoje miejsce w czasie
i przestrzeni. Ludzie tęsknią za przewidywalnością i są gotowi na pewien
ład, nawet jeśli jego kosztem będzie
amerykanizacja i mcdonaldyzacja pokoleń, które będą się od siebie różniły,
tak jak następujące po sobie kolejne
kolekcje zabawek w zestawach Happy
Meal. Amerykanizacja nie oznacza
tu jednak mesjanistycznej chrystianizacji świata, ale uniformizację na
modłę kreowaną przez amerykańskie
koncerny, korporacje oraz wytwórnie
filmowe i muzyczne, związaną z konsumpcjonizmem. Póki jednak istnieją
silne narodowe ramy, zamerykanizowana kultura masowa nie jest jeszcze
w stanie całkowicie wychować pokoleń. Z każdym rokiem ramy narodowe
stają się jednak coraz luźniejsze, gdyż
postmodernizm popliberalny zdobywa w systemie transmodernistycznym
kolejne przyczółki. Nie oznacza to
jednak, że forma narodowa zostanie
zniesiona. Tak jak w przypadku komunizmu zmieniona zostanie głównie
treść, forma narodowa nadal będzie
zaś funkcjonowała jako wydmusz-
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pozostaje bierna, ograniczając się
jedynie do opisu papierków lakmusowych systemu transmodernistycznego, jakimi są pokolenia popkulturowe.
Łatka przypinana pokoleniom przez
elity, jest już najczęściej wcześniej
przygotowana przez popkulturę, która
bazuje właśnie na transmodernizmie,
i wybijający się postmodernizm w ujęciu popliberalnym, którego emanacją
są właśnie współczesne poppokolenia.
Elity społeczne i naukowcy potwierdzają więc jedynie definicje kolejnych
pokoleń popkulturowych jako nowych konsumentów, którzy są z kolei
utwierdzani w nadanej im wcześniej
łatce przez rynek produkujący formy
dopasowane do nadanej im wcześniej
szufladki. Społeczeństwo nie chce się
jednak przyznać, że przestało kontrolować zmiany i stało się tak samo jak
pokolenia popkulturowe jednym z trybów transmodernistycznego systemu.
Odkąd odrzucono porządek opierający się na chrześcijaństwie, treść
przekazywana z pokolenia na pokolenie ewoluuje w jednym wytyczonym przez postmodernizm
kierunku – coraz większej dezintegracji społeczeństwa i rozwarstwienia światopoglądowego. Zmiany te są
widoczne na pierwszy rzut oka m.in.
w postaci coraz większej liczby form
oferowanych przez kulturę masową
i wolny rynek. Są to jednak gotowe
wzorce i formy wewnątrzsystemowe,
których treść z czasem się coraz bar-
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ka właśnie pod tę nową treść. Należy
jednak pamiętać, że postmodernizm
w wydaniu popliberalnym różni się
od procesu mcdonaldyzacji. Jest ona
bowiem uniformizacją i jako taka jest
tylko etapem przejściowym, służącym
do spłycania narodowych form i treści,
aby w określonym momencie wypełnić je czymś nowym. Postmodernizm
w wydaniu popliberalnym wykorzystuje więc mcdonaldyzację do swoich
celów. Wykorzystuje także inne środki
i narzędzia, podważając zastane granice i wytaczając nowe. Patrząc zaś na
sedno postmodernizmu, śmiało można stwierdzić, że po amerykanizacji
pokoleń kolejnym etapem transformacji pokoleń będzie całkowita atomizacja jego członków, a potem samych
poppokoleń. Posłuży jej również kultura anglosaska, gdyż jest ona obecnie
najlepszym i najskuteczniejszym wytrychem, jakim posługuje się związana
z postmodernizmem popliberalnym
kultura masowa. Postmodernizm, liberalizm sceptyczny czy też racjonalizm
modernistyczny wraz z innymi nurtami i kierunkami aktywnie rywalizują
między sobą na polu kultury masowej o nowe pokolenia popkulturowe,
zanim one jeszcze powstaną. Walczą
one o hegemonię w systemie transmodernistycznym i kształt tego systemu
oraz przyszłość społeczeństwa za pomocą wpływu na następne pokolenia.
Pokolenia popkulturowe będąc zaś
nowymi popepokami, stają się zwier-

ciadłem zachodzących w systemie
transmodernistycznych zmian, w którym przeglądają się te nurty i kierunki. Patrząc dziś w zwierciadło, jakim
są pokolenia popkulturowe karmione
kulturą masową związaną z popliberalizmem, coraz wyraźniej widać, że system transmodernistyczny zmienia się
właśnie w system postmodernistyczny
w ujęciu popliberalnym.
Początkowo poligonem doświadczalnym postmodernizmu była
kultura wysoka. Obecnie miejscem
bitwy o kształt społeczeństwa i systemu transmodernistycznego stała
się właśnie kultura masowa kształtująca nowe pokolenia. Paradoksalnie
jest ona jednak ostatnim miejscem
dającym namiastkę wspólnoty. Wyalienowane jednostki mogą się dziś
bowiem spotkać ze sobą właśnie na
polu kultury masowej. Oczywiście
media i kultura masowa także podlegają procesowi fragmentaryzacji. Dziś
jednak rudymentarnym poziomem
wspólnoty pokoleniowej w jej wymiarze popkulturowym stała się właśnie
fragmentaryzacja i coraz większe
rozwarstwienie. Wspólnota pokoleń
popkulturowych charakteryzuje się
dziś więc postępującą fragmentaryzacją, za którą odpowiedzialna jest
właśnie w dużym stopniu sfragmentaryzowana kultura masowa. Jest to
coraz wyraźniejszy rys pokoleń popkulturowych, które w swoich ramach
posiadają coraz więcej form i fore-
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dów takiej decyzji stanie się bowiem
nie tylko rosnący kult młodości, ale
także paradoksalnie związana z tym
utrata znaczenia wieku człowieka.
Wszystko to brzmi dziś jak science fiction, ale patrząc chociażby na
postulaty sprzed kilkudziesięciu lat,
w których niemieccy Zieloni domagali
się zniesienia ograniczeń wiekowych
dla kontaktów seksualnych z dziećmi,
wszystko zdaje się potwierdzać drogę,
jaką podąża transmodernizm, który
wraz z pokoleniami popkulturowymi,
będącymi nowymi popepokami, rozpłynie się w nadchodzącym systemie
postmodernistycznym w wydaniu
popliberalnym.
Czy tak rzeczywiście będzie, pokarze czas. Obecnie jednak coraz
bardziej widoczna staje się poważna
alternatywa dla tego procesu, którą uwidoczniła ostatnio demografia.
Mianowicie jeżeli w ciągu kilkudziesięciu lat nic się nie zmieni, to w drugiej
połowie XXI wieku w wielu zachodnich
państwach to muzułmanie będą wytyczali nowy system oparty na islamie.
Jedynie przywrócenie chrześcijaństwa jako głównej narracji mogłoby
wskrzesić tradycyjne ujmowanie czasu
i doprowadzić do powrotu społeczeństwa na właściwe tory. Im jednak dalej
proces ten postępuje, tym trudniej będzie przywrócić stary ład i skutecznie
przeciwdziałać zachodzącym w świecie
Zachodu zmianom. Ω
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mek stworzonych przez sfragmentaryzowaną kulturę masową. Finałem
tych przekształceń ma być moment,
w którym każdy z członków pokolenia
popkulturowego będzie wyalienowanym bytem i niezależnym od innych
stwórcą własnego wszechświata. Już
dziś panuje konformistyczna moda na
mylnie pojętą asertywność, przejawiającą się w wywyższaniu emancypacji poprzez autokreację. Nie dzieje
się to jednak za pomocą rozumu, ale
różnorakich popędów. Mimo tego jednak, że wspólnota pokoleniowa będzie
coraz mniejsza, i tak nadal będzie ona
istniała, gdyż wspólną bazą pokoleniową będzie po prostu postępujący
zanik wspólnoty i bazy pokoleniowej.
Oznacza to więc, że dzisiejsze łatki
narzucane pokoleniom popkulturowym przestaną w pewnym momencie w ogóle mieć sens, gdyż silnej
wspólnoty tożsamościowej w ramach
pokolenia, mogącej je budować, już
nie będzie. Będzie to oczywiście moment, w którym społeczeństwa nie
będą funkcjonowały już w systemie
transmodernistycznym, ale w systemie postmodernistycznym w ujęciu
popliberalnym. W tym nowym systemie strzępy dawnego społeczeństwa
nie powrócą jednak do pojmowania
czasu za pomocą pokoleń biologicznych oraz naturalnego porządku, który kojarzony z odrzuconą wcześniej
obiektywnością w ogóle nie będzie
brany pod uwagę. Jednym z powo-

Tyrmand stał się dla
ówczesnej władzy symbolem
propagatora zachodniej
kultury. Ze względu na swoją
niepokorną postawę mógł
być łatwo stygmatyzowany
Z dr. Maciejem Chłopkiem
rozmawia Leszek
Zaborowski

BIKINIARZE.
RURKAMI
W SYSTEM

Wydaje mi się, że często patrzymy na
fenomen bikiniarstwa bardzo wąsko,
jedynie w kontekście społecznopolitycznej sytuacji Polski lat 40.
i 50. ubiegłego wieku. Pan opisuje
je w swojej książce jako część
szerokiego zjawiska, występującego
w bardzo różniących się od siebie
krajach. Jak mógłby je Pan w skrócie
scharakteryzować?
– Bikiniarz, prawidłowo umiejscawiany
przez większość ludzi w czasach stalinowskich, rzeczywiście traktowany jest
często jako fenomen izolowany. Funk-

Przechodząc zaś do czasów
powojennych, bikiniarze nie byli
jedynym tego rodzajem fenomenem
w krajach opanowanych przez
komunistów...

Do tej pory mówiliśmy o bikiniarzach
głównie w kontekście ubioru, muzyki,
stylu bycia. Natomiast subkultury
kojarzymy też zwykle z buntem.
Czy bikiniarze buntowali się, a jeśli
tak to przeciw czemu? A może by
zostać bikiniarzem wystarczyło
nabyć odpowiednie ubrania i mieć
określony gust muzyczny?
– To bardzo ciekawe pytanie. Na pewno w Polsce stalinowskiej bikiniarze
byli traktowani jako wrogowie systemu. Czy się buntowali? Z pewnością
władza przypięła im taką metkę. Wydaje mi się, że ich niepokorne względem polityki komunistów zachowania
wynikały przede wszystkim z młodzieżowego nonkonformizmu. Charakterystycznego dla młodego człowieka przechodzącego etap negowania
zastanej rzeczywistości i poszukiwania
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– Zgadza się, procesy zainicjowane
w Stanach Zjednoczonych wywołały
podobny efekt także w innych krajach
za żelazną kurtyną. Być może najciekawszym spośród tych fenomenów
była styliada, czyli „radzieccy Amerykanie”. Trudno to sobie wyobrazić,
ale zjawisko podobne do bikiniarstwa
wystąpiło w Związku Radzieckim.
W 2008 duży sukces osiągnął w Rosji film Stilyagi, którego bohaterami
są właśnie członkowie tej subkultury,
w Polsce wyświetlany w ramach festiwalu „Sputnik nad Wisłą”.
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cjonujący, z powodu sytuacji politycznej Polski tego czasu, niejako w oderwaniu od świata zewnętrznego. A tak
nie było. Początki bikiniarstwa wiążą
się z fascynacją części młodzieży muzyką jazzową. A więc jeszcze z okresem
przedwojennym – muzyka ta już wtedy
była popularna wśród mieszkańców
Warszawy i innych dużych miast. Swój
ubiór i sposób bycia starali się wzorować na muzykach, których obserwowali. Korzeni trzeba oczywiście ;
w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie
jazzu. To tam już w okresie międzywojennym ukształtował się szereg ruchów
młodzieżowych, czerpiących inspirację właśnie z tej muzyki. Wypracowały
one pewien styl ubioru i zachowania.
Szeroka marynarka, wąskie spodnie...
Wcześniej wykształcili go muzycy jazzowi, którzy, koncertując w zachodniej
Europie, przenieśli go na Stary Kontynent. Został on szybko przejęty chociażby przez młodzież francuską. W ten
sposób powstała subkultura określana
mianem zazou. Stamtąd styl ten trafił
następnie do Polski. W okresie międzywojennym występowało już u nas
spore zainteresowanie jazzem i charakterystycznym dla jego wykonawców
ubiorem.
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realizacji samego siebie właśnie w tym
sprzeciwie. Niekoniecznie musi być on
podbudowany ideologicznie. Był to raczej bunt dla samej zasady, by w jego
ramach wytworzyć nową jakość czy
nową kulturę. Natomiast w czasach
w których żyli ich nonkonformizm,
stanie z boku i brak zaangażowania
w budowę „nowej rzeczywistości” musiały być zakwalifikowane przez władze jako postawa antysocjalistyczna,
antypolska, wroga. Mało tego, w tym
okresie trwała zmasowana kampania antyamerykańska. Okres sprzyjał
więc zaliczeniu ich do przeciwników
systemu. Z jednej strony zwalczało
się kulturę amerykańską jako wytwór
burżuazji i kapitalizmu, z drugiej strony
próbowano lansować wzory osobowe typowe dla socjalizmu. Bikiniarze
naśladowali młodzież amerykańską,
a zetempowcy i postępowa młodzież
socjalistyczna miała wzorować się na
bohaterach pracy ZSRR, komsomolcach, pionierach, czy żołnierzach radzieckich poległych w walce o Polskę.
Jakich metod używali komuniści, by
zdusić zjawisko bikiniarstwa i ukarać
tych, którzy byli w nie zaangażowani?
– Po pierwsze akcji propagandowych.
Ilość publikacji prasowych nt. bikiniarstwa szczególnie zwiększyła się w latach 1952–1953. Ukazywały się liczne
karykatury, jak również odcinek kroniki
filmowej z komentarzem Andrzeja

Łapickiego, dostępny dziś zresztą na
Youtube. Bikiniarze byli więc przede
wszystkim wyśmiewani. W szkołach
na apelach i pogadankach piętnowano
osoby ubierające się „jak Amerykanie”.
W pewnym momencie ZMP zorganizowało nawet patrole, poszukujące
bikiniarzy na ulicach miast, którym obcinano włosy (tzw. „plerezę”) i skracano krawaty.
Co warto podkreślić, w początkowym okresie bikiniarzami zostawały
także dzieci niektórych wysokich rangą
działaczy komunistycznych. Miały one
pieniądze na trudno dostępne stroje
i wywodziły się częstokroć ze środowisk, które miały sporą wiedzę na temat trendów w kulturze zachodniej.
Mianem „pierwszego bikiniarza”
często określa się Leopolda
Tyrmanda. Jak wyglądał jego wpływ
na ukształtowanie się tej subkultury?
Czy nie jest on wyolbrzymiany?
– Rzeczywiście, Tyrmand stał się dla
ówczesnej władzy symbolem propagatora zachodniej kultury. Ze względu
na swoją niepokorną postawę mógł
być łatwo stygmatyzowany. Być może
jednak ma Pan rację, że jego wpływ
jest przeceniany. Młodzież szukała
inspiracji na własną rękę i znajdowała ją w muzyce jazzowej i u rówieśników z Zachodu. Warto by dokładnie
prześledzić jej kontakty z osobami
z zagranicy. Z moich badań dotyczą-
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cych hipisów wynika, że w ramach tej
subkultury były one bardzo rozpowszechnione. Dziwnym trafem za ich
pośrednictwem trafiały do nas także
narkotyki. Zjawisko to dotyczyło nie
tylko osób z Europy Zachodniej, ale nawet z Ameryki Południowej. Być może
podobne kontakty występowały w wypadku bikiniarzy?
Analizując bikiniarski styl głębiej – czy
zawierała się w nim jakaś wizja
męskości? Oczywiście mówiono
także o bikiniarkach, ale wydaje się,
że głównie w roli partnerek do tańca
bikiniarzy na jazzowych imprezach.
Jak moglibyśmy scharakteryzować
bikiniarską męskość?
– Przede wszystkim różniła się ona od
męskości lansowanej przez władze
komunistyczne. Z jednej strony mamy
wizerunek chłopa-robotnika, inicjatora
postępu, racjonalizacji i podnoszenia
wydajności pracy. Z drugiej bikiniarza,
który realizuje swą męskość w nonkonformistycznym sposobie bycia
i odrzuceniu zastanej rzeczywistości.
Jego siła miała tkwić przede wszystkim w samej postawie buntowniczej.
Do tego dochodził cały ceremoniał np.
układania plerezy, różne stosowane
w tym celu techniki. To bardzo kontrastowało z zetempowcami czy junakami
ze „Służby Polsce” – skoszarowanymi,
w mundurach.

TRUDNO TO SOBIE
WYOBRAZIĆ, ALE
ZJAWISKO PODOBNE
DO BIKINIARSTWA
WYSTĄPIŁO
W ZWIĄZKU
RADZIECKIM
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W swojej książce zwraca Pan też
uwagę na fakt, że często patrzymy
na bikiniarzy przez pryzmat
niesprawiedliwych stereotypów.
Czy można powiedzieć, że nasze
spojrzenie nadal pozostaje pod
wpływem propagandy stalinowskiej,
wizerunku, jaki wytworzyła ona
w prasie i filmie?
– Dotyczy to przede wszystkim zjawiska chuligaństwa, często kojarzonego z bikiniarzami. Władze usiłowały
obarczyć za nie winą grupy młodzieżowe, oczywiście z wyłączeniem zetempowców. Natomiast warto pamiętać,
że w prasie z tamtego okresu mimo
wszystko występowało rozróżnienie
między chuliganami a bikiniarzami.
Zdarzało się utożsamianie tych grup,
najczęściej jednak uznawano, że bikiniarz jest dopiero dobrym materiałem

MUZYKA, KTÓREJ
POKĄTNIE
SŁUCHANO, STAŁA
SIĘ DOPUSZCZALNA

na chuligana. W początkowym okresie
chuligani nie cierpieli zresztą bikiniarzy
i zwalczali ich.
Musimy pamiętać, że bikiniarstwo
podlegało ewolucji. W pierwszej fazie
był to ruch elitarny. Później zaczęły się
na nim wzorować osoby ze środowisk
robotniczych, których formy zachowań
były zupełnie inne. Z czasem zaczęły
być one wprowadzane do ruchu bikiniarskiego. Tak tłumaczyłbym coraz
częstsze przypadki zachowań kryminogennych. Później podobnie było z ruchem hipisów. Na początku elitarny, po
umasowieniu był coraz silniej wiązany
z handlem narkotykami. Jak wynika
z badań, w wypadku Polski pojawienie
się tej subkultury zaowocowało lawinowym wzrostem narkomanii.
Kojarzenie subkultur wyrosłych na
gruncie muzyki jazzowej ze zjawiskiem
przestępczości występowało zaś również prasie zachodniej. Na przykład
w Anglii bardzo złą renomę mieli tzw.
teddy boys.
Na koniec chciałbym się odnieść do
teraźniejszości. Mówiliśmy tu nie
tylko o bikiniarzach, ale również
o innych subkulturach. Lata 80. i 90.
były czasem silnego rozwoju w Polsce
takich grup jak punkowcy, metale czy
skini; kilkanaście lat temu szczególnie
silnie zaczęła się rozwijać rodzima
subkultura hiphopowa. Mimo, że
powstawały one pod wpływem
trendów zagranicznych, dość szybko

– Podobnie możemy spytać: dlaczego
wygasł ruch bikiniarzy? Bo to, co było
zakazane i tak pociągające dla młodzieży, stało się dozwolone. W 1956 roku
rozpoczęły się zmiany polityczne w Polsce na dużą skalę, które oznaczały
zmiany także w sferze kultury. Symbolem może być zorganizowanie pierwszego ogólnopolskiego Jazz Jamboree
w Sopocie. Muzyka, której pokątnie
słuchano, stała się dopuszczalna. Tak
samo było w kwestii mody – zmniejszył się nacisk propagandy na zwalczanie kultury amerykańskiej, zwiększyło
zaś otwarcie na Zachód. To wszystko
spowodowało, że bikiniarstwo przestało być tak atrakcyjne dla młodzieży poszukującej sposobu wyrażenia swojego
nonkonformizmu, jak wcześniej. Wydaje mi się, że młodzież wykorzystuje
do buntu te elementy mody, które są
piętnowane społecznie. W momen-

Rzeczywiście, kilka lat temu wielu
nastolatków ubierało się w tym
stylu, choć wydaje mi się, że zjawisko
to szybko osłabło. Chyba trudno
porównać skalę i trwałość jego
oddziaływania do subkultur z lat 80.
i 90.
– A może po prostu poszerzyła się
sfera swobody i liberalizmu? Ramy tolerancji rozszerzyły się tak bardzo, że
zawierają w sobie także różnorodne
formy artykulacji własnego buntu.
Czyli gdy coraz mniej form zachowań
jest piętnowanych, uczestnictwo
w subkulturach okazuje się mniej
pociągające dla młodych ludzi?
– Tak można by domniemywać.
Dziękuję za rozmowę. Ω

Maciej Chłopek: Doktor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Autor kilkunastu książek i artykułów naukowych z zakresu historii, socjologii, psychologii
i komunikacji społecznej (m.in. „Bikiniarze – pierwsza polska subkultura”, Warszawa 2005).
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cie, gdy ta symbolika nie była już ostro
zwalczana, przestano też po nią sięgać.
Czy można w podobny sposób scharakteryzować dzisiejsze prądy młodzieżowe, czy one wygasły? A na przykład
subkultura emo? Swego czasu ukazało
się sporo publikacji na jej temat.
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nabierały charakterystycznych,
lokalnych cech. Dziś wiele z nich
osłabło, i wydaje mi się, że na ich
miejsce nie pojawiają się nowe
zjawiska o choćby porównywalnej
skali. Czy mamy do czynienia ze
słabnięciem fenomenu subkultur
jako takich, tak silnego choćby na
początku lat 90.?

TYRMAND 1989

W 1989 roku, nakładem
Wydawnictwa Res Publica,
ukazało się pierwsze oficjalne
wydanie „Dziennika 1954”
w Polsce (oczywiście dzięki
podziemnym oficynom tekst
był wcześniej dostępny
w drugim obiegu). Nakład
był potężny – wyniósł 135
tys. egzemplarzy. Z moich
obserwacji wynika, że do dziś
jest to jedno z najczęściej
spotykanych wydań
dzieła Tyrmanda
w polskich domach.
Mimo upływu
ponad 20 lat,
pełnych wznowień
i dodruków książki.

Leszek
Zaborowski

Dziennik 1989
Co może dziwić, znajdziemy w tekście tylko dziewięć ingerencji.
Gdyby zresztą zdecydowano się na radykalne osłabienie jego wydźwięku, musiałby on zostać kompletnie poszatkowany lub wręcz
napisany na nowo. „Korekta” zachowała więc spory umiar, ustalając dość wąski i specyficzny zakres nienaruszalnego tabu. Stąd
mogę sobie pozwolić na przywołanie wszystkich jej interwencji.
Pierwsza ingerencja pojawia się we wpisie z 10 stycznia, pełnego kpin z „socjalistycznej praworządności”. Dotyczył on między
innymi zamknięcia w więzieniu chłopa, który nie zdołał się wywiązać z nakazu dostawy zboża w wyjątkowo wyśrubowanej ilości.
Usunięte zostały słowa „gangsterzy z ambasady radzieckiej”, którzy to jako jedyni mieli być zdolni do wzbudzenia strachu wśród
komunistycznych funkcjonariuszy (Tyrmand 1989, s. 56; Tyrmand

139
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

Wydanie z roku 1989 jest szczególne, bo nosi ślady ingerencji cenzury. W przeciwieństwie np. do lat 70., kiedy to usuwano fragmenty tekstu bez żadnej adnotacji, a następnie przekształcano go tak,
by zachował ciągłość, tutaj są one jasno oznaczone. Bez względu
na to, czy wykreślono słowo, czy całe zdania, za każdym razem
w ich miejsce pojawia się formuła: [----] [Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2, punkt 6
(Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99, zmiany: 1983, Dziennik Ustaw
nr 20, pozycja 99, zmiany: 1983, Dziennik Ustaw nr 44, pozycja
204)]. Zawsze w całości i bez skrótów, nawet jeśli zostaje ona powtórzona dwukrotnie na tej samej stronie – co robi odpowiednio
absurdalne wrażenie.
Warto tu zauważyć, że publikacja tekstów z zaznaczeniem
ingerencji była zjawiskiem dosyć rzadkim. Zapis umożliwiający
wydawcy podobny zabieg wprowadzono do ustawy z 1981 roku
pod naciskiem tzw. strony społecznej, czyli grupy prawników
i publicystów związanych z Solidarnością (Mielczarek 2010, s. 41).
Jednakże prawo to, w wyniku nieformalnych nacisków cenzorów,
okazywało się zwykle martwe. W praktyce przy zaznaczaniu „poprawek” upierała się przede wszystkim prasa katolicka (Pawlicki
2007, s. 197). Tekst „Dziennika 1954” podpisano do druku w maju
1989 roku, ukończono go zaś w czerwcu.

140
L ES Z E K Z A B O ROW S K I / T Y R M A N D 1989

2009, s. 48). Jednocześnie to samo określenie w odniesieniu do
osób z polskiego KC zostało zaakceptowane.
Kolejny ocenzurowany fragment dotyczy prasowych komentarzy z okazji trzydziestolecia śmierci Lenina, przypadającego 21
stycznia. Usunięto zdanie, w którym Tyrmand określa Lenina jako
„arcymistrza kłamstwa i zakłamania”, który ustalił „nową relację
między jednym a drugim” (Tyrmand 1989, s. 114; Tyrmand 2009,
s. 106). W wyniku tej ingerencji stwierdzenie, jaki właściwie jest
jego stosunek do „wodza rewolucji”, jest mocno utrudnione. Podobny los spotkał wpis z 24 stycznia, dotyczący zjawiska chuligaństwa, które już niedługo Tyrmand opisze w „Złym”. Tym razem
usunięto określenie Włodzimierza Iljicza jako „zawsze zakłamanego”, użyte przy okazji krytyki marksistowskiej wizji problemów i patologii społecznych (Tyrmand 1989 s. 134; Tyrmand 2009
s. 126).
Ingerencja we wpis z 28 stycznia jest drobna, ale za to ma symboliczne znaczenie. Tyrmand stwierdza, że nie odczuwa wobec
komunizmu żadnej ambiwalencji. Następnie nazywa go „pomyłką
i zbrodnią” (Tyrmand 1989, s. 150; Tyrmand 2009, s. 141). Cenzor
usunął drugie z tych słów. Przypomnijmy, że – jak wynika z informacji zawartych na stronach redakcyjnych – ostateczny kształt
tekstu został zaakceptowany w kilka tygodni po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu.
Potem aż półtora miesiąca „Dziennika 1954” obywa się bez cenzorskich interwencji. Dopiero we wpisie z 14 marca uwagę cenzora
zwrócił opis II Zjazdu PZPR, odbywającego się na warszawskich
Bielanach. Tyrmand w pierwszym zdaniu określił go mianem
„turnieju obłudy i zakłamania” (Tyrmand 1989 s. 297; Tyrmand
2009 s. 285); zostało ono wykreślone. Pozostały między innymi
kpiny z Minca, Piaseckiego czy Schaffa, wzmianki o stalinowskich
mordach i represjach czy wyniszczaniu przez komunistów świata
nauki i kultury. A nawet wspomnienie o wysokim rangą urzędniku
ministerialnym, mającym za sobą współpracę z niemiecką bezpieką w czasach okupacji.
Co ciekawe, bardzo podobna informacja okazała się dla cenzora
nie do zaakceptowania w odniesieniu do zagranicznych działaczy
komunistycznych. Chodzi tu o wpis z 19 marca , dotyczący mię-

Dziennik 1954
Interesujące okazuje się także porównanie ocenzurowanych
w 1989 roku fragmentów z oryginalnym tekstem „Dziennika”.
Sformułowanie „gangsterzy z ambasady sowieckiej” w ogóle w nim nie pada, choć placówka ta również jest wskazana jako
centrum decyzyjne komunistycznego aparatu w Polsce (Tyrmand 1999, s. 66). Krytyka Lenina sformułowana jest nieco
inaczej – mowa jest o wyniesieniu przez niego „kłamstwa i zakłamania do rangi metody rządzenia społeczeństwem”. Jednocześnie autor przyznaje, że postać Lenina, w przeciwieństwie
do Stalina, zawsze budziła w nim sympatię dzięki rewolucyjnokonspiratorskiej romantyce (Tamże, s. 118). Fragment ten został
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dzy innymi Ruchu Pokoju. Wykreślona została sugestia, jakoby
współpracownicy Stasi o nordyckiej urodzie, udający Szwedów
czy Kanadyjczyków na „pacyfistycznych” zjazdach, swój „pierwszy trening w politycznych maskaradach otrzymali w Gestapo”
(Tyrmand 1989, s. 311; Tyrmand 2009, s. 298).
We wpisie z 21 marca cenzor wystąpił zaś ponownie w obronie
czci Lenina. W końcówce opisu wizyty Tyrmanda w biurze Orbisu „korekta” postanawia ukryć znaczenie „zajebanych zgłosek”,
które na transparentach „składają się na Lenin i partia”. Sześć
powyższych słów zostaje usuniętych (Tyrmand 1989 s. 326; Tyrmand 2009, s. 312). 25 marca zaś „korekta” tonuje zbędny radykalizm opinii dotyczących Stronnictwa Demokratycznego. Znika
określenie go jako „rynsztoka, zlewu z nieczystościami” (Tyrmand 1989, s. 348; Tyrmand 2009, s. 332), kilka zdań później zaś
jego działaczy jako „gromadki bezczelnych politycznych aferzystów, pieczeniarskich szmondaków” (tamże).
Ostatni ocenzurowany wpis z kwietnia jest zarazem ostatnim w „Dzienniku 1954”. Tyrmand opisuje tam między innymi,
w jakiś sposób zarobił w wieku 19 lat swoje pierwsze większe pieniądze. Były one wynagrodzeniem za przeprowadzenie kobiety
z dzieckiem przez Bug, ze strefy kontrolowanej przez Niemców
do sowieckiej strefy okupacyjnej. „Jakby to robiło większą różnicę” – stwierdził Tyrmand. Cenzor był innego zdania i słowa te
usunął (Tyrmand 1989, s. 379; Tyrmand 2009, s. 362).
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przez Tyrmanda pominięty w „poprawionej” wersji „Dziennika”.
W kolejnym zaś, także ocenzurowanym w 1989 roku z powodu obrażania Lenina, w wersji oryginalnej nie ma osobistego odniesienia do niego.
Słowa o komunizmie jako „pomyłce i zbrodni” również nie padają w wersji oryginalnej. Tyrmand określa za to nacjonalistów,
hitlerowców i marksistów, jako tych, którzy „zawsze wiedzą na
pewno” (Tamże s. 151); stwierdza też, że spędził życie pod władzą
trzech totalizmów: sanacyjnego, hitlerowskiego i komunistycznego. Takie określenia zarówno sanacji, jak i narodowców zniknęły
z późniejszej, „oficjalnej” wersji.
W wypadku kolejnych omawianych fragmentów różnice nie są
już tak znaczące. Zdanie dotyczące II Zjazdu PZPR w wersji oryginalnej brzmi praktycznie tak samo (Tamże, s. 252). Wzmianka
o dawnych agentach Gestapo w szeregach Stasi nie występuje;
warto jednak pamiętać, że we wpisach z obu edycji „Dziennika”
jest to wątek marginalny wobec motywu uzdolnionych aktorsko
Żydów, odgrywających na zjazdach role Latynosów czy mieszkańców Kaukazu. Nie odnajdziemy w wersji oryginalnej „zajebanych
zgłosek składających się na Lenin i partia”, ani równie barwnych
opinii o Stronnictwie Demokratycznym (Tamże, s. 274 i 292). Nie
zmienia to jednak wyraźnie wydźwięku tych fragmentów. Jedynie
w wypadku ocenzurowanego wpisu z 2 kwietnia możemy mówić
o znacznym wzmocnieniu akcentów przez Tyrmanda. W wersji oryginalnej także wspomina on o przeprawie przez Bug, lecz
nie znajdziemy w niej zrównania obu okupacyjnych stref (Tamże,
s. 313).
Wspomniane zmiany stanowią ciekawe przykłady tego, które
spośród swoich opinii Tyrmand chciał przy okazji wydania „Dziennika” uwypuklić, a o których wolał zapomnieć.
Dziennik 2013?
Czy powyższy przegląd cenzorskich interwencji może być dziś dla
nas czymś więcej niż ciekawostką z czasów schyłku PRL, a zarazem początku transformacji? Niestety, nie znamy dokładnego
przebiegu „korekty” tekstu ani wytycznych i motywacji pracownika Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Jednak
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choćby pobieżna analiza, czego dotyczyły ingerencje, budzi dziś
ciekawe skojarzenia.
Punktowanie komunizmu za jego absurdy i nazywanie go pomyłką jest wskazane, ale określanie go z definicji mianem zbrodni
nosi znamiona oszołomstwa. Potępienie Stalina jest konieczne, ale
Lenin jako doniosły marksistowski myśliciel wymyka się podobnie jednoznacznym ocenom. Należy wspominać o mordach epoki
„błędów i wypaczeń”, ale zrównywanie ZSRR z III Rzeszą to jednak
gruba przesada. Podobnie jak zoologiczna, antykomunistyczna
alergia na PZPR i jej partie satelickie jako takie, bez dostrzegania
ich skrzydeł reformatorskich. Pamiętajmy też, żeby w przypominaniu zbrodni z przeszłości przesadnie nie skupiać się na naszych
sąsiadach.
Brzmi znajomo?
Ω

HISTORIA
BOKSERSKIEGO
FELIETONU

czyli Tyrmand, dziennikarz sportow y
Artur Okładka „Przekroju” numer 24 z 1950 roku jest kolorowa i bardzo
Szczepanik efektowna. Mecz Polska – Węgry w piękne czerwcowe popołudnie,
a stadion Legii wypełniony po brzegi 50 tys. kibiców. Na zdjęciu
widzimy, jak rumuński sędzia Alexandriu rzuca w górę monetę.
Strony losują kapitanowie obu drużyn: Tadeusz Parpan i legendarny Ferenc Puskás, a obok stoi najlepszy wówczas bramkarz świata
Gyula Grosics i też jak zahipnotyzowany wpatruje się w podrzucany pieniążek. Okładkowe zdjęcie jest bardzo dokładnie opisane.
Redakcja informuje też, że kolejna fotografia oraz felieton o przegranym 2:5 meczu znajdują się na stronie 15. Rzeczywiście jest tam
zdjęcie, ale tekstu o nim próżno szukać. Jeszcze tydzień wcześniej
na stronie 15 miejsce na swój felieton miał Leopold Tyrmand. Tym
razem jego przemyślenia na temat sportu zniknęły w tajemniczy sposób, a na ich miejsce pojawiło się ogłoszenie Klubu Dobrej
Książki. Jego przygoda z dziennikarstwem sportowym była skończona, zanim naprawdę na dobre się zaczęła.
W swoim cotygodniowym felietonie Leopold o… Tyrmand kilka
razy poruszał temat stronniczego sędziowania, które powodowało niepotrzebne emocje na trybunach. Wsłuchiwanie się w głosy widowni – był to wręcz ulubiony zabieg literacki późniejszego
autora Złego. Tyrmand miał świetny słuch, wychwytywał najzabawniejsze dialogi czy obelgi rzucane pod adresem sędziów bądź
rywali. Wplatał podobne przerywniki w swoje teksty. Tym razem
jednak igrał z ogniem. Wśród rywali Polaków byli bowiem pięściarze z ZSRS.

W dalszej części ostatniego sportowego felietonu w „Przekroju” autor ponaśmiewał się
trochę z różnych nacji, porównując ich style
walki: Węgrzy trzymali się zasady „spokojnie,
spokojnie, nerwy na wodzy”, Rumuni szli do boju
z okrzykiem „ja ci pokażę!”, zawodnicy radzieccy zdawali się
mówić swą z reguły imponującą muskulaturą „do kogo skaczesz?”,
zaś Polacy rozgrywali wszystkie niemal starcia przy pomocy zdrowej
maksymy „główka pracuje i wychodzili na tym nie najgorzej”. Na
koniec Tyrmand postanowił zaatakować arbitrów turnieju
w trochę zawoalowany sposób: Sędziowie dzielą się jak wiadomo, na ringowych i punktowych. Ci drudzy działają w ukryciu
i nie wiadomo było nigdy do kogo kierować protesty w sprawie kilku rażących pomyłek, jakie w tym turnieju miały
miejsce. Natomiast ringowi dzielili się na sympatycznych,
mniej sympatycznych i przystojnych. Za sympatycznych
publiczność uznała dwóch sędziów radzieckich, z których
jeden zdobył uznanie za pełne werwy pouczenia zawodników. Natomiast sympatii nie zdobył sędzia węgierski
Ermler, który sędziował źle. Usprawiedliwia go jedynie
bardzo wątła postura, która rzeczywiście czyniła niebezpiecznym zwracanie uwagi co bardziej nerwowym
zawodnikom. Jedynym sędzią przystojnym był Polak
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Uff… Objedzeni jesteśmy, tu w Warszawie, tortem bokserskim za
wszystkie czasy – tak niewinnie zaczynał się felieton Leopold o pięściarskim dosycie w numerze 23 „Przekroju” z 1950 roku. Przez pięć
dni kilkudziesięciu pięściarzy kilku narodów łomotało się na ringu,
ustawionym pośród zielonej murawy Stadionu Wojska Polskiego, nie
oszczędzając siebie ani nerwów licznie zgromadzonych miłośników
pięściarstwa. […] Opinie ich konkretyzowały się albo w burzliwych
oklaskach, albo w zagniewanym tupaniu i wyciu, albo w szyderczym
gwiździe. Ponieważ zaś w turnieju tym nie było rzeczy mdłych, ani
nijakich, ani bezbarwnych, lecz wszystko miało duży kaliber toteż
gwizdy rozlegające się od czasu do czasu były rzeczywiście niezwykłej
ostrości – pisał Tyrmand o turnieju z okazji 30. rocznicy powstania
Polskiego Związku Bokserskiego.
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Laukedrey ze Szczecina, co zgodnie podkreślali wszyscy widzowie płci
odwrotnej” – pisał, a cała Warszawa wiedziała, że sędziowie dali
niezasłużone zwycięstwo Ruskim. Tyrmanda pogrążyły też zachwyty nad stylem, w jakim jego absolutny ulubieniec Franciszek
Szymura spuścił manto Rosjaninowi Jegorowowi. Polakowi, jak
zauważył autor, po walce obiektywna widownia ze łzami w przełyku
odśpiewała zasłużone Sto lat!. W żadnej innej gazecie o gwizdach
i niezadowoleniu nie było ani pół słowa. Ta niby niewinna relacja
kosztowała Tyrmanda pracę, którą bardzo sobie chwalił.
Kilka lat później w Dzienniku 1954 Tyrmand dokładnie opisał
całą sytuację: Rosjanie bili się brutalnie i nieprzekonywująco, gwałcili przepisy i dobre maniery, sędziowie sterroryzowani przez Bezpiekę
dawali im zwycięstwo nawet w wyraźnie przegranych walkach, publiczność manifestowała rozgłośnie swoją nienawiść i pogardę. Aresztowano
wielu ludzi, awanturom nie było końca. (…) Napisałem, że „publiczność
zachowywała się obiektywnie” bawiąc się sformułowaniem śmiertelnie
pewny, że albo Eile [red. nacz. „Przekroju” – przyp. autora] to zdanie
wykreśli, albo cenzura je skonfiskuje, być może wraz z całym felietonem.
I posłałem spokojnie tekst do Krakowa. I tu rewelacja, metafizyka, zdarzenie nie wyjaśnione ani rozumem, ani doświadczeniem: felieton ukazał
się w nagiej i niewinnej całości w następnym numerze „Przekroju”. Przeoczenia zdarzały się jeszcze wtedy, ale znacznie mniejszego kalibru – pisał autor, który kilka dni później był już bez pracy, a na dodatek
wyrzucono go także ze Związku Dziennikarzy.
Tyrmand do dziennikarki sportowej trafił niedługo po powrocie do Warszawy w 1946 roku. Debiutował na łamach „Expressu
Wieczornego”, gdzie sport był na tej samej ostatniej stronie, co
niezwykle popularne w stolicy felietony Wiecha. Niestety teksty działu sportowego były wówczas rzadko podpisywane, nawet
inicjałami. Choć w sumie i tak ciężko byłoby cytować jego typowo sprawozdawcze artykuły głównie o boksie, ale także o tenisie,
piłce nożnej i sportach zimowych. W tym czasie dzięki temu, że
większość związków sportowych mieściła się w przedwojennym
gmachu YMCA, Tyrmand zaczął często bywać na Konopnickiej
i gdy się okazało, że wyremontowaną część hotelową zamieniono

Nieprzypadkowo właśnie w „Expressie” na stronie ze sportem 4 listopada 1947 roku pojawił się też tekst Jazz-Club startuje w YMCA, gdzie największy propagator tego stylu muzycznego
w powojennej Warszawie zniechęca przypadkowe osoby do przyjścia na imprezę: Dla śledzienników, zasuszonych nietolerantów,
jednostronnych miłośników operetek Lehara i ocukrzonych walców angielskich będzie to zbyteczny wydatek – czytamy. To był jeszcze czas,
kiedy takie rzeczy można było pisać. W numerach „ekspresiaka”
z 1947 roku możemy poczytać o zawodowym sporcie w USA, entuzjastyczne recenzje amerykańskiego filmu Konwój czy o zbiórce
pieniędzy na odbudowę opactwa benedyktynów w Tyńcu. Wraz
z nastaniem roku 1948 żaden z takich tekstów w tej gazecie nie
mógłby się już ukazać. Od warszawskiego oddziału PPS przejęła go
bowiem jedyna słuszna partia PZPR. Z nią Tyrmandowi nie było
po drodze, więc wiosną 1948 roku zaczął pisywać do „Przekroju”.
Od tej pory czytelnicy na przedostatniej stronie tygodnika
mogli znaleźć prawdziwe dziennikarskie perełki. Często teksty
Tyrmanda zupełnie luźno dotykały spraw sportowych, jak ten:
Leopold o wiośnie (nr 14/1950): Znam ludzi, którzy wraz z pierwszym
powiewem wiosennego powietrza, chodzą po ulicach w sposób zupełnie
szczególny. Mianowicie co trzeci mniej więcej krok podskakują. Stąd do
sportu jest już niedaleko… – pisał. Pojawiało się także dużo tekstów
zaangażowanych. Tyrmand walczył o halę sportową z prawdziwego zdarzenia dla Warszawy, ubolewał nad schamieniem kibiców,
wyśmiewał też głupią modę wśród młodych bokserów na długie
włosy, które na ringu układały im się w aureolę i rozśmieszały obserwatorów. Do tego nurtu można zaliczyć też tekst Leopold przeciw nadużywaniu dresów (20/1950): Dresy bardzo ładnie wyglądają
na boiskach, przy prezentacjach, a także podczas defilad na stadionach
i ulicach miast. Natomiast młodzieniec lub dziewczę, spacerujący solo
w dresie po normalnej ożywionej ulicy wzbudza niepozbawione łagodnego uśmiechu zainteresowanie. Taki sam facet, spotkany w dalekobieżnym pociągu wywołuje zdumione wzruszenie ramion u bliźnich;
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na mieszkania, udało mu się jedno z nich zająć na kilka dobrych
lat, o czym wspomina w Dzienniku 1954.
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zaś kilkoro młodych ludzi wchodzących wieczorową porą do pełnej
kawiarni w boiskowych dresach budzi gwałtowne uczucie zażenowania
wśród publiczności.
Wielkim powodzeniem wśród czytelników, przynajmniej patrząc
na liczbę cytowanych listów, cieszyła się inicjatywa gazety, żeby
dla angielskojęzycznej nomenklatury sportowej znaleźć polskie
zamienniki. „Przekrój” ogłosił konkurs z nagrodami, a autor Złego
skomentował jego wyniki. Tyrmandowi najbardziej spodobało się
słowo: „zakosówka”, które miałoby zastąpić „slalom” Zakosówka oddaje bez reszty sens tej konkurencji narciarskiej, jest dźwięczna, krótka
i daleko skuteczniej mobilizująca wyobraźnię niż (skandynawski chyba)
slalom. Równie słuszny wydaje mi się lodniak, zamiast hockeya na lodzie, z tym, że ponieważ gra się u nas także w hockeya na trawie, wobec
tego tę drugą odmianę nazwiemy: trawniak – pisał Tyrmand, któremu nie spodobał się jednak pomysł aby na „hockeistę” mówić...
„lodniarz”. Tych propozycji zaaprobowanych przez Leopolda było
więcej – bezbój, a nie walkower, odsieb zamiast backhandu i dosieb
w miejsce forehandu. Wielbiciel boksu nie chciał natomiast słyszeć,
żeby zamiast „knock out” mówiono „pował”. Postulował natomiast
za spolszczeniem tego słowa na „nokaut”.
Niektóre z wydarzeń sportowych Tyrmand opisywał na bieżąco w swojej prozie. Do innych wracał po latach. Opowiadanie
Zwyciężać znaczy myśleć ze stycznia 1950 roku rozpoczyna się od
dantejskich scen, które rozegrały się na meczu bokserskim Warszawa – Poznań. W tym samym czasie w felietonie Leopold o otwarciu sezonu bokserskiego w Stolicy (3/1950) autor pisze o zadymach,
ale nie tylko: Potem wyłonił się problem ręczników. Jak się okazało,
każdy bokser poznański miał własny ręcznik do dyspozycji, podczas gdy
wszyscy warszawscy wycierani byli jednym i tym samym, za wyjątkiem
reprezentanta stolicy Szymury, który przyniósł swój prywatny ręcznik. Oczywiście po sześciu walkach szmata wisząca w rogu Warszawy
i nazywana ręcznikiem budziła lekką odrazę i protesty wśród widzów,
jasnym jednak było, że organizatorzy mając zaledwie kilka milionów
złotych wpływu z zawodów nie mogą obciążać boksu stołecznego wydatkiem 2000 zł na kilka ręczników – krytykował pisarz.

W felietonie Dziś Leopold o piłce nożnej (18/1948) pisarz sam
zastanawia się, dlaczego bardziej cenił inne dyscypliny – szczególnie boks i tenis. Gdy w tłumie posuwałem się w dół Łazienkowskiej
na stadion, zastanawiałem się nad popularnością footballu. Dlaczego
właśnie ta, a nie inna dyscyplina galwanizuje masy, ściąga dziesiątki
tysięcy widzów, pasjonuje tłumy? Są gałęzie sportu bardziej wartościowe w sensie fizycznym i wychowawczym, od piłki nożnej. Jest wiele ciekawszych, bardziej atrakcyjnych i błyskotliwych. Mecz piłkarski musi
stać albo na bardzo wysokim poziomi technicznym albo stworzyć atmosferę wielkiego napięcia emocjonalnego, aby być naprawdę interesującym. Łatwiej, niż inne dyscypliny przemienia się w nudną, bezładną
kopaninę. A jednak – z piłką nożną jest jak z kobietami. Właśnie ona,
a nie żadna inna i na to nie ma rady.
Ale to właśnie o piłkarskich meczach reprezentacji Krakowa
z Dynamem Tbilisi Tyrmand rozmawiał ze Stefanem Kisielewskim, który na przykładzie wyjątkowo brutalnej gry gości udowadnia koledze „hotentotyzm moralny komunizmu”. Jest to jeden
z najciekawszych fragmentów Dziennika 1954 – kolejnego dzieła,
w którym tematyka sportowa powraca co kilka stron. Czy potrzeba więcej dowodów na to, że epizod z dziennikarstwem sportowym był dla Tyrmanda bardzo ważny i bez niego jego twórczość
byłaby uboższa? Ω
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Tyrmand widział dwa mecze Polska – Węgry na Legii – ten
opisany na początku oraz również przegrany (1:5) w czerwcu 1952
roku. Spotkania z bratankami, a raczej to, co działo się wokół
nich – wprowadzenie w obieg fałszywych biletów – stało się kanwą
najsłynniejszej powieści Tyrmanda Zły z 1955 roku. Sportowe wątki w prozie pisarza to materiał na zupełnie inny artykuł. Ciekawy
jest natomiast to, że o piłce nożnej, szczególnie w wydaniu ligowym, Tyrmand dziennikarz pisał niewiele. Krytycznie opisywał
kolejne porażki Legii i Polonii. Szczególnie zespół z Łazienkowskiej pod koniec lat 40. był ligowym chłopcem do bicia, co warszawskiemu patriocie bardzo się nie podobało.

Mariola Smaugowa

Samiec
alfa Romeo
Jest rzeczą
powszechnie
wiadomą, że każda
młoda katoliczka
desperacko poszukuje
męża. Jeśli zaś
twierdzi, że tego
nie czyni, to albo
okłamuje siebie
i wszystkich wkoło,
albo też rozeznaje
powołanie do życia
konsekrowanego.
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wiązań społecznych, dzięki którym
młodzi mogli się poznawać, zakochiwać (lub nie) i pobierać. Wszystkie te
matki, ciotki, babki, które prześwietlały potencjalnych kandydatów pod
wszelkimi kątami, eliminując indywidua niepożądane oraz takie, których
konduita budziła poważne wątpliwości. Rzesza nieprzebranego kuzynostwa, powinowatych i przyjaciół
rodziny, na której łonie łatwo można
było znaleźć tego jednego jedynego.
Zniknęło wreszcie społeczeństwo, które człowieka wychowywało w przekonaniu, że dorosłość nie polega na tym,
żeby użyć, ale na tym, by umieć podejmować wybory i konsekwencje swoich
wyborów ponosić. W praktyce oznaczało to między innymi sytuacje in flagranti, w których można było dać się
przyłapać, a które delikwentów przed
ołtarz wysyłały w trybie subito.
Kobiety żyły sobie zatem jak Pan
Bóg przykazał, dopóki nie pojawiła się
współczesna stomatologia i wszystko
popsuła. Żartuję. Dentyści, podobnie
jak cykliści i inne podobne im grupy
społeczne, są zupełnie niewinni. Pojawiły się za to feministki, które wiedzą,
co komu jest do szczęścia potrzebne,
i natychmiast zabrały się do tego, by
feminizować mężczyzn i maskulinizować kobiety. Jednym z ich ogromnych
sukcesów, którym z niewiadomych
mi względów feministki w ogóle się
nie chwalą, jest całkowita feminizacja
współczesnego Kościoła katolickiego.
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Zostawmy jednak angelicznie rafinowane istoty w spokoju, ten esej nie jest
o nich; ten esej jest o całej reszcie rodzaju katolickiego (płeć żeńska, rodzaj
niezamężny). Tak, oznacza to właśnie,
że ty, drogi panie, ty, który krzywiąc
się po przeczytaniu pierwszego zdania, właśnie chyłkiem zamierzałeś
przemknąć ku następnemu artykułowi, jesteś adresatem niniejszego
tekstu. Przeczytaj go uważnie, zapamiętaj, a nawet pokaż kolegom.
Dlaczego piszę, że ten esej jest dla
ciebie, pomimo że traktuje o rzeczy
tak obciachowej i nudnej, jak babskie fantasmagorie o zamążpójściu?
Bo wbrew obiegowej opinii katoliczki nie szukają ani samca alfa, którego
to feministki chętnie by widziały na
liście gatunków zagrożonych wyginięciem, ani też księcia z bajki, gatunku,
którego naturalny habitat znajduje się
jedynie w ekosystemie magicznym.
Katoliczki szukają czegoś zupełnie
innego – jest nim samiec alfa Romeo.
Czyli kto? Czyli ty – a jeśli takim nie
jesteś, to czytaj dalej, dowiesz się, jak
się nim stać.
W dawnych, pięknych czasach problemy ze znalezieniem męża też istniały – bo istnieją one od zawsze – ale
istniało również więcej mechanizmów
społecznych, które przychodziły
z pomocą takiej niebodze, która nie
potrafiła sama przed ołtarz zaciągnąć
upatrzonego kandydata. Zaniknęła
przede wszystkim cała siatka po-
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Tradiświatek (tak, to ci, którzy lubią
pompony i chodzą na msze święte po
łacinie) jest chyba jedynym niesfeminizowanym w stopniu przerażającym
środowiskiem okołokościelnym. Ruch
Neokatechumenalny, Oaza, Odnowa
i inne grupy charyzmatyczne są sfeminizowane do tego stopnia, że biorąc
pod uwagę proporcje liczby kobiet
do mężczyzn wśród wiernych, szukanie męża bardziej przypomina obóz
surwiwalowy niż romantyczną opowieść. Biedna katoliczka, szczególnie
jeśli ma nieszczęście być na dodatek
studentką pedagogiki lub kierunków
pokrewnych, szanse na znalezienie
męża katolika ma niemal zerowe. Tym
bardziej że jednym z efektów feminizacji Kościoła jest ugruntowanie
zupełnie fałszywego przekonania, że
chrześcijaństwo jest religią dla ciot.
Co to znaczy? To znaczy, że większości
facetów wydaje się, że katolik to jakiś
frajer, który nic nie robi, tylko cały
dzień nadstawia policzki i bredzi przy
tym o miłości bliźniego. Nic bardziej
mylnego.
No dobrze, chodzi o miłość, ale
rzecz w tym właśnie, że katolickie
rozumienie miłości jak najdalsze jest
od tego, że miłość to jakieś pitu-pitu,
wzniosłe uczucia, podlane pociągiem
platonicznym. Miłość dla katolika
to nieustannie ponawiany akt wolnej woli albo też, w słowach prymasa
Wyszyńskiego, miłość to czas – jeśli kocham, to daję siebie, czyli mam

czas dla tej drugiej osoby, nie zaprząta
mnie nic innego. Spróbuj tak właśnie
kochać, dzień po dniu, w tysiącu drobnych czynności, w sytuacjach, które
niejednokrotnie będą wymagały od
ciebie heroizmu (i naprawdę nie mam
na myśli chodzenia z nią na całodniowe zakupy!), a zrozumiesz, co to znaczy być samcem alfa Romeo. Człowiek
jest wart tyle, ile jest w stanie dać
drugiemu.
Samca alfa Romeo w zasadzie nie
da się rozpoznać po wyglądzie. Nie
bez kozery mówi się „nie szata zdobi człowieka”, chociaż tak naprawdę forma jest jakąś wskazówką co do
skrywanej przez nią treści. Reguła ta
dotyczy mężczyzn w sposób bardzo
specyficzny. W takim sensie, że o ile
kobiecie udaje się czasem ubrać głupio
i wyglądać akceptowalnie, o tyle mężczyźnie niestety rzadko kiedy uchodzi
to na sucho. Powszechny kryzys męskości nie ominął i sposobu ubierania się. Współczesnemu mężczyźnie
wmówiono, że mężczyzną go czyni
forma, która albo robi z niego Tarzana w miejskiej dżungli obleczonego
w goreteks (wersja alpinistyczna) lub
przyozdobionego ćwiekami i blachami,
względnie dredem (wersja plemienna),
albo gimnazjalnego Piotrusia Pana
w pociętych spodniach, ray-banach
i wymiętej podkoszulce z napisem
„Piwo to moje paliwo”, tudzież „Jack
Wills Society 1975” (ewentualnie innego połączenia egzotycznie brzmiącej
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seksualny. Tak myśli nie twardziel, ale
ktoś, kto potrzebuje karnetu na żarcie
do pobliskiego baru mlecznego i pralki
automatycznej, a nie kobiety. Zapewniam was, drodzy panowie, że kobieta ma także inne głębokie potrzeby,
oprócz reprodukcyjnych.
W sumie my, kobiety, oczekujemy
często od mężczyzn cech sprzecznych.
Chcemy na przykład, żeby mężczyzna był jednocześnie i spontaniczny,
i konsekwentny; silny i wrażliwy; odpowiedzialny i szalony itd. A facet to
przecież nie jest taki czy inny zestaw
cech, ale konkretny człowiek z krwi
i kości – niedoskonały, owszem, ale
nie w tym rzecz, by doskonały był, ale
by pewną drogą dążył ku doskonałości. Samiec alfa Romeo nie będzie budował swojej męskości na podstawie
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nazwy z losowym numerem). Forma
samca alfa Romeo jest jednakże kwestią drugorzędną, a w tym eseju zupełnie nieważną. Bo tym, co stanowi oś
egzystencjalną samca alfa Romeo, jest
zestaw wartości, jakim hołduje. Wśród
nich najważniejsze jest zaś stawianie
Pana Boga na pierwszym miejscu. Bo
jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym
miejscu. Owo wszystko to kręgosłup moralny i system wyznawanych
wartości.
Dlatego właśnie katolicyzm jest
religią prawdziwych twardzieli, ale
jeżeli uważasz, że bycie twardzielem
polega na pluciu śliną gęstą na wszelkie myśli dotyczące założenia rodziny,
to padłeś ofiarą feminizmu. Jesteś nią
także, jeżeli uważasz, że największymi atrybutami kobiety są umiejętność
gotowania i prania oraz jej potencjał
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tego, czego oczekuje od niego kobieta
(chodzi właśnie o taką litanię życzeń
i cech). I że jako człowiek wolny i świadomy swojej wartości będzie robił to,
co do niego należy (także wobec kobiety), zamiast zastanawiania się, czy
spełnia/nie spełnia czyichś oczekiwań.
Samiec alfa Romeo żony nie szuka,
a nawet jeśli, to przede wszystkim
samemu nieustannie przygotowując
się do tego, żeby być dobrym mężem
dla tej, którą spotka i wybierze. Jeśli
mężczyzna ma przygotować siebie dla
swojej przyszłej żony, musi nieustannie dbać o formowanie siebie jako
człowieka, przyszłego męża i ojca. To
jest podejście miłości, czyli podejście
przygotowania siebie dla drugiego
człowieka i dawania siebie drugiemu
człowiekowi, w przeciwieństwie do podejścia oczekiwania i brania od drugiego człowieka. Samiec alfa Romeo wie,
że najważniejsza nie jest kompatybilność designu, ale oprogramowania.
Nie o to chodzi, jak się kobieta ubiera,
czego słucha, ale o to, jak jest dopasowana na poziomie systemu wartości.
Aby spotkać osobę podobną do siebie,
nie należy tracić czasu na przebywanie w środowiskach, w których nie ma
osób o systemie wartości podobnym
do naszego, ale trzeba być tam, gdzie
ludzie mają podobne do naszych ambicje, ideały, tradycje i zasady, według
których działają. A jeśli ktoś nie jest
szczególnie towarzyski, to internet nie
jest wcale złym miejscem, żeby kogoś

poznać. Byle nie stracić głowy i nie podejmować żadnych decyzji, zanim się
tej osoby nie spotka w rzeczywistości.
Światowe tendencje i koniunktura
są takie, że coraz mniej się opłaca lub
całkiem nie się opłaca być małżonkiem – zwłaszcza jeżeli jesteś mężczyzną. Do tego oczywiście dochodzi
atomizacja życia społecznego, która
przyczynia się do wzrostu liczby osób
obu płci żyjących w samotności. Coraz
bardziej powszechna (wśród obu płci)
staje się opinia, że związek (nie tylko
małżeństwo, ale każdy związek miłosny) się nie opłaca – przynosi mnóstwo kłopotów, a to, co w nim dobre,
można kupić na rynku jako usługę. Przykładem są stojące na japońskich ulicach budki z przytulaniem.
Za opłatą można się w nich pościskać
z dziewczyną przez 15 minut. Samiec
alfa Romeo nie pojmuje relacji z kobietami w kontekście usługa–zapłata. Jeśli rozlicza, to najpierw siebie,
a rozliczanie drugiej osoby stanowi dla
niego jakiś (mały, ale nie do zlekceważenia) sygnał do niepokoju. Jeśli jest
cierpliwy, wyrozumiały i wielkoduszny, to nie po to, by poczuć się lepiej
i zaspokoić swoje poczucie zajedwabistości. Jeśli robi coś dla dziewczyny, narzeczonej, żony, to z myślą o jej
satysfakcji, nie swojej. Podejście na
zasadzie: „ja dzisiaj posprzątam budę,
zajmę się dziećmi, wykąpię je i ułożę
do snu, żeby móc wieczorem wyskoczyć na koncert albo domagać się innej
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wysiłkiem, taki mężczyzna rozumie,
że bez pracy (w tym pracy nad sobą)
niczego nie osiągnie. Jednocześnie
wie dobrze, że praca jest nie celem
samym w sobie, ale raczej narzędziem
kształtującym i hartującym charakter człowieka. Przy czym, podkreślam,
nie mam na myśli tego, że takiemu
mężczyźnie wszystko w życiu musi
się zawsze udać. Porażki są naturalną
częścią życia i samiec alfa Romeo umie
je znosić i wyciągać z nich wnioski na
przyszłość.
Nie chodzi tu o ludzi, którzy są
tak strasznie zagorzali i wewnętrznie
wszystkiego pewni, że żyją w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, co
z kolei sprawia, że nie zadają sobie niektórych pytań i samych siebie traktują
w kategoriach prawdy objawionej. Samiec alfa Romeo nie jest kimś, kto tak
strasznie uczepił się wiary, że przybiera ona w jego życiu bardzo rygorystyczne, wręcz karykaturalne formy.
Samiec alfa Romeo to nie jest ktoś, kto
latami jest ślepy na jakieś niewygodne
dla niego zagadnienia, które dopiero weryfikuje życie. Jednym słowem,
jest katolikiem „gorącym” – ale to nie
oznacza ani cielęco-naiwnego ignoranta nieznającego życia, ani chamskiego
bufona z błyskiem katolickiej pogardy w oku. Samiec alfa Romeo to taki
rodzaj mężczyzny, który gdy rano się
budzi i jego stopa dotyka podłogi, to
diabeł w piekle z przestrachem mówi:
„Cholera, wstał...”. Ω
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rekompensaty”, nie istnieje dla samca
alfa Romeo. Oczywiście jest to jazda
na ślepo i bez trzymanki, podczas której cholernie się człowiek odkrywa.
Dlatego tylko samiec alfa Romeo ma
odwagę znaleźć się w takiej sytuacji,
w której może przecież zostać łatwo
wykorzystany przez drugą osobę, o co
nietrudno wśród bliźnich pojmujących
rzeczywistość jako (niekoniecznie ekonomiczny) rachunek strat i zysków;
rachunek otrzymanego świadczenia
(usługi) i uiszczonej ceny. Ale to trochę tak jak z wychowywaniem dzieci.
Po co je wychowujemy? Oczekując zapłaty? Wsparcia podczas emerytury?
Czy po to, żeby przekazać im pewien
zestaw zasad oraz usamodzielnić? Po
to, aby były szczęśliwe, aby w życiu
postępowały dobrze, nie krzywdząc
innych i siebie?
Zaznaczę od razu, że jeśli chodzi
o kryteria dotyczące dzieci, to samiec
alfa Romeo po pierwsze musi chcieć
je mieć, po drugie musi lubić je robić,
po trzecie własne cierpliwie znosić, po
czwarte starać się je utrzymać, po piąte aktywnie uczestniczyć w ich wychowaniu i po szóste nie może skąpić na
edukację. Te cechy są nieodzowne – samiec alfa Romeo prezentuje bowiem
aktywne, nie zaś reaktywne podejście do życia. Zamiast zachowywania
się na zasadzie „jakiego mnie, Panie
Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz”
i czekania, aż manna spadnie z nieba,
żeby sobie rąk nie trzeba było brudzić

Ala Bama

Kato f

1 57

Ponieważ sama czynię podobnie (podczas tych co nudniejszych kazań), postanowiłam swoje refleksje zebrać, oszlifować i wyartykułować w postaci autorskiej typologii. Typologia ta jest tendencyjna
i złośliwa, zaś użyte w niej nazewnictwo pełne uprzedzeń.
Wszystkich katolików, niezależnie od płci, można najogólniej
podzielić na typ tradycyjnego katolika (dalej jako trads), neokatolika (dalej jako neo-, neon) i całą resztę (czyli tzw. normalsa).
Kryterium podziału stanowi preferowana forma rytu rzymskiego:
trads woli nadzwyczajną formę, normals i neon formę zwyczajną.

o faszyn
Ten ostatni jednak dodatkowo wybierze nabożeństwa prowadzone przez ruchy neokatechumenalne, odnowowe i charyzmatyczne.
Przy omawianiu poszczególnych typów będę się posługiwać niniejszym rozróżnieniem, które powinno ułatwić umiejscowienie ich
na osi katolicyzmu.
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Wizyty w kościele, poza oczywistą motywacją, posiadają
również aspekt socjologiczno-obyczajowy. Jest bowiem
wizytujący wystawiony na działanie wszelakich typów
osobowości i folkloru kościelnego, w wydaniu zarówno
męskim, jak i żeńskim. Owym antropologicznym
obserwacjom sprzyja rosnący w popularność churching,
zaś materiał empiryczny jest na tyle bogaty, że nawet
w najbardziej zeświecczonych enklawach miejskich
daje się rzeczone obserwacje uskuteczniać.
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MĘŻCZYŹNI
Trumniak
Na pierwszy rzut oka można by go zakwalifikować jako podtyp
tradsa, jednak niekoniecznie musi nim być. Jego afiliacja nie ma
tu, de facto, w ogóle znaczenia. Cechy szczególne to wyciągnięta (a raczej niewpuszczona w spodnie) koszula, zazwyczaj biała,
zestawiona z garniturowymi, zazwyczaj za długimi i/lub za szerokimi spodniami, co daje efekt pracownika zakładu usług pogrzebowych. Powiecie, że ten opis pasuje do 50% populacji katolickiej?
Podpowiedź: koszula najprawdopodobniej ma krótki rękaw. Do
tego konieczne są quasi-eleganckie trumniaki i oto przed oczyma waszego poczucia estetyki roztacza się widok wprost – no
właśnie – trumienny. W zimie całości towarzyszy zupełnie niegarniturowa, puchowa kurta, nigdy płaszcz (najbardziej reprezentatywni przedstawiciele tego typu dbają, żeby kurta była krótsza
od koszuli, która w ten sposób może bezkarnie i filuternie wystawać spopod puchu). Wyraz twarzy zamyślony, by nie rzec marsowy, a la późny Camus lub wczesny Nietzsche. Wąs niekonieczny,
acz przydaje dostojeństwa; zazwyczaj przerzedzony.
Koneser
Podtyp tradycyjnego katolika. Stanowi te 2% społeczeństwa 1,
które wybierają produkty i usługi absolutnie najwyższej jakości.
Koneser to perfekcjonista, profesjonalista, indywidualista, intelektualista, audiofil, bibliofil i smakosz. Używa wiecznych piór
i szczotek z naturalnego włosia. W zasadzie posiada cały zestaw
szczotek z naturalnego włosia i wie, która do czego służy. Posiada
też zestaw podróżny takich szczotek. Jego słabością są artykuły
papiernicze. Maluje akwarele bądź ma komplet profesjonalnych
ołówków, potrafi również grać na przynajmniej jednym instrumencie muzycznym. Czytuje blog The Catholic Gentleman. Latem
prezentuje się niczym francuski dyplomata wizytujący w kolonialnych Indiach, zimą nosi kaszmirowe swetry, koszule w prążki i Fe1

Statystyka wymyślona dla potrzeb niniejszego artykułu.

Wszechpolak
Z całą pewnością jest to podtyp tradycyjnego
katolika. Wpięty w poły fleka (tudzież flekopodobnej kurtki) Szczerbiec, ogolone na zapałkę
włosy, wojskowe buty, bezkompromisowe
spojrzenie… Oto on, prawdziwy katolicki
wojownik. Jest tak skupiony na mszy (co się
chwali), że raczej nie nawiążecie z nim kontaktu wzrokowego (chyba, że się pomylicie
podczas Confiteoru, czego nie polecam, bo
może was zgromić spojrzeniem, w którym zabłyszczą pioruny Grunwaldu). Jeśli jednak uda
się wam nawiązać relację, to proponuję rozpocząć konwersację w języku łacińskim, np. pogodnym i życzliwym „Salve frater”.
Ponieważ Wszechpolak jest zajęty wojowaniem
Mieczem Chrobrego, przygotuj się, że będziesz
za nim podążać z jego tarczą, naramiennikami
i wszelkimi innymi utensyliami bojowymi w jednej ręce. W drugiej będziesz dzierżyć jego dzieci,
psy, konie, siodła, jadło i napitki. Dlatego właśnie
Wszechpolak najchętniej wiąże się z Matką Polką
bądź Matką Wszechpolką – w tym drugim wypadku jest jednak zmuszony nosić sobie
wszystko sam, bo przecież wybranka
walczy u jego boku.
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dorę. Nie posiada dżinsów ani dresu, albo się do tego nie przyznaje
(jeśli ci je pokaże, to z dużym prawdopodobieństwem jest w tobie
szaleńczo zakochany).
Jego wybranką, ze względu na łączące ich wyczucie estetyki,
jest zazwyczaj tradi femme fatale. Jeśli interesuje cię ten typ, to
zacznij czytać co wieczór słownik wyrazów obcych i obejrzyj kilka razy „Śniadanie u Tiffany’ego”. Mam również ogólną radę dla
wszystkich pań zainteresowanych tradycyjnymi katolikami: jeśli
macie do czynienia z jakimkolwiek podtypem tradikatolika, od
razu bierzcie się za dzierganie własnej mantylki.
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Wędrowiec
Zagorzały zwolennik odzieży sportowej w wydaniu profesjonalnym. Zimą wzuwa górskie buty, kurtkę z Gore-Texu, polar i multifunkcyjny Buff. Jest to typ kosmopolityczny, dlatego można go
spotkać zarówno na tradi-mszach, neo-mszach, jak i na osiedlowym NOMie. W celu zadzierzgnięcia znajomości spytaj go o zdjęcia z ostatniej wyprawy, ulubiony obiektyw lub o to, co sądzi
o efekcie rybiego oka. Jeśli mu się spodobasz podda cię różnorakim próbom: przegna cię przez całe Orkady, zakaże ci używać różu
i podkładu (o cieniach do powiek nie wspominając), a wkrótce
twoją najbardziej uwodzicielską częścią garderoby stanie się bielizna termoaktywna.
Przystojny neon
Zastanawiacie się, co ten gość robi w waszym kościele. Zapewne
jest w drodze do Taize i po prostu GPS go zmylił. Reprezentanci
tego typu rzadko oddalają się od terytorium swojego stada, którym jest zazwyczaj ośrodek jezuicki, dominikański lub salezjański.
A zatem, drogie czytelniczki, jeśli natraficie na takiego w waszej
parafii, to nie czekajcie z inicjowaniem kontaktu i katolickim bon
motem (polecam na przykład ten: „Jak sądzisz, co miał na myśli
święty Paweł pisząc <Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym!>?”). Pod warunkiem oczywiście, że lubicie się łapać za ręce
podczas mszy, modlić o uzdrowienie i słuchać Mocnych w Duchu
oraz Hillsong United.
Letnia garderoba naszego bohatera jest wypełniona lnianą
i bawełnianą konfekcją, która przywodzi na myśl nowoczesnego
pielgrzyma. Zimą omawiany typ może się upodobnić do kolegi
wędrowca.
Najczęściej wiąże się z typem oazówki bądź z bieszczadzkim
aniołem. Narzeczeństwo upływa mu na uczęszczaniu na agapy
i dyskusjach o kościele otwartym.
Neo-normals
Neo-normals to, jak sama nazwa wskazuje, hybryda neona i normalsa. Gatunek ten stadnie okupuje wszelakie portale randkowe
dla katolików. Jego autorytetem jest Jan Paweł II, lubi dobre kino,

Hipsterkatolik
Jeden z nowszych gatunków, choć ilość osobników
stale rośnie. Jego tereny łowieckie to kawiarnie,
klubokawiarnie, kawiarnio-antykwariaty, galerie,
kina, galerio-kawiarnie itp. Ma brodę, ironiczny
t-shirt i vintage sweter ze swapu/po tacie. Podobnie do konesera lubi przedmioty użytkowe z minionych dekad, jednak w przeciwieństwie do swojego
kolegi miksuje je z najnowszymi gadżetami. Dlatego oprócz maszyny do pisania posiada laptop
z jabłkiem, smartfon z jeżyną, tablet oraz czytnik
e-booków. Jeśli słuchawki, to nauszne, jeśli muzyka, to indie, jeśli fanpage, to „Hipster prawica”.
Zainteresowana? Załóż sobie konto na last.fm
i podrasuj statystyki, załóż jakiś ironiczny fanpage, najlepiej taki, który lubią cztery osoby (łącznie
z tobą), a na swój Instagram wrzucaj zdjęcia estetycznych wypaczeń, których dopuszcza się proboszcz twojej parafii. Kup sobie damkę, przystrój ją
wonnym kwieciem i przejeżdżaj kilka razy dziennie
obok jego ulubionej kawiarni. Może cię zauważy.
Jeśli nic nie zadziała, spróbuj go potrącić. Rowerem, oczywiście.
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dobrą książkę i dobrą kuchnię, słucha każdego gatunku muzyki po trochu, a wypoczywa najchętniej
na łonie natury. Z Tą Jedyną aka Ukochaną Osobą,
oczywiście.
Lubi oazy, lubi pielgrzymować do Watykanu.
Lubi też sandałki, niekiedy niestety w komplecie
ze skarpetkami. Nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi
do swojego stylu ubierania, przez co – podobnie
do kolegi trumniaka – ma tendencję do popełniania konfekcyjnych gaf. Od tego ostatniego różni
go jednak pogodniejsze usposobienie i wynikające
zeń upodobanie do nieco żywszych i jaśniejszych
kolorów.
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KOBIETY
Oazówka
Ten typ występuje w dwóch wersjach: neokatolickiej oraz tradikatolickiej. W wersji neo bardzo często niestety uosabia archetyp
zaniedbanej katoliczki, która wygląda, jakby od najmłodszych lat
trenowała staropanieństwo. Spódnice do połowy łydki, wyciągnięte t-shirty, zniekształcające ciało bluzy z kapturem, źle dobrane
oprawki i dwa warkocze po bokach głowy – neo-oazówka to stylistyczny odpowiednik neo-normalsa. Wspaniale jednak nadaje
się na żonę, ponieważ jest czuła, ciepła i uległa, a do tego potrafi
gotować.
W wersji tradycyjnej typ ten można określić jako „być jak
Elisabeth Bennet”. Kwieciste sukienki, nieobecne, rozmarzone
spojrzenie, włosy splecione w romantyczny kok – od koleżanki
neo-oazówki odróżnia ją z pewnością lepsze wyczucie stylu. Emocjonalnie jednak są do siebie bardzo podobne – to kobiety o spojrzeniu łani, które pragną, byś się nimi zaopiekował. Jeśli jesteś
troskliwy, to masz bardzo duże szanse, by zawrócić im w głowie.
Bieszczadzki anioł
W zależności od pokolenia, które reprezentuje, jest fanką Antoniny Krzysztoń, Zdrowej Wody i Starego Dobrego Małżeństwa
bądź – w wersji młodszej – muzyki świata. Bieszczadzki anioł ma
kilka punktów stycznych z oazówką, jednak cechuje się o wiele
bardziej oryginalnym, indywidualnym stylem. Uwielbia etniczną biżuterię, etniczne wzory, etniczne suknie i chusty, a wszystko
to najlepiej fair trade. Nie boi się kolorów, chętnie przyoblekając
się w turkusy, ochry, oliwkowe zielenie, cyklameny i amaranty.
Bieszczadzki anioł jest barwny, radosny i pełen miłości – chętnie
zatańczy podczas modlitwy uwielbienia lub podzieli się własnoręcznie wyplecioną bransoletką. Zazwyczaj wiąże się z neonem lub
neo-normalsem.
Wędrowniczka
Żeński odpowiednik wędrowca. Jej nie trzeba przekonywać do
butów z membraną, oddychających kurtek i bielizny funkcjonal-
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nej. Sama, z własnej woli, przegoni się też przez Orkady, Cyklady, Bieszczady i Biegun Północny. Prawie zawsze wygląda, jakby
właśnie wracała z jakiejś wyprawy albo właśnie się na nią wybierała. W makijażu preferuje styl „no make-up”, a zawartość szafy
dyktują jej katalogi firm sportowych i turystycznych (choć czasem
zdarzy jej się zaszaleć i do dominujących na jej ubraniach kolorów
ziemi dorzucić np. różową czapkę z pomponem). Zwolenniczka
zdrowego ducha i zdrowego ciała. Jada racjonalnie, wysypia się,
bez nałogów. Pozna kawalera, z którym będzie dzielić pasje oraz
menażkę.
Tradi femme fatale
Kobieta z klasą, preferująca styl minionych dekad, najczęściej lat
20.-50., choć zdarza się jej również sięgać do drugiej połowy XIX w.
Jej szal to etola, jej płaszcz to pelisa, zamiast pidżamy nosi peniuar i z dużym prawdopodobieństwem jest w posiadaniu mantylki.
Lubi halki, pończochy, rajstopy ze szwem, toczki, czerwone pomadki i kreski na powiece, a perfumy przechowuje tylko we flakonach z pompką. Imponuje jej intelekt, dobry smak i wychowanie,
jak również przywiązanie do tradycji, dlatego zazwyczaj rekrutuje
się spośród tradycyjnych katoliczek. Jest żeńskim odpowiednikiem konesera i to z nim najczęściej się wiąże. W pozostałych wypadkach wybierze Wszechpolaka.
Jeśli pociąga cię tradi femme fatale, musisz wiedzieć, że to typ
władczy i przekonany o swej racji; może ci co najwyżej pozwolić
żyć w przeświadczeniu, że to ty rządzisz.
Rebeliantka
Kobieta z wyglądu silna i zdeterminowana. Jej stylizacje są oryginalne, „z pazurem”, stąd można im przypisać punkowy charakter.
Spectrum inspiracji rozciąga się tu od szalonych lat 20., poprzez
The Clash i The Cure, aż po Agyness Deyn: może to być piercing,
krótkie, rude włosy, quasi-militarne obuwie, skórzana ramoneska,
mocniejszy niż u większości katoliczek makijaż, warkocz w stylu Tymoszenko lub oryginalny kapelusz. Opcji jest wiele, ważne,
żeby miały one rebeliancki charakter.
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Posiada jedną wadę: śpiewa najgłośniej w całym rzędzie
i najprawdopodobniej fałszuje,
także przestańcie wreszcie patrzeć z wyrzutem na staruszkę
w trzeciej ławce po lewo i przerzućcie wzrok (oraz słuch) na
stojącą obok niej panią.
Żeby się tobą zainteresowała musisz sam mieć duszę
buntownika, co wskazywałoby
na Wszechpolaka jako dobrego
kandydata na małżonka. Niestety, Wszechpolacy zazwyczaj
szukają Matek Polek, dlatego
rebeliantki najczęściej wiążą się z dwoma (lub więcej)…
kotami. Cała nadzieja w hipsterkatolikach, jednak czy jakakolwiek kobieta jest w stanie
wygrać z maszyną do pisania
Olivetti? Ω

O MUNDURZE
KONSERWATYSTY
NA UNIWERSYTECIE
Jakub Dybek

Dzisiejsze ubrania,
jak rewolucyjne
idee – zużywają się
po jednym sezonie.
Garnitur jest dziś
uniformem korporacji,
współczesnego
niewolnika
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Uniwersytecki kanon mody wydawał mi się nienaruszalny. Wśród
kadry akademickiej reprezentował go dla mnie w sposób ścisły
Profesor G. Nosił on niezmiennie dwa rozmiary za duży garnitur
koloru wiosennego błota. Jego starannie ogolonej szyi trzymał
się biały, krochmalony kołnierzyk, ściśnięty do granic możliwości
źle zawiązanym, poliestrowym krawatem. Całości dopełniały obskurne pantofle niewiadomej proweniencji. Jakby tego było mało,
ubiór ten przedziwnie korespondował z grubo ciosanym sposobem bycia Profesora, niemal mechanicznym sposobem poruszania
się, powolnym cedzeniem słów pod nosem, odpychającym spojrzeniem klerka.
Nic więc dziwnego, że ubiór, co się zowie, elegancki i próba
przymuszenia mężczyzn do założenia na siebie owego wzbudza
w nich odruchowo skojarzenia z moim dobrodusznym Profesorem G. Elegancki znaczy niewygodny, sztuczny, nudny. Któż z nas
lubi się czuć przebrany? Garnitur jest dziś uniformem korporacji,
współczesnego niewolnika. 50-letni mężczyzna w podkoszulku
z Kaczorem Donaldem wydaje się symbolem sprzeciwu, dystansu
do siebie i ogółu.
Dlatego po drugiej stronie korytarza, kiedy G. spieszy do
pomieszczeń instytutu, w którym pracuje, siedzą w kucki, stoją nieprzebrani studenci. Wolni od konwencji i nudy. Nażelowani chłopcy, bo przecież nie mężczyźni, uśmiechają się głupawo
w wyciągniętych T-shirtach z dekoltem do pępka, w spodniach
z dziurami na wysokości kolan. Dziewczyny, bo przecież nie kobiety, w bezkształtnych spodniach dresowych i bluzach z kapturem, względnie – legginsach i butach na ogół przeznaczonych do
biegania. Strach powiedzieć koleżance z roku, że pięknie wygląda. Jak uświadomiono mi niedawno, powinienem – chcąc wyrazić swój zachwyt – napomknąć raczej o „dobrze skomponowanej
stylizacji”.
Więc stoimy na tym uniwersyteckim korytarzu i spoglądamy
na siebie jak na kosmitów. G. na tę naszą barbarię, obrażającą jego
wysublimowany gust, a studenci na G. – z niekłamanym niedowie-

Profesor G. nosił
(…) niezmiennie
dwa rozmiary za
duży garnitur koloru
wiosennego błota
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Garbiłeś się? Mistrz
krawiecki wiedział,
jak dobrać krój

rzaniem, bo przecież to niemożliwe, żeby nie miał w domu lustra.
A przecież okładana konserwatywnymi pięściami demokratyzacja
kultury jest dla konserwatysty wielką szansą. Olbrzymią szansą
na poeksperymentowanie z własną garderobą.
Rewolucja zjada własne dzieci
Dzisiejsze ubrania, jak rewolucyjne idee – zużywają się po jednym
sezonie. Wycierają, prują, nie wytrzymują próby czasu. Modne
tego lata buty pozwalają chłopcom na chwilę zająć lepsze miejsce
w stadzie, pożądana spódnica klasyfikuje dziewczynę w polskiej
ekstraklasie albo hiszpańskiej Primera División. 		
Szanowne Panie, nie wiem, jak wyglądało to z punktu widzenia
kobiecej szafy kilkadziesiąt lat temu. Natomiast nasi pradziadkowie mieli w swojej garderobie najczęściej dwa garnitury – jeden
na co dzień i drugi od święta. Były drogie, bardzo drogie. Szyte na
miarę, starzały się razem z nimi. Małe dzieła sztuki rzemieślniczej,
które potrafiły służyć przez kilkanaście lat. Garbiłeś się? Mistrz
krawiecki wiedział, jak dobrać krój. Potrzebowałeś czegoś na upalne dni? Krawiec wiedział, jaki splot materiału zaproponować, by
był maksymalnie przewiewny.
Później przyszły lata prylu – wszechobecnego dziadostwa i szarości. Jakoś nietrudno się dziwić, że szycie na miarę stało się zbytkiem, gdy niewiadomą była kostka masła na kuchennym stole.
Natomiast po czterdziestu latach z okładem w sukurs naszej szafie przyszła demokracja. Ustrój, który w swojej liberalnej formie
pozwala na wszystko. Lepiej. Ustrój, który pozwala przestać się
starać i nazywa to ucieczką przed konwenansem. W tej materii nie
zostało nam nic z herbertowskiej czułości do rzeczy – kupujemy je
szybko, szybko zużywamy, szybko się ich pozbywamy. Ktoś powie:
dobrze, racja. Ale to ulica. Co z uniwersytetem?
Mężczyzna elegancki to ten, który nie musi być modny. Czy
trzeba nas przekonywać do korzyści z bycia nie na czasie? Elegancja trwa, moda się zmienia – przeczytajcie w kompendiach dla
współczesnych. Czyż nie jest to kuszące credo konserwatywnego ewolucjonisty? Jakość naszych koszul może być świetną miarą
jakości naszej cywilizacji. Oczywiście, nie zabraknie wśród nas
tradycjonalistów pokroju Gila Pendera z filmu Woody’ego Allena.

Kanoniczny dres
Konserwatywni studenci zapomnieli, że to nie garnitur i ładny
krawat mają przyciągać spojrzenia ich koleżanek, tylko kindersztuba ich właściciela. Profesor G. zapomniał, że czas grubych marynarek ze sztruksu przeminął, a w sklepach można już dopasować
rozmiar spodni do własnej sylwetki – z estetycznym i praktycznym pożytkiem dla Profesora i jego otoczenia. I chciałbym w tym
miejscu spuentować, ale nie wspomniałem o jeszcze jednej, drobnej sprawie.
Otóż ośmieliłem się kiedyś i po egzaminie u Profesora G., gdy
już zwrócił mi indeks, w dość bezczelny (a jednak subtelny) sposób
zakomunikowałem mu, że ma brzydko zawiązany krawat. Bąknąłem coś, że four-in-hand będzie lepiej pasował do jego typu twarzy.
Profesor spojrzał na mnie, zmarszczył brwi. Podniósł nieznacznie
do góry rękę i gdy już podjąłem decyzję o jak najszybszym opuszczeniu auli, z wprawą począł rozsupływać krawat.
– Panie Jakubie, dziękuję za sugestię. Z węzłami nigdy sobie nie
radziłem. Ojciec regularnie się ze mnie śmiał, ale zawsze powtarzał, że od dobrze zawiązanego krawata lepiej mieć dobrze zawiązane poglądy.
I to nie tak, że wtedy zrozumiałem, iż krawat jest nieważny.
Zmieniłem tylko optykę. Miarą sztuki nie jest to, czy jest estetyczna, ładna, tylko to, czy tworzy tablice wartości. Jeżeli jakieś ciuchy
pozwalają nam stać prosto i trzymać się godnie – to wkładajcie swoje ulubione T-shirty i dresy. A ja jutro idę do sklepu po
własne. Ω
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Karmiących się fantomami z przeszłości purytanów, niepozwalających klasycznie skrojonym dżinsom przebić się do mainstreamu
współczesnej elegancji. Po stu latach, pod pewnymi warunkami,
być może warto rozważyć ich akces do kanonu klasycznych spodni
męskich?

Konserwatywni
studenci zapomnieli,
że to nie garnitur
i ładny krawat mają
przyciągać spojrzenia
ich koleżanek,
tylko kindersztuba
ich właściciela

Ksawery Gawrosz

Ciuchy
lewicy
Nie jest prawdą, jak
twierdzą złośliwi, że na
lewicowcach wszystko
leży jak na krześle
w radiowym studiu.
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Podobnie jak w innych dziedzinach życia społecznego, także
w kwestiach ubioru w przypadku lewicy byt określa świadomość
(estetyczną). Z czego czasem nie zdają sobie sprawy sami goszyści. A przecież nierzadko moda męska i damska w wydaniu lewicy
kawiorowej i kaszankowej to zupełnie inne światy. Także cenowo.
Dlatego gdy spotkasz lewaka, zanim szczegółowo wypytasz go
o poglądy i zaorzesz jak ojczystą bruzdę ziemi, poddaj go konsumenckim oględzinom. Od stóp do głów sprawdź wszystkie metki.
I oby nie miał wówczas na sobie ciuchów firm ostatnio przez lewicę bojkotowanych.
Poza kryteriami klasowo-finansowymi rzecz wymaga ścisłej
typologii, także przez wzgląd na odmienne kanony elegancji przyjmowane na prawicy. Tam każdy „młody stareńki” konserwatywny
liberał wygląda jak kopia wyobrażeń o staroświeckim dżentelmenie, gdy na lewicy daje się zauważyć większą różnorodność
stylów. Szczególnie wśród lewicowych studentów, prekariuszy
i „niskozarabiających”, niezależnie czy bliżej im do opcji obyczajowej, czy prospołecznej, kształtowanie gustów ściśle przenika
się z asortymentem ciuchlandów. Nie od rzeczy będzie dodać, że
przy zaporowych cenach odzieży firmowej sklepy z tanią odzieżą
ratują społeczeństwo przed chodzeniem w łachmanach. Rzadko kto zwraca uwagę na ten ciekawy wątek kulturowo-społeczno-gospodarczy. Otóż bez plebejskich lumpeksów moralność
publiczna w ojczyźnie miłującej wartości prawicy byłaby nastawiona na szwank ciągłym widokiem istnych gołodupców, nie tylko
emerytowanych.
Wróćmy do lewicowej mody. Wiosna i lato należy do poliamorystów, którzy lubią mieć na sobie jak najmniej z przyczyn praktyczno-ideologicznych. Tekstylia, podobnie jak monogamia, to jeszcze
jeden z przejawów kapitalistycznego ucisku. A przecież chodzi
o to, żeby wyklęty lud powstał z ziemi, nie przydeptując sobie nogawek imperialistycznych dżinsów. Jeszcze mniej niż poliamoryści
mieli na sobie tylko bohaterowie Lubiewa Witkowskiego, szukający
męsko-męskiej przygody na nadbałtyckich plażach w latach 80. Na
marginesie: skoro Adam i Ewa chadzali na golasa, względnie skąpo
odziani, to czy naturyzm i topless są lewackie, czy może źródłowo
konserwatywne?
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Zawiłości lewicowej garderoby wiążą się także z przenikaniem
światopoglądu z sympatiami do subkultur poza(meta)politycznych. Z dużą dozą pewności można zaryzykować tezę, że inaczej
będzie się ubierał lewak – fan hip-hopu, inaczej miłośnik brytyjskiej piłki nożnej i wyspiarskiego punka, odziany w stylu casual,
w bluzie z nadrukiem Dropkick Murphys, a jeszcze inaczej zlewaczały uniwersytecki doktorant/doktor socjologii w nieodzownej
w naukowym środowisku marynarce bądź neutralnym kolorystycznie sweterku. Widziano nawet lewaków pod czerwoną muszką, co trzeba uznać za prowokację wobec wyznawców Korwina
Krula.
Rzadko jednak można spotkać goszystów zdobnych krawatem,
chyba że wśród postkomunistycznej, politycznej burżuazji i jej
młodszego narybku. Zdecydowanie częstsze na szeroko rozumianej lewicy są dredy, nie do wyobrażenia wśród obciętych na zero
radykalnych prawicowców. W tym kontekście stary tożsamościowy
konflikt między łysymi a długowłosymi wciąż pozostaje aktualny.
Choć nie od rzeczy będzie dodać, że z kolei brodę można zapuścić
i dla ojczyzny, i w imię rewolucji. Broda w ogóle ma to do siebie,
że lubią ją i miłośnicy uniwersaliów, i piewcy walki klas. Milczący brodaty tomista trudny jest do odróżnienia od milczącego
brodatego marksisty, nie należy jednak żadnej summy oceniać po
okładce.
Przydatna dla bardziej miarodajnych, opartych na statystykach
analiz będzie obserwacja uczestnicząca. Tej najłatwiej dokonać na
manifach i antifach. W oczy rzucają się wówczas tęczowe czapki
i szaliki, możliwie jak najbardziej wielobarwne dodatki do ubrań.
Na lewackich panelach i dyskusjach zwykle każdy z zaproszonych gości ma jakiś czerwony element stroju: od butów po zegarek przez sweterek bądź spodnie. Tutaj wyróżniają się ludzie ze
środowiska „Nowego Obywatela”, w czarnych koszulkach z kołnierzykiem i pomarańczowym logo pisma na piersi. Ale to znani
kryptofaszyści, więc uniformizacja w ich przypadku nie dziwi.
Zauważmy przy tym, że z mody dawno wypadły koszulki z Che
Guevarą. Swego czasu środowisko „Krytyki Politycznej” promowało za to T-shirty z Lechem Wałęsą i Henryką Krzywonos, wskazując jednoznacznie, że nie jest im wszystko jedno. A o redakcji
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„Nowych Peryferii” krążą plotki, że ze względu na skrupulatnie
pielęgnowaną peryferyjność kupują ciuchy bezpośrednio w wegetujących podłódzkich odzieżowych manufakturach, omijając sieć
pośredników za pomocą leśnych ścieżek pamiętających czasy rewolucji 1905 roku. Cześć im i chwała, Chińczykom wała!
Osobny temat: „lewica a odzież ze sklepów z militariami i gadżety typowe dla ruchu prepersów”. Jak wiadomo, prepersi to
subkultura gadżeciarzy przygotowujących się na świecką apokalipsę. Gromadzą konserwy, ziemniaki, szczaw i mirabelki, fińskie
noże, szwajcarskie scyzoryki, buty z demobilu, survivalowe plecaki, latarki z radiem i GPS itd., itp. Rymowany ciąg skojarzeń podsuwa pewne tropy: prepersi-skłotersi. Gdy w listopadzie 2013 roku
wzmożonej narodowo młodzieży wyszły naprzeciwko warszawskie
skłoty, kraj obiegły zdjęcia lewaków w kominiarkach z koktajlami
Mołotowa, odpierających atak „białej siły”. Ten szczęśliwie
antypacyfistyczny ludek (zdolny do reakcji na „pokojową manifestację” narodowych uczuć) nad tęczowe szaliczki i sportowe obuwie przedkłada spodnie bojówki, twarzowe
kominiarki, względnie arafatki. Lewaccy prepersi zawsze na propsie, że tak powiem lakonicznie.
Zdaję sobie sprawę z szowinistycznego charakteru
niniejszej notki. W bardzo małym stopniu uwzględniłem damskie preferencje odzieżowe i style ubioru
na lewicy. Można o to zapytać Annę Grodzką. Zaryzykuję jednak roboczą tezę, że ze względu na przyjęte
dziś powszechnie standardy uniseks znaczna część
damskiej garderoby – na ogół poza
bielizną, biżuterią, garsonką i spódniczką – będzie prezentowała się bardzo
podobnie. Szczególnie w plebejsko-rustykalnym, dość powszechnym nurcie mody, na
który składają się zwykle trampki, dżinsy i roboczo-dresowe bluzy.
Dodajmy na koniec, że w ramach gender studies, konferencji episkopatu i specjalnej grupy parlamentarnej
trwają wzmożone dociekania, jak właściwie ubiera się Potwór
Dżęder. Ale to temat na osobny tekst... Ω
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MODA
TURECKA
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Anna Stępniak

Co to jest moda turecka: moda
w Turcji czy moda Turków?
I w jaki sposób zdefiniować dziś
Turka – obywatela Turcji?
Czy może być nim jeden z dwudziestu
tysięcy tureckich Żydów mieszkających
w Republice Turcji lub przedstawiciel
greckiej diaspory, nie wspominając
o Kurdach? Odkąd powstała Republika Turcji, bogactwo kulturowe Imperium Osmanów zostało zepchnięte na
bok, a podwaliną tożsamości stał się
turecki nacjonalizm. Aby jednak zrozumieć sens pytania o modę związaną
z tym krajem, należy dokonać małego porównania: czym jest na przykład
moda polska, moda Polaków? Czy da
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się zauważyć jakieś cechy dystynktywne ubioru mieszkańców Krakowa, Płocka czy Mochnaczki Wyżnej w powiecie nowosądeckim? Pozostawiając to
ostatnie pytanie bez odpowiedzi, chcę
podkreślić, że wszyscy Turcy, których
znam, nie chcą być uważani za egzotyczne zjawiska; nie widzą w swoim
wyglądzie niczego, co miałoby wzbudzać emocje lub ponadprzeciętną ciekawość, i jednocześnie podkreślają, że
w mentalności i obyczajach daleko im
do Pakistańczyków czy Irańczyków.
Należy też pamiętać, że choć dzisiejsza Turcja pozbawiona jest tego
bogactwa kulturowego, jakie istniało
w Imperium Osmanów (ponieważ żyło
tam wielu Żydów, Ormian, Greków), to
zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami jest duże. Wyróżnia się
w Turcji trzy podstawowe wpływy kulturowe: śródziemnomorski, bliskowschodni i kaukaski. Stąd odmienne style życia w Bodrum, Karsie i Gaziantep.
90 lat republiki
Georg Simmel zauważył, że moda zaspokaja dwie podstawowe potrzeby
(sprzeczne ze sobą): indywidualizacji
i naśladownictwa. Sądzę, że najciekawsze dla czytelnika będzie skupienie się
głównie na modzie ulicznej, przede
wszystkim kobiecej.
Moda to zjawisko społeczne, odzwierciedla rozmaite przemiany kulturowe, demograficzne, polityczne i ekonomiczne, ale można też powiedzieć

inaczej: wpływa na nie lub odwrotnie – jest ich rezultatem. To złożony
i dynamiczny system, na temat którego
wiele już napisano w krajach Zachodu
(Simmel, Barthes, Veblen, szkoła frankfurcka), gdyż to tam miało miejsce najwięcej przemian ubioru sprzężonych
z innymi elementami rzeczywistości
społecznej. Tymczasem nie jest łatwo
dopasować znane nam szablony do realiów niezachodnich.
Jak można zmierzyć głębokość
i trwałość reform społecznych Atatürka
(w wymiarze ubioru) i na ile w ostatnim
czasie następuje proces niejako odwrotny, zwłaszcza wobec widzialnego
upowszechnienia noszenia czadorów
(çarşaf) i hidżabów (türban) 1 wśród
kobiet (tj. albo zasłaniania całego ciała,
albo jedynie głowy i ew. klatki piersiowej)? Dostrzegają to sami Turcy pochodzący z dużych miast na zachodzie,
którzy twierdzą, że w czasie gdy byli
dziećmi i nastolatkami w latach 70., 80.
i 90., widok kobiety okutanej czarnymi tkaninami, zza których widać tylko
oczy, był im obcy. A jeśli już – mogła nią
być tylko Arabka. Być może też z niechęcią spoglądają na arabskich przyby1

W Turcji nazewnictwo tych elementów kobiecego stroju jest inne; zamiast czadoru i hidżabu mówi się o çarşaf i türban. Oba mają
znaczenie religijne, zwłaszcza ten drugi – jego
zadaniem jest zakrycie całych włosów, podczas
gdy tradycja ludowa wypracowała noszenie
chust – başortüsü, które nie muszą zasłaniać
głowy tak szczelnie.

2 Zob. badania Instytutu Gallupa (2007), TESEV
(2006).

177

dźwięk na prowincji, ich szeroki zakres
i sposób wdrożenia w Turcji w dużej
mierze odniosły sukces. I choć mówi
się, że obecne władze dążą do przekreślenia starego porządku, jest to nierealne, ponieważ turecki statek zawsze
zawijał na przemian do portów na
Zachodzie i na Wschodzie. Tym samym
nie sądzę, że moda ulic Izmiru upodobni się do tej w Teheranie.
Oczywiście inaczej jest w Izmirze,
Bodrum, Ankarze, a inaczej w małych
anatolijskich wioskach w głębi kraju,
a tym bardziej dalej na wschód, bliżej granicy z Syrią i Irakiem. To część
Republiki nieco zapomniana, rzadko pokazywana w mediach, chyba że
przy okazji dramatycznych i krwawych
wydarzeń. Z wielkim smutkiem muszę
przyznać, że nigdy nie byłam w Gaziantep, Diyarbakır ani Van, choć uważam,
że ta część Turcji musi być fascynująca
dla socjologa, antropologa czy etnologa. Ale co warto podkreślić, moda tego
kraju, nawet ta prowincjonalna, jest
z reguły bardziej swobodna niż w państwach muzułmańskich, ponieważ
szeroko rozpowszechniony jest tzw.
islam ludowy, a więc mniej ortodoksyjny. Dlatego są kobiety np. mieszkające
na terenach wiejskich, które zakrywają
głowy, ale niekoniecznie ma to związek
z religią (w polskich wsiach też można
spotkać panie, dla których motywacją
do noszenia chusty jest ochrona przed
zimnem, zasłonięcie nieuporządkowanej fryzury itp.). Kolejną kwestią
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szów w Stambule, którzy przywożą ze
sobą całkowicie odmienny styl życia.
Badania ilościowe dotyczące zagadnienia zakrywania włosów różnią się
metodologią i często prezentują bardzo
odmienne wyniki. Ostrożne szacunki są
następujące: 2/3 badanych kobiet zakrywa włosy, 1/3 nie2. Nie istnieją jednak mierniki, które w sposób zobiektywizowany odpowiedziałyby na pytanie,
ile z nich jest zmuszanych do noszenia
türban przez ojców, mężów lub braci.
W ujęciu czasowym trzeba odnieść
się do cezury roku 1918 i momentu zakończenia I wojny światowej. W krajach Europy następuje liberalizacja
form ubioru, kobiety odsłaniają łydki
i kolana, gorsety na dobre chowają
w kąt, ścinają włosy po męsku. Po roku
1923 w Turcji Mustafa Kemal postuluje
zrównanie praw mężczyzn i kobiet oraz
zmiany garderoby – panowie mają
nosić garnitury i kapelusze (fezy są zabronione), a panie ubiory europejskie.
Ponadto urzędnicy państwowi mają
obowiązek golenia się i nie mogą nosić
wąsów ani brody. Ta ostatnia regulacja
jest zresztą skrupulatnie przestrzegana
po dziś dzień.
W opinii wielu reformowanie kraju przez Atatürka jest pod wieloma
względami wyjątkowe, ba!, imponujące. Nawet przy założeniu, że ambitne
reformy społeczne mają mały od-
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jest obecność około piętnastomilionowej mniejszości alewickiej – odłamu
religii mahometańskiej, który powstał
na przełomie XV i XVI wieku w Iranie.
Nazwa „alewici” pochodzi od imienia
Alego, zięcia proroka Mahometa. Są
oni bardziej liberalni i otwarci niż sunnici (czyli większość); w ich społecznościach kobiety nie mają przymusu
zakrywania włosów.
Co mówi ulica
Warto mieć świadomość, że do opisu
tak dawnej, jak i współczesnej Turcji
nie wystarczą proste klisze. To szalenie skomplikowana i złożona rzeczywistość – pod wieloma względami.
Aby to unaocznić, trzeba posłużyć się
kilkoma przykładami, które nie stanowią zdarzeń odosobnionych, lecz
są reprezentantami form znanych/
popularnych/akceptowanych.
Myliłby się ten, kto sądzi, że turecka konserwatywno-muzułmańska
estetyka wyglądu jest całkowicie zestandaryzowana, zawsze taka sama,
niewyróżniająca się z tłumu. Niesłychana obfitość i różnorodność kolorowych chustek zasłaniających włosy
jest czymś, co autentycznie uderza
w Stambule – mieście, gdzie mijają się
ludzie z każdego zakątka kraju. Wiele
młodych dziewczyn, dla których kwestie religii są istotne, przykłada dużą
wagę do swojego wyglądu, dobierając
skromny, ale bardzo dopracowany strój
(np. dżinsy, adidasy, elegancką zabudo-

waną bluzkę i pięknie połyskujący zielony türban). Poza tym wśród młodych
kobiet akcentujących swoją religijność
sporo jest takich, które chętnie sięgają
po zdecydowany i mocny makijaż, który nazwałabym raczej wieczorowym.
Moja polska znajoma opowiedziała mi
o sytuacji, która miała miejsce kilka lat
temu w centrum handlowym w Ankarze, a która zupełnie ją zaskoczyła
i wręcz onieśmieliła. Do damskiej toalety weszła grupka młodych Turczynek
w czarnych czadorach, po czym zaczęły
się przebierać i „poprawiać”. Okazało się, że pod spodem ciało zakrywała
jedynie elegancka, seksowna bielizna
i podwiązki…
20 czerwca 2013 roku w Stambule miało miejsce następujące wydarzenie: kilkanaście dni po brutalnych
starciach w parku Gezi pewna młoda
kobieta pojawiła się na pobliskim taksimie w bikini (i trampkach), słuchając
muzyki na słuchawkach i beztrosko
tańcząc. W żaden sposób nie da się tej
sytuacji przypisać znaczenia artystycznego, poza tym dwuczęściowy kostium
zakłada się na plażę lub basen, a nie
do miasta, jednak ta niewyszukana forma protestu wywołała ciekawe reakcje, między innymi oburzenie i zgorszenie. Mniej więcej w tym samym czasie
na plaży położonej niedaleko Stambułu
odpoczywało kilka pań ze swoimi rodzinami. Jedna z nich zeszła z pomostu po schodkach do wody i zaczęła
pływać, choć było to utrudnione z po-
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Nie da się rozmawiać o modzie bez
posługiwania się materiałem ikonograficznym. Dlatego nieodłączną częścią
tego tekstu są zdjęcia. Trzy z nich pochodzą z prywatnego archiwum rodzinnego i dokumentują:
1/ ślub zawarty w miejscowości İnegöl
niedaleko Bursy w rejonie Marmara
w roku 1943;
2/ spotkanie rodzinno-towarzyskie
w 1970 w Ankarze;
3/ przyjęcie – 1980, Bandırma.
Gdybym nie wiedziała, że to zdjęcia
z Turcji, powiedziałabym, że przypominają fotografie z Polski.
Całość jest uzupełniona materiałem
mojego autorstwa z podróży w latach
2011–2013, między innymi z okresu protestów w parku Gezi (czerwiec
2013).
W Turcji obowiązuje wielość stylów życia i nie sądzę, żeby miało się
to zmienić. Na ulicach tego kraju dalej
będą się mijać minispódniczka i çarşaf,
bikini i szczelnie zasłaniający turban,
głęboki dekolt i skromny sweterek,
a wszystkie te zachowania będą budziły emocje. Ω
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wodu kilku warstw tkanin zakrywających jej ciało. W Stambule w dzielnicy
Elmadağ można też zobaczyć transwestytę swobodnie przechodzącego
ulicami, podczas gdy po drugiej stronie
zatoki Złoty Róg w konserwatywnej
dzielnicy Fatih taka sytuacja byłaby
niemożliwa, zaś turystkom zwiedzającym tę część miasta radzi się unikać
zbyt swobodnych ubrań. I takie skrajności można mnożyć.
Kwestia noszenia chust antagonizuje tureckie społeczeństwo. Dzieje się
tak dlatego, że przez 90 lat obowiązywało prawo zabraniające noszenia
ich w miejscach publicznych takich jak
uniwersytet (czy ogólnie sektor publiczny). Trzy miesiące temu, w październiku 2013 roku uchwalono prawo
uchylające zakaz, z wyłączeniem sądów i wojska. Wcześniej trudno było
mówić o wolności, bo narzucanie
jednostce takich, a nie innych zachowań jest aktem opresji i ograniczania
swobód. Przyznają to nawet niektórzy
zwolennicy świeckiego państwa, choć
z drugiej strony wielu mówi, że zniesienie tego prawa to kolejny krok w kierunku islamizacji państwa. Na przykład
jeszcze w 1999 roku turecka deputowana Merve Kavakçı została wyrzucona z obrad parlamentu za pojawienie
się w turbanie zakrywającym włosy.
Z drugiej strony żona urzędującego od
dziesięciu lat premiera Erdoğana zawsze pojawia się w jego towarzystwie
w tym nakryciu głowy.

Miasto-Dziewica

Gender i eschatologia

Paweł Rojek

Można mówić o eschatologizacji
płci, ale można też mówić
o seksualizacji eschatologii
W Piśmie Świętym w kilku miejscach
nastanie Królestwa Bożego przedstawiane jest jako zaślubiny Boga
z miastem-dziewicą. Izajasz powiada
o Jerozolimie: jak młodzieniec poślubia
dziewicę, tak Budowniczy ciebie poślubi, jak oblubieniec raduje się z oblubienicy – tak Bóg twój tobą się rozraduje
(Iz 62,5). Wtóruje mu Zachariasz: raduj
się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój
idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski (Za 9,9); ten fragment z Księgi Zachariasza przywoływany jest w Ewangeliach przy okazji wjazdu Jezusa do
Jerozolimy (Mt 21,5; J 12,15). Symbolika osiąga kulminację w Apokalipsie:
I Miasto Święte − Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna
w klejnoty dla swego męża (Ap 21,2).
Chciałbym prześledzić pewne konsekwencje, do jakich prowadzi analogia
między płcią i eschatologią. Zakładam,
że użycie symboliki płci do przedstawienia zagadnień eschatologii nie jest
czymś przypadkowym, innymi słowy – zakładam, że chodzi tu o analogię,
a nie tylko homologię znaczącego i znaczonego (Guiraud 1974). W przypadku
analogii można znaczonemu przypisywać pewne substancjalne cechy znaczącego. Takie zjawisko jest typowe dla

Miasto jest kobietą
Królestwo Boże – jak wynika z przedstawionych we wstępie cytatów – ma
się do świata doczesnego tak, jak
oblubieniec do oblubienicy. Takie porównanie wiąże się oczywiście z opozycją mężczyzna – kobieta. Oblubieni-

mężczyzna

miasto
=

kobieta

kultura
=

to, co poza
miastem

natura

Powszechnie uważa się, że kobiety
są bliżej natury niż mężczyźni. Opozycja mężczyzna – kobieta odpowiada,
jak przekonująco wykazała Scherry
Ortner (1982), opozycji kultura – natura. Autorka ta wskazywała, że to
właśnie z tego powodu kobiety są
deprecjonowane, ponieważ każda kultura głosi swoją wyższość nad naturą.
Wiąże się to z biologicznymi, psychicznymi i społecznymi uwarunkowaniami
życia kobiet.
Równie uniwersalną ważność ma
związek miasta z kulturą. Miasto – jak
każda zresztą ludzka siedziba – jest
czymś oddzielonym, wydzielonym
ze sfery przyrody, stanowi enklawę
ludzkich porządków. Sama słowiańska
nazwa „gród” wiąże się z grodzeniem,
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ca – która jest kobietą – przedstawiana
jest jako miasto, Jeruzalem. To z kolei
sugeruje obecność opozycji miasto – to, co poza miastem.
Obie te opozycje występują bardzo
powszechnie w systemach symbolicznych różnych kultur i wiążą się z fundamentalną opozycją kultura – natura.
Standardowo opozycje te są ze sobą
skorelowane w następujący sposób:
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świadomości mitycznej, występuje na
przykład w totemizmie (Lévi-Strauss
1998), ale też w nauce epoki przedklasycznej (Foucault 2005).
Analogię obu planów można rozważać na dwa sposoby. Po pierwsze,
można mówić o eschatologizacji płci,
czyli przeniesieniu na rozróżnienie
płci pewnych elementów związanych
z eschatologią. Po drugie, można mówić o seksualizacji eschatologii, czyli
przeniesieniu na opozycję związaną
ze zbawieniem znaczeń związanych
z płcią. Chciałbym się zająć tu tylko
tym drugim zagadnieniem. Spróbuję
zrekonstruować pewne rozstrzygnięcia związane z eschatologią wynikające z obrazu miasta-dziewicy. Ograniczę się do trzech kwestii, związanych
z trzema opozycjami, w jakie wchodzi postać Jeruzalem: opozycji kobieta – mężczyzna, dziewica – matka
i oblubienica – nierządnica. Pierwsza opozycja – na planie eschatologicznym – wiąże się z zagadnieniem
miejsca ludzkiej kultury w zbawieniu,
druga – z umiejscowieniem Królestwa
Bożego w czasie, trzecia – z warunkami
jego osiągnięcia.
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odgradzaniem jakiegoś obszaru od
wpływów z zewnątrz.
Korelacja tego, co miejskie, z tym,
co męskie, a tego, co pozamiejskie
z tym, co kobiece, zostaje naruszona
w wypadku symbolu miasta-kobiety.
Jeruzalem mediuje między tymi opozycjami: jest z jednej strony – jako kobieta – czymś, co związane jest raczej
z naturą, z drugiej zaś strony – jako
miasto – czymś związanym z kulturą.
Miasto, kojarzone ze sferą kultury, czyli
jako coś męskiego, jest przedstawione
jako kobieta, czyli coś związanego z naturą i światem poza murami miasta.
Odpowiada to zresztą pośredniczącej roli kobiety w ogóle. Jak zauważyła
Ortner (1984), kobieta nie jest utożsamiana z naturą, lecz uznawana za bliższą natury. Kobiety spełniają kapitalną
rolę w transformacji natury w kulturę.
To one – choć w mniejszym stopniu,
niż mężczyźni transcendują naturę – najczęściej socjalizują urodzone
przez siebie dzieci, uczą je mówić, wszczepiają im kulturę, przekształcają to,
co surowe, w to, co warzone itd.
Wydaje się, że osobliwość postaci
miasta-kobiety wiąże się z pewnymi
osobliwościami eschatologii chrześcijańskiej. Kultura w stosunku do Królestwa Bożego jest tym, czym kobieta
w stosunku do mężczyzny. Ponieważ
zaś kobiecie odpowiada kategoria natury, a mężczyźnie – kultury, można
powiedzieć, że doczesna kultura jest
naturą względem Królestwa Bożego:

ludzka
kultura

niebieska
kultura
=

natura

ludzka
kultura

Ojciec Aleksander Mień, prawosławny komentator Apokalipsy, pisał,
że teologowie często spierają się, nie
mogąc rozstrzygnąć, czy nowe niebo
i nowa ziemia są niebem i ziemią przeobrażonymi, czy też całkiem nowymi.
Tekst nie upoważnia nas do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi (Mień
2000: 185). Wydaje się, że uznanie
analogii między opozycjami seksualnymi a eschatologicznymi skłania do
przyjęcia koncepcji przeobrażenia.
Królestwo Boże nie stanowi zanegowania świata doczesnego, ale raczej
jego przekroczenie – tak samo jak
kultura jest przekroczeniem natury.
Mówiąc inaczej, ludzka kultura zostanie przemieniona i włączona w niebieską kulturę. To dlatego w wizji
Niebieskiego Jeruzalem mówi się, że
„królowie ziemi” i „narody” wniosą do
niego swój przepych i „skarby” (Ap 21,
24–25). Wynika z tego, że zbawienie nie ma charakteru ani równowagi
między naturą i kulturą, ani powrotu do natury, ani zanegowania natury
przez kulturę. Stanowi przemienienie
istniejącego już związku między nimi.
Kultura ludzka – podobnie jak kobieta na planie seksualnym – ma charakter pośredniczący. Ludzkość mediuje

Perspektywiczna płodność
Jeruzalem
Oblubienica Baranka, Jerozolima, nie
jest tylko kobietą – jest przede wszystkim dziewicą. Obraz miasta-dziewicy wiąże się zatem z opozycją dziewica – matka. Opozycja ta nie ma tak
zasadniczego charakteru jak opozycja
mężczyzna – kobieta, wskazuje jednak
dość istotny aspekt diachroniczny. Kategoria matki wiąże się – jak zauważył
Claude Lévi-Strauss (2001) – z „płodnością retrospektywną”, a dziewicy z „płodnością perspektywiczną”.
Matka już urodziła, dziewica dopiero
urodzi. Matka jest kobietą spełnioną,
a dziewica ma wszystko przed sobą.
Przedstawianie miasta jako kobiety matki nie jest czymś wyjątkowym.
Samo słowo „metropolis” oznacza po
prostu matkę-miasto. W ten sposób
określano stolicę kraju, ojczyznę lub
miasto rodzinne. Miasto określane
było jako kobieta-matka ze względu na

Oblubienica czy nierządnica?
Kolejną parą pojęć, która pojawia się
w związku z Niebieskim Jeruzalem,
jest opozycja dziewica – nierządnica.
Naturalnym odniesieniem dla Jerozolimy, Oblubienicy Baranka z Ap 21,
jest wcześniejszy opis Babilonu, Wielkiej Nierządnicy z Ap 17. Obie postaci
są wyraźnie skontrastowane i stanowią – jak się wydaje – dwa warianty
ludzkiej historii.
Przeznaczeniem miasta (czyli ludzkości, ludzkiej kultury) jest pośredniczenie między światem a Bogiem,
tworzenie „przybytku Boga z ludźmi”
(Ap 21,3). Miasto ma się stać miej-
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płynące z niego bogactwo, które przywoływało obraz Matki Ziemi.
Obraz miasta-dziewicy sugeruje, że
jego spełnienie dopiero się dokona.
Miasto jest już oczywiście matką, ponieważ daje bogactwo i karmi swoich
obywateli. Symbol dziewicy odsyła jednak w przyszłość.
Takie znaczenie niesie ze sobą
ten symbol także na planie eschatologicznym. Królestwo Boże będzie,
a nie było. Ludzkość ma swój najlepszy okres przed sobą, a nie za sobą.
Miasto-dziewica dopiero stanie się
prawdziwą metropolią po zaślubinach
z Bogiem. Wiąże się to też z odrzuceniem możliwości samozbawienia.
Skoro ludzkość jest dziewicą, to aby
stać się matką, potrzebuje właściwego
oblubieńca.
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w procesie zbawienia „całego stworzenia”, które jęczy i wzdycha w bólach
rodzenia (Rz 8,22). Tak samo jak kobieta wypełnia pewne rudymentarne
czynności polegające na transformacji
natury w kulturę (socjalizuje dzieci,
przekształca surowe w gotowane), tak
ludzkość dokonuje pierwszych kroków
w dziele zbawienia świata. Oznacza
to, że proces zbawienia ma charakter
synergiczny, nie może obejść się bez
udziału ludzi i ich kultury.
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scem spotkania Boga z człowiekiem.
Świadczy o tym fakt, że symbolika
miasta jest izomorficzna do symboliki
świątyni – miasto stanowi symboliczne
centrum świata, axis mundi. Apokaliptyczny opis Niebieskiego Jeruzalem
(Ap 12,22), czyli miasta doskonałego,
nie zawiera opisu świątyni. Całe miasto
jest wielką świątynią Boga.
Miasto może realizować swoje zadanie, może też je porzucić.
W pierwszym przypadku staje się
miastem-dziewicą, w drugim – miastem-nierządnicą. Jak pisze Władimir
Toporow, zarówno dziewica, jak i nierządnica to tylko dwa bieguny, dwa
przeciwstawne sobie odbicia jedynego i jednolitego obrazu maksymalnej
żeńskiej płodności, pełni możliwości
(zrealizowanych lub pozostających
w stanie potencji) – zarówno czystych,
błogosławionych, jak i nieczystych,
występnych, niebłogosławionych
(Toporow 2000: 42). Dlatego Wielka
Nierządnica z Apokalipsy, nazywana
tam Babilonem, odpowiada upadłej
Jerozolimie, o której mówią prorocy.
W Apokalipsie z Babilonem nierządu
się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu (17,2); podobnie w innych miejscach
Pisma Świętego przedstawiana jest
sama Jerozolima. Jeremiasz nazywa ją
„siedliskiem szakali” (Jr 9,10), wyrzuca
jej „cudzołóstwa”, „rżenie” i „haniebną rozwiązłość” (Jr 13,27) i wzywa do
oczyszczenia. W Lamentacjach mówi

się z kolei o „odrazie” jaką wzbudza
„ciężki grzech” Jerozolimy (Lm 1,8–9).
Niebieskie Jeruzalem i Wielka Nierządnica to rozwinięcia jednej postaci
Jerozolimy, miasta-dziewicy. Babilon to
upadła Jerozolima. Odpowiadają one
dwóm drogom, jakie rysują się przed
każdą młodą dziewczyną: może ona
zachowywać czystość lub uprawiać
nierząd.
Czym różni się nierządnica od dziewicy? Po pierwsze, nierządnica jest
otwarta dla wszystkich, dziewica – zamknięta w oczekiwaniu na jedynego.
Babilon nigdy nie mówi „nie”, przyjmuje wszystkich, Jerozolima mówi „tak”
tylko raz. Babilon oddaje się „królom”
i „mieszkańcom ziemi”, Jeruzalem
oczekuje i „przystraja się”, „obleka
w bisior lśniący i czysty” (Ap 19,7–8).
Jeruzalem jest jak Oblubienica z Pieśni
nad Pieśniami, która nazywana jest
„ogrodem zamkniętym” i „źródłem
zapieczętowanym” (PnP 4,12). Rozpusta to przesadna pełnia, brak wyłączności, zatarcie granic. Dlatego nierządnica nie jest zdolna do zawarcia
małżeństwa. Jej partnerami mogą być
wszyscy, ale nikt na wyłączność. Dlatego – jak sugeruje Toporow – w Babilonie, zgodnie z opisem św. Jana, głosu
oblubieńca i oblubienicy już w tobie
się nie usłyszy (Ap 17,23). Po drugie,
nierządnica nie zna tego, kto do niej
przychodzi, a dziewica zna tego, na
kogo czeka. Toporow zwrócił uwagę,
że brak płodności jest etymologicznie

Podsumowanie
Jak się okazuje, symbol miasta-dziewicy przywołuje trzy pary pojęć: ko-
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M. Faski, [w:] C. Lévi-Strauss, Antropologia
strukturalna II, Warszawa, KR, s. 161–216
Lévi-Strauss C.,1998, Totemizm dzisiaj, przeł.
A. Steinsberg, Warszawa, KR
Mień A., 2000, Apokalipsa, Komentarz, przeł.
M. Buchalik, Kraków, Wydawnictwo M
Ortner S. B., 1982, Czy kobieta ma się do mężczyzny tak jak „natura” do „kultury”?, przeł.
T. Hołówka, [w:] T. Hołówka (red.), Nikt
nie rodzi się kobietą, Warszawa, Czytelnik,
s. 112–141
Toporow W., 2000, Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym,
przeł. B. Żyłko, [w:] W. Toporow, Miasto i mit,
Gdańsk, słowo/obraz terytoria, s. 31–45
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bieta – mężczyzna, dziewica – matka i dziewica – nierządnica. Hipoteza
o analogii zachodzącej między znaczącym (opozycjami seksualnymi) i znaczonym (opozycjami eschatologicznymi) pozwala na przetransponowanie
seksualnego sensu miasta-dziewicy
na sens eschatologiczny. Okazuje się,
że – po pierwsze – zbawienie świata
ma charakter dopełnienia, a nie negacji, po drugie – dokona się w przyszłości i – po trzecie – wymaga od Kościoła
ekskluzywności i zachowywania depozytu wiary. Bóg bowiem wybrał sobie
Jeruzalem po wszystkie czasy […] by
tam umieścić moje Imię (1 Krl 11,36).
Ω
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powiązany z niewiedzą. Indoeuropejskie *g’en ma znaczyć zarówno „znać”
i „rodzić”. Stąd warunkiem płodności
jest znajomość. Dobro nie może być
osiągnięte jeśli miasto-nierządnica nie
zna tego, kto ją bierze, czyli kto jest
ojcem jego przyszłego potomstwa, kto
nie jest zbawicielem w czasie (Toporow
2000: 42).
Zestawienie nierządnicy i dziewicy
w symbolu Nowego Jeruzalem prowadzi do pewnych wniosków dotyczących
planu eschatologii. Dwa miasta – Babilon i Jerozolima – stanowią dwie
ścieżki rozwoju ludzkiej historii. W tym
sensie odpowiadają dwóm państwom-miastom św. Augustyna – ziemskiemu i Bożemu. Warunkiem zachowania
„dziewictwa”, a więc spełnienia przez
miasto misji mediacji między światem
a Bogiem, jest – po pierwsze – zachowanie czystości, czyli ekskluzywności.
Bramy Jerozolimy nie mogą być otwarte dla wszystkich. Takie otwarcie nie
jest cechą miasta Bożego, lecz Babilonu, Wielkiej Nierządnicy. Po drugie,
warunkiem stworzenia „przybytku
Boga z ludźmi” jest rozpoznanie Zbawiciela, znajomość z nim. Obie cechy
dziewictwa skłaniać mogą raczej do
dość zachowawczego obrazu Kościoła – wspólnoty dbającej o swoje granice i czystość doktryny.

Kultura jest kluczowa,
ale konserwatyści wolą
zajmować się ideami
karlistów, a jeden Horubała
myślenia o kulturze nie
zmieni swoimi
znakomitymi felietonami.
[wpis internauty na
Facebooku]
Długo myślałem, od czego zacząć.
Dlatego zacznę od końca: konserwatyści wypięli się na kulturę tyłkiem.
Nietrudno odpowiedzieć na pytanie,
na czym to zaniechanie, trwające od
wielu lat, polega. Dawid Wildstein, gdy
podaliśmy sobie dłonie na powitanie,
w trakcie pierwszego spotkania redakcji kwartalnika powiedział, że kulturę
oddaliśmy walkowerem. Otwieram
w tym miejscu nawias i sięgam do
eseju, świetnego skądinąd, o rodzinie
i teatrze, w którym kluczowe miejsca
zajęli Krzysztof Warlikowski i Redbad
Klijnstra. Nie będę go streszczał, dla
tych, którzy tekstu nie znają, powiem
na zachętę, że długo na esej w tym stylu na łamach „Frondy” czekałem. Piszę
o nim jednak z innego powodu.

Wildstein, poruszając się z doskonałą intuicją po mieliznach teatru, świadomie albo nie, na pewno z precyzją
niezostawiającą miejsca do dyskusji,
użył kategorii „my”. Ciekawe, w myśl
słów Jana Pawła II tak stanowcze określenie, kim się jest, powinno raczej
ułatwić rozmowę z innymi: „Prowadzenie dialogu zakłada więc, że każdy
uzna różnice i swoisty charakter drugiego; dobrze pozna to, co dzieli go od
drugiego, i przyjmie to wraz z ryzykiem
ewentualnych napięć, nie rezygnując – pod wpływem tchórzostwa lub
pod przymusem – z tego, o czym wie,
że jest prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż
to dałoby w rezultacie chwiejny kompromis; nie będzie usiłował sprowadzić
drugiej strony do roli przedmiotu, lecz
uzna w niej podmiot rozumny, wolny
i odpowiedzialny”. Dodajmy, że Wildstein w kategorii „my” zmieścił wierzących, konserwatystów i prawicowców.
Mam mimo wszystko poczucie, że
postawienie sprawy tak mocno sprawia, że dokonuje się zamknięcie „Frondy” we własnym podwórku, z dala od
ośrodków takich jak „Lampa”, „Res
Publica Nowa”, „Kronos” czy „Wyspa”.
Nie jest to jednak zabawa bezpieczna.

Ważny jest konteks
Adrian Sinkowski

Łukasz Warzecha rozprawił się
z „Frondą”, na długo zanim wziął jej
nową odsłonę do ręki. W projekcie
konserwatywnym, mawiał Tomasz
Merta, musi się znaleźć miejsce przede
wszystkim na projekt polityczny. To
prawda, idei i zaangażowania nie wolno lokować wyłącznie w kulturze, to
jednak nie oznacza, że kultura może
leżeć odłogiem, nietknięta i zamiatana pod dywan – przecież nie uwierzę,
że gdy Merta mówił do studentów:
„nasza” jest historia, „ich” jest kultura,
nie czuł z tego powodu bólu. I wstydu.
Bo jest to, szczerze mówiąc, powód do
wstydu i bicia się mocno w piersi.
Paru wyrostkom, którzy bawią się
na podwórku dłużej od nas, wydaje się, że mają prawo pokazać „Frondzie” furtkę albo kąt, mimo że zabaw-

Na tych, którzy znajdują się poza
„naszym” placem zabaw, nawet nie
liczyłem – jak się zresztą okazuje, zupełnie niesłusznie. Tym, którzy tłoczą
się w jego środku, nie podobają się
manewry kwartalnika, tak daleko – ich
zdaniem – zaprzeczającego tradycji
pisma. Pewnie zdziwi ich, że na starcie
„Fronda” mogła przede wszystkim
liczyć na wsparcie „Gazety Wyborczej”.
Redakcję literacką prowadzili wtedy Tomasz Majeran i Dariusz Suska,
na łamach pisma pojawili się Andrzej
Sosnowski, MLB, Anna Piwkowska,
Marcin Świetlicki, Jarosław Marek
Rymkiewicz, Jacek Podsiadło. Daj Boże,

kst, nie samo dzieło
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ki, które trzymają w ręku, z odległości
wyglądają na zdezelowane, wykonane
z filcu, bezbarwne. Co gorsza, prawie
bez wyjątku prezentują się jednakowo,
jak wykonane w jednej fabryce, według jednej receptury. Dlatego punkt,
w jakim postawiła się „Fronda”, wrażliwa na różne odcienie kultury i gotowa poświęcać im sporo miejsca, czyni
z niej wroga wszystkich i wszystkiego.
Czy bowiem tekst Wildsteina spodobał
się Warlikowskiemu? Wątpię. I jestem
prawie pewien, że Warzesze spodobał
się jeszcze mniej.
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„Fronda” (zresztą nie ona jedna) powoli wnosi bowiem na to dość zastane,
rządzone według określonych reguł
poletko nowe, podebrane „innym”,
nieznane dotąd zabawki. Niewiele
zmienia, że „Fronda” chce się nimi
bawić po swojemu (w myśl eseju Wildsteina zamienię ostatnie słowa na „po
naszemu”).
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aby nazwiska poetów, poza przedostatnim, cokolwiek „naszym” kolegom
powiedziały.
Literatura, którą tworzą ludzie z rodowodem konserwatywnym, tacy jak
Bronisław Wildstein, Andrzej Horubała
i Wojciech Wencel, jest interesująca
dla środowiska, ale wyłącznie o tyle,
o ile jest w stanie wyposażyć go w kategorie ułatwiające nazywanie rzeczywistości politycznej lub historycznej.
Ważny jest kontekst, nie samo dzieło.
Otrzymałem niedawno telefon od
jednego z autorów kwartalnika, który
zachęcał mnie, aby rozprawić się z „lewactwem” panoszącym się w kulturze. – Zmartwię pana, mnie to „lewactwo” odpowiada – odpowiedziałem
bez wahania. Czy bardzo się pomylę,

gdy powiem, że PRL, Żołnierze Wyklęci,
opozycja, Kresy Wschodnie, Smoleńsk
i Katyń to obszary, w których pisarze
konserwatywni czują się najpewniej?
Niechaj im będzie – abym jednak miał
obowiązek zajmować się nimi i nikim
innym, bo „tu” wybrałem miejsce dla
siebie, a nie „tam”, to głupota. Wielka
głupota.
Konserwatyści oczekują czasem
zbyt wiele od życia. Gdy nie dostają
tego, co chcą, zamykają się w swoich
(przepraszam, „naszych”) skorupach
i nie wychylają z nich nosa. Otwieram
w tym miejscu drugi nawias. Remigiusz
Włast-Matuszak w eseju Ostatni chrześcijanie rozprawił się z Moniką Olejnik,
Radiem Zet, ks. Andrzejem Lutrem,
Andrzejem Zanussim, koncernem ITI,

Od razu rodzi się pytanie: ile czasu
poświęcamy na analizę zjawisk, które
zajmujące są dla „nie naszego” podwórka? Owszem, konserwatyści wypięli się na kulturę tyłkiem. Konserwatyści obrali pozycje, z których Joanna
Bator, autorka być może najciekawszej
powieści ostatnich lat, jest zaledwie
feministką, Dorota Masłowska – bełkocze w niezrozumiałym dla nikogo języku, Jan Tomasz Gross – podkłada ogień
pod polską strzechę, Czesława Miłosza
pamięta się za to, że nazwał Polaków
motłochem, a Ryszarda Kapuścińskiego – że poszedł z władzą na współpracę. Co „nas” to obchodzi, skoro jest,
nawet jeśli z dnia na dzień jakby mniejsze, to „nasze” podwórko.

Ot, cała historia. Coming out. Albo:
początek rozmowy. Dlatego „Fronda”
postanowiła zadać pytania o polską
literaturę wydaną w nowym wieku.
Trzynaście lat, trzynaście środowisk intelektualnych, trzynaście opinii – efekt
wydaje się ciekaw. Naturalnie ciekaw
jest on wyłącznie wtedy, gdy powoduje „nami” chęć poznania tego, co
dzieli „nas” od „innych”, nawet za
cenę pojawienia się ewentualnych napięć, niepowodzeń, nieporozumień,
które płyną tak samo z zewnątrz, jak
i z wewnątrz. Ω

Działania artystyczne rodzą siłę
z konfliktu, nawet jeśli konflikt miałby
ograniczać się do napięcia intelektualnego. Kultura ciekawa jest tam,
gdzie wchodzi na niepewny grunt,
nie zaś utrwala porządek, do którego

Bibliografia:
Dawid Wildstein, Mroki namiotu Abrahama,
„Fronda” 2013, nr 69.
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju,
1983.
Remigiusz Włast-Matuszak, Ostatni chrześcijanie, „Fronda” 2013, nr 68.
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dążą konserwatyści. Dlatego z trudem
przychodzi „nam” wyposażenie kultury w język krytyczny. Niech nikogo
nie dziwi, że kultura współczesna tak
chętnie korzysta z kategorii buntu,
gender, ekologii, gdy innych po prostu
nie posiada. Czy powinno nas dziwić,
że przylepia się łatkę „polityczna” lub
„prawicowa” powieściom Wacława
Holewińskiego, gdy robimy to z tym
samym upodobaniem?
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a po drodze odłamkiem dostało się
„Więzi” i „Znakowi”. Ach, mógłbym
krok po kroku, akapit po akapicie odpowiadać autorowi, dlaczego myli się
w osądach. Nie mam na to czasu ani
miejsca, ale fakt jest faktem: autor
oczekuje od mainstreamu, od ludzi,
którzy myślą inaczej, aby zajmowali się
tym, co jemu (przepraszam, „nam”)
bliskie. Czym bym tego nie chciał?
Chciałbym, a jakże.

fot. A.Zemanek

LITERATURA
TO NIE PIESEK
DO KARMIENIA
POD STOŁEM
Literatura wysoka żyje
poprzez swą otoczkę
pozaliteracką: szum medialny,
recenzje, interpretacje
i polemiki, nagrody i skandale

Literatura popularna, te przysłowiowe
czytadła i gatunkowe wyroby rzemieślnicze – one żyją poprzez najczystsze
doświadczenie lekturowe. Natomiast
literatura wysoka żyje poprzez swą
otoczkę pozaliteracką: szum medialny,
recenzje, interpretacje i polemiki, na-

grody i skandale, wywiady z autorem,
jego wywnętrzenia, spowiedzi, autobiografie, sesje zdjęciowe, udział w telewizyjnych programach, jego poglądy
polityczne, ideowe, religijne – mówi
Jacek Dukaj w rozmowie z Adrianem
Sinkowskim.

– Twardocha, jeśli wcześniej jej nie
czytałem. Tulli – to zależy, parę jej rzeczy wydało mi się bardzo inteligentnych koncepcyjnie, inne przeszły zupełnie obok mojej wrażliwości. Ciemno
Bator próbowałem kiedyś czytać, ale
zniechęciła mnie płaskość literacka,
znacznie ciekawsze były wcześniejsze
jej książki. Holewińskiego w ogóle nie
kojarzę.
Sama sytuacja jest dość umowna, bo właściwie nie kupuję książek
w empiku.
Jeśli pyta Pan o wpływ nagród literackich na moje wybory czytelnicze, to
jest on nawet nie zerowy, ale ujemny:
bardzo trudno przekonać mi się do lektury książek aktualnie modnych.
Zresztą musiałbym dopiero wyguglać Gdynię i Mackiewicza, żeby powiedzieć, kto tam ostatnio wygrał, nie
mówiąc już o nominacjach. Nike i Paszport przebijają się ze swoimi galami
telewizyjnymi do serwisów internetowych, więc mam jakąś pamięć laureatów, ale za resztą nominowanych
zazwyczaj też musiałbym guglać.
Nie jest to skutek mojej programowej antytrendowości – po prostu
przetestowałem na sobie kilka razy
selekcję polskich kręgów prestiżodaw-

Martwi Pana, że granica między
wydarzeniem literackim a literaturą
stale się zaciera?
– Znajdujemy się już znacznie dalej:
w przestrzeni tzw. literatury ambitnej
sytuacją modelową jest u nas taka, gdy
całość literatury wyczerpuje się w wydarzeniach dokołaliterackich.
Mam obraz dokładnie odwrotny
względem dominującego w polskim
dyskursie o sztuce. To literatura popularna, te przysłowiowe czytadła i gatunkowe wyroby rzemieślnicze – one
żyją poprzez najczystsze doświadczenie lekturowe. Natomiast literatura wysoka żyje poprzez swą otoczkę
pozaliteracką: szum medialny, recenzje, interpretacje i polemiki, nagrody
i skandale, wywiady z autorem, jego
wywnętrzenia, spowiedzi, autobiografie, sesje zdjęciowe, udział w telewizyjnych programach, jego poglądy polityczne, ideowe, religijne, całą
„osobowość publiczną”, która staje się
marką, tak jak markami są: BMW, Dior
czy David Beckham.
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czych i wiem, że się prawie całkowicie
rozmijamy w wartościowaniu literatury. Gdybym był wydawcą, pijarowcem czy socjologiem, śledzenie tych
trendów stanowiłoby mój obowiązek,
ale ponieważ czytam dla przyjemności, szkoda mi czasu. Znacznie częściej
zaglądam w listy nominacji do Bookera
czy Pulitzera.
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Na półce w empiku widzi Pan
powieści Magdaleny Tulli, Joanny
Bator, Szczepana Twardocha
i Wacława Holewińskiego. Która
z nich trafi do Pana koszyka?

ANKIETY
Od rozpoczęcia nowego wieku upłynęło trzynaście
pełnych lat. Trzynastu środowiskom intelektualnym „Fronda” zadała jedno pytanie: jaka jest
najważniejsza polska książka wydana w nowym
wieku? Trzynaście opinii, które można znaleźć
w nowej „Frondzie”, to żaden ranking, ale próba
zwrócenia konserwatystom uwagi na książki,
o których być może dotąd nie słyszeli.
Jan Tomasz Gross
„Sąsiedzi” (2000)
Zbyt prosta byłaby odpowiedź, że to jedynie
„Sąsiedzi”. Choć książka Jana Tomasza Grossa
otworzyła najważniejszą debatę na temat winy
i tożsamości Polaków, to spotkała się zarazem
z falą krytyki trafnie zarzucającą autorowi brak
precyzji. Dlatego wymieniłbym jeszcze „My
z Jedwabnego” Anny Bikont, która dała bolesny
dowód, że ta debata była potrzebna oraz „Naszą
klasę” Tadeusza Słobodzianka. Ta ostatnia była
być może moralnie zbyt płytka, ale jest też
oznaką, że na razie potencjał zbiorowego katharsis się wyczerpał.
Wojciech Przybylski
Res Publica Nowa

Czesław Miłosz
„Druga przestrzeń” (2002)
Dwie ważne książki ukazały się w tym samym
roku 2002: tom wierszy Czesława Miłosza „Druga przestrzeń” i powieść Doroty Masłowskiej
„Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”.
Pierwsza, zawierająca m.in. „Traktat teologiczny”, przywraca literaturze wymiar metafizyczny.
Druga, z pozoru przeciwstawna, stanowi krytyczny opis świata, w którym to przywrócenie powinno i zarazem nie może się dokonać.
Jerzy Sosnowski
Więź

Krańce tego continuum wyglądają
tak: po jednej stronie znajduje się nastolatek z wypiekami na twarzy zaczytujący się siódmym tomem sagi fantasy, zapadnięty w tę lekturę po uszy, że
mógłbyś zdetonować obok bombę i on
by nie zauważył, i takiego czytelnika ni
cholerę nie obchodzi, co krytycy mają
do powiedzenia o tej książce (nic nie
mają), nie obchodzi go, gdzie, jak i czy
autor żyje, co myśli o tym czy tamtym, jak wygląda, a tak naprawdę – czy
w ogóle istnieje (największe bestsellery piszą często ghostwriterzy albo
i całe zespoły autorów). Na przeciwnym krańcu jest tzw. polski inteligent,
który jest tak intelektualnie dojrzały
i oczytany, że nie jest już w stanie czytać beletrystyki, natomiast z fascynacją śledzi spory publicystyczne toczone
o autora X, czyta jego bloga, wywiady
z nim, i kłóci się o nie ze znajomymi
przy winie czy kawie, i wymienia się na
Fejsie linkami do kolejnych epizodów
literackiej wojny tożsamościowej – bo
to jest życie kulturowe młodego wykształconego, a nie marnowanie całych dni na lekturę trudnych książek
o rzeczach, które się nie zdarzyły. Toteż
prosta interpolacja pokazuje prawdziwą istotę literatury wysokiej: jest
nią właśnie samo owo wydarzenie
dokołaliterackie.
I mówię to bez ironii i szyderstwa.
Proszę na chwilę wejść w tę logikę.
Skoro wartość powieści zawiera się
przede wszystkim w analizie jej zna-

Czy dobrze rozumiem: winą za to
obciąża Pan krytyków?
– A skąd! Krytycy są takimi samymi
ofiarami tego klimatu intelektualnego
i tradycji kulturowych jak pisarze i czytelnicy. Nie spadają przecież z jakichś
obcych planet – czytają te same gazety,
chodzą na te same wykłady, zarażają
się tymi samymi memami i wartościowaniami. Jak to się dzieje, że w jednym
sezonie modne są czerń i biel, a w drugim – czerwień i złoto? Czy styliści
dobierający ludziom ubrania według
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Niemniej reguła jawi mi się oczywistą.
A jak dotarliśmy do takiego stanu? Ano
głównie przez to, że w Polsce rządzą
właśnie te ekstrema, a nie środek,
mainstream, „mądra literatura do
czytania” – takiej prawie w ogóle nie
ma. I nie ma klimatu dla niej, miejsca
w krajobrazie sztuki.
Zresztą mówię o tym od dawna.
Co parę lat inni odkrywają tę oczywistość – ostatnio np. grupa pisarek, upatrując w tym dyskryminację
literatury kobiecej. Podczas gdy jest
to zjawisko ogólnokulturowe. Dotyka zresztą także kinematografii polskiej – w jakimś wywiadzie Agnieszka
Holland opowiadała niedawno, jak to
po powrocie do kraju ze zdumieniem
odkryła te same mechanizmy wypaczające selekcję i wartościowanie
filmów: że nie da się w Polsce robić
„filmów środka”.

F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

czeń i kontekstów, jej uwarunkowań
społecznych, politycznych, historycznych, nie zaś w jej lekturowym
„przeżyciu”, w pięknie i sile tego doświadczenia, w organicznym zanurzeniu w fikcję, to rzeczywiście znacznie
rozsądniej i praktyczniej jest odbierać literaturę poprzez te jej emanacje
pozaliterackie.
Analogiczne rozumowanie kieruje uczniami programowo nieczytającymi lektur, lecz ich streszczenia,
gotowe analizy, polonistyczne interpretacje. Mają absolutną rację.
Wszyscy wszak wbijają im do głów, że
literatura nie jest od tego, żeby pochłaniać nas w atrakcyjne opowieści
(eskapizm – ależ to obelga!), lecz od
przekazywania wiedzy: historycznej,
kulturowej, społecznej, politycznej,
psychologicznej. Tylko że tę wiedzę
trzeba niestety wpierw wyłuskać z setek stron opisów, fabuły, dialogów – po
co więc owe absurdalne zakłócenia,
zanieczyszczenia przekazu? To tak, jakby podręcznik do fizyki czy geografii
przepisać najpierw na trzynastozgłoskowiec albo strumień świadomości
i dopiero kazać z niego wyfiltrować
i odkodować ukryte informacje. Przecież każdy rozsądny człowiek obejdzie
ten etap i sięgnie od razu do wiedzy
czystej, czyli do ściąg, streszczeń, opracowań krytycznych itp.
Naturalnie istnieją wyjątki i punkty
pośrednie w tym continuum pomiędzy
czytadłami i wydarzeniami literackimi.

takiej mody są za nią odpowiedzialni
(„winni”), czy też tak samo jedynie rezonują ze znacznie głębszymi, potężniejszymi rytmami i trendami?
A czytuje Pan opinie internautów?
Dorota Masłowska
„Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”
(2002)
Mam świadomość, że typując Dorotę
Masłowską, będę postrzegany jako egoista
i człowiek interesowny.
Paweł Dunin-Wąsowicz
Lampa

Ryszard Kapuściński
„Podróże z Herodotem” (2004)
Ukazało się w tym czasie wiele dobrych książek,
które napisali Wiesław Myśliwski, Paweł Huelle,
Stefan Chwin, Jerzy Pilch, Eustachy Rylski, Jacek
Dehnel, Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk, Olga
Tokarczuk. Warto docenić „Powstanie 44” Normana Daviesa czy „Historię polityczną Polski
1944-1991” Andrzeja Leona Sowy, jak też niezwykle doniosłe „Dzieje europejskiej filozofii
klasycznej” Stefana Swieżawskiego, ale mój
wybór pada na „Podróże z Herodotem” Ryszarda
Kapuścińskiego.
Piotr Dobrołęcki
Wyspa

– Trudno nie czytać, internet to w tej
chwili podstawowe medium dla rozmów o książkach. Także profesjonalna krytyka do niego emigruje – na
papierze nie ma miejsca na większe
teksty o literaturze, chyba że robią tam
przede wszystkim za amunicję w wojnie tożsamościowej (jak przewidział
Gramsci, to przez ziemie kultury przebiega główny front).
Zasadniczy podział istnieje nie pomiędzy krytyką internetową i pozainternetową, lecz między krytyką odgórną i oddolną. Tzw. zwykli czytelnicy
mają często busole gustu przekręcone
o sto osiemdziesiąt stopni względem
kierunkowskazów profesjonalnych krytyków (czy też: krytycy względem czytelników). Ów rozziew jest naturalny
i występuje wszędzie, ale chyba tylko
w Polsce stał się tak wyraźny – właśnie
na skutek braku mainstreamu i sprowadzenia literatury do samych biegunów; krytycy wszak jedynie artykułują
to, czym wcześniej sami nasiąknęli.
I czytelnicy nie ufają ocenom krytyków, ponieważ wielokrotnie przekonali
się, że zawodowcy szukają i doceniają
w literaturze wartości w dużej mierze
niemające nic wspólnego z przyjemno-

Gdzie literatura, spychana na margines
życia kulturalnego, powinna szukać
sojuszników?
– Nie odnajduję się w tej metaforze:
literatura sprzymierzona z teatrem
przeciwko kinu i muzyce albo muzyka
w sojuszu z rzeźbą przeciwko baletowi
i architekturze.
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Obserwujemy raczej przesunięcie
metod zaspokajania tych samych fundamentalnych potrzeb człowieka – wejścia w opowieść, zanurzenia się w fikcję, pochłonięcia przez „doświadczenia
niedoświadczane” – z pól literatury na
pola mediów szybszych, łatwiejszych
w przyswojeniu, angażujących więcej
zmysłów.
Seriale typu HBO-wego stanowiły jeden z etapów w tej ewolucji. Ów „polski
inteligent” nie przeczyta rodzimej beletrystyki, ale takich Mad Menów ogląda
ze szczerym zainteresowaniem, zanurza
się w nich aż po fascynację krojem garniturów i markami papierosów; wgryza
się w psychologię postaci, obyczajowość epoki, linie fabularne, wymowę
scen etc.
„Stanowiły”, bo to już zmierzch ich
epoki. Tak jak na giełdzie – kiedy wszyscy opowiadają o hossie, pora grać na
krótko; kiedy wszyscy mówią o Złotej
Erze Seriali, zachodzi już ich Słońce.
Powód jest konkretny, technologicznobiznesowy, a najdobitniej pokazał tę
zmianę Netflix.
Serial jako serial jest definiowany
przez swój format emisyjny: dlatego
jest serialem, a nie filmem długometrażowym czy szortem, że produkuje się go
pod ściśle określony model dystrybucji: odcinki od pół do półtorej godziny,
emitowane zazwyczaj co tydzień, określonego dnia, o określonej godzinie, na
określonym kanale, w sezonach kilkunasto- lub dwudziestoparoodcinkowych.
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ścią lektury na takim poziomie, jakiego
oczekują czytelnicy nieprzetrenowani
w analizach dokołaliterackich i niepatrzący na świat oczyma cynicznego
inteligenta, który na samą formę powieści reaguje już pogardą i politowaniem. Toteż oceny z księgarni internetowych, blogów, serwisów, Facebooka
itp. niestety stanowią dla czytelników
znacznie bardziej wiarygodną wskazówkę. „Niestety”, bo demos bardzo
rzadko sam z siebie docenia oryginalność, a z zasady nie jesteśmy w stanie
dostrzec mądrości rozkwitającej poza
światłem naszego własnego rozumu – no ale z takim zostaliśmy tu wyborem: albo-albo.
Literatura i tak nie ma najgorzej.
Prawdziwym antywzorcem wiarygodności była i chyba nadal jest polska
krytyka filmowa, gdzie zawodowe
zmanierowanie filmoznawców nałożyło się na preferencje ideologiczne
i ścisłe zblatowanie całego środowiska.
W efekcie już tylko ostatni naiwni i ślepi na oboje oczu ufają profesjonalnym
recenzjom z polskich filmów.

Wiesław Myśliwski
„Traktat o łuskaniu fasoli” (2006)
W książkach „Szara strefa”, „Wyjście”, „Kup
kota w worku” oraz „To i owo” Tadeusz
Różewicz dosadnie i boleśnie pokazuje nam
to, co zrobiliśmy z naszym językiem, pokazuje polszczyznę w stanie rozkładu. Wiesław
Myśliwski w „Traktacie o łuskaniu fasoli”, a także
w opublikowanych rozdziałach nowej powieści
„Ostatnie rozdanie” za pomocą tej samej polszczyzny opisuje nasz świat, ocala go przed
rozpadem.
Janusz Drzewucki
Twórczość

Jacek Dukaj
„Lód” (2007)
Andrzej Sapkowski, Marcin Wolski, Andrzej
Ziemiański i Szczepan Twardoch, czyli pisarze
znani, w nowym stuleciu weszli ze swoją prozą
na wyższym poziom, lecz Jacek Dukaj przekroczył
siebie po mistrzowsku. „Lód” to powieść totalna.
Kreacja innego świata zaklęta we wspaniałą
maszynerię języka i fabularną alternatywę
dziejów Polski XIX i XX wieku. Erudycja autora i perfekcja fantastycznego modelowania
urzekły wielu szafarzy literackich nagród, ale nie
wzruszyły paru krytyków lekceważących polską
szkolę literatury wyobraźni.
Maciej Parowski
Nowa Fantastyka

Netflix – z House of Cards, Orange Is
New Black itp. – pokazał, że serial już de
facto nie żyje: nie ma żadnego powodu (poza przyzwyczajeniem widza albo
czystą tradycją porządkowania narracji), żeby w ogóle dzielić tę opowieść
filmową na odcinki, żeby wypuszczać ją
kawałkami, żeby formatować strukturę fabuły pod taki podział. To już nie
jest serial – to długa narracja filmowa,
którą możesz oglądać na dowolnym
nośniku i w dowolny sposób, dawkując
sobie przyjemność jak lekturę: zamykam książkę, zaznaczywszy zakładką
miejsce, albo naciskam pauzę w playerze na kompie. Taki utwór może mieć
pięć, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt
godzin – tyle, ile potrzeba dla opowiedzenia historii albo na ile opłaca się inwestycja producentom.
Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie
powieści świata musiałyby być pisane
w sztywnym podziale na czterdziestostronicowe rozdziały i każda powieść
musiałaby ich mieć dokładnie trzynaście (a jeszcze, że moglibyśmy ją czytać
tylko u siebie w domu i tylko pomiędzy
ósmą i dziesiątą wieczór). Potworne
dziwactwo, prawda? Tak za chwilę będziemy wspominać Erę Seriali.
Klasyczne telenowele i inne telewizyjne wypełniacze czasu przetrwają,
dopóki będą żyły pokolenia przyzwyczajone do stylu życia polegającego na
gapieniu się w telewizor o określonych
porach dnia, czyli jeszcze dość długo.
Ale to już są produkty niemające nic

Co powie o człowieku fakt, że unika on
pytań o Polskę?
– Że próbuje świadomie wybierać role
medialne, w jakich ma występować.
Intelektualne zainteresowanie polityką jest czymś fundamentalnie różnym
od aktywnego uczestniczenia w jej teatrze medialnym.
Chyba wszyscy orientujemy się
z grubsza, jak funkcjonuje ów sprzęg
ideologiczno-medialno-artystyczny. To
w serwisach fanowskich czy w niskonakładowych amatorskich pisemkach
wywiady z pisarzami są rzeczywiście
wywiadami o literaturze i słowa pisarza
rzeczywiście są tam jego słowami (a nie
jakąś ich wersją zadiustowaną przez redaktora rządzącego wydaniem i układem szpalt). Kontakt z mediami wysokonakładowymi prawie zawsze stanowi
zaś rodzaj handlu: medium dostaje
content, dzięki któremu może sprzedać więcej egzemplarzy lub reklam oraz
podbudować swoją pozycję w wojnie
tożsamościowej, a artysta dostaje reklamę, doładowanie ego i środowiskowe poparcie w RPG-owej grze o prestiż.
Masłowska na okładce tak samo sprzedaje tygodnik, jak tygodnik z okładką
z Masłowską sprzedaje książkę Masłowskiej. Podobna wymiana następuje na
poziomie niematerialnej gospodarki
prestiżu: gazeta promuje danego pisa-
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rza, więc nabija mu konto prestiżu, ale
zarazem on, wchodząc w tę grę, nabija
prestiż tego obozu ideowo-medialnego:
my mamy takich artystów, a wy macie
takich, więc kto jest bardziej mądry,
piękny i seksowny?
To oczywiście analiza sztucznie racjonalizująca wybory często podświadome. Większość zanurzonych w wojnę tożsamościową po obu stronach
jest absolutnie szczerymi bojownikami
Sprawy, niczego nie kalkulują, kieruje
nimi odruch estetyczny (bo nawet nie
etyczny). Artyści bywają politycznie bardzo naiwni; nie sposób też przecenić ich
próżności. Wedle mego doświadczenia
(nie największego przecież) zazwyczaj
nie ma w tym żadnych spisków, planów, układów, cyrografów – to złożenie
uniwersalnych mechanizmów rynku
mediów oraz socjologii środowisk artystycznych. Prawica ma problem z takimi
„miękkimi strukturami” i łatwo tworzy
dla ich opisu teorie spiskowe; tymczasem przeważnie decyduje jakaś sytuacja towarzyska albo fotogeniczność czy
niefotogeniczność twórcy albo pojedyncza traumatyczna recenzja, która
uprzedziła go do danego środowiska.
A potem już zostaje on przypisany do
tej czy tamtej strony i, chcąc nie chcąc,
musi grać swoją „gębą”.
Sądzi Pan, że sam fakt udzielenia
wywiadu „Frondzie” jest neutralny treściowo? To też mnie pozycjonuje, tylko
pewnie z poprawką na mój dziwaczny
nerdyzm.
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wspólnego z HBO-wskimi i netflixowymi
„powieściami filmowymi”.

Bronisław Świderski
„Asystent śmierci” (2007)
Powieść jednego z najbardziej oryginalnych
polskich narratorów. To sensacyjna, erudycyjna i przygważdżająca rozprawa z duńską
demokracją, europejską filozofią, polską historią.
To gra w autobiografię, która stanowi zarazem test najważniejszych metafor, od dawna
określających intelektualne granice naszej
kultury.
Michał Larek
Czas Kultury

Jarosław Marek Rymkiewicz
„Wieszanie” (2007)
„Wieszanie” w ostatnim czasie wywołało
najszerszy i najistotniejszy spór, a odwołanie
do historii pozwoliło nazwać fantazje i fobie
polskiego życia w nowym wieku. Przewrotnie,
dotkliwie, niebezpiecznie i pięknie postawiono
naszej pamięci, historii czy polityce pytania:
„Skąd przyszliśmy?”, „Kim jesteśmy?” i „Dokąd
idziemy?”.
Adam Leszkiewicz
Pressje

Zgadzam się. Zasada, umownie rzec
biorąc, nazwania kogoś pisarzem
gejowskim to zasada, w której
pisarz zwierza się z tego, że jest
homoseksualistą, a następnie
krytyka doszukuje się wątków
homoseksualnych w jego twórczości.
Pan wobec tego jest pisarzem...
– Wobec tego raczej nie jestem
pisarzem.
„Bycie pisarzem” to w XXI wieku
umiejętność w nie tak wielkim stopniu pokrywająca się z umiejętnością
pisania książek. Są ci, co mają talent do
pisania i mają talent do bycia pisarzem
(jak wspomniany Twardoch); są ci, co
nie mają talentu ani do jednego, ani do
drugiego (siłą rzeczy się o nich nie słyszy, ale na internetowych forach „szkół
pisania” itp. roi się od przykładów); są
ci, co nie mają talentu do pisania, ale
mają talent do bycia pisarzem (i ich
coraz więcej na listach bestsellerów,
zresztą każdy celebryta prędzej czy
później napisze książkę); i są ci, co mają
talent do pisania, ale w byciu pisarzem
są kiepscy.
Łatwo zresztą ujrzeć w tym naturalną ewolucję wymuszoną zmianami
kulturowymi i regułami show-biznesu.
Skoro literatura walczy o uwagę konsumenta kultury z grami komputerowymi,
serialami HBO, blockbusterami hollywoodzkimi, niezliczoną masą atrakcji cywilizacji cyfrowej, to pierwszą, zewnętrzną
warstwą przyciągającą ludzi do lektury
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patorem”, rodzajem kapłana à rebours
(transcendencja poprzez profanację).
Tam wszakże aktywność czytelnicza
znacznie częściej kończy się właśnie na
wywiadach i publicystyce; literatura
jako taka nie jest już konieczna. Pisarz
niby musi coś napisać, żebyśmy mieli
pretekst do rozmowy, ale my nie musimy już tego czytać – sama rozmowa jest
ważniejsza, w niej przecież mówi on
wprost to, co w beletrystyce musi motać i kryć w tych niegodnych inteligenta
fabułach, fikcjach, intrygach.
Kolejnym krokiem będzie więc zastępstwo całkowite: oto podmiotem
staje się osobistość (osobowość) podpisana „pisarz”, a tekst jego autorstwa to
jedynie sposób materialnego zdyskontowania sukcesu kreacji promocyjnej.
Mogłoby być coś innego, perfumy albo
ekskluzywna wódka, ale tradycja nadal
wymusza formę książki.
I tylko dzięki tej inercji tradycji możliwe są tu jeszcze kariery oparte na
przeniesieniu marki ze starego porządku kultury. To jest między innymi moje
ślepe szczęście – że zadebiutowałem
jeszcze wtedy, gdy można było zdobyć
czytelników, jedynie pisząc książki. Dzisiaj żaden większy wydawca nie zaryzykuje z debiutantem przynoszącym takie
teksty jak moje; to marka nazwiska
sprzedaje książkę.
Oczywiście podskórne ciągoty do
„celebrytowania” literatury istniały od
dawna. To dość powszechny kompleks
literatów: śni o sławie gwiazdy rocka,
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musi być coś równie łatwo i multimedialnie angażującego ich uwagę, co pięciosekundowy dżingiel z najnowszego
hitu Lady Gagi albo operacja plastyczna
Angeliny Jolie.
Tzw. literatura popularna – ta nadal
pochłaniana przez czytelników dla samej frajdy opowieści – może tu użyć
środków właśnie z kina czy gier, oprzeć
się np. na pokrewieństwie estetyki
czy na głębokich archetypach popkultury. Toteż bardzo rzadko jej autorzy
zarazem „są pisarzami”. Tzw. literatura
ambitna nie ma zaś do zaoferowania
w tym przetargu nic poza ciągiem literek na papierze lub ekranie. Konieczny
więc jest zastępnik, pośrednik. Książka nie wystąpi przed kamerami ani nie
zatańczy na estradzie – ale pisarz już
tak. Książka nie rozpłacze się na antenie – ale pisarz może nas zaszantażować
emocjonalnie swoją śmiertelną chorobą, walką z nałogiem albo spowiedzią
z przeżytej tragedii miłosnej.
Najsilniejszy związek emocji generuje wspólnota tożsamości, stąd
taka popularność „literatury prawicowej” – gdzie głównym mechanizmem
emocjonalnym wydaje mi się kompensacja wykluczenia – i wtedy nie ma
znaczenia, czy jest to beletrystyka, czy
non-fiction; zresztą jej jakość literacka także nie ma znaczenia. Po drugiej
stronie analogicznej satysfakcji dostarcza lektura wywiadu z pisarzem, który
efektownie postponuje tradycyjne wartości, stając się „symbolicznym emancy-

Jarosław Marek Rymkiewicz
„Wieszanie” (2007), „Kinderszenen” (2008)
i „Samuel Zborowski” (2010)
Najchętniej przychyliłbym nieba nie jednej książce, a kilkorgu naraz, zwłaszcza tym
najbardziej skłóconym ze sobą. Bardzo lubię
książki Albińskiego o Afryce, ale co mnie obchodzi kontynent, na który ani się nie wybieram, ani nie mam pomysłu, jak ulżyć mu w jego
biedzie. Zostaję więc w Polsce. Z Rymkiewiczem.
Z jego wierszami i trylogią.
Piotr Nowak
Kronos

Przemysław Czapliński
„Resztki nowoczesności” (2011)
„Resztki nowoczesności” Przemysława
Czaplińskiego nie są książką beletrystyczną.
Traktując jednak, śladem autora, „wszystkie
teksty jako fikcje inscenizujące przyszłość”,
chciałbym uznać ją za szczególnie ważną
dla nowej literatury. Czapliński bowiem,
przekraczając dotychczasowy impas w konceptualizacji dziejów, przywraca tej ostatniej sprawczy,
utopijny wymiar i wyznacza zadanie: „inaczej
używać mowy marzeń”.
Michał Kasprzak
Wakat/Notoria

Michał Łuczewski
„Odwieczny naród” (2012)
Za stworzenie pozorów, że teoria, którą autor
opisał, powstała w trakcie badań, a nie na długo
przed nimi. Dodatkowo za perswazję: wmówienie wielu osobom, że mają do czynienia z ważną
monografią z zakresu humanistyki, podczas gdy
jest to, chociaż podana w specyficznym stroju,
na dodatek mało wykwintna, publicystyka.
Wincenta Witosa
Zielone Komuszki

ale zero talentu do muzyki, marzy o powodzeniu amanta filmowego, ale gęba
jak z kroniki kryminalnej – więc co pozostaje? Chlać z frustracji i pisać o tym
uwodzicielskie książki (podobne półżarty też już należą do kanonu literatury
o literaturze).
Od początku jednym z większych
dziwactw tzw. życia literackiego wydawało mi się powszechne przekonanie,
że każdy pisarz nie tylko lubi publicznie
odczytywać swoje teksty, ale że automatycznie ma do tego talent, czyli głos,
dykcję, opanowany oddech itp. zdolności aktorskie. Równie dobrze można by
oczekiwać, aby z bycia dobrym w woltyżerce wynikał talent do spekulacji walutowych. Najwyraźniej wszyscy uważają takie połączenia za naturalne, a dla
mnie to zdumiewające dziwactwo.
Albowiem większość wymogów
show-biznesu nijak się ma do specyfiki
życia i zawodu pisarza. Bądźmy szczerzy, prawdziwe pisarstwo to antypody
glamouru. Są fajne fotki z zaplecza Hollywoodu: cała ekipa filmowa w jednym
kadrze – i w ułamku sekundy odróżniasz aktorów od scenarzystów i innych
kreatywów: ci pierwsi są urodziwi,
szczupli, wysportowani, opaleni, ci drudzy – z nadwagą, zarostem, asymetrycznymi, nieatrakcyjnymi twarzami, w niemodnych ciuchach i okularach.
Pisanie na pełnych obrotach zazwyczaj tak wyłącza ze świata, że czyni
wszelkie celebryctwo nie tylko mentalnie, ale wprost fizycznie niemożliwym.

– Ja już sobie trochę żartuję z tej etykiety megaepika. Niemniej owo skrzywienie wyobraźni jest autentyczne:
naprawdę prawie wszystkie teksty w robocie wychodzą mi znacznie bardziej
rozbudowane, „szerokoekranowe”.
I nie muszę mieć takich snów, to
są doświadczenia z realu. Na przykład
jeden z jurorów Nagrody Mackiewicza
publicznie i absolutnie serio rzekł mi
coś takiego: „Rozumie pan, Lodu nie
daliśmy rady przeczytać, za długi, ale
Wroniec to co innego”.
Konserwatyzm i prawica mają dzisiaj
literaturze coś do zaoferowania?
– Konserwatyzm w bardzo szerokim
sensie może się u nas przysłużyć
literaturze przez zachowanie pamięci
tradycyjnych konwencji literackich:
jak napisać porządny kryminał, romans, przygodówkę, sagę rodzinną,
horror etc. Ale w ścisłym sensie prawica dla literatury może zrobić tyle samo
co np. libertarianizm dla rzeźby, to
znaczy nic.
Każdy obserwator kultury w Polsce
musi jednak dostrzegać preferencje,
więcej: silne sprzężenia określonych
treści i form z orientacją prawicową
i lewicową. Ów apel lewicowych pisarek
o docenienie przez ichnią krytykę litera-
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tury konwencji nie ma sensu o tyle, że
polska lewica rozpoznaje masowy gust
literacki jako właśnie konserwatywny,
reakcyjny, jak więc może mu ulegać
i hołdować stereotypom i przyzwyczajeniom ogółu? Otwarcie wszak twierdzą, że literatura – jak teatr współczesny – powinna właśnie narzucać nowe
gusta, obyczaje, normy i zmieniać w ten
sposób rzeczywistość społeczną. Sama
fabuła jest już obrzydliwie burżuazyjna,
co dopiero jakieś zagadki, bohaterowie,
suspensy! Lewicę zachodnią stać tu na
strategie bardziej subtelne, polegające na wykorzystywaniu formuł gatunkowych do atrakcyjnego przemycania
nowych idei – ale żeby w Polsce to
zadziałało, musielibyśmy w ogóle mieć
miejsce na „literaturę środka”. No i koło
się zamyka.
Gdyby zbudować taką prostą opozycję – piszemy tak jak zawsze albo piszemy tak jak nigdy – to znajdę się w tym
drugim obozie; za bardzo cenię oryginalność i potęgę nieskrępowanej kreacji. Jakiekolwiek podporządkowanie
celom ideowym, czy wręcz politycznym,
krępuje literaturę niezwykle skutecznie
już na etapie tworzenia. Niby to banał,
a brzmi radykalnie.
Przyjmując podświadomie rolę sług,
amputują sobie pisarze kawał wyobraźni. „Tego nie napiszę, bo to przecież niesłuszne”. „Fajny pomysł, ale politycznie
szkodliwy”. „Superciekawe, ale »moi«
nigdy by mi nie darowali takiej zdrady”.
A bardzo trudno nie ulec podobnemu
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Miewa Pan sen, w którym czytelnik
rzuca Panu prosto w twarz: „Za długie,
nie przeczytam”?

Przemysław Dakowicz
„Teoria wiersza polskiego” (2013)
Nawet jeśli ograniczę się tylko do poezji, jednym
tchem wymienię przynajmniej dziesięć tytułów,
z których każdy mógłby być „najważniejszy”.
Z reguły nie są to tomy nagradzane tzw.
prestiżowymi nagrodami. A najważniejszy?
Zaryzykuję: „Teoria wiersza polskiego”
Przemysława Dakowicza. Te wiersze czerpią
z ciągle bijących źródeł polszczyzny poetyckiej:
z Mickiewicza i Słowackiego. Przy tym są absolutnie współczesne i mistrzowsko napisane.
Budzą emocje, których dawno już w zamerykanizowanej polskiej poezji nie było. Budzą z letargu.
Krzysztof Kuczkowski
Topos

Krzysztof Niewrzęda
„Zamęt” (2013)
„Zamęt” to powieść eseistyczna i bezwzględna
satyra na temat współczesności wręcz
antycypująca potrzeby czytelnika XXI wieku.
Niewrzęda wykorzystując swoją humanistyczną
wrażliwość oraz wszechobecny zamęt językowy,
informacyjny i moralny, ukazał w powieści
przyczyny powszechnej utraty wiary w pozytywny charakter ludzkiej natury, którą opisał tak
odważnie i dosadnie, jak nikt tego wcześniej nie
dokonał.
Paweł Nowakowski
eleWator

ukierunkowaniu, kiedy się widzi, jak
właściwie każda książka w Polsce jest
chwalona i miażdżona wedle bardzo ścisłego kodu przynależności ideowej, jeśli
nie wręcz środowiskowej.
Na Zachodzie polityka nie trzyma
nad literaturą takiej władzy. Np. zachodni konserwatyzm literatury ma
silną podstawę ekonomiczną: piszemy
tradycyjnie i o tradycyjnych tematach,
bo po prostu to się sprzedaje. Bastionem konserwy, od lat piętnowanym
przez postępowców jako klub starych,
bogatych, białych heteroseksualistów,
pozostaje kinematografia hollywoodzka, bo tam presja ekonomiczna na
kształt sztuki jest najsilniejsza. W Polsce cała kultura to tak drobny pryszcz
na gospodarce, że podobne mechanizmy nie mają tu wielkiego znaczenia;
stąd też nieproporcjonalnie duży wpływ
mód ideologicznych.
Gdybyśmy mieli wejść w temat
ze ścisłością akademicką, należałoby uwzględnić zmiany zachodzące
w świecie niezależnie od postulatów
ideowych. Świat się zmienia, więc
zmieniają się punkty odniesienia i dla
konserwatyzmu, i dla lewicowych inżynierii społecznych. Np. w zależności od
tego, pod którą falą feminizmu się aktualnie znajdujemy, epatowanie
w literaturze damsko-męskim erotyzmem może być cechą konserwatywną bądź lewicową (chwilę temu lewica
lustrowała z lubością prawicowych pisarzy jako pornografów).

Co czeka literaturę za sto lat?
– Elitarna niszowość, gdy chodzi o literaturę tradycyjną w formie i przekazie,
a zarazem potęga absolutnego władcy,
gdy chodzi o literaturę w szerokim sensie – tzn. wszystkie możliwe sposoby
przekazywania fikcji, która poczyna się
z myśli i słowa – ponieważ z każdym kolejnym cywilizacyjnym krokiem naprzód
coraz większą część naszego życia zapełnia fikcja, a nie real.
W tym świecie jest miejsce na Boga?
– To pytanie otwiera zupełnie inną
dyskusję.

Jacek Dukaj
jeden z najciekawszych współczesnych prozaików polskich. Premiery jego książek to każdorazowo wydarzenia literackie. Autor Xavrasa Wyżryna, Czarnych oceanów, Extensy, Córki łupieżcy, Innych pieśni,
Perfekcyjnej niedoskonałości, Lodu oraz licznych opowiadań – w tym zekranizowanej przez Tomasza
Bagińskiego Katedry - zgromadzonych m.in. w tomie W kraju niewiernych oraz głośnego tomu opowiadań Król Bólu. Pomysłodawca antologii pt. PL+50. Historie przyszłości. Wielokrotny laureat nagród
im. Janusza A. Zajdla (również za Lód), trzykrotnie nominowany do Paszportu „Polityki”, a także do
nagrody literackiej Nike, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Angelusa; laureat nagrody Kościelskich, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej 2009.
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Zastanówmy się najpierw, czy chodzi o samą ideę Boga, czy też o sposób, w jaki może ona jeszcze dotykać
człowieka?
Bóg jako postać z imaginarium kulturowego ludzkości jest nie do zastąpienia; ogromnej części przemyśleń
egzystencjalnych (także ateistów) nie da
się przeprowadzić bez idei Boga. Ale czy
jest logicznie i psychologicznie możliwy powrót do takiej orientacji człowieka w świecie, w której Bóg będzie dlań
żywą częścią rzeczywistości? Wydaje mi
się, że ów przypływ fikcji skutkuje także
rozmywaniem tu samej linii granicznej.
Coraz trudniej przeprowadzić rozróżnienie między cosplayem i pielgrzymką na
Jasną Górę.
To połykanie realu przez fikcję jest
zresztą głównym tematem Rekursji.
Metafora fikcjacji – kiedy świetnie wiemy, że coś jest fikcją, ale wchodzimy
w nią tak, jakby była najtwardszym realem – zawładnęła mi powieścią.
Doskonale wyobrażam sobie świat,
w którym Bóg i rozmaite aktywności religijne stanowią osie masowych, atrakcyjnych lifestyle’ów – a zarazem nikt
w Boga nie wierzy. Ω
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Nie chcę przyjmować pozy zblazowanego intelektualisty, który na wszystkie
idee, polityki i wielkie tematy spogląda z wyrozumiałym pobłażaniem. Nie,
wręcz przeciwnie: uważam, że idee
są tym, co nakręca literaturę. Tylko że
prawdziwa literatura to siła z zupełnie innego porządku. To nie jest piesek
do prowadzania przez polityków po
salonach i karmienia ciasteczkami pod
stołem; to nieśmiertelna bogini wisząca
nad nimi z mieczem i wawrzynem.

Arkady
Saulski

DOKUMENTY

– Dokumenty proszę – mówię do
kobiety stojącej przede mną.

Mam przed sobą tę kobietę wymizerowaną. Dość szczupłą,
wychudzoną właściwie. Jej twarz jest koścista, jej cera jest sucha.
Oczy ma zapadnięte w głąb czaszki, ciemne, a może granatowe,
nie wiem. Ma na sobie zbyt duży sweter, ale gdy porusza ramionami, gdy podaje mi dokument, po tym jak się układa materiał na
rękach, widzę, że jest wychudzona. Jej włosy są ciemne i suche.
Podaje mi dokument, a właściwie wsuwa do specjalnej przegródki na dokumenty. Pojedyncza książeczka wpada mi prosto
w dłonie. Patrzę na książeczkę. To paszport. Ciemna okładka, na
niej złotym nadrukiem wypisane: „Demokratyczna Republika Zapadki”, a pod spodem godło naszej Przodującej Republiki. Otwieram paszport i zaglądam do środka. Nazywam się Andriean Fion
i jestem urzędnikiem kontroli granicznej Republiki Zapadki. Siedzę w ciepłej budce na granicy. Kobietę obserwuję przez pancerną
szybę, a gdybym chciał, to mogę ją też obserwować na monitorze,
mogę patrzeć na nią szklanym okiem kamery, bo na całym posterunku granicznym są zamontowane kamery, tak że ich szklane
oczy pokrywają każdy metr wydzielonego terenu, a ja, albo strażnicy, tylko jednym przyciskiem zmieniamy sobie obraz i w monitorze obserwujemy kobietę, jak tylko chcemy. To znaczy strażnicy
obserwują, bo ja mam tylko jeden monitor i jedną perspektywę do
wyboru, a oni w gmachu po drugiej stronie ulicy, gdzieś w piwnicach zapewne – więcej. Pewnie tam, w piwnicy, jest cała ściana takich monitorów, w których w pokrytym mrówkami obrazie widać
tę kobietę i wszystkie w ogóle kobiety i mężczyzn przy granicy,
i dzieci też, jeśli jakoś wyzierają ich główki oczapcone spomiędzy
ramion i ciał rodziców. Pewnie tak tam jest, ale nie mam pewności,
nie wiem, bo nigdy tam nie byłem i nie chcę być.
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Wracam myślami z piwnic do kobiety. Myśli się istotnie rozbiegają, bo to już prawie koniec mojej pracy, umysł już zmęczony i myśli
faktycznie biegną gdzieś do piwnicy, do sklepu z mięsem, do domu.
Patrzę kobiecie do paszportu, jakbym zaglądał jej do majtek.
Przewracam strony. Dane osobowe. Katia Fiodorowa. Lat dwadzieścia sześć (wygląda na więcej, wygląda starzej), wykształcenie
średnie, ukończone technikum gastronomiczne, imiona rodziców
Bałkaj i Rioena, stan cywilny panna, rubryka „dzieci” pusta, kolor
oczu niebieskie (dziwne, że wydają się ciemniejsze), kolor włosów
ciemne, wzrost, waga i tak dalej, przeglądam. Ona czeka.
Do pokonania ma dwóch strażników po tej stronie, potem betonowe blokady, które nie wiem, jak się fachowo nazywają, takie
zapory przeciw pojazdom, ale je obejdzie sobie sama. Potem długi,
pusty, betonowy pas, bardzo otwarty, bardzo na widoku, bo ten
pas obserwują strzelcy, którzy zmieniają się na wieży strażniczej
po mojej i po tamtej stronie. I na końcu jeszcze kolejni strażnicy,
z pięciu czy sześciu, też uzbrojeni, i potem jeszcze brama odsuwana i wtedy dopiero, jak przejdzie na drugą stronę przez bramę,
może opuścić Republikę Zapadki. Ale największą przeszkodą nie
są strażnik, beton, drut kolczasty, naboje pędzące w locie ani brama rozsuwana. Największą przeszkodą jestem ja, bo ja decyduję,
czy w ogóle ruszy dalej poza zaznaczoną pomarańczową i czarną
farbą, przerywaną linię.
I mam dwie pieczątki – czerwoną z napisem „wniosek odrzucono” i zieloną z napisem „wniosek przyjęto”. I to te pieczęcie
czerwonym albo zielonym atramentem stawiam w paszportach,
i potem mogą ruszać na spotkanie strażników i granicy naszej
Przodującej Republiki.
W paszporcie na kolejnych stronach – pieczątka Ministerstwa
Dyplomacji i Ministerstwa Pracy, pieczątka „zezwolenia na pracę
poza granicami kraju” i pieczątka lokalnego komisarza partyjnego,
ale to wszystko. Brakuje mi dołączonych wniosków, rozważonych
pozytywnie przez ministerstwa, skoro są pieczęcie. Niby nie są
konieczne na granicy, ale mam prawo o nie zapytać, a zresztą ona,
ta kobieta, sama powinna mi je podać z paszportem, powinna to
wiedzieć i na pewno to wie. Kręcę głową i po chwili karcę się w myślach, bo kobieta widzi ten mój przypływ emocji, a to karygod-
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ne zaniedbanie ze strony urzędnika państwowego, tak okazywać
emocje, zwątpienie wobec petenta. Sięgam po czerwoną pieczęć, uderzam na stronie, w prostokącie do tego przeznaczonym.
„Wniosek odrzucono”.
Podaję kobiecie zamknięty paszport przez wsuwkę. Nie patrzy
na niego, ale też nie okazuje żalu czy zaskoczenia. A więc dokument fałszywy. Odchodzi. Jest godzina 15.32. Zostało mi 28 minut
pracy. Jest coraz ciemniej, w końcu zima, choć bezśnieżna.
Podchodzi następna kobieta. Tym razem mam przed sobą kobietę starą, ma z sześćdziesiąt lat. Jest tęga, na sobie ma długi, brązowy płaszcz, ale na głowie pokrytej siwiejącymi, niegdyś jasnymi jak
kłosy zbóż włosami, nie ma czapki. Ma okrągłą twarz, subtelne, ciepłe spojrzenie i policzki jakby rozlewające się po kołnierzu.
Przez wsuwkę w moje ręce wpadają dokumenty. Paszport oczywiście, wniosek o dołączenie do rodziny przebywającej za granicą,
dyplom przodowniczki pracy, przyznany piętnaście lat temu, legitymacja emerycka. Przeglądam te dokumenty od niechcenia, już
nawet nie patrzę na imię i nazwisko kobiety, bo i tak nie zapamiętam, a i co mnie to obchodzi. Za tęgą kobietą jest przecież kolejka
kolejnych kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset petentów, kolejka jak
wąż wijąca się, kolejka jak wąż spętana labiryntem stworzonym
z wysokiego ogrodzenia, w którego koronie jest zwinięty drut kolczasty, którego to labiryntu gęba znajduje się kilkadziesiąt metrów
dalej, a którego odbyt znajduje się tuż przede mną, wypluwając
jednego petenta po drugim.
Patrzę przez pancerną, nieco ubrudzoną szybę na kobietę. Ona
uśmiecha się do mnie serdecznie, a ja wiem, że nie mogę jej puścić,
bo ma ponad sześćdziesiąt lat, a limit obywateli powyżej sześćdziesiątego roku życia przepuszczonych przez granicę już w tym
tygodniu wyczerpałem.
Składam jakoś te jej papiery, oddaję przez wsuwkę.
– Przykro mi – mówię – ale limit na ten tydzień wyczerpany.
Proszę wrócić w poniedziałek tygodnia następnego.
Ona zabiera dokumenty jakby z niedowierzaniem. Patrzy to na
mnie, to na nie, kiwa głową i oczy jej się szklą od łez, ale patrzy na
mnie bez żalu, bo widzi, bo chyba wie, że to nie moja wina, że to
przepis, a ja muszę się dostosować, nie mam wyboru.

Do domu wracam pomiędzy prostopadłościanami innych budynków. Jest już ciemno, świeci co druga lampa na ulicy, ale to
bez znaczenia, bo ulice i tak szerokie i puste. Bryły budynków są
jak ciemne sarkofagi, w nielicznych palą się światła w oknach,
większość jednak spogląda na mnie ciemnością. Idę szybko. Byłem
w sklepie, ale sklep już zamknięty, a mięsa i tak nie było, tyle widziałem przez ubrudzoną szybę i grubą blachę krat.
Jestem w domu. Hop! Do środka. Hop! Na klatkę schodową.
Hop! Do drzwi. Pukam i otwiera mi mój synek.
Mamy dwoje dzieci. Ja i Marianna, moja żona. Wchodzę i ściskam mojego malca. Tak – malca, bo ma dopiero pięć lat i choć jest
mądry, to jakoś zawsze głupie mi się wydawało traktowanie takiego dziecka przez wielu ojców prawie jak dorosłego. „Mój syn!”,
mówili, „mojego syna!”, jakby czteroletni, szczerbaty malec zaraz
miał otrzymać powołanie do wojska. A to dziecko, jak nazwę moje
dziecko „malcem” albo „synkiem”, to wcale nie sprawi, że w przyszłości nie wyrośnie na mężczyznę.
Więc podnoszę i ściskam mojego synka, a mój synek Ołeksandr śmieje się i cieszy jak zawsze, gdy wracam, i jak zawsze,
gdy widzi ojca. Drugi synek jest w pokoju, widzę go. „Cześć Isza!”.
Wołam go, a on tylko odwraca głowę i patrzy na mnie, mówi ciche powitanie i wraca do swojego zajęcia, czyli leżącej przed nim
pogniecionej książeczki. Isza jest cichszy od Ołeksandra, ale też
kocha ojca i matkę i kochał dziadków, gdy żyli, z obu stron. Jest
po prostu cichszy niż rówieśnicy i niż ja byłem. Marianna taka
podobno była, jak była mała, więc w sumie wszystko jasne. A Isza
ma cztery lata, jeszcze się w życiu będzie miał szansę nieraz
odzywać.

2 07
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

Wykonuje dłonią jakiś nieokreślony gest, jakby błogosławieństwo, i kiwając wciąż głową odchodzi, a oczy jej się szklą. Jest
szesnasta, a ja kończę pracę. Ogłaszam to strażnikom, wciskając
odpowiedni przycisk, i nic więcej nie muszę robić, bo oni zaraz
rozganiają niezadowolony, ale bierny, potulny tłum. Z budki wychodzę, jak już nie ma nikogo, kto mógłby mnie z tłumu zobaczyć.
W dłoni ściskam teczkę, a drugą dłonią przyciskam do szyi stary,
drapiący szalik, bo jest zima, choć bez śniegu.
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Moja żona Marianna stoi w kuchni. Ma popielate włosy, popielate jak gruby sweter, który ma na sobie. Moja żona ma drobną,
wąską twarz, ładną, ma też ładną figurę. Biodra jej się zrobiły
nieco szersze, niż gdy się poznaliśmy, ale to normalne przecież po
przejściu dwóch ciąż. Patrzy na mnie i choć nie uśmiecha się to tylko dlatego, że jest skupiona na mieszaniu parującej zupy w garze
na płytce gazowej.
– Zdejmuj płaszcz i jemy – mówi do mnie.
Zdejmuję płaszcz, odkładam teczkę, witam ją całusem w policzek, a później siadamy wszyscy przy stole i jemy wszyscy zupę,
szarą zupę, krupnik. Ja nie lubię krupniku, bo to zupa bez smaku.
Moja matka robiła krupnik bez smaku i Marianna też robi krupnik bez smaku, więc to chyba po prostu takie danie. Mimo to jem
z przyjemnością, bo krupnik ciepły i rozgrzewa po całym dniu.
Dzieci oczywiście nie siedzą grzecznie, tylko coś do nas mówią
albo pojedynkują się łyżkami, albo mówią cicho brzydkie słowa, które usłyszały w szkole, i sprawdzają, czy ich słuchamy i czy
je wyłapiemy. Marianna oczywiście je słyszy i uderzy któregoś
z chłopców po dłoniach karcąco. Potem kończymy. Isza i Ołeksandr są nauczeni odnoszenia talerzy do kuchni, to je odnoszą.
Potem idą do pokoju się bawić. My siedzimy w salonie przy stole
i milczymy chwilę, ale ja wiem, co moja żona powie.
– Liczyłam pieniądze.
– I co? – pytam, jakbym się nie spodziewał odpowiedzi.
– Znowu musimy pobrać z oszczędności.
Zarabiam siedemdziesiąt pięć reszek miesięcznie. Opłaty za
dom, gaz, wodę i ciepło to trzydzieści reszek. Potem koszty jedzenia i innych niezbędnych produktów to kolejne trzydzieści,
w porywach czterdzieści, a więc zostaje nam dziesięć, piętnaście.
A jak jest choroba, to leki kosztują czasami po dwadzieścia reszek.
W poprzednich dwóch miesiącach zachorował najpierw Isza, potem Ołeksandr, a to dopiero początek zimy. Przed nami jeszcze
święta i za dwa miesiące urodziny starszego syna.
– Pobierz z oszczędności – mówię do żony.
– Ale w tym tempie w przyszłym roku nie zostanie nam
z oszczędności już nic – stwierdza – a rachunki dalej będą.
I zakupy.

Rano początkowo był ruch na ulicach. Tramwaj się spóźnił,
to pobiegłem na piechotę do budki i zdążyłem w ostatniej chwili, bo tłum już koczował jak pielgrzymi. Przed wejściem do budki
patrzyłem chwilę na drugą stronę, tam gdzie oni wszyscy, moi
koczujący pielgrzymi, pragnęli się dostać. Pragnęli się dostać tak
bardzo, iż fałszowali dokumenty, wręczali po urzędach i ministerstwach łapówki, wreszcie mnie proponowali łapówki i pewnie bym
je przyjął, bo gdy oferowali po dwadzieścia, niektórzy po trzydzieści reszek, to nie sposób było odmówić takiej łapówki. Tylko że
moja budka także była pod obserwacją i gdybym przyjął łapówkę,
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Nie mam siły na to, a przy tym skąd mam wziąć oszczędności
jeszcze? Dodatkowe pieniądze. Jestem państwowym urzędnikiem,
a więc i tak zarabiam dość nieźle. Kręcę głową z rezygnacją.
Kiedyś, na początku naszego małżeństwa panicznie się bałem,
że Marianna mnie opuści. Bałem się wręcz maniakalnie. Wizualizowałem, że ma dość tego życia, tej biedy i walki o wszystko,
tym bardziej że wtedy nie miałem pracy, a potem jak miałem,
to bardzo nisko płatną. Więc widziałem oczami wyobraźni, jak
opuszcza mnie, odchodzi z jakimś innym człowiekiem, pewnie
pracownikiem któregoś z ministerstw albo wojska czy milicji, takim mężczyzną, który nigdy nie musi się oglądać na pieniądze,
ma samochód, a jak chce, to otrzymuje przydział na nową płytkę
do łazienki, muszlę klozetową, wannę, bo samochód to już dawno
ma. I widziałem tego mężczyznę, jak wykorzystuje i porzuca moją
Mariannę, bo dla niego to tylko kolejna zabawka, jakich będzie
miał jeszcze wiele i nie musi jej trzymać, a poza tym i tak przeznaczone mu jest poślubić ostatecznie koleżankę z ministerstwa albo
córkę naczelnika lub komisarza jak mu się poszczęści, bo tak to
wygląda. Marianna powinna o tym wiedzieć, myślałem, że to upokorzenie, a nie szansa. I tak bałem się, bałem cały czas, aż w końcu
przestałem się bać i po prostu żyliśmy razem. A potem urodziło
się dziecko, a potem dostałem pracę urzędnika kontroli granicznej
i wreszcie było lepiej.
Tego wieczora leżeliśmy już w łóżku przytuleni. Marianna przylgnęła do mnie całą sobą i zasnęliśmy. Było zimno w mieszkaniu,
a kaloryfery nigdy w nim nie grzały.
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to strażnicy natychmiast zatrzymaliby mnie i odprowadzili pod
bronią do gmachu po drugiej stronie ulicy, tego gmachu, w którego
piwnicach była ściana z monitorami i inne rzeczy.
Patrzyłem więc jeszcze chwilę w kierunku granicy i zastanawiałem się, co tam takiego jest. Jedni chcieli połączyć się z rodzinami,
rozdzielonymi lata temu, inni pragnęli iść do pracy, bo pracy było
mało w naszej Przodującej Republice. Jeszcze inni z jakichś powodów krytykowali nasz Przodujący Ustrój i chcieli żyć w innym.
Podobno podróżowali tam też terroryści na szkolenia, mający potem wrócić i zaatakować Zapadkę. A niektórzy chcieli tam być po
prostu dlatego, iż podobno tam, za granicą, było lepiej. Nie wiem,
czy było lepiej. Czy mogło być lepiej?
Wszedłem do budki, rozebrałem się i rozpocząłem pracę. Podszedł pierwszy petent.
Jakie to dziwne słowo – petent. Ja jestem urzędnikiem,
a on – petentem. To słowo jest takie mechaniczne. Petent kojarzy
mi się raczej z przedmiotem. Meblem. Albo bryłą. Prostopadłościenną bryłą, gładką i bez właściwości, wsuwającą mi dokumenty
budki, a ja jestem urzędnikiem, a więc istotą ludzką, i sprawdzam te dokumenty, a potem oddaję prostopadłościennej bryle za
oknem budki i bryła odchodzi.
I podchodzą kolejne bryły, a ja, jedna za drugą, rozważam i odrzucam ich wnioski.
Ale w końcu podeszła do mnie inna bryła. Ta była dziewczyną,
nawet ładną, ale o zmęczonym spojrzeniu. Gdy wsuwała mi dokumenty, coś z nich wypadło. Obserwowała mnie uważnie, gdy to
podnosiłem.
Ulotka. Różowe litery na ciemnym tle i obok także różowa sylwetka nagiej, zgrabnej kobiety o długich rozpuszczonych włosach.
Podziemny klub Gorącej Rządzy, w którym posiadacz kuponu, który trzymałem, spełni każdą swoją fantazję całkowicie za darmo.
Wiedziałem, że takie kupony krążyły wśród oficjeli Partii i ministerstw, a także milicji i służb bezpieczeństwa. Jeszcze raz popatrzyłem na kobietę.
Czy była dziewczyną z klubu? Prostytuowała się? Była bardzo
atrakcyjna, to prawda, nawet zmęczenie spowodowane staniem
w wielometrowej kolejce nie mogło tego zmazać. Musiała być też

Stawiłem się, tak jak mi kazano, na drugi dzień, przed pracą,
o szóstej trzydzieści rano.
Żołnierz w stróżówce sprawdził mnie po dowodzie osobistym
(paszportu nigdy nie miałem), po czym wpuścił do wielkiego holu,
pustego i zimnego. Przy ścianach stały ławki, każda akurat rzeźbiona na trzy miejsca, a więc nie czekało tu wielu gości. Nikt nie
przeszedł, gdy oczekiwałem, w końcu po schodach na drugim końcu korytarza zszedł kolejny żołnierz i zaprowadził mnie na górę.
Byłem na trzecim, a może drugim piętrze i tutaj było ciepło.
Ściany były wymalowane na żółto, a u góry, pod sufitem na biało.
Podłogę pokrywała materiałowa, ciepła wykładzina i zastanawiałem się nawet, w jaki sposób można by uzyskać przydział na taką
wykładzinę, po czym przypomniałem sobie, że jestem w gmachu
Izby Bezpieczeństwa i być może nim zakończy się dzień, nie będzie
już takich myśli, bo nie będzie ich miał kto formułować.
Stanąłem przed pokojem numer pięć, trzykrotnie zapukałem,
tak jak kazał mi strażnik, po czym wszedłem.
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zgrabna, choć nie mogłem tego ocenić, bo zakrywał to kożuch.
Przyglądałem się ulotce, zignorowawszy inne dokumenty, i mój
męski umysł już podsuwał mi, co mógłbym zrobić z innymi, może
równie ładnymi kobietami. Ale nie. Nie tylko nie mogłem przyjąć
tego rodzaju łapówki, ale też po prostu nie chciałem. Marianna nigdy by się zapewne nie dowiedziała, ale właśnie ze względu na nią
nie mogłem, zwyczajnie nie mogłem.
Postawiłem czerwoną pieczątkę, zamknąłem wszystko i oddałem kobiecie. Jej twarz wykrzywił grymas wściekłości, wzięła
dokumenty i na koniec napluła mi na szybę, celując najwyraźniej
w twarz. Gęsta ślina czy flegma ściekała powoli po szkle, a ja jakoś się nie przejąłem, bo koniec końców zachowałem się przecież
właściwie.
Przez resztę dnia przyjmowałem petentów, lecz już żaden mi
nie napluł, a niektórzy wręcz bali się popatrzeć na zasychającą ślinę, by strażnicy nie pomyśleli, że to oni właśnie tak odnieśli się do
urzędnika państwowego, i nie odprowadzili do gmachu po drugiej
stronie ulicy.
Wezwanie do gmachu pod koniec dnia dostałem natomiast ja.
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Gabinet oficera był bardzo ładny. Meble były dębowe i piękne,
choć niewyrafinowane. Był też dywan, czerwony, wzorzysty, na
drewnianym parkiecie. Oficer siedział za wielkim biurkiem, coś pisał piórem wiecznym w jakichś papierach, po czym podniósł wzrok
na mnie, wstał i wyszedł naprzeciw tylko po to, by zatrzymać się
kilka kroków przede mną.
– Chwała Zapadce! – krzyknął.
– Chwała Zapadce! – odkrzyknąłem. On uśmiechnął się, wskazał ręką krzesło naprzeciw, kazał mi usiąść, sam wrócił na miejsce.
Byłem petentem.
Oficer patrzył na mnie dłuższą chwilę. Miał ciemne włosy zaczesane do tyłu, był młody, prawie w moim wieku. Nosił ciemnozielony, idealnie skrojony mundur, a na jego piersi świeciły się
odznaczenia, których nie znałem.
– Przyjacielu Fion – zaczął oficer – podobno wczoraj podczas
waszej pracy miał na granicy miejsce pewien incydent.
Pokręciłem głową.
– Nie przypominam sobie – odparłem.
On patrzył na mnie. Pokiwał głową.
– Chodzi o kobietę, która odniosła się z lekceważeniem do
urzędnika państwowego.
Zimno mi się zrobiło. Serce walnęło mi mocniej i tak waliło, kołatało w piersi.
– Przyjacielu Oficerze, przypominam sobie tę sytuację – zacząłem energicznie – jednakże proszę dać mi możliwość wytłumaczenia się – strzelałem słowami jak z karabinu – ta kobieta oferowała
mi łapówkę. Nie pieniężną, ale raczej… oferowała mi… usługę…
w zamian za rozpatrzenie… pozytywne wniosku… oczywiście nie
przyjąłem oferowanej usługi, a wniosek zgodnie z procedurą ustaloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Państwowej odrzuciłem od razu po przedstawieniu mi korzyści… ta
kobieta potem napluła mi… wyraziła lekceważenie wobec mnie…
Uciszył mnie jednym gestem.
– Cieszy mnie wasza prawdomówność, przyjacielu Fion – powiedział – ta kobieta już znajduje się pod naszą kuratelą i po przesłuchaniu przyznała się do popełnienia tego wykroczenia, a jej
wersja pokrywa się z twoją.
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Nie potrafię powiedzieć, co czułem po tych słowach, ale na pewno głośno odetchnąłem, bo aż kąciki ust oficera drgnęły w rozbawieniu. Potem pomyślałem o zatrzymaniu kobiety i przesłuchaniu.
Na tę myśl znów zesztywniałem.
– Dlatego wydajecie nam się człowiekiem odpowiednik do zadania, które wykonujecie – mówił dalej oficer – to, co ci teraz powiem, przeznaczone jest tylko dla twoich uszu, przyjacielu.
Pokiwałem głową i pochyliłem się ku niemu, jakby miał zaraz
zacząć mówić szeptem. Co było skądinąd absurdalne, bo byliśmy
przecież w jego własnym gabinecie.
– Otóż są w naszej Przodującej Republice ludzie, którzy pragną
jej unicestwienia – powiedział oficer – rozumiesz Przyjacielu – terroryści. To bandy, które pragną uciec z kraju, by tam, u naszych
nieprzyjaciół knuć i uczyć się tego, jak zaszkodzić naszej Ojczyźnie. Niektórzy są zdeterminowani, inni twierdzą, że doznali od
naszej ukochanej Republiki Zapadki tyle krzywd, iż gotowi są
ponieść samobójczą, męczeńską śmierć w dziele zniszczenia jej.
Nie możemy do tego dopuścić, dlatego twój posterunek graniczny,
przyjacielu Fion, został wybrany jako ten, który pierwszy otrzyma
dodatkowe, wzmocnione środki bezpieczeństwa. Twoja postawa
wobec petentów jest wzorowa, podobnie jak reakcja na incydenty,
które przecież się przytrafiają…
– Przytrafiają… – pokiwałem głową z przekonaniem, jakby moje
potwierdzenie mogło bardziej przekonać do mojej osoby oficera
Izby Bezpieczeństwa.
– Oczywiście – naszą wspaniałą Republikę targają pewne trudności i pojawiają się pewne bolączki w życiu codziennym, prawda?
Tym razem nie wiedziałem, czy powinienem kiwać głową z potwierdzeniem, więc nieruchomo milczałem.
– Ale Przodująca Republika Zapadki nie ma zamiaru oszczędzać
na jednym – bezpieczeństwie.
Teraz pokiwałem głową.
– Wasz posterunek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy
system bezpieczeństwa, którym ty będziesz sterował. Otrzymasz
też wsparcie ze strony strażników, a także oczywiście od nas. Żaden bandyta ci się nie prześlizgnie – zakończył z uśmiechem.
Znowu pokiwałem głową.

214
A rkady S aulski / D O KU M E N T Y

On spojrzał jeszcze raz na mnie, sięgnął do szuflady, wysunął
i wyjął coś. Położył przede mną.
– Weź.
Były to kartki na mięso. Konkretnie – osiem kartek. Na osiem
kilo mięsa.
– I wyjdź dziś wcześniej z pracy, abyś zdążył kupić – dokończył
oficer i wstał.
– Chwała Zapadce! – zakrzyknął.
Odkrzyknąłem.
Gdy sprzedawczyni zobaczyła, jak kładę przed nią brązowy kwadracik wyciętej kartki na mięso, zdębiała. Popatrzyła na mnie sztywnym wzrokiem, a ja uśmiechnąłem się do niej. Pobiegła na zaplecze, po
czym wróciła z soczystym kawałem schabu, który na pewno ważył więcej niż kilogram. Zapakowała go w brązowy papier i podała mi z nerwowym uśmiechem. Wyciągnąłem reszki do zapłaty i zapytałem ile.
– Nic! Nie trzeba – wyganiała mnie niemal głosem.
W domu sprawdziłem szczegółowo kartki. Faktycznie różniły
się od tych, które wydzielano nam z pracy. Miały ciemnobrązowy
kolor, a pod sygnaturą produktu widniał napis „Przydzielono dla
Izby Bezpieczeństwa DRZ”.
Marianna zrobiła kotlety. Były wspaniałe.
Nowe systemy zainstalowane na granicy faktycznie były nowoczesne. Dawny, duży monitor zastąpiono innym, o mniej wypukłym kineskopie. Przyciski pozwalały mi analizować bagaże,
a nawet zawartość kieszeni petenta stojącego przede mną. Nowoczesny skaner wykrywał proch, ładunki wybuchowe, broń, przemyt i narkotyki – wystarczyło jedno naciśniecie guzika, monitor
przez chwilę dokonywał analizy, po czym w lewym dolnym rogu
otrzymywałem wynik badania.
Przede wszystkim jednak najważniejsza była moja, zgodna
z procedurami ocena dokumentów, a skanera używałem naprawdę
sporadycznie i raczej dla zabawy. Sześć lat. Sześć lat tu pracowałem i nigdy nie zdarzyło się nic poważnego, choć wieści o nadgranicznych rozruchach lub nawet atakach na posterunki docierały
z innych części kraju. U mnie zawsze był spokój.
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Po kobiecie w kręconych włosach, której wbiłem czerwony
stempel do paszportu, podszedł chłopak. Na moje oko miał może
dwadzieścia lat i nosił brązową skórzaną kurtkę. Był rozdrażniony,
wyraźnie zniecierpliwiony. Nie miał bagażu.
Od niechcenia wrzucił mi paszport i inne dokumenty, ale patrzył, już patrzył w kierunku granicy. Wydawało mi się wręcz, że
zaraz zacznie mnie ponaglać.
Miał stosowne stemple i przedłożone wnioski do ministerstw.
Mimo to jego zachowanie wzbudziło moją czujność.
– Proszę stanąć na białym kwadracie i nie ruszać się przez kilka
sekund – powiedziałem do niego zniekształconym przez interkom
budki głosem i sięgając już do czerwonego przycisku skanera.
– Co takiego?
– Biały kwadrat na ziemi, proszę na nim stanąć.
Jeszcze raz zajrzałem do paszportu. Imię i nazwisko Artiom
Duma. Imię nic, ale nazwisko coś mi mówiło, wracało stłumione
wspomnienie sprzed paru dni. I twarz chłopaka. Ta twarz kogoś
mi przypominała. Jego oczy. Jego oczy szczególnie.
Chłopak pokręcił głową. Ja włączyłem skan. Na próżno. Czerwone oko aparatury skanującej złapało próżnię, bo chłopak zerwał się do biegu. Wyminął betonowe blokady i pobiegł w stronę
granicy.
Mój palec uderzał w przycisk alarmu, jakbym miał go rozwalić.
Strażnicy krzyczeli coś na zewnątrz, tłum też coś krzyczał – kibicował chłopakowi czy lżył strażników, nie wiem, może jedno
i drugie.
Sygnał wzniesionego przeze mnie alarmu dotarł do strażników
przy bramie. Odbezpieczali już karabiny, ich długie, czarne kożuchy upodabniały ich raczej do samobieżnych wieżyczek strażniczych niż ludzi.
Wycelowali.
– Stój! – usłyszałem.
Chłopak biegł, biegł – widziałem na monitorze.
– Stój! – jeszcze jeden krzyk, jeszcze jedno ostrzeżenie.
Chłopak biegł.
Dwóch strażników wypaliło niemal jednocześnie. Najpierw
jedna, potem druga kula ugodziły chłopaka w klatkę piersiową,
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pewnie tuż pod sutkami. Strażnicy stosowali specjalną amunicję – nie wiem, jak się nazywała, ale wiem, że taki pocisk zamiast przeszyć ciało na wylot i utkwić w ciele kogoś w tłumie,
po prostu eksplodował na wiele niewielkich kawałków. Pierwszy
pocisk prawie chłopakiem obrócił, ale drugi zmienił trajektorię
lotu ciała i chłopak poleciał do przodu w krwawej mgle. Upadł na
pierś, mażąc czerwienią beton jezdni, obrócił się na plecy, jakby nie zdając sobie sprawy z ran, po czym jeszcze raz obrócił się
na brzuch i już tak zamarł z rękami zgiętymi w łokciach, jakby
szykując się do odepchnięcia od betonu, z dłońmi blisko siebie.
Zamarł, a spod jego ciała, spod brązowej skórzanej kurtki wypłynęła rosnąca czarna plama, na którą patrzyłem przez mrówki
monitora.
Tej nocy nie spałem. Marianna tuliła się do mnie. Byłem milkliwy, pytała, co mnie gryzie, nie odpowiedziałem, przytuliłem ją.
W końcu zasnęła.
Artiom Duma.
Zapamiętałem nazwisko tego chłopaka i wiedziałem, że zapamiętam je do końca życia.
Artiom Duma.
Nie wiedziałem. Czy to ja go zabiłem? Zabili go strażnicy, tak,
zastrzelili go, ale może gdybym nie wszczynał alarmu? Ale alarm
wszcząłem, gdy już biegł. To może nie powinienem go skanować?
Może powinienem po prostu trzasnąć czerwoną pieczęcią w dokument i puścić go – wściekłego, ale żywego.
Artiom Duma.
Drugiego dnia rano oczywiście przyszło wezwanie z Izby Bezpieczeństwa. Przyszło wezwanie do mojego domu. W towarzystwie dwóch funkcjonariuszy.
Zawieźli mnie samochodem pod gmach. Nie było jakoś szczególnie zimno. Nad wejściem powiewały flagi z czerwonym orłem
na czarnym tle, a pod szponami orła była czerwona gwiazda – flaga Demokratycznej Republiki Zapadki.
Wprowadzili mnie oczywiście do tego samego gabinetu, w którym byłem ostatnio. Oficer też był ten sam. Chodził tym razem
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jednak nerwowy od ściany do ściany, lewą dłoń zaciśniętą w pięść
trzymał przy ustach, jakby ją miał zaraz ugryźć.
Dwaj funkcjonariusze, którzy mnie tu odeskortowali, opuścili
pokój. Byliśmy sami.
Spodziewałem się wszystkiego. Spodziewałem się, że podejdzie
i uderzy mnie tą lewą pięścią, że sięgnie do szuflady biurka już
nie po kartki, ale po pistolet, odbezpieczy i zastrzeli na miejscu,
a potem przyjdą dwaj funkcjonariusze, zawiną w dywan, wyniosą i przyjdą z nowym. Spodziewałem się wreszcie, sądząc po jego
nerwowości, że nawrzeszczy na mnie, zwymyśla mnie, a potem
dyscyplinarnie zwolni.
Nic z tych rzeczy się nie stało.
Zamiast tego podszedł i trzasnął mnie po przyjacielsku w ramię.
– Dobrze, żeś postąpił, przyjacielu Fion – powiedział – dostałbyś order, gdyby go jeszcze przyznawali służbie cywilnej.
Nie rozumiałem. I powiedziałem to.
– Nie rozumiem.
Spojrzał jak na durnia.
– No jak to? Powstrzymaliście terrorystę – rzekł, jakby wyjaśniał, że księżyc świeci nocą, a słońce w trakcie dnia. – Ten bandyta mógł mieć przy sobie broń albo być nawet jednym z tych
wariatów, co się na granicach wysadzają.
– Wysadzają? – wyszeptałem.
– Nie słyszeliście? – pokiwał głową – pewnie nie. Uszy po sobie
i wykonywanie roboty, to ja w was lubię! Dobrze czynicie, nie słuchajcie. Nie ma co wysłuchiwać plotek.
Cofnął się, usiadł za biurkiem.
– Mięso smakowało?
– Skąd… skąd Przyjaciel Oficer wie, że już kupowałem?
Uśmiechnął się z politowaniem.
– Przyjacielu – chyba nie jesteście tacy głupi, żeby uważać, że
nie pilnujemy was.
Patrzyłem.
– Was, waszych dzieci, waszej… żony – mówił. – Musimy mieć
was na oku. Dla bezpieczeństwa, dla waszego bezpieczeństwa.
Patrzyłem na niego wciąż.
– Najstarszy syn lada dzień skończy chyba sześć lat, co?
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Patrzę, kiwam głową.
– Dobra. Dość gadania. Dziś wróćcie do domu, macie urlop.
Jutro popracujecie nieco krócej, ale już pojutrze normalnie. No,
rozchmurzcie się!
Wstał i popchnął mnie do wyjścia.
Jestem bohaterem, pomyślałem głupio, jestem bohaterem, to
chyba mogę o coś poprosić?
– Przyjacielu Oficerze – powiedziałem jeszcze – mam… jeśli
mogę, mam jedną prośbę…
– Mówcie – skrzywił się.
– Jest… jest dość ciężko… z pieniędzmi. Zarabiam… zarabiam
siedemdziesiąt pięć reszek, a już nie starcza nawet na dom, na
opłaty i jedzenie. Dostałem mięso, tak, ale już jest bardzo ciężko…
– Mazgaicie się, to niemęskie – odparł izbek.
Niemęskie? A co ma być męskie? Bym siedział cicho i patrzył,
jak moja rodzina cierpi z głodu, zamiast poprosił o pomoc? To byłoby bardziej męskie?
– Proszę, może coś się da załatwić?
Pokręcił głową, skrzywiony, jakby coś zaśmierdziało mu
w gabinecie.
– Przyjacielu, przykro mi, ale sam wiesz, jak jest – powiedział – są różne bolączki i musicie sobie radzić. Rozumiecie, musicie sobie radzić.
Wypchnął mnie z gabinetu. Nie krzyknął o chwale naszej
Ojczyzny.
Wyszedłem z gmachu o własnych siłach. Czarna flaga z czerwonym orłem i czerwoną gwiazdą lekko kołysała się na maszcie.
Zamiast wrócić do domu, błąkałem się po mieście. Miałem niespodziewanie dzień wolny od pracy, jednak zamiast wykorzystać
go na leczenie obolałych wielogodzinnym siedzeniem pleców, ja
szwendałem się pośród labiryntu ciemnych budynków. Mogłem
wrócić i przytulić żonę, spędzić z nią cały dzień, o czym tak często
marzyła i nawet planowała te wszystkie rzeczy, które zrobimy razem, gdy wreszcie dostanę dzień urlopu. Ale zamiast do domu, ja
chodziłem po mieście i nawet nie wiem dlaczego, i wątpię, czy ktokolwiek byłby w stanie mi to wyjaśnić.
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Ulice były puste. Raz na jakiś czas przejeżdżał milicyjny radiowóz. Czasem, ale to rzadko, wojsko na rogu jakiegoś budynku. Ale
poza tym – kamery. Po co wojsko i milicja, skoro kamery najpewniej śledziły każdy mój ruch.
W końcu nastało południe, potem popołudnie, potem wieczór
i wtedy miasto faktycznie zaroiło się od ludzi biegnących do sklepów albo do domów. A ulice miasta, odstępy między budynkami
były szerokie, tak że jak wychodziło się zza rogu, to wiatr niemal
urywał głowę. A ja chodziłem, opatulony w płaszcz i gryzący szal,
i chodziłem. I patrzyłem na budynki oskrobane, ciemne i na zacieki z okien jak łzy, i na ulice wilgotne, i na tafle kałuż brudne, a jedynym kolorem zdawały mi się tylko czerń i czerwień flag naszej
Przodującej Republiki powieszone tu i tam, a reszta to była bryła
jednolita i bezbarwna.
Gdy zapadł wieczór, poszedłem pod podziemny klub Gorącej
Rządzy i usiadłem na ławce po drugiej stronie ulicy.
Ze środka dobiegała muzyka, światło tliło się w pozasłanianych
oknach. Co jakiś czas podjeżdżał samochód i ze środka wysiadał
ktoś dobrze ubrany. Drzwi otwierał mu rosły ochroniarz, witali się
serdecznie i gość wchodził do krainy cielesnych uciech.
Obserwowałem te samochody jeden za drugim. W końcu zobaczyłem, jak z jednego z nich wysiada Przyjaciel Oficer, z którym
dziś rano rozmawiałem. Był rozweselony, chyba już trochę urżnięty. Mundur miał rozpięty częściowo. Podszedł do ochroniarza,
przywitał się serdecznie jak inni goście, po czym wręczył mu wyjęty z kieszeni munduru banknot, o wysokim nominale, to pewne,
bo banknot miał duże rozmiary. Ile mu dał? Sto? Dwieście reszek?
Na taką kwotę musiałbym pracować dwa, trzy miesiące. Dwa trzy
miesiące wniosków, dokumentów, dwa trzy miesiące patrzenia na
Iszę przeglądającego po raz tysięczny tę jedną, pomiętą książeczkę dla dzieci, bo innej w domu nie mieli, bo były bardzo drogie,
a przydziały trafiały do pracowników ministerstw, wojska, milicji.
Do Izby Bezpieczeństwa. Gdzieś teraz siedzi synek Przyjaciela Oficera, gdzieś teraz cieszy się, przegląda nową książeczkę, z wyraźnymi obrazkami, a żona Przyjaciela Oficera gotuje smaczną zupę,
nawet krupnik, ale taki pełen kaszy, pełen mięsa, aromatyczny,
a w domu Przyjaciela Oficera nie jest zimno, bo kaloryfery zawsze
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grzeją – wystarczy odkręcić, a nawet gdy nie grzeją, to i tak jest
ciepło, bo podłoga pokryta materiałową wykładziną. I to wszystko
mają i tym wszystkim się cieszą, i czekają na tatę, jak wróci z pracy, tak jak Isza i Ołeksandr czekają na swojego tatę, który włóczy
się teraz po mieście i patrzy, jak tata Przyjaciel Oficer wchodzi sobie za sto reszek do klubu, gdzie wyda kolejne sto tylko po to, by
wsadzić do pizdy innej niż tej należącej do jego żony.
A ja siedzę i się śmieję do siebie, bo to pewnie takie niemęskie
teraz tak siedzieć i to rozważać, a zamiast tego powinienem po
męsku wrócić do domu i patrzeć, jak żona gotuje z byle czego, słuchać, jak w nocy i tak burczy jej w brzuchu, patrzeć po męsku, jak
dzieci moje też półgłodne idą spać i jak im burczy w brzuchach,
i tylko nikomu się nie poskarżyć, nikomu nie powiedzieć, nikogo
nie poprosić o pomoc, bo to niemęskie, a męskie to jest posuwanie
jakiejś biednej dziewczyny w kurwidołku.
Wstałem więc. Wstałem i przez mrok ruszyłem do domu. Było
bardzo ciemno, bo lampy w tej dzielnicy nie świeciły się wcale.
Kolejnego dnia pracowałem normalnie, a Mariannie powiedziałem, że dzień wcześniej też byłem w pracy. Dokumenty
spływały do mnie falą przez wsuwkę, a ja większość wniosków odrzucałem, bo limity były nieubłagane.
Później jednak przyszedł pewien chłopak, bardzo podobny
do tego, którego zabito. Uśmiechnął się zawadiacko, rzucił od
niechcenia paszport. Zajrzałem do środka. Żadnych pieczątek
z ministerstw, żadnych potwierdzeń pozytywnie rozpatrzonych
wniosków, tylko jedna pieczęć – sygnatura specjalna wydana przez
milicję, uprawniająca do dowolnego przekraczania granicy tam
i z powrotem. Takie sygnatury posiadali jedynie najwyżsi dyplomaci i rzadko je widywałem, ale chłopak ten był za młody na dyplomatę. Przyjrzałem mu się.
– Jakiś problem? – zapytał wreszcie zniecierpliwiony.
– Czy jest pan przedstawicielem służby dyplomatycznej naszej
Przodującej Republiki? – zadałem przepisowe pytanie.
– Nie, jestem synem przedstawiciela służby dyplomatycznej naszej Z Dupy Wyjętej Republiki, a co?
Zacisnąłem zęby.

Wieczorem Marianna znowu się tuliła. Było zimno jak zawsze.
Miało być coraz zimniej.
– Ołeksandr jest chory – wyszeptała półśniąc już – nie kaszlał
przy tobie, bo powiedział, że nie chce wyglądać na słabego przed
tatą, ale kaszle. I boli go w piersi.
Drgnąłem. Oczy miałem szeroko otwarte. Patrzyłem w mrok.
– Nie chciał być słaby przed tatą.
Wstałem z łóżka i poszedłem do mojego synka. Poszedłem do
mojego syna. Przytuliłem go. Charczał przez sen, jakby oddech piłował mu drewno w piersi.
– Przed tatą zawsze możesz być słaby – powiedziałem mu.
Spał.
Teraz skanowałem wszystkich jak leci, nawet wtedy, gdy wiedziałem, że i tak odrzucę wiosek. Petenci zgadzali się na to potulnie, licząc chyba, że pokora zmieni ich sytuację. Stawali w białym
kwadracie. Naciskałem przycisk, czerwone oko podejmowało
swoją pracę. Monitor komunikował o wynikach, a ja trzaskałem
czerwoną pieczęcią w dokument i sześciościanowy blok petenta
odchodził. Odszedł chłopak i odeszła dziewczyna, odeszło małżeństwo z dzieckiem i stary człowiek, odszedł kolejny młody mężczyzna i odeszło dziecko. Odeszły kolejne dzieci i stary człowiek.
Kolejny chłopak i kolejna dziewczyna. Też odeszli.
Przyszła kobieta.
Miała może z sześćdziesiąt lat, ponad sześćdziesiąt lat. Była
tęga, a jej tęgie ciało okrywał brązowy płaszcz. Na głowie nie miała
nakrycia. Jej włosy niegdyś były jasne, w kolorze zboża, teraz jednak siwizna plamiła dawny blask.
Jej twarz była okrągła, a policzki rozlewały się po kołnierzu. Jej
oczy były mokre, ale serdeczne. Bardzo mi kogoś przypominały.
Rozpoznałem ją, tę kobietę, od razu.
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Zielona pieczątka trzasnęła w papier. Oddałem paszport chłopakowi. Schował do grubego portfela, w którym dojrzałem banknoty – było z trzysta reszek.
Poszedł w kierunku bramy.
Nikt do niego nie strzelał.
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Przyjąłem dokument ze wsuwki. Uśmiechnąłem się do niej,
a ona uśmiechnęła się do mnie. Wziąłem paszport, a ze środka wypadły inne dokumenty. Tym razem spojrzałem na imię i nazwisko.
Nazywała się Laryjana Duma.
Musiałem naprawdę długo patrzeć na nazwisko w paszporcie.
Bardzo długo. Kobieta jednak stała spokojna. Patrzyła tylko na
mnie tymi mokrymi, serdecznymi oczami.
Ja popatrzyłem na nią. Uśmiechnąłem się znów.
Sięgnąłem po zieloną pieczątkę.
„Wniosek przyjęto”.
Uderzyłem w papier. Nie skanowałem kobiety, nie kazałem jej
stawać w białym kwadracie, tak jak kazałem stawać jej synowi.
Nie wiem dlaczego, ale byłem jej to jakoś winien. Bez sensu
to było, to jasne – przecież po drugiej stronie granicy nie spotka
syna, granica nie zwróci jej go spośród zmarłych, nie ukoi bólu po
stracie, ale może po drugiej stronie są jej inne dzieci? Może odnalezienie ich jakoś ukoi ból po stracie syna. Tak to sobie tłumaczyłem i tak postąpiłem.
Oddałem jej paszport.
Starsza kobieta przyjęła go ode mnie, podziękowała skinieniem głowy. Tym razem nie wykonała ręką nieokreślonego gestu
błogosławieństwa, a jej oczy nie zaszły łzami, a jeśli już, to łzami
radości, ale tutaj pewności nie mam – może tak sobie to tylko wyobrażam, że czynię coś, dzięki czemu ktoś płacze ze szczęścia.
Kobieta idzie powoli, w końcu ma swoją tuszę, idzie więc wolniej, niż szłaby większość ludzi na jej miejscu. Idzie, idzie sobie.
Nagle w monitorze widzę coś, poruszenie od strony granicy.
Strażnicy coś krzyczą, machają, podnoszą ręce, wreszcie unoszą
broń. Celują w kobietę, a ona idzie, a ja widzę, że na jej twarzy już
nie ma uśmiechu ani smutku, że na jej twarzy nie ma żadnych
emocji.
I nie rozumiem do końca, co się dzieje, dlaczego w nią celują,
skoro zweryfikowałem wniosek pozytywnie i w sumie to już nie ich
decyzja, tylko moja. Patrzę w monitor, patrzę, co się dzieje. Strażnicy z mojej strony też celują, celują w tę starszą kobietę wszyscy, a ja
wciąż gapię się w monitor, w te mrówki tańczące i próbuję uchwycić
sens tego, co się dzieje, i sensu nie pojmuję, bo go nie ma.

(3 stycznia 2014)
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Wreszcie to widzę. Widzę to, co zauważył strażnik przede mną,
a czego pierwotnie nie dostrzegłem, gdy kobieta stała tuż przede
mną, za szybą. A dostrzegłbym to ja i dostrzegłoby to czerwone
oko, gdybym tylko nakazał kobiecie stanąć w białym kwadracie.
Czerwony kabelek zwisający przy nogach, spod płaszcza. Czerwony kabelek, jak od ładunku wybuchowego.
I strażnicy celują, i petenci zgromadzeni w labiryntowej kolejce
coraz bardziej się do labiryntu paszczy cofają i ja też to widzę, tę
kobietę krok za krokiem powoli pokonującą przestrzeń i ten kabelek zwisający też widzę, i nie wiem, dlaczego moja ręka nie naciska
alarmu ani co miałoby to dać, skoro strażnicy już są i już celują.
I widzę tylko drobny, nieokreślony ruch palców prawej dłoni
kobiety.
A potem ją samą i wszystko wokół pochłonął potężny płomień i błysk ognia i światła. Huku już nie usłyszałem, choć był
na pewno, ale nie zdążyłem go usłyszeć, bo potężna eksplozja
zdmuchnęła po prostu budkę, a mnie wraz z nią. Zdmuchnęła też
strażników, anihilowała ich tak, że potem odnaleziono spopielone,
sztywne manekiny z wtopionymi do dłoni czarnymi, pogiętymi
kawałami metalu, które kiedyś były karabinami. Betonowe bariery
z kolei na miejscach pozostały, lecz zmieniły kolor na jednolicie
czarny.
Ja z kolei leciałem wraz z resztkami mojej budki. Nigdy mnie
nie odnaleziono. Leciałem w obłoku, ogniu i błysku. Leciałem
i byłem zdmuchnięty jak świeca urodzinowa mojego synka i tylko
w tych ostatnich myślach chciałem jeszcze dojrzeć twarz mojej
żony, więc twarz mojej Marianny przywoływałem z pamięci i nie
wiem, czy przywołać ją zdążyłem.
Leciałem z resztkami mojej budki niczym jedna całość,
leciałem.
I dokąd doleciałem, nie pamiętam, bo moja świadomość i moja
pamięć urwały się nagle.
A moja żona stała w swetrze i mieszała zupę dla mnie, krupnik.
Mieszała zupę. Krupnik. Była to najlepsza zupa, jaką jadłem. Ω

ŚW. MARCIN Z
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Każdy kto widział morze wie, a jeśli nawet nie widział to z całą
pewnością słyszał, jeżeli jednak nawet nie słyszał, niech potrafi
sobie wyobrazić jak jest ono głębokie. A jest tak głębokie, że jeden
człowiek nie jest w stanie przeniknąć go, ni myślą, ni wzrokiem.
Z własnych sił ani go nie pozna, ani dna jego nie sięgnie.
Gdy zaś człowiek, jakikolwiek, choćby był mędrcem, atletą,
stanie nad brzegiem tego ogromu, ma świadomość, że jeśli nie nauczy się pływać już pierwsza fala go przerazi. Jeśli zaś wejdzie doń,
po pierś kryjąc się w szmaragdowej toni, może łatwo utonąć. Niektórzy powiedzą nawet: „Jeśli wiać silnie będzie, a morze gniewem
zapała, przepadł biedak i fala go wyrzuci na brzeg martwego” Tak
powiedzą niektórzy i czyż racji mieć nie będą?
Tylko dziecko dotknie swoją rączyną wzburzonego bałwana
i pobiegnie dalej w głąb otchłani, która uniesie je z jego dziecięcą
ufnością i nieść będzie w dal, aż do wiecznej radości.
Gdzież mnie było do tej dziecięcej śmiałości, w tamtym dniu,
gdy posadzono mnie na bałwanie tak, że woda zaraz mą głowę
przykryła. A powiedziano mi tylko jedno: „Płyń”.

Z GOŚCIŃCA
Podobny zaś byłem, i jestem zresztą nadal, choć dziś może nieco
mniej niż dawniej, do Zacheusza, który ciekawością powodowany wszedł na drzewo myśląc zapewne przy tym: „Czemu nie?”, bo
chciał zobaczyć Jezusa. Zapewne też wiele o nim słyszał, jak wielu
słyszało różne sprawy o innych i tak samo, jak owych wielu słysząc
te sprawy nie znało tych spraw samych, tak Zacheusz nie znał Jezusa, ale pomyślał: „Czemu nie?”.
On też, jak ja, pragnął, patrząc na Jezusa z wysokości korony rosłego krzewu, jedynie umoczyć stopy w chłodnej wodzie bezkresnego oceanu, a rzucono go tam gdzie musiał, by nie utonąć, krzyczeć

Tomasz
Rowiński

226
Tomasz Rowi ń ski / Ś W. M A R C I N Z G O Ś C I Ń C A

ile sił w słabych trzewiach: „Panie, ufam że mnie ocalisz!”. A Pan
odmienił jego życie, choć ten człowiek był celnikiem i zdrajcą!
Krzyczałem ja więc, jak i w dniu dzisiejszym często mi się zdarza: „Panie, ufam że mnie ocalisz, bo mam tylko Ciebie. Wszyscy
będą teraz ze mnie jedynie kpić i będą od głupców mnie wyzywać,
a gdy zechcę od nich uciec zaczną przedrzeźniać moje imię.” „Panie, ufam że mnie ocalisz”.
Jestem w wodzie i wstrzymuję powietrze.
Wiem, że dwa razy Chrystus dotknął mnie swoim palcem. Tak
jakby nie mógł znieść mej ślepoty. Jakby rzeczywiście nie dowierzał, że jestem naprawdę bardziej głuchy na jego wołanie niż
ktokolwiek inny. I gdym go w końcu spotykał zawsze czerń rozpraszał moją bezsiłą, i gdym go spotykał traciłem wszystko i zyskiwałem wszystko, wypierałem się wszystkiego i WSZYSTKIEMU
zawierzałem.
„Bądź Wola Twoja, Bądź Wola Twoja, Bądź Wola Twoja, a nie
moja, Panie.”
Długa była moja droga by powiedzieć te słowa, by nie wkradło
się w nie żadne ale. I wiem, że w swej łasce Pan ześle na mnie nie
jedno jeszcze ale, nie jedną wątpliwość, żal, cierpienie, a pokusę
przede wszystkim, bo człowiek łatwo zapomina, jak niewiele znaczy bez łaski Najwyższego.
A jednak nawet te myśli pokorne to pycha nieuzasadniona i nieusprawiedliwione niczym przechwalstwo. Bo wszystko zasługą jest
Jego nie moją.
Po drogach zaś jedynie, nie w duszy, hula wiatr i pusty śmiech,
a Pan ścieżki tego śmiechu wodzi tak by trafiły wprost do uszu moich, a z nich do umysłu mojego i serca by ranić je bezlitośnie, ale
przecie sprawiedliwie, obrazami przeszłych dni, których powrót
niósłby jedynie ZGUBĘ i POTĘPIENIE.
Wola Pana rodzi się z ciszy która, jak biel inne kolory, łączy w sobie wszystkie dźwięki i Boskie milczenie konieczne do
Zbawienia.
„Bóg nawet gdy milczy to mówi.”
I nie ma racji pasterz, który krzyczy na swe owce, ale ten, który
chwali Boga i rzecze mu: „Panie nie mam dość sił by znaleźć moją

A Marcin o wszystkim tym myślał stojąc przy gościńcu zatopionym w poświacie błękitnego nieba rozświetlonego mocnym słońcem: prażącym i zsyłającym przyjemne ciepło na drewniane ciało
i drobiny farby w oczach, schłodzone nocnym czuwaniem pod
gwieździstym dachem.
Gdy przyszli ludzie wołali:
„Marcinie, Marcinie! Opowiedz nam swoją historię. Opowiedz.”
Cóż wam będę opowiadał skoro milczałem tak długi czas. Czy
warte są jakichkolwiek słów wszystkie wiatry i deszcze, wszystkie
ślady stóp dawno zmyte, nawrócenia zapomniane i kolana obtarte na klęczkach. Czego warte jest to wczoraj, którego już nie ma
i to jutro, które może nie przyjdzie. Jeśli zaś chcecie poznać moją
historię to znaleźć ją możecie teraz i tu. I znowuż nie spodziewajcie się, że powiem wam co będzie jutro, albo że to co wczoraj mnie
spotkało dzisiaj ma do mnie przystęp. Przyjrzyjcie się raczej kropli
spływającej po skroni: czy to deszcz czy pot? Tego jeszcze nie wiecie, to nie należy jeszcze do was. Nie do was należy też imię tego
co się nawrócił, potem poszedł zdradzić i skończył na sznurze.
A może to dopiero się wydarzy?
A to co jest teraz nie trwa wcale, więc też nic tak naprawdę do
was nie należy.
Ale Marcinie, Marcinie!
Opowiedz nam swoją historię.
Opowiedz. Ω
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ukochaną owieczkę”. Tu też leży moja bezradność. Panie nie mam
sił by dłużej wstrzymywać oddech. Albo utonę w rozpaczy, albo
uwierzę i zacznę pływać.

Tomasz
Rowiński

MONOLOGI
ŚW. MARCINA
Monolog pierwszy
Powiem sobie teraz coś co zawsze chciałem sobie powiedzieć, co
być może tkwiło na dnie mojej duszy, ale do dna tego nie miałem
dostępu; nie potrafiłem tego odkryć bez Boga, który jako jedyny
mógł mi zesłać mądrość i wiedzę o samym sobie.
Mówię do siebie tak: „Popatrz więc, Bóg jest jak morze” i choć
to nie jest dostateczne przecież porównanie, to dla ludzkiego rozumu i potrzeb słów zdaje się być wystarczające po wsze wieki.
Czy nie jest tak, że gdy staję na brzegu tego, czy tamtego morza, widzę tylko powierzchnię i choć wiem jak jest to w rzeczywistości niezwykły ogrom, nie tylko po horyzont, ale i w głębinę,
to tak naprawdę nie dostrzegam nic; nie obejmuję umysłem, ani
nawet, zdawać by się mogło nieskończonym w ludzkiej naturze
wyobrażeniem, całego bezmiaru wody.
Zapytam się zatem: „Co z Bogiem wtedy?” I tak też odpowiem
sobie drugim pytaniem: “Jak można wyobrazić sobie bezmiar
miłości?”
Czyż nie muszę umieć pływać, i to pływać doskonale, by utrzymać się na pełnym morzu? Tonie ten, kto nie potrafi dać unieść się
sile żywiołu i zaufać jego potędze. Tonie ten, kto odrzuca miłość
Boga i jak tonący w morzu, miast się ratować tym co daje ratunek,
coraz bardziej pogrąża swoją duszę gwałtownymi ruchami przywołującymi panikę i śmierć, miast nadziei. Jeśli zaś nauczę się pły-
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Monolog drugi
Każdy z nas jest Zacheuszem. Każdy jest celnikiem i zdrajcą, każdy jest marną, pokrętną i haniebnego wzrostu naturą. A jednak
nie każdy z nas potrafi to wykorzystać i dostrzec, że tylko zapominając o sobie i rezygnując z własnej woli, a oddając się temu co
w Bożym umyśle powstało możemy marność swojego życia obrócić
w wiarę i życie wieczne.
A nędzę swą obrócić w wiarę to tyle co wejść na wysoki krzew
by zobaczyć Chrystusa, ponieważ wiara to pogarda dla pychy i unikanie podziwu innych, który to podziw osłabia i duszę i umysł.
A w jakiej pogardzie trzeba mieć swoją istotę by wejść na drzewo
po to tylko by przewyższyć tłuszczę, która zasłania widok.
Jakże często dla mnie, ważniejsze jest zdanie innych niż
łaski niebios.
Jest jednak tak, że gdy duszę pali żar i widzi ona szansę
na ukojenie w chłodnym morzu to nie zważa na to, iż ludzie
wokół za nierozsądne uznają gwałtowne wbiegnięcie do zimnej
wody, czy wdrapanie się na krzew, przez statecznego męża, jak
uczynił Zacheusz szukając ulgi w widoku Zbawiciela. Mówią ludzie
wtedy z drwiną: „Człowiek zbyt rozgrzany”. Szaleństwa tego jednak starcza zwykle człowiekowi tylko na tyle by zanurzyć stopy. By
pójść dalej konieczne jest inne szaleństwo, którego człowiek sam
pojąć nie zdoła. Musi to być szaleństwo wiary, a tę można otrzymać jedynie od Boga. Dlatego też Chrystus każdemu kto pojmie,
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wać, będę czerpał tak z morza jaki i z miłości pełnymi garściami
wiele spokoju, a żadna fala mnie nie przerazi. Choćby sztorm rzucał mną o skały będę wiedział, że ten co ma ufność i umie pływać
w morzu miłości, nigdy w nim nie utonie.
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jak wielką łaską i szansą na łaski jeszcze większe, jest zanurzyć
w morzu choć stopy, mówi, jak i mnie pewnego dnia powiedział:
„Zacheuszu zejdź prędko albowiem dziś muszę się zatrzymać
w twoim domu”. Bo pragnie byśmy tej wielkiej szansy nie utracili.
Zacheusz: celnik i zdrajca, ogarnięty przez miłość Chrystusa rzuca
się w jej nieskończoność. Ten złodziej, jak dziecko, idzie za swoim
Ojcem. A gdzie jestem ja? Czy w swojej pysze nie pozwoliłem na
odrzucenie miłości, czy nie zacząłem się topić, a gdy morze wyrzuciło mnie na brzeg, opowiedziałem wszystkim, że Boga nie ma,
bo jakiż miłosierny Bóg stawia na naszej drodze bałwany? A Bóg
stawia te bałwany, wypełniając nasze życie cierpieniem, byśmy zaufali, że w morzu Jego Miłości, wystarczy ufać tej Miłości, by nie
utonąć, a wtedy żaden bałwan, ani żadne cierpienie nas nie zatopi,
ponieważ ufność to jedyna metoda pływania, jakiej pragnie Bóg,
jakiej my powinniśmy się nauczyć by obumrzeć dla siebie i zyskać
zbawienie.
Monolog trzeci
Gdy jednak zdarzy mi się, nie ze swojej woli przecież, ale z łaski
Pana Najwyższego, utrzymać choć przez moment na powierzchni
morza Miłości, jakże często zaczynam ćwiczyć różne sztuki pływania wynikające z mojej ludzkiej natury, tak skorej do rozproszenia, tak skorej do innych spraw, które nie mogą współistnieć
z ufnością, które coraz dalsze są od Woli Boga. Pływanie ufnością
to rodzaj pływania, którego bez ustanku muszę się uczyć; w każdej
chwili na nowo, bo przecież też w każdej chwili zapominam ciągle

231
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

tej sztuki: taka jest natura synów Adama, wypędzonego z raju.
Taka też jest moja natura. Zapominanie jest jednak wielką łaską.
Zapominając, zawsze na nowo musimy sobie przypominać to cośmy zapomnieli. To konieczność, jeśli chcemy ocalić swe życie.
Gdybyśmy zaś, przeciwnie, nie zapominali o ciągłym odnawianiu
ufności w sobie do tego, który jest morzem Miłości, moglibyśmy,
zapatrzeni we własne, doskonałe, bo ufność to doskonałość najwyższa, gdy jest się na powierzchni morza, zdolności pływackie,
zapomnieć o Bogu. Zapytam się może: „Czy zatem właśnie nie
jest tak, że Boga potrzebujemy jedynie by zdobyć to co nazywam
pływaniem ufnością?” Odpowiem sobie zatem: „Nie, ponieważ
ufnością mogę pływać tylko wtedy, gdy ufam Bogu, czyli Miłości. Gdybym zechciał ufać bez Miłości, to znaczy, że nie miałbym
komu ufać, ponieważ ufając Miłością, samej Miłości ufam. Bóg jest
Miłością, Bóg jest Morzem, gdy więc nie ma Morza, czyli Miłości,
jak chcę pływać? Znowu będę na brzegu, na pustyni tuż przy wodach życiodajnego Morza, które najpierw mnie zatrwoży, potem
pokaże mi, że moje zaufanie we własne siły i z tej siły jedynie,
a nie z ufności Bożej, wynikające zdolności w pływaniu, niczym
są w Morzu Miłości. Dlatego też jak mówiłem wcześniej:
zachłysnę się, fala wyrzuci mnie na brzeg, a wtedy zacznę
mówić, że nie ma Morza Miłości, że nie ma Boga. Tak będzie jeśli
Bogu nie zawierzę wszystkich swoich myśli, słów i czynów.
Dlatego nie zrażam się, gdy szum fal zagłuszy szept, jakim
jest głos Boga przy bezwietrznej pogodzie. Wydaje mi się wtedy wprawdzie, że Bóg milczy, ale on właśnie wtedy chce bym go
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jak najuważniej słuchał. Sztorm przyniesie mi to czego nie da mi
łagodna tafla wody. Poczuję własną bezsilność na środku oceanu,
bo żaden sposób pływania, poza trwaniem w ufności Bogu, przy
sztormie, mi nie pomoże. Ratunek przyniesie ufność i wiara.
Monolog czwarty.
Wszystko to zanim sobie samemu wyłożyłem rozważałem w cichości duszy i serca, Pana Boga mając jedynie na względzie. Przychodzili też wtedy do mnie różni ludzie mówiąc mi : „Powiedz
Marcinie słowo jakie bo daleka droga przede nami”. Miałem też
wtedy ochotę im odpowiedzieć: „Niemądrzy! Pragniecie posilić
swego ducha spojrzeniem i słowem drewnianej figurki przy drodze, gdy nieboskłon cały nad wami, a na nim Bóg wiekuisty. Do
niego wołajcie! Jego Wola niech będzie waszą drogą, nie ten piaszczysty gościniec”.
I choć gościniec, ledwo się zboże skończy, już do lasu umyka, to
czy mogę mieć pewność, że choć cienie pierwszych drzew będzie
dane, wszystkim tym co u mnie byli, oglądać. Bo już nie jeden nim
kilka kroków uczynił upadał i zabierali go na cmentarz.
Nie wszystkie drogi tej ziemi są gościńcami Pańskimi.
Monolog piąty.
Jeśli więc będę milczał zniechęcą się może moją marną figurą przydrożnego bożka, jak i tymi wszystkimi rzeczami, które
tak cenią, a które w równym stopniu ze mną nie odzywają się do
nich. I może posłuchają wtedy głosu Morza, które wiecznie szumi
i przyzywa ich swoim nieustannym miłosnym szeptem.
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Wytrwałość....
Monolog siódmy.
Jednak jest szansa dla każdego kto pragnie nie ustawać w swoim jednoczeniu się z Bogiem, to szansa dla tych, którzy pragną
Miłości bardziej niż powietrza. Utrzymywanie się na powierzchni
morza to przecież dzielenie swej osoby na dwoje: część duszy pozostaje odsłonięta, a część jest zanurzona. Niechby kto spróbował
tak Bogu zaufać, by pogrążył się cały w Oceanie Miłości, by dla Bożej Miłości nauczył się nie oddychać; a przecież wydaje mi się dziś,
że bez powietrza żyć nikt nie może. A jednak ja, Marcin, stojąc
przy gościńcu podejmę tę próbę. Choć każda kruszyna farby jaka
oddziela się od mojego drewnianego kadłuba, to ból niezmierny,
bo trudno jest rezygnować z tego czym się we własnym mniemaniu jest, to przecież wyniszczająca siła żywiołów zgodna jest właśnie z Wolą Boga, a każde cierpienie ogołaca nas z tego do czego
najbardziej się przyzwyczajamy, co nie pozwala zapomnieć
nam o oddychaniu. Przyzwyczajenie zaś i pokładanie nadziei
w czymkolwiek, nawet jeśli jest to oddychanie, oprócz Boga,
oddala nas od Niego niezmiernie.
Gdy na powrót stanę się jedynie kawałem drewna, który niczym
nie będzie przypominał przydrożnego bożka, wtedy stanie się tak
jakbym zanurzył swe ciało w morzu i cały oddał się Bogu. Cały
i bez reszty.
Niech się tak stanie. Ω
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Monolog szósty.

Misterium cygańskiego taboru

BEATI
PAUPERES
Mateusz K. Dziób

Nie ukrywam, że nie lubię Cyganów. Zawsze kiedy jadę z ich większą grupką w autobusie, odruchowo sprawdzam, czy jeszcze mam
przy sobie portfel. Najbardziej boję się cygańskich dzieci, które
przypominają mi przedstawione w Pasji Mela Gibsona diabełki namawiające Judasza do dokonania samobójstwa. Denerwuje mnie
analfabetyzm zakorzeniony w cygańskiej kulturze oraz wykorzystywanie przez nich dzieci do zarobkowania w autobusach i tramwajach. Nie wiem, dlaczego tak jest, że nie znoszę ich, chociaż nic
mi nie zrobili. Co jednak, jeśli pogarda, którą żywię, jest ubocznym
efektem jakiejś tajemnicy, która otacza ten lud, i powiązanego
z nią błogosławieństwa?
Anonimowi franciszkanie
Ptaszek Boży nie wie wcale / Co trud i troska zła; / Nie buduje on
wytrwale / Gniazdka, które długo trwa / Nocą drzemie na gałązce /
Rankiem słucha Bożych słów /Kiedy wstanie jasne słońce / Piórka
strzepnie, śpiewa znów – tak Cyganów opisywał Aleksander
Puszkin. W zaskakujący sposób koresponduje to ze słowami
Chrystusa wygłoszonymi przez Niego na Górze Błogosławieństw
(Mt 6, 26–29). Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani
żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. (…)
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na
polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Są
więc Cyganie – chcąc nie chcąc – ewangelicznymi ptakami i liliami
polnymi. Co więcej, ich postępowanie‑ jest radykalnym (często nawet mimowolnym) wypełnianiem ideału ewangelicznego ubóstwa.
Ze świecą szukać drugiego takiego narodu. W tym samym kazaniu
(Mt 6, 19–21) Zbawiciel rzekł: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. (…)
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. I powtórnie ciężko
oprzeć się wrażeniu, że jedynym skarbem, jaki Cyganie posiadają,
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Co Cyganie mają wspólnego z hipsterami,
lewakami, Żydami, Grekami i św. Franciszkiem?
Czy ciążące nad nimi tragiczne fatum nie
prowadzi ich prosto ku zbawieniu?
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są oni sami. No dobra, zostają jeszcze ich złote łańcuchy i piękne,
ozdobne puchary.
Cyganie są więc ekstremalnym świadectwem przeciwko dzisiejszemu konsumpcyjnemu światu. Aleko, przyszywany Cygan z wyżej wspomnianego dzieła Puszkina, po tym jak już spędził kilka lat
w cygańskim taborze, skarżył się swojej wybrance: Gdybyś wszystko / Wiedziała i odgadnąć mogła / Jaka jest miast niewola podła /
Tam ludzie pośród murów, w ścisku / Nie oddychają rannym chłodem /
Ni świeżych pól zapachem młodym / Uczuć się wstydzą, myśli niszczą /
Tłumy wolnością handlujące / Które oddają cześć bożyszczom / O łańcuch skomląc i pieniądze. Ilu z nas czasami ma ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A Cyganie to przecież robią. Cały czas
gdzieś podążają tym swoim cygańskim taborem. Świadczą także
o wolności. Któż bowiem – my czy oni – jesteś wolny naprawdę?
Która ścieżka jest trudniejsza – ta wybrana przez nich czy ta, którą
my kroczymy?
Kiedy czytałem Cyganów Puszkina, przypomniała mi się rozmowa, którą przeprowadziłem z pewnym księdzem. Powiedziałem
mu, że zawsze ubolewam nad losem katolickich kleryków, którzy
żyją w seminariach niczym w więzieniach, bo w przeciwieństwie
do swoich rówieśników nie mogą np. wyskoczyć na żadną imprezę.
Ten odparł mi, że oni po prostu są wolni od tego wszystkiego, co
proponuje im dzisiejszy świat. Po pewnym czasie zmuszony byłem
przyznać mu jednak rację. Podobnie jest z wolnością Cyganów.
I ich dobrowolną rezygnacją z rytmu tego świata. Żeby tak katolicy mogli zrezygnować z tego wszystkiego, co nie jest im konieczne
do życia! My stajemy codziennie przed nowymi wyzwaniami, zarywamy noce, spełniamy marzenia. Cyganie zaś śpią spokojnie. Pod
tym ich gołym niebem.
Naród wybrany?
W przedziwny również sposób Cyganie naśladują naród wybrany.
Jednak w przeciwieństwie do Żydów wcale nie zdążają do żadnej Ziemi Obiecanej. Ich wędrówka nie jest też żadnym rodzajem
kary ani nie wiąże się z oczyszczeniem. Tułaczka Cyganów może
budzić w nas, Gadziach (nie-Cyganach), pewne negatywne uczucia
(a z powodu warunków, w jakiej jest ona prowadzona, nawet odra-

237
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

zę). Ale czy już nie dopracowali oni do perfekcji tego, do czego my
ustawicznie dążymy? Wciąż bowiem lansuje się kosmopolityczny model, gdzie cały świat jest naszą rodziną i naszym miejscem
do życia. A oni przecież od lat mieszkają w globalnej wiosce. I to
zanim stała się ona globalna. W słowniku Cyganów nie ma czegoś takiego jak ojczyzna, państwo, wspólna religia (ilu Cyganów,
tyle wyznawanych przez nich religii) czy nawet nadrzędna władza
(chociaż mają oni pewną hierarchię i swoich królów). Mogą z powodu takiego właśnie luźnego anarchizmu zostać umieszczeni
na sztandarach środowisk lewicowych. Jest jeszcze jeden powód.
Wszakże Cyganie mieszkali w squatach, zanim stało się to modne.
A stylówki Cyganów? Czy nie jest to hipsterka najwyższych lotów?
A cygański lifestyle? Od zawsze gardzili cywilizacyjnym mainstreamem. Cyganie mają tylko dwa słowa na określenia wczoraj, dziś
i jutra. Dziś to dziś (dadywes), natomiast na wczoraj i jutro istnieje
wspólne słowo tajśa. Jego znaczenie zależy od użytego kontekstu.
Liczy się więc tylko to, co dziś. A Cyganie oprócz przestrzeni pokonali także czas.
Z Żydami mają jednak Cyganie jeszcze więcej wspólnego niż tylko życie w diasporze. Oba narody nacierpiały się okrutnie w czasie II wojny światowej. W III Rzeszy zaś ostre represje wcześniej
dotknęły nawet Cyganów niż Żydów. Zarówno Żydzi, jak i Cyganie
ogromną wagę przywiązują do czystości rytualnej. Cyganie muszą
naprawdę uważać, aby się nie skalać (np. przez dotykanie kobiety w nieodpowiednim miejscu i czasie) i poprzez to nie narazić się
na banicję. Przy okazji warto wspomnieć, że cygańskie kobiety
pokazują Gadziom, iż czystość przedmałżeńską można dochować
aż do ślubu. Świadectwem tej czystości jest późniejsze komisyjne
oglądanie przez weselnych gości zakrwawionego prześcieradła.
Trąci to może nieco faryzeizmem (oj tak, Cyganie przestrzegają
hierarchii i praw, szkoda tylko, że swoich własnych, a nie państw,
w których aktualnie koczują) i chasydyzmem, jednakże ukazuje,
że dla chcącego nic trudnego. Same zaś kobiety cygańskie mają,
delikatnie mówiąc, dość nieciekawe życie. Są uważane za gorsze od
mężczyzn, ale może lepiej w ten temat głębiej nie wnikajmy.
Jeśli panuje swego rodzaju moda na żydowską kulturę, to dlaczego moda taka nie zapanuje na kulturę Romanipen? Od Cyga-
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nów możemy nauczyć się np. zamiłowania do pokoju. Czy któryś
z nich wywołał jakąś wojnę? Idee nic dla Cyganów nie znaczą,
przeto nie będą oni się bić za coś, czego aktualnie nie widzą. Nie
zginą w imię wyższej polityki. I dlatego też nie mają własnego
państwa. I zapewne nigdy go nie będą mieć. Ale Cyganie (lud bądź
co bądź niesamowicie przesądny i zabobonny) są już trochę na
czasie. Któż jak nie cygańskie wróżki jest odwiedzany przez oświeconych i wyzwolonych z religijnego jarzma ciemnogrodu racjonalistów? A jaką piękną Cyganie dają nam lekcję wspólnotowości,
która – chcąc nie chcąc – zahacza czasami nawet o pewien nieświadomy nacjonalizm. Cygan zawsze będzie uważał siebie za lepszego
od Gadzia.
Zawód: złodziej 1
Jeszcze zaś większą tajemnicą są Cyganie, jeśliby spojrzeć na
mroczną stronę ich życia. Opisywana wcześniej niezwykła beztroska jest najczęściej wynikiem nieróbstwa i złodziejstwa. Zresztą sami Cyganie w jednej ze swoich legend opowiadają o tym, jak
upersonifikowane Oszustwo wykorzystuje Sprawiedliwość, wobec
czego nie warto przystawać ze słabą i naiwną Sprawiedliwością,
ale należy poddać się Oszustwu. Pewien Polski żebrak – jak pisze
Jacek Milewski – usłyszał kiedyś od Cygana: Nie możesz po prostu
iść i czegoś uczciwie ukraść? Znamienne jest, że walcząca z nietolerancją, rasizmem i ksenofobią „Gazeta Wyborcza” recenzję
książki tego autora zamieściła na swoich łamach 2. Cyganie są
chyba najbardziej znienawidzoną mniejszością w Polsce. A może
i na świecie? Nienawidzą ich nawet w – błędnie uważanej za ich
ojczyznę – Rumunii.
Zresztą Cygani sami przyznają się do tego, że złodziejstwo mają
we krwi. Danciu przedstawiony przez Lidię Ostałowską w reportażu Cygan to Cygan zwierzył się autorce: Taka sama jest polski
i rumuński Cygan, i w Niemcy, i w Jugosławii, i w Ungarii. Wsystkie
1

Wydany w 1998 roku raport Europejskiego Centrum Praw Romów o losie Cyganów
w Europie nosił tytuł Zawód: więzień.
2 J. Rudnicki, Skalanie boskie z tymi Cyganami, http://wyborcza.pl/
1,99069,14393019,Skalanie_boskie_z_tymi_Cyganami___recenzja_ksiazki.html

Hamartia i hybris
Trudno się oprzeć wrażeniu, że nad Cyganami ciąży jakieś fatum.
Tkwią oni w zaklętym kole własnego ubóstwa i analfabetyzmu.
Przykładowo w kwestii edukacji: nie chodzą do szkoły – to źle,
chodzą – też źle. Jeśli już chodzą do tej szkoły i uczęszczają do
normalnych klas, to również źle, bo hamują postępy innych dzieci w nauce. Jeśli zaś tworzy się dla nich osobne klasy, to również
jest źle, bo w ten sposób tworzy się dla nich getto. Wszędzie źle
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kradną. Jak ma robota jest OK. Jak nie ma robota, kradnie. Cygan
cygani. Cyganie mają zresztą wypracowane rozmaite sposoby kradzieży. Na przykład w momencie kiedy kasjerka wydaje im resztę,
potrafią się awanturować, że wydała im za mało, kiedy wydała im
akurat tyle, ile powinna. Nie wspominam już tutaj o całej metodologii kradzieży kur (odsyłam do reportażu Cygan to Cygan) ani
o tym, jak to pewnego razu w jednej z wiosek wybuchła epidemia
chorób psychicznych, ponieważ jeden z jej mieszkańców zachorował na tego rodzaju dolegliwość i dostał pokaźną rentę (takie socjalne kombinatorstwo też nosi znamiona kradzieży).
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i cokolwiek zrobią oni sami albo inni z nimi, też będzie źle. Przypomina to konflikt tragiczny. W tragedii tej występuje zarówno
hamartia (czyli wina tragiczna; w przypadku Cyganów polegająca po prostu na tym, że są), jak i hybris (pycha przejawiająca
się w tym, że Cyganie nie umieją przekroczyć własnych kulturowych ram; co więcej, są dumni z tego, kim są i jak żyją). Hybris
i hamartia wespół ze stereotypami (notabene wcale nie takimi
bezzasadnymi) prowadzą więc nieuchronnie cały naród do zguby.
Cokolwiek Cyganie zrobią i tak będą „brudnymi Cyganami” (jak
twierdził jeden z ich przedstawicieli), nawet jeśli podejmą wyzwanie i wyemigrują do państw rozwiniętych. Tam będą poniżani
przez inne mniejszości (np. Arabów). Istnieją co prawda nieliczne
przypadki Cyganów, którzy wylecieli z własnego gniazda i cokolwiek w życiu (za pomocą ciężkiej pracy!) osiągnęli, ale stanowią
oni kroplę w całym cygańskim morzu potrzeb.
Aby zobrazować to występujące już u starożytnych Greków fatum, które po tysiącach lat męczy także Cyganów, pozwolę sobie
przytoczyć opowieść pt. Kaczki, na którą natrafiłem we wspomnianym wcześniej reportażu Lidii Ostałowskiej:
Było to w czasie wojny. Cyganie wędrowali nocami, za dnia
kryli się po lasach. Pewnego razu, gdy tabor stał po cichu
na polanie, w obozie zjawiła się obca kobieta, gospodyni
z pobliskiej wioski.
I zaraz w krzyk: – Gdzie moje kaczki?
– Myśmy ci kaczek nie skradli – odpowiedzieli Cyganie.
– Chodź, sama zobacz, w trawie nie ma nawet piórka. Nie
jemy kaczek z piórami.
Gospodyni nie uwierzyła. Wtedy Cyganki zdjęły złote kolczyki
i pierścionki.
– Weź, oddasz nam, jak kaczki wrócą.
Ale gospodyni odmówiła, o Cyganach zameldowała
żandarmom. Wystrzelali prawie cały tabor. Kilku uciekło,
zaszyli się w życie. Słońce już zaszło, potem zrobiło się ciemno,
a oni wciąż leżeli w polu. Przed nocą usłyszeli jak wracają
kaczki.

A co jeśli martyrologia Cyganów została nakreślona w boskim planie zbawienia, po to aby ułatwić im dostęp do raju? Komu bowiem
łatwiej się tam dostać – temu, kogo życie usłane jest różami, czy
też może temu, kogo drogę wyścielają ciernie? Bo jest to dramat,
i to tragiczny w swej wymowie. A przecież nie kto inny, lecz św. Paweł (Rz 5, 20–21), pisał, że gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie
śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość
wiodącą do życia wiecznego. Bo Cyganie, mimo wszystkich swoich
grzechów indywidualnych, strukturalnych czy pokoleniowych,
swoim życiem świadczą i jakiejś tajemnej łasce.
Czyż dobry Bóg może nie ulitować się w swoim miłosierdziu
nad Cyganami, w których imieniu mała dziewczynka Micu wyśpiewała kiedyś żałosną lamentację 3? Nie miałam siły mówić / Milczałam / Zły wiatr wieje / Gdzie moje imię… / Moje serce płacze, marzę /
Myślę o moim życiu / Spoglądam wstecz, wiem, / Że nie znam prawdy. / Gdzie chodzi Bóg /Czy o nas zapomniał? Żydzi także myśleli, że Bóg na dobre zakrył przed nimi swoje oblicze. A jednak, po
wiekach prześladowań i niesprawiedliwości, doczekali się w końcu
pokoju, a nawet szacunku. Może Cyganie powinni karmić się taką
samą nadzieją, skoro wykazują z nimi tyle podobieństw?
Co wreszcie, jeśli ten naród, tak bardzo podobny do narodu
wybranego, zachowując radykalne ubóstwo i wzgardę świata czci
Jedynego Boga (czasem nawet nie znając Go)? Co jeśli Cyganie
są pewnego rodzaju nadzwyczajnymi katechumenami gotowymi
na to, by z powodu nie tyle swej wiary, ile swego jarzma wejść do
Raju? Konstytucja Lumen Gentium (nr 16) mówi o innych, którzy
szukają nieznanego Boga po omacku (…), Bóg sam również nie jest [od
nich] daleko. A przecież jedna z najbardziej wartościowych prawd
ludowych głosi, że Kogo Pan Bóg kocha, temu krzyże śle. Duch zaś
wieje, kędy chce (J 3,8). Dlaczego nie miałby wiać między wozami
cygańskiego taboru? Ω
3 Oczywiście pojawia się ona na kartach reportażu L. Ostałowskiej Cygan to Cygan.
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Błogosławiona wina
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MY CZCIMY ŚWIĘTO,
A ROMOWIE CZCZĄ
ZMARŁYCH
Z krajowym duszpasterzem
Romów w Polsce
ks. Stanisławem Opockim
rozmawia Gabriel Kayzer

Od 17 lat jest ksiądz krajowym
duszpasterzem Romów. Czego ksiądz
nauczył się od Romów, jeśli chodzi
o przeżywanie wiary?
– Dużo się od nich nauczyłem. Przede
wszystkim ufności i spontaniczności
wiary. Romowie często nie mają wiedzy religijnej związanej z katechizacją,

gdyż nie chodzili do szkoły. Ich wiara
jest prosta, niefilozoficzna, płynąca
prosto z serca. Mają tę wiarę w sobie.
Podchodzą z pietyzmem wobec spraw
bożych. Wierzą bardzo mocno w moc
błogosławieństwa wodą święconą.
Bardzo łatwo wyczuwają sacrum. Gdy
widzą krzyż bądź figurkę świętą, to
uklękną, przeżegnają się. Raz przyszedł
do mnie jeden z Romów i powiedział,
że na śmietniku znalazł obraz przedstawiający Matkę Bożą i Pana Jezusa.
Był bardzo przejęty i nie potrafił zrozumieć, jak ktoś mógł wyrzucić święty
obraz na śmietnik. Wziął ten obrazek,

Bł. Jan Paweł II, który beatyfikował
Zefiryna, pierwszego w historii Roma
ogłoszonego błogosławionym, często
spotykał się z Romami. Wypowiedział
do nich nawet parę słów w ich języku.
Jak Romowie patrzą na papieża
z Polski?
– Romowie bardzo go lubią i czczą.
Gdy Ojciec Święty zmarł, Romowie
dzwonili do mnie nawet z Kanady.
Z własnej inicjatywy pojechali także na
jego pogrzeb. W styczniu 2005 roku
na parę miesięcy przed swoją śmiercią Ojciec Święty telefonował do mnie.
Pytał, jak ma mówić: Cyganie czy Romowie. Pisał bowiem wtedy przemówienie dotyczące Holokaustu i chciał
się do nich zwrócić tak, jak oni by tego

Kiedyś byli prześladowani i oskarżani
nawet o konszachty z diabłem i czary.
Czy noszą w sobie krzywdę z tym
związaną?
– Ci, którzy posądzali o to Romów,
często sami nie mieli czystego sumienia. Ta krzywda i narosłe dookoła nich
stereotypy powodują, że Romowie
separują się i mają dystans do polskiego społeczeństwa. Narzekają, że jak
idą do sklepu, to Polacy trzymają się
za kieszenie. Nawet w kościele dziwnie
na nich patrzą. Rom, chociaż nic nie
zrobił, jest postrzegany jako zło konieczne albo niechciany przybysz. Jeśli
chodzi o przestrzeganie przykazania
„nie kradnij”, to muszę powiedzieć, że
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chcieli. Miałem zaszczyt wytłumaczyć
Ojcu Świętemu, że można mówić zarówno Cyganie, jak i Romowie, ale oni
sami woleliby być nazywani Romami. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że
świat, który w większej części hołduje
korzyściom i poniżaniu braci najsłabszych, powinien zmienić swoje postępowanie wobec koczowników – Romów – i traktować ich w duchu
braterstwa. Tłumaczył im, że są bliżej
Boga, gdyż są ciągle w drodze i nie
przywiązują się do miejsca, do ziemi.
Mówił, że Romowie są w sercu Kościoła. Wskazywał, że niechęć do Romów
była przyczyną ich niewysłowionych
cierpień. Zresztą i dzisiaj Romowie
spotykają się z dyskryminacją.
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posklejał go i przeniósł w odpowiednie
miejsce. Romowie mają wielki szacunek do księdza i osób duchownych.
Bł. Zefiryn Giménez Malla, beatyfikowany przez bł. Jana Pawła II 4 maja
1997 roku, podczas wojny domowej
w Hiszpanii stanął w obronie księdza.
Został za to skazany na śmierć. Mógł
jednak uratować swoje życie, gdyby
sprofanował różaniec, na którym się
modlił. Nie chciał tego jednak zrobić.
Jego ostatnie słowa przed plutonem
egzekucyjnym brzmiały: „Niech żyje
Chrystus Król”. W postaci Zefiryna
i jego postawie wobec różańca po raz
kolejny pojawia się romski kult Matki
Bożej i szacunek do sacrum.
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to nie Romowie kradną, ale złodzieje,
którzy zdarzają się w każdym narodzie
i w każdej społeczności. Przez lata narosło wiele negatywnych stereotypów
na temat Romów, podczas gdy wśród
nich jest bardzo wielu ludzi uczciwych.
Są wśród nich także kapłani, tacy jak
ks. Roman Ciechowicz, czy dwie siostry
zakonne. Przed moim odejściem z parafii w 2010 roku było tam ośmiu romskich ministrantów i siedem dziewcząt
w Służbie Maryjnej.
Jak wśród Romów, którzy żyją
w kulturze patriarchalnej, wygląda
kult Matki Bożej?
– Oddzielają to od siebie. Czczą Matkę Bożą, ale w życiu codziennym to
mężczyzna dominuje. Nadal silny jest
wśród nich patriarchat, zresztą tak jak
dawniej i u nas. Maryi oddają jed-

nak szczególną cześć. Do Matki Bożej
Częstochowskiej Romowie modlili się
i otaczali ją kultem, jak jeszcze jeździli
taborami. Nawet jeśli dziś nie chodzą
co niedzielę do Kościoła, to kult Matki
Bożej i czczenie jej wizerunku są u nich
bardzo mocno zakorzenione. W Polsce żyje dziś niecałe 20 tys. Romów.
Wielu w ostatnich latach wyjechało za
granicę. Z tych, którzy pozostali, ok.
90 proc. to katolicy. Reszta to świadkowie Jehowy i zielonoświątkowcy.
Romów trudno odciągnąć od wiary
katolickiej. Po części jest to spowodowane tym, że w innych religiach nie
jest uznawana wyjątkowa pozycja Matki Bożej, a także nie są organizowane
pielgrzymki, które Romowie tak bardzo
lubią. Najczęściej przyjmowali oni religię państwa, w którym się znajdowali. Na Wschodzie są więc Romowie
prawosławni, na Zachodzie protestanci, a w Polsce większość Romów to
katolicy.
Czy romskie pielgrzymki różnią się
czymś od polskich?

OJCIEC ŚWIĘTY
TELEFONOWAŁ DO MNIE.
PYTAŁ, JAK MA MÓWIĆ:
CYGANIE CZY ROMOWIE

– Tak. Romowie, jako lud nomadyczny,
koczowniczy, bardzo lubią pielgrzymki. Sami organizują trzy, każda z nich
zaś różni się od siebie. Możemy jednak
odnaleźć w nich wspólny mianownik.
Wyraźnie widać różnice w przeżywaniu duchowości. Romowie są bardziej
wylewni niż Polacy. Dają się ponieść
uczuciom, których się nie wstydzą. Na

Jakie problemy występują najczęściej
w relacjach między ich obyczajami
a religią katolicką?
– Niektórym Romom trudno zrozumieć, że muszą chodzić do kościoła.
Twierdzą, że Bóg jest wszędzie. Próbuję im tłumaczyć, że msza św. jest
obowiązkiem każdego katolika. Są
grupy, które zdają sobie z tego sprawę, są jednak osoby, które oddzielają
wiarę od obowiązków wynikających
z przynależności do Kościoła katolickiego. Bywa różnie. Jednak odkąd pełnię
posługę duszpasterską, nie spotkałem
Roma, który by nie wierzył w Boga, był
ateistą.
Romowie często zawierają małżeństwa zwyczajowe już w wieku 14 lat,
co oczywiście jest niezgodne z nasza
wiarą. Muszę im tłumaczyć, prowadzić

Jak ma się moralność Romów do tej
proponowanej przez współczesny
świat?
– Prawie każda dziedzina życia Romów
jest określona w ich kodeksie moralnym zwanym Romanipen, który wpływa także na ich wiarę i podejście do
religii. Specjalną czcią otoczone jest
dziewictwo. Każda kobieta, która idzie
do ślubu, powinna być dziewicą. Wtedy bowiem taka kobieta ma wartość.
Romki ubierają się bardzo skromnie.
Seksualność jest u nich tematem tabu.
Na różnych uroczystościach kobiety i mężczyźni siedzą osobno. Romowie nadal mocno obstają przy swoich
zwyczajach i zasadach. Dziś jednak ich
moralność się osłabia i laicyzuje. Starszyzna mówiła mi, że obecni Romowie
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dialog, uświadamiać ich. Niektóre niepokojące rzeczy staram się zmieniać,
ale nie można niczego robić na siłę.
Na szczęście coraz częściej nie poprzestają tylko na ślubach zwyczajowych,
w ramach tradycyjnych rytuałów, ale
zawierają śluby kościelne. Na samych
pielgrzymkach udzieliłem dotychczas
około 100 ślubów. Na jednej z pielgrzymek aż 13 par zawarło sakrament
małżeństwa. Romowie bardzo wierzą w przysięgę. Gdy już przysięgną,
boją się ją złamać. Poważnie traktują
zobowiązania wobec Boga. W związku z tym jest wśród nich o wiele mniej
rozwodów niż u Polaków.
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przykład na pielgrzymce do Rywałdu
w Grocie Lurdzkiej, podczas modlitwy,
romscy pielgrzymi wypowiadali swoje
modlitwy głośno, z płaczem, ufnością
i z wielką wiarą. Pielgrzymowanie Romów wpisuje się w ich naturę i sposób
życia. Tak jak kiedyś jeździli od wsi do
wsi, od miasta do miasta swoimi cygańskimi taborami, tak dziś odnajdują
w pielgrzymowaniu cząstkę siebie. Ta
cząstka wcale nie obumarła poprzez
przymusowe ich osiedlenie, ale skryła
się. Pielgrzymka pomaga im na nowo
odkryć siebie i przypomina to, że są na
tej ziemi tylko przejazdem.
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nie są już tacy, jak byli kiedyś. Nieraz
rozmawiałem z romską młodzieżą i pytałem, czy będą zachowywali swoją
tradycję. Odpowiadali, że będą, gdyż
inaczej zatraciliby swoją tożsamość.
Jednak widać wyraźnie, że częste wyjazdy za granicę i laicyzujący się świat
nie sprzyjają temu. Ich tożsamość jest
wystawiana na próbę. Z jednej strony
oddalili się od starego świata, a z drugiej nie weszli w pełni w świat obecny.
Są zawieszeni. Często czują się zagubieni, gdyż ta nowoczesność ingeruje
w ich tradycję, osłabiając ją i dostosowując ją do współczesnego życia. Wydaje mi się jednak, że ponieważ Romowie trzymają się razem i podtrzymają
swoje zasady, będą jednymi z ostatnich
społeczności oraz narodów, które zatracą swoją odrębność i tradycję.
Jak wygląda romska duchowość
i przeżywanie wiary?
– U Romów można zaobserwować
solidną bazę religijności naturalnej

i rozbudowaną duchowość, na których
można budować wiarę. Można śmiało
powiedzieć, że Romowie są bardziej
skłonni do wiary niż nie-Romowie.
Mocno chłoną tematy związane z religijnością. Zadają mi w związku z tym
wiele pytań. Pytań prostych, ale prawdziwie dla nich ważnych. Są w tym
wszystkim bardzo naturalni, szczerzy
i otwarci. Nie boją się mówić przy innych o religii czy o Panu Bogu,. Wierzą
także w cuda. Pociąg do religii i uduchowienie Romowie mogli w sobie
zakodować, będąc jeszcze w Indiach
Zachodnich, z których pochodzą. Spotkałem wśród nich wiele osób głęboko
uduchowionych, które są blisko Pana
Boga. Chociażby Karolinę z Gorzowa.
Są jednak różni Romowie i dziś coraz
trudniej jest mówić o powszechnym
wyczuleniu na sprawy duchowe. Na
pewno trzeba do nich podchodzić,
używając odpowiednich sformułowań.
Porozumiewać się językiem dostosowanym właśnie do nich. Na poły
magicznym.

ROMOWIE, JAKO LUD
NOMADYCZNY, KOCZOWNICZY,
BARDZO LUBIĄ PIELGRZYMKI

– Romowie wierzą bardzo mocno
w duchy, sny i wróżby. Staram się
jednak uświadamiać im zagrożenie
duchowe, jakie się z tym łączy, i przypominać, że wszystko zależy od Boga,
a nie od wróżb czy uroków. Że to Bóg
jest mocny, a nie szatan. W kontaktach z Romami na polu religijnym nie
wolno być formalistą. Aby wtopić się
w społeczność Romów, trzeba poznać
ich mentalność. Trzeba – tak jak misjonarze – bazować na tym, co zastane.
Nie zwalczać od razu wszystkiego, co
jest związane z tożsamością tych ludzi,
ale powoli wprowadzać, przekształcać, tłumaczyć. Trzeba przeprowadzać
inkulturację – wprowadzić i zakorzenić
Ewangelię i Chrystusa w ich kulturze
i obyczajach. Gdy byłem młodszy, myślałem o tym, żeby pojechać na misję
do Afryki. Teraz widzę, że wśród Romów, którzy są często marginalizowani
i pogardzani, odnalazłem swoją misję.
Co według księdza jest wyjątkowe
u Romów? Czego moglibyśmy się od
nich nauczyć?
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– Szczególnie zależy im na ich rodzinach, na bliskich, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych, których czczą
i obdarzają wielkim szacunkiem.
Często się za nich modlą. Jest nawet
takie powiedzenie: My czcimy święto, a Romowie czczą zmarłych. Jeżeli
ktoś bliski umrze, to budują grobowce, które licznie i często nawiedzają.
Przy grobie na cmentarzu polewają
wódkę, spożywają posiłki. Łączą się
w ten sposób ze zmarłymi. Dla nich
obrzędy pogrzebowe są bardzo ważne.
Mocno przeżywają odejście bliskich.
Gdy umrze osoba bliska, mają rok żałoby, podczas której najczęściej nie
piją alkoholu. Bardzo mocno wierzą
w istnienie duszy i życie pozagrobowe.
Podziwiam ich szacunek dla osób starszych, przejawiający się chociażby tym,
że 30-latek całuje w rękę 70-latka, czy
nieposyłaniem swoich dziadków do
domów starców. Pod tym względem
są doskonałym przykładem dla innych
katolików. Romowie są również ludźmi
bardzo gościnnymi i pomagają sobie
nawzajem. Ich rodziny są wielodzietne.
Często w swoich homiliach w tej kwestii daję Polakom za przykład właśnie
Romów. Ω
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Jak wygląda u Romów połączenie
świata magicznego z życiem
chrześcijańskim?
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Amaro Dad,
Cai san opre ando cero,
ujo te avel Chio anau,
avel Chio thagarimos,
cherdol pe so Tu cames,
sar si ando cero te avel i pe phuw.
Amaro marno orso ghesesko deles amenghe aghes.
Hai iertisaramenghe amare dosha,
sar i ame iertis colenghe cai cherenamenghe dosa.
Hai na mukamen te peras ando bezeh,
hai durauame nasulimastar.
Che Chiro si o thagarimos,
o zuralomos hai e slava, orcana.
Ojcze nasz po cygańsku
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Marcin
Pieczyrak
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Dopóki bomby nie wybuchają na
naszym podwórku, informacja
o tym jest dla nas – chociaż
raczej mało kto przyzna to
głośno – na ogół zaledwie
„ciekawym newsem”, którego
dodatkową wartość stanowi jego
„tak poza tym autentyczność”:
gdzieś naprawdę dzieją się (lub
działy się) takie rzeczy, które
możemy oglądać w telewizji,
wieczorem po ciężkim lub po
prostu nudnym dniu, używając
ich jako swoistej przyprawy – do
kolacji i na dobranoc.
W powiedzeniu, które często słyszymy
lub sami powtarzamy, że „życie pisze
najciekawsze scenariusze”, jest może
więcej prawdy na temat nas samych,
niż byśmy chcieli przyznać. Gdy najważniejsza wydaje się właśnie rozrywka, na wszystko, czym próbuje się
zwrócić naszą uwagę, możemy patrzeć
właśnie pod tym kątem: czy byłby
z tego fajny film? Niefajne scenariusze odrzucamy: bo bez happy endu, bo
w sumie za smutne, bo nudne i przegadane... To nas nie kręci. Jesteśmy wtedy jak dzieci, dla których to właśnie
jest fajne, co ich w żaden sposób nie
obciąża, nie zmusza do „jakiegoś my-

„Ja”, które przydarzyło się...
niedokładnie mnie
Według najdawniejszych ustaleń, poczynionych przez starożytnych Greków,
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historia, jako dziedzina natury bardziej
duchowej niż „obiektywnej”, pierwotnie bliższa była raczej poezji niż temu,
co dzisiaj nazywa się nauką, której
przykładem może być matematyka
(nawiasem mówiąc, wprost „idealnie bezduszna” w swoim obiektywizmie). Przedmiotem tak pojmowanej
historii były więc nie tyle „nagie fakty
z przeszłości”, ile to, czego wyrazem
były te fakty – dusza człowiecza. I jako
taka historia mogła być rzeczywiście
nauczycielką życia. Naturalnym „konsumentem historii” był wtedy przede
wszystkim pojedynczy człowiek, który
mógł przeglądać się w niej jak w zwierciadle, w ten sposób niejako „współżyjąc” z tymi, o których opowiadała
mu Historia. Pod tym względem była
historia podobna do dramatu, w którym widz, każdy z osobna, mógł szukać
też przede wszystkim samego siebie.
Wtedy Historia jakby była jeszcze zbyt
młoda na to, żeby stać się tym, czym
stała się dużo później, mianowicie
z jednej strony rachunkiem krzywd,
których jedni doświadczyli od
drugich, a o których „nie wolno zapomnieć”, a z drugiej usprawiedliwieniem „naszych” postępków, które
(oczywiście niesłusznie!) pamiętają
nam i mają nam za złe nasi wrogowie.
Pod tym względem, można powiedzieć, starożytna muza historii Klio,
chociaż jej matką była Pamięć, nie
okazywała się aż tak pamiętliwa. I jeśli
nawet opowiadała historie o walce
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ślenia”, nie męczy... Bo rozrywka jest
przecież nie po to, żeby męczyć.
O tym, że taki światopogląd, zgodnie z którym istotą dobrego życia jest
rozrywka po pracy (obejrzenie fajnego
filmu) i nic ponadto, jest wprost nieludzką dywersją wobec ducha – czasem po prostu aż strach głośno mówić.
Żeby nie spotkać się z miażdżącą nibyodpowiedzią: Ale my przecież już od
dawna w bajki i żadne duchy nie wierzymy (może poza „duchem czasu”, ale
ten jest oczywiście zawsze po naszej
stronie – bez wątpienia!).
Jeśli jednak tak jest, to wobec
tego jak wytłumaczyć to, że – mimo
wszystko –dość dużym zainteresowaniem i wzięciem cieszą się wciąż filmy
historyczne dla tak zwanej szerokiej
publiczności, szczególnie filmy wojenne, w których właśnie ten duch, istota
człowieczeństwa jest głównym bohaterem, gdzie widzowi pokazuje
się i „dobrych”, i „złych” – i walkę
dobra i zła? A zainteresowanie to
jest widocznie wystarczająco duże,
skoro takie filmy w ogóle jeszcze się
robi – mimo głoszonej równocześnie
idei rzekomej posthistoryczności czasów, w których żyjemy (chociaż ostatnio, wydaje się, zapał wyznawców tej
idei jakby nieco osłabł).
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dobra i zła, to historie te traktowały
przede wszystkim o walce, jaka może
toczyć się w każdym z nas z osobna,
a nie o całych armiach ludzi „dobrych”,
którzy muszą walczyć ze „złymi” – żeby
w końcu pokonać ich i zwyciężyć
definitywnie.
Później oczywiście nieraz się zdarzało, że poszczególny historyk lub raczej
kronikarz czy dziejopis, jak ich wtedy
nazywano, próbował historię przeciągnąć na swoją stronę. Nie było jednak
traktowane jako istotna cecha samej
Historii, że ze swojej natury sprzyja ona raz jednym, a potem drugim.
Dopiero Hegel zaproponował takie
właśnie rozumienie historii: że jest ona
siłą, która jednym „zbiorowym podmiotom” daje rację, innym ją odbierając. Jako filozof zajmujący się historią
był Hegel, można powiedzieć, pierwszym „filozofem (i historykiem) państwowym”, czyli kimś, kto podjął się
zadania, aby „w sposób dialektyczny”
wykazać, że „naturalnym” rzecznikiem
i dysponentem prawdy oraz słuszności historycznej jest akurat państwo
pruskie, którego był urzędnikiem. Aby
tego dokonać, musiał rzecz jasna, powiększając, a w końcu absolutyzując
rolę „ducha germańskiego” w dziejach,
pomniejszać zarazem rolę innych nacji.
Dlatego, nie zamykając całkiem oczu
na pewne fakty, które mu do tej koncepcji po prostu nie całkiem pasowały,
musiał wszystko, co ważne w dziejach

bądź zgermanizować, jak uczynił to na
przykład w przypadku Karola Wielkiego, bądź wspomnieć wprawdzie, ale jedynie na marginesie niejako. Miało to
miejsce choćby w przypadku Słowian,
w tym Polaków, o których napisał: „Polacy uwolnili nawet Wiedeń oblężony
od Turków, a część Słowian pozyskana
została dla kultury zachodniej. Mimo
to cała ta masa jest wyłączona z naszych rozważań, ponieważ nie wystąpiła dotąd w świecie jako moment
samoistny w szeregu ukształtowania
rozumu (G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. A. Zieleńczyk, Warszawa 2011, s. 398; nawiasem mówiąc,
ci Niemcy, którzy dzisiaj wciąż gotowi
są widzieć w Heglu proroka „prawdy
historycznej” i „racji niemieckiej”, nie
powinni raczej – żeby nie psuć sobie
dobrego samopoczucia – czytać tego,
co kilka stron dalej napisał na temat
islamu ten, rzekomo nieomylny, niemiecki znawca prawdy obiektywnej.
Obecnie wyparty do Azji i Afryki i tylko
w jednym kącie Europy tolerowany
przez zazdrość mocarstw zachodnich,
islam już dawno znikł z widowni dziejów powszechnych i wycofał się do
wygód i spokoju wschodniego, tamże,
s. 409).
Pomysł o naturalnej wyższości „ducha niemieckiego” nie był więc wcale
wymysłem Hitlera (od którego dzisiejsi
Niemcy się odcinają, zrzucając winę
za wszystko, co się przez niego stało,
na nazistów). Z drugiej strony trzeba
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ra, akurat nie było miejsca dla takich
jak on). Historię pojmował on wciąż
bardziej na sposób starożytny, a nie
heglowski, gdy pisał: Historia nie jest
poznawaniem faktów czy wydarzeń
zewnętrznych; jest to forma samopoznania. Aby poznać samego siebie,
nie mogę wyjść poza siebie, przeskoczyć niejako własnego cienia. Muszę
wybrać odwrotną drogę. W historii człowiek powraca ustawicznie do
samego siebie: usiłuje przypomnieć
sobie i zrealizować całokształt swego
minionego doświadczenia. Ale „ja”
historyczne nie jest zwykłym „ja” indywidualnym. Jest antropomorficzne,
ale nie egoistyczne (E. Cassirer, Esej
o człowieku. Wstęp do filozofii kultury,
tłum. A. Staniewska, Warszawa 1977,
s. 352). Innymi słowy, historia to jakby
opowieść o „ja”, które przydarzyło się
niedokładnie mnie. Jako taka może
być ona jednak także dla mnie jako
jednostki (której narodowość nie ma
tutaj większego znaczenia!) nauczycielką życia – mojego życia – i to nie
tyle nauczycielką „zaradności życiowej”, ile raczej „panią od etyki”.
Przesadą więc byłoby mówić, że
o historii wszyscy Niemcy myślą w ten
sam sposób po niemiecku, bo jak widać, można znaleźć (w historii) wśród
Niemców niejeden przykład „narodowej niesubordynacji” (bo chyba jeszcze
nie „zdrady stanu”) w tym względzie.
Rzecz jednak w tym, jaki sposób myślenia dominuje i dlaczego…
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też wiedzieć, że nie wszyscy Niemcy
w równie naturalny sposób przyjęli proponowaną przez Hegla „prawdę
historyczną”. Wśród tych niepokornych
(nie dość niemieckich?), którzy nie
podjęli ochoczo idei naturalnej wyższości „niemieckiego ducha”, znalazł
się między innymi Fryderyk Nietzsche,
który wobec narodu niemieckiego
był akurat bardzo krytyczny (o czym
Niemcy raczej nie lubią wiedzieć). Na
temat „ducha niemieckiego” napisał
w 1888 roku, czyli w osiemnaście lat
po powstaniu państwa niemieckiego
pod wodzą Bismarcka – „Duch niemiecki”: od lat osiemnastu contradictio in adjecto (F. Nietzsche, Zmierzch
bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. S. Wyrzykowski, Kraków
2011, s. 10). Jednak jak na ironię, to
właśnie ten „nie dość niemiecki” filozof został później, w latach 30. XX wieku, pośmiertnie „upaństwowiony” jako
prorok III Rzeszy i wielkich Niemców
pod wodzą Adolfa Hitlera (ale to już
całkiem inna historia).
Nie patrzył na historię jak na dzieje
nieuchronnego rozwoju ducha obiektywnego (którego najdoskonalszym
stadium miałby być „duch germański”) także inny Niemiec, Ernst Cassirer, gdy pisał, w latach 40. XX wieku,
swój Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Nawiasem mówiąc, na
emigracji i po angielsku – bo w Niemczech, realizujących właśnie „dziejową
misję” pod przewodnictwem Hitle-
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„Jak to dobrze, że pochodzę
jednak z porządnej rodziny:
w telewizji pokazali!”
W swoim Eseju o człowieku Cassirer
napisał także, że: w gruncie rzeczy nie
ma wcale mitologii ani języków: są tylko ludzie, którzy układają słowa i obrazy... Cokolwiek się staje, staje się przez
jednostkę, którą też badać i poznać
należy (s. 357). O, święta filozoficzna
naiwności! Nie wiedział widocznie,
czym może być telewizja i do czego
może być zdolna. A co ważniejsze – do
czego może być zdolny tak zwany masowy widz jako typowy użytkownik
i konsument przekazu. Prawdopodobnie nie przypuszczał także, czym może
być w praktyce tak zwana polityka historyczna, której oczywiście nie należy
mylić z propagandą, bo „propaganda”
to słowo, które okryło się już złą sławą,
podczas gdy „polityka historyczna” to
termin zupełnie nowy i jako taki niewinny – bez grzechu.
Gdyby powiedział to jakiś nie
wiadomo kto, można by to uznać za
co najmniej dziwne, a może nawet
wprost dziecinne: Nienawistne jest mi
wszystko, co mnie jedynie poucza, nie
wzmagając mej działalności lub nie
ożywiając mnie bezpośrednio. Kłopot jednak w tym, że tego nie powiedział jakiś nie wiadomo kto, ale sam
Goethe. Trzeba to więc potraktować
poważnie, a już na pewno nie wolno
tego lekceważyć – w końcu Goethe to
Goethe! Od tych właśnie słów Goethe-

go rozpoczął swoje, jak sam je nazwał,
„niewczesne rozważania” o pożyteczności i szkodliwości historii dla życia
Fryderyk Nietzsche: Dlaczego pouczenie bez ożywiania, wiedza, przy której słabnie działalność, historia, jako
kosztowny nadmiar poznania i zbytek,
muszą nam być na serio, wedle słów
Goethego, nienawistne... Już na wstępie napisał słowa, które wyjęte z całości tekstu mogłyby dziś służyć jako
samodzielny slogan reklamowy tego,
co nazywa się polityką historyczną:
Chcemy tylko o tyle służyć historii, o ile
ona służy życiu (F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, Kraków
2003, s. 63). W ten sposób można by
zapewnić jej, czyli polityce historycznej, potrzebne wsparcie ze strony tak
zwanych uznanych i niekwestionowanych autorytetów, nawet jeśli ich słowa zostaną w tym celu nieco nadużyte. O ile oczywiście za takie autorytety
uznajemy Goethego czy Nietzschego.
Tak się „układa słowa”.
Wcale jednak nie muszą być rzeczywistymi patronami dzisiejszej polityki
historycznej ani Goethe, ani Nietzsche,
jeśli tylko „ożywianie” i „życie”, o któ-
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wydaniu mogła okazać się szczególnie atrakcyjna – wojna była dawno
temu i dzisiaj nie ma sensu już do tego
wracać, bo to już się skończyło raz na
zawsze – ponieważ nawet na gruncie
niemieckim można spotkać się z opinią
(wyrażoną wprawdzie tylko w piśmie,
a nie filmie – ale jednak), że Niemcy
nie mają prawa ogłosić końca cierpień wojennych – napisała tak Herta
Müller, której nie można już po prostu
zlekceważyć, odkąd jej imię rozsławione zostało Nagrodą Nobla. Należało
wobec tego spróbować inaczej. Zrobiono więc film „podobny do prawdy”,
opowiadający o kilku młodych Niemcach podczas wojny, o których nikt nie
może z całą pewnością powiedzieć, że
takich Niemców nie było – owszem,
tacy przecież też mogli się trafić – których historia następnie może zostać
wzięta przez widzów, na zasadzie pars
pro toto, za opowieść o wszystkich
lub przynajmniej prawie wszystkich
Niemcach w czasach nazizmu. Paradoks ciekawego kina polega bowiem
na tym właśnie: że widz chce oglądać
„wyjątkowe historie”, które potem jednak przyjmuje jako historie „typowe”.
W ten sposób przedstawiony w filmie
wojennym jeden „dobry Niemiec”
może rozgrzeszyć wielu. I to właśnie
tych wielu (żeby nie powiedzieć: cała
rzesza ludzi) – to są właśnie, może
odetchnąć z ulgą dzisiejszy Niemiec,
„nasze matki, nasi ojcowie”. Jak to
dobrze, że pochodzę jednak z porząd-
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rym mówili, rozumieli inaczej, niż jest
to dzisiaj pojmowane. Ani Goethe, ani
Nietzsche z pewnością nie byli „myślicielami rozrywkowymi”, dla których
istotą życia miałyby być relaks i odpoczynek po pracy. Pracy, która jest
konieczną ceną, jaką za dobre życie
trzeba najpierw zapłacić.
Od „układania słów” dużo ważniejsze jednak wydaje się dzisiaj „układanie obrazów”. Chociaż wciąż jeszcze
są ludzie, którzy za pomocą literatury i słowa pisanego próbują zrozumieć świat i samych siebie. Na pewno
więcej jest dzisiaj takich, którym nie
słowa, ale różnego rodzaju obrazy
pomagają czuć się w tym świecie jak
u siebie.
Niemiecki obraz (jak nie bez powodu mówi się nieraz o filmie) pod
tytułem Nasze matki, nasi ojcowie jest
ostatnio być może najlepszym tego
przykładem. Oto jak w praktyce można
realizować, w tym wypadku po niemiecku, postulat slogan: Chcemy tylko
o tyle służyć historii, o ile ona służy
życiu. Skoro, jak widać, nie do końca
udało się do „służby życiu” zatrudnić
ideę posthistorii, która w niemieckim

256
M arcin P ieczyrak / P O L I T Y K A H I S TO RYC Z N A

nej rodziny: na własne oczy widziałem – w telewizji. Dalej już można
żyć spokojnie, bez żadnych wyrzutów
sumienia.
Osobną kwestią jest sprawa pewnych, delikatnie mówiąc – bo wobec
filmu, który już ma certyfikat jakości
w postaci przyznanej nagrody europejskiej dla najlepszego serialu telewizyjnego, trzeba być delikatnym – niedociągnięć. Na przykład jeśli chodzi
o sposób przedstawienia w tym filmie
Polaków. Sami realizatorzy gotowi byli
przyznać, że tutaj może rzeczywiście
doszło do pewnych uproszczeń, a telewizja, która ten film zrealizowała,
zobowiązała się wobec tego do emisji
kilku filmów dokumentalnych, które
jasno pokażą, że Polacy aż tacy źli nie
byli – i słowa dotrzymała! Można więc
powiedzieć, że w końcu i wilk jest syty,
i owca cała. Więcej jeszcze, można
powiedzieć, że wobec dobrej woli telewizji niemieckiej tylko jakiś zawzięty
i oczywiście niedobry Polak mógłby
wciąż jeszcze narzekać, szukając dziury
w całym i czepiając się drobiazgów, na
przykład tego, że te filmy dokumentalne – głównie o złych nazistach – emitowane były specjalnie w takich godzinach, żeby zgromadziły możliwie
jak najmniejszą widownię. Tymczasem
film Nasze matki, nasi ojcowie, który
już obejrzało osiem milionów Niemców, z powodzeniem sprzedany został do kilkudziesięciu krajów świata.
Doprawdy tylko ktoś „chory z niena-

wiści” mógłby spytać, czy wśród tych
dokumentów mógłby się znaleźć film,
który opowiadałby o żeńskim personelu obozów śmierci, gdzie nie wiadomo,
kto był gorszy – zwyrodniałe sadystki,
których tam nie brakło, czy „sumienne
urzędniczki” machiny zagłady, przekonane o potrzebie zrobienia na tym
świecie miejsca lepszym przez wyeliminowanie gorszych. I o bestialstwach,
jakich dopuścili się Niemcy (właśnie
tak: Niemcy, a nie naziści) na początku
powstania warszawskiego, mordując
w ciągu kilku dni blisko 50 tysięcy cywilów (chociaż niektórzy twierdzą, że
było to „tylko” trochę ponad 30 tysięcy) – i który też miałby taki tytuł: Unsere Mütter, unsere Väter?
Oto czym w praktyce może być dzisiaj polityka historyczna. Chcemy tylko
o tyle służyć historii, o ile ona służy
życiu naszemu życiu: żeby było miło
i przyjemnie.
Dobrze się jednak stało – mimo
wszystko – że film ten został pokazany także w Polsce. Dzięki temu Polacy,
przynajmniej ci, którzy film obejrzeli, mogli dowiedzieć się, kim są, czyli
co o nich wiedzą inni, a przynajmniej
o tym, jacy byli ich ojcowie i ich matki. Dzięki temu może nie będą aż tak
zdziwieni, gdy za granicą spyta ich jakiś
miejscowy, może nawet grzecznie (bo
przecież już tyle lat minęło od tamtej
wojny), chcąc zaspokoić własną ciekawość: Ale właściwie dlaczego wy tak
bardzo nienawidziliście tych Żydów?

„Zbiorowy Niemiec” – nieuchwytny duch...
Trudnej sprawie pamięci o przeszłości – a dla niektórych najwidoczniej
jest to wciąż bardzo trudna sprawa,
którą trzeba by wreszcie jakoś załatwić, co zrobić z przeszłością „niewygodną”, jeśli nie można po prostu
zadekretować, że jej „data ważności”
już dawno minęła? – wielu poświęca
swój talent i czas, w tym także poważni
naukowcy, o których mówi się „humaniści”. Przykładem tego może być
swoista krytyczna antologia wysiłków
podjętych w tym kierunku, jaka ukazała się pod tytułem Pamięć zbiorowa
i kulturowa. Współczesna perspektywa
niemiecka (red. M. Saryusz-Wolska,
Kraków 2009). Przeczytać tam można między innymi, co napisano zrazu
językiem bardzo mądrym i uczonym,
ale co potem na szczęście wyjaśniono także bardziej po ludzku: Centralną
tezą wszystkich dzieł Halbwachsa jest
społeczne uwarunkowanie pamięci. Halbwachs pomija cielesne, czyli
neuronalne i mózgowo-fizjologiczne,
podstawy pamięci, eksponując zamiast
nich ramy odniesienia społecznego,
bez których pamięć indywidualna nie
mogłaby zaistnieć ani trwać. „Nie ma
pamięci, która byłaby możliwa na
zewnątrz ram służących ludziom ży-
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jącym w społeczeństwie do ustalania
i odnajdywania wspomnień”. Znaczy
to tyle – choć tezy tej autor nigdzie nie
sformułował tak jednoznacznie – że
jednostka dojrzewająca w zupełnej
samotności nie posiadałaby pamięci.
Pamięć rozwija się w człowieku wraz
z procesem jego socjalizacji. Co prawda tylko jednostki „mają” pamięć, ale
jest ona ukształtowana przez zbiorowość. Dlatego wyrażenia „pamięć
zbiorowa” nie należy uważać za metaforę (s. 66).
Pamięć zbiorowa miałaby zatem być
realną siłą społeczną, która ma w swojej mocy każdego z osobna i której
każdy z osobna jest poddany i powolny. To ona ostatecznie decyduje o tym,
co każdy z nas i jak może pamiętać.
Pamięć zbiorowa lub, jak to się jeszcze
ładniej nazywa: pamięć kulturowa,
miałaby zatem być niejako zarazem
policjantem i prawodawcą, a ściślej
mówiąc – jeśli we wspomnieniach
ma chodzić o to, jak było naprawdę – nie tyle prawo-dawcą, ile „prawdo-dawcą”. To ona decyduje ostatecznie o tym, jak było „naprawdę”. To
ona wyznacza polityce historycznej
cele i ona zleca jej „dzieła do wykonania”, a pierwszym zadaniem polityki
historycznej jest właśnie to: budowa
i kształtowanie pamięci zbiorowej.
W ten sposób w praktyce pamięć zbiorowa uzasadnia samą siebie.
Jednak jako „policjant pamięci”
nie musi być ona wcale względem
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Chociaż może nie od razu z takim pytaniem spotkają się w Hamburgu lub
Essen.
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swoich poddanych brutalna i złośliwa,
przeciwnie, może ona – w myśl motta
amerykańskiej policji to protect and
serve – chronić i służyć. Być dla nich
ostoją porządku i spokoju, także – spokoju sumienia. Film Nasze matki, nasi
ojcowie wydaje się bardzo dobrym
na to przykładem. Po obejrzeniu tego
filmu dzisiejszy Niemiec, nie tylko ten
urodzony po wojnie, lecz także ten,
który na swoje nieszczęście zdążył „cieleśnie” żyć podczas wojny i któremu
„neuronalnie i mózgowo-fizjologicznie” utkwiło w jego osobistej pamięci
coś, co niekoniecznie musi on w sobie lubić – może na pewno poczuć się
lepiej. Z tego właśnie filmu dowiedzą
się, co „pamiętają”. Film ten oferuje
im bardzo atrakcyjne ramy służące do
ustalania i odnajdywania wspomnień.
Zresztą film ten może być atrakcyjną
ofertą kulturową nie tylko dla „urodzonych Niemców”, lecz także dla tych
wszystkich, którzy dzisiaj do Niemiec
jadą, bo tam jest lepiej – a oni chcą po
prostu lepiej żyć – dla których niewygodna w tym przedsięwzięciu może
być właśnie sprawa pamięci o „tamtym”. Bo jak to, jechać do Niemiec,
do tych, którzy podczas wojny… i tak
dalej. Dzięki temu filmowi mogą się
dowiedzieć (a potem już sami „pamiętać”), że wcale ci Niemcy nie byli aż
tacy źli.
Jeśli jednak ma istnieć coś takiego jak niemiecka „pamięć zbiorowa”,
to trzeba przyjąć, że istnieje także

„zbiorowy Niemiec” jako jej podmiot,
bo przecież niemożliwa jest pamięć
bez tego, kto pamięta. Nawet jeśli
tego „zbiorowego Niemca” rozumieć
będziemy tylko metaforycznie, skutki
jego działania są nie tylko w metaforyczny sposób realne. Tymczasem ów
„zbiorowy Niemiec” pozostaje niczym
duch, nieuchwytny i trudny do namierzenia. Dlatego, jeśli oczywiście komuś
przyszedłby w ogóle do głowy taki
pomysł, żeby próbować z nim walczyć,
walka będzie trudna.
Ten „zbiorowy Niemiec”, jako rozsądny i dobry pomocnik „wszystkich
Niemców”, zaczął dochodzić do głosu
zresztą już w kilka lat po wojnie, gdy
Niemcy – chcący w pełni radośnie
przeżywać cud ekonomiczny – na ogół
nie chcieli już wracać do rozliczeń swojej wtedy przecież całkiem niedawnej
przeszłości nazistowskiej. Kanclerz
Adenauer powiedział o byłych nazistach, którzy stanowili wtedy blisko
⅓ aparatu administracyjnego nowych
Niemiec, że jest tak, bo bez nich nie
dałoby się rządzić krajem. Można powiedzieć, że przemówił przez niego
wtedy właśnie ów „zbiorowy Niemiec”, rozsądny i praktyczny. Wtedy
jednak – bo od wojny minęło zaledwie
kilka lat i zbyt wielu było takich, w których jej wspomnienie tkwiło mocno na
sposób „neuronalno-mózgowy i fizjologiczny” – wybierał on jednak na ogół
milczenie. Zamiast o zbiorową pamięć,
dbał on raczej o zbiorową niepamięć.
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komunistów z NRD stała się w dużej
mierze po prostu kolejnym przypadkiem „pożytecznego idioty”, którego
mogli oni wykorzystać do własnych
celów…
Niemcami Zachodnimi wstrząsnęła fala terroryzmu. Oburzeni, a może
jeszcze bardziej przerażeni tym bezprawiem, niepewni, czy następna bomba
nie dosięgnie (choćby tylko niechcący) ich właśnie, Niemcy jako społeczność mogli poczuć się jak w koszmarze,
gdzie duchy, które już dawno powinny zginąć w przeszłości, znów ożyły.
Przemawiający w ich imieniu „zbiorowy Niemiec” zechciał widzieć w terrorystach przede wszystkim właśnie
to: okropną pozostałość po nazizmie.
Bo też ci terroryści w pewnym sensie
istotnie tym byli, przynajmniej częściowo, jako do tego nazizmu – nie do końca rozliczonego – krwawa i wściekła
errata. Chociaż ich ofiary przecież już
od dawna nie były nazistami.
Na szczęście jednak – może odetchnąć z ulgą dzisiejszy Niemiec – tamte okropne wydarzenia z lat 70. ubiegłego wieku (tak dawno temu to było!)
mamy już dawno za sobą. A gdyby
mimo to wciąż był ciekawy, co o tym
sądzić, lecz nie miał na zaspokojenie
swojej ciekawości dość czasu, żeby
na ten temat przeczytać jakąś książkę
(albo i dwie, a może nawet trzy), może
obejrzeć film. Jest już taki: Der Baader
Meinhof Komplex (polski tytuł: BaaderMeinhof). Po obejrzeniu dwugodzinne-
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Widocznie jednak nie wykonał on
wtedy swojej pracy dość rzetelnie, skoro znaleźli się wśród Niemców i tacy,
których oburzała ta proponowana im
niepamięć i którzy – mając do wyboru smutek lub wściekłość – wybrali
ostatecznie wściekłość. Choć było ich
niewielu, z hukiem zaznaczyli swoją
obecność w historii. Dosłownie – z hukiem bomb! Ulrike Meinhof, zanim
stała się przestępcą i głównym ideologiem terroryzmu spod znaku RAF (Rote
Armee Fraktion – Frakcja Czerwonej
Armii), zanim napisała swoje znamienne słowa: I naturalnie wolno strzelać,
była po prostu niemiecką dziennikarką, której szczerze na sercu leżała sprawa uporczywego oficjalnego milczenia
i niby-niepamięci, jeśli chodzi o nazistowską przeszłość wielu rzekomo nowych i teraz nagle już całkiem porządnych urzędników RFN. Nie zamierzała
ona dawać na to swojej zgody. Takie
były początki wściekłości, która doprowadziła ją w końcu do przejścia na
ciemną stronę mocy. To, że ta wściekłość została szybko podchwycona
i sprytnie wykorzystana przez komunistyczną agenturę NRD, żeby możliwie
jak najbardziej destabilizować ogólną
sytuację we „wrogich Niemczech”, było
już dalszą konsekwencją. Ulrike Meinhof, jako obywatelka Niemiec Zachodnich rozgoryczona ówczesną „polityką
historyczną” (chociaż wtedy jeszcze
nie używano tego terminu), a potem
wprost wściekła z tego powodu, dla
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go filmu coś już będzie wiedział i może
uzna, że tyle wystarczy.
Kolejny przykład subtelnej
przemocy...
We wspomnianej antologii Pamięć
zbiorowa i kulturowa. Współczesna
perspektywa niemiecka szczególnie
dużo uwagi poświęcono roli literatury w kształtowaniu pamięci zbiorowej.
Tymczasem bardziej efektywne niż literatura – słowa drukowane i wydawane
w książkach bez obrazków – są dzisiaj
w tym względzie gazetowe newsy
i sensacyjne opowieści z przeszłości,
często zresztą balansujące na granicy
plotki, lub filmy „oparte na faktach”,
jeszcze łatwiejsze do przyswojenia, bo
w ogóle niewymagające od odbiorcy
umiejętności czytania. Chociaż także
i filmy można czytać (i są tacy, którzy
wciąż to robią), w większości przypadków widzowie nie zadają sobie tego
trudu, często bezwiednie przyjmując
jako prawdę wszystko, cokolwiek te filmy w nich jako widzach powodują.
W wyniku tego, że widzów (a nierzadko po prostu gapiów) jest dzisiaj – w skali zbiorowej – na pewno
więcej niż czytelników, łatwiejsza droga do zbiorowej świadomości (której
część stanowić ma pamięć zbiorowa,
chcąca objąć swoim panowaniem
oczywiście także tych, a może nawet
tych przede wszystkim tych, którzy
opowiadanej przez nią historii nie pamiętają osobiście) prowadzi przez film,

nie przez książki. Kto zresztą ma dzisiaj
czas, żeby czytać książki, szczególnie te
grubsze, a fajny film, także taki o wojnie – to co innego, można popatrzeć.
Kino jest najważniejszą ze
sztuk – powiedział Lenin. Jak widać,
dzisiaj, może jeszcze wyraźniej niż
kiedyś, prawda ta nie straciła na sile,
mimo upływu lat. Może nawet przeciwnie: dzisiaj jest jeszcze „prawdziwsza” niż wtedy. Dla pamięci zbiorowej
dużo ważniejsze jest to, jakie filmy są
produkowane i dawane jednostkom do
oglądania, niż to, jakie książki na dany
temat są pisane. Książki bowiem nie
mają aż takiego pola rażenia.
Mimo że – a może właśnie dlatego – wydaje się, że to raczej w książkach, a nie w filmach jest więcej miejsca na prawdę. To raczej słowo pisane
(i czytane!), a nie film, gdzie słowo
staje się jedynie dodatkiem do „i tak
już dość wymownego obrazu”, wydaje
się bardziej odpowiednim miejscem
do naprawdę uczciwej rozmowy i dialogu. Rzecz jednak w tym, że na ogół
trudno by było na podstawie takich
rozmów i dialogów zrobić naprawdę
„fajny film”.
Trudno na przykład wyobrazić sobie, by znalazł się ktoś gotowy sfilmować książkę, która ukazała się na rynku
niemieckim, a która jest właśnie takim
dialogiem – Córki chrzestne. Rozmowy
w cieniu terroryzmu RAF (J. Albrecht,
C. Ponto, Córki chrzestne. Rozmowy
w cieniu terroryzmu RAF, tłum. U. Szy-
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ciaż – na szczęście – nie stała się obsesją życia żadnej z nich. Każda z nich
miała poza tym własne życie, bardzo tu
i teraz, a mimo to jednak...
Córki chrzestne raczej słabo nadają
się na film, a już na pewno nie na tak
zwany fajny film, bo książka ta w swojej istocie i ogólnej wymowie nie jest
wystarczająco westernowa. Nie wynika z niej dość jasno, kto tutaj jest do
końca niewinny, a kto całkiem zły. Bo
nie jest to starcie ideologiczne, lecz
spotkanie ludzi, którzy o ludziach chcą
mówić. Corrina Ponto nie zdobywa się
na tanie słowa wybaczenia, równocześnie jednak nie obciąża winą za popełnione morderstwo siostry tej, która
brała w nim udział, z drugiej strony
Julia Albrecht nie uważa, że wystarczy tutaj równie tanie „przepraszam”,
wypowiedziane przez nią w imieniu
siostry. Mimo to jednak obie chcą tej
rozmowy – rozmowy, która wprawdzie
niczego w prosty sposób nie załatwi,
ale która jest im obu najwidoczniej
bardzo potrzebna. Dla nich obu to
rozmowa o strasznej tragedii, która
wydarzyła się w rodzinie, a której nie
można – mimo upływu lat – ani uznać
za niebyłą, ani w żaden inny sposób
unieważnić. Nie chodzi tu jednak o to,
aby tylko całą sprawę zamknąć wreszcie definitywnie jakimś wyrokiem, ani
też o „wystarczająco wyraźną sugestię”
co do takiego wyroku, lecz o to, aby
poznać możliwie jak najwięcej prawdy
w tej sprawie.
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manderska, Warszawa 2013). Stanowi
ona zapis dialogu, na jaki zdecydowały
się – po latach! – z jednej strony siostra
terrorystki a z drugiej – córka ofiary tej
terrorystki. Julia Albrecht była 13-letnią
dziewczynką, gdy 30 lipca 1977 roku
jej starsza, 26-letnia siostra Susanne
Albrecht zadzwoniła do drzwi swojego
„wujka” (i ojca chrzestnego małej Julii)
Jürgena Ponto. Przyszła z dwojgiem
znajomych, przyniosła kwiaty. Nie była
to jednak, jak się szybko okazało, zwykła wizyta – Susanne Albrecht przyszła
tutaj służbowo, jako bojowniczka komanda RAF. I chociaż, jak potem sama
twierdziła, miało to być „tylko” porwanie, doszło do zabójstwa – zabity został
Jürgen Ponto, prominentny urzędnik
RFN i jeden z tych, którzy rozpętują
wojny w Trzecim Świecie i wyrzynają
w pień całe narody (tak napisała w kilka dni po zamachu w oświadczeniu
podpisanym swoim imieniem i nazwiskiem Susanne Albrecht). Corrina
Ponto, córka zamordowanego i chrześnica Hansa-Christiana Albrechta, ojca
Susanne, miała wtedy lat 20. Kontakty
między oboma rodzinami, dotąd zażyłe
i przyjazne, uległy zerwaniu. I dopiero po latach – w 2007 roku – Julia Albrecht i Corrina Ponto zdecydowały się
na spotkanie. Trzydzieści lat po „tamtych wydarzeniach”! Widocznie żadnej
z nich nie wydawało się, jakoby minęło
tyle lat, że nie ma już sensu do tego
wracać. Ta historia, wciąż jakby niedokończona, tkwiła w nich głęboko, cho-
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Jeśli jednak wspomina się tutaj tę
książkę – ciekawą, chociaż niekoniecznie od razu łatwą w lekturze i przez
to „fajną” – to nie dlatego, że jest ona
czymś aż tak wyjątkowym, bo „w książkach takie rzeczy się przecież zdarzają”, lecz po to, żeby zwrócić zacytować pewne zdania tam powiedziane,
o tych, którzy chcą widzieć rzecz całą
jako jedynie „fajny film”, a jeszcze bardziej o tych, którzy te „fajne filmy” robią – po co i jak.
Corrina Ponto, chociaż mówi głównie o tym, co spotkało jej rodzinę – i co
w jej pamięci utkwiło na sposób bardzo „cielesny, neuronalny i mózgowo-fizjologiczny” – nie patrzy jednak
na to wyłącznie jak na swoją osobistą
sprawę, lecz jak na część większego
problemu. Właściwie całego kompleksu problemów. O terroryzmie lat 70.
mówi wyraźnie: To nie jest kwestia
kilku niewyjaśnionych zagadek kryminalnych. To historia całej niewyjaśnionej epoki (s. 180). W jej ocenie film Der
Baader Meinhof Komplex nie pomógł
bynajmniej w wyjaśnieniu tej sprawy, raczej przeciwnie, ukazując rzecz
całą w zbyt uproszczony (i stronniczy)
sposób, raczej przyczynił się do jeszcze
większego zaciemnienia prawdy na ten
temat. Zamiast prawdy – wydaje się
mówić Ponto – pokazano tutaj pewien
mit, który pozwoli widzom wiedzieć na
ten temat to, co zdaniem realizatorów
tego filmu wiedzieć powinni. Scena
morderstwa Jürgena Ponto została

w filmie, zdaniem jego córki, przedstawiona w sposób niezgodny z faktami
i celowo przeinaczony. Wzbudziło to
jej poważną irytację, która następnie
przerodziła się w gniew. Ludzie, którym chciała o tym opowiedzieć, tłumaczyli Corrinie, chcąc zapewne w ten
sposób okazać swoje współczucie, że
życzą jej, aby mimo wszystko odzyskała kiedyś spokój. Słowo „spokój”
działa teraz na mnie jak płachta na
byka, powoduje, że momentalnie staję
się nad wyraz nie-spokojna. Pewnego
ranka obudziłam się nawet i zadałam
sobie pytanie, czy nie powinnam kiedyś życzyć komuś „miłego niepokoju”.
Wszystko przede mną (s. 180).
O filmie i jego ogólnej wymowie
mówi Ponto wprost: Kryje się za tym
zakamuflowany, a przecież wyraźny zamysł artystyczny: z jednej strony szczegółowe studium charakterologiczne
terrorystów, z drugiej – schematyczne,
niemal karykaturalne przedstawienie
ofiar. Po raz kolejny papierowy, niebudzący sympatii wizerunek ofiar posłużył nobilitacji terrorystów. Kolejny przykład subtelnej przemocy (s. 206).
Julia Albrecht z kolei też nie kryje
swojego rozgoryczenia, gdy opowiada o procesie, który odbył się w 1991
roku, gdy ujęto w końcu Susanne, poszukiwaną przez 13 lat, i postawiono
przed trybunałem sprawiedliwości jako
oskarżoną. Mimo że chodziło o jej rodzoną siostrę, za którą notabene przez
wszystkie te lata tęskniła bardzo, obu-

Rodzinne kłopoty...
Można by oczywiście uznać, że sprawa
terroryzmu w Niemczech Zachodnich
(za którego apogeum uważa się rok
1977 – tzw. niemiecką jesień), jako historia sprzed lat, to dzisiaj już tylko co
najwyżej „rodzinne kłopoty” samych
Niemców. Oni być może wciąż jeszcze mają nie do końca rozwiązany ten
problem. Jeszcze nie postanowili, co
mają o tym myśleć. Wydaje się jednak – szczególnie dzisiaj, gdy Europa
tak często przy najróżniejszych okazjach nazywana jest „wspólnotą” – że
takie podejście nie jest najlepszym
pomysłem (chociaż może – najłatwiejszym). Z tej historii – o ile tylko
zostanie ona potraktowana uczciwie – nauka na przyszłość płynąć może
nie tylko dla Niemców. Z drugiej zaś
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strony, jeśli ograniczalibyśmy sprawę
terroryzmu RAF do rangi wewnętrznej
sprawy Niemiec i Niemców, moglibyśmy w ten sposób – choćby i bezwiednie – dać przyzwolenie, aby także
i inne „sprawy niemieckie” były przez
Niemców w ten właśnie sposób traktowane: jako ich i tylko ich „sprawy
rodzinne”. A w rodzinie, jak to w rodzinie, często może być tak, że nawet jeśli
są tam jakieś spory i nie we wszystkim
wszyscy się ze sobą zgadzają, ostatecznie i tak wiadomo, że najważniejsza
jest rodzina. Sąd sądem, ale sprawiedliwość i tak musi być po naszej
stronie.
Jako przykład takiego właśnie „rodzinnego” podejścia można podać
właśnie film Nasze matki, nasi ojcowie. Zresztą, można zauważyć, że już
sam tytuł zapowiada kino rodzinne.
Niemcy jako rodzina wychodzą z tego
filmu jeśli nie całkiem bez szwanku, to
na pewno z twarzą – w końcu nic aż
tak strasznego się nie stało (poza wojną, w którą „nas wplątano” i podczas
której, jak to podczas wojny, mogły
zdarzyć się rzeczy niedobre), jednak
jakoś udało nam się wyjść z tego cało
i możemy znowu żyć jak ludzie.
Do takiego „rodzinnego” podejścia przyznał się zresztą otwarcie jeden z „konsultantów historycznych”
(cudzysłów wydaje się w tym miejscu jeśli nie konieczny, to co najmniej
uzasadniony), który pytany o pewne
„nieścisłości”, na przykład jeśli chodzi
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rzyła ją linia obrony, jaką w tym procesie przyjęto, a która okazała się dość
skuteczna. Mianowicie, że być może
[oskarżona] Susanne miała wrażenie,
że musi się poświęcić, aby nie wydarzyło się nic gorszego (s. 162). Abstrahując
w tym miejscu od więzów krwi (a także
od lojalności narodowej) i mając na
względzie przede wszystkim prawdę
i sprawiedliwość, Julia Albrecht kwituje to cierpko jako kolejny przypadek,
gdzie „lepszym mitem” próbuje się
zastąpić „trudniejszą prawdę”: Jakże
typowa interpretacja niemieckiego
życiorysu: mit o zbrodniarzu, który
w gruncie rzeczy jest ofiarą (s. 162).
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o sposób przedstawienia w tym filmie
Polaków, odpowiedział z rozbrajającą szczerością, że on jest Niemcem
i Żydem. Jakby to miało być wystarczającym wytłumaczeniem, a może
wręcz obiektywnym uzasadnieniem,
dlaczego jako „konsultant historyczny” zgodził się na to, na co się zgodził. A zgodził się na – można tutaj
powtórzyć słowa Corriny Ponto, tylko
trochę zmodyfikowane, bo ten film nie
był o terrorystach, tylko o Niemcach
na wojnie – pewien zakamuflowany,
a przecież wyraźny zamysł artystyczny:
z jednej strony szczegółowe studium
charakterologiczne Niemców, z drugiej – schematyczne, niemal karykaturalne przedstawienie Polaków. Po raz
kolejny papierowy, niebudzący sympatii wizerunek Polaka posłużył nobilitacji
Niemców. Kolejny przykład subtelnej
przemocy.
Można w tym miejscu powtórzyć
także to, co powiedziała Julia Albrecht:
Fakt, że sprawcy cieszą się o tyle
większym zainteresowaniem, że to im
poświęca się filmy, książki, obrazy, nie
zmieni się do czasu, aż oni sami lub ich
dzieci nie zdobędą się na wysiłek rozliczenia ze śmiercionośną ideologią, nie
przeanalizują jej przyczyn i konsekwencji. Jak dotąd nic takiego się właściwie
nie wydarzyło (s. 210). Chociaż powiedziała to o terrorystach spod znaku
RAF, czy słowa te jednak nie pasują
także do innego, dużo większego „rodzinnego kłopotu” Niemców, jaki mają

oni ze swoimi jeszcze wcześniejszymi
matkami i ojcami – w służbie idei
III Rzeszy?
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć,
że niesprawiedliwie by było mówić,
iż ostatnie z cytowanych słów – jak
dotąd nic takiego się właściwie nie wydarzyło – można odnieść do całej powojennej historii Niemiec, jeśli chodzi
o problem ich nazistowskiej przeszłości
i uczciwych rozliczeń z nią, i do wszystkich kulturalno-medialnych niemieckich przedsięwzięć na ten temat. Jednak do filmu Nasze matki, nas ojcowie,
niestety, chyba tak.
Film ten został wyróżniony nagrodą
dla najlepszego europejskiego serialu
telewizyjnego – raczej na wyrost. Chociaż z pewnością na jakieś wyróżnienie
zasługuje. Niestety jednak – można powiedzieć: nie tylko dla tego filmu, lecz
także dla widzów – nie ustanowiono
jeszcze nagrody za najlepiej sprzedany
„fajny film” z gatunku polityka historyczna. Za najskuteczniejsze kształtowanie możliwie najlepszej do przyjęcia
pamięci zbiorowej i za rozwiązywanie jej rodzinnych kłopotów. Chociaż
w konkurencji tej startuje wiele produkcji, nie tylko niemieckich. Niemieckie próby i osiągnięcia w tej dziedzinie
zostały tutaj wzięte jedynie jako przykładowy, dość wyrazisty przypadek.
Na nagrodę w tej dziedzinie, gdyby
została ustanowiona, raczej nie mogłyby jednak liczyć ani Corrina Ponto (za
swoją krytykę ogólnej wymowy filmu
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Der Baader Meinhof Komplex), ani Julia Albrecht (za swoje słowa o typowej
interpretacji niemieckiego życiorysu:
micie o zbrodniarzu, który w gruncie rzeczy jest ofiarą), ani też – wcześniej niewymieniona, o której jednak
wspomnieć przy tej okazji po prostu
trzeba – Bettina Röhl, autorka monumentalnej monografii o Ulrike Meinhof
i niemieckich „prawdziwych korzeniach
nowej lewicy”. Röhl w swojej pracy,
poszukując prawdy, jakby w ogóle nie
brała pod uwagę faktu, że pisze o swojej rodzonej matce – Ulrike Meinhof.
Inna sprawa, że to, co te kobiety napisały w swoich książkach, chyba słabo
nadawałoby się na „fajny film”. Czyli
taki, po którego obejrzeniu widz – bez
większych wątpliwości w związku
z tym, co zobaczył – mógłby poczuć się
w sumie znowu dobrze, także na swój
temat. Że jest w sumie OK. Ω

PRZEKLĘTE
CONTINUUM
No tat nik smoleński
Dagome

Dziś odbył się drugi pogrzeb Anny Walentynowicz. Pierwszy
prawdziwy. Zaczynam pisać „notatnik smoleński”
28 września 2012 roku
Dziś odbył się drugi pogrzeb Anny Walentynowicz. Pierwszy
prawdziwy. Zaczynam pisać „notatnik smoleński”. Zdałem sobie
sprawę, że od dwóch lat przecieka mi przez palce prawda o naszej
historii. Jestem jej uczestnikiem, ale w zalewie informacji, prawdziwych i fałszywych, gubię się, zapominam. Po niegdysiejszych
emocjach zostaje tylko mgliste, gorzkie wspomnienie.
To wszystko trzeba notować, by po latach ktoś mógł odnaleźć
drogę w plątaninie faktów i interpretacji. Będę robił retrospekcje.
Chcę wszystko dobrze zrozumieć, wytłumaczyć sobie raz jeszcze.
Fakt pierwszy: zamiana ciał. W Moskwie. Sądzę, że to czyn
w najwyższym stopniu intencjonalny. Władze Rosji chcą, by sprawa Smoleńska dzieliła nas, byśmy nie mogli się od niej uwolnić.
Smutne, że nasz rząd zachowuje się, jakby tego nie rozumiał. Ale
historyk stojący na jego czele musi zdawać sobie sprawę, że zapisał
się w annałach jako ktoś, kto dopuścił do poniżenia państwa polskiego, kto doprowadził do całkowitego resetu polityki wschodniej
po roku 1989.
Artykuł z pierwszej strony „Wyborczej”. Nagłówek: Debata
smoleńska. Tusk przeprasza, Kaczyński milczy. I tytuł: Skończmy

3 października 2012 roku
Katastrofa smoleńska jest punktem zwrotnym w historii Polski,
kolejnym z serii. Na początku agresja Niemiec i Związku Sowieckiego, eksterminacja ludności polskiej, planowa niemiecko-sowiecka akcja wyniszczenia inteligencji (symboliczne wspólne
konferencje NKWD i Gestapo). Tworzenie fikcyjnych „polskich”
struktur w ZSRS, PKWN, Bierut et consortes, fizyczna likwidacja
podziemia niepodległościowego, zmiana struktury społecznej
kraju, generowanie „nowej inteligencji”. Z drugiej strony ruchy
oddolne, protesty społeczne: Poznań, Gdynia, Ursus, Solidarność.
Wszystko to skanalizowane w 1989 roku. Wolność, która została
nam wmówiona. Wmówiono nam także, że żyjemy w państwie,
które cieszy się niezależnością, że w ciągu 20 lat zdołaliśmy stworzyć stabilne struktury, procedury etc. Nagle wszystko obnażone.
Polska jak domek z kart.
W rzeczywistości to, co budowaliśmy po roku 1989, to nie była
Polska. Dlaczego tak sądzę?
W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, z Rzeczypospolitej wycofały się na czas jakiś wszystkie siły, które wcześniej
realizowały tu własne interesy. Rosja organizowała się po rewolucji październikowej. Niemcy lizały rany. Żadne z tych państw
nie było na tyle mocne, by w sposób realny wpływać na bieg porządku ustrojowego, politycznego, społecznego w Polsce. Próba
zawojowania Europy przez bolszewików – nieudana. Mogliśmy
decydować o sobie sami. Mogliśmy kłaść podwaliny, kształtować
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wojnę na trumny. Podwójna manipulacja. Tusk przeprasza, ale tak,
by jednocześnie ukłuć. Odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską obarcza zmarłego prezydenta. Dziennikarze wolą tego
nie widzieć. Większość ludzi nie rozumie sztuczek retoryki. Nie
odkryją w przemówieniu premiera podwójnego dna. Ta władza
jest inteligentna. Inteligentnie manipuluje. Ale brak jej mądrości i dalekowzroczności. Szkoda, że Jarosław Gowin był wczoraj
tak bezbarwny. Nie zrozumiał, że to dla niego chwila historyczna.
Mógł się w imieniu władz przyznać do wielu zaniedbań i błędów,
mógł jednoznacznie stanąć po stronie prawdy. Bo prawda nie ma
ceny. Stracił szansę.

268
Dagome / P R Z E K L Ę T E C O N T I N U U M…

fundamenty. Efekty tej pracy były zadziwiająco pozytywne (kazus
międzywojennych kolei, według których można było regulować
zegarki; budowa Gdyni; COP). Po 1989 roku sytuacja diametralnie odmienna, chociaż przekonywano nas, że wręcz przeciwnie.
Budowanie na gruzowisku, bez uprzątnięcia placu budowy. Stąd
koślawość i prowizoryczność konstrukcji. Dajcie dzieciom dwa
pudła plastikowych klocków. Niech zawartość jednego rozsypią
na podłodze, niech ułożą klocki w nierówne hałdy. Z pozostałych
niechaj wzniosą budynki – parterowe, piętrowe, wieżowce, drapacze chmur – i ustawią na owym nierównym podłożu. Część z nich
runie od razu, inne jakiś czas postoją, ale będą się chwiać, krzywić.
Według takiego planu wzniesiono III Rzeczpospolitą. Katastrofa
smoleńska to trzęsienie ziemi, które ukazuje w pełni niestabilność
takiego systemu. Klocki się sypią.
W 1944 roku Stalin wprowadził na ziemie polskie element
obcy, który pod wieloma względami prezentował się jako rdzenny i swojski. Komuniści mówili po polsku. Bierut brał początkowo udział w procesjach Bożego Ciała. Ale ci polskojęzyczni, którzy
przyszli tu z Armią Czerwoną i NKWD, to nie byli Polacy. W mentalności komunisty „polskość” (jak każda świadomość narodowej
odmienności) to przeżytek, pozostałość czasów burżuazyjnych.
Ideowy komunista służy temu, co ponadnarodowe, internacjonalne, jego ojczyzna to co najwyżej „ojczyzna światowego proletariatu” – Związek Sowiecki. Dlatego właśnie Wanda Wasilewska powie
o sobie: była Polka. Najbardziej dotkliwy efekt rządów komunistów
w Polsce to przekonanie społeczeństwa, że ci, którzy rządzą, to
tacy sami Polacy jak ci, którzy są rządzeni. Nic bardziej mylnego.
Stając się komunistą, Polak unieważniał w sobie polskość. Wychowankowie komunistów biorący udział w obradach Okrągłego Stołu
(Kwaśniewski, Miller i inni) nie są w stanie zrozumieć świadomości kogoś, kto odwołuje się do dziedzictwa oficerów zamordowanych w Katyniu, Żołnierzy Wyklętych etc. Są jak golemy w ręku
swoich stwórców. Oni zawsze będą okaleczeni. I zawsze będą kaleczyć młodszych od siebie. Nawet jeśli będą najgłębiej przekonani
o własnych dobrych intencjach. Właśnie dlatego nieodzowna była
dekomunizacja. Rezygnacja z niej skazała nas wszystkich na pływanie w mętnej wodzie.
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Władza, która nie potrafi uszanować misterium śmierci swoich
obywateli, nie ma moralnego prawa do sprawowania rządów. Władza, która dobrowolnie rezygnuje z dochodzenia do prawdy, sama
skazuje się na uwiąd. Władza, która nieustannie zrzuca odpowiedzialność na innych, staje się władzą opresyjną, bo musi udowodnić, że ma rację.
To, co uczyniono z ciałami Anny Walentynowicz i Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, jest nie do pojęcia. Jeszcze bardziej
przeraża fakt, że za chaos nikt nie czuje się odpowiedzialny. Niby
premier mówi „przepraszam”, ale nie przyznaje się do licznych
błędów i zaniedbań, za to sugeruje, że winę za wszystko ponosi
śp. prezydent. Wszyscy działali bez zarzutu, bez reszty oddali się
swojej pracy (Ewa Kopacz). Dlatego, sugeruje Tusk, nikt nie powinien ich surowo oceniać – uczynili wszystko, co mogli uczynić.
A ja pytam: dlaczego czyniąc, nie myśleli? Czy naprawdę byli aż
tak bardzo przerażeni faktem, że znajdują się na terenie obcego
państwa? Czy automatyczną reakcją wobec moskiewskiego władcy
wciąż musi być zgięcie karku?
Urzędników, którzy pojechali do Moskwy i źle wypełnili swoje
obowiązki, trzeba oceniać jak najsurowiej. Podobnie należy postąpić z ich mocodawcami. Ewa Kopacz, Tomasz Arabski i inni powinni
byli wyjechać z Polski ze szczegółowym planem, co i jak robić, by nie
zaniechać żadnej czynności istotnej dla interesu państwa. W ministerstwach powinny istnieć zespoły, które w tego typu krytycznej sytuacji potrafią na bieżąco opracować plan działania, które nie
prześlepią nic. Nie można wyjaśniać: nie wiedzieliśmy, zapomnieliśmy, byliśmy zbyt obciążeni. Nie, tak się tłumaczą ludzie bezradni i słabi. Dobra władza jest zawsze przygotowana, bo zawczasu
wytwarza mechanizmy, które w kryzysowej sytuacji działają niejako
automatycznie. Jeśli w chwili katastrofy władza nie wie, do kogo się
zwrócić, kogo poprosić o konsultację, jeśli dochodzi do wniosku, że
sama sobie wystarczy, sama wszystko przytomnie i rzetelnie zbada,
właśnie wtedy zostanie najbezwzględniej wykorzystana przez zręczniejszego przeciwnika i w finale obnaży własną fasadowość. Zdrowa
władza państwowa to grupa, która wie, co czynić, która prawidłowo
definiuje priorytety polityki zagranicznej, która pamięta o historii.
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*
Joanna Racewicz, dziennikarka telewizyjna, dawno przeze mnie
nie widziana, w katastrofie smoleńskiej straciła męża. Był szefem
ochrony Lecha Kaczyńskiego. Długo nie zabierała głosu. Teraz pojawia się w telewizji i mówi.
Piotr Kraśko: Joasiu, co pomyślałaś, gdy słyszałaś
słowa prokuratora generalnego, który mówił, że część błędów
popełnionych przy identyfikacji ciał to może być wina rodzin?
Joanna Racewicz: Moja pierwsza myśl – z całym
szacunkiem dla pana prokuratora – była taka, że być może pan
prokurator – aż strach powiedzieć – nie zna procedur. Przecież
identyfikacja przez rodziny to nie jest ostateczność i kropka
nad i. Stuprocentową pewność dają tylko i wyłącznie badania
genetyczne. W każdym z naszych domów, a przynajmniej
w większości, 11 kwietnia byli funkcjonariusze ABW, którzy
bardzo dokładnie zbierali materiał genetyczny: szczoteczki do
zębów, golarki, ślinę od dzieci, rodziców. Po to, żeby był materiał
porównawczy, po to, żeby zawieźć go do Moskwy i żeby była
szansa poznać te osoby, nawet jeśli inna identyfikacja byłaby
niemożliwa (…). W Moskwie okazało się, że tych rzeczy nie ma,
nie przyjechały, zaginęły gdzieś w czasoprzestrzeni.
P.K.: Ktokolwiek to wytłumaczył?
J.R.: Nie.
P.K.: Jak to, czyli ktoś przyszedł do ciebie do domu 10
kwietnia około południa, zebrał ten materiał, po czym jedziesz
do Moskwy i okazuje się, że tego nie ma i trzeba całą pracę
zacząć od nowa?
J.R.: Byłam dokładnie przez te dwie panie przesłuchiwana.
Opisywałam cechy szczególne mojego męża. Dałam im
badania, pantomogram, dokumentację medyczną, zdjęcia
rentgenowskie i to wszystko także zaginęło. Zastanawiam się,
gdzie to jest, ale nie mam siły pytać.
P.K.: I nikt tego nie wytłumaczył?
J.R.: Nie. Tak samo jak nikt nie wytłumaczył, gdzie są
telefony, laptopy, pendrive’y. Te wszystkie rzeczy powinny być
zabezpieczone przez polskie służby.

Po roku 1989 wytworzono mechanizmy mające chronić status quo
przed krytyczną analizą. Wmówiono ludziom, że istnieje określona
grupa predestynowana do interpretacji faktów, postaw, wydarzeń
politycznych i historycznych. Wszyscy pozostali mogą co najwyżej
kolportować interpretacje wytworzone w owym nieformalnym centrum. Na poziomie nauki, w tym nauki o literaturze, funkcjonuje to
identycznie jak w publicystyce: nikt, kto bezpośrednio nie uczestniczył w wydarzeniach, które poddaje opisowi, nie ma prawa oceniać
postaw ludzkich, procesów społeczno-politycznych, wyborów ideowych i moralnych etc. Jako trzydziestopięciolatek zajmujący się
życiem literackim w Polsce Ludowej mogę co najwyżej prezentować
fakty (jeśli dobiorę je „niewłaściwie”, spotka mnie krytyka). Niedopuszczalne jest „ferowanie wyroków”. Dlaczego? Ponieważ – tak
mówią, tak krzyczą – nie uczestniczyłem, a to oznacza: nie rozumiem, nie jestem w stanie pojąć mnogości uwarunkowań. Dlatego
każdy element oceny, jaki pojawi się w moim tekście, jest automatycznie kwalifikowany jako przejaw „mentalności prokuratorskiej”.
Nie mam prawa być prokuratorem, nie mam prawa rozliczać i poddawać ocenie. Ale ja nie chcę być prokuratorem. Chcę sobie (i innym
nierozumiejącym) wytłumaczyć, na czym to wszystko polegało.
I może nawet ostatecznie uległbym dyktatowi poprawności badawczej, gdyby nie przyrodzona skłonność do ważenia racji na szalach
logiki. Przecież ci, którzy w faktach uczestniczyli, którzy do głębi
poznali epokę zniewolenia, nie potrafią spoglądać z dystansu, przez
co niezmiennie tkwią w minionych układach odniesień. Patrzą na
rzecz od jej środka, a to oznacza, że nie są zdolni do obiektywizmu,
który polega na oglądaniu czegoś z zewnątrz. Bliższa obiektywizmu
jest zatem moja ocena, bo waży racje, chce brać pod uwagę wszystkie dostępne argumenty i fakty. Nie tylko nie mogę zrezygnować
z wysiłku interpretacji, ja muszę interpretować, by prawidłowo rozpoznawać własne miejsce w historii. Inaczej stanę się jedynie obiektem manipulacji, ktoś inny będzie decydował, co dla mnie dobre.
*
Pokoleniu obecnych sześćdziesięciolatków (częściowo także pięćdziesięciolatków) najtrudniej jest dziś realizować obowiązek samo-
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dzielnego myślenia. Z punktu widzenia socjologii i psychologii jest
to zjawisko całkowicie zrozumiałe. Dlatego zamiast formułować
pretensje wobec moich nauczycieli, wolę sobie (i im?) wyjaśnić,
dlaczego myślą tak, jak myślą. (To, co prezentuję dalej, to swoista
„hipoteza badawcza” – chętnie usłyszałbym kontrargumenty.)
Centralnym doświadczeniem ich życia było uczestnictwo w ruchu Solidarności (lub przynajmniej życzliwe sekundowanie wydarzeniom przełomu lat 70. i 80.). To wtedy ostateczny kształt
przybierały ich tożsamość, poczucie związku ze zbiorowością.
Następnie przyszły noc stanu wojennego i smutne lata osiemdziesiąte, kiedy to rewolucja została wyhamowana i obłaskawiona. Ponieważ nie było wolności mediów, informacje docierały do
wszystkich okrojone, fragmentaryczne (bibuła, szeptanka, Radio
Wolna Europa), co sprzyjało tworzeniu się mitów. Na zasadzie
mitu funkcjonowała choćby postać Lecha Wałęsy. Ruch rewolucyjny, który mógł przewrócić porządek polityczny i ustrojowy ludowego państwa, został spacyfikowany, władza bez wiedzy obywateli
typowała – konsekwentnie i metodycznie – kolejnych uczestników
prawdopodobnych rozmów o rozwiązaniu sytuacji w kraju (zasada
myślenia i działania kilka ruchów naprzód). Środowisko Solidarności zatomizowano i poddano planowej „obróbce”. Kiedy w 1989
roku obie strony siadały do stołu debat, zmęczone społeczeństwo
klaskało, przekonane, że oto nadeszła chwila dziejowej sprawiedliwości, że to, co się dzieje, to cała pula, jaką mogła wziąć Solidarność. Ludzie byli zmęczeni. Dlatego bez większych protestów
przyjęli koncepcję podziału wpływów, wybory kontraktowe, wreszcie prezydenturę Jaruzelskiego. Od premiera Tadeusza Mazowieckiego nie wymagano cudów, cudem było to, że został powołany na
stanowisko prezesa Rady Ministrów. Media, w tym wszechwładna
„Gazeta Wyborcza”, wyposażona w bezgraniczny kredyt zaufania,
lansowały z przekonaniem koncepcję, która zrodziła się w kręgu
intelektualistów – doradców NSZZ.
Czy można było myśleć inaczej? Zapewne tak, bo nie wszyscy
zgadzali się z linią Mazowieckiego, Geremka i Michnika. Dla większości obserwatorów życia publicznego było to jednak rozwiązanie
optymalne. Łagodna rewolucja (której, jak sądzę, przyklasnąłby
sam Jerzy Borejsza).

7 października 2012 roku
Prawdę o Smoleńsku już pierwszego dnia przykryto piarową zasłoną. Słowa minister zdrowia o idealnej współpracy polskich i rosyjskich lekarzy były zwyczajnym cynicznym kłamstwem. Chyba
że wynikały z niewiedzy – ale to wcale nie byłoby pocieszające.
Dzisiaj pojawił się wywiad z lekarzem uczestniczącym w identyfikacjach. Na razie fragmenty, całość jutro we „Wprost”. Z jego
słów wynika, że nic nie działało w Moskwie, jak powinno, że nasi
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Kiedy w latach 90 zaczęły być widoczne szwy owej naprędce
sfastrygowanej materii, kiedy poczęto wskazywać praktyki „reglamentowania” przełomu, przeciętny obserwator mógł nabrać wątpliwości co do rzeczywistych intencji „ojców rewolucji”. Ale trwała
„wojna na górze”, codziennie trzeba było przetrawiać dziesiątki
nowych informacji, w których nietrudno było się pogubić. Zresztą,
szeregowy „wyborca” otrzymywał jednorodny przekaz, stanowisko
przeciwne było słabo słyszalne, a więc niezrozumiałe. Kolportowana jeszcze w komunizmie teza o polskim warcholstwie, o przyrodzonym sarmackim wichrzycielstwie Polaków dopełniała obrazu
całości. Inteligent chciał mieć święty spokój, chciał definitywnie
zrzucić z ramiona płaszcz Konrada i zająć się życiem własnym
i własnych dzieci. „Dokonało się” – powtarzał, co mu suflowano.
I odkreślał przeszłość grubą kreską. Gdyby obecnemu sześćdziesięciolatkowi, którego dotkliwie poraniło koło historii, powiedzieć
wtedy: musisz się zdobyć na jeszcze jeden wysiłek, musisz po raz ostatni zmienić świat, obruszyłby się, odkrzyknął: dajcie mi spokój, jestem
zmęczony.
Sześćdziesięciolatkowie najmocniej bronią się przed przyjęciem
prawdy o faktycznej i symbolicznej randze tragedii smoleńskiej.
Czynią tak, bo wiedzą, że ich kapitulacja w tej materii wymagałaby
kolejnego kroku – podważenia zasadności narzuconego nam pod
koniec lat osiemdziesiątych modelu transformacji. Musieliby wtedy
przyznać się do błędu i pogodzić z myślą, że owo najbardziej centralne
wydarzenie, owo doświadczenie egzystencjalne o charakterze granicznym zostało im odebrane przez lepiej lub gorzej znanych sprawców.
Wśród tych ostatnich zbyt wielu jest bohaterów młodości
dzisiejszych sześćdziesięciolatków.
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patomorfolodzy siedzieli bezczynnie w korytarzu prosektorium,
niedopuszczani przez Rosjan do pracy. Ten lekarz, Dymitr Książek, wspomina, że po powrocie do Polski powiedział swojej żonie:
Jeszcze ich wszystkich będą ekshumować.
Co mogło skłonić rząd polski do ukrywania tej prawdy przed
nami? Czy naprawdę tak wiele kosztowałoby wtedy powiedzenie,
jak się sprawy mają? Bali się wybuchu społecznego? Jakie sumienie trzeba mieć, by w takiej chwili nie postawić wszystkiego na
jedną kartę, nie zaryzykować własnej pozycji politycznej, by nie
chronić elementarnych wartości życia publicznego? Jest to dla
mnie niepojęte. Może jestem naiwniakiem. Sądzę jednak, że są
sytuacje, w których musi dojść do – mówiąc po kierkegaardowsku – teleologicznego zawieszenia. To układ zero-jedynkowy: albo
prawda, albo kłamstwo. Nie ma wyboru.
Do wywiadu z doktorem Książkiem jeszcze wrócę. Dlaczego oni
wszyscy zaczynają mówić tak późno? Ile z tego szkód. Ile spraw
poszłoby odmiennym torem. Dziś to jeden głos więcej w nieprzerwanym strumieniu informacji, chwilowo wyróżniający się na tle
ogólnego szumu. Zaraz to czymś przykryją.
16 października 2012 roku
Nie czytałem o tym wcześniej. Marek Pyza cytuje w swoim artykule o „upokorzeniu smoleńskim” jedną z gazet: „Rosjanie sprosili
wszelkie swoje media z kamerami i aparatami fotograficznymi, informując, że zaraz pokażą ciało pierwszej damy Polski”. Dziennikarze
czekali na sygnał do rozpoczęcia zdjęć. Skandalowi zapobiegła interwencja prezydenckiego ministra Andrzeja Dudy”.
„Komsomolskaja Prawda” pokazała kilka tygodni po katastrofie
filmik dokumentujący złożenie do trumny ciała prezydenta.
Wywiad z fotoreporterem „Naszego Dziennika” z grudnia 2010
roku. Tylu szczegółów wciąż nie znamy… Fragment rozmowy,
w której fotoreporter relacjonuje przebieg spotkania z dr. Michaiłem Maksymienkowem, uczestniczącym w badaniu ciała Lecha
Kaczyńskiego.
Doktor Maksymienkow pokazał nam w sumie kilkanaście
zdjęć. (…) Były zdjęcia ciała jeszcze brudnego, więc chyba

Sekcję przeprowadzono w znanym z przekazów medialnych baraku na lotnisku Siewiernyj.
Skąd brały się słowa Ewy Kopacz i Donalda Tuska o wzorowej
współpracy rosyjsko-polskiej? Przecież to sceny żywcem wyjęte ze
Snu srebrnego Salomei Słowackiego. Zbezczeszczone ciała najwyższych polskich urzędników. Dwie wątroby w ciele Przemysława
Gosiewskiego. Gumowe rękawiczki zaszyte w brzuchach zmarłych.
Dzisiaj informacja obiegająca portale: w rosyjskim internecie zdjęcia ciał zrobione tuż po wydobyciu z błota i w trakcie
sekcji. Słusznie podejrzewa się prowokację Putinowskich służb
specjalnych.
Czeka nas ekshumacja ciała spoczywającego w grobie Ryszarda
Kaczorowskiego. Nie wierzę, by było przypadkiem, że właśnie te
szczątki sprofanowano. Prezydent Kaczorowski to przedstawiciel
niezłomnej emigracji londyńskiej, tak konsekwentnie lżonej po
wojnie. Anna Walentynowicz była symbolem Solidarności i wygranej (okazuje się: połowicznie) walki z sowieckim smokiem.
*
W wyniku tragedii smoleńskiej państwo polskie wyparowało z polityki międzynarodowej. Ktoś, kto wyraził milczącą zgodę na tak
niecodzienny ciąg bestialskich czynów, jakich dopuściła się władza
rosyjska (m.in. – pośrednio – na ujawnioną dziś publikację przerażających zdjęć), tym samym przyzwolił na symboliczne unieważnienie naszej niezawisłości, zlikwidował naszą zdolność do
samostanowienia. Przez wiele lat nikt, kto ma siłę, nie będzie nas
traktował poważnie. Państwo polskie nie istnieje w przestrzeni
międzynarodowej. Jest bytem fantomowym.
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zrobione zaraz po przyniesieniu z miejsca katastrofy. Były
też zdjęcia, które wykonano po obmyciu ciała. Widać było
zbliżenia blizn. Widziałem też zdjęcie ciała w krawacie
i bez krawatu... Nagie ciało tylko w krawacie. To było dla
mnie bardzo upokarzające. Miałem wrażenie, że sposób
potraktowania ciała prezydenta był też jakąś formą
upokorzenia całego państwa polskiego. Nie sposób było nie
odnieść dokładnie takiego wrażenia. („ND” 2010, nr 296)
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17 października 2012 roku
5 maja 2010 roku w wywiadzie dla austriackiego dziennika „Der
Standard” Władysław Bartoszewski, którego przez wiele lat
uważałem za wzór polityka, powiedział: Jeśli Jarosław Kaczyński – a w ostatnich dniach już to się rozpoczęło – będzie wykorzystywał
wielką stratę, jakiej doznał, jako argument wyborczy, wówczas będę
musiał powiedzieć: jestem zarówno przeciwko pedofilii, jak i nekrofilii
każdego rodzaju. Była to wypowiedź brzydka, nieobyczajna, niezrozumiała. Co więcej – sądzę, że słowa Bartoszewskiego należy
uznać za skrajnie szkodliwe. Oznaczały one polityczny szantaż:
jeśli będziecie w kampanii choćby słowem wspominać o katastrofie smoleńskiej, przylepimy wam etykietkę nekrofilów. Milczcie
o Smoleńsku – dawał do zrozumienia były minister spraw zagranicznych, a w tych dniach członek komitetu popierającego innego
kandydata na prezydenta, Bronisława Komorowskiego.
Kolejna osoba z tzw. elity politycznej, która nie pojęła wagi momentu historycznego, która niewłaściwie zinterpretowała sytuację
graniczną. Cytowana wypowiedź przyniosła niepowetowane straty. Wyciszono pytania o Smoleńsk. Sztabowcy Kaczyńskiego dwoili się i troili, by uwolnić się od „piętna” smoleńskiego. Tymczasem
była to jedyna w ostatnich latach sposobność do rozpoczęcia rzeczywiście poważnej publicznej dyskusji o tragedii. To wtedy należało krzyczeć najgłośniej. To wtedy trzeba było bić na alarm – póki
społeczeństwo znajdowało się w fazie wybudzenia. Zanim na powrót zapadło w drzemkę.
Wtedy powinni się byli odezwać wszyscy świadkowie. Lekarze
„uczestniczący” w sekcjach, dziennikarze ukrywający część faktów,
pracownicy ambasady w Rosji etc. Właśnie w tamtych kwietniowych i majowych dniach wszystko winno być powiedziane głośno,
wydobyte na światło dzienne. Przede wszystkim – rzeczywista postawa strony rosyjskiej.
Milczano jednak. Ci na górze wiedzieli: puścić parę z ust znaczyłoby dać się zdmuchnąć przez wiatr historii. Spaść ze szczytu,
na który właziło się z takim mozołem. Niewiele zostałoby wtedy
z rzeczywistości pookrągłostołowej.
Przytoczony fragment wywiadu z Bartoszewskim to jeden
z najbardziej jaskrawych przykładów polskiej hańby po tzw. upad-

18 października 2012 roku, godz. 1 w nocy
Żyjemy w czasach archeologicznych. Poznawanie dwudziestowiecznej historii Polski przypomina dziś pracę archeologa. Kto
chce znać prawdę, musi ją wydrzeć spod ziemi, spod zwałów trwającej 45 lat roboty propagandowej, przykrawającej rzeczywistość
do wymogów sowieckiej propagandy. Tak wielu umarło, nie pozostawiając świadectwa, z kneblem goryczy w gardle. Wiedzieli, że
ich prawdy nikt nie wysłucha. Nikt – ani po jednej, ani po drugiej
stronie żelaznej kurtyny. Historia sformatowana. By nie psuć dobrego samopoczucia zwycięzców.
Polscy żołnierze – wyrzutki dziejów. Nawóz wielkiej polityki.
Generał Sosabowski pracujący w brytyjskiej fabryce jako magazynier. Uciekinierzy z Kresów, przez dziesięciolecia trzymający języki
za zębami. Lwowiacy we Wrocławiu. Wilniucy w Łodzi. Dziadek A.,
pochodzący z Wilna. Po wojnie waltornista Filharmonii Łódzkiej.
Jej babcia, ciotka – wspominające Wilno. Złamani. Nawóz historii.
Przodkowie mojego ojca. Uciekinierzy z Sokala. Nawóz historii. Do
ich opowieści już nigdy nie dotrzemy. Przykryją wszystko czerń
gazet, głupie doniesienia o życiu celebrytów. Generał Anders na
poligonie pod Sokalem. Generał Anders podejmowany w Poturzycy. Generał Anders zrzucany ze schodów przez enkawudzistów.
Generał Anders degradowany przez „polskich” komunistów, pozbawiony obywatelstwa. Nawóz historii. Prezydent Kaczyński na
stole sekcyjnym. Okaleczony. Nawóz historii?
18 października 2012 roku
„Rossijskaja Gazieta”, putinowski dziennik rządowy, pisze dziś
o zdjęciach zamieszczonych w rosyjskim internecie. W artykule
m.in. następujące stwierdzenie: obecni przy procedurze identyfikacji ciał ofiar uważają, iż zdjęcia te mógł wykonać każdy, kto miał przy
sobie telefon z wbudowaną fotokamerą: od krewnych ofiar po personel
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ku komunizmu. Słowa, które sprawiły, że nasza polityka zagraniczna jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniła się
w teatr cieni.
Cienie przesuwają się po scenie. Milczą. Wykonują polecenia.
Kłaniają się i odchodzą.
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techniczny – tak z Rosji, jak i Polski. Sugestia, że fotografie mogłyby
pochodzić od rodzin ofiar tragedii, jest tak horrendalne i cyniczne,
że po prostu należy wstrzymać się z komentarzem. Władzom Rosji
bardzo zależy na podgrzewaniu emocji i kierowaniu naszej uwagi
nie tam, gdzie powinna być skierowana. Nieustanny szum informacyjny w sprawie Smoleńska sprawia, że percepcja przeciętnego
odbiorcy zwyczajnie kapituluje. Sztuczna mgła – to dobre określenie na „twórczość” większości mediów po 10 kwietnia 2010 roku
(nawet jeśli część przekłamań pozostaje poza świadomością osób
przygotowujących serwisy). Wszystko tonie w bezładnej logorei,
w błocie wykluczających się komentarzy, w sprytnie zmontowanych sekwencjach sprzecznych obrazów. Zadanie do wykonania:
porządkować ten chaos.
*
W drugiej połowie lat 40. NKWD i Urząd Bezpieczeństwa miały
zwyczaj przesyłać rodzinom przesłuchiwanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego krwawe koszule. Czerwone płótno
krzyczało: gotujcie się na śmierć, jesteście martwi.
W kwietniu 2010 roku władze Rosji postąpiły podobnie. Zabłocone ciała, ludzkie szczątki wrzucone do foliowych worków, gumowe rękawiczki i odpadki zaszyte w ciałach. Gumowa rękawica albo
fragment materiału tkwiący w głowie Anny Walentynowicz. Fotografie ciał, zmasakrowanych, zniekształconych, zalanych krwią.
Krzyczą. Słyszycie? Krzyczą krwawe koszule.
21 października 2012 roku
W kwietniu 2010 roku w tekście dotyczącym znaczenia tragedii
smoleńskiej w patetycznych słowach starałem się wyrazić to, co
podstawowe – konieczność zbiorowego spojrzenia w lustro, dokonania samoanalizy, odnalezienia przez naród jego własnej głębinowej świadomości. Kim jesteśmy jako zbiorowość? Czy naszym
zadaniem, rolą, jaką wyznaczył nam bieg dziejów, jest jedynie wegetacja w odwiecznej strefie buforowej – tym razem między starą
Unią a konfiguracją państw odradzającego się wschodniego imperium? Już zawsze mamy być ubogimi krewnymi, rezerwuarem
taniej siły roboczej, prowincją Europy?

*
Jutro ekshumacja Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie.
*
Po wojnie dwudziestokilkuletni Tadeusz Różewicz, były partyzant
AK, chodził po ulicach Krakowa, po rynku krakowskim i myślał.
Patrzył na kościół mariacki i, jak wspomina, nie mógł pozbyć się
wrażenia, że legł on w gruzach. Ludzie tego nie widzą – relacjonował – ale ja wiem, że przede mną dzieło odbudowania, podniesienia świątyni z gruzów.
Byt fantomowy. Coś, co istnieje, a zarazem jest definitywnie
martwe.
Różewicz, poeta niezwykle wyczulony na prawdę czasu, uznał
za zadanie swego życia opis tego dwoistego, paradoksalnego stanu
bycia żywym i martwym jednocześnie.
Polska po roku 89. jest jak kościół z prozy Różewicza. Pozornie
żywa. Poruszamy się w sztucznej przestrzeni, odgrywamy swoje
role w starych dekoracjach. Łudzimy się, że jest inaczej. Ci, którzy
łudzą się najmocniej, którzy nie chcą się pogodzić z przegraną, donośnym głosem obwieszczają, że żyją. Myślących inaczej skłonni
są podejrzewać o nekrofilię. Nie wątpię, że wielu z nich kieruje się
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Sen, o którym mówiłem, sen pozwalający widzieć lepiej, dawno się skończył. Wybudzono nas, wybudzono z całą bezwzględnością, wołając, że żałoba trwa zbyt długo, że pora przeprosić
się z „rzeczywistością”. Kazimierz Kutz porównywał tę żałobę do
zwyczajów totalitarnych, do kultu Mao Tse-tunga. Cynik z Biłgoraja wrócił do zadawania swoich szatańskich pytań (szatan to ten,
który przedrzeźnia; szatan to kabareciarz), po czym wprowadził
do Sejmu cały zastęp osobników z kopytkiem zamiast stopy. Niektórzy z nas z przerażeniem skonstatowali, że – być może – zbiorowość niewiele obchodzi prawda o niej samej, że chciałaby na
powrót zająć się zakupami, kinem, wczasami w Tunezji, w Tajlandii, w ziemi egipskiej. Zbiorowość chciała odejść.
A wtedy ktoś zawołał.
Spod ziemi.
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szlachetnymi pobudkami. Chcą żyć, tęsknią do czystego powietrza, do światła słonecznego. Mają dość zaduchu katakumb.
Nie pamiętają, że conditio sine qua non zmartwychwstania to
głębokie i ostateczne doświadczenie śmierci. Jedno bez drugiego
jest złudzeniem.
Umrzyjmy do końca, zanim zaczniemy żyć. Przetrawmy naszą martwotę do dna. Zrozumiejmy ją i opiszmy. Dopiero potem
wstańmy i – te słowa z obrzędu pogrzebowego nieodmiennie mnie
poruszają – żyjmy w pokoju.
22 października 2012 roku
Z jednej z dzisiejszych gazet:
Paraliż na lotniskach! Wszystkiemu winna jest gęsta mgła,
która w nocy i dziś od wczesnego ranka spowiła Polskę.
Warszawskie lotnisko Okęcie z powodu mgły do godz. 10.00
nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów. Pasażerowie
muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Z powodu mgły
prezydent Komorowski nie odleciał w niedzielę wieczorem do
Katowic!

*
Około szóstej rano zakończyły się ekshumacje dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej. Ekshumowano m.in. ciało spoczywające w grobie Ryszarda Kaczorowskiego w warszawskiej Świątyni
Opatrzności Bożej.
Od rana trwa na UKSW pierwsza konferencja naukowa poświęcona tragedii smoleńskiej.
23 października 2012 roku
Ostatnie dni przyniosły dziwną informację kolportowaną przez
media rosyjskie. Ma ona stanowić przeciwwagę dla uzasadnionych zarzutów o złamanie wszelkich cywilizowanych standardów,
do którego doszło w chwili opublikowania makabrycznych zdjęć
ofiar katastrofy smoleńskiej. W roku 1953 miały się odbyć w Polsce
Ludowej ekshumacja i przeniesienie na inny cmentarz zwłok żoł-

*
Podstawowa teza powtarzana przez kolejnych uczestników naukowej konferencji dotyczącej Smoleńska: w samolocie nastąpił
wybuch. Nie dysponuję wiedzą, która pomogłaby zweryfikować
wnioski fizyków, chemików, specjalistów w zakresie lotnictwa, aerodynamiki etc. Wiem jedno: członkowie komisji Millera i wszyscy, którzy zawodowo zajmują się tymi zagadnieniami, powinni
pochylić się nad wynikami badań i poddać je weryfikacji. Musi się
rozpocząć zwyczajna, merytoryczna, rzetelna dyskusja. Dopóki
boimy się mówić, dopóki obawiamy się rechotu „oświeconych”, dopóty pozostajemy niewolnikami.
Norwid w liście do Michała Kleczkowskiego: Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami.
25 października 2012 roku, między 5 a 7 rano
Czytam oświadczenie Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie sekcji ciał Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej i Anny Walentynowicz. Całe oświadczenie jest nieco kuriozalne, szczególnie tam,
gdzie wylicza się szczegółowo minuty nieobecności Janusza i Piotra Walentynowiczów oraz ich adwokata. Nie to jednak zasługuje
na szczególną uwagę. Idzie o jedno zdanie, zdanie z innego porządku historycznego. Mogłoby ono dotyczyć wydarzeń z lat 40.

281
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

nierzy Armii Czerwonej. Rosjanie twierdzą, że w nowym miejscu
pochówku spoczęły jedynie czaszki i kości ramieniowe poległych
czerwonoarmistów. Uznają to za profanację szczątków. Oskarżają
Polaków o zbezczeszczenie zwłok.
Bardziej absurdalnego zarzutu nie dało się wymyślić. Kto rządził
w Polsce w 1953 roku? Namiestnicy Moskwy, agenci NKWD. Czy
mamy się czuć odpowiedzialni za błędy komunistycznych towarzyszy? Przepraszać za czyny Bieruta, Bermana, Minca, Różańskiego,
Radkiewicza? Czy w państwie całkowicie kontrolowanym przez Sowietów, w środku stalinizmu, towarzysze z Moskwy nie mogli dopilnować swoich spraw? Pomieszanie porządków jest tu tak cyniczne,
że nie powinno się tego komentować. Uczmy się historii – to jedyne,
co może nas uzbroić przeciwko kłamstwom i manipulacjom.
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ubiegłego wieku (Katyń, Wołyń), mogłoby dotyczyć bestialstw
z okresu koliszczyzny. Oto ono:
Jeden wniosek [mecenasa Hambury] dotyczył
zabezpieczenia rękawa marynarki wyjętego, wraz z innymi
kawałkami materiału oraz gumową rękawiczką, z otworu
w głowie.

Jeszcze raz:
rękawa marynarki wyjętego, wraz z innymi kawałkami
materiału oraz gumową rękawiczką, z otworu w głowie.

Staram się myśleć logicznie. Czy rękaw marynarki, kawałki materiału i gumowa rękawiczka mogły się znaleźć w głowie Anny Walentynowicz przypadkiem? Wykluczone. A może rosyjscy medycy
mają w zwyczaju tak właśnie postępować z ciałami? Nie sądzę.
Jeśli nie było to dziełem przypadku ani elementem barbarzyńskiego obyczaju, zostało uczynione z pełną premedytacją. Możliwe są
trzy hipotezy wyjaśniające taki czyn. Jeśli bezczeszczący sądził,
że do badania ciał w Polsce nie dojdzie (minister Arabski miał to
w Moskwie wyraźnie stwierdzić), mógł upchnąć przedmioty w ciele zmarłej ze zwykłego niechlujstwa. Nie, raczej nie. Zdaje się, że
łatwiej byłoby po prostu wyrzucić odpadki do prosektoryjnego kosza. Może kierował się nienawiścią, złością lub jakimś innym negatywnym uczuciem? To chyba także niewystarczające wyjaśnienie.
Jeśli trumny nie miały być otwierane, takie postępowanie, motywowane jedynie emocjami wykonującego sekcję (lub kogoś, kto
ciała przygotowywał do pochówku), byłoby przejawem niespotykanego, nieludzkiego… brak mi określenia. Sadyzmu? Bestialstwa?
To trudne do wyobrażenia. Najbardziej przekonująca wydaje się
trzecia hipoteza: ktoś wiedział, że trumna zostanie otwarta, i celowo dokonał profanacji szczątków. Jeślibyśmy ją przyjęli, musielibyśmy uznać, że zamiany ciał dokonano świadomie, że z równą
świadomością opóźniono wydanie rosyjskiej dokumentacji sekcyjnej, a także – iż owa dokumentacja została celowo spreparowana,
tak by ekshumacja stała się prawną koniecznością.

*
Z Mojego wieku Aleksandra Wata:
(…) od pewnego momentu w Sowietach odczułem, że (…)
współczesnemu człowiekowi jest nieprawdopodobnie trudno
wierzyć w Boga, ale szalenie trudno jest nie wierzyć w diabła,
może jeszcze trudniej. Ja, w takim szkicu Śmierć starego
bolszewika, opisuję (…) moment w więzieniu w Saratowie.
Wtedy rzeczywiście zrozumiałem diabła w historii. I właściwie
komunizm mi się przedstawił w postaci diabelskiej.
I w gruncie rzeczy, pomimo że tak otrzeźwiałem, stałem się
człowiekiem bardzo normalnym, czytającym sowietologów,
interesującym się zagadnieniami ekonomicznymi. Ale to jest
baza. Czy chcę, czy nie chcę. Moment diaboliczny jest bazą
mojego pojmowania komunizmu, powiedzmy totalizmu, bo
w końcu hitleryzm jest też jedną z jego postaci, jakąś reakcją
na komunizm. Jest diabeł. To mnie w gruncie rzeczy nigdy nie
opuszczało. Jeżeli pisałem o tym nikczemnieniu, to w sensie
właściwie diabelskości, która jest również trywializacją.

*
Ciało śp. Lecha Kaczyńskiego pozostawało bez opieki przez kilka
godzin pomiędzy godz. 5 a 12 w niedzielę – przyznał kierownik wydziału konsularnego w Moskwie, Michał Greczyło. Zastanawiam
się, czy i kiedy wypłynie do internetu fotografia nagiego ciała
prezydenta w krawacie, o której mówił przed dwoma laty jeden
z polskich fotoreporterów. Oby nie nastąpiło to nigdy. Nie łudzę
się jednak – służby specjalne Rosji nie zrezygnują z ingerowania
w nasze sprawy.
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Pozostawiam otwarte pytanie: czy kogoś, kto tak planowo
przeprowadza czynności profanacyjne, a następnie rozpisuje na
etapy proces wydobywania prawdy na światło dzienne i w pełni
go kontroluje, można uznać za działającego ad hoc, intuicyjnie, za
improwizującego?
Rękaw w głowie. Diabelstwo.

284
Dagome / P R Z E K L Ę T E C O N T I N U U M…

26 października 2012 roku
Rok 1905 był rokiem rozruchów. Ulicami miast nieistniejącego państwa przetaczały się demonstracje. W styczniu ogłoszono
strajk powszechny. Radykalizm społeczeństwa wzrastał.
Władze pruskie, rosyjskie i austriackie postanowiły działać.
Lista najaktywniejszych działaczy podziemia była od dawna
gotowa. W szeregi konspiratorów przeniknęły tysiące tajnych agentów, którzy informowali władze o planach organizacji niepodległościowej. Od kilku lat specjaliści pracowali
nad portretami psychologicznymi jej przywódców – szukano
„najsłabszych ogniw”. Z archiwów państw zaborczych wydobyto dokumenty tajne specjalnego znaczenia. Szczególną uwagę zwracano na teczki tych, którzy niegdyś podjęli współpracę,
teraz zaś, pragnąc odkupić winy przeszłości, przeistoczyli się
w konspiratorów.
W listopadzie car Mikołaj II wprowadził na terenie Królestwa Polskiego stan wojenny. Podobnie uczynili władca austriacki i pruski. Tej samej do nocy do mieszkań konspiratorów
w trzech zaborach wkroczyły służby specjalne. Podejrzani mieli
kwadrans na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Osadzono
ich w miejscach odosobnienia. Obserwowano, podsłuchiwano,
notowano. Prowadzono rozmowy, proponowano rozwiązania
kompromisowe.
Duch w społeczeństwie upadł. Wojsko rozpalało na ulicach
ogniska, patrole patrolowały. Wprowadzono godzinę policyjną.
Brakowało żywności, ludzie ustawiali się w ogromnych kolejkach,
mówili do siebie: trzeba zająć się życiem, nie narażać się, oni są
zbyt silni, nic przeciw nim nie zdziałamy.
Minęło kilka lat. Internowani wrócili do domów. Początkowo
siedzieli cicho, zaciskali usta z dziwnym grymasem, na świat patrzyli spod półprzymkniętych powiek. Po pewnym czasie zaczęli
się spotykać, szeptać, gestykulować. Rozpalali się, rumienili, podnosili głos. W kościołach śpiewali donośnie: Ojczyznę wolną racz
nam wrócić, Panie.
W 1917 roku wybuchł strajk generalny. Zagotowało się. Ludność
zaczynała wierzyć w zmianę. Słowo „rewolucja” było odmieniane
przez wszystkie przypadki.
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Wtedy gruchnęła wieść: władze trzech państw proponują rozmowy. W Pałacu Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu
ustawiono już wielki trójkątny stół.
Z Magdeburga wrócił właśnie Józef Piłsudski. Tłumy witały go
na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie. Spodziewano się zdecydowanych działań, rozbrojenia oddziałów nieprzyjacielskich. Co
prawda, niektórzy szeptali o jakichś dokumentach, zobowiązaniu
do współpracy rzekomo podpisanym przez Komendanta. Były to
jednak wieści tak nieprawdopodobne, że nikt nie dawał im wiary.
Piłsudski zamknął się z doradcami – profesorami i działaczami
koncesjonowanych organizacji patriotycznych. Potem wszyscy ruszyli do Pałacu Namiestnikowskiego.
Rozmowy trwały 40 dni i 40 nocy.
Wreszcie Piłsudski wyszedł do tłumów i ogłosił powstanie
wspólnego rządu – polsko-austriacko-rosyjsko-pruskiego. Odkreślamy przeszłość grubą kreską – powiedział. – Kochajmy się! Ω

Dawno już nie
organizowałem biby

Kicz
Bartosz
Boruciak

„Zróbmy więc
prywatkę jakiej
nie przeżył nikt….”.
Gdy nuciłem
piosenkę Oddziału
Zamkniętego,
przyszedł mi do głowy
pewien pomysł.
Zorganizuję imprezę,
prywatkę, bibę, wiksę,
dżamprezę, spotkanie
towarzyskie. Każdy
z czytelników może
wybrać słowo, którym
określi to radosne
wydarzenie.
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Po dokonaniu wyboru czas znaleźć miejsce, w którym odbędzie
się impreza. Wybieram… mój mały, słodki kącik. Przy niej słynna
kawalerka Łukasza jest wielkim apartamentem. Mało miejsca, fakt,
ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, o gospodarzu nie będę wspominał przez wrodzoną skromność. Tu z pomocą przychodzi niezawodny Facebook. Widnieje na nim ponad 600
znajomych. Czas dokonać selekcji.
Do następnego etapu zakwalifikowanych zostało dziesięć osób.
Prawdziwy strzał w dziesiątkę. Poprzednie zdanie zawierało autopromocję. Dawno już nie organizowałem biby, ale z tego, co pamiętam, warto wymyślić motyw przewodni imprezy. Jak doskonale
wiecie, moi czytelnicy, jestem zakochany w starym disco polo. Autentyczność to jego drugie imię. Warto zwrócić uwagę na teledyski
produkowane w latach 90. Blogerki modowe, gdyby widziały te klipy, dostałyby ataku epilepsji. Ówcześni artyści reprezentujący nurt
disco polo nie wiedzieli, co to znaczy być fashion, trendy itp. Nie
było wtedy Instagramu, na którym nasze „gwiazdy” udostępniają
swoje słodkie zdjęcia w nowych ciuszkach. Czas najwyższy utworzyć wydarzenie na Fejsie, szkoda, że nie mogę tego zrobić na Twitterze. Teraz już wiem, co to jest prawdziwy Weltschmerz. Wydarzenie jest, zaproszenia wysłane. Pozostaje tylko posprzątać w moim
małym jak pudełko zapałek mieszkaniu i obejrzeć teledyski disco
polo z lat 90. Włączam wehikuł czasu i wyruszam w podróż, którą
opiszę w kolejnym akapicie.
Ha, ha, zapomniałbym. Przecież mam mobilny internet, który
bardzo szybko wykorzystuje transfer przy oglądaniu klipów. No cóż,
poczekam do godziny pierwszej w nocy na darmowe pobieranie
danych. Wybiła godzina zero, oglądanie teledysków czas zacząć.
Jak to mówi stare przysłowie, nie szata zdobi człowieka. Klipy
z lat 90. niestety odzieniem wierzchnim stoją. Wbrew pozorom wizerunek jest bardzo ważny. W stylizacji liczy się przede wszystkim
luz. Wyjątkowo będę niekulturalny i zacznę od panów. Fryzura jest
ważną częścią stylizacji. Możemy zdecydować się na długie pióra
albo krótko ścięte kłaczki. Faceci mniej kędzierzawi mają problem,
muszą kupić tupecik, ale czego nie robi się dla dobrej imprezy.
Elementem wzbogacającym naszą garderobę są okulary. Poczu-

Prawdziwy
discopolowiec musi
podkreślić swój tors
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Teraz już wiem, co
to jest prawdziwy
Weltschmerz

jemy się w nich jak gwiazda amerykańskiego kina. Z dumą wtedy
będziemy mogli zaśpiewać znany hit zespołu Skaner „American
Boy”. Prawdziwy discopolowiec musi podkreślić swój tors. W tym
pomocny będzie obcisły T-shirt. Im więcej bezsensownych nadruków i napisów – tym lepiej. Dwie konkurencyjne marki na tej samej
koszulce nie robią różnicy. T-shirty w jednolitym kolorze i luźne są
przeznaczone dla osób z mniejszym budżetem. Panowie, nie można mieć wszystkiego. Czas na spodnie. Do naszej stylizacji wybieramy obcisłe dżinsy, najlepiej starte. Podkreślają one buntowniczy
charakter właściciela. Jeżeli chcesz poczuć luz w kroku, warto kupić
sobie spodnie à la MC Hammer. Kiedy je założymy, żaden parkiet
nie będzie nam straszny. Zapomniałbym o butach, które są równie
ważne jak inne części garderoby. Tutaj mamy pełną dowolność.
Począwszy od butów sportowych, a skończywszy na pięknie wypastowanych lakierkach. Zegarki, łańcuchy i sygnety sprawią, że nikt
nam nie podskoczy.
Teraz czas na nasze kochane panie. Z góry przepraszam za pomyłki. Pamiętajcie, drogie czytelniczki, jestem przede wszystkim
wzrokowcem, a do najlepszych stylistów nie mam zamiaru się porównywać, bo po co. Kobiety, zapomnijcie o wszystkich blogach
modowych. Nie uwzględniajcie opinii polskich celebrytek, które
za zdjęcie z butem albo bluzką oddałyby wiele. Panie te później
schodzą na psy. Zazwyczaj są to pudelki. Na naszej imprezie, drogie
białogłowy, liczy się kicz, wolność i swoboda. Przecież będziemy
się bawić przy szlagierach naszej rodzimej muzyki disco polo. Nie
idziemy do opery, tylko do małego, jak budżety klipów discopolowych, mieszkanka.
Kiedyś Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary, śpiewał, żebyśmy nosili długie włosy. Tekst tej piosenki dotyczy również kobiet. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż długie, zdrowe
i przede wszystkim rozpuszczone włosy. W ciągu minuty, drogie panie, powinnyście pomachać swoimi włosami co najmniej 20 razy.
Jest to niezbędny element ruchu scenicznego. Luźne i rozpięte
koszule są kolejnym wabikiem podnoszącym samoocenę. Co jakiś
czas pokazany zostanie biustonosz. Taką sytuację możemy zaobserwować w teledysku do utworu Lubelski Full. Wokalistka, w przeciwieństwie do basisty, zaraża widzów energią i spontanicznością.
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Stąd latający biustonosz. Dolna część damskiej garderoby jest
równie istotna co górna. Spódniczki, spodnie, majteczki w kropeczki – do wyboru, do koloru. W latach 90. liczyła się przede wszystkim dowolność. Nie interesowano się opinią stylisty, projektanta
czy, o zgrozo, blogerki.
Ubrania są przygotowane, czas na wystrój
mojej małej kawalerki. Zastanawiałem się nad
wynajęciem green boxu.. Na którym, graficznie, umieściłbym kolorowe świecidełka, animacje, stroboskopy. Po prostu znalazłoby się
tam wszystko. Pojęcie umiaru nie znajduje
się w moim słowniku języka polskiego.
Moimi wisienkami na imprezowym
torcie będą dyskotekowa kula, keyboard marki keyboard i tamburyn.
Moja podróż wehikułem czasu
została zakończona. Impreza niedługo się rozpocznie. Prowiant
i trunki kupione. Let`s start the
show. Ω
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Psychoanaliza Hitchcocka
Nic nie wiem o etniczności Žižka oprócz tego, że jest Słoweńcem.
I wiem, że również miewa dużo racji, ale czasem odjeżdża w siną
dal intelektu. Pewne pomysły są błyskotliwie trafne. W Z-boczonej
historii kina opowiada na przykład o Ptakach Hitchcocka, że matka Mitcha (Rod Taylor) jest zazdrosna o Melanie (Tippi Hedren),
kiedy widzi, jak bardzo oboje mają się ku sobie. W następnej chwili
ptaki wykonują groźny atak na dom, matkę (Jessica Tandy) i młodą kobietę. Atak ptaków to symbol samoniszczycielskiej furii teściowej, która rywalizuje o syna z jego potencjalną przyszłą żoną.
Świetne odczytanie, ale czy celne?
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Nie żebym miał coś przeciwko szczegółom; od moralizowania są
wyższe autorytety. Tylko stwierdzam fakt. Wystarczy, kiedy pewni nabywcy myślą, że jesteś zbokiem, i już biją ci brawo. Wie coś
o tym Slavoj Žižek, marksista oraz psychoanalityk wylansowany
na Zachodzie jako guru myślącej lewicy.
Žižek wypuścił ostatnio do kin Perwersyjny przewodnik po ideologiach, w sześć lat po Z-boczonej historii kina. Jedno i drugie to
akademickie wykłady ilustrowane cytatami z filmów. Zostały
zręcznie zrealizowane przez Sophie Fiennes w scenografii omawianych dzieł lub w scenerii aluzyjnej do treści. Pierwszy film był
bardzo udany – zawierał inteligentne interpretacje konkretnych
obrazów. Drugi jest gorszy – rozpływa się w zbyt wielu tematach.
W obu wypadkach na pierwszym planie znajduje się nasz pomysłowy pervert.
Žižek bardzo dużo wyjaśnia po angielsku, choć zacina się i ma
okropny akcent środkowoeuropejski. Mówi, niemal tak jak się
pisze, z twardym „r” świdrującym ucho. Ten akcent wprowadzili
w zachodni obieg umysłowy niezwykle inteligentni Żydzi, uciekający od nieszczęść z naszego regionu. Ich brzydki akcent stał się
znakiem wysokiej jakości intelektualnej rzucającej wyzwanie panującym poglądom za pomocą czasem mocno egzotycznych idei.
Na przykład syn chce przespać się z matką, faszyzm wynika z osobowości autorytarnej, a antysemityzm jest przejawem choroby
umysłowej. Czasem mają rację, a czasem odjazdy.
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Wczujmy się, jakie środki ma reżyser wobec tej sytuacji rodzinnej. Musi trzymać się konwencji realizmu, ponieważ pracuje dla
Hollywood. Matka jest zbyt kulturalna, żeby rzucić się z pięściami na rywalkę, choć ma podświadomą ochotę. Ochotę ma również widz, czując w sobie gniew matki. Widz mężczyzna pożąda
Melanii, widz kobieta pragnie Mitcha, czy jak komu pasuje. Było
nie było to „z-boczona historia”. Coś trzeba zrobić z wyzwalającą się w głębiach duszy energią zazdrości. Hitchcock wysyła więc
wściekłe ptaki na granicy prawdopodobieństwa. Napięcie zostaje
rozładowane aż do następnego incydentu.
Albo jak Hitchcock pokazuje lęk? Czy Melanie powinna w tym
celu wykrzywiać twarz? Hitchcock sadza ją przed domem i każe
niespokojnie, ale nieznacznie rozglądać się na boki. Gdy się odwraca , widzi za sobą kilka rzędów czarnych ptaszysk. To jest obraz
lęku. Sceneria filmu wyprowadza na zewnątrz stan wewnętrzny
postaci.
Albo weźmy Psychozę tego samego mistrza. Główny bohater
(Anthony Perkins) prowadzi motel, a w swoim domu obok trzyma
trupa starej matki. Nie chce się z nią rozstać, obsługuje i pragnie
się z nią utożsamia, zakładając jej ubrania. Dom ma trzy poziomy.
Na początku fabuły syn trzyma truchło matki na górnym piętrze,
a w drugiej części znosi do piwnicy.
Jak to interpretuje Žižek? Górne piętro wyraża poziom superego, gdyż w tej części akcji matka stanowi głos wyższego obowiązku. Parter to ego, nasza codzienna świadoma krzątanina; na
tym poziomie Perkins prowadzi swój biznes motelowy. Natomiast
piwnica wyraża id, sferę nieświadomych mocy popędowych, które
w końcu opanowują syna aż do pełnego utożsamienia z matką,
łącznie z przejęciem jej psychiki oraz głosu. Jego przemiana nastąpiła poniżej progu świadomości, a więc poza kontrolą rozumu,
w piwnicy duszy. W ten sposób zmiana lokalizacji truchła w rodzinnym domu wyraża Freudowską wizję ludzkiej psychiki.
Hitchcock interesował się psychoanalizą. Žižek w tym wypadku odczytał, co reżyser sam wpisał w film. Dobra interpretacja nie
musi być jednak prostym zrozumieniem intencji artysty. Czasem
krytyk nakłada na dzieło własne pomysły, a kino je przyjmuje,
gdyż jest wieloznaczne. Oto bohaterka Possessed pragnie lepsze-

Wyskoki zboka
Perwersyjny przewodnik po ideologiach jest gorszy z kilku powodów.
Sporo tu banalnych i błędnych myśli podanych bardzo efektownie
w tym samym formacie, co historia kina. Oto pofałdowana, piaszczysta pustynia zalana słońcem. Zza wzgórza wyłania się Žižek
z butelką coca-coli w ręku. Pociąga łyk i wyjaśnia do kamery, że
jego coca-cola jest ciepła i mniej mu smakuje, bo reklama wmówiła nam, że powinna być zimna. I już widać, jak ponosi go własna
ideologia walki z reklamą, chociaż cały film przestrzega właśnie
przed manipulacjami ideologii. Przecież każdy czuje, że zimna cola
rzeczywiście jest lepsza.
Natomiast Žižek ma rację, że w cenie i nawet w smaku coca-coli mieści się mitologia stworzona przez marketing. Ale tyle
powie nam byle copywriter z agencji reklamowej. Odkrywcza jest
dopiero trzecia myśl, że akcja promocyjna coca-coli wiążąc ten
napój z radością, odwołuje się perwersyjnie do poczucia obowiązku. W naszej cywilizacji postideologicznej radość nie jest
już czysto spontanicznym zjawiskiem. Radość stała się naszym
obowiązkiem.
W systemie myślowym Žižka ważne jest pojęcie Innego, czegoś
obcego, co nas przerasta. To może być Bóg albo właśnie ideologia. Albo – moim zdaniem – Slavoj Žižek. Jest Obcym, który chce
przerastać nas umysłowo, używając wielu pojęć akademickich
i myśli mających olśniewać przez 2 godziny i 16 minut. Tego nie
sposób śledzić i sprawdzać w kinie. Widz nie ma czasu na krytyczny namysł nad licznymi ideami pojawiającymi się w zbyt szybkim
tempie. Powstaje wrażenie bełkotu, a czasem sprzeczności logicz-
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go życia, niż ma w rodzinnym miasteczku. Staje przy przejeździe kolejowym i ogląda różnych ludzi zajętych swoimi sprawami
w oknach przejeżdżającego wagonu. To jest odczytanie bez wątpienia zgodne z intencją reżysera. Žižek idzie dalej. Powiada, że
okna wagonu są rodzajem ekranu filmowego, na którym my, widzowie, podglądamy życie bohaterów, jak owa dziewczyna (Joan
Crawford) bogatych podróżnych w oknach pociągu. Świetna interpretacja, chociaż może nie została zamierzona przez reżysera
Clarence’a Browna.
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nej między sądami. Niechlujny starszy pan mówi z tym okropnym
akcentem, podkreślając wrażenie obcości. Język jego ciała zdradza
histeryka. Podświadomie gestykuluje zrywanymi ruchami rąk dla
wzmocnienia wypowiedzi. Gdyby to robił w sposób przemyślany,
jak wytrawny mówca, gesty byłyby dopracowane.
To mi przypomina język ciała szydercy spod krzyża w Ostatnim
kuszeniu Chrystusa, który też wyrzuca ręce przed siebie w kierunku
ofiary, jakby brał się do bitki. Czy więc Žižek jest agresywnym szydercą spod krzyża? Bywa tak, że ludzie podświadomie zdradzają
swoje samooceny. A nasz pomysłowy pervert cytuje film Martina
Scorsese dla prowokacji. Niechby mówił w puencie filmu, że Boga
nie ma i jesteśmy sami. Z tą myślą Europa jest już oswojona od kilku stuleci. Niechaj uznaje chrześcijaństwo za ideologię, a nie więź
metafizyczną. To mu wolno w ramach marksizmu, który przecież
jest uprawnioną filozofią. Wolno mu też twierdzić, że kontrast
między judaizmem a chrześcijaństwem jest kontrastem między
lękiem a miłością. Każdy się z tym zgodzi, kto przypomni sobie
wyczyny Jahwe: potop, plagi egipskie, klęski Hioba i całkiem inne
postępowanie Jezusa, gdy według doktryny chrześcijańskiej złożył
się za człowieka w ofierze.
Gdzie więc prowokacja? Žižek pragnie obalić sens tej ofiary. Komentując scenę Męki Pańskiej, twierdzi, że jest to „pierwszy krok
w delegitymizacji cierpienia”. Czyli ukrzyżowanie odbiera – ni
mniej, ni więcej – prawomocność cierpieniu. To jawny absurd.
Cierpienie stało się czymś w rodzaju prawa obywatelskiego wczesnych chrześcijan. Odmawiali cesarzowi boskiego kultu, który był
płytkim, politycznym rytuałem spajającym imperium, a wybierali
mękę. Ich krwią umacniał się wczesny Kościół, więc zachęcał do
tego wiernych. Biskupi sami dawali przykład pójścia na arenę do
lwów. Tak naprawdę wyglądała rzekoma „delegitymizacja”.
Żyjąc według własnych słów w cywilizacji postideologicznej,
gdzie obowiązkiem jest radość, Žižek nie może się pogodzić nie
tylko z największym wyrzeczeniem Jezusa, lecz także z mniejszymi ofiarami. Oto komentując The Sound of Music, powiada, że
Kościół zachęca do grzechu. Doszedł do tego wniosku, gdyż matka
przełożona klasztoru poradziła postulantce, by nie składała ślubów zakonnych. Dziewczyna była bowiem na przepustce, poznała

295
F RO N DA LU X 70 / ROZ TO P Y 2014

chłopców i spodobało jej się. Przełożona doszła więc do wniosku,
że brak jej powołania, i dała dobrą radę. Nazywać to zachętą do
grzechu jest dużym nadużyciem.
Jest może coś na rzeczy w tym zachęcaniu, skoro w Kościele
katolickim łatwo uzyskać rozgrzeszenie. Jak rozumiem, chodzi tu
o ustępstwo, żeby przez surowość nie tracić wiernych, zarazem licząc, że sam rachunek sumienia jest uzdrowicielski. Jednak Žižek
twierdzi, że Kościół podświadomie wręcz mówi wiernym, jakoby
grzeszyli za mało. Zaiste to jakiś zbok.
Oba wykłady filmowe Žižka zebrały wiele pochwał, lecz w wypadku Perwersyjnego przewodnika po ideologiach moim zdaniem są
to pochwały niezasłużone. Recenzenci chyba nie zastanawiali się
nad tym, co usłyszeli z ekranu. Za dużo błyskotliwych myśli rozpada się przy bliższym wejrzeniu, co zniechęca do wgłębiania się
w inne, jeśli nie są natychmiast zrozumiałe. Idąc do kina, spodziewałem się, że robię rozumną inwestycję. A tu rozczarowanie! Spółka Žižek & Fiennes z o.o. umysłowo stanęła na progu upadłości.
Wyciągnąłem kilka myśli, które mogą zainteresować czytelników. Z tego kapelusza magika można też wyjąć inne i ułożyć
odmienną interpretację seansów marksistowskiej psychoanalizy.
Bo Žižka nie należy zbywać wzruszeniem ramion. Szacowne czasopismo amerykańskie „Foreign Policy” umieściło go w 2012 roku
wśród stu najważniejszych myślicieli globalnych. Powstał nawet
The International Journal of Žižek Studies, zajmujący się uczonymi
sporami na temat jego idei. Choćbyśmy chcieli go udusić gołymi
rękami, Žižek żyje. Ω

Czesław Wiłosz

Ostatnia strona
Nie pisz nigdy wierszy na ostatnią stronę,
mówił mi katecheta, poczciwy ksiądz Szczupaczek, tomista
i kolekcjoner znaczków.
Ostatnia strona - powiadał - jest z klejem,
klej zaś przypomina grupę swawolnych dziewic, o których
przeczytasz
kiedyś w Piśmie.
Klej jest jak litewska knieja,
w której niedźwiedź żarłoczny
czai się na niewinną kaczuszkę.
Bądź wierny sobie, przeczytałem jednak u Blake’a,
liczy się tylko strona ostatnia.
Reszta zaś smutna jak
chędożenie motylka

