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WSTĘP
Nie należy brać zbyt serio dramatycznego tytułu tej książki, niemniej sugeruje on jej
intencję: są w niej zapiski z paru lat, w trakcie których nastąpiły zmiany, ocenione na ogół
zgodnie, jako finał likwidacyjny tego stulecia, zanim ono jeszcze dobiegło swojego kresu
chronologicznego czyli okrągłej daty roku 2000; zaś teksty tu się znajdujące pochodzą od
osobnika, któremu udało się z tej klęski swojego wieku ocaleć, mimo że wyszedł
poturbowany. Niektóre z tych notatek były publikowane, ale tylko częściowo, innych nie
udało mi się wydrukować, jeszcze innych nawet nie próbowałem proponować żadnej redakcji
– te ośmieliłem się tutaj załączyć. Otóż gdy ktoś robi podobny tom, stara się zatrzeć jego
pochodzenie, by ukryć zamiar zarobienia po raz drugi na kawałkach już uprzednio
napisanych, a także sprzedanych w gazetach: ja też zazwyczaj postępowałem podobnie,
siekałem, przemieszczałem, zacierałem ślady po minionej aktualności.
Jednak w tym wypadku, ten paskudny proceder przykrawania materiałów zebranych na
kupę, zawsze cokolwiek nieuczciwy, wydał mi się niepotrzebny. Rzecz w tym, że są tu co
prawda poruszone różne sprawy, ale właściwie, robiłem rodzaj pamiętnika, w którym
odnotowuje się osobiste reakcje w miarę wydarzeń. Otóż są czasy, kiedy podobne zapiski
oddają te właśnie czasy. Może się łudzę z niejaką bezczelnością, ale gdyby piszący nie miał
złudzeń, nie wziąłby się do pisania. Sam jednak myślę o tej książce, jakby o powieści, która
narastała, bo nie mogłem się powstrzymać by nie zapisać tego co czuję. W takim wypadku,
wartość podobnej roboty – jeżeli ma ją ona w ogóle! – polega właśnie na tym, że wygląda ona
tak jak powstawała, i zostawia się ją taką, z wszystkimi jej ewentualnymi błędami,
poślizgnięciami, nerwowością a nawet demagogią, ponieważ i one należą do owej chwili, już
minionej. W tym wypadku idzie o zachowanie jej temperatury, jaka ona wtedy była, nie zaś o
oczyszczony i skalkulowany rezultat.
W tym czasie, w naszym kraju nastąpiło przejście od społeczeństwa fałszywie
zjednoczonego do otwarcie rozbitego, zaś jednocześnie, i u nas, i na świecie, zakończyła się
faza typowa dla tego stulecia, zaczęta, jak twierdzą historycy, w okresie I wojny, czyli mniej
więcej w czasie, kiedy przyszedłem na świat. Nabrałem więc chęci, zapewne bezczelnej, żeby
się do tej przemiany odnieść, i stąd te zapiski. Niektóre tyczą polityki, bo oderwać się od niej
nie sposób, i zresztą nie należy, ale politykiem nie jestem, interesują mnie natomiast poglądy.
Lata 85-90, kiedy robiłem te notatki, były okresem gwałtownego wykruszania się idei, oraz
generalnej niepewności myślowej. Niektórzy uważają taką sytuację za korzystną: nic nie
bywa narzucone, każdy może wybrać, co uważa za odpowiadające mu. Zapewne; ale z
drugiej strony, znajdujemy się w chaosie pojęć, których nie możemy sprawdzić. Tak dzieje
się w nauce: dowiadujemy się, że Saturn ma pierścienie, ale sami do tego dojść nie potrafimy
i musimy zawierzyć owej informacji; lecz jeszcze gorzej jest jeśli idzie o historię, czy o
społeczeństwo, bo tam moglibyśmy zdać się na fachowego astronoma, któremu ufamy, tu zaś
nie ma podobnie pewnego autorytetu. Wybiera się więc z reguły to, co dyktuje emocja,
wychowanie, czy osobisty interes. Ale wtedy, zagraża utrata racjonalizmu, pogrążamy się w
nierozpoznanym półmroku, kończy się zaufanie do ustaleń.
Znaleźliśmy się cokolwiek w podobnej atmosferze, bo człowiek bynajmniej nie kieruje się
racjonalizmem. Ja też nie. Toteż nigdy nie poważyłbym się podawać tego, co jest w tej
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książce, jako zdecydowaną propozycję: jest w niej tylko to, co mi się wydaje. Stwierdzam to
może w sposób dęty, ale to dlatego, że chciałbym określić dla życzliwych Czytelników, co się
tu znajduje: własna reakcja na wypadki paru lat, która ma tylko i jedynie znaczenie reakcji.
Można ją, co najwyżej, potraktować z dobrą wolą jako dokument, zapewne marginesowy, ale
który stara się być jakimś tam przyczynkiem do czasów. Chciałem tylko zasygnalizować, że
jest tu niejakie usiłowanie rozeznania się. Niekoniecznie pasuje ono do ostatnio panującej
mody, i dlatego piszę ten cokolwiek pretensjonalny wstęp. I tak np. nie przyłączyłbym się do
ustalonej ostatnio triumfalnie i powszechnie opinii o śmierci marksizmu. Przynosi on krytykę
społeczeństwa podzielonego na klasy, oraz ekonomii, której skutkiem jest wyzysk i
wyobcowanie: jego celem jest społeczeństwo wolne od ucisku. Pogląd taki nigdy nie zginie, a
nadużycia policyjne popełnione w jego imieniu mogą mu zaszkodzić tylko okresowo.
Nie jest moim celem mądrzenie się. Zamiarem tej książki jest coś jeszcze innego:
odnotowanie różnych objawów wykruszania się cywilizacji wieku XX, do którego należałem,
oraz niejaka próba podsumowania, która jednak stanowi tylko moje własne widzimisię. Nie
jest to ani naukowe, ani krytyczne, ani ostateczne, lecz osobiste; dlatego ośmieliłem się
mówić o prywatnej powieści na ten temat, i przedstawiłem się jako kawałek wraka po
mijającym okresie. Proszę to traktować jako pamiętnik rozbitka. Jeżeli pozwalam sobie go
zaproponować, to na zasadzie „rękopisu znalezionego w butelce”, przecież i na takie rzeczy
są amatorzy dość wyrozumiali by je czytać.
Książka ta zaczyna się od pożegnania kilku charakterystycznych postaci, które odchodzą
razem ze swoim okresem, którego były współtwórcami, co daje okazję, by odnieść się do
paru głównych postaw w kulturze tego wieku.
Następną część stanowi coś w rodzaju wybranych kartek z dziennika: są to luźne refleksje
o sprawach, które wyłaniały się w ostatnich latach.
W dalszym ciągu tematem jest najnowsza historia, która została poddana ostrej weryfikacji
w polskiej publicystyce minionych sezonów: pozwalam sobie omówić tę nową wizję
przeszłości jako jej uczestnik, czy chociażby świadek.
Kolejny problem, może niespodziewany, to religia: stała się ona tak istotnym uczestnikiem
naszej kultury, że nie mogłem się powstrzymać żeby się nie wmieszać, mimo że jest to temat,
który kosztował mnie najwięcej trudu, przeciwności i kłopotów; to tu właśnie znajdują się
uwagi, których żaden z naszych publikatorów nie chciał przyjąć do wiadomości.
Wreszcie część ostatnia tyczy zjawisk z dziedziny kultury filmowej. Może wydać się
zaskakujące, że załączyłem ją do książki, ale wydało mi się to uzasadnione: film jest typową
sztuką naszego wieku, i zajmowałem się nim jako dziennikarz przez wiele lat, z tego powodu,
że właśnie w kinie odbijały się problemy nowoczesnej kultury. Wydawało się, że sztuka ta,
nieznana w poprzednich stuleciach, będzie miała nieograniczoną przyszłość. Tymczasem
okazało się, że już pod koniec naszego wieku zagrożona jest wygaśnięciem, w tej
przynajmniej postaci, w jakiej podbiła wiek XX. Zastępują ją formy elektroniczne, telewizja,
video, nagrania domowe dostępne każdemu, które zmieniają mentalność odbioru kultury na
czasy nadchodzące. Z tego względu przyjrzenie się bardziej szczegółowe jej agonii daje też
wgląd w charakter przemian zachodzących na progu odchodzącego wieku, których
obserwacja jest cichą, może zbyt arogancką ambicją tej książeczki. Ale nie sposób w ogóle
brać się do pisania, jeśli nie jest się cokolwiek czelnym!
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I
POŻEGNANIE WIEKU XX
Pierwszy rozdział tej książki wygląda raczej paradoksalnie: zawiera on koniec, tam gdzie
powinien być początek, mianowicie składa się z nekrologów z okazji pogrzebowej, ale czy
nie tak powinno być przy temacie finału stulecia? Nie bez powodu bowiem, wraz z nim
odchodzą czołowe postaci, które były współtwórcami jego kultury. Wybrałem tutaj cztery
figury, które wydają mi się najbardziej charakterystyczne dla mijającego okresu, każda w
swojej dziedzinie: Greta Garbo jako symbol godności sztuki kina, Samuel Beckett jako
przedstawiciel literatury awangardowej, wybuchłej w tym stuleciu, Salvador Dali jako
reformator sztuk plastycznych naszych czasów, i wreszcie Simenon jako czołowy
reprezentant piśmiennictwa popularnego, w gatunku jakiego nie było dotychczas w dziejach i
który stał się typowy dla owego wieku: powieść kryminalna. Każde z nich, w swojej branży,
było pionierem; wszyscy razem dają profil, zapewne szkicowy, ale dość całkowity, który
zarysowuje, co było uderzająco nowego w kulturze naszych czasów.

PAMIĘĆ PO KRÓLOWEJ
Greta Garbo zmarła w roku 1990 w wieku lat 85; zaś złożyło się tak, że jeszcze przed jej
odejściem wyszła w cyklu „Artyści” (PIW) książka o niej Alexandra Walkera, która jednak
mnie nie zadowoliła. Walker uchodzi za najwybitniejszego krytyka angielskiego lecz ani nie
stara się określić, jakie było znaczenie Garbo w kulturze, ani nawet nie charakteryzuje jej
filmów, tylko odnotowuje anegdotki: że jej ojciec był czyścicielem ulic w Sztokholmie, że
była uparta w przetargach z wytwórnią, że z partnerami niskiego wzrostu musiała grać
przykucnięta, i że była czy raczej wciąż jest (miała wtedy 82 lata) egoistką unikającą
kontaktów. Walker pisze, że spotkał Gretę, i że ma ona fascynujący czar, ale nic mu nie
powiedziała, co rzeczywiście widać z książki. Ja bym ujął sprawę inaczej, co pozwalam sobie
podać poniżej.
Greta Garbo stanowi indywidualność, jedną z nielicznych w historii kina. Bo w sztuce
filmowej osobowość jest rzadkością – w przeciwieństwie do każdej innej branży kultury. W
kinie nazwiska autentycznie twórcze można policzyć na palcach. Jeśli idzie o reżyserów, będą
to: Eisenstein, Orson Welles, Kurosawa, Bunuel, Fellini i niewielu więcej. Wielkich
indywidualności aktorskich jest jeszcze mniej, co dowodzi, że kino jest przede wszystkim
kolosalną machiną, i nawet wybitne osiągnięcia sztuki filmowej są produktem pracy
kolektywnej, bardziej rezultatem okoliczności niż indywidualności. Co już stawia Gretę w
sytuacji wyjątkowej.
Innym zjawiskiem uderzającym tu jest, iż Garbo stanowi jedną z dwóch postaci w dziejach
kina (drugą jest Chaplin), których działalność wygasła od dawna, lecz których autorytet trwa
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bez przerwy. Działalność Garbo skończyła się przed przeszło pół wiekiem (ostatni film:
1941r.! ), a jednak słyszało się o niej ciągle, mimo że pokolenia, które mogły ją pamiętać,
wymieniły się już przynajmniej trzykrotnie.
Szczególnie w prasie zachodniej stale spotykaliśmy informacje o niej, co zresztą, w
przeciwieństwie do Chaplina, okryte było tajemnicą, bo Garbo demonstracyjnie się ukrywała.
I właśnie o tym pisano, że „Greta nic nie robi”! Świadczy to, że istniało ciążenie jej
autorytetu, silniejsze od faktów i od uzasadnień, i które dowodzi, że ślad jaki w kulturze
swoich czasów zostawiła Garbo, jest trwały.

WAŻNIEJSZY AKTOR NIŻ FILM
Obecnie, w związku z jej odejściem, mamy okazję do weryfikacji. Ale żeby jej dokonać,
trzeba zdać sobie sprawę z atmosfery, jaka towarzyszyła Garbo, a jest to klimat różny od tego,
w jakim żyje kino dzisiejsze. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy, trudno nam będzie znaleźć
jakąś wartość w Garbo, bo sposób odbioru filmów szalenie się zmienił, co mogę stwierdzić
osobiście, jako stary bywalec dawnego kina. Gdy ostatnio wertuję różne spisane historie kina,
jestem zaskoczony, że żadna z nich nie zwraca uwagi na to zjawisko. W owych
podręcznikach mówi się zarówno o filmach dawnych, jak i o dzisiejszych w sposób podobny:
wymienia się pozycje, ocenia się je i omawia. Wynikałoby z tego, że życie kina składa się z
utworów zawsze równorzędnych, tak jak funkcjonowanie każdej innej sztuki, np. literatury
czy muzyki.
Jednak z kinem jest inaczej, i należy zdać sobie z tego sprawę, żeby docenić zjawisko
Garbo. Mianowicie, odbiór kina był inny w jej czasach. Czytałem niedawno pamiętniki Andre
Gide’a i zauważyłem ze zdziwieniem, że pisze on:
„Widziałem film z Greta Garbo”. I również obok: „Widziałem film z Chaplinem”. Nie
wymieniając, o jaki film chodzi! Czyli ważniejszy był dla niego aktor, niż film. Tymczasem
bywalec dzisiejszy nie wyrazi się w ten sposób, że oglądał np. film z Radziwiłłowiczem czy
Wilhelmim. Współczesny intelektualista w typie Gide’a nie napisałby, że oglądał film z
Mastroiannim; napisałby, że widział „Osiem i pół” Felliniego, czy „Noc” Antonioniego.
Ale życie kina wówczas polegało właśnie na tym, że istniały postaci, i do kina chodziło się
na film z Gretą Garbo, nie pytając o resztę, o treść, fabułę, nastrój czy reżysera. Zresztą w
owym czasie kino miało silnie rozwinięte poczucie cykliczności, co dziś przejęła TV ze
swoimi serialami. Typowe były wówczas filmy wieloseryjne, które potrafiły mieć po 20
odcinków. Seria opierała się często na popularności gwiazdy. Przy tym kult osoby takiej jak
Garbo trwał nie tylko w czasie seansu filmowego. Istniał również w przerwach między
premierami i uwielbienie jej nie polegało tylko na tym, że korzysta się z seansu filmowego,
ale na tym, że jest się włączonym do pewnej wibracji kulturalnej.
Trzeba też pamiętać, że widzowie byli wówczas bez porównania mniej przygotowani w
sensie umysłowym niż dzisiaj, co nie znaczy, że przedstawiali oni mniejszą wartość jako
odbiorcy kina. Nie, broń Boże! Stanowili spontaniczną publiczność, dla której tworzono
rzeczy znakomite, i która była tyle samo warta, a może nawet więcej niż dzisiejsza, z powodu
życia zbiorowego, jakie wytwarzała. Tyle tylko, że odbywało się to na innym poziomie
wewnętrznym, mniej intelektualnym, a bardziej emocjonalnym, w związku z czym kryterium
wartości w kinie było inne niż obecnie. W owym czasie na pierwszym miejscu znajdowała się
gwiazda. I istniała bez przerwy, również wtedy, gdy nie było żadnej z nią premiery. Jej
osobowość miała zaspokajać określone potrzeby psychiczne widzów.
Kim była ona wówczas w odczuciu powszechnym? Była przede wszystkim bóstwem,
idolem, tzn. była niedostępną doskonałością. Tymczasem dzisiejsza aktorka zbliża się do typu
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kobiety codziennej, do tej każdej, owej z życia, podobnej do stenotypistek, ekspedientek,
dziewczyn pracujących, które zasiadają w kinie i chcą mówić o bohaterce ekranowej: „jedna z
nas”. Tymczasem Garbo była absolutnie znikąd. Podobnie jak Marlena Dietrich. To były
zjawiska, ze względu na doskonałość, z racji perfekcji fizycznej, i też od strony życia
moralnego, i ze względu na wyjątkowe wypadki jakie im się zdarzały na ekranie –
znajdowały się wręcz poza dostępnością. Każdy z nas, kto chodził wówczas do kina, nie mógł
nawet zamarzyć, że kiedyś w życiu, choćby małym palcem dotknie obcasika takiej osoby. Nie
były to nawet kobiety, które mogłyby wpływać na marzenia erotyczne. Były bowiem poza
osiągalnością.
Garbo, jak ją oglądaliśmy na ekranie w filmach niemych, była kobietą na wpół tylko
realną, obecną i nieobecną jednocześnie, uciekała myślą i marzeniem w niedostępne,
nieokreślone rejony przeżyć imaginacyjnych; często sprawiała wrażenie, jakby została tylko
na chwilę przebudzona ze snu, w który to sen zaraz znów odejdzie. Obserwując ją, mieliśmy
wrażenie, że jesteśmy w świecie egzotycznym, że przenieśliśmy się w sferę niematerialną. I
to wrażenie było oznaką obcowania z poezją, tak jest, ze specyficznym rodzajem ówczesnej
poezji ekranowej!
O Garbo pisano, że cierpi na ekranie i sprawia innym cierpienie, że jest uosobieniem
„piękna cierpienia”, „cierpienia samotności”. Zaś jej niedostępność sięgała tak daleko, że jeśli
nawet któryś z kochanków zdobywał ją fizycznie, to i tak widownia wyczuwała, że Garbo
pozostała jednak niezdobyta, że nawet w czyichś tam ramionach jest gdzieś daleko, gdzie
indziej.

ZŁAMANA ORCHIDEA
Ale idol, gdyby był tylko niedostępny, nie mógłby obudzić uczucia w swoich widzach.
Garbo nie była „jedną z nas”, ale musiała mieć w sobie coś, co ją do nas, ówczesnych
widzów, zbliżało. Zaspokajała pewną potrzebę psychiczną, którą była potrzeba adoracji,
wyjątkowo w owym czasie rozwinięta. Zapomnieliśmy już o tym, ale przecież była to epoka
kultu w każdej dziedzinie. W polityce mieliśmy wtedy dyktatorów, w ekonomii działały
wielkie programy, w literaturze – manifesty; nawet w poezji obowiązywał kult silnych słów i
Marinetti czy Majakowski używali wyłącznie zwrotów uderzeniowych. Była to epoka
autorytetów, i pod tym względem kult Garbo i w ogóle wielkich gwiazd pasował do swoich
czasów.
W tym względzie, w każdym filmie Garbo były sceny zdumiewające. W „Królowej
Krystynie” Greta gra władczynię, która zdecydowała się odrzucić amanta przeznaczonego jej
przez los historyczny, tzn. jakiegoś księcia szwedzkiego, gdyż zakochała się w grandzie
hiszpańskim. I oto lud buntuje się, na ulicach panują zamieszki, zaś w nocy wrzeszczący tłum
z pochodniami biegnie do pałacu, by rozprawić się z niesforną monarchinią. Strażnicy
zamykają bramy, gwardziści wystawiają muszkiety hollywoodzkie, przy Grecie skupia się jej
najbliższe otoczenie, złożone z senatorów, których grają aktorzy wyspecjalizowani w rolach
czcigodnych staruszków z dolepionymi brodami.
Rząd w strachu błaga królową, by się schroniła, ale ona oświadcza: „Nie! Proszę tłum
wpuścić”. „Królowa oszalała!” – wołają senatorzy. „Otworzyć bramy!” – rozkazuje Greta. I
otwierają. Rozjuszony, spieniony, rozszalały tłum – taki jak w filmach o rewolucji, gdy
pokazuje się szturm na barykady – wtargnął do pałacu, wściekły, że królowa odrzuciła księcia
(ciekawy powód do buntu... ). Tłum biegnie po schodach ku niej, zaś ona, na szczycie,
oczekuje wyniośle. I im bardziej ten motłoch zbliża się do niej, tym czyni to wolniej.
Wypadają z rąk widły, drągi, pochodnie, i ci, którzy pierwsi do niej dotarli – klękają!
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Jest to scena typowa, wyrażająca ową potrzebę kultu, która w każdym z widzów i dzisiaj
zresztą drzemie, jak to twierdzą psychologowie głębi, utrzymując, że wiele urazów
współczesnych płynie stąd, iż brak ten nie jest dziś zaspokojony. W ludziach owego czasu
potrzeba kultu była szczególnie rozbuchana przez kłębiącą się historię i właśnie tutaj, w kinie,
znajdowała swoje zaspokojenie.
A oto inna głośna scena ze sławnego wówczas filmu „Ciało i diabeł”. Otóż w Grecie
kochał się – ale tak jak wówczas się kochano, tzn. miłością kultową – John Gilbert, który
zresztą przez długi czas był jej głównym partnerem. Odbywało się to na zasadzie kontrastu:
ona była zimną, mroczną, mglistą blondyną, a on był gorącym, kędzierzawym, czarnookim
południowcem o oliwkowej cerze, zawsze nieco niżej od niej postawionym w hierarchii
społecznej. Jeżeli ona była królową, to on był tylko księciem, kiedy ona była właścicielką
szalonych włości, to on miał tylko konia, zresztą obowiązkowo rasowego, itd.
Akcja filmu „Ciało i diabeł” rozgrywała się w fantastycznej Europie Środkowej, jak to
zwykle wówczas pokazywało Hollywood, i była tam scena zdumiewającego obrządku
religijnego, trudnego do określenia, ortodoksyjno-grecko-katolickiego rodem z MetroGoldwyn-Mayer. Była to komunia, która polegała na piciu kolejnym z kielicha. Pił z niego
Gilbert w mundurze z niezliczonymi szamerowaniami, potem kielich docierał do Garbo,
trzymany przez ogromnie czcigodnego diakona w ornacie. I Garbo obracała bardzo powoli
kielich (kamera ciągle kręci), żeby dotknąć go ustami w tym samym miejscu, które przed
chwilą dotknął Gilbert, po czym kielich wracał do niego.
Scena obracania kielicha trwała tak długo i z takim zawieszeniem, że wywoływała spazmy
na widowni. Był to więc zarówno kult masowy dla tłumów, jak i kult osobisty dla kochanka,
dla którego szczytem sukcesu było, że Greta dotknęła ustami miejsca, które on również
pocałował; adoracja nabierała tu klimatu wręcz religijnego! Mogła ona budzić irytację: w
mojej szkole niektórzy źle wychowani koledzy uprawiali wierszyk: „Greta Garbo też s.ać
musi, gdy ją g...o w dupie dusi”.
Prócz tego charakteru kultowego były jeszcze inne cechy w Garbo, które wyrażały
zapotrzebowanie psychiczne jej widzów, bardziej wkraczające w ich życie codzienne.
Możemy to prześledzić na rolach, jakie grała Garbo. Były to przeważnie postaci kobiet
nieszczęśliwych w miłości, z tej racji, że ich ideały uczuciowe, ukształtowane zanim film się
zaczął, w innych czasach czy w innym miejscu, w innych okolicznościach, nie mogły się
spełnić w sytuacji, którą właśnie film przedstawiał. Garbo z reguły grała postać z wielkiego
świata, która jednak została z niego wywłaszczona: władczynię, która rezygnowała z tronu
(„Królowa Krystyna”), damę z najlepszego towarzystwa wykolejoną z powodu miłości
(„Anna Karenina”), czy chociażby dziewczynę o kryształowym sercu wykluczoną przez sfery
(„Dama kameliowa”). Co prawda zawsze jeszcze miała salon z eleganckimi fotelami i białą
powłóczystą suknię, ale to już było nie to!
W ten sposób Greta w odczuciu widza reprezentowała jego tęsknotę za innym, lepszym
czasem, który został stracony bezpowrotnie. Otóż ten klimat odpowiadał obolałości
psychicznej po pierwszej wojnie światowej, ponieważ w tym czasie uważano, że przed wojną
życie było więcej warte, a teraz każdy był w gorszej sytuacji. I do tej rzeczywistości
codziennej postać wydziedziczonej Grety pasowała: to właśnie był jej profil, zarazem realny i
fantastyczny. Świat Garbo był gdzie indziej, był honorowy, szlachetny, stylowy, i w ogóle
doskonały, ale za to przepadły. I widzowie-rozbitkowie I wojny identyfikowali się z
cierpieniem Grety, która to wszystko utraciła, tak jak i oni.
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CESARZOWA PAUZ
Ale teraz, gdy tak wyliczamy różne składniki działania Grety, może powstać wrażenie, że
była ona tworem sztucznym, złożonym z tików narzuconych jej, obmyślonych przez
macherów, branżowców i spryciarzy od robienia kina. Oczywiście fabrykowali oni Garbo,
wymyślając jej takie sytuacje ekranowe, które mogłyby najbardziej współgrać z nastrojami i
potrzebami widowni. Ale poza tym była przecież wartość, z punktu widzenia sztuki filmowej,
kreowana przez Gretę.
Otóż stworzyła ona nowoczesny styl aktorstwa filmowego, do dzisiaj obowiązujący. Było
to wtedy coś nowego i wymagało instynktu artystycznego, który Garbo miała. Ekran
wymagał innych środków aktorskich niż, wówczas bardzo już rozwinięte, artystyczne rodzaje
widowiskowe: teatr i opera. Garbo zrozumiała, że aktorstwo filmowe nie może być
wykonywane jak w teatrze, ale musi być – sugerowane. O ile od wirtuoza sceny żądamy
bogactwa środków – plastyczności ciała, ekspresji twarzy, pełnej skali wibracji głosowej
dramatycznej – to od aktora filmowego oczekujemy czegoś zupełnie innego.
Garbo była jednym z pierwszych artystów kina, którzy zdali sobie sprawę, że aktorstwo
filmowe polega na zaznaczaniu. Nie pamiętam już kto to powiedział, „mylimy się sądząc, że
aktor na ekranie gra, to widz gra u siebie w środku”. Znaczy to, że zachowanie się aktora
wywołuje w widzu napięcie uczuciowe, wprowadza go w stan mediumiczny, w którym
emocje rodzą się we własnym odczuciu odbiorcy, i zadaniem aktora na ekranie jest jedynie je
sprowokować.
Technicznie wyglądało to tak, że Garbo opracowała system póz i gestów milczących,
ciągnących się, przedłużonych, polegających jakby na ustawicznym pauzowaniu. Można ją
nazwać mistrzynią pauz, i porównać z Mozartem: „Gdy Mozart kończy frazę, to cisza po niej
należy również do Mozarta”. Napisał tę ciszę tak samo, jak akordy, które przedtem były
grane. Podobnie Greta, gdy nie robi nic, to owo „nic” należy do jej sztuki aktorskiej tak samo,
jak momenty, kiedy widzimy rozpacz w jej oczach.
Do tego Garbo miała swoje środki, mianowicie twarz o profilu, który dzisiaj
określilibyśmy jako ostry, ale który dawał jej szansę sugestii, podkreślony jeszcze bielą cery,
Greta używała specjalnego jasnego pudru, uzyskując bladość wręcz alabastrową, i żądała
silnego wyrazistego oświetlenia, często na tle, przeciwnie, nie oświetlonym. Dawało to
wrażenie wręcz nabożeństwa; podobnie bywa z ołtarzem, który jest oświetlony, podczas gdy
reszta świątyni pogrążona jest w półmroku. Jednak przy tym wszystko było widoczne, i
jednocześnie, wszystkiego można było się zaledwie domyślać: był to doprawdy wyczyn
fotografii! W jednym z filmów („Anna Christie”) próbowano ją przyciemnić, gdyż grała rolę
prostytutki, która wraca do swego ojca, właściciela barki na morzu, marynarza, i reżyserowi
wydawało się, że cera zbyt jasna nie odpowiadałaby środowisku, w którym rozgrywała się
akcja filmu. A jednak Garbo sprzeciwiła się temu, gdyż zdawała sobie sprawę, że właśnie ta
jarząca się biel twarzy była elementem jej sztuki.
Gra Garbo była oparta na kontraście między nieruchomością twarzy i intensywnością
uczuciową, jaką w widzu wywoływał jej widok uzyskiwany za pomocą aranżacji gestów,
fotografii, sytuacji. Przy tym czas liczył się wyjątkowo. W filmach Garbo montażyści ze
stoperami obliczali każde ujęcie, usuwając czasem zaledwie dwie lub trzy klatki, co jest
pozornie prawie niedostrzegalne, a jednak miało znaczenie w tej precyzji, jaką wówczas
osiągano. Były to środki cokolwiek cyrkowe, ale przygotowały one cały styl gry. Wszystko
najważniejsze, co nastąpiło później w aktorstwie filmowym – przede wszystkim
wstrzemięźliwość w okazywaniu uczuć i dyscyplina stosowanych środków, było
wyciągnięciem wniosków z doświadczeń Garbo. W dobie filmu niemego Garbo była
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unikatem. I dlatego wolno ją zestawić z owymi kilkoma twórcami kina jak Chaplin, Fellini
czy Orson Welles.

OSTATNIA NIEDOTYKALNA
Jednak w ostatecznym rezultacie Greta musiała być upozowana w sposób dostosowany do
owego wymaganego diapazonu uczuciowego. Styl ten można by nazwać królewskim, lecz
jednocześnie, paradoksalnie, był on boleśnie wewnętrznie uwrażliwiony. Garbo była odległa,
niedostępna, głęboko w sobie zatrzaśnięta, lecz zarazem ciągnęło do niej, żeby się rzucić jej z
uwielbieniem do stóp. Zimna, obojętna, nieobecna duchem z pozoru, lecz było wiadomo, że
kotłują się w niej namiętności. Była prosta, jasna, diamentowo czysta, lecz przy tym unikowa,
wymijająca, wymykająca się, niemożliwa do zahaczenia. Tak dalece wyszlifowana, jeśli idzie
o urodę, że, zdawałoby się, zatracała płeć, stawała się „ani kobietą, ani mężczyzną”, może
aniołem, w każdym razie kimś antyerotycznym. Gretę trudno było pożądać! Nie widziałem,
by ktokolwiek miał jej postać przypiętą nad łóżkiem jak bywa z pin-up-giris, i nawet mój wuj,
który ją uwielbiał, trzymał jej fotografię – wyłącznie twarz! – w szufladzie, i oglądał ją tylko
od czasu do czasu. Ale też, z drugiej strony, owa boska pozycja stała się przyczyną klęski
Grety, którą właśnie uświadamia nam wiadomość o jej śmierci.
Zmarła dosłownie po upływie pół wieku, odkąd zakończyła swoją działalność! Jak mogło
się stać, że przeżyła samą siebie aż o tak długo, w dodatku nie tracąc rozgłosu! Oto bowiem
co się dzieje: gwiazda adorowana na całej kuli ziemskiej, przekroczywszy zaledwie
trzydziesty rok życia, znika nagle raz na zawsze. Dlaczego? Pytanie być może najciekawsze
dla nas dzisiaj, gdy zastanawiamy się nad odejściem Garbo.
Jest uderzające, że jej ostatni film wywołuje oburzenie, i to właśnie wśród jej
najgorętszych wielbicieli. Nastąpiła, w ich przekonaniu, niedopuszczalna degradacja.
Rzeczywiście, wizerunek Garbo został zmieniony. Wzięło się to ze sposobu funkcjonowania
ówczesnego biznesu filmowego. Hollywood był wtedy wielkim przedsięwzięciem
międzynarodowym, znacznie mniej „amerykańskim” niż obecnie. Był monopolistą na
rynkach azjatyckich i robiony był przez artystów przybyłych ze wszystkich stron świata
(Garbo była Szwedką, Chaplin – Anglikiem). Fachowcy z Hollywoodu starali się dostarczyć
towaru pasującego do całego globu. Np. jest charakterystyczne w filmach z owych lat, że
religia traktowana jest w sposób bezwyznaniowy, mimo że z szacunkiem; „Bóg” występuje
nigdy nie określony detalicznie, tak by np. widzowie mahometańscy mogli uważać, że idzie
też o ich Allacha.
Specjaliści ówcześni starali się też dostosować do kodeksu moralnego, obowiązującego
całą ludzkość; np. doszli do wniosku, że zdrada małżeńska jest potępiona wszędzie, także
wśród Eskimosów. W rezultacie niewierną żonę zawsze spotykał los fatalny. Ja sam, stały
bywalec filmów z Hollywoodu, byłem przekonany o tej zasadzie, i gdy dowiedziałem się, że
żona mecenasa z naprzeciwka żyje z kimś innym, oczekiwałem z dnia na dzień, że spadnie na
nią cegła lub coś podobnego.
Bowiem w sprawach męsko-damskich obowiązywał surowy rygoryzm. Przeżyliśmy od
tego czasu nieprawdopodobny skok. Ameryka była wtedy istnym bastionem obskurantyzmu.
Gdy dzisiaj myśli się o tym kraju jako o ojczyźnie swobód, uderza, jak wówczas był on
zacofany: producent filmu, w którym pocałunek trwał zbyt długo, zostaje skazany na miesiąc
więzienia; filozof Bertrand Russell, laureat Nobla, zostaje usunięty z uniwersytetu w
Pensylwanii za „niemoralność” w wykładach; kontestatorzy Sacco i Vanzetti idą na krzesło
elektryczne ku oburzeniu opinii światowej; za posiadanie butelki wódki (prohibicja) grozi
grzywna w wysokości całorocznego dochodu. Właściwie zaczyna się to zmieniać dopiero w
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okresie II wojny. I proszę, właśnie Greta pada tego ofiarą.
Mianowicie, w rezultacie Wielkiego Kryzysu i następnych wstrząsów, wyłania się nowa
publiczność z awansu. Otóż świat idealnych, romantycznych, zbyt doskonałych idoli
filmowych działa na tych nowych widzów paraliżująco. No bo czy ktokolwiek z nas,
kiedykolwiek w życiu spotka coś tak wspaniale perfekcyjnego jak Greta? A jeśli nawet, to
czy będzie nam wolno dotknąć małym paluszkiem choćby skrawka jej sukni? Widok takiej
super-kobiety zniechęca, budzi przygnębienie, i kto wie, może nawet wpędzić w impotencję!

POSTĘPY EROTYZMU PEŁZAJĄCEGO
A więc, musiała ruszyć erotyka, co prawda powoli, krok po kroku, ale jednak. Garbo,
oczywiście, używała niewiele ciała i operowała tylko profilem, spojrzeniem oraz niegłębokim
dekoltem. W momentach napięcia uczuciowego uprawiała bieg do ukochanego poprzez łąkę
w długiej białej sukni. Jej nóg nikt nie oglądał i chodziły słuchy, że miała dragońskie. Plotka
niesprawiedliwa, twierdzą historycy kina, bo są jednak zdjęcia Grety na bardzo dobrych
nogach; ale już sam fakt, że taką dyskusję wszczęto świadczy, do jakiego stopnia nogi nie
uczestniczyły w profilu Bogini. Toteż gdy Marlena Dietrich je pokazała, co stanowiło
następny etap ewolucji, była to sensacja! Jej fotografia z nogami z „Błękitnego anioła” jest
jednym z kamieni milowych kina i figuruje obowiązkowo w każdym podręczniku dziejów
kina. Ile na ten temat napisano! Istnieje nawet poemat francuski „Les jambes de Marlene”
(„Nogi Marleny”) nie pamiętam czyj, zdaje się, że Raymonda Queneau. Reakcja ta dziś
zdumiewa, tym bardziej, że nogi Marleny wydają się zgoła przeciętne. Nogi jak nogi.
A jednak odegrały rolę; natomiast biust Marleny stanowił tajemnicę i kursowały na ten
temat szyderstwa podobne, co z okazji nóg Grety i zdaje się, że równie niesprawiedliwe. W
każdym razie pierwszą osobą kompletną łącznie z biustem była Rita Hayworth, która jeszcze
w dodatku nieprzyzwoicie operowała włosami, ciskając nimi na widok swojego mężczyzny
(patrz „Gilda”).
Kolejną sensacją, która miała wszystko co należy, była Marilyn Monroe, która w dodatku
figurowała jako „głupia blondynka” („dumb blonde”, termin techniczny, bo wszystko to są
ścisłe klasyfikacje fachowe branżowców od kina!). Ta nie znała podstawowych zasad
elegancji, które Garbo miała wsiąknięte w każdą kroplę krwi już od urodzenia, np. Marilyn
proponowała, żeby szampana zagryźć frytkami, o czym nawet byle jaki bywalec, byle jakiego
baru wie, że się tego nie robi. Była podniecająca, lecz nie wywoływała kompleksów, nie
poniżała, nie wpędzała w beznadziejność swoją doskonałością, ponieważ skakało do oczu, że
jest cymbał, partolnica i niedołęga.
Dziś to wszystko wydaje się oczywiste, a przecież były to barykady z trudem zdobywane!
Weźmy taką Brigitte Bardot. Mój siostrzeniec, który właśnie zobaczył jakiś film z nią, stuka
się palcem w czoło: „To ma być ta wasza piękność? Z tym końskim ogonem?” Tymczasem
dla nas to był istny przewrót: pierwsza dziewczyna w kinie, która szła za głosem kaprysów
ciała i pozostawała nie tylko uczciwa, sympatyczna, i w porządku, lecz nawet reprezentowała
niejaki heroizm: puszczała się, jak się jej podobało, i triumfowała! Dziś ta nowość stała się
niedostrzegalna, ale taki jest los rewolucjonistów, nie tylko w obyczajach.
Zapewne Garbo mogłaby się tu również dostosować, tym więcej, że była rzeczywiście
aktorką doskonałą. Toteż próbowano przesunąć jej profil, zbliżając go do życia, dając jej role
wręcz komediowe. W „Ninoczce” grała co prawda wciąż postać cokolwiek idealną – oddaną
działaczkę rewolucyjną, która idzie za głosem uczucia, niemniej nie należała tu już do
wyniosłego świata perfekcji arystokratycznej. Ale jej ostatnia kreacja była klęską: w
„Dwulicowej kobiecie” wystąpiła w dwóch rolach, jako dwie siostry bliźniaczki, jedna
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przebiegła intrygantka, druga naiwnie zakochana, której amant – owej drugiej – spotykając
raz po raz to jedną, to drugą, popadał w skołowaną dezorientację. Jak to! – zawyli adoratorzy
– dwie kręte postaci, gdy Greta powinna być, musi być, i jest na zawsze JEDYNA?!
Profil Garbo był zbyt potężnie zafiksowany, by można go było zmienić, tym więcej, że
producenci – tak jak wówczas było to we zwyczaju – wymogli na aktorce by również w życiu
osobistym zachowywała się stosownie do swojego statusu Żyjącego Posągu: była obowiązana
unikać wywiadów, stronić od kontaktów, używać przebrań; ciekawe, że Garbo do końca życia
przestrzegała tej dyscypliny, wydawałoby się, przecież sztucznej, np. zachowywała
demonstracyjne ascetyczne milczenie, zabraniała się fotografować itd.; trzymała się do
ostatniej chwili tego surowego stylu do tego stopnia, że zabroniła dyrekcji szpitala, w którym
spędziła ostatnie godziny, podać przyczynę swojej śmierci. Być może sama nie życzyła sobie
rozmontowania swojego Mitu, i upór ten, wbrew wszystkiemu co się tymczasem w świecie
zmieniło, został wynagrodzony: podobnie jak ktoś o drewnianym uchu, kto nie zna ani taktu
muzyki, wie jednak o Beethovenie, tak samo ktoś, kto nie widział ani metra z jej filmu,
słyszał przecież, że w historii kina była Greta Garbo.

CZY WARTO CZEKAĆ?
Twórczość Samuela Becketta, który zmarł w wieku lat 83, należy do polskiego pejzażu
kulturalnego. Przedstawienie „Czekając na Godota” z r. 1957 w reżyserii Kreczmara, z
Fijewskim i Kondratem (wszyscy trzej już nie żyją) uchodzi za przykładowe i figuruje jako
takie w międzynarodowym „Dictionnaire des oeuvres” Laffont-Bompianiego. Rola
Komorowskiej jako Hamma (a więc, grającej mężczyznę!) w „Końcówce” oraz Łomnickiego
w „Ostatniej taśmie Krappa” również należą do kroniki naszej sceny.
Dwaj najbardziej charakterystyczni dramatopisarze polscy po wojnie, Mrozek i Różewicz,
ulegli wpływowi Becketta, co stwierdza M. Matlaw w „Modern Worid Drama”, powołując
się na sztukę Różewicza „The Witnesses, or Things Are Almost Back to Normal” (w
oryginale: „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja”), z r. 1962, który to utwór, zdaniem
owego amerykańskiego teatrologa, składa się z „abstract metaphors” (czy przekład jest
potrzebny?), co jakoby jest też typowe dla irlandzkiego mistrza.
A jednak, o Beckettcie nie słychać już ani u nas, ani za granicą, i wiadomość o jego
śmierci przyjmuje się z zaskoczeniem: wydawało się, że zmarł już dawniej, wraz ze swoim
rozgłosem, jednym z najbardziej sensacyjnych w kulturze powojennej. Być może więc,
reprezentował on modę przejściową, charakterystyczną dla swojego etapu, i która już
wygasła? W owym okresie, a było to około roku 1960, Beckett uchodził za najwybitniejszego
przedstawiciela „antyteatru” oraz „teatru absurdu”; tymi dwoma terminami określano
manierę, jaka zapanowała wtedy na czołowych scenach i która podobno wyrażała stan ducha
ówczesnego pokolenia. Pierwszy zwrot (antyteatr, antypowieść itp.) tyczył sytuacji sztuki, w
jakiej znalazła się ona wówczas, drugi zaś, rozterki inteligencji europejskiej podczas Wielkiej
Zimnej Wojny. Krytyka uzasadniała to – streszczam tu w grubym uproszczeniu – jak
następuje.
W latach pięćdziesiątych odbył się wyjątkowy skok techniki, co przyczyniło się do
niebywałego dotąd rozpowszechnienia kultury. Według obliczeń UNESCO po świecie
krążyło wtedy osiem milionów reprodukcji samych tylko „Słoneczników” van Gogha.
Niektóre z nich, wykonane heliograwiurą albo metodą fototypiczną, mają tak wysoki stopień
dokładności, że przekazują całą gamę estetyczną oryginału. Powstała sytuacja nowa w historii
kultury, co wpłynęło z kolei na twórczość. Nowoczesne środki techniczne stworzyły
konkurencję dla artystów i zmusiły ich do dezercji, do ograniczonej specjalizacji, do
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laboratorium awangardowego.
Rzecz w tym, że powstały mechaniczne sposoby precyzji, szybkości oraz masowości, z
którymi artysta nie miał szansy współzawodniczyć. Jeden obraz, ukazujący się w części
sekundy na ekranie kina czy TV, opowiada więcej, dokładniej i bardziej sugestywnie niż
rozwlekły opis na kartach powieści, ciągnący się poprzez dziesiątki zdań. Fotografia jest
dokładniejsza niż malarstwo olejne i natychmiastowa (Vermeer malował obraz przeszło rok).
Płyta z winilitu wagi 8 deka zastępuje orkiestrę 120-osobową i puszcza ją w ruch dziecko za
pomocą naciśnięcia guzika. Jak więc ma zachować się poeta-liryk, zastanawiający się nad
wagą, zabarwieniem, tonacją niemal każdej litery – wobec zalewu fabrykowanego przez
elektroniczne linotypy i rozbrzmiewającego ze stu megafonów, albo malarz, konkurujący z
TV? Jedynym rozwiązaniem dla niego jest stworzenie doznań, jakich maszyna nie potrafi
podrobić, oraz odrzucenie wszystkiego, co jest znane, opatrzone, przyswojone przez miliony
dzięki popularyzacji: a więc, zamiast tradycyjnego bogatego w szczegóły pejzażu, czy owych
kwiatów van Gogha, wystarczą dwa abstrakcyjne zygzaki, które jednak wyrażają
indywidualność artysty.
I tak powstaje antypowieść: zamiast rozwlekłej narracji – notacja „tropizmów”, drobnych,
nieznaczących, przypadkowych odruchów; „czas znikający”, który nie tylko nie porusza się
naprzód, ale wraca do tyłu, opowiadanie idzie od końca. U francuskich antypowieściowców,
w każdym punkcie tekstu mamy, jednocześnie do czynienia z teraźniejszością, przeszłością i
przyszłością! To znowu mamy powieść zawierającą co prawda opis szczegółowy (łącznie z
meblami), ale gdy ją zamykamy, okazuje się, że jesteśmy dokładnie w tym samym ułamku
sekundy, co na początku („Zazdrość” Robbe-Grilleta). Jest to zaprzeczenie samego pojęcia
beletrystyki jako opowiadania.
Następnie przychodzi antyteatr. U Becketta dwie postaci, o których nic nie wiadomo, w
pustej przestrzeni, nie opuszczają nigdy sceny. W połowie aktu jedna z nich mówi: „Nic się
nie dzieje, nikt nie nadchodzi, nikt nie odchodzi, okropność”. Tak to wygląda, jeśli idzie o
„antyteatr”. A teraz, „teatr absurdu”. Skąd się wziął? Z poczucia nowej, osobliwej sytuacji, w
jakiej znaleźli się mieszkańcy Europy. Z jednej strony, rozkwit środków materialnych, jakich
nie znała historia. Z drugiej strony, mimo owej olśniewającej techniki, poczucie bezsilności
wobec impasu polityki światowej, zagrożenia atomowego, nie dającej się uchwycić
przyszłości. Taki był nastrój lat 1950 – zaiste absurdalny. U Becketta dwaj panowie, którzy
nie wiedzą co ze sobą zrobić, czekają, nie wiadomo po co, na „Godota”, który nie wiadomo
kim jest, nie wiadomo czego od nich chce i oni od niego, i nie wiadomo czy przyjdzie. To jest
przepraszam, wiadomo, że nie przyjdzie nigdy.

NAJWYŻEJ SZEŚĆ SŁÓW
Wynikałoby z tego, że Beckett wykonał zamówienie swojego czasu i stąd wziął się jego
sukces. Otóż tutaj trafiamy na paradoks: okazuje się, że bynajmniej nie było, ze strony
Becketta, podobnego zamiaru, i że powodzenie było dla niego samego niespodzianką, co
wielokrotnie oświadczał, i nie była to fałszywa kokieteria, bo cały jego życiorys wskazuje, że
rzeczywiście tak sądził. Jest to ważne, ponieważ okaże się – z dzisiejszej perspektywy roku
1990 – o czym za chwilę – że dzieło Becketta jest czymś innym, nie tylko odzewem na modę
swoich lat. Ale już w owych czasach wokół Becketta gromadziły się sprzeczności, podobnie
jak to było z napisanymi przez niego postaciami, i nie bez powodu: autor jest tu związany ze
swoim dziełem, inaczej niż np. taki lonesco, osobiście przebiegły, zasobny i pełną gębą
mieszczański, i który tylko fabrykuje dziwactwa na zimno, bo jest na nie popyt.
I tak, w 1969 r. Beckett otrzymuje Nobla, jako pisarz o dorobku najbardziej skromnym
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wśród wszystkich odznaczonych w ciągu całych dziejów tej nagrody. Przelicytował go w tym
względzie dopiero Miłosz, o którym nie wiadomo w ogóle, co takiego napisał, żeby zasłużyć
na ten laur. Sztuki Becketta mieszczą się w niedużym tomie (wydane u nas w 1973 r. przez
PIW; z mętnym posłowiem J. Błońskiego). Jego powieści, czy raczej, jak sam je określa,
teksty beletrystyczne, również rozmiarów niewielkich, dałyby się także zamknąć w
umiarkowanym tomie (cztery z nich wyszły po polsku). Co więcej, postaci jego sztuk operują
zdaniami rzadko liczącymi więcej niż 6 słów, przeważnie zresztą mniej, zwykle trzy lub
cztery: co prawda zdarzają im się też monologi, ale zaiste wyjątkowo. W dodatku, słownictwo
jest najbardziej potoczne, jakie tylko może być.
Beckett zabiegał o to usilnie i w tym celu rozmyślnie napisał większość swojego dorobku
po francusku, czyli w języku nabytym: jak sam wyjaśnia, po to, by uzyskać największą
możliwie prostotę, bo obce słownictwo skłania do ostrożności. Beckett zresztą przeniósł się
na stałe do Francji, co traktował jako „samowolne wygnanie”; jego życiorys wygląda na
poszukiwanie ascezy, oddzielności, odrębności i tu znowu jest on po trosze postacią ze swojej
własnej literatury.
Cały swój zasadniczy dorobek, do którego przywiązywał wagę, napisał, jak sam
oświadczył, w ciągu zaledwie czterech lat, od r. 1946 do 1950 spontanicznie, pod wpływem
wewnętrznej potrzeby, gdy miał już przeszło 40 lat. Zresztą mówił o sobie niechętnie i
udzielił zaledwie kilku wywiadów. Był wysoki, chudy, o rysach ostrych – karykaturzyści
przedstawiali go jako sępa – i utrzymywał dyskretny dystans. Był typowym intelektualistą:
zajmował się nauczaniem, krytyką literacką, był przez jakiś czas sekretarzem Joyce’a autora
„Ulissesa”. Jest charakterystyczne, że gdy moda na „teatr absurdu” wygasła, Backett usunął
się; przez blisko 30 lat nie było o nim słychać i dopiero teraz z okazji śmierci przypomina się
on – w przeciwieństwie do takiego lonesco – (nie bez powodu wymieniam go tu znowu, bo
był on istną małpą Becketta) – który bezustannie robił wokół siebie reklamowy zgiełk.
Tymczasem Beckett bynajmniej nie planował dla siebie powodzenia. Oczywiście, zabiegał
o wystawienie swojej pierwszej sztuki, „Czekając na Godota”, ale przewidywał, że
zainteresuje ona tylko specjalnych widzów ze środowiska i traktował tę możliwość jako
„spektakl studyjny”. Napisał ją w roku 1947 i proponował ją niedużym teatrom o ambicjach
intelektualnych i często o charakterze na pół amatorskim, ale bez skutku. Wreszcie przyjął ją
Roger Blin, inscenizujący rzeczy awangardowe, ale długo nie mógł znaleźć dla niej sceny;
udało się to dopiero po 6 latach; oto jak reżyser o tym pisze: „W przededniu premiery, w
mroźnym styczniu 1953 roku, w małej niewystarczająco ogrzewanej salce Theatre de
Babylone, nikt z uczestników próby generalnej, nie przewidywał nawet przez chwilę
niesłychanego sukcesu, jaki potem nastąpił. Wrażenie ogólne było, że „ludzie” niczego nie
zrozumieją i nie wysiedzą do końca. Ja sam przewidywałem zaledwie parę przedstawień”.
(„Histoire du nouveau theatre”). Jednak chwyciło z miejsca, ale nie bez kłopotów: „Sala za
każdym razem była pełna, ale prawie co wieczór paręnaście zirytowanych osób opuszczało
teatr po antrakcie, albo po pierwszych słowach drugiego aktu (w którym sytuacja z
pierwszego dokładnie się powtarza). Najgorsi jednak byli tacy, którzy zostawali do końca, by
zrobić awanturę; parę razy doszło do ręcznej szarpaniny między zwolennikami i
przeciwnikami”. Ale wkrótce, „Godot” stał się przebojem; przełożono go na 20 języków. Jak
zareagował Beckett? „Oczywiście, nie mógł zaprzeczyć, że doznał niejakiej satysfakcji, ale
niepokoił się, czy nie popełnił bezwiednie ustępstwa wobec publiczności, jakichś łatwizn, z
których dotychczas nie zdawał sobie sprawy. Powiedział mi, że następną sztukę napisze tak,
że już po 5 minutach wszyscy uciekną z sali. Było to w tonie żartu, ale nieomylnie wyczułem
wewnętrzną zaciekłość. Zresztą sam się zastanawiałem, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu,
starając się za bardzo o efekt.”
Ale było już za późno! „Godot” nawet w Japonii wywołał entuzjazm!

13

KOMEDIA WIELKIEJ NIEMOŻNOŚCI
I słusznie. Jest to pisarstwo znakomite. O sztuce istnieje cała literatura krytyczna, zaś
zwrot „Czekanie na Godota” stał się sloganem literackim, niemal jak szekspirowskie „Być
albo nie być”. Wśród znanych mi omówień, ciekawe wydaje się co pisze P. Melese
(„Beckett”, 1966), zresztą w oparciu o oświadczenia samego autora. Krytyk traktuje Becketta
nie jako reprezentanta mody na „antyteatr”, lecz rozpatruje go na tle historii dramatu w ogóle:
i tak właśnie powinno się postępować w wypadku Becketta. Bowiem przynosi on teatrowi
europejskiemu coś, czego w nim nie było nigdy: obraz ludzkiej niemożności, atmosferę
niekończącej się impotencji, odtworzenie naszej bezsilnej niewiedzy. Zapewne jest to też w
ogóle nowe doświadczenie naszej epoki, nie podjęte przez literaturę wieków poprzednich.
Bowiem dramat był zawsze, przeciwnie niż u Becketta, domeną akcji, osiągnięcia, dążenia
oraz dobitnego wyrazu. Tymczasem Beckett sięga po doznania, które do tej pory uchodziły za
sprzeczne z charakterem dramatu, nieinteresujące dla sztuki, niejako nie dające się użyć:
bezsilność, bierność, paraliż działania.
Postaci Becketta różnią się zasadniczo od wielkich figur tragicznych. Bohaterowie
Sofoklesa czy Szekspira zmagają się z potęgami większymi od siebie. Koniecznością
państwową, przeznaczeniem, prawem moralnym; ich klęska budzi naszą litość, zaś ich opór
podziwiamy, może on się stać przykładem dla nas, by znaleźć w sobie siłę do stawienia czoła
naszym koniecznościom. Ale figury Becketta są ofiarami sytuacji niezrozumiałej,
niedorzecznej, nieuchwytnej, nie dającej się wytłumaczyć, ani nawet nazwać, i w rezultacie
nie potrafią zdać sobie z niej sprawy. Dlatego są oni nie dramatyczni, lecz groteskowi, jak
ktoś kto by usiłował łyżeczką wyczerpać morze, nie wiedząc co to jest morze.
Becketta porównywano nieraz do Kafki, owego drugiego proroka rozpaczy naszego wieku,
co jednak nie jest trafne. Pan K. w „Procesie” Kafki jest co prawda w ręku sił, do których nie
ma dostępu; zostaje oskarżony, osądzony i stracony przez mechanizm, na który nie ma
wpływu, lecz jednak zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jest zgubiony, ale opiera się
wewnętrznie, w swoim osobistym „ja” jest pewny siebie, rozumie, że nie zasłużył na swój
los. Tymczasem postaci Becketta w ogóle nie wiedzą co się z nimi dzieje.
By to wyrazić, Beckett używa dwóch środków, które również nigdy nie występowały
dotychczas w dramacie z podobną konsekwencją: powtórzenie oraz zanikanie. W jego
głównych sztukach drugi akt powraca dokładnie do sytuacji pierwszego; w jednej z ostatnich,
„Comedie”, drugi jest wręcz, słowo w słowo, odtworzeniem pierwszego. Zazwyczaj jednak
dzieją się niejakie odchylenia.
W „Czekając na Godota” Didi i Gogo sterczą pod drzewem wyschniętym, w drugim, który
podobno odbywa się zaledwie następnego dnia, drzewo dostało liści, co zresztą na nic się nie
przydało; w pierwszym obydwaj zamierzają powiesić się na sparciałym sznurze, do czego nie
dochodzi, w drugim również, ale tym razem na pasku od spodni (zresztą też ze sznurka), co
jednak wciąż nie następuje.
W „Radosnych dniach” Winnie jest zagrzebana w kopcu z piasku po pas i ma przy sobie
tylko torbę na zakupy, parasolkę i rewolwer, zresztą do niczego nie przydatny do samego
końca – zaprzeczenie owej zasady dobrej dramaturgii, że „jeżeli w pierwszym akcie wisi
strzelba na ścianie, to w trzecim ma obowiązkowo wystrzelić”. Jej mąż Willie („Will” znaczy
po polsku „wola”, angielskie „win”, znaczy „zwyciężyć”, co zaiste stanowi paradoksalną
ironię wobec zachowania się tych postaci!) zazwyczaj niewidoczny i tylko stękający od czasu
do czasu, wegetuje w nieokreślonej bliżej norze z tyłu za usypiskiem; Winnie szczebiocze,
maluje się, bawi szczotką do zębów itd., wreszcie zapada wieczór, akt się kończy. Zaczyna
się drugi: Winnie tym razem jest już pogrążona po szyję, ale wciąż ma swoją torbę i stale
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zachowuje się, jakby miała ruchliwy dzień pełen zajęć, mimo – przecież! – że mamy do
czynienia ze sztuką najbardziej statyczną w całych dziejach teatru światowego, jako że jedyna
występująca w niej postać (niedostrzegalny „mąż” się nie liczy) jest stale unieruchomiona,
najpierw do pasa, potem zaś może operować już tylko mimiką twarzy, jako że zagłębiła się z
kolei po szyję. Prócz tych zasadniczych powtórzeń konstrukcyjnych, w trakcie samego
dialogu odbywają się bezustanne nawroty.
W powieści „Molloy”, jej bohater, zabrnąwszy do lasu, i opadłszy wskutek zużycia energii
na czworaka, postanawia pełzać stale w kółko, bo, rozumuje: gdy zabłądziło się w borze i
staramy się iść prosto, okazuje się właśnie, że kręcimy się dokoła, a więc od razu będę się
obracał tam i z powrotem, by tego uniknąć. Stara on się niejako uratować przez świadome
idiotyczne powtórzenie. Bowiem nasze życie składa się, w gruncie rzeczy, z bezsensownych
lecz nieuniknionych powtórzeń, niegodnych istoty myślącej: czyż nie trzeba codziennie tak
samo wstawać z łóżka i tak samo wypić herbatę? Prekursorem Becketta w tym względzie był
ów student-nihilista z noweli Gonczarowa, który popełnił samobójstwo, bo znudziło mu się
sznurować i rozsznurowywać trzewiki. Inna rzecz, że w wieku XIX był to kawałek roboty,
zważywszy ilość haftek przy ówczesnych obowiązkowych kamaszach.

POETA I MISTYFIKATOR
Drugim decydującym środkiem użytym przez Becketta jest zanikanie – również postawa
sprzeczna z dotychczasową praktyką dramatu, uprawiającego, przeciwnie, stopniowe
rozwijanie – akcji. Postaci Becketta, niedorzecznie ruchliwe na początku, popadają wreszcie
w zaniechanie, bezwład i rodzaj katalepsji duchowej; jego sztuki kończą się nie tylko
dokładnie w takim położeniu w jakim się zaczęły, ale jeszcze z osobami zastygłymi w
bezruchu: „oczekiwanie na Godota” (nigdy nie nadchodzącego) trwa, w gruncie rzeczy, w
całej jego dramaturgii. Co więcej, sama w sobie własna twórczość Becketta ilustruje tę
tendencję: jego sztuki są coraz krótsze, coraz bardziej zwięzłe i przekształcają się w
stopniowe, głuchnące monologii.
W „Ostatniej taśmie Krappa” starszy pan, który co roku dyktował rodzaj prywatnego
pamiętnika do magnetofonu, wyciąga rolkę nagadaną przez siebie gdy miał lat 39 i prowadzi
dialog z obracającym się mechanizmem, stanowiącym niejako jego własny cień sprzed lat; w
pewnym momencie sięga po słownik, bo nie rozumie zwrotu, którego wtedy sam użył, zaś
dziś już zapomniał. Ostatnie słowa sztuki: „Krapp bez ruchu patrzy przed siebie. Taśma
obraca się w milczeniu”.
Jeden z ostatnich spektakli Becketta, „Acte sans paroles” (Akt bez słów), nie zawiera
dialogu i jest pantomimą: na pustyni pod samotnym drzewem człowiek składa i rozkłada
chustkę do nosa; z góry na sznurze zjeżdżają przedmioty, które nadaremnie stara się
pochwycić, wreszcie spuszcza się karafka (z napojem?), która również odjeżdża
niedosięgnięta; człowiek siada i popada w bezwład. Kurtyna.
W r. 1970 Beckett napisał ostatnią sztukę, na zamówienie teatru uniwersyteckiego w
Oxfordzie, również bez dialogu, trwającą zaledwie 30 sekund, pt. „Breath” (Oddech), która
składa się z dwóch tchnień: dziecka, które się rodzi i starca, który umiera, bo narodziny to jest
od razu śmierć.
Mogłoby się wydać, że twórczość podobnie ascetyczna, będzie niekomunikatywna,
odpychająca, martwa: skąd więc jej sukces? Bierze się on, z ostatniego być może, najbardziej
uderzającego paradoksu Becketta: jego sztuki są znakomicie napisanymi – komediami. Tak
jest. Nie pamiętam już kto, zdaje się Cocteau, powiedział o Beckettcie, że jest to tekst filozofa
Pascala, odegrany przez błaznów cyrkowych. G. Serreau nazywa go „Chaplinem na odwrót”.
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Co może mieć na myśli? Może to, że Chaplin śmieszy nas bez przerwy, ale zjawia się nagle
akcent melancholii i goryczy. Tymczasem Beckett, nadziany stale pesymizmem, nagle
sprawia, że dusimy się ze śmiechu. Beznadziejność naszego życia bynajmniej nie musi
nakłaniać do rozpaczy.
Osiągnięcie Becketta polega na tym, że jego tekst, jakoby ogołocony tak, że więcej nie
można, jednocześnie roi się od treści: nie ma tu jednego słowa niepotrzebnego. Udaje mu się
bez przerwy zachować równowagę między symbolizmem – który grozi mu na każdym kroku!
– i realizmem; na każdej stronicy jest tu, niejako, wszystko zarazem, jego sztuki przesuwają
się po całości życia, jako że jego postaci próbują czego się tylko da, żeby wybrnąć, usiłują się
porozumieć, przekonać, kłócą się, straszą się, przymuszają, jedna drugą – w owej przedziwnej
pustce becketowskiej znajduje się, paradoksalnie, lustro bieżącej codzienności.
Bowiem Beckett jest pisarzem odpowiedzialnym, który nie usiłuje nabrać nas na sztuczki.
Gdy pytano go, kto to jest nigdy nie nadchodzący Godot, odpowiedział, że sam nie wie:
„Gdybym wiedział, to bym napisał; ale czułem, że Didi i Gogo muszą oczekiwać na coś
podobnie nieokreślonego”. Cóż za różnica z takim np. lonesco (po raz trzeci go wymienię),
który robi łatwe kalambury, warte co najwyżej rysunku w piśmie satyrycznym, i rozwleka je
na pięć aktów. W jego „Nosorożcu” postaci stopniowo dostają rogów na nosie, czterech łap,
grubej skóry i zaczynają ryczeć jak w Afryce. Trwa to długo, jedno po drugim, w kolejnej
scenie ten i ów ma już ogonek, w następnej racice, itp., w dodatku autor nam wyjaśnia, że
idzie tu o stopniowe rozszerzanie się faszyzmu. Wiedzieliśmy o tym już w drugiej minucie
spektaklu, zaś musimy siedzieć jeszcze trzy godziny.
W „Krzesłach” staruszkowie, którzy splajtowali w życiu, wyobrażają sobie, że na ich
fotelach siedzą wybitne osobistości, których im zawsze brakowało, i przestawiają,
przestawiają, przestawiają meble. Ale „Sembol”! „Metafora bufora”, jak mawiał Gałczyński.
Właśnie porównanie Becketta, autentycznego poety, ze zręcznym mistyfikatorem lonesco,
pozwala umiejscowić Becketta: obydwaj byli zaliczani do modnego „antydramatu absurdu”,
która to maniera się wykruszyła, gdy czasy stały się bardziej optymistyczne i sytuacja świata
więcej rzeczowa; ale kto pozostanie? co dzisiaj ta sztuka może jeszcze przynieść?
Tu właśnie wypadnie się zastanowić, czym jest Beckett obecnie. Czy był tylko
przejściowym wyrazicielem minionych lat pięćdziesiątych, czy też ma coś więcej do
powiedzenia? W tym miejscu trzeba przytoczyć opinię w najwyższym stopniu zaskakującą,
pochodzącą od teologa protestanckiego Paula Tillicha, który określił Becketta jako jednego z
najwybitniejszych pisarzy RELIGIJNYCH naszych czasów.
Wymaga to niejakiego objaśnienia, do którego biorę się z trwogą; zahacza ono bowiem o
krytykę katolicyzmu, czego dziś należy unikać; ale co zrobić, inaczej się nie da powiedzieć
całej prawdy o Beckettcie. Ma on bowiem sekret, który ukrywał, ale który Tillich wysypał.
Zresztą Beckett sam się też zdradził, jednym jedynym zdaniem, zresztą najbardziej
gwałtownym, jakie zdarzyło mu się kiedykolwiek wypowiedzieć, i które stanowi wyjątek w
jego stylu, zazwyczaj wstrzemięźliwym. „Gdy autobus irlandzki przejeżdża obok kościoła,
wszystkie ręce podnoszą się i wykonują znak krzyża. Niedługo psy irlandzkie będą to także
robiły, zaś niewykluczone, że również i świnie”.
W oczach Becketta jest to gest zabobonny ze strony wyznania, do którego ma odrazę.
Bowiem Beckett pochodzi z purytańskiej rodziny protestanckiej i należy do mniejszości,
która w Irlandii była nie tylko prześladowana, lecz wręcz stała się ofiarą fanatycznej wojny
domowej. W oczach Becketta, katolicyzm jest chrześcijaństwem zdegenerowanym, które
przekształciło religię w magię, wciągnęło Boga do rozgrywek politycznych i rozmieniło go na
codzienne praktyczne przesądy. Dla protestanta jest to zdrada: religia jest jego osobistą
sprawą, wyłącznie między nim i Bogiem, i nie wolno mu używać jego imienia w żadnej
potocznej sytuacji. Niektórzy teologowie protestanccy, (należy do nich właśnie Tillich),
wręcz uważają, że pojęcia takie jak Bóg, Chrystus, Zmartwychwstanie itp. są tylko
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symbolami na użytek ludzki, za którymi kryją się prawdy niedostępne dla człowieczego
rozpoznania.
Dlatego należy unikać jakiejkolwiek ich interpretacji, i zostawić je do osobistego odczucia
każdemu chrześcijaninowi, tak jak on w swoim sumieniu potrafi je odebrać. Przy takim
założeniu, cała kościelna dosłowna wystawa katolicyzmu staje się dla protestanta czymś w
rodzaju bałwochwalstwa.
Otóż dla Tillicha, właśnie wstrzemięźliwość pisarstwa Becketta jest religijnością; unika on
jakiejkolwiek wzmianki konkretnej o Bogu, bo nie wolno mu jej robić, ale całe jego myślenie
zmierza „ku tamtej stronie”. Jego literatura wyraża nicość, pustkę, beznadzieję naszego życia;
zostaje tylko jedna wartość, jest nim poczucie potrzeby, braku, oczekiwania na „coś innego”.
Zdaniem Tillicha, Boga nie można spotkać w granicach naszych czterech wymiarów, z
pomocą naszej inteligencji, posługując się wszystkimi dostępnymi nam środkami: jedyne, co
nam pozostaje, to jest samo w sobie wewnętrzne dążenie. Wieczne czekanie na coś, o czym
nie wiemy nic więcej, jak że na to czekamy. Czekanie, którego postaci Becketta, mimo że
ogołocone ze wszystkiego, nie wyzbywają się nigdy i może jest ono wyrażone najdobitniej
wtedy właśnie, gdy ze wszystkiego rezygnują.
W pantomimie Becketta, wspomnianej wyżej, człowiek pod samotnym drzewem – które w
jego pisarstwie pojawia się parokrotnie – nadaremnie usiłuje pochwycić nęcące przedmioty,
opuszczające się na niedostępnych sznurach, i wreszcie zastyga w bezczynności, która
przecież znajduje się na granicy kontemplacji. Czy nie odpowiada to wskazówce luterańskiej:
„Trzymaj się krzyża (drzewa!) i czekaj”. Bowiem nic więcej nie jest dla nas dostępne.
Interpretacja ta przekształca Becketta w pisarza chrześcijańskiego, ale specyficznie
protestanckiego. Jednak jego czytelnicy katoliccy, i wszelacy inni, nie powinni się tym
zniechęcać; właśnie szerokość komentarza Tillicha, który zmienia Becketta w luterańskiego
mistyka, jest jeszcze jednym dowodem, ile możliwości zawiera to jakoby najbardziej
ascetyczne pisarstwo naszych lat.

OŚMIORNICA W RĘKAWICZKACH
Salvador Dali zmarł w wieku lat 85, jako ostatni z pionierów, którzy zmienili oblicze
sztuki naszego stulecia. W dodatku był on, obok Picassa, drugim najważniejszym
popularyzatorem jej osiągnięć. Bowiem bynajmniej nie były one ani oczywiste, ani proste, ani
komunikatywne. Jednak dzięki upartej akcji Picassa, szeroka publiczność przyswoiła sobie
deformację, jako uprawniony środek nowoczesnego artyzmu: nikt już dzisiaj nie ośmieli się
dusić ze śmiechu i stukać się palcem w czoło na widok portretu o dwóch nosach i oczach na
policzku, i jest to zasługa Picassa. Zaś dzięki efektownemu kabotyństwu Dali,
przyzwyczailiśmy się, że artysta ma prawo – zaś dzisiaj nawet, kto wie, czy już nie
obowiązek! – zestawiać ze sobą formy, przedmioty, pojęcia, które według potocznej logiki
nie mogą mieć ze sobą nic wspólnego.
Te dwie akcje zmieniły wygląd naszego życia. Gdy wychodzę na ulicę, widzę na afiszu
jelito grube, powiększone trzydziestokrotnie, lecz odtworzone dokładnie według atlasu
anatomicznego. W jego środek wkręcona jest kolosalna stalowa śruba, odrysowana wiernie
jak na fotografii instruktażowej inżynierii hydraulicznej. Wszystko razem jest to reklama
filmu – dajmy na to (cały ten przykład zmyślam) „Wesoła Żorżeta”: jest to raczej głupia farsa.
Zrozumienie jej wymaga wysiłku znacznie skromniejszego, niż potrzebny jest do
rozszyfrowania afisza, co stanowi paradoks, z punktu widzenia skuteczności reklamy, jakiej
jakoby afisz ma służyć; jest on wielokrotnie trudniejszy od filmu, do którego ma zachęcić.
Jednak dystrybutor zgodził się na niego. Dlaczego?
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Kolega z sekcji propagandy opowiadał mi, że z powodu opóźnienia nie został
wydrukowany plakat, przedstawiający supermrówkę, włażącą do superoka. W pół roku potem
tenże sam artysta zaproponował tę samą mrówkę w tymże samym oku, ale do innego filmu:
tam była to „Miłość na rozdrożu” (ciągle zmyślam, ale tylko dane, nie samo zdarzenie, które
jest prawdziwe), teraz zaś, „Przygody pioniera Pietii” (produkcja radziecka).
Jeżeli jednak dyrektor od kina nie protestuje, i drukuje co mu grafik przyniesie; jeżeli w
dodatku – co znacznie dziwniejsze! – tysiące najzwyklejszych obywateli, mijających
codziennie owe plakaty, nie wyrażają zaniepokojenia – to właśnie dlatego, że Dali robił, co
mógł, by nas przyzwyczaić, i wpływ jego dotarł również nad Wisłę. Nazwisko jego kojarzy
się dla europejskiego konsumenta kultury z dwoma niezwykłymi zestawieniami (podobnie
jak Picasso z krzywym profilem): l) „lejące się zegarki” – temat, którego Dali użył po raz
pierwszy w 1931 r. w obrazie dziś już klasycznym (w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w N.
Jorku) – „Trwałość pamięci”: oglądamy tam, na tle wizjonerskiego pejzażu nadmorskiego,
cztery olbrzymie kompletne zegarki ze śrubką, wskazówkami, cyframi („siódma za pięć”),
lecz rozmiękczone niby naleśniki, jeden przewieszony na gałęzi niby mokra szmata; 2)
„płonące żyrafy”: temat ten występuje u Dalego wielokrotnie, przy tym zwierzęta te nie tylko
stoją w płomieniach, lecz mają jeszcze, wzdłuż owej ich fantastycznie długiej szyi,
nawtykany komplet szuflad, których bywa do tuzina, odtworzonych według modelu
biurowego z dziurką na kluczyk.
Oczywiście, wykręcone nosy Picassa czy mokre zegarki Dalego, są to potoczne skróty ich
działalności, szalenie uproszczone i wreszcie krzywdzące; ale taki jest los popularyzatorów.
Ciekawe, że obydwaj oni byli Hiszpanami (zresztą działającymi poprzez Paryż; Dali pisał
głównie po francusku). Co może tłumaczy ich sukces jako propagatorów: znaleźli się z boku,
co pozwoliło im zachować dystans; Hiszpania nie uczestniczyła w I wojnie. Tymczasem
wstrząs, który zmienił nowoczesną sztukę, wziął się właśnie z tego kataklizmu; ale inni jego
uczestnicy byli bardziej wmieszani, spontaniczni, natychmiastowi, gdy Dalego stać było na
więcej refleksji. Historycy twierdzą, że szok kulturalny po I wojnie był bez porównania
gwałtowniejszy niż po II, ponieważ Europa była nie przygotowana na podobną katastrofę.
Toteż tematem sztuki staje się zawalenie świata wartości. Należy go odbudować na innych
zasadach. Ale jakich?
Przede wszystkim, obala się owe dotychczas szanowane. W sztuce ofiarami padają
realizm, impresjonizm, klasycyzm: należy oderwać się od nich jak najdalej. Co zresztą łączy
się też nie tylko ze stanem ducha, ale również z rozwojem techniki. Fotografia, kino,
nowoczesna poligrafia, sprawiają, że dotychczasowa sztuka odtwarzająca, imitująca,
rejestrująca, nie ma przyszłości: byle obiektyw z kliszą, jest lepszy, szybszy, dokładniejszy.
Ale Dalego to bynajmniej nie przygnębia; maszyny wezmą teraz na siebie nękające sztukę
społeczne serwituty; malarz już nie będzie musiał obsługiwać historii, problemów socjalnych,
wydarzeń obyczajowych, bo wszystkim tym zajmie się fotografia prasowa, i będzie mógł
zająć się nareszcie samym kształtem, barwą, linią dynamiczną – czym zaraz zainteresowali
się abstrakcjoniści – oraz własnym swoim życiem wewnętrznym, co z kolei stało się misją
Dalego.

PARANOJA POWINNA BYĆ SOLIDNA
Zaś środkiem, by to wyrazić, będzie właśnie łączenie skojarzeń – co stało się wielkim
copyright Dalego, i co następnie rozpropagował on na całe stulecie. Tu następuje właśnie owo
„nowe podejście do przedmiotu”: „przedmiot staje się nadrealistyczny, to znaczy, nie
związany z dotychczasową logiką, użytecznością, prawami fizycznymi, czy sensem jaki
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nadaje mu społeczeństwo”, „Tylko ja decyduję obecnie, jaki zrobić z niego użytek, i mogę go
włączyć do każdego mojego marzenia”.
Oczywiście, niezwykłe zestawienie przedmiotów nie było nowością, i występuje w sztuce
od dawna (podobnie zresztą, jak picassowskie deformacje, uprawiane już w grotach w
Lascaux): orzeł który nosi koronę, pan z tęczowymi skrzydłami u ramion, rzadko trafiają się
w naturze, natomiast widujemy coś podobnego na herbach, czy na obrazach aniołów. Tam
jednak, te niezwykłe zestawienia mają określony sens symboliczny, państwowy czy religijny;
natomiast Dali kieruje się już tylko własną dziką fantazją. Opracowuje styl, który określa jako
„paranoiczno-krytyczny” (”methode paranoia-critique”). Objaśnia go za pomocą
rozwlekłych wypowiedzi, w których powtarzają się zwroty: obsesyjny, systematyzacja,
fenomeny dotykalne, rygoryzm antyrygoryzmu, itp., i których wreszcie nie sposób zrozumieć.
Ale w tomie „Journal d’un genie” (Dziennik geniusza), który znalazłem w jednej z
bibliotek warszawskich, czytamy: „Metodę tę wymyśliłem przeszło 30 lat temu i stosuję ją z
sukcesem, mimo że do tej chwili nie wiem jeszcze, na czym ona polega” (en quoi elle
consiste, str. 202), Dali pisze to w 1963 r. Dlaczego więc ogłaszał przedtem owe jakoby
wyjaśniające, dęte komentarze? Ale przecież, na Boga, nie będziemy od Dalego domagali się
konsekwencji.
Tym więcej, że zwrot „paranoja krytyczna” pozwala rzeczywiście wyczuć, o co chodzi:
Dali operuje przedmiotami w sposób obłędny, ale każdy z nich jest przedstawiony wręcz z
maniacką szczegółowością obserwacyjną. Co wygląda na sprzeczność, i Dalego nieraz na ten
temat indagowano. Jego odpowiedź: „Ci którzy mają wizje, zauważają je dokładnie. To tylko
w kinie i na obrazach złych malarzy są one przezroczyste i o rozmazanych konturach. Ten kto
ma halucynacje, jest przekonany, że jest ona prawdziwa”. Paranoja Dalego jest solidna! Tym
więcej, że w jego przekonaniu, nie stanowi ona osobliwości, marginesu, chorobliwości,
odchylenia, dziwactwa: przeciwnie, jest to CAŁA PRAWDA.
Tu przychodzą Dalemu z pomocą dwie ideologie, które przyswoił sobie z entuzjazmem, i
których nie wyparł się do końca: freudyzm i surrealizm. Dali twierdził, że odwiedził Freuda w
Wiedniu i uzyskał od niego poparcie, którego to faktu jednak historycy nie zdołali
zweryfikować. Freud postuluje oswobodzenie głębokiej natury ludzkiej, której prawda
wewnętrzna została stłumiona, obezwładniona, skrępowana i wreszcie zafałszowana przez
cenzurę, nacisk rodzinny, rygor wychowania; surrealiści żądają tego samego, z tym że
dołączają tu jeszcze anarchiczny program społeczny; państwo, prawo, naród, religia,
tradycyjna moralność, to dla nich jedna seria oszustw, które doprowadziły do katastrofy;
droga do wyzwolenia, to podążanie za własną namiętnością, jedyną niewątpliwą prawdą, jaką
rozporządzamy.
Program ten wyrażają dwa niebywałe filmy, „Pies andaluzyjski” (1928) i „Złoty wiek”
(1930) – (obydwa znajdują się w Filmotece warszawskiej), nakręcone wspólnie przez Dalego
i Bunuela. Pierwszy zawiera jedną z głośnych scen w dziejach kina: Bunuel osobiście
przecina brzytwą oko urodziwej brunetce – które wypływa jej na policzek (było to oko woni).
Następnym obrazem był obłok przesuwający się przez księżyc w tym samym kierunku co
poprzednio ostrze brzytwy. Erotyzm, sadyzm, poezja: trzy główne tematy surrealizmu w
jednym ujęciu.
„Złoty wiek” był jeszcze bardziej jaskrawy, i zawierał wszystkie skandaliczne wyzwania
surrealizmu. Ojciec zabijał z fuzji 12-letniego synka (konflikt freudystyczny rodzice –
dziecko). Gubernator dopuszczał do katastrofy, w której zginęły tysiące, bo nie chciał
oderwać się od łóżka z kobietą (pasja erotyczna ważniejsza niż klęski społeczne). Czcigodna
staruszka na przyjęciu została pobita przez eleganckiego pana, bo ochlapała mu smoking
szampanem (to się tłumaczy samo przez się, prawda?). Chrystus w tradycyjnej szacie z
rękami umazanymi krwią, ale nie własną, wychodził z pałacu, w którym właśnie
zmasakrował osiem młodych dziewcząt (religia patronuje zbrodniom). Ostatni obraz
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przedstawiał krucyfiks obwieszony tuzinem skalpów zdartych z głów damskich. Film ten
stanowi punkt szczytowy aktywności programowej Dalego, ale wtedy też następuje przełom,
po którym droga artysty idzie niespodziewanymi zakosami.
Sygnałem do tej zmiany była awantura, właśnie z okazji „Złotego wieku”, którą Dali
odczuł jako szok, i którą sam opisuje. Wywołała ją grupa prawicowa (później współpracująca
z hitlerowcami) „Action Francaise”, z udziałem organizacji młodzieży katolickiej. „Połowa
projekcji minęła spokojnie, ale gdy na ekranie pojawił się szofer eleganckiej limuzyny, który
wysiada z niej i ustawia na chodniku cyborium (naczynie na hostie), po czym z samochodu
wyłaniają się dwie nogi damskie – wtedy manifestanci rzucili w ekran kilka butelek
atramentu, zapalili bombę duszącą, wzięli się do policzkowania widzów, i połamali fotele, po
czym zdemolowali wystawę w hollu kina, krając w strzępy trzy obrazy Dalego, oraz pięć
Ernsta i Miro”. Następnego dnia surrealiści wydali ulotkę, ze zdjęciami sali „po wizycie
przedstawicieli burżuazji szanujących sztukę i własność”, i z fotografią ekranu zachlapanego
atramentem, z podpisem: „Analfabetyzm chrześcijański”.
Jednak reakcja ta stawiała grupę surrealistyczną w sytuacji wątpliwej: była tu sprzeczność.
Artyści, którzy programowo wzywali do niszczenia, protestowali przeciwko wandalizmowi.
Gdzie tu konsekwencja? Znaleźli się oni wobec siły nie mniej gwałtownej jak oni, i która ich
wreszcie przerosła: wyłonił się hitleryzm. Od tej chwili zaczyna się rozsypka akcji
surrealistów.

GALANTERIA SURREALISTYCZNA
I tutaj, pierwszym dezerterem okazuje się Dali: dokonuje nawrotu w poglądach. Już
poprzednio, był on jedynym w grupie, okazującym zainteresowanie dla tradycji, i usiłującym
ją wprowadzić w obręb programu, co budzi irytację kolegów, ostro odrzucających przeszłość.
Surrealiści przeprowadzali wtedy parę jaskrawych akcji antyhistorycznych, ogłaszając np.
„Projekt wykorzystania pomników paryskich”; była tam propozycja, by „Panteon przepiłować
przez środek kopuły i obydwie połówki odsunąć o pół metra”.
Dali przeciwstawił się tej pogardzie dla dziejów na swój oryginalny sposób, mianowicie
wynajdował ukryte, nie uświadomione treści w najbardziej banalnych, popularnych dawnych
obrazach, np. w sentymentalnie dewocyjnym „Aniele Pańskim” Milleta, na którym chłop i
chłopka przerywają pracę w polu na dźwięk dzwonu, by odmówić modlitwę. Zdaniem
Dalego, mężczyzna który trzyma kapelusz przyciśnięty do łona, ukrywa pod nim urządzenie
męskie w stanie akcji, taczka obok była symbolem aktu seksualnego, zaś na przestrzeni
między postaciami zakopany był nielegalny noworodek.
Następnie Dali wziął się do interpretacji obrazu Meissoniera, malarza historycznego w
stylu hollywoodzkim; przedstawiony przez niego sztab Napoleona miał stanowić analizę
kolejnych ruchów nóg końskich, tak że ich zsumowanie składało się na pełny obraz biegu
kłusaka. Jednak kolegów Dalego niepokoiło, że te rzekome głębinowe odkrycia tyczyły
obrazów, z których pierwszy był dziełem bigota, drugi zaś nacjonalisty. Dali potem jeszcze
parokrotnie pisał o Meissonierze – odpowiedniku naszego Brandta czy Kossaka – traktując go
jako nie docenionego mistrza.
Wkrótce przechył Dalego na prawo staje się coraz bardziej widoczny: interesuje się on
hitleryzmem, wystawia obraz z postacią „nazistowskiej piastunki”, i zostaje wezwany na
spotkanie grupy, by się wytłumaczyć. Dali stara się obrócić seans w happening: przemawia z
termometrem w ustach, zdejmuje z siebie pół tuzina kalesonów umyślnie przedtem
nałożonych, twierdzi, że jego zajęcie się Hitlerem jest „czysto odruchowo surrealistyczne” i
że widzi Fuhrera zaopatrzonego w cztery jądra i sześć napletków: niemniej zebrani
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odmawiają mu poparcia. Dzieje się to w styczniu 1934 r.: od tego czasu, Dali odsuwa się
coraz bardziej od ruchu. Szef grupy Breton układa z liter jego nazwiska anagram „Avida
Dollars” (żądny dolarów), co Dalii chętnie aprobuje (w „Pamiętniku geniusza” powtarza
parokrotnie ten kalambur na własny temat z oczywistym zadowoleniem), ponieważ zmienia
orientację: postanawia osiągnąć sukces, zdobyć bogactwo, „stać się słońcem dla snobizmu, bo
snobizm to życie”, jak sam pisze.
Następuje przedziwnych 50 lat eksploatacji, w całkowitym przeciwieństwie do
rewolucyjnych początków Dalego: przedstawia się on jako rojalista, maluje żonę Galę, jako
Matkę Boską, bierze z nią trzeci z kolei (po cywilnym i kościelnym) ślub w obrządku
koptyjskim, ponieważ jest on najbardziej dekoracyjny wśród chrześcijańskich, zaś jego
luksusowa willa w Cadaques gości ministrów Franco na uroczystych kolacjach. (Dali, w
przeciwieństwie do komunisty Picassa, nie emigrował z faszystowskiej Hiszpanii).
I rzeczywiście, jak przepowiedział Breton, milionerzy kupują wyroby Dalego, zaś są one
bardzo rozmaite: Dali produkuje klejnoty, ceramikę, rzeźby z plastyku łączonego ze srebrem,
itp.: wypuszcza całe cykle grafiki, stwierdzając otwarcie, że są one łatwo sprzedażne, przy
tym ciekawe, że wciąż uważa się za Jedynego prawdziwego surrealistę”.
Jednak to, co udało mi się zobaczyć z jego ostatnich lat, jest raczej galanterią
surrealistyczną niż sztuką; powtarzają się tam trupie czaszki, w które wetknięty jest nagi
biust, bądź pośladek, czy nawet samo w sobie delikatne urządzenie damskie, w aureoli
„tajemniczego” promieniowania, z rozrzuconymi cyframi kabalistycznymi, itp. Dodajmy do
tego fantazyjne happeningi, na które Dali przybywa w złotym mercedesie wypełnionym po
brzegi kalafiorami, z panterą pomalowaną na niebiesko na smyczy... Jego dawni przyjaciele z
lewicy traktują ten jego ostatni okres jako zaprzaństwo.
Jest to zapewne przesada, bo Dali nigdy nie miał zdecydowanej opcji politycznej i nawet
jego gesty zainteresowania dla prawicy są w gruncie rzeczy dekoracyjne; Dali żąda powrotu
monarchii Filipa II, widzi się na jego dworze, zawija się w draperię w podwójnym kolorze
fioletowym i szkarłatnym, z czaszką nosorożca w jednym, oraz słonia w drugim ręku, i
sprawdza przed lustrami ustawionymi po przekątnej, czy to dobrze wygląda.

ŚWIAT ROZPŁYWAJĄCY SIĘ
W ciągu ostatnich lat Dali cierpiał na nowotworową chorobę krtani, która uniemożliwiała
mu mówienie, i powodowała upłynnienie mięśni gardła, przenoszące się stopniowo na inne
muskuły. Nasuwa się refleksja, czy dolegliwość ta, czająca się od dawna w organizmie, nie
zaznaczyła się w sztuce Dalego.
Podobnie było z naszym Gielniakiem, gruźlikiem, którego grafika stanowiła odbicie jego
choroby: występuje u niego pejzaż podzielony symetrycznie na dwie połowy, wypełnionymi
drobnymi migotliwymi elementami ornamentacyjnymi, abstrakcyjnymi owadami,
egzotycznymi bujnymi roślinami – jest to jakby obraz płuc rojących się od prątków.
Możliwe, że podobne przeczucie własnego stanu fizycznego kierowało też pędzlem
Dalego, gdy obsesyjnie zamieniał przedmioty o niewątpliwej, zdawałoby się, stałej strukturze,
na rozmiękczone, zapadające się i wręcz cieknące, co sprawia, że jego obrazy tchną
niepokojącym zagrożeniem, jakby otaczający nas świat tracił konsystencję i stopniowo
rozpływał się; przemiana materii nieożywionej, skały, metalu w płyn, który zdaje się nabierać
życia biologicznego i odwrotnie, przekształcanie się miękkich amebowatych kształtów w
kamień, niby w owych bajkach, gdzie rycerz, który naraził się czarownicy, zostaje zaklęty w
głaz – jest to wielki temat Dalego, który do dziś najbardziej uderza swoją oryginalnością na
jego obrazach.
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Zdaniem krytyków, te „pejzaże nowotworowe” z lat 30, stanowią najcenniejsze
osiągnięcia Dalego. Te właśnie płótna znajdujące się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Paryżu, udało mi się dwukrotnie obejrzeć. Ciekawe, że mimo ich niezwykłości, nie miałem
odczucia owej tajemnicy, na której Dalemu tak bardzo zależało, i nawet przeciwnie, wrażenie
ich szybko się zacierało, i nie czuło się potrzeby, by do nich wrócić: odsłaniały niejako swój
sekret z miejsca, za pomocą oryginalnego uderzenia, którego efekt jednak rychło się kończył.
Wywołuje zdziwienie i zainteresowanie, lecz nie daje przeżycia. Co więcej, nie robi wrażenia
rozmaitości: przedmioty albo się unoszą, albo się rozlewają... Dziwna rzecz, ale wiszące w
pobliżu rzeczy Matisse’a, którym Dali pogardzał, nazywając go „ślizgającym się po
powierzchni elegantem dla mieszczuchów” („Pamiętnik geniusza”, str. 85), zrobiły na mnie
wrażenie bardziej magiczne, i wpatrywałem się z satysfakcją w owe zestawienia kolorów,
zdawałoby się prostych, lecz promieniejących nieprzerwanym życiem.
Być może Dali, ów supermegaloman, arcykabotyn, samozwańczy geniusz o niewątpliwej
potędze hipnotyzującej, nie dał wreszcie dzieł przejmujących, i sugestia ich znika wraz z
naszym dramatycznym wiekiem; niemniej należał do tych, którzy zostawiają wpływ
nieusuwalny na mentalności swoich czasów. Gdy wychodzę na ulicę i na afiszu filmowym,
zamiast pary wpatrującej się w siebie zakochanym wzrokiem, która tam w gruncie rzeczy
znajdować się powinna, oglądam śrubę wkręconą w kiszkę, przekonuję się, że duch Salvadora
Dali krąży po Warszawie, mimo że jego noga nigdy tu nie postała.

KOMISARZ WAS ROZUMIE
Georges Simenon zmarł w wieku podobnie podeszłym, jak Beckett i Dali, 86 lat, jako
jeden z najzamożniejszych ludzi pióra w dziejach piśmiennictwa; miał posiadłości ziemskie w
Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych, którego to kraju ostatnio był przybranym
obywatelem. Jego publikacje w liczbie bliskiej pięciuset – w tym prawie sto powieści
kryminalnych z postacią komisarza Maigreta – były przełożone na 22 języki, w tym na
swahili i koreański. W dziejach tego gatunku osiągnął popularność światową, której dorównał
tylko Conan Doyle z Sherlockiem Holmesem, oraz Agatha Christie ze swoim Poirot i panną
(starą) Marple.
Ale nawet w porównaniu z tymi luminarzami, Simenon wyróżnia się. Przede wszystkim,
uderza trwałość jego kariery: Sherlock Holmes wydaje nam się historyczny: kojarzy się z
przełomem wieku, z epoką wiktoriańską, z mglistym Londynem, po którym krążą jeszcze
omnibusy konne; podobnie Agatha Christie ze swoimi eleganckimi salonami, na których ten
czy ów lord popełnił przestępstwo, została wyrugowana przez współczesny gangsterski
romans czarny i również należy do przeszłości; tymczasem Simenon funkcjonuje przez
przeszło pół wieku (pierwsza powieść z postacią Maigreta: 1931) z wyrównaną
intensywnością, stale jednakowo poważany przez amatorów kryminałów.
Następną zaskakującą osobliwością powodzenia Simenona jest, że czytany jest wszędzie,
mimo że środowisko jego powieści jest lokalne, ciasne i specyficzne; jest to z reguły nieduże
miasteczko we francuskiej prowincji, przeważnie na północy, w Bretanii i w Normandii
(Simenon pochodzi z Belgii) lub też są to odległe peryferie Paryża. Postaci Simenona nie
bywają na kosmopolitycznej Riwierze i na salonach Champs-Élysées, co by im nadało
charakteru światowego, lecz wegetują w małych portach nad zimnymi wodami – ulubionym
rekwizytem Simenona jest stały deszcz, i komisarz Maigret często narzeka, że jest
przemoczony, zaś główną jego fizyczną dolegliwością bywa katar. Wybitny aktor Jean Gabin,
który parokrotnie wystąpił w filmie jako Maigret, powiedział żartobliwie, że nadaje się
szczególnie do tej roli, i w ogóle do atmosfery Simenona, „ponieważ – gdy kamera zagląda w
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moje przymrużone niebieskie oczy – w Breście zawsze jest mokro”. A jednak, mimo tej
cokolwiek manierycznej monotonii, mimo zaściankowości, mimo całej owej małostkowej,
francuskiej specyfiki, powieści Simenona docierały do Tajlandii i nawet pod bieguny.
Dlaczego? Być może jest tu podobnie, jak w wypadku „Pani Bovary” Flauberta, która
mimo że również dzieje się na zakutej prowincji w minionym stuleciu, jednak bywa czytana
wszędzie. Silne porównanie! I czy Simenon na nie zasłużył? Z pewnością nie. Krytycy
literaccy nie mieli dla niego szacunku, i w leksykonach piśmiennictwa wymieniany jest
opornie, zazwyczaj na marginesie i w przypisku. A jednak coś w tym jest. Sformułowałbym
to tak: Simenon obniżył Flauberta, Balzaca i Zole, lecz podwyższył kryminał, i w ten sposób
nadał mu powszechność, jakiej nie miał on dotychczas.

ZBRODNIA PAŁACOWA I PROWINCJONALNA
Ale nie tylko na tym polega jego sukces: bierze on się też z zasadniczej nowości, którą
Simenon wniósł do samego w sobie gatunku kryminału. Można by powiedzieć, że Simenon,
nie rezygnując z formuły kryminału, jednak znajduje się stale w opozycji wobec jego
historycznego rozwoju. Kryminał się zmienia, ale Simenon trzyma się swojego. Może to też
jest jedna z przyczyn jego trwałości: mody w kryminale pojawiają się i znikają, ale Simenon
im nie ulega, i, niejako, unosi się ponad nimi.
Jest ciekawe obserwować, jak Simenon, będąc współczesny różnym kolejnym nurtom,
jednak wszystkie je wymija. Pierwsze powieści Simenona powstają, gdy w tym gatunku
dominują właśnie Holmes i Agatha Christie. Jest to kryminał dobrego towarzystwa. Holmes
jest szanowanym obywatelem, studiującym chemię i amatorem muzyki (gra na skrzypcach),
jego przyjaciel Watson opisujący jego przygody, jest lekarzem zasłużonym podczas służby w
koloniach. Holmes zajmuje się przestępstwami po amatorsku, zirytowany niemrawością
policji i pragnąc jej pomóc: jego celem jest obrona ustalonego ładu.
Cała twórczość kryminalna owego okresu jest w podobnym duchu. Nawet przestępcy mają
wtedy krój szlachetny, romantyczny, i w gruncie rzeczy państwowy: oprych Raffies, z okazji
urodzin królowej Wiktorii, przesłał jej pocztą złotą wazę, którą zgrandził w British Museum.
Arsen Łupin, „dżentelmen-włamywacz” okradał tylko łajdaków, zaś w ostatnich powieściach
wręcz zajął się likwidowaniem zbrodniarzy groźniejszych od siebie. Był znawcą sztuki, i gdy
wynosił z pałacu milionera-oszusta jego kolekcję obrazów, zostawił niektóre, z listem
wyrażającym pogardę właścicielowi, że nabył podobne knoty bez smaku; zaś swoje
nadużycia Lupin odkupił, wstępując na koniec do Legii Cudzoziemskiej.
Podobny krój towarzyski mają powieści Agathy Christie. Odbywają się one z reguły w
środowisku zamkniętym, lecz na wyżynie klasowej: są to posiadacze ziemscy, uczeni
uniwersyteccy, lordowie na wyprawie turystycznej, itp.; ktoś został zamordowany, wszyscy
są podejrzani, zabójcą okazuje się ten, po kim się tego najmniej spodziewaliśmy. Rodzaj ten
zmienia się wręcz w mechaniczną szaradę, w której „trup” właściwie przestaje być ofiarą
przestępstwa, lecz jest czymś w rodzaju figury szachowej, umyślnie usuniętej, by dostarczyć
problemu do rozwiązania.
Amatorzy tego gatunku, stowarzyszeni w klubach, opublikowali zasady, których nie wolno
przekraczać, np. „kodeks Ellery Queena” (od nazwiska wybitnego autora): zabronione jest
stosować nieznane skomplikowane trucizny, wprowadzać bliźniaki, z których jeden kryje
zbrodnie drugiego, itd.; jest to, po prostu, gra z przepisami, której oddają się przyzwoici
obywatele popierający obowiązujący porządek.
Wszystko to kończy się, gdy wybucha Wielki Kryzys, i jego skutek, II wojna światowa.
Dobre towarzystwo znika, pojawiają się najgorsze doły, zaś moralność przestaje mieć
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znaczenie: zaczyna się kryminał „czarny”. Odpowiada on swoim czasom: walce mrowisk o
przetrwanie, gdzie liczy się tylko naga siła: „Panowie, po co puszczać w oczy dym, człek żyje
tylko dzięki zbrodniom swym”, powiada Brecht.
Główną postacią staje się detektyw prywatny, wprowadzony przez D. Hammetta, który
zresztą sam uprawiał ten zawód w sławnej agencji Pinkertona, której znakiem firmowym jest
szeroko otwarte oko z podpisem: WE NEVER SLEEP (Nie śpimy nigdy). Bohater jego
„Sokoła maltańskiego” (znanego u nas z przekładu w serii „Kluczyka” i z filmu z
Humphreyem Bogartem, nadanym w TV), Sam Spade, jest bezwzględnym, obojętnym,
samolubnym cynikiem, manewrującym przebiegle między gangsterami i policją, tak by
wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie. Na pytanie: „Jakie są zasady?”, pada odpowiedź:
„Nie ma żadnych zasad”.
Policja jest podobnie nikczemna jak bandyci i wygrywa tylko dlatego, bo jest silniejsza,
liczniejsza i lepiej zorganizowana... Gdy ktoś mówi z oburzeniem detektywowi Marlowe (u
Chandlera), że komisarz zabił aresztowanego, ten wzrusza ramionami, zdziwiony, że taka
wypowiedź w ogóle padła: „Nie ma dnia, żeby policja kogoś nie zamordowała”.

METODA BEZ METODY
Jednak Simenon, który w trakcie tego całego procesu rozwojowego publikuje
nieprzerwanie, nie ulega żadnemu z tych trendów. Bywają powieści, w których Maigret w
ogóle nie przyczynia się do wykrycia przestępstwa, które niejako odsłania się samo, i jest on
tylko jego świadkiem; niejednokrotnie opowiada sam o wypadku, który go zaskoczył w jego
karierze, bez jego udziału. Na pytanie, jaką stosuje metodę, Maigret odpowiada: „Moja
metoda polega na tym, żeby nie mieć żadnej metody”.
A jednak, jest to niezupełnie prawda. Jego metodę można by nazwać „psychoanalityczną”,
mimo że Simenon – o ile mi wiadomo, bo nie czytałem wszystkiego – tego terminu nie
stosuje; tymczasem na tym właśnie polega jego decydująca nowość w kryminale. Maigret
stara się wyobrazić sobie psychologię poszukiwanego, odtworzyć jego uczucia, wejść w jego
duszę. W powieści „Maigret i człowiek z ławki” („Czytelnik”, 1975) żona Maigreta jest
zaniepokojona jego zachowaniem się: zmienił się, nie jest sobą, inaczej się porusza:
„Przypominasz kogoś innego”. „Maigret roześmiał się. Myślał tak intensywnie o Ludwiku
(zamordowanym), że zaczął zachowywać się tak, jak wyobrażał sobie jego zachowanie, i
przybierał jego miny”.
Z tego względu poszlaki, ślady, drobne wskazówki, które mogą naprowadzić na trop, i
które np. odgrywają tak decydującą rolę w metodzie Holmesa, dla Maigreta mają małe
znaczenie; kieruje on się raczej intuicją psychologiczną: stara się zrozumieć zbrodniarza. Ale
skutek tej postawy bywa kłopotliwy! Zrozumieć, to znaczy utożsamiać się, a stąd już tylko
krok od usprawiedliwienia! Toteż Simenona nieraz spotykał zarzut – w szczególności ze
strony krytyki amerykańskiej, która lubi sytuacje moralnie jasne, choćby nawet były
negatywne – że staje on po stronie zbrodniarza. Znany eseista Edmund Wilson wytknął mu,
że „naśladuje Dostojewskiego, ale w tym co najgorsze: w aprobacie dla przestępcy, co u
rosyjskiego pisarza płynie z jego głębokiej religijności, gdy u Simenona nie ma podobnie
poważnego uzasadnienia”.
Może rzeczywiście nie ma; ale jest coś innego, co właśnie zjednało Simenonowi
czytelników wszędzie: sugestia, że w gruncie rzeczy idzie o „każdego z nas”; że i my
moglibyśmy znaleźć się w podobnej sytuacji, że i ty czytelniku, miałbyś nieraz ochotę
popełnić coś podobnego, i wtedy Maigret myślałby o tobie jak w czytanej przez ciebie
powieści. Skojarzenie podobne nie przyjdzie nam do głowy przy lekturze Conan Doyle’a, bo
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Holmes ma do czynienia z przestępcami rzadko podobnymi do nas, wyjątkowymi, i nawet
monumentalnymi, jak geniusz zła prof. Moriarty; ani z okazji Agathy Christie, bo mało kto z
nas jest lordem; ani również gdy trafimy na kryminał czarny, w którym gangsterzy, po
zamordowaniu szefa konkurencyjnej bandy, kopią go w twarz, aż do jej zmiażdżenia, i potem
muszą wycierać buty lakierki z krwi w trawie (patrz J.H. Chase: „The Flesh of the Orchid”
bo skąd dziś wziąć lakierki.
Co więcej, sam Maigret – nasz ewentualny „przeciwnik” – nie ma nic z owej
przemądrzałej arogancji Holmesa, stawiającej go wysoko ponad przeciętnością, czy z owej
zimnej obojętności detektywów powieści czarnej, pozbawionych wrażliwości, co czyni z nich
postaci o ponadludzkiej twardości. Maigret jest zwyklakiem, konformistą, i zdecydowanym
drobnomieszczaninem, i nawet cokolwiek ciasnym, tak że niejeden czytelnik może się
uważać za lepszego od niego. Jego życiorys znajduje się w tomie „Les mèmoires de
Maigret”, z r. 1951, w którym wspomina on m.in. pierwszą wizytę w jego komisariacie
młodego dziennikarza nazwiskiem Georges Sim (był to początkowy pseudonim Simenona!),
który potem go opisał.
Ojciec Maigreta był dzierżawcą gruntowym na wsi, Maigret wybrał się do Paryża z
zamiarem by zostać lekarzem, ale nie bardzo mu szło; do policji wstąpił namówiony przez
starego sympatycznego sąsiada, który był zawodowym konfidentem, i potem zainteresował
się tą pracą; poślubił Louise, siostrzenicę znajomego technika, i spędził z nią całe życie. To
wszystko o nim samym; poza tym, opowiada już tylko anegdoty o funkcjonowaniu
komisariatu, czy takie ciekawostki, że gdy zaczął karierę, policjanci musieli obowiązkowo
nosić wąsy (lata 1905...), zaś inni obywatele brody, bo kto nie miał zarostu, był albo
księdzem, albo zawodowym lokajem (ciekawe! to tłumaczy, dlaczego widzimy tyle
uwłosienia na portretach z owej epoki).
Po czym następuje wypowiedź, która jest wręcz kluczowa dla programu Simenona: „My,
policjanci zawodowi, nie kierujemy się uczuciami, i bywa, że czujemy się bliscy
przestępcom, którzy bywają ubodzy jak my, bo nie jesteśmy przecież zamożni: ale cóż, każdy
ma swoją robotę i trzeba ją wykonać”. Tak więc u Simenona nie tylko łamiący prawo może
być „każdym z nas”; ale sam tropiący nas Maigret – również.
Miewa on odruchy zaskakująco małostkowo konwencjonalne. Np. wstydzi się, że na jego
biurku stoi butelka koniaku z pustym kieliszkiem – ponieważ przesłuchiwał przed chwilą
nałogowego alkoholika, który sypie dopiero gdy sobie łyknie, więc trzeba było poczęstować
go służbową porcją; tymczasem wchodzi już następny interesant, i może pomyśleć, że to sam
Maigret pociągał! Porównajmy to np., z porucznikiem Alem Wheelerem z czarnej powieści
„The Temptress” Cartera Browna, który w jej trakcie wypija 32 litry whisky, jak obliczył
recenzent „Saturday Review”, sumując szklanki wymienione na każdej stronie.

NA DNIE PRZECIĘTNOŚCI
Ta przeciętność Maigreta ma decydujące znaczenie dla posłania kryminałów Simenona.
Rozciąga się ono również na wypadki, oraz na środowisko, w którym Maigret operuje. Jest
ono z reguły tak zwyczajne, tak codzienne, tak potoczne, że bardziej nie można. Znajdujemy
się tu w księżycowej odległości od orientalnych trucicieli Conana Doyle’a, arystokratów i
archeologów Christie, czy mistrza wyczynowości Jamesa Bonda. Miasteczka, których jedyną
funkcją jest, że istnieją, oraz osoby, których życie polega na tym, że mają rodzinę, zaś
rodziny, że mają ich.
I tu znowu jesteśmy na poziomie, który można by określić „każdy z nas” – i który stanowi
znak firmowy Simenona. Zazwyczaj występują u niego dwie sytuacje: ktoś taki sobie
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popełnia zbrodnię, przeważnie w rezultacie nieznośnej sytuacji familijnej, bądź też grupa
miejscowych rozpanoszonych notabli dopuszcza się przestępstw, których ofiarami padają
niewinni. „Posępne kulisy drobnej francuskiej burżuazji” pisze w związku z Simenonem
McLuhan. Zapewne. Ale jest też tu coś więcej. Spróbujmy zobaczyć to na typowych
przykładach, reprezentujących właśnie owe dwa powtarzające się u Simenona układy.
„Maigret i człowiek z ławki” (1939). Ludwik Thouret, magazynier, zostaje zamordowany
nożem w plecy w zaułku. Żona jest zdziwiona, że nosi żółte buty i czerwony krawat, których
nigdy nie wkładał. Był wzorowym obywatelem, udającym się regularnie do pracy i
powracającym wieczorem, lecz rodzina, żona, córka, lekceważyły go sobie, bo nie robił
kariery. Maigret ustala, że: Thouret już od paru lat nie pracuje tam, gdzie jakoby był
zatrudniony, bo firma splajtowała, co ukrywał; wynajmował pokój i miał w nim utrzymankę;
wszedł w spółkę z zawodowym złodziejem, którego poznał przypadkowo, siedząc
zrozpaczony po utracie pracy na ławce, i razem okradali sklepy w ten sposób, że partner
zostawał w sklepie na czas zamknięcia w trakcie przerwy obiadowej, udając klienta i
ukrywając się gdzie się dało, i potem wyrzucał w ubikacji kasę przez okienko, pod którym
czekał Thouret. Thoureta zabił i obrabował zawodowy gangster z Marsylii. Główną treścią
powieści jest rekonstrukcja życia Thoureta, zaszczutego, sterroryzowanego, prześladowanego
przez rodzinę, i który bierze się do przestępstwa z rozpaczy, tworząc sobie drugie fałszywe
życie. Dla Maigreta to on – mimo że uczestnik kradzieży, drobnych zresztą – jest postacią
najbardziej tu ludzką, i komisarz decyduje się ukryć jego przeszłość.
„Żółty pies” (Le chien jaune). W Concarneau (port w Bretanii) panoszy się kilku
zamożnych notabli. Jeden z nich zostaje zabity; w miejscowej restauracji usiłowano ich otruć,
dosypując strychniny do ich aperitifu, co jednak przedtem wykryto; czują się zagrożeni,
wytwarza się nastrój paniki; aresztuje się włóczęgę, który pokazał się w okolicy. Okazuje się
on marynarzem, który został wykorzystany przez spółkę owych magnatów w ten sposób, że
wynajęli go do przewozu transportu kokainy nie mówiąc mu o zawartości, i potem sami
zadenuncjowali go; w takim wypadku wartość skonfiskowanego przez władze narkotyku
zostaje wypłacona donosicielom, co wynosiło znaczną sumę. Marynarz poszedł na lata do
więzienia, ale udało mu się wyjść wcześniej, i jego ukazanie się rozpętało porachunki między
zagrożonymi notablami, stąd owe zbrodnie, dokonywane, jak się okazało, między nimi przez
nich samych.
Tytuł powieści pochodzi od psa marynarza, który plącze się po mieście, niby niepokojące
ostrzeżenie. Ale jest tu punkt nie wyjaśniony: próba otrucia w knajpie. Maigret wie, że
strychniny dosypała kelnerka, narzeczona pokrzywdzonego; notable zniszczyli szczęście ich
obydwojga. Otóż Maigret oświadcza, że to on wsypał truciznę, traktując to jako
prowokacyjny sprawdzian – lecz miał zamiar ostrzec zagrożonych tuż przed wypiciem; w ten
sposób ratuje dziewczynę od odpowiedzialności. Jest tu znowu charakterystyczny przykład
postawy Simenona wobec przestępstwa: zostaje ono usprawiedliwione przez Maigreta, bo
kelnerka broniła się rozpaczliwie przed łajdakami gorszymi od niej i jej chłopa.

MAIGRET WŚRÓD POLAKÓW
W „Żółtym psie”, który jest jedną z najlepszych powieści Simenona, napisaną w r. 1936,
odzywa się echo ówczesnego Frontu Ludowego; bogacze wykorzystują człowieka pracy i
jego dziewczynę. Simenon jednak nie jest pisarzem politycznym, i unika wzmianek na ten
temat. Niemniej, staje się coraz bardziej reakcyjny, konserwatywny, i udziela mu się
mentalność drobnomieszczańska, w której kręgu jego pisarstwo przecież się obraca.
Objawia się to w rosnącej niechęci do cudzoziemców: w ostatnich powieściach
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przestępcami antypatycznymi (bo są u niego i tacy) bywają Arabowie, Algierczycy, Włosi:
„65 procent zbrodni we Francji, to obcy”, powiada Maigret. Polacy przewijają się u Simenona
często, przeważnie tylko w tle, ale zawsze w środowisku przestępczym. W „Mèmoires de
Maigret” komisarz oświadcza: „Nie mam nic przeciwko Polakom, nie jest to jakiś naród
specjalnie przewrotny (pervers), ale wtedy (w latach 20-tych) Francja importowała ich do
pracy w kopalniach; wśród nich było wiele mętów (déchet), z którymi policja miała kłopoty”.
„W hotelu przy ulicy St. Antoine zameldowany był jeden Polak, ale mieszkało ich tam ośmiu
leżąc na podłodze, zdaje się że właściciel nawet o tym nie wiedział. Szefem ich była kobieta,
która kierowała ich do różnych kradzieży, i gdy się udawały, odbywała ze zwycięzcą pożycie
jako nagrodę, ku wściekłości pozostałych, którzy potem takiego bili. Byli groźni, ale trzymała
ich twardo: byłem świadkiem, jak jednego, istnego olbrzyma, spoliczkowała zwymyślawszy
go po polsku, co przyjął pokornie”.

CO CZYTAĆ Z SIMENONA
Udało mi się przeczytać 18 powieści, w których występuje Maigret, co stanowi mniej niż
połowę całego cyklu. Amatorzy Simenona uważają za najlepsze pozycje przedwojenne, z
serii „Fayarda” (od nazwiska wydawcy, w charakterystycznej żółtej okładce). Co do mnie,
nie odnoszę takiego wrażenia.
Simenon jest pisarzem wyrównanym, i każda jego powieść bywa ciekawa. Za najlepsze, z
wydanych po polsku, uważam wspomnianego już „Maigreta i człowieka z ławki”, „Niepokoje
komisarza Maigreta” („Srebrny Kluczyk”, Iskry, 1970), „Rozterka komisarza Maigreta”
(Seria „Z jamnikiem”, Czytelnik, 1971), oraz „Bracia Rico” (Iskry, 1973); w tej powieści
Maigret nie występuje, dzieje się ona w Ameryce, i ma za treść losy jako tako uczciwego
mafioso, który na próżno usiłuje się oswobodzić od organizacji; jest to osobista,
pesymistyczna, typowo simenonowska i sfrancuziała wersja dramatu, znanego nam od zgoła
innej, raczej heroicznej strony z oryginałów amerykańskich.
Maigret wystąpił w licznych filmach, i w dwóch serialach telewizyjnych, ale nie bardzo
mu się tam poszczęściło; z tych które znam, najlepsze wydają mi się: „Noc na rozdrożu” (La
Nuit de Carrefour) jeszcze z r. 1932, w reżyserii Jeana Renoira, z Pierre Renoirem jako
Maigretem (obydwaj oni byli synami malarza impresjonisty Renoira). Film ten był w naszej
TV dawno temu; zdaniem Simenona, P. Renoir najlepiej pasował do jego wizji Maigreta: był
nieduży wzrostem, spokojny, z uważnym spojrzeniem i twarzą cokolwiek banalną, lekko
obrzękłą. Co do mnie, bez porównania bardziej przekonujący wydał mi się Jean Gabin w
„Maigret zastawia pułapkę” (Maigret tend un piége), w reżyserii Jeana Delannoy; film ten
miał u nas powodzenie w sezonie 1960.

POŻEGNANIE WIEKU XX
Śmierć Simenona skłania do jeszcze jednej refleksji. Odchodzi jedna z ostatnich postaci,
charakterystycznych dla wieku XX. Simenon ma bowiem swoje miejsce w dziejach gatunku,
który – w domenie sztuki popularnej – był typowy dla mijającego stulecia. Stworzyło ono
pakiet rodzajów, które nie istniały dotąd w historii kultury: western i thriller kinowy, jazz i
rock, komiksy, science-fiction, horror oraz – kryminał, który rodzi się na progu wieku,
właśnie wtedy, gdy zaczyna się również film, gdy Armstrong bierze się do swojej trąbki, gdy
pojawiają się pierwsze historyjki o podróżach galaktycznych. Cała ta eksplozja nieznanych
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form stanowi jakby drugi kraniec – do odbioru przez miliony – kultury tego wieku, gdy
jednocześnie na głównym froncie odbywał się ferment nie mniej rewolucyjny, tworząc sztukę
pierwszego rzędu – lecz jakiej również nigdy nie było.
Wszystko to odpływa wraz z wiekiem XX: nie żyje Picasso, Klee i Dali, Strawiński,
Bartok i Schoenberg, ale także wykruszyli się pionierzy owego kręgu masowego. Wiek XX
się kończy. Był on potworny, ale też i było na co popatrzeć. Byłem i ja widzem owego
spektaklu, mimo że bilet kosztował mnie drogo, nieraz bardzo drogo, i nawet parę razy
zostałem ciężko ochlapany, gdy siedziałem za blisko areny. A jednak był to kawał widowiska,
i w porównaniu, lata obecne wydają się monotonne, zaś nadchodzące zapowiadają się jako
wręcz nudne. Simenon zaś stanowił część przedstawienia, może skromną, gdzieś tam w
antrakcie, ale jednak. Składam więc dłonie do oklasków, również dla niego, gdy zapada
kurtyna nad tym dziwnym stuleciem.

W OBRONIE SIMENONA
Artykuł o Simenonie był częściowo drukowany w tygodniku „Polityka”, i wywołał
polemikę, którą pozwalam sobie tu dołączyć ponieważ ilustruje ona temat tej książki:
stosunek do kultury XX wieku. Stefan Kisielewski sprzeciwił się przedstawionemu wyżej
portretowi Simenona, broniąc mentalności, która pochodzi ze stulecia jeszcze
wcześniejszego; doprowadziło to do dalszych wyjaśnień. Zamieszczam poniżej dwie główne
wypowiedzi. Oto one:
Przeszło 20 lat temu (1969) Zygmunt Kałużyński umieścił w „Polityce” artykuł o
Georgesie Simenonie, w którym przedstawił go wyłącznie jako poczytnego autora
„kryminałów”, w których występuje detektyw – komisarz Maigret. Wzburzyło mnie to głęboko
i napisałem wówczas (z Makowa Podhalańskiego) list do Kałużyńskiego, że popełnił
karygodne fałszerstwo, Simenon bowiem to wielki pisarz, autor długiego szeregu znakomitych
powieści psychologiczno-obyczajowych, a pseudo zresztą kryminalne „Maigrety” stanowią
ilościowo i treściowo margines jego twórczości. Kałużyński odpisał mi wówczas uprzejmie,
ale pokrętnie, że owszem, zna rzekomo inne powieści Simenona i że nie zamierza zadzierać z
„klanem simenonistów”. Ale...
Minęło lat 20, Georges Simenon zmarł w Szwajcarii i oto Kałużyński dosłownie niemal
powtarza swe dawne bajki, zestawiając Simenona z wielkim lecz staroświeckim Conan
Doylem oraz z nudnie schematyczną Agatą Christie. O ogromnej twórczości powieściowej
Simenona ledwo wspomina, a artykuł swój zaopatrzył całkowicie błędnym nadtytułem
„Krytycy literaccy nie mieli dla niego szacunku”.
Leży przede mną jedna z wielu książek napisanych o Simenonie, pochodząca z roku 1961.
Są tam zebrane wypowiedzi osób, twierdzacych, iż Georges Simenon to największy
francuskojęzyczny pisarz naszej epoki, a może w ogóle największy pisarz stulecia. Osoby te to
m.in. Andre Gide, Henry Miller, Francois Mauriac, Jean Cocteau, Paul Morand, Jean
Renoir. Marcel Ayme napisał, że Simenon to „Balzac bez dłużyzn”. Był to twórca Maigreta
kandydatem do nagrody Nobla, nie dostał jej wprawdzie, ale warto przypomnieć, iż nie
dostali jej również Proust, Conrad, Greene i inni.
Zygmunt Kałużyński w swojej interesującej skądinąd analizie Simenona jako rzekomego
autora kryminałów (Kałużyński zresztą w powodzi niedokładności, zmyśleń i mistyfikacji
zawsze w końcu coś ciekawego napisze), popełnił więcej jeszcze błędów oraz przeinaczeń.
Pisząc (sugestywnie) o mglistych północnych miasteczkach, w których operuje Maigret,
zapomina, że 90 proc. „maigretów” rozgrywa się w Paryżu. Twierdząc, że „Simenon nie jest
pisarzem politycznym i unika wzmianek na ten temat”, Kałużyński ignoruje powieść
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„Premier” (tłumaczoną na polski i wyświetlaną u nas), oraz genialne wręcz mikropowieści
„Podejrzany” („Le suspect” i „Uciekinier” („L’évadé”), a także „Mały człowiek z
Archangielska”...
Simenon wydał około 500 książek (powieści, nowele scenariusze, wspomnienia, reportaże),
w tym około 400 w formie beletrystycznej (wczesne pod pseudonimami). Jalieś 300 spośród
nich zaliczone być może do literatury „poważnej”, opowieści „kryminalnych” z Maigretem
napisał jedynie około 70 (w latach 1929-1935 oraz 1942-1971). Na zasadzie połowy ze
szczupłej liczby „Maigretów” Kałużyński wyrokuje o pisarzu, wydanym w różnych krajach w
liczbie 500 milionów egzemplarzy (ze Związkiem Radzieckim, nie na czele tym razem, lecz w
kolejce), którego wydanie zbiorowe wynosi 74 opasłe tomy, który zainspirował 50 filmów
najwybitniejszych reżyserów świata. Wyrok Zygmunta K. jest przy tym bezapelacyjny: pisze
on, że jeśli wiek XX traktować jako wielkie i straszne przedstawienie, to „Simenon stanowił
część przedstawienia, może skromną, gdzieś tam w antrakcie, ale jednak...”
Nie ma zgody Mopanku, hańba, granda, fałsz! Komisarza Maigreta owszem, wszyscy
kochamy jak przyjaciela. Pamiętam, gdy przechodząc kiedyś w Paryżu przez Quai des
Orfevres zagadnąłem stojącego na warcie policjanta o Maigreta, ze śmiechem pokazał mi,
gdzie komisarz urzędował i którędy wchodził. Cudaczna to rozrywka, gdy fantazja staje się
życiem!
Ale casus Simenon to sprawa ważniejsza. Dla mnie to nie jest, jak dla Kałużyńskiego,
literatura „wagonowa” czy „dworcowa”, dla mnie Simenon to świadek i inspektor epoki, nie
mniej ważny od Dostojewskiego. Tyle, że Dostojewski napisał cztery powieści na temat jednej
zbrodni, a Simeon napisał ich dwieście. Co bystrzejsi krytycy dostrzegli to już dawno, a także
jego przedziwny zwrot do „antypowieści” („Zbrodnia moich przyjaciół”). Zygmunt
Kałużyński niewiele zaczerpnął z tego morza twórczości. Ja książek nie pożyczam, niech się
sam postara.
Śmierć Simenona odczułem jak śmierć bliskiego przyjaciela, choć raz tylko w życiu z nim
rozmawiałem – a łatwym rozmówcą to on nie był. Ale obcowałem z nim lat przeszło 40. Stąd i
moja złość na lekkomyślnych oceniaczy.
Stefan Kisielewski

W OBRONIE MAIGRETA
Stefan Kisielewski usiłuje przekonać, że Simenon jest nie tylko autorem kryminałów, lecz
twórcą powieściowym równym Dostojewskiemu i zasługującym na nagrodę Nobla. Uważa
moją wypowiedź, że „krytycy literaccy nie mieli dla niego szacunku” za „całkowicie błędną”,
i przytacza książkę o Simenonie, w której korzystnie wypowiadają się o jego beletrystyce F.
Mauriac, P. Morand, M. Ayme i inni.
Jednak nie są to krytycy, lecz autorzy, którzy zapewne chcieli udzielić poparcia koledze. Z
krytyką jest inaczej. „Miejsce Simenona jest w niepewnej strefie pół-literatury
(infralitterature). Należy on do pisarstwa felietonowego, uporczywie monotonnego, które
sprawia niejakie wrażenie dzięki wyjątkowej obfitości. Jest to typ roboty powieściowej
naiwnej (innocent)”. Opinia ta pochodzi z „Panorama de la litterature francaise” G. Picona
(Gallimard, 1960) i znajduje się na str. 145. Praca ta poświęca wielostronicowe rozdziały
czołowym pisarzom; o Simenonie jest tu 9 wierszy, z których przytoczyłem 5.
Podobnie potraktowany jest Simenon w książce J. Rousselota czy w „Guide de la
litterature francaise” M. Girarda (wyd. Seghers), gdzie mowa tylko o jego kryminałach, w
„Słowniku autorów” Laffont-Bompianiego występuje również jako autor „Maigretów”.
Przepraszam, że się tak mądrzę, i truję bibliografią, ale to dlatego, że podobnie szantażuje
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Kisielewski. Może wystarczyłoby, że ja też czytałem beletrystykę niekryminalną Simenona;
są to powieściątka, powieściutki i powieścidełka, jakie w świecie tłucze dziesiątki tuzinów
beletrystów.
Natomiast oryginalność Simenona polega na wprowadzeniu obrazu codzienności do
kryminału, jednego z wielkich popularnych gatunków, które składają się na kulturę naszego
wieku. Los Simenona przypomina tu Dumasa, który uważał się za ambitnego dramatopisarza,
o czym dzisiaj nikt już nie wie, natomiast żyje on dzięki romansom przygodowym, które pisał
dla zarobku. Kisielewski, adorując Simenona, jako równego Balzakowi i Dostojewskiemu, w
co nie sposób uwierzyć, wyrządza mu jak najgorszą przysługę: wpędza go na cmentarz
zapomnienia. Kisielewski przytacza, że w świecie wydano 500 milionów egzemplarzy
Simenona, ale nie podaje, że zaledwie 3 procent tego nakładu to jest jego beletrystyka
obyczajowa, zaś reszta, to właśnie „Maigrety”.
Ocena Simenona zależy od kryteriów. Kisielewski wielokrotnie udowodnił, że nie należy
do tego wieku: robi powieści jak Orzeszkowa, pisze muzykę – bo jest też kompozytorem – o
której Wagner już w r. 1880 sądził, że jest przestarzała, i wyznaje wiktoriański liberalizm. W
twórczości Simenona, który ma dwie dusze, Kisielewski oczywiście musi doceniać ową
anachroniczną, ale nie powinien przeszkadzać w korzystaniu z tego, co współczesne osobom
pochodzącym z bieżącego stulecia. Odnosi się to również do Simenona.
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II
Z DNIA NA DZIEŃ
Ta część książki jest pamiętnikarska, ale nie w sensie kroniki, lecz jako spontaniczna
reakcja. Bowiem powodem do każdej z tych notatek było coś, co się wydarzyło, na co
trafiłem, albo co zaintrygowało. Nie podaję więc dat, bo teksty te zawierają same w sobie
swoją przyczynę: bywa, że są to wręcz rocznice (Rewolucji Francuskiej, Września 39),
czasem jest to lektura albo podróż, a nawet zwykła irytacja. Niemniej, wybrałem spośród tych
zapisków owe tyczące głównego tematu książki: przełomu, jaki dokonuje się w naszej
mentalności na progu lat 90-ych.

POLSCY BONDOWIE
W związku z pojawieniem się u nas filmów z tajnym agentem Jamesem Bondem,
przeczytałem blisko dwa tuziny powieści z cyklu „szpiegowskiego”, dostępne w naszych
bibliotekach, i uderzyło mnie, że prawie w każdej z nich występuje Polak w służbie wywiadu
brytyjskiego. Ponieważ zaś trzej, główni autorzy tego gatunku, Ian Fleming (twórca Bonda),
John Le Carré i Len Deighton byli czynnymi pracownikami wywiadu, i korzystają ze swoich
doświadczeń, wyglądałoby na to, że nasi rodacy odegrali niejaką, choć mało znaną, rolę w tej
branży.
Jest ona zresztą z reguły podrzędna: Polak – zwykle dawny kombatant, który po wojnie
wstąpił do wywiadu – otrzymuje zazwyczaj doraźne zadanie straceńcze i szybko znika.
Jednak w życiorysie Bonda, Polak odegrał rolę poważną. Vesper – jedyna dziewczyna, którą
Bond naprawdę kochał, okazała się agentem podwójnym i popełniła samobójstwo, co
spowodowało trwałą nienawiść Bonda do wywiadu komunistycznego, jako sprawcy tego
nieszczęścia. Mianowicie, Vesper była przedtem kochanką polskiego lotnika, który został
zrzucony z misją na Warszawę, lecz schwytano go, torturowano, opowiedział o Vesper, i do
niej z kolei zwrócili się czerwoni, strasząc, że zabiją jej chłopa, jeżeli nie będzie im służyła.
Vesper następnie pokochała Bonda, i nie widząc wyjścia z tej rozpaczliwej sytuacji,
zdecydowała sama się zlikwidować.
Agent Polak z owej powieści („Casino Royale”), który, jak się zdaje, zachował się raczej
niedołężnie, w ogóle się w niej nie pojawia, i podobnie marginesowa jest rola innych naszych
w tej literaturze. Jedynie w dwóch powieściach – mam tu na myśli oczywiście tylko te, z
którymi się zetknąłem – występują oni jako główni bohaterowie. Są to zarazem dwa znaczące
przykłady, jak widzą charakter Polaka Europejczycy – w tym wypadku Anglicy o raczej
tradycyjnej mentalności, bo tacy bywają autorzy literatury szpiegowskiej.
I tak, w „The looking-glass war” Johna Le Carré, Polak jest zaciekłym, upartym,
cokolwiek ciasnym straceńcem, który pada ofiarą makiawelicznej perfidii, owej wręcz
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głównej zasady funkcjonowania wywiadu. Tak przynajmniej sądzi o tej robocie Le Carré,
zapewne autor najpoważniejszy w tej dziedzinie, i którego pisarstwo, w przeciwieństwie do
bajek Fleminga o Bondzie, ociera się tuż-tuż o twórczą literaturę. Powieści Le Carré’go są
gorzkie, ironiczne, posępne, i właściwie wszystkie traktują, z jednym wyjątkiem („Smiley’s
People”, z r. 1979) – o przegranej. „Szpieg nie ma przyjaciół ani na tym, ani na tamtym
świecie” – powiada Smiley, główna postać Le Carré’go.
„The looking-glass war” jest powieścią ciekawą również z tego względu, że jest tu
wypadek podobny do tego, który w roku 1987 wywołał rozgłos światowy – zestrzelenie przez
lotnictwo radzieckie samolotu pasażerskiego, który zboczył z drogi nad terytorium ZSRR. Jak
wiadomo, polemika wyjątkowo namiętna toczyła się wokół problemu, czy istniało tu
zagrożenie szpiegostwa. W powieści Le Carré’go, napisanej w 1965 r., samolot pasażerski
lecący z RFN do Finlandii, ma za zadanie zboczyć niby to przypadkowo z trasy, i
sfotografować stanowisko radzieckiej rakiety w NRD pod Rostockiem. Pilot jest oburzony, że
dano mu podobne zadanie, ponieważ w samolocie znajduje się wycieczka dzieci, i na terenie
NRD był eskortowany przez dwa radzieckie Migi; niemniej wykonał rozkaz, ale na zdjęciach
i tak nic nie było widać.

JESZCZE JEDNA NIEPOTRZEBNA OFIARA
Aby więc wreszcie przekonać się, czy rakieta znajduje się tam, czy też nie (co do końca
zostaje niewyjaśnione, i zdaje się, że w ogóle jej nie było!) wywiad brytyjski wysyła Polaka,
który podejmuje się tej misji, bo „nienawidzi Niemców”. Urodził się w Gdańsku, nosi sygnet
i złoty zegarek. „Jego twarz wyrażała kompletny brak humoru. Wydawało się, że interesuje
go nie tyle, żeby żyć, co żeby przeżyć, co jest charakterystyczne dla jego narodu; nie był to
osobnik łatwy do zabicia. Nie miał nałogów, nie miał długów, nie miał hobby: wyglądał na
osobę, która zaledwie istnieje”. Mówi płynnie po niemiecku, „tak jak w ogóle każdy Polak”.
W trakcie dyskusji w kierownictwie, czy należy wysyłać cudzoziemca, ktoś zapewnia, że
„Polacy nie są tak szaleni jak prawdziwi Słowianie” (a więc zdaniem Le Carre’go, bylibyśmy
„nieprawdziwi”?)
Polak przygotowuje się starannie: przysłano mu z kraju grube skarpetki wełniane, „które
Polska eksportuje do NRD; to obudzi zaufanie, że jestem stamtąd”. Ale zabraniają mu zabrać
rewolwer, „by nie było komplikacji”, za to bierze nóż; „Szkopy panicznie boją się noża”. We
wrześniu 39 najbardziej lękali się, ze strony Polaków, ataku na bagnety. Dostaje nadajnik
radiowy, ale przestarzały, bo biuro wywiadu oszczędza: fundusze są niewystarczające. Co
gubi naszego: wywiad NRD lokalizuje jego marną radiostację. W dodatku, przy przejściu
granicy był zmuszony zabić, właśnie owym nożem, funkcjonariusza VOPO. Centrala w
Londynie jest przerażona: Niemcy mogą zgłosić pretensję, że Anglicy nasłali mordercę, więc
kierownictwo postanawia go się wyrzec: oświadczają, że go nie znają, że działał na własną
rękę, i nawet że jest odnotowany w Londynie jako przestępca; w celu udowodnienia tego,
wydział fałszujący dokumenty w Centrali fabrykuje mu nie istniejącą przeszłość kryminalną.
Tym sposobem, Polak nie może być „wymieniony” za jakiegoś innego szpiega złapanego w
Anglii, jak to się zwykle praktykuje, i po prostu, opuszczony, zdezawuowany, zdradzony,
idzie na przemiał: na szafot. „W poniedziałek rano wszyscy byli w biurze, jakby nic się nie
stało; bo też i nic się nie stało”.
W tej sarkastycznej powieści Polak występuje w postaci tradycyjnej, znanej odwiecznie i u
nas: jako niepotrzebna ofiara. Zgoła inaczej dzieje się w „The IPCRESSFile” (sfilmowanej z
sukcesem w 1965 r.) Len Deightona; jest tu rodak tak niezwykły, że stanowi on być może
najbardziej unikalny portret naszego pobratymca w literaturze. Jest to tym bardziej
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zaskakujące, że jego fantastyczny charakter ma się jakoby tłumaczyć – właśnie jego
polskością.
Jest to mianowicie najwyższej klasy specjalista od prania mózgów. Tym razem występuje
on z tamtej strony barykady, ale niezupełnie, ponieważ powieść Deightona, jak zresztą
wszystkie rzeczy tego autora, ma wielopiętrowy skomplikowany układ lojalności; jest to
zapewne najbardziej cynicznie „czarny” autor szpiegowski: wszyscy zdradzają tu wszystkich,
i nikogo to nie dziwi. Sensacyjność „IPCRESS” polega na tym, że organizatorem zdrady
okazuje się sam naczelny szef wywiadu! Zaś jego głównym pomocnikiem jest właśnie nasz
rodak. Działają oni – powiada Leighton – bez żadnej motywacji ideologicznej; ich motorem
jest „pieniądz, wpływ i władza, owe trzy siły najbardziej cenione w historii”.
Narratorem powieści jest skromny agent, nigdy nie wymieniony z nazwiska – co też jest
jedną z osobliwości literackich „IPCRESS” – który w pierwszej osobie opowiada, co mu się
przydarzyło. Został on skierowany przez własnego szefa dla niepoznaki – w ramach perfidnej,
fikcyjnej akcji kamuflującej – na trop tegoż swojego własnego szefa oraz jego pomocnikaPolaka, o czym oczywiście nie wie, zaś my też dowiadujemy się stopniowo.
Otrzymuje on polecenie, by przeprowadzić dyskretne śledztwo w sprawie znikania
wybitnych uczonych-specjalistów, z których paru po pewnym czasie wypłynęło w ZSRR, zaś
o innych słuch zaginął. Rząd jest zaniepokojony tym odpływem fachowców ważnych dla
obronności, zaś istnieje podejrzenie, że niektórzy zostali uprowadzeni wbrew ich woli:
znarkotyzowani, albo, co jeszcze bardziej niepokojące, poddani praniu mózgów, po czym
stają się bezwolni.

NASZ RODAK KAMELEON
Tą właśnie niezwykłą akcją zajmuje się nasz rodak, występujący pod znaczącym
pseudonimem Jay (czyli „sójka”, perfidny ptaszek wypijający cudze jajka). Jest on istnym
mistrzem od przekręcania umysłów w pożądaną stronę: studiował Freuda, Adiera, Junga, i
opracował własną metodę opanowywania cudzej woli. Jak ona wygląda, narrator wkrótce
przekonuje się na sobie: bowiem okazał się zbyt dociekliwy, i szef postanawia go się pozbyć.
Zostaje więc aresztowany pod sfałszowanym zarzutem, że – to on właśnie! – jest szpiegiem
podwójnym, pracującym jakoby dla wywiadu węgierskiego (tak jest). Jako taki zostaje
przekazany do Budapesztu, w ramach wymiany za schwytanych tam jakoby agentów
angielskich. Na Węgrzech nie wierzą mu, trzymają go w kryminale, ma tu stanąć przed
sądem, zaś konsul brytyjski wezwany przez niego rozkłada ręce: nie może mu pomóc. Jednak
udaje mu się, zgoła przypadkowo, uciec, i przekonuje się ze zdumieniem, że nie znajduje się
nad Dunajem, lecz na przedmieściu Londynu: był właśnie w specjalnej instytucji Jaya do
przekształcania charakterów – „IPCRESS” („Induction of Psycho-Neuroses by Conditioned
Reflex with Stress” – „Wpajanie Nerwic przez Kierowany Odruch z Szokiem”); strażnicy w
mundurach węgierskich byli aktorami, dyrektor więzienia, władający węgierskim, był
specjalnie wyćwiczony przez Jaya, konsul brytyjski był fałszywy, itd.
To w tym właśnie zakładzie Jay przekręcał umysły uczonych, nie po to nawet, by ich
sprzedać do ZSRR, lecz by potem samemu, być może, posłużyć się nimi na miejscu. Bo Jay –
podobnie zresztą, jak jego wspólnik, zdradziecki dyrektor wywiadu brytyjskiego, jest
kompletnie obojętny na jakiekolwiek poglądy, i tu jest punkt dla nas najbardziej interesujący.
Mianowicie, Jay jako Polak, doznał takich przemian wstrząsowych w swoim życiorysie, że
doszedł do wniosku, że wszelakie idee są pozbawione znaczenia. Nazywa się Krystian
Stakowski, służył w armii polskiej w Anglii, gdzie dostał „Virtuti Militari” (tak jest!), potem
zaś był kolejno: w NSZ („ugrupowanie prawicowe, współpracujące w ostatniej fazie wojny z
33

Niemcami”, wyjaśnia Deighton), następnie w Warszawie został funkcjonariuszem wywiadu
komunistycznego. Zaś tę jego zmienną mentalność wytworzyła, po prostu, historia Polski.
„By zrozumieć IPCRESS, trzeba zrozumieć Jaya” – pisze Deighton. „Jay przez cale życie
znajdował się na terenach politycznych bezustannie usuwających się spod nóg. Nam tu w
Anglii przychodzi łatwo zachować lojalność wobec rządu, który w gruncie nie zmienił się od
Stuartów; ale Jay zbyt często widział władze, które znikały nie pozostawiając niczego po
sobie. Pamiętał jeszcze carat: władza bezmyślna. Paderewski: władza w ręku subtelnego
pianisty. Piłsudski, dyktator, który przejął władzę znieważając Parlament – „to jest jeden
burdel, wynoście się stąd”, to było jego hasło. Jay pamięta rząd, który w roku 1938 przyłączył
się do Hitlera, by rozebrać Czechosłowację. Później, stronnicy Londynu i Moskwy
rozdzierający się wzajemnie. Jay przeszedł wszystkie te szoki niby kaczka z plastiku płynąca
przez Niagarę: dał się unosić prądowi”.
Deighton ma informacje o Polsce cokolwiek ogólnikowe, np. sądzi błędnie, że Paderewski
długo sprawował władzę, ale najważniejszy jest tu jego pogląd na charakter Polaka. Jest on
nietrafny: dzieje się zgoła odwrotnie. Niewola, ciosy historii, zmienność rządów, wyrobiły
może w Polaku nieufność wobec władzy w ogóle, ale nie wpłynęły na uparty trzon jego
psychiki, przeciwnie, umocniły go. Może się raczej wydać zdumiewające, jak po owych
wszystkich klęskach, katastrofach i politycznych trzęsieniach ziemi, wyłania się, stale, wciąż i
zawsze ten sam trwały profil Polaka z jego mitologią. Gdy usłyszałem w TV, jak historyk
młodego pokolenia, Nałęcz, tłumaczył młodzieży, że dyktator Piłsudski słusznie ruszył na
Kijów, zaś obóz koncentracyjny w Berezie był błahostką bez znaczenia, zrozumiałem, że koło
jeszcze raz się zamknęło; historia wróciła do miejsca wyjścia, i wąż polski znów zdołał złapać
się za własny ogon.
Jednak dla Anglika z Intelligence Service, podobna uparta mentalność nie licząca się z
rzeczywistością jest trudna do uchwycenia. Obserwując Polaka o losach takich jak Jay, i
usiłując odtworzyć jego psychikę, Deighton raczej myślał o sobie i przypisał owej postaci
powieściowej duszę Europejczyka. Według jego własnego odczucia, on sam znalazłszy się w
sytuacji Jaya, zachowałby się tak, jak ta jego kreacja beletrystyczna. Bowiem poglądy na
sytuację polityczną traktuje tu się rzeczowo i serio, gdy zaś się je zmienia, to z
uzasadnieniem, na co prawda inne, ale traktowane stale racjonalistycznie i serio. Dlatego
panuje tu nerwowa obawa przed skutkami „prania mózgu”, czyli bezwiednego wmuszenia w
nas poglądu, który będziemy, jak to się tu robi ze wszystkim, ciągle traktowali serio. Właśnie
„The IPCRESS File” jest wyrazem tego lęku przed dezorientacją, i powtarza on się w wielu
utworach zachodnich. Ciekawe, że w Polsce nikt się tego nie boi, i problem ten w ogóle nie
występuje.
Na zakończenie dodaję, że po likwidacji zdradzieckiego szefa (w umyślnie
spowodowanym wypadku samochodowym), Jay został zaangażowany na stałe do wywiadu
brytyjskiego, jako bezcenny specjalista, co może jest jedyną polską prawdą w tej powieści:
największe narodowe sukcesy odnoszą ostatnio nasi gastarbeiterzy.

CO MÓWIĄ ZNAWCY
Parę lat temu skierowano mnie na spotkanie ze studentami, którzy zakrzyknęli jednym
wielkim głosem hasło stale modne i które ciągle słychać dokoła: „Nie ma szansy dla
młodzieży! NIE MA SZANSY! NIE MA SZANSY! NIE MA SZANSY!” Co do mnie,
uważam, że najlepszy sposób, żeby nie mieć szansy, to jest oświadczyć, że nie ma szansy, ale
żenowałem się wygłosić tę opinię w obliczu podobnego masowego cierpienia, o którym nie
mam dosyć informacji, i siedziałem cicho. Ale zastanowiło mnie, że był tam jeszcze ktoś, kto
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milczał podobnie jak ja, wysoki młodzieniec w okularach, o życzliwym uśmiechu.
Był to Tomasz Raczek; niedługo potem, gdy przechodziłem ulicą, zatrzymał się koło mnie
samochód prowadzony przez niego. W międzyczasie Raczek był krytykiem teatralnym w
„Polityce”, był następnie kierownikiem literackim zespołu filmowego, ale robota ta okazała
się, jego zdaniem nie tak ciekawa, jak przypuszczał; w chwili naszego spotkania prowadził
program TV, miał dwie rubryki, w „Przeglądzie Tygodniowym” i w „Ekranie” oraz
występował jako prowodyr festiwali muzycznych. Przywitał się ze mną serdecznie i wziął
mnie do samochodu: „Jadę zamienić wóz i chętnie pana podwiozę. Wróciłem właśnie z
Japonii i wybieram się do Nowego Jorku; czy pan czegoś nie potrzebuje ze Stanów, drogi
panie Zygmuncie? Książki, płyty, coś z garderoby?”
„Dziękuję serdecznie – odpowiadam mu na to – ale, ale, panie Tomaszu, czy pamięta pan
naszą dyskusję na uczelni, kiedy to koledzy rozjęczeli się, że nie ma szansy?” „Zaraz, zaraz,
kto tam był – tak jest pamiętam, Maniuś, Kituś, Cipciuś, Dziundziutek i Kwaczucia – widzi
pan, oni rzeczywiście nie mieli szansy”. To moje spotkanie z Raczkiem odbyło się jakiś czas
temu, i być może dzisiaj już by on ze mną nie rozmawiał, nie z powodu arogancji, ponieważ
jest doskonale wychowany, lecz z braku czasu. Miał wtedy lat 26.

DLACZEGO NIE UDAJĄ MI SIĘ INTERWENCJE?
Mimo że od wielu lat jestem dziennikarzem, nie mam szczęścia do interwencji, które
przecież są ważną częścią działalności w tym zawodzie. A przecież przygotowuję się
starannie; gdy jednak dochodzi do decydującej rozmowy, wypływa jakiś fakt, nie znany mi,
który niszczy cały mój wysiłek.
Moi sąsiedzi, którzy są namiętnymi odbiorcami TV, zwrócili się do mnie, w przekonaniu,
że mam coś wspólnego z tą firmą, z życzeniem, bym przedstawił ich pretensję co do
programów dla osób źle słyszących, z tłumaczeniem posługującym się alfabetem gestów:
blokują one na długo kanał, powtarzając to, co już było, albo co właśnie idzie na sąsiednim
kanale, co pochłania czas, zaś przecież w naszej TV nie ma go za dużo.
Udałem się więc do odpowiedniego kierownika, który przyjął mnie grzecznie i polecił
podać herbatę, po czym wygłosiłem co następuje: „Panie redaktorze, odzywają się głosy, że
TV ma braki w rozeznaniu potrzeb widzów. I tak np. traci się wiele godzin na dublowanie
programów, powtarzając je dla osób głuchoniemych; a przecież można by je nadawać, dajmy
na to, po północy: odbiorcy źle słyszący mogliby przystać na tę niedogodność, tym więcej, że
ich odsetek jest znikomy, w porównaniu z milionową publicznością, dla której każda minuta
jest wartościowa”.
„Myli się pan zasadniczo – odpowiada mi na to redaktor – może dlatego, że spędzając
wiele czasu w kinie, nie ma pan kontaktu z życiem. Według naszych informacji,
głuchoniemych jest wyjątkowo wielu, i jeszcze więcej, są głuchoniemi brzuchomówcy, dla
których, kto wie, może też trzeba będzie postarać się u nas o jakieś okienko. Proszę, opowiem
panu, co mi się wczoraj zdarzyło na linii kolejki Mielęcin-Rozprza. W przedziale jedzie ze
mną młoda dziewczyna i starszy zażywny pan. Otóż słyszę nagle, wypowiedziane
dźwięcznym soczystym głosem: „Cóż za sympatyczna osóbka, szkoda że taka
nietowarzyska”. Rozglądam się zdziwiony, bo nikt w przedziale ust nie otworzył, zaś w
sąsiednim też nie było nikogo. Na to nasza towarzyszka podróży zwraca się ostro do
starszego pana: „Niech się pan nie wysila, nic to panu nie da, bo jestem głuchoniema, i w
ogóle proszę mnie nie zaczepiać”. Starszy pan wyglądał na zawstydzonego, spuścił smutno
głowę i poszedł do innego wagonu. Zdziwiony szalenie, zwracam się do dziewczyny:
„Przepraszam, że ja z kolei panią nagabuję, ale nie mogę się powstrzymać – co to właściwie
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się stało?” „Ten pan, który wyszedł – odpowiada mi owa panna – jest brzuchomówcą, zaś my
głuchoniemi potrafimy czytać z ruchu ust”. „Ale jakim sposobem – ciągnę dalej – zrozumiała
pani jego słowa, skoro przecież nie poruszał ustami?” „Tak, ale ruszał fałdami brzucha, i po
tym falowaniu zrozumiałam dokładnie co mówił”.
Osłupiałem, ale wypadek był tak ciekawy, że postanowiłem być do końca natrętny, i
pytam dalej: „Jak to jednak się dzieje, że pani, chociaż głuchoniema, potrafi przemawiać?”
„Bo widzi pan, ja również jestem brzuchomówczynią, i to co pan słyszy, pochodzi z tej
umiejętności, niezależnej od mojej głuchoniemoty”. „Ale przecież pani prawidłowo porusza
ustami?” Dziewczyna zaśmiała się brzuchowo: „Po prostu, robię to bezdźwięcznie,
dostosowując kształt warg do odpowiednich sylab, bo nie chcę niepokoić otoczenia, i żeby
nie narażać się na nużące wyjaśnienia, takie na przykład, jakich teraz muszę panu udzielać”.
„Widzi więc pan – ciągnął dalej redaktor – że nie można mieć zaufania do
powierzchownych wniosków, na jakich niestety opiera się pana interwencja. Co potwierdzają
też statystyki specjalne, przez nas zamówione, które zaraz panu pokażę” – tu redaktor sięgnął
do szuflady, ale poprosiłem, by się już nie fatygował, i wyszedłem bełkocząc o mojej winie za
stracony czas. Otóż ta sytuacja spotyka mnie ciągle: spotykam kierowników, dyrektorów i
nawet raz czy dwa udało mi się wkręcić do ministra, i zawsze kończy się podobnie: padają
autentyczne fakty, o których nie słyszałem, i okazuje się, że istnieją niewątpliwe statystyki.
To moje wieloletnie niedołęstwo w statusie dziennikarza wprowadza mnie w taką frustrację,
że myślę na stare lata o przekwalifikowaniu się: redakcja „Polityki” ma otworzyć dział
nekrologów, którym chętnie się zajmę w przekonaniu, że nieboszczycy nie przytaczają
nieznanych faktów.

MOJA ANTOLOGIA EKSPERTYZ
Będąc udręczony przez osoby mające prawo decydowania, które jednak wygłaszają opinie
dla mnie wątpliwe, pocieszam się moralnie w ten sposób, że zbieram wypowiedzi wybitnych
specjalistów, które tak jakby się nie sprawdziły. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć, w celu
mojego podreperowania się na duchu, parę deklaracji z tej antologii. Jej wielkim patronem
jest Szwejk z genialnej powieści Haszka, który na dzień przed wybuchem I wojny światowej,
przewidywał, że Niemcy napadną na jego Austrię, której był obywatelem, ale spodziewał się,
że z pomocą Rosji i Francji, ten podły atak uda się odeprzeć, co jednak niezupełnie zgadzało
się z późniejszym rozkładem sił, ale co zawsze czytam podniesiony na duchu. Mam jeszcze w
moich notatkach wypowiedź prof. Alberta Einsteina (tak jest) z 1932 r., w „Quarterly of
Natural Sciences”, dosłownie jak następuje: „Nie ma najmniejszego powodu by
przypuszczać, że uda się kiedykolwiek otrzymać jakiekolwiek praktyczne wykorzystanie
energii atomowej” („that nuclear energy ever be obtainable”– absolutnie autentyczne).
Wielki wynalazca Tomasz Edison powiedział w 1880 r.: „Gramofon nie ma żadnej
przyszłości handlowej” (cytuję za „Księgą odkryć i podróży”, wyd. Warszawa, M. Arct,
1928). Laureat Nobla lord Kelvin oświadczył w 1901 r.: „Promienie Roentgena jakoby
prześwietlające ciało, jest to po prostu mistyfikacja” (cytuję za książką „The experts speak”,
Cerf and Navasky, 1979). Dyrektor paryskiego Instytutu Patentów, Henri Lépine, oświadczył
w 1897 r.: „Wszystko co można było wynaleźć, zostało już wymyślone, i nie należy się
spodziewać żadnych więcej nowości” (cytuję za „Journal”, Paul Léautand, tom 3). Jednak
ukochaną dla mnie wypowiedzią, od której wprost nie mogę się oderwać, są ostatnie przed
zgonem słowa generała Johna B. Sedgwicka, który w czasie wojny domowej w USA w 1864
r. wyraził się jak następuje: „Te osły artylerzyści strony przeciwnej z takiej odległości nie
zdołają trafić nawet słonia”, ale nie zdążył dokończyć zdania, bo go już rąbnęło (w oryginale
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brzmi to: „The couldn’t hit an elephant at this dis... – miało być „distance” – i tu generał
przepadł, cytuję za „The Short History of USA”, J. Schlesinger). Osobistą, drogą dla mnie
opinią jest wygłoszona do mnie w listopadzie 1958 r. przez ówczesnego redaktora „Polityki”
Mieczysława F. Rakowskiego, o brzmieniu jak następuje: „Wie pan, redaktorze Kałużyński,
pan to raczej powinien zostać prawnikiem”.

SERCE WYJE JAK PIES
O Stalinie pisze się dużo, nawet wyjątkowo dużo, jako o zbrodniarzu, natomiast niewiele o
nim wiadomo, jako o człowieku. Najwięcej materiału na ten temat znajdujemy w
pamiętnikach jego córki Alilujewej (drukowane u nas częściowo w „Forum”), ale i one
przynoszą zawód. Można było spodziewać się, że Alilujewa, która potrafiła oderwać się od
całej swojej przeszłości i przeniosła się do Ameryki, oceni ojca z dystansu.
Starzy komuniści uważali ją za renegata. Mołotow, na rok przed swoją śmiercią, od dawna
na emeryturze, powiedział o niej do dziennikarza „Time”, że była potrójną zdrajczynią:
wobec ojca, kraju i Rewolucji (w tymże wywiadzie oświadczył, że Sołżenicyn „powinien
wisieć”; „stary krokodyl”, jak go nazwał Churchii, nie zmienił się do ostatniej chwili). Ale
inni również nie mieli o niej dobrego zdania. J. Rasputin napisał o niej: „córki cara podczas
wojny prały bieliznę żołnierzom, zaś córka Stalina została międzynarodową kokotą”.
Rzeczywiście, Alilujewa miała życie ruchliwe i tłukła się po całej kuli ziemskiej; jednym z
jej towarzyszy życia był intelektualista hinduski, który wywiózł ją do Kalkuty. Ustabilizowała
się wreszcie jako żona milionera amerykańskiego w Kalifornii, ale też nie na długo, bo
oświadczyła, że Ameryka jest „nieludzka” i wróciła do ZSRR; otrzymała tam przydział na
daczę i rentę, co jednak też nie potrwało, bo po roku wyjechała znowu do Los Angeles.
Prawdopodobnie jej charakter jest histeryczny; np. obrzucała kamieniami biuro w
Waszyngtonie, które zwlekało z wydaniem paszportu jej córce (którą ma z obywatelem
USA). Można było się spodziewać, że osoba podobnie niezależna i nie licząca się z
koniecznościami, zdobędzie się również na napisanie o Józefie w sposób bezwzględny,
przecież na pewno niejedno nie uszło jej uwagi. Jednak jej portret ojca jest jednostronnie
sentymentalny: nosił przez całe życie ten sam skromny płaszcz z wytartym kołnierzem, robił
jej wyrzuty, że używa perfum francuskich zamiast radzieckich, i nie miał kaprysów do tego
stopnia, że nie znał wartości pieniądza, ponieważ nigdy nie kupował niczego. Przyznaje co
prawda, że ojciec był surowy, ale prześladowania polityczne, jej zdaniem, wykonywał Beria,
do którego sam Stalin odnosił się niechętnie. Po opublikowaniu tych pamiętników, w
„Figaro” ukazała się karykatura: Józef na obłoku w niebie czyta wspomnienia córki i po
policzku spływa mu łza wielka jak pięść.
Jest jednak w pamiętniku Alilujewej fragment, który zastanawia. Jej matka, Nadieżda,
druga żona Stalina, osoba wrażliwa i wyjątkowej urody (była półkrwi Gruzinką), co
stwierdzają wszyscy, którzy ją znali, łącznie z Trockim (w „An Appraisal of Stalin”, 1939)
popełniła samobójstwo w r. 1932, w wieku 30 lat, strzelając sobie w skroń. Na stoliku obok
łóżka denatki leżała książka Michaela Ariena „Zielony kapelusz”. Otóż Stalin – pisze
Alilujewa – wypowiadał się parokrotnie, i to w sposób wyjątkowo jak na niego gwałtowny, o
tej powieści, i twierdził, że jej lektura przyczyniła się do śmierci Nadieżdy, a może nawet ją
spowodowała.
Jak to jednak się dzieje, że Józef, który był zimnym, konkretnym, wręcz kamiennym
kalkulatorem – co uderzało wszystkich, którzy go znali – mógł przypisywać wpływ aż tak
fatalny przeciętnemu utworowi beletrystycznemu? Udało mi się znaleźć tę książkę oraz inne
pozycje Ariena, dostępne w naszych bibliotekach; polski przekład wyszedł w „Bibliotece
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Groszowej”, zdaje się w 1926 r. czy w 28 (bez daty).
Jest to romans w stylu wiktoriańskim, napisany sprawnie, lecz powierzchownie, który to
brak stara się nadrobić egzaltacją; jego bohaterką jest Iris Storm, która kocha wielką miłością
z czasów jeszcze młodzieńczych Napiera, jednak ojciec nie dopuszcza do małżeństwa. Iris
poślubia innego, który ją adoruje, ale w dzień ich ślubu, jej mąż, charakter słaby i z
przeszłością, wyskakuje oknem, niezdolny, by znieść presję wytworzoną przez sytuację. Iris
ma jeszcze inne przygody męsko-damskie; niemniej pierwotna miłość do Napiera tkwi w niej
obsesyjnie. Spotyka go wreszcie, ale Napier właśnie poślubia inną, dziewczynę pod każdym
względem wartościowszą; Iris uważa, że byłoby z jej strony niegodziwością nie dopuścić do
tego związku i popełnia samobójstwo rozbijając rozmyślnie swój samochód o drzewo.

ŚMIERĆ MOTOROWA
Otóż powieść Ariena była w tym czasie sensacją czytelniczą; ja sam pamiętam, jako
chłopiec, że żona naszego nauczyciela polskiego, mówiła o niej z przejęciem; ale była to, jak
się zdaje, lektura głównie damska. Została ona przerobiona na sztukę i na film, w którym rolę
samobójczyni grała Greta Garbo (w 1929 r.). W książce P. Fussella o literaturze po I wojnie
znajduję informację, że Arien był w latach dwudziestych wyjątkowo popularny, obok pozycji
takich jak „Chłopczyca” V. Margueritte’a, „Pół-dziewice” M. Prevosta, „Madonna wagonów
sypialnych” M. Dekobry. Już same tytuły mówią wszystko!
Owe powieści ilustrują nowy nurt obyczajowy, rozpętany przez skutki wojny, która obaliła
dawne zasady i oswobodziła kobiety z rygorów poprzedniego stulecia: zaczęły pieścić się w
sleepingach zamiast w łóżkach mieszczańskich, dziewictwo przestało być uroczyste, panie
obcięły warkocze i zaczęły same zachodzić do barów. Proszę wspomnieć znakomitą komedię
czeską J. Menzela „Postrzyżyny”, która była u nas na ekranach w sezonie 1982, na temat
skandalu, jaki wywołała w miasteczku tamtejsza piękność, ostrzygłszy się „na garsonkę”
(który to termin pochodzi z powieści Margueritte’a, tytuł oryginalny „La Garçonne”, zaś
działo się to właśnie w owych latach! Ale czy powieść Ariena daje się zaliczyć do owej grupy
frywolnej?
Gdy czyta się ją dzisiaj, wydaje się, że jest przeciwnie: jej bohaterka jest ofiarą konwencji,
z których nie może się wyzwolić, i które dzisiaj wydają nam się bez znaczenia, i woli wybrać
samobójstwo. A jednak, rozpaczliwy pesymizm „Zielonego kapelusza” również oznaczał
wyzywającą demonstrację: zarówno powieści rozwiązłe typu „Chłopczycy”, jak dramat Iris
Storm, jedno i drugie, oznaczało protest i dążenie do wyzwolenia. Był to manifest godności
kobiecej. Czytelniczki podziwiały niezależność moralną Iris, jej wzniosłe poczucie wartości
tego co broni, i nawet jej patetyczne osamotnienie, sytuację szczególną dla kobiety, na którą
jednak przystała, i wreszcie – jej odwagę, by samej zerwać z życiem. Ten finał nie bez
powodu odbywał się w samochodzie, który wtedy symbolizował nowoczesność: Iris dźwigała
ciężar przesądów z minionego stulecia, ale zginęła niby amazonka nowego wieku, sposobem
motorowym, jakiego dotychczas nie uprawiały kobiety rozstające się z życiem.
Niemniej, w roku 1990, Arien brzmi kompletnie obco, bo posunęliśmy się daleko naprzód:
wszystko tu wygląda na sztuczne, manieryczne, niepotrzebne: dzisiejsza Iris połączyłaby się
ze swoim Napierem już na pierwszej stronicy. Dlatego też oskarżenie przez Stalina owej
powieści o spowodowanie śmierci żony, wydaje się podejrzane. Być może prawdziwy powód
jej śmierci był niewygodny dla niego, i usiłował zwalić przyczynę na książkę? Ale w takim
wypadku, Józef okazałby się propagandzistą prymitywnym, bo pretekst wygląda na
dziwaczny. Zaś chyba nikt nie wątpi, że stać go było na perfidię bardziej przekonującą. Otóż
jest możliwe, że Stalin rzeczywiście swoją pretensję wobec Ariena sam uważał za
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uzasadnioną.

OSTATNIE SŁOWA ŻYCIA
Okazuje się bowiem, że mentalność ówczesnych rewolucjonistów, do których należał
zarówno Stalin, jak jego żona (jego sekretarka podczas obrony Carycyna, późniejszego
Stalingradu), była zgoła bliska tej, którą opisuje Arien, który mimo że przebywał zgoła gdzie
indziej, bo na salonach angielskich, był jednak dzieckiem swojej epoki.
Uczuciowość tę, dziś już dla nas egzotyczną, znajdujemy w dokumentach na temat stanu
ducha rewolucjonistów z początków tego stulecia: u nas w „Dziejach jednego pocisku”
Struga, w „Dzieciach” Prusa, w „Ludziach rewolucji” Niemojewskiego, w „Płomieniach”
Brzozowskiego; o literaturze rosyjskiej nawet nie mówię, jest tego bez liku, może najbardziej
typową – bo cokolwiek schematyczną – jest tu postać Pawła Korczagina.
U Szołochowa młody dowódca podczas wojny domowej odmawia pożycia z dziewczyną,
która mu się ofiarowuje, ponieważ zamierza zginąć podczas najbliższego miesiąca, i w tym
spodziewaniu uważa za niestosowne, żeby wdawać się w miłość. Na pytanie, dlaczego miałby
koniecznie polec, odpowiada, że „tak postanowił” w służbie Rewolucji, i rzeczywiście w parę
tygodni później pada podczas szarży.
We wszystkich tych dokumentach występują charaktery zarazem straceńcze, i
jednocześnie doznające uczuć ostatecznie krańcowych. Odpowiada temu nieprawdopodobnie
napięta stylistyka, wyglądająca dla dzisiejszego czytelnika na groteskową, np. u
Brzozowskiego, który przecież jest pisarzem wybitnym: „Serce jak pies szczekało i ostrym
zębem rwało piersi”, „W mej duszy śpi zakopany miecz”, „Serce wyło, serce czołgało się”
(wszystkie trzy cytaty z „Płomieni”). Niemal każde zdanie wygląda tu, jakby było „ostatnie w
życiu”, i nie bez powodu. Uczuciowość ta bierze się z sytuacji, w której owi desperaci stają
wobec potęg, wyglądających wówczas na niezmożone: carat, cesarz, Kaiser, i mogą im
przeciwstawić tylko własne życie. Brzozowski opisuje Chałturina, który przygotowuje
zamach na Aleksandra II, w którym sam też musi zginąć; wynajmuje się do służby pałacowej
i śpi w suterynie z dynamitem pod poduszką: „gazy wydzielające się z materiału
wybuchowego wywoływały straszne bóle głowy, ale jeszcze bardziej dręczyło go własne zimne
okrucieństwo – żył długie miesiące przygotowując śmierć innego człowieka, oraz swoją: szedł
drogą śmierci, wierząc, że buduje życie przyszłej ludzkości, ale też ze świadomością, że zginie
raz na zawsze jako jednostka”.
W „Zielonym kapeluszu” – pomimo kompletnie różnego środowiska – znajdujemy
podobną sytuację, dostosowaną do uczuciowości damskiej: Iris staje wobec konieczności,
która jest dla niej niemniej niewzruszona jak carat, i może jej przeciwstawić tylko ofiarę z
życia. Ale czy małżonek Nadieżdy Dżugaszwili rozumiał to w ten właśnie sposób?
Niewykluczone. Jeżeli tak było, znaczyłoby to, że przywiązywał wagę do literatury.
Otóż wygląda na to, że owszem; co prawda jego obraz, jako zbrodniarza, niezbyt zgadza
się z wizją szanującego pisarstwo czytelnika, niemniej jest faktem, że i on, i całe jego
rewolucyjne otoczenie poważało książki znacznie bardziej niż my dzisiaj, i pisma
bolszewików – łącznie z produkcją samego Stalina – są pełne odniesień do ważnych autorów.
Nie było telewizji, radia, kina, i druk miał wtedy bez porównania większe znaczenie: u nas
również naród trwał dzięki lekturom, i Mickiewicz, Sienkiewicz, Żeromski mieli wagę, której
nie dorówna dziś najlepszy nawet program „Pegaza”. Zaś jeśli idzie o egzaltację, nie
doceniamy osiągnięć ani Józefa ani jego otoczenia. „Nazywają mnie wściekłym psem
Rewolucji, i słusznie, bo jestem do niej przykuty łańcuchem i gotowy bronić jej zębami”–
powiada Dzierżyński. „Za Rewolucję oddam całą krew z ciała, kropla po kropli, kropla po
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kropli” – mówi Stalin.
Niedaleko odeszli od wspomnianego wyżej słownictwa naszego Brzozowskiego.
Zaskakuje to nas dzisiaj: jakim sposobem, osoby wyrażające się tak uczuciowo patetycznie,
mogły jednocześnie przeprowadzać najbardziej wyrachowane makiaweliczne akcje
polityczne? Ale jest to sprzeczność pozorna. Właśnie pasjonaci potrafią wykonać z zimną
krwią czyny najbardziej zdeterminowane, na które nie zdobyłby się ostrożny racjonalista.
Rewolucja jest już szalenie daleko od nas, ale jej mentalność jest jeszcze dalej.

INESSA ARMAND
Inessa Armand była osobą najbliższą Leninowi. Postać ta interesuje mnie od dawna, i
zbierałem o niej różne rozproszone informacje. Pochodzą one ze źródeł radzieckich, które w
sposób wręcz maniacko dokładny rozpracowują życiorys Lenina. Oddzielne wzmianki o
Inessie są liczne, jednak nie zwraca ona uwagi, ponieważ nie łączy się ich w omówienie
całościowe. W ZSRR nakręcono cykl filmów o Leninie, obejmujących kompletnie jego drogę
życiową, nawet z epizodami fragmentarycznymi („Lenin w Polsce” Jutkiewicza, „Lenin w
Finlandii”, itd.). Inessa pokazuje się, jako postać epizodyczna, w dwóch z nich.
Ta niewidoczność Inessy, przy jednoczesnym nieukrywaniu faktów o niej, bierze się ze
stylu historiografii radzieckiej, która unika kładzenia nacisku na życie prywatne; również
sytuacja osobista innych rewolucjonistów obok Lenina nie jest podkreślana, i w rezultacie,
nawet zawodowi historycy, do których zwracałem się z pytaniem, „czy Dzierżyński miał
żonę, i czy była Polką”, nie potrafili mi odpowiedzieć. A przecież wszelkie dane, również
tego typu, zostały opublikowane (miał: Zofia Dzierżyńska była Polką).
Inessa była osobą zbuntowaną, tak jak to kobiety niepodległe uprawiały na przełomie
wieku, i przywodzi na myśl „Norę” Ibsena, „Pannę Julię” Strindberga, może „Szaloną Julkę”
naszego Kisielewskiego, czy figurę Racheli w „Weselu”. U Inessy łączyło się to z pasją dla
rewolucji: można sobie wyobrazić, że miała coś wspólnego z innymi podobnymi,
niezależnymi intelektualistami Zachodu, jak Izadora Duncan, która tańczyła dla robotników
zakładów putiłowskich i poślubiła poetę Jesienina, albo jak John Reed, autor „10 dni, które
wstrząsnęły światem”.
Inessa była pianistką, co było dla Lenina ważne; powiedział Gorkiemu, że uwielbia
„Sonatę Patetyczną”, którą uważa za nadludzką, i może ciągle jej słuchać. Jego zbliżenie się
do Inessy nie zawierało fałszu, ponieważ Lenin niczego nie ukrywał przed Krupską, która
zresztą była raczej jego towarzyszką działania. Krupska powiedziała drowi Bazylemu
Bałabanowi, że nie może dać Leninowi muzyki, którą on tak bardzo kocha. Gdy Inessa
umarła. Krupska napisała jej nekrolog dla „Prawdy”, opublikowany potem w jej zbiorowym
wydaniu pism. Jest on chłodny, ale taki był w ogóle wówczas styl z okazji śmierci.
Bałabanow opowiada, że Inessa grała Leninowi jego ukochanego Beethovena oraz Chopina,
często przez dwie godziny i dłużej.
Angelika Bałabanow sugeruje, że córka Inessy, która przyszła wtedy na świat, była
dzieckiem Lenina, co nie jest prawdą; „Lenin abolutnie potwierdziłby ojcostwo”, pisze C.
Luthey (historyk szwajcarski, jeśli się nie mylę). Córka Inessy, Ina, poślubiła niemieckiego
komunistę Eberleina, który zginął bez wieści podczas wojny. W 1957 r. Ina Armand
pracowała w Instytucie Marksa-Lenina w Moskwie, gdzie rozmawiał z nią dziennikarz z
„Manchester Guardian”, któremu zresztą nie powiedziała nic istotnego. Kołłontaj pisze w
swoich pamiętnikach: „Zwłoki Inessy zostały sprowadzone z Kaukazu, gdzie umarła. Gdy
szliśmy za jej pogrzebem, Lenin był nie do poznania. Cały czas na cmentarzu nie otwierał
oczu, i potykał się idąc. Obawialiśmy się, że może zemdleć w każdej chwili. Wyglądało, że nie
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będzie mógł żyć bez Inessy. Uważam, że jej śmierć przyspieszyła rozwój choroby, która go
zabiła”.
Otóż Lenin, jak wiadomo, starał się nie reagować na śmierć, i podobnie zachowywali się
rewolucjoniści ówcześni: znamy z literatury ów styl „obojętności na straty”, bo każdy w
każdej chwili mógł być ową stratą. Gdy umarł John Reed, który był bliski Leninowi, i leży
pod ścianą Kremla, podobnie zresztą jak Inessa – Lenin zachował się spokojnie. Gdy
sekretarz Kominternu Kobietski zawiadomił Lenina o śmierci Reeda, ten przysłał mu kartkę z
potwierdzeniem informacji, i jednocześnie dodał do niej neutralne zapytanie, czy Hotel Lux
robi przygotowania na przyjęcie Kominternu.
Inessa była wraz z Leninem w Poroninie i w Krakowie. Odbywali spacery po łąkach
podmiejskich. „Ponieważ po polsku łąka nazywa się błon (przekręcone „błonie”, a może idzie
o Błonia krakowskie?), Inessa zdecydowała przyjąć pseudonim „Błonina”, pisze Kołłontaj.
Pod tym przezwiskiem korespondowała z Leninem, który napisał do niej więcej listów, niż do
kogokolwiek, zwracając się do niej przez „ty”, jako do prawie jedynej w całej jego spuściźnie
pocztowej. Ich ulubioną wspólną książką było „Co robić”? Czernyszewskiego. Śpiewali
razem „Ja was lublu bezmierna”, „Warszawiankę”, oraz – ciekawe! „Pieśń torreadora” z
„Carmen” Bizeta. „Lenin miał głos donośny, ale nie krzykliwy, głęboki baryton” – pisze A.
Bałabanow (w ZSRR wydano „Śpiewnik Lenina”). Miał uczulenie na poziomki, które Inessa
lubiła, ale przepadał za kwaśnym mlekiem; jadał zresztą byle co i w ogóle wszystko, z
wyjątkiem wymienionych już poziomek.
Inessa urodziła się w 1879 r. w Paryżu, była córką Francuza i Szkotki, aktorów musichallu; ochrzczona została jako Elizabeth d’Herbenville. Jej ojciec, Pécheux d’Herbenville był
śpiewakiem, używał pseudonimu scenicznego Stephen. Matka również występowała jako
wokalistka, i udzielała lekcji śpiewu i fortepianu. Mając 18 lat, Inessa poślubiła Aleksandra
Armanda, syna fabrykanta działającego w Rosji, w miejscowości Puszkino pod Moskwą.
Mieli trzech synów i trzy córki (Ina, urodzona w czasie, gdy Inessa znała Lenina, była jej
szóstym dzieckiem). Mając 25 lat, Inessa opuściła męża, ale pobierała od niego do czasu
Rewolucji, sowite alimenty. Jej postać wydaje się ciekawa również z tego względu, że tyczy
atmosfery europejskiej modernistycznej „fin de ślecie” wokół Rewolucji, bo była i taka, o
czym się mało pamięta.

CO SŁYCHAĆ POD GILOTYNĄ?
Ponieważ Francuzi obchodzili w lipcu 1989 równą dwusetną rocznicę swojej Rewolucji,
wziąłem się i ja do grzebania w materiałach na ten temat. Jak zwykle przy takich lekturach,
uderzyło mnie, raz i drugi, podobieństwo do sytuacji, jakie przeżywamy. „Historia się
powtarza”, powiada banał; ale co na to poradzić, że jest on prawdziwy, jak zresztą zwykle
bywają banały.
Przede wszystkim, zainteresowała mnie kultura, ponieważ jest to moja branża: co wtedy
czytano, publikowano, pokazywano w teatrach? Otóż znalazłem na ten temat niewiele.
„Literatura okresu Rewolucji jest, jak dotąd, najsłabiej opracowana”, czytam w podręczniku
P. Truffaut. Dlaczego? Powody są polityczne. Nowoczesna krytyka rodzi się w wieku XIX;
otóż są to czasy Restauracji. Ludwik XVIII wraca na tron; arystokraci przyjeżdżają z
emigracji i odbierają swoje posiadłości; byli funkcjonariusze napoleońscy są pod kontrolą
policyjną i wytacza im się procesy. Rewolucja jest okresem, o którym wszyscy starają się
zapomnieć. Gdy już o niej mowa, głównym tematem są jej zbrodnie: powraca się raz po raz
do okresu Terroru, kiedy to na placu Concorde (zwanym wtedy „de la Reyolution”) przez
wiele tygodni funkcjonowała gilotyna. „Krew spływająca na ziemię wsiąkała powoli, co
41

powodowało skażenie powietrza; niektórzy wymiotowali”, pisze rojalista Chateaubriand
(słownik „Larousse’a” podaje liczbę straconych w Paryżu: 1400; w „Historii Francji”
Aubry’ego czytam 2800).
Twórczość okresu Rewolucji nie interesuje również artystów. Sztuka rewolucyjna
sprzeciwia się „stylom królewskim”, w szczególności dwóm ostatnim Ludwikom (XV, XVI),
potępia salonową rafinadę, delikatne zdobnictwo, bogactwo ornamentu i słodki klimat
sielankowy. Wzorem staje się surowość republiki rzymskiej: główny malarz Rewolucji,
David, robi wielkie sceny „Przysięga Horacjuszy”, „Śmierć Katona”, daje obraz przywódcy
Marata, zamordowanego w wannie przez rojalistkę Corday. Marat cierpiał na nie wyjaśnioną
chorobę skóry, rodzaj świerzbu, i przyjmował interesantów zanurzony w kąpieli łagodzącej;
wtedy właśnie Corday go dopadła. Wanna Marata była niesiona za jego trumną i wystawiona
na widok publiczny; trup był nagi, tak jak zginął, i przykryty tylko trójkolorowym
sztandarem, zaś David osobiście zamalował zwłoki i pokrył twarz Marata charakteryzacją
zasłaniającą ślady po chorobie.
„Obrzydliwość, od której słabo się robi”, powiada na to Delaroche, malarz epoki
romantycznej. Romantycy byli zdecydowanymi reakcjonistami: uwielbiali średniowiecze,
opiewali rycerstwo feudalne, inspirowali się legendami królewskimi oraz mistyką katolicką.
Kultura Rewolucji była dla nich nie do przyjęcia. Ale kierunek klasycystyczny, który wtedy
jednocześnie funkcjonuje, również odrzuca dorobek Rewolucji. Klasycy uprawiali kult sztuki
kryształowej, sublimowanej, i raziła ich tendencyjność, agitacyjność, ideologiczna
agresywność piśmiennictwa rewolucyjnego. W rezultacie, zostaje ono zapomniane na długie
lata. Zainteresowanie dla kultury rewolucyjnej odżywa właściwie dopiero po II wojnie, która
zorientowała opinię w stronę lewicy. „Niektóre jej zakątki zostają odgrzebane dopiero
ostatnio z okazji 200-lecia”, pisze tygodnik „L’Express”, numer z czerwca 1989.
A teraz, wykonujemy skok do naszych czasów. Niewątpliwie i my przeżywamy naszą
Restaurację. Odwiedził mnie stary kolega, asystent uniwersytetu na prowincji i skarżył się, że
na seminarium prowadzonym przez niego, nikt nie chce zająć się literaturą okresu
powojennego. Wszyscy życzą sobie pisać o emigrantach: o Miłoszu, albo o Tyrmandzie; do
poezji Karola Wojtyły wzięły się dwie osoby. Profesor ubolewa nad tym, bo uważa, że jest
czas, by jeszcze wykorzystać świadectwa, które wkrótce przepadną. Najbardziej pogardzana
jest liryka owej epoki. Rzeczywiście, kto dzisiaj pamięta o takich poetach jak Mandalian czy
Lau? Już wtedy byli przedmiotem żarcików, np. pierwszego, w odniesieniu do kombinacji
chemicznej nadmanganianu potasu, nazywano „Nadmandalian Patosu”, zaś o drugim, w
związku z fonetyką jego nazwiska, mówiono, że „lał” strumieniem propagandy; o innym
ówczesnym laureacie czytało się w humorystycznym sprawozdaniu, że „w części artystycznej
wystąpili poeci, ORAZ St. R. Dobrowolski”. W r. 1957, gdy nastąpił odwrót od socrealizmu,
A. M. Swinarski wyliczył wszystkich owych autorów w długim poemacie, zakończonym
pointą: „Pocośmy jedli tę żabę? Należy odżywiać się schabem”.
Jednak dzisiaj żaba ta stała się historyczna, co mogłoby jej zapewnić niejaką uwagę
badaczy. Tyczy to w jeszcze większym stopniu beletrystyki typu „produkcyjniaki”, która
rozchodziła się w olbrzymich nakładach (z miejsca 100 tyś. egz. i więcej), i której pozycje ja
sam pamiętam, jako zgoła przyzwoite osiągnięcia reportażu: „Fundamenty” Pytlakowskiego,
„Na budowie” Konwickiego, „Penicylina” Jackiewicza, „Traktory zdobędą wiosnę”
Zalewskiego, „Rdza” Macha, „Nr 16 produkuje” Wilczka (organizacja przemysłu
cukierniczego), „Węgiel” Ścibora-Rylskiego (kopalnie na Śląsku poniemieckim), „Lewanty”
Brauna (marynarka dalekomorska)... Co się z tym wszystkim stanie? Może kiedyś
archeolodzy trafią na te wykopaliska z czasów faraona Stalina.
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INNE ŻABY HISTORYCZNE
Następne zaskoczenie, jakiego doznaje się czytając dzisiaj historię Rewolucji, to jest
poczucie ciągłości, wzajemnego przenikania się, zahaczania epok o siebie. Sądzimy bowiem,
że było przeciwnie, że był to szok, gwałtowne zerwanie, zniszczenie jednego okresu i
początek drugiego; w przekonaniu takim utwierdza nas lektura podręcznika, gdzie Rewolucja
zaczyna się od nowego rozdziału. Tymczasem, prawda jest taka, że poglądy, które uważamy
za „rewolucyjne” działały po obydwu stronach, zarówno wśród arystokracji jak
mieszczaństwa, i że pierwsi rewolucjoniści nie zamierzali obalić systemu, lecz go
zreformować, i to bynajmniej nie radykalnie, i posiadali w tym względzie poparcie samego
króla! Tak jest.
Zaczyna się od tego, że czołowi działacze Rewolucji, jak Mirabeau, Desmoulins,
Chamfort, znaczną część życia spędzili w atmosferze dworu, i byli jego faworytami. Gdy
Chamfort wystawił sztukę, królowa udała się na premierę i potem zaprosiła pisarza na
rozmowę we dwoje. Gdy wyszedł z jej salonu, zapytują go: „Jakie też komplementy
powiedziała panu monarchini?” „Nigdy ich nie zapomnę, i nigdy ich nie powtórzę”, powiada
Chamfort stylem najlepszego dworzanina. Maria Antonina zresztą występuje sama w
amatorskim spektaklu w Wersalu i gra – Rosinę! W czym? w „Cyruliku sewilskim”
Beaumarchais, sztuce wywrotowej antyarystokratycznej, która według zgodnego zdania
historyków przygotowała Rewolucję! „Pisma Woltera – pisze Lanson – nabywane są w
olbrzymiej większości przez szlachtę; jej najrozumniejsi przedstawiciele stwierdzają
publicznie, że jego krytyka jest słuszna”.
Toteż rok 1789 przeżywany jest nie jako raptowne zerwanie, lecz jako stopniowe
przejście. Mówi się o monarchii konstytucyjnej: Breteuil, minister króla, oświadcza:
„Pragniemy, by władza nigdy nie popadła w despotyzm, i by została ograniczona z powrotem
do zakresu, jaki miała przed błędami, jakie zaszły za Ludwika XV”. Jest to szalenie ciekawe
uzasadnienie, do którego za chwilę będzie warto wrócić: za nadużycia, krzywdy,
przestępstwa, odpowiedzialny jest POPRZEDNI władca, od którego obecnie monarchia się
odcina. Sam Ludwik XVI podkreśla to osobiście: „Nie będę symulował, jak mój poprzednik”.
Idzie mu o to, że wystąpienia Ludwika XV były zainscenizowane: na marginesie tekstów,
które król odczytywał, znajdowały się zalecenia: „W tym miejscu Jego Wysokość powinna
przybrać minę surową”.
Niezwykła jest reakcja na zdobycie Bastylii, w dniu 14 lipca 1789 r., w której zresztą
znajdowało się zaledwie 7 uwięzionych, w tym jeden chory umysłowo i czterech fałszerzy.
Ludwik XVI zapisuje w swoim pamiętniku pod tą datą: RIEN (nic). Panuje opinia, że jest to
jednorazowy wybryk tłumu. Dwór nie zarządza represji. Ale to nie wszystko! Proszę
Państwa, czytajcie! – ja sam nie mogłem uwierzyć, a jednak jest to fakt: dowiedziawszy się,
że atak na Bastylię traktowany jest jako „manifest nowego ducha”, król chętnie się przyłącza,
i zakłada – kokardę trójkolorową, która jak słyszał, stała się modna i noszona w Paryżu, i
wygłasza komentarz: „Kolor biały reprezentuje w tym zestawie tradycyjną monarchię
Francuzów”!!!
Ale ciekawe, że nie mniej ugodowo zachowują się rewolucjoniści. Marat i Robespierre,
którzy przecież potem okazali się bezwzględni, obecnie, w dwa dni po zdobyciu Bastylii,
deklarują się jako „monarchiści postępowi”; najbardziej radykalni wśród nich posuwają się,
co najwyżej, do propozycji „regencji”, czyli tymczasowego zarządu monarchią. C.
Desmoulins pisze: „Wątpię, czy w tym czasie znalazłoby się w Paryżu więcej jak dziesięciu
zwolenników republiki”. Burzenie Bastylii zmienia się w wydarzenie towarzyskie, w którym
się uczestniczy: osobistości z obydwu frontów zachodzą tam na pół godzinki, biorą kilof i
usuwają parę cegieł, podobnie jak to bywa przy „kładzeniu kamienia węgielnego”, co się
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uprawia biorąc kielnię do ręki, ale nie zdejmując fraka. W dniu 18 lipca, w cztery dni po
Bastylii, sądzi się powszechnie, że Rewolucja jest skończona i nie posunie się dalej: „Wierzy
się w to chętnie, choćby ze względu na wyjątkowo przygniatający upał, hamujący wszystko
co się rusza”, pisze Michelet.
A jednak, nagle, następuje zmiana. „Historia zrywa się jak oszalała”, pisze tenże Michelet.
Co się stało? „Mieszkańcom Paryża wydano broń, traktując to jako gest zaufania; ponieważ
zaś zdobycie Bastylii udało się bez sprzeciwu, można to obecnie powtórzyć: rusza więc atak
na Tuilerie”. Rewolucja, ta prawdziwa, zaczyna się i odtąd wypadki będą narastały, jak
tocząca się kula śniegowa.
I teraz, przenosimy się do naszych czasów. Nie będę jednak do tego stopnia bezczelny,
żeby dać tu jakiś własny komentarz. Pozwolę sobie powołać się na klasyka, który zresztą
działał trzy wieki przed Rewolucją: jest to Machiavelli, którego pisma wydane zostały przez
nasz PIW. Był on, jak wiadomo, nieprawdopodobnym draniem. Nasi romantycy go
nienawidzili, ponieważ uważali, że jest doradcą tyranów. Nie wiadomo, czy mieli rację; może
doszliby do lepszych wyników, gdyby wzięli pod uwagę, co pisze. I tak np. u Machiavellego
znajdujemy też wskazówki jak odebrać władzę tyranom: interesował go nie tyle cel ideowy,
co sama w sobie technika rządzenia.
Machiavelli bowiem starał się traktować politykę w sposób naukowy. Doszedł do wniosku,
że jedyną siłę decydującą tu jest sama siła, i że w rezultacie, przemoc musi stale towarzyszyć
historii. Nie wynika ona z okrucieństwa panującego, mimo że, władcy mogą być też
sadystami – ale jest rezultatem konieczności. Bywają czasy łagodne, ale to dlatego, że nie ma
potrzeby stosować ucisku; lecz w gruncie rzeczy, jakiś przymus, choćby mniej dotkliwy,
istnieje zawsze.
Rośnie zaś on w miarę zagrożenia, i bywają sytuacje, w których, zdaniem Machiavellego,
gwałt jest nieunikniony. W tym wypadku, Machiavelli odrzucił względy moralne, bo
„jedynym celem polityki jest skuteczność”. I tak np. Machiavelli, za którego czasów Włochy
dzieliły się na małe księstwa, w których władza coraz to przechodziła w inne ręce, dawał
rady, jak przeprowadzić spisek. W wypadku, gdyby zamach musiał być odłożony, należy
zgładzić wszystkich, którzy byli o nim wcześniej poinformowani, ponieważ nastąpią
przecieki, zaś są one, zważywszy charakter ludzi, nieuniknione, i wtedy nie będzie już można
dokonać zamachu w przyszłości. „Jak to – powiemy na to – mamy zabić osoby z którymi
stowarzyszyliśmy się?” „A o co panom chodzi – odpowiada Machiavelli – pragniecie wygrać
w polityce, czy też wygłosić kazanie? Jeżeli to drugie, to nie do mnie z tym”.

JAK ZAŁATWIĆ OPOZYCJĘ?
Spróbujmy teraz zobaczyć, jak Machiavelli, na podstawie jego niezwykłej książki
„Poważania nad Tytusem Liwiuszem” (historykiem rzymskim) oceniłby sytuację z 14 lipca w
Paryżu, co może się też i odnosi do naszej współczesności. Przede wszystkim, Machiavelli
radzi, żeby obejmujący władzę w okresie napięcia politycznego, odniósł się ostro do swojego
poprzednika, i żeby ujawnił popełnione przez niego niegodziwości. „Ci, którzy byli przez
tamtego władcę skrzywdzeni, zyskają nadzieję co do nowych rządów, zaś ci, którzy się wtedy
dobrze czuli, nie będą się sprzeciwiali”. Jak widzimy, Ludwik XVI wykonał to zalecenie,
oskarżając swojego poprzednika Ludwika XV. Machiavelli poparłby też zapewne obecną
akcję rozliczania zbrodni stalinowskich, ale z innego powodu, niż nasz, który jest moralny:
dla niego liczyłby się sam w sobie skutek polityczny.
A oto, co Machiavelli sądzi o postępowaniu wobec opozycji. Jednak nie ma on na myśli tej
formacji w dzisiejszym znaczeniu, tak jak występuje ona na Zachodzie, tj. jako wymienna
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część tego samego w gruncie rządu – lecz traktuje opozycję jako siłę zagrażającą władzy i
zdolną ją zniszczyć.
W takim wypadku rozwiązań może być kilka. Jeżeli opozycja jest słaba, należy ją zostawić
w spokoju. Jeżeli nie jest dosyć silna, ale ma szansę wzmocnić się, odnosząc kolejne sukcesy,
należy jej w tym przeszkodzić z miejsca, nawet stosując przemoc. W wypadku gdy opozycja
przystępuje do oporu siłowego, należy go złamać siłą, bo zaniechanie tego nakłoni ją do
następnego, podobnego zamachu, który może już być groźny dla rządu. Tu właśnie Ludwik
XVI nie posłuchał Machiavellego, mimo że miał armię liczącą 180 tysięcy, w tym sprawne
pułki szwajcarskie: Bastylia pozostała bezkarna.
Trzeba tu dodać, że w wypadku podobnych akcji – Machiavelli zaleca je jeszcze
parokrotnie – przewiduje on ofiary, które padną niezasłużenie, co jednak już jest włączone do
kalkulacji terroru: działa on ostrzegawczo na obywateli, którzy będą potem woleli zachować
się ostrożnie. Bowiem sens terroru polega na tym, że spada on również na niewinnych. Gdyby
tyczył tylko winnych, nie byłby to terror – czyli specjalne narzędzie presji politycznej – lecz
zwykły wymiar sprawiedliwości. Terror, zdaniem Machiavellego, musi być „niesłuszny”.
Ciekawe jest, co Machiavelli radzi w wypadku, gdy opozycja ma duży wpływ na opinię.
Proponuje on wtedy przechwycenie haseł opozycji i nawet nadanie im jeszcze większej
radykalności. Tak właśnie próbował postąpić dwór w Wersalu, oraz Ludwik XVI, przypinając
sobie rewolucyjną kokardę trójkolorową.
Niezłym przykładem stosowania wskazówek Machiavellego może być też zachowanie się
naszej prasy lewicowej. Nawet w najlepszych czasach sanacyjnych, które pamiętam z
dzieciństwa, nie można było znaleźć w gazetach, już nie tylko postępowych, lecz w ogóle
wszystkich, tylu artykułów o Piłsudskim, tylu analiz akcji papieskich, tylu poematów
nacjonalistyczno-szowinistycznych, co w wydawnictwach partyjnych, w ostatnich sezonach
funkcjonowania Systemu. Ośmieliłem się napisać polemikę na temat filmu klerykalnego
„Zabić księdza” i zaproponowałem ją organowi lewicy intelektualnej „Kulturze”, ale
otrzymałem odpowiedź, że komitet redakcyjny w komplecie przeciwstawił się drukowi.
Redaktorowi Witoldowi Nawrockiemu oraz kierownikom polskiej prasy postępowej, w jej
finałowej fazie należą się najserdeczniejsze pozdrowienia od Machiavellego, z którym
ostatnio sporo się zadawałem, i podziękowanie w jego imieniu za danie mu w imieniu
Polaków satysfakcji za pogardę, jaką okazali mu niegdyś Lelewel, Mickiewicz i Słowacki.

BRATERSTWO KAINA I ABLA
Na zakończenie, ciekawe losy jednego z najgłośniejszych haseł w dziejach, które do dziś
widnieje na oficjalnych budynkach Francji. Miało ono brzmieć początkowo: „Jedność,
Niepodległość, Republika”. Ale ustalono inaczej: 21 czerwca 1793, na podstawie dekretu,
zostaje namalowane na murach Paryża: „Wolność, Równość, Braterstwo albo Śmierć”.
Chamfort protestuje: jego zdaniem, sens jest taki: „Bądź moim bratem, albo cię zabiję”. „Jest
to braterstwo Kaina i Abla”. Sprzeciw ten nie zostaje uwzględniony, i nie bez powodu;
Republika w tym czasie walczy desperacko o przeżycie i nie cofa się przed okrucieństwem:
obecność „śmierci” jest konieczna. Ale gdy Chateaubriand przyjechał w r. 1800 do Paryża,
widział wszędzie słowa „albo śmierć” zamalowane białą farbą. Humanistyczna poprawka
Chamforta została wprowadzona ze spóźnieniem, ale on już wtedy nie żył.
Niemniej hasło wciąż miało krytyków. Marks stwierdził, że dwa pierwsze słowa
wykluczają się wzajemnie, zaś trzecie wtedy traci sens. Wolność oznacza, że każdy możedziałać swobodnie, ale wówczas ci, którzy są przebiegli, bezwzględni i lepiej zaopatrzeni,
będą górowali nad innymi i równość się skończy. Zaś równość z kolei wymaga
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sprawiedliwego podziału, który musi ograniczyć wolność. Przeciwieństwo to – jak dotąd –
wciąż nie zostało rozwiązane.

W POLSCE, CZYLI NIGDZIE
Podczas okupacji, między jedną łapanką i następną, spotkałem kolegę, który zauważył, że
niosłem pod pachą powieścidło Karola Maya o fantastycznych przygodach na Dzikim
Zachodzie, co przyprawiło go o wesołość. „Wiesz, obecnie nie my o Indianach, ale Indianie o
nas powinni czytać”. Miał na myśli naszą ówczesną sytuację, w której ryzyko życiowe
przewyższało stosunki w Teksasie w XIX wieku. Pomysł ten jednak nie został wówczas
zrealizowany, i nastąpiło to dopiero obecnie, we Francji, gdzie powstała twórczość na nasz
temat, przewyższająca wszystko, co potrafił wymyślić stary poczciwy May.
Oto na przykład powieść Géralda Moreau „Le Passeur de Solidarność” (Przemytnik
Solidarności) licząca 314 str. i wydana przez Edition du Rocher, w cenie 68 franków (10
dolarów). Na okładce symboliczny obraz naszego kraju: błotnista droga, której końca nie
widać, z ciemną chmurą na horyzoncie, i ze szlabanem w poprzek, zaś tytuł „Solidarność”
odtworzony jest według znanego wzoru graficznego.
Bohaterem jest milioner-esteta, miłośnik muzyki Mozarta, sam zresztą też koncertujący,
który z pasji do ryzyka zajmuje się ratowaniem osób zagrożonych przez dyktatury. W tym
wypadku podejmuje się ocalić i przeprowadzić przez granicę biskupa, zaginionego w
Warszawie, na którego temat dostał cynk od papieża, za pośrednictwem kardynała z
Watykanu. Pomaga mu w tym ruch oporu, prześladowany przez ludzi generała Kiszczaka
(Quistschaque). „Insoutenables scenes de torturę” (sceny tortur niemożliwe do
wytrzymania), pisze recenzent „Libération”, zainspirowane przez sławną książkę Mirabeau
„Ogród udręczeń”. Na przykład wkłada się szczura do doniczki, przykłada się ją do tylnej
części ciała torturowanego, a przez otwór służący do odciekania wody wsuwa się rozżarzony
do czerwoności pręt stalowy; zwierzę usiłując uniknąć poparzenia, wgryza się w odbytnicę.
Biskup, którego należy przemycić, musi się przebrać w strój cywilny; co jednak zrobić z
infułą, ornatem, relikwiami itp. rekwizytami, których nie powinno się spalić, bo są
poświęcone, zaś zakopanie ich jest niebezpieczne, bo quistschaqu’owcy węszą? Hrabina z
rodu królewskiego, i zarazem sławna aktorka, podejmuje się przechować insygnia w
grobowcu rodzinnym.
Co najciekawsze, rzecz ta uchodzi za wiarygodną („plausible”, pisze recenzent
„L’Express”). „Wierzy się we wszystko, niestety! W tym kraju, to co najgorsze, jest zarazem
najpewniejsze” (le pire semble toujours sur). To ostatnie zdanie można traktować jako motto
gałęzi twórczości, odnoszącej się do naszego kraju, przy tym niekoniecznie musi tu być
intencja polityczna; idzie raczej o fantastyczną okolicę, gdzie zgodnie z ową definicją
„wszystko wygląda jak najgorzej”, i gdzie zuchwali bohaterowie, w warunkach poza
moralnością i prawem, mają możliwości przygód, jakich nie spotyka się w restauracjach na
Champs-Elysées.
Za osiągnięcie w tym gatunku uważam „Warschau” Alexa i Daniela Yarenne. Stwierdzam
to bez ironii. Powieść Moreau znam tylko z omówień prasowych, i wygląda na to, że jest to
szeregowy romans sensacyjny, umieszczony w Polsce przypadkowo, ze względu na
aktualność polityczną; natomiast bracia Varenne wykonali kawałek roboty nie bez wartości.
Jest ona jednak dla nas trudno uchwytna, nie tylko z powodu deformacji obrazu naszego
kraju, ale z racji samego rodzaju, nie uprawianego, niedostępnego i nie znanego u nas; jest to
komiks, czyli powieść rysowana, przeznaczona dla czytelnika dorosłego, i stosująca modną
obecnie na Zachodzie, lecz obcą u nas manierę, która łączy kryminał szpiegowski typu
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„Bonda” ze Science-Fiction oraz z klimatem amoralnym, czy raczej należałoby powiedzieć –
brakiem moralności w ogóle, charakterystycznym dla romansu czarnego. Celem jest
stworzenie atmosfery, jak najdalej posuniętej obcości: dusznej, dławiącej, niezrozumiałej,
egzotycznie odległej, jak tylko się da, od kręgu doznań dzisiejszego mieszkańca
prosperitowego Zachodu.

JASKINIA ALI-BABY
Jest to fantazja, która jednak kieruje się w przeciwną stronę niż bywa zazwyczaj: nie
barwnej pomysłowości, lecz krańcowej definitywnej posępności i psychicznego
wywłaszczenia. Otóż okazuje się, że nasza stolica stanowi tu odpowiednie tło. Na okładce
widnieje Pałac Kultury oraz pasaż na Marszałkowskiej z dużym napisem SEZAM, następnie
rozpoznajemy Stare Miasto, plac (wówczas) Dzierżyńskiego, kolumnę Zygmunta, Dworzec
Centralny, na którym rozgrywa się ważna akcja: zamordowanie „pułkownika Kartena”, pod
transparentem, na którym czytamy (odtwarzam liternictwo oryginału): LUDZIE PRADY
WARSZAWY CZYNEMOA AHEHCIWACAJ. Pejzaże są cokolwiek zdeformowane: Pałac
Kultury ma dziwaczne ostre ornamenty, zaś na cmentarzu POWASKI znajdują się grobowce
większe niż w oryginale: możliwe, że bracia Varenne posłużyli się fotografiami i dokonali na
nich rozmyślnych, drobnych przesunięć.
Kiedy to wszystko się dzieje, zorientować się nie sposób: na podstawie paru mętnych
zwrotów, można by przypuszczać, że w czasie Trzeciej Wojny, lub też po jej zakończeniu.
Mówi się o froncie Wschód oraz o froncie Północ, na których wciąż trwają walki, zaś
przedmieścia Warszawy zostały „prewencyjnie zbombardowane, by uniemożliwić ludności
rozruchy”. Nazwa miasta ma trzy wersje: WARSAWA, WARSCHAU, WARSAW. Główną
postacią jest „Ardeur”, o którym nic nie wiadomo, możliwe, że to Francuz – dezerter z frontu
Wschód, który ma mikrofilm nowej potężnej broni „Superflag”, i który dostaje się w tryby
rozgrywki między dwiema siłami: czymś w rodzaju agentury anglo-amerykańskiej
(nazywanej tu „alianci”), prowadzonej przez „generała Dogmana, dowódcę frontu Wschód”,
która o dziwo, urzęduje w Pałacu Mostowskich, oraz potężnej organizacji militarnej
„Schenke”, której sztab, o dziwo, mieści się w Pałacu Kultury.
Dlaczego te dwie zwalczające się potęgi tkwią obok siebie w centrum Warszawy, nie jest
wyjaśnione. W każdym razie Ardeur, przekonawszy się, że jest rozgrywany przez obydwie
strony, pali mikrofilm i uchodzi w kierunku frontu, z którego zdezerterował. Ostatni rysunek
przedstawia ponurą niekończącą się drogę (podobnie, jak na okładce powieści „Passeur”) z
wywróconymi słupami latarń, zapewne klasyczny symbol naszego kraju.
Jest to znakomicie rysowane, w nerwowym stylu skrótowym, operującym ostrym
kontrastem między plamami czarnymi i białą przestrzenią, co daje wrażenie bezustannej
ponurej nocy. Bracia Yarenne mają opinię czołowych grafików komiksu, i dostali cenioną w
branży Grand Prix „Alfred”. Dla nas jest interesujące, jak prezentujemy się w „Warsawie”.
Widać nas tam niewiele.
Jak już była mowa, przedmieścia są zbombardowane: „des milliers de gens survivent dans
les ruines” (tysiące żyją w ruinach), w podziemiach oświetlonych karbidówkami. Jedynie
centrum jest zorganizowane, ale odgrodzone kordonem, i żeby dostać się do miasta, Ardeur
korzysta z pomocy przemytnika „Mikha Rodine”. Przekradają się nocą: nadjeżdża samochód,
kryją się za murem; z wozu wyrzucają ciało z zalepionymi ustami: „Łotry (salauds)!
zagipsowali go!” (kto kogo, nie dowiadujemy się nigdy). Na Starym Mieście Ardeur wchodzi
do domu „rue Karolska 79”, gdzie mieszka przyjaciel „Poppart”, który wita go z radością.
Mieszkanie jest zawalone pod sufit gratami: rozróżniamy pół tuzina lodówek, parę pralek,
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cztery wielkie elektroluksy, lustra stojące, fotel na biegunach, kilka parasoli i trudną do
zliczenia ilość naczyń kuchennych. Ardeur: „Czy to łup wojenny?” Poppart (w pulowerze
„Chicago University”): „Nie, zbieractwo odruchowe. Warsawa jest jaskinią Ali-Baby. Każdy
gromadzi co się da, i zamyka się u siebie... szok atomowy”. Więc była może wojna
nuklearna? To byłoby wszystko, co mogłoby tyczyć rodaków warszawskich.

NA ULICACH WILKI WYJĄ
Gdyby przyszło spytać, jaka jest ideologia „WARSAWY”, można by odpowiedzieć, że
jest to moralny neutralizm: wszystkie uczestniczące tu siły przedstawione są jako odrażające,
zaś Ardeur reprezentuje coś w rodzaju zmęczonej, lecz nieuniknionej, obojętności. Jest to,
oczywiście, modna obecnie maniera literacka; ale skąd wziął się tam nasz kraj? Takie
wypadki dzieją się nie bez powodu. Gdy wkrótce po wojnie znalazłem się we Francji, mój
sąsiad, zapytał mnie: „Pan z Polski? Z której strefy okupacyjnej?” i później patrzył na mnie
podejrzliwie, bo dalibóg nie potrafiłem mu wyjaśnić, zaplątałem się w tłumaczeniach zbyt dla
niego skomplikowanych, gdy tymczasem jego wizja była dla niego prosta: tu były Niemcy
(rozumiał), tam była Rosja (pojmował), ale Polska mu się rozpływała. Był to dla mnie
pouczający przykład na temat pojęć podświadomych, jakie mają narody jedne o drugich.
Toteż wypadek „WARSAWY” nie jest nowością, że wspomnimy sławną sztukę Jarry’ego
„Ubu-król czyli Polacy”, surrealistyczną satyrę na krwawą tyranię, dziejącą się „w Polsce,
czyli nigdzie”, albo popularną operetkę Chabriera „Król mimo woli” o Henryku Walezym,
który tak nudził się w Krakowie, że aż z niego wywiał, z głośną – u nas tak jakby mniej znaną
– arią: „Le Polonais est triste et grave, A son climat il est pareil, Le Francais est joyeux et
brave, Sous un ciel oú rit le soleil” („Polak jest ponury, podobny do swojego klimatu,
Francuz jest dzielny i wesoły pod swoim słonecznym niebem”), z refrenem: „Polak nam się
nie podo-podo-podo-ba!”
Właściwie, zawsze tak się działo; również w okresie międzywojennym, kiedy podobno
stosunki były zażyłe. Pamiętam z moich młodych lat wierszyk, który, jak to bywa, przyplątał
mi się bez żadnego innego wspomnienia; zdaje się, że autorem był satyryk Światopełk
Karpiński, gdzieś w latach trzydziestych. W każdym razie była to reakcja na cykl reportaży o
Polsce, zamieszczonych wtedy w prasie francuskiej, zaś brzmiało to – włożone w usta gościa
z Paryża – mniej więcej tak: „Chociaż tylko z samolotu, lecz widziałem Polskę całą, tundrę,
tajgę, polskie błoto, i kozaków armię białą. Na ulicach wilki wyją, ludzie wcale się nie myją,
szlachta bije się szablami, i poddanych szczuje psami. Rząd wciąż gnębi Lodomerię (?), i gna
Żydów na Syberię, zaś posłowie z opozycji, muszą służyć przy policji”.
Wątpliwe, żeby ten obraz udało się w najbliższym czasie zmienić. Co do mnie, uważam,
że przeciwnie, należy go kultywować. Ma on wartość literacką: Polska posępnej grozy,
tonąca w półmroku, może odegrać podobną rolę, co inne fantastyczne kraje w dziejach
kultury, jak np. sztuczna Hiszpania w „Carmen”, Dziki Zachód w westernie, Arkadia, jakoby
dzielnica poetów-pasterzy, Tebaida, siedziba pustelników wysuszonych głodem. Dzikie Pola
u Sienkiewicza, itp.
W Warszawie odbyła się wystawa „4 x Paryż”; dumny ten tytuł obiecywał przegląd aż
czterech różnych epok sztuki francuskiej. Wyglądało jednak na to, że nie było to ani pół raza,
i jest to nie tyle Paryż, co jakieś Montpellier czy Aubervilliers, a i to nawet nie, bo na
prowincji francuskiej bywają znakomite zbiory. Główną atrakcją była suknia na wieszaku,
mająca reprezentować krawiectwo artystyczne, która robiła wrażenie niepotrzebnego już
kostiumu z ubiegłego sezonu w rewii „Folies Bergere”. Najwyraźniej Francuzi lękali się, by
nie narazić w naszym kraju jakichś lepszych eksponatów, i wysłali byle co.
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Polscy współorganizatorzy wyjaśnili, że jest to rewanż Paryża za polską równoległą
wystawę w Centre Pompidou, gdzie skierowano najlepsze osiągnięcia naszych artystów. Był
to zdaje się błąd; eksponaty podobne mogły zaniepokoić Francuzów i zmącić im wizję
naszego kraju. Co do mnie, uważam, że należało postąpić tak, jak oni z nami: wysłać zbiory
świetlicy Związku Samopomocy Chłopskiej w Mielęcinie oraz dowody rzeczowe
skompletowane przez posterunek MO w Rozprzy. Widok skonfiskowanego przyrządu do
pędzenia bimbru ze starej ramy rowerowej oraz z lampy naftowej, uspokoi braci Francuzów,
że mają stale do czynienia z tym samym odwiecznie siostrzanym krajem.

TESTAMENT LORDA BOLINGBROKE
Wielkim problemem Polaków jest, że mają kult Zachodu i marzą, żeby do niego należeć,
tymczasem Zachód jest tą tęsknotą tak jakby niewiele zainteresowany. Tyczy to zresztą nie
tylko nas, lecz całej okolicy na wschód od Wiednia, do której na Zachodzie panuje podobny
niedbały stosunek. Odczuwają go emigranci, przebywający tam dłuższy czas, np. Miłosz:
„W Europie Wschodniej zawsze jest źle
W Europie Wschodniej ODBYWA SIĘ,
W Europie Wschodniej zawsze jest niemile,
Był człowiek i już nie ma człowieka za chwilę,
Więc, kochana córko, stroń jak możesz od niej.
I nie mów, że pochodzisz z Europy Wschodniej.
Odczuł to również Gombrowicz, ale zareagował inaczej. Tkwił on całe lata na uboczu, w
Argentynie, co było z jego strony rozmyślną ostentacją. Mógł bowiem bez trudu przenieść się
do Nowego Jorku czy innej metropolii, do czego go wielokrotnie namawiano. W wydanych
obecnie u nas „Dziennikach” Gombrowicza znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego się tak opierał.
Argentyna, traktowana z lekceważeniem przez USA, była dla niego, pod tym względem,
„drugą Polską”, która znajdowała się w podobnej pozycji: na marginesie Europy.
Otóż treścią twórczości Gombrowicza jest wyzywająca duma z zajmowanego przez niego
osobliwego miejsca: nie należy on nigdzie, choć mógłby być wszędzie. Jest stale pośrodku,
na przełęczy, na rozdrożu, na rozjeździe, „okrakiem”, jak sam powiada, i absolutnie nie daje
się namówić, by przejść na jeden lub drugi brzeg. Jest stale niedojrzały (w „Ferdydurke”,
mimo że od dawna dorosły, uczęszcza jednak do gimnazjum), nie umiejscowiony, mimo że
proponują mu korzystne lokaty, nie zaliczony, chociaż zapraszany do najlepszych
towarzystw, itd. Gombrowicz, ze swojej niejasnej pozycji intelektualisty podrzędnego kraju,
zrobił istny monument indywidualnej pychy, i dlatego z uporem trzymał się owej ubocznej
Argentyny, którą przekształcił w mentalny duplikat Polski.
Ma on świadome poczucie swojej oryginalnej, do niczego nie podobnej sytuacji, biorącej
się stąd właśnie, że jego korzenie były w „Europie Wschodniej”. U Miłosza i u Gombrowicza
mamy dwie różne postawy wobec pogardliwej obojętności Zachodu: dla jednego, jest to
powód do bolesnego rozdarcia, dla drugiego, jest to pretekst do iście granitowej niezależności
wewnętrznej. Otóż jak zwykle bywa z artystami, doprowadzają oni do malowniczej,
wyolbrzymionej skrajności dwie reakcje, które się potocznie wśród Polaków z tej okazji
spotyka: rozgoryczenie z powodu naszego zawiedzionego wobec Zachodu uczucia, oraz
(znacznie rzadziej) pogląd, że sami sobie możemy wystarczyć, i nawet mamy doświadczenia,
o których nie mają pojęcia zadowoleni z siebie główni Europejczycy.
Jest jednak jeszcze trzecia postawa, najczęstsza, składająca się z samooszustwa, oraz z
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fałszywej nadziei: przyjmuje się z satysfakcją gesty życzliwości, jakie od czasu do czasu
Zachód wykonuje wobec nas, oraz podtrzymuje się złudzenie, że może kiedyś, w przyszłości,
gdy spłacimy długi, itd., będziemy traktowani w Waszyngtonie jak Anglicy, w Londynie jak
Francuzi, oraz w Paryżu jakbyśmy przyjechali z Berlina. Przypominam sobie, jak w roku –
jeśli się nie mylę – 1955, a więc w czasach nie bardzo wesołych, przybyła do Warszawy
delegacja kulturalna francuska, która była permanentnie zachwycona; wtedy takie było
nastawienie, w przeciwieństwie do obecnego.
Reżyser filmowy Louis Daquin powiedział, dosłownie – że plac MDM dopiero co
zbudowany, jest piękniejszy od placu Concorde, który do tej pory uchodził za najlepszy w
Europie – co nasz „Express” opublikował na pierwszej stronie. Ale nawet dziennikarz polski,
który przeprowadzał ów wywiad, był cokolwiek zaniepokojony, i zapytał, dlaczego to?
„Ponieważ przy waszym placu mieszkają ludzie, a przy Concorde są tylko ambasady”,
wyjaśnił Daquin, po czym wyjechał na Concorde i więcej się u nas nie pokazał.
Również ostatnio chlusnęło z Zachodu objawami uznania: Grand Prix na festiwalu w
Cannes! Grand Prix w Wenecji! Miejsce dla naszych w Watykanie! Nagród Nobla już nawet
nie liczę, ile ich tam było, zaś po zmianie rządu w r. 1990 nastąpiła istna eksplozja
entuzjazmu. Co prawda, intencja jest jakby inna, niż 30 lat temu, ale tak czy inaczej, tyczy to
wszystko Polaków. Są jednak rodacy, którzy do tych sukcesów odnoszą się z podejrzliwością,
np. ja ją wyrażę, jeżeli nawet nikt inny z Państwa nie zechce przyłączyć się do tej
wątpliwości. Unosi się ona jednak w powietrzu, i może wreszcie należałoby postawić pytanie,
jaki jest autentyczny stosunek Zachodu do nas.
Odpowiedź jest trudna, ponieważ Zachód jest zróżnicowany, i obejmuje tysiąc środowisk,
które mogą mieć rozmaite stanowiska. A jednak, funkcjonują tam wspólne, generalne
poglądy, które ujawniają się w wypadkach napięcia, gdy potrzebne są proste decyzje. Wtedy
łatwo dostrzec powszechnie przyjęty sposób myślenia, który zazwyczaj bierze się ze starej
ustalonej tradycji. Poglądy takie bynajmniej nie są u nas szeroko znane, ale nie są obce
historykom, np. wspomina o nich Bobrzyński, pisząc, że „Europa Wschodnia ma dla polityki
Zachodu małe znaczenie”.
Ciekawą uwagę słyszałem od mojego starego nauczyciela Jerzego Stempowskiego, który
przez wiele lat obracał się w kręgach politycznych angielskich. Wspominał on o tzw. prawie
Bolingbroka, które od przeszło 200 lat przyswajają sobie studenci Eton i Cambridge, lecz o
którym u nas nie słychać. Pochodzi ono z „Historii Europy” owego lorda, która stanowi tam
podstawowy podręcznik. Mianowicie, Bolingbroke rozważał konflikt Anglii z Ludwikiem
XIV. Ten rozszerzał swoje imperium, dokonując podboju licznych, ówcześnie istniejących
małych państewek, przeciwko czemu Anglia zaprotestowała. W walce tej jednak należało
sprzymierzyć się z Austrią: tymczasem ona, zachowywała się podobnie jak Ludwik XIV, tj.
zagarniała Węgry i inne okoliczne księstwa.
W rezultacie alians z Austrią kompromitował główne hasło angielskie: obronę słabych
państw. Jednak Bolingbroke stwierdził – że system polityczny europejski odnosi się tylko do
Zachodu, i nie obejmuje Europy Wschodniej: tak więc, zabór niezależnych państw przez
Ludwika XIV jest groźny dla równowagi europejskiej, natomiast podobna agresja Austrii na
Wschodzie jest dla Europy obojętna. Zasada ta została sformułowana, jako stale
obowiązujące, niemalże naturalne prawo polityki europejskiej.
Zdaniem Stempowskiego jest to tam podstawowy sposób myślenia. Opowiadał on o swojej
rozmowie z francuskim politykiem Leonem Jouhaux w 1930 r., który mu powiedział, że
zamach stanu Piłsudskiego byłby nie do pomyślenia w Europie i zareagowano by na niego w
sposób bezwzględny; ale ponieważ odbyło się to w Polsce, należy się z tym pogodzić, tym
więcej, że Polska była wtedy sojusznikiem wojskowym pożytecznym dla Francji. W książce
„The Central European Tragedy” G. Gedye, wydanej w 1939 r., przeczytałem opinię, że
mocarstwa, które w Monachium zgodziły się oddać Hitlerowi Sudety i w rezultacie odstąpiły
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mu Czechosłowację, nie mogłyby tak postąpić, gdyby szło o Belgię czy Szwajcarię.
Ale nie trzeba być politologiem, żeby widzieć działanie tej zasady; dostrzega się ją gołym
okiem. W 1939 r. Anglia i Francja udzieliły co prawda Polsce gwarancji, ale nie dostarczyły
pomocy, i następnie, zwlekały z prowadzeniem wojny. H.G. Wells wspomina, że podbój
Polski przez Hitlera nie obudził współczucia w Anglii, gdy tymczasem najazd na Belgię w
1914 r. wywołał wręcz wyjątkowe oburzenie.
Zresztą sam Hitler stosował się do „zasady Bolingbroka”, i zaczął agresję od wschodu, w
przypuszczeniu, że natrafi na słabszy sprzeciw mocarstw, co potem oceniano jako jego błąd;
generałowie niemieccy w Norymberdze twierdzili, że gdyby zaatakowano bezpośrednio
Francję, szansę byłyby lepsze, bo sprzymierzona z nią Anglia nie była przygotowana, i
wzmocniła lotnictwo dopiero w następnym roku; Churchill pisze w pamiętnikach, że w 1939
r. „trzeba było liczyć się z możliwością przegranej wojny”.
I tak było zawsze: w wydanej u nas w 1981 r. książce „Kwestia wschodnia w XVIII
wieku”, historyk Albert Sorel stwierdza, że rozbiory Polski były dla Francji obojętne, i że
dyplomacja paryska wykonywała tylko sfingowane gesty protestacyjne. Było to dla mnie
zaskoczeniem, bo jestem wychowany w polskiej tradycji romantycznej; że Francja jakoby
boleśnie cierpiała wskutek utraty przez nas niepodległości („Hej, Francuzi! czyż bez ceny
rany nasze dla was są, spod Marengo, Wągrom, Jeny, Drezna, Lipska, Waterloo? Świat was
rzucił, my zostali, by być zawsze tam gdzie wy, bracia, my tam krew dawali, dziś wy dla nas
nic prócz łzy”)
Ciekawy dla mnie w tym względzie był sezon 80/81: na festiwalu w Mannheim i w
Poitiers zetknąłem się wtedy z dziennikarzami lewicowymi, którzy popierali „Solidarność”.
Ale w dyskusjach pojawiły się wątpliwości: robotnicy w Polsce, którzy w czasie demonstracji
zrywają czerwone sztandary i obnoszą narodowe; śpiewają „Pierwszą Brygadę”
piłsudczykowską zamiast Międzynarodówki, umieszczają Matkę Boską w klapie i obradują w
zakrystiach; domagają się przywrócenia gospodarki prywatnej.
Fakty te były zaskoczeniem w kraju takim jak Francja, który pozbył się nacjonalizmu,
klerykalizmu i ciężko opodatkował zyski prywatne już od tak dawna, że uważa się tę sytuację
za naturalnie odwieczną. „C’est le poujadisme”, mówi ktoś (Poujade jest splajtowanym
przywódcą ruchu drobnomieszczańsko-sklepikarsko-szowinistycznego). Zwycięstwo
podobnej tendencji musi być, z punktu widzenia francuskiego, wsteczne. Jednak nasi
rozmówcy, na koniec, postanowili nie odmawiać swojej życzliwości owej opozycji u nas i
padło, dosłownie! zdanie następujące: „Przecież to odbywa się w Polsce”, które prawie że
było dokładnym powtórzeniem sławetnego zwrotu z surrealistycznej satyry „Król Ubu”
Jerry’ego: „Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie”.
Jak więc nareszcie odnieść się do owego Zachodu, który nas tak dwuznacznie traktuje, lecz
do którego popycha nas nasza niepohamowana namiętność? Jak już była mowa, są trzy
rozwiązania: l) bolesne cierpienie niedocenionej kochanki (Miłosz), 2) wyniosła niezależność
Polaka nie pozwalającego się zaliczyć w swojej odrębności, i który woli być znikąd bardziej
niż z Zachodu (Gombrowicz), 3) roztkliwiona ślepa satysfakcja z jałmużny sentymentalnej
okazywanej nam przez Europę (my wszyscy).
Ale tu należy dodać, że jest jeszcze czwarty sposób: przyczepić się do Wschodu. I teraz,
może Państwo osłupieją ze zdumienia, ale dla tego poglądu istnieje patron nie mniejszej wagi
co tamci dwaj, ale za to absolutnie niespodziewany: jest nim Witkacy, ten surrealistyczny
arystokrata, ten pionier najbardziej awangardowej myśli artystycznej! Witkacy, który znał,
jak mało kto, Bergsona, Russella, i filozofię niemiecką, ale który też spędził lata na
wschodzie i służył w armii carskiej, i był jednym z najbardziej „kompletnych” ludzi kultury.
Wielokrotnie kpi w swoich pismach z „narodowego kompleksu niższości Polaków”, i
wreszcie stwierdza, że naszym głównym błędem historii jest przynależność do Watykanu,
gdy tymczasem logika dziejowa wskazuje przeciwnie, że powinniśmy przyswoić sobie
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kościół wschodni! Przy tym Witkacy nie miał na myśli polityki, którą gardził absolutnie, lecz
cywilizację, która rodzi się ze „zbiorowej intuicji”.
Oczywiście, można tę opinię uważać za jeszcze jedno prowokacyjne dziwactwo
Witkacego, owego najwybitniejszego naszego autora I.F. („Intellectual-Fiction1” – na wzór
„Science-Fiction”). Ale są też wypowiedzi bardziej odpowiedzialne; np. „Czerpanie korzyści
z dokonań Zachodu przebiega najpomyślniej w warunkach przymierza ze Wschodem”. Nie
jest prawdziwy pogląd, że skłonność cywilizacyjna musi się pokrywać z polityczną, i że
należy związać się ze stroną, która produkuje kulturalne dobra. Przeciwnie: „Tęsknoty
Polaków do zrównania z Zachodem” realizowały się najlepiej wtedy, gdy Polska była
obrócona ku Wschodowi: „Złoty Wiek naszej kultury zawdzięczamy niepowtarzalnej już
później równowadze między Wschodem i Zachodem”.
Opinie te pochodzą z książki Andrzeja Wasilewskiego „Wschód, Zachód i Polska” (1985).
Autor jej, był dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego, firmy, która zbliżyła nas
do Zachodu jak żadna inna instytucja: to w PIW-ie wydano po raz pierwszy „Ulissesa”
Joyce’a, pakiet pisarzy amerykańskich najobfitszy w dziejach naszej literatury przekładowej,
oraz – nawet! – pamiętniki generałów hitlerowskich, nie mówiąc już o takich seriach, jak
„Biblioteka Myśli Współczesnej”, itd.
Pogląd, że najlepiej korzysta się z Zachodu, usadowiwszy się silnie na Wschodzie, można
uważać za czwartą z kolei propozycję w naszej sprawie. Każdy z Państwa wybierze, co mu
odpowiada; ja optuję za ową czwartą, i jak Boga kocham, nie jest to agitacja za sojuszem z
ZSRR, lecz za sojuszem z Polską.

CO TO JEST POLONIZACJA
Czy Państwo zetknęli się ze zwrotem POLONIZACJA? Sami Polacy nie używają go,
natomiast posługiwała nim się publicystyka niemiecka, szczególnie w dwóch okresach,
wkrótce po zakończeniu pierwszej i następnie drugiej wojny. Na afiszu z 1919 r. widzimy
żołnierza niemieckiego, który rozpaczliwie stara się powstrzymywać kolosalnego Orła
Białego, przedstawionego jako potwór z jakiegoś współczesnego horroru science-fiction. Zaś
po II wojnie spotykamy w prasie RFN określenie „polonizacja ziem należących do Niemiec”;
jest to zwrot, którego Polska nie używa, wychodząc z założenia, że tereny te były przedtem
polskie, więc nie musiały być „polonizowane”.
Ale zwrot „polonizacja” może też mieć inne znaczenie, i w swoim czasie odegrał on rolę
polityczną, o czym u nas prawie że nie wiadomo. Zetknąłem się z nim wertując – z okazji
głośnego filmu „Shoah” – materiały tyczące kolaboracyjnego rządu Vichy we Francji w
latach 1940-44; uderzyło mnie, że występuje tam zwrot „polonizacja” (polonisation),
powtarzający się dosyć często, by można uznać go za charakterystyczny dla ówczesnej
propagandy. Bowiem każdy system polityczny używa typowych dla niego pojęć celem
wywarcia presji na opinię, co obowiązywało zawsze i co już uprawiał Juliusz Cezar. Otóż
„polonizacja” pojawia się w tekstach Vichy w 1941 r. i występuje do końca trwania reżimu,
po czym znika raz na zawsze; późniejsza publicystyka francuska, i w ogóle zachodnia, już się
nim nie posługuje, co może świadczyć, że był on właśnie związany z kierunkiem politycznym
Vichy.
Ma on znaczenie ostrzegawcze i po raz ostatni używa go Pierre Laval, premier rządu
Vichy, stracony za zdradę po wyzwoleniu, w dniu 15 października 1945, „Moim zadaniem
było uratowanie dla Francji ile tylko było możliwe, i ocalić kraj od zagrażającego mu, ze
strony okupanta, niebezpieczeństwa polonizacji, i uważam, że misję tę udało mi się
wykonać”. Miał on ampułkę z cyjankiem, którą, jak twierdził, zabierał ze sobą na spotkania z
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przywódcami hitlerowskimi, na wypadek, gdyby ich żądania były nie do spełnienia. Udało
mu się następnie przemycić ją do więzienia ukrytą w podszewce pelisy. Gdy rankiem komisja
wykonawcza wchodzi do jego celi, Laval zażywa truciznę. Jednak nie zamieszał jej, i zdołał
przełknąć jedynie połowę fiolki; nie umiera, robi mu się płukanie żołądka. Laval wymiotuje
dwanaście razy i jest tak osłabiony, że trzeba go prowadzić, ale nie chce usiąść na krzesełku
skazanego i stoi oparty o poręcz.
Prosi, by pozwolono mu wydać komendę plutonowi, ale pułkownik nie zgadza się: „Jest to
przeciwne przepisom, zresztą komenderować powinien dowodzący, by żołnierze dali salwę
jednocześnie, zaręczam, że pan nie będzie cierpiał”. Laval jest zaskoczony, że żołnierze mają
hełmy angielskie; armia francuska ma braki w ekwipunku. „Jesteście wykonawcami jednej z
największych zbrodni w historii. Ale nie mam do was pretensji”, mówi Laval do żołnierzy.
Pułkownik nie bardzo dotrzymał słowa; zwłoki wyglądają okropnie. Egzekucja opóźniła się o
7 godzin i nastąpiła dopiero o 12.30. Począwszy od tej chwili, która stanowi ostatnią minutę
dziejów Vichy, zwrot „polonizacja” nie pojawia się więcej.
Zaś łączy się on z niezmiernie istotną sprawą; różnicą w traktowaniu okupowanej Polski i
Francji, co stanowi jedno z osiągnięć perfidii hitlerowskiej, trwającej do tej pory. Tak jest.
Zetknąłem się nieraz, w kontaktach z cudzoziemcami, z zaskakującymi nieporozumieniami,
które biorą się właśnie stąd, że na Zachodzie sądzi się, że mieliśmy tu przeszłość podobną jak
Francja. Tymczasem Francja tylko przegrała wojnę i była pod chwilową, częściową okupacją;
szefem państwa, jak najbardziej legalnie wyznaczonym, był bohater narodowy, zwycięzca
spod Verdun w 1917 r., najwybitniejszy ówczesny żywy pomnik, liczący w roku 1941 lat 84,
marszałek Petain.
Wyobraźmy sobie, że Piłsudski dożył wojny, zgadza się prowadzić państwo polskie i
zmuszony jest zorganizować obozy dla Żydów, jak to zrobił Petain! W oczach paryżanina z
jego pojęciami o Polsce, byłoby to możliwe, tym więcej, że Hitler po zajęciu Krakowa polecił
postawić wartę honorową przy grobie Piłsudskiego; fotografie przedstawiające gwardię
reprezentacyjną Wehrmachtu na baczność na Wawelu obiegły świat i reprodukował je nawet
„New York Times” (u nas jakoś to się przemilcza; skądinąd jest faktem, że Adolf miał
powody do wdzięczności wobec naszego Marszałka). Kultura francuska pod okupacją ma
okres znakomity: film Carne’go „Ulica złoczyńców” do dziś uchodzi za pozycję szczytową
kina francuskiego, J.P. Sartre debiutuje w r. 1943 sztuką „Muchy” na scenie paryskiej, zaś
krytyka stwierdza, że owe lata przyniosły ostatnią falę wielkiej beletrystyki francuskiej.
W tym czasie, w Generalnej Guberni, liczącej 17 milionów, zostaje zamordowany,
dosłownie, co trzeci mieszkaniec; Żydzi zostają wytraceni (we Francji deportowano ich, z
udziałem Vichy, 8 procent), Polacy są przeznaczeni do tego samego losu; plan hitlerowski
przewiduje, co najwyżej, przesiedlenie od 3 do 5 milionów za Ural. Ale na Zachodzie nikt w
to nie wierzy; Roosevelt, który w lipcu 1942 r. otrzymuje raport o Oświęcimiu, poleca
odłożyć go do aktów jako „niepoważny” (Shirer: „The Rise and Fall ofthe Third Reich”).
Otóż ciekawe, że jednak jest tam ktoś poinformowany; jest to rząd Vichy, zaś wiadomości
pochodzą od samych Niemców.
„Rząd niemiecki deportuje Żydów nie w zamiarze użycia ich do pracy, lecz w celu
likwidacji”, dowiaduje się Laval 2 września 42 r., od Karla Oberga, szefa policji okupacyjnej
na Francję. W książce C. Bourquin „Laval parte” (1947), premier Vichy przytacza, co mu
powiedział Feldmarszałek Goering na spotkaniu w lutym 42: „Myliliśmy się sądząc, że
Francuzi będą z nami szczerze współpracowali. Będziemy musieli traktować Francję zależnie
od tego, ile będzie nam ona okazywała bądź wrogości, bądź też lojalności”. Po czym Laval
dodaje komentarz: „Nie mówił mi o Polsce, ale jego ostre sformułowania pozwalały
przypuszczać, że Niemcy są gotowi odnieść się do nas tak samo jak do Polaków” (str. 95).
„Moim zadaniem jest oszczędzić Francji podobnego losu... Współpraca z Niemcami jest to
jedyna droga ocalenia. Ale polityka taka nie może być dwuznaczna: wymaga otwartości. Nic
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wielkiego, nic trwałego nie może wyniknąć z dwulicowości”. Z tego względu, Laval uważa za
wyjątkowy sukces zorganizowanie francuskiego Legionu Ochotniczego SS na front
wschodni. Odbywa się uroczyste pożegnanie; kardynał Baudrillart błogosławi sztandar i
wygłasza homilię: „Nasz legion będzie reprezentował Francję odrodzoną, Francję wielkich
katedr obecną tam, gdzie odbywa się decydująca walka. Nasi legioniści są krzyżowcami
wieku XX. Udzielam uroczystego poświęcenia broni, której używają, bo służy ona wyzwoleniu
Chrystusa”. Kardynał zapewnia, że Laval ma poparcie Pana Boga; wszystko, byle tylko
uniknąć polonizacji. Zaś grozi ona ciągle: w listopadzie 1940 r. gauleiter Burckel, świeżo
mianowany na Alzację i Lotaryngię, pakuje do 61 pociągów, które wróciły do Rzeszy po
zwycięstwie nad Francją 32 tysiące Alzatczyków, oraz 24 tysiące z Lotaryngii. Są
niepożądani w Reichu i mają do wyboru: albo rząd Vichy zajmie się nimi, albo wyśle się ich
do Polski (tak jest). Następuje dzika panika w Vichy: Laval robi co może, by uratować
zesłańców i udaje mu się to. Bowiem „istnieje słowo, które zawiera w sobie cały
skoncentrowany lęk dygnitarzy owej Francji pomniejszonej: la polonisation” (F. Kupferman,
„Laval”, str. 315).
Ale oczywiście, we Francji się w to nie wierzy; jeszcze jeden oszukańczy slogan rządu
kolaboracyjnego, toteż zwrot ten natychmiast znika, i nawet więcej, nie wolno go używać, bo
kojarzy się z repertuarem zdrady. Byłem wkrótce potem we Francji i nieraz zetknąłem się z
reakcją – gdy rozmawiałem o NASZEJ okupacji – że Polacy przesadzają, koloryzują, blagują,
jak zresztą z reguły mówi się o cierpieniach historycznych. A dzisiaj? Mój Boże, jak to
wszystko było straszliwie dawno! Czytałem, że kandydat na studia w Sorbonie na pytanie,
kim był Hitler, odpowiedział, że mężem Grety Garbo. Mówi się nieraz o ironii historii i ma
ona w tym względzie nieprawdopodobne zaiste surrealistyczne numery; wśród nich można
umieścić fakt, że jedną z nielicznych na Zachodzie osób przejętych naszym losem był Pierre
Laval, w swoim czasie delegat rządu francuskiego wraz z Petainem (tak jest!) na pogrzeb
Marszałka Piłsudskiego (1935), stracony, zresztą nie bez powodu, 15 października 1945 r.

JA TEŻ MIAŁEM WŁADZĘ
Daniel Passent i K.T. Toeplitz zajęli szturmem pierwsze dwa miejsca w ankiecie
Czytelników „Polityki”, jako najpopularniejsi publicyści. Dopiero daleko za nimi uplasował
się jakiś pętaczyna, który miał trzy razy mniej głosów niż oni, oraz inni nieszczęśni koledzy.
Ten triumf obudził wściekłość w naszym jadowitym środowisku, mnie też się serce ścisnęło i
pogrążyłem się w myślach, jakby się tu odegrać.
W szczególności zastanowiła mnie aprobata dla Toeplitza. Sądziłem bowiem, że jego
obecny sposób pisania będzie odstręczający. Toeplitz jako felietonista zmienił się, i to
krańcowo: był anarchiczny, stał się uroczysty. Gdy paręnaście lat temu prowadził swoją
rubrykę w ówczesnej „Kulturze”, pod nagłówkiem „Kuchnia polska (III kat.)”, było to
zupełnie coś innego niż obecnie. Już ów nadtytuł był pod tym względem charakterystyczny.
Mianowicie Toeplitz – który już wtedy miał za sobą cały Giewont osiągnięć, zaś prof. J.T.
Nowakowski określił go jako jednego z „Królów-Duchów” (tak jest) przewodzących opinii, –
otóż Toeplitz otrzymał nagrodę państwową za publicystykę, ale tylko 3-go stopnia. Pierwszą
zaś przyznano Henrykowi Korotyńskiemu, ówczesnemu redaktorowi „Życia Warszawy”,
osobie wtedy jak najbardziej znamienitej, ale o którym nie było słychać, żeby coś publikował.
Korotyński w wywiadzie powiedział, raczej paradoksalnie, że ta nagroda zachęca go, żeby
wziąć się do pisania (tak było!).
W każdym razie, Toeplitz w owej „Kuchni polskiej III kategorii” spełniał zapowiedź
ogłoszoną w szyldzie, co prawda nie jeśli idzie o pisarstwo, które było grupy pierwszej, lecz
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w sensie intencji. Rzeczywiście przebywaliśmy z nim w lokalu, gdzie życie było widać od
dołu, gdzie panowała nonszalancja wobec wartości powszechnie szanowanych, i gdzie się
mówiło na co ma się ochotę; nie uwzględniając jak to będzie ocenione w sferach poważnych.
I taki też powinien być felieton. Jego teorię dał jeden z wielkich publicystów, nie
pamiętam już który, przytaczając anegdotę o przechodniu, który snując się wieczorem po
parku, usłyszał zza krzaka głos damski, w dialekcie z Pelcowizny: „Panie Kazek... proszę nie
palczem... tylko zdozunkiem”. Otóż – wyjaśniał ów klasyk dziennikarstwa – felieton to jest
właśnie „palcem”, czyli niby to margines, niby to ubocznie, niby pokątnie, ale w tym swoim
rezerwacie życiowo i zdecydowanie.
Tymczasem Toeplitz ostatnio występuje w tej dziedzinie, że tak powiem, jako męski kizior
stuprocentowy, prawdziwy Don Juan, i nawet więcej. Jego felieton podejmuje sprawy tak
zasadnicze, że unikają ich nawet autorzy oficjalnych wstępniaków. Toeplitz zaczyna w tonie:
„Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie”, zaś kończy się w diapazonie „naszym obowiązkiem
jest ją ratować”. To już nawet nie „Król-Duch”, to jeszcze potężniej, to jest sam ksiądz Piotr
Skarga ostatniej ćwierci 20-go wieku. Czy taki obecnie ma być felieton? Ja odbieram
obecnego Toeplitza zaskoczony i sądziłem, że podobnie będzie z Czytelnikami.
Ale okazuje się, że nic podobnego. W ankiecie „Polityki” wszystkie głosy są za
Toeplitzem, zaś znajomi zaczepiają mnie na ulicy i opowiadają rozgorączkowani, jak to
słusznie Toeplitz wziął i walnął w ostatnim numerze. A więc to może raczej ja skostniałem?
Toeplitz miał zawsze wyczucie chwili, nastroju, tego co wisi w powietrzu i zapewne również
obecnie go ono nie opuściło... Wygląda na to, że to ja się opóźniam.

MASZYNA DO DRYLOWANIA WIŚNI
I tak gryziony zawiścią, wziąłem się do studiowania Toeplitza, w zamiarze, by zrobić jakiś
plagiacik ot, normalna akcja zawodowego dziennikarza. Zauważyłem, że Toeplitz najczęściej
traktuje o ekonomii, i to jak! Jak fachowiec ze śmiałymi naukowymi propozycjami: o
konwersji walutowej, o skutkach psychologicznych nierówności eksportowej, o nacisku masy
towarowej na bilans dewizowy pozarynkowy itd. Może rzeczywiście to jest na czasie?
Istotnie, każdy spotkany rodak lansuje jakąś propozycję gospodarczą: mamy 37 milionów
ekonomistów! I może nie bez powodu, może tak powinno być w naszej sytuacji: najwięcej
teoretyków muzyki, jak wiadomo, jest wśród głuchych.
I tutaj uświadomiłem sobie z niepokojem, że nigdy nie wypowiadałem się o ekonomii,
mimo że bywało, pisało się o wszystkim: o moralności pokera, o podręcznikach
prestidigitacji, nawet o elektrycznej maszynie do drylowania wiśni (w związku z filmem
węgierskim „Sadownicy”). Ale nie o gospodarce. Czy jednak potrafię? Przeszkadza mi pewna
cecha mentalna: mogę traktować tylko o tym, z czym się zdecydowanie zetknąłem (np. z
kinem: dlatego wziąłem się do dziennikarstwa filmowego). Jest to rodzaj ciasnoty,
stwierdzam to bez kokieterii i bez kompleksów, ale tak już jest: otóż ekonomia wymaga
ryzykownych hipotez, widzenia generalnego, ogarniania horyzontów... Czy to aby dla mnie?
Ale w tym miejscu przypomniałem sobie, że mam w życiorysie doświadczenie
ekonomiczne, i to przeżyte na samym dole, i w dodatku w systemie kapitalistycznym, w
sytuacji wolnorynkowej. Niemniej stać i mnie na branżową osobistą wypowiedź. OTO ONA.
Mianowicie po wojnie, tłukąc się po świecie, znalazłem się, gdzieś około roku 50-ego, we
Francji i podjąłem pracę w niedużej fabryczce klamerek do rzemyków. Robota rozpoczynała
się o 8.30 równo, i mowy nie było, jak to u nas się praktykuje, żeby przedtem zapalić
papierosika czy pogadać. Gdy zatrzymywałem się, podchodził do mnie tzw. contremaitre i
stwierdzał tyle a tyle minut przerwy. Pod koniec dniówki oświadczał mi: „Kaijuzęski (tak
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mnie wymawiał) mieliście 14 minut i 20 sekund przestoju, potrącam wam tyle a tyle
franków”. Osobnik ten powinien być znienawidzony przez robotników, jednak tak nie było:
traktowano go jak każdego innego, wykonującego co do niego należy. Możliwe też, że
uważano go za pożytecznego, bo pilnował by każdy dostał co zapracował, więc nie było jak u
nas, że jeden robi a drugi leń zyskuje.
Czytałem niedawno, że dwaj Portorykańczycy pobili do nieprzytomności Polaka w fabryce
w Pittsburgu. Pracowali oni w trójce zespołowej przy wyrobie taśmowym, i Polak tak knocił,
że koledzy mieli rosnące straty. Otóż Portorykańczycy mają w USA opinię najbardziej
nierzetelnych! W notce podano też, że Polak był „emigrantem po roku 81”. Być może był
działaczem „prześladowanym”; zapewne nie była to szkoła pracy, zważywszy, że w latach
80-81 jak obliczono, było w Polsce więcej strajków, jak w całej Europie, z Portugalią łącznie.
Spotyka się u nas opinię, że Polacy za granicą świetnie pracują. Być może opiera się ona na
pojedynczych wypadkach; ale ja z tym nie zetknąłem się, przeciwnie, Polacy wykonywali
najgorsze roboty i mieli lichą opinię. Simone Weil, która pracowała w zakładach Renaulta
pisze w „La Condition Ouvriere” (Dola Robotnicza), wyd. z r. 1951, str. 159, że polscy
robotnicy są bierni: „potrzebują, żeby im wydawać rozkazy”. Słyszałem, że w Gdańsku pod
średniowiecznym zegarem turysta pyta miejscowego, kto są te figury na górze. „Jeżeli wybije
dwunasta, i oni się nie ruszą, to znaczy, że to murarze”.

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ W KIOSKU
Praca w fabryce była monotonna, ale nie wspominam jej jako uciążliwej: może dlatego, że
była sprawnie zorganizowana. Podjąłem się jednak innego zajęcia: zostałem kioskarzem.
Dzierżawca oświadczył mi, że angażuje mnie na próbny tydzień: jeżeli nie zarobię w tym
czasie sumy takiej a takiej – która wydała mi się olbrzymia – będę musiał odejść. Już
pierwszego dnia zorientowałem się, że nie ma mowy o wywiązaniu się, jeżeli będę tylko
siedział i sprzedawał. Moimi klientami byli okoliczni mieszkańcy, którzy udając się do pracy,
kupowali z reguły te same gazety. Największe wzięcie miał kolorowy tygodnik „ParisMatch”, który zresztą ciągle wychodzi. Były również inne podobne, ale sprzedawały się
gorzej. Umieściłem więc stos „Paris-Matcha” na przedzie, zaś obok ułożyłem „Noir et
Blanc”, który miał ten brak, że nie był kolorowy i począłem nagabywać klientów. W tym
czasie zginął w wypadku samochodowym bokser Cerdan, który żył ze śpiewaczką Edith Piaff
i był bohaterem narodowym. Francuzi uważają, że ich zawodnicy mają styl salonowy, w
odróżnieniu od czempionów amerykańskich, o mentalności bardziej kowbojskiej. Zwłoki
Cerdana rozpoznano po tym, że na każdym ręku miał po złotym zegarku.
„Paris-Match” pisał wtedy wiele o Cerdanie i jego zdjęcia figurowały na okładkach: otóż
gdy ktoś brał „Paris-Match”, informowałem go, że w „Noir et Blanc” również są sensacje z
życiorysu Cerdana. Mniej więcej co dziesiąty nagabywany kupował również „Noir et Blanc”.
Francuzi wtedy interesowali się wojną na Wschodzie, była to istna moda: stację metra
nazwano „Stalingrad”, zaś w prasie pełno było reportaży o tym mało w Europie znanym
froncie. Występowałem więc jako ekspert, i doradzałem właściwe lektury; jeżeli ktoś z
Państwa znajdzie się w 5-ym arrondissement i spotka tam kogoś, kto znał Polaka, który sam
jeden zniszczył w Powstaniu pięć czołgów, to będzie o mnie chodziło.
Miałem doprawdy sukcesy i zrobiłbym karierę, ale pragnąłem zostać dziennikarzem, i
wykoleiłem się raz na zawsze. Jakby nie było, doszedłem do pewnych wniosków, oto one:
Jedynym rozwiązaniem, oczywiście, jest praca. Jednak powinny jej towarzyszyć dwa
niezbędne warunki: l) władza, 2) odpowiedzialność. Każdy powinien mieć część jednego i
drugiego. Dzięki władzy wszystko idzie naprzód. Ja miałem władzę nad moim kioskiem:
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mogłem go wywrócić do góry nogami, pod warunkiem, że w sobotę dostarczę konieczną
sumę zarobku, co z kolei było moją odpowiedzialnością. Podobną władzę winien mieć
robotnik nad warsztatem, kreślarz nad planem, kierownik kina nad swoją salą. Dlatego
uważam – w mojej obecnej branży – że kina u nas powinny być niezależnymi
przedsiębiorstwami, tymczasem wciąż nie są. Filmy trudne winny być tańsze w wynajmie, tak
żeby opłaciło się je jednak brać, zaś kierownik powinien mieć prawo wynająć salę
kabaretowi, szkole, na zebranie organizacji... i zamówić na własną rękę lepsze fotele.
Władza, oczywiście, jest dzielona, jest to jednak coś innego, niż autorytatywność idąca z
góry. Ja dzieliłem moją władzę z dzierżawcą, który miał w gestii sześć kiosków; on z kolei
był zależny od dystrybutora, który, jak się zdaje, miał udział w dochodach poważnego
dziennika „Le Monde” i naciskał, by brać go jak najwięcej, tymczasem gazeta ta szła słabo w
naszej okolicy, i mój szef sprzeczał się ciągle ze swoim dostarczycielem.
Jest ważne, żeby owa władza była konkretna, uchwytna, prawdziwie życiowa: i podobnie
jest z odpowiedzialnością. Otóż uważam, – jeśli idzie o nasz system socjalistycznosklepikarsko-kułacki – że daje on szansę; pytanie zresztą czy w ogóle istnieją systemy
całkowicie złe; to raczej społeczeństwa bywają niedołężne, niezależnie od reżimu. Ale grozi
śmiertelne niebezpieczeństwo: nazwałbym je ucieczką odpowiedzialności poprzez stopnie
hierarchii, w której nie wiadomo dokładnie, co kto robi, nad czym ma władzę i za co można
go pociągnąć do winy. W hierarchii kioskarskiej, w jakiej się znalazłem, władza i
odpowiedzialność były ostro precyzyjnie określone. U nas tymczasem, fabryka, która robi
rurki, nie wyrabia się, bo nie dostarczono gwintów; gwintów nie dostarczono, bo było za
mało wagonów do transportu, wagonów było za mało, bo zabrakło do nich rurek, od których
wszystko się zaczęło: ale nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny.
Może ktoś z Państwa powie, że moje doświadczenie pochodzi z pełnego stuprocentowego
kapitalizmu. Nie sądzę; znajdowałem się na dole gospodarki, gdzie decydowała, po prostu,
logika, która jest wszędzie taka sama. Zresztą francuski bourgeois bynajmniej nie jest
ideologiczny, jak o nim sądzimy, i jak jesteśmy my tutaj. Rozumuje on nie poglądami, lecz
sprawami: gotów jest np. głosować na partię, która załatwia, dajmy na to, wyższe
oprocentowanie od czegoś tam, co mu jest na rękę, nie oglądając się czy to chrześcijanie,
socjaliści, czy Wyznawcy Szatana. Byłby skłonny przystać nawet do komunistów: i zresztą
bywa, że ich od czasu do czasu popiera; jeżeli się wstrzymuje, to tylko dlatego, że według
jego kalkulacji może mu się to nie opłacić. Jest to postać wręcz piramidalnie kontrastowo
różna od Polaka Patrioty Katolika bądź Lewicowca, itp.
Mogą Państwo również powiedzieć, że moja opinia pochodzi od facecika, który przez parę
miesięcy był kioskarzem za granicą. Oczywiście. Ale każdy wreszcie jest jakimś tam
człowiekiem; nasz kolega profesor Jerzy Kleer również jest na koniec pogodnym pyknikiem i
czytelnikiem powieści kryminalnych. Mam do niego absolutne zaufanie, ale mam też,
osobiście, absolutnie pewny pogląd na reprezentowaną przez niego naukę ekonomii; nie może
być mowy o jej ścisłości, ponieważ jest nieuchronnie związana z polityką, zaś polityka z
namiętnościami, i to niestety ryje pod całą wiedzą gospodarczą i pozwala mądrzyć się byle
byłemu kioskarzowi powojennemu.
P.S. Wspomnienie to zostało opublikowane w „Polityce” z przypiskiem jak następuje:
OD REDAKCJI: Wymieniony wyżej pętaczyna, który miał trzy razy mniej głosów niż
Passent i Toeplitz w ankiecie, jest to kol. Kałużyński. Wyjaśnienie to podajemy, by nie
powstało wrażenie, że kol. Kałużyński znowu kogoś obraził.
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CO ZA POŻYTEK Z TEGO POŻYTKU?
Odbyłem zastanawiającą rozmowę, przy niedużej wódeczce, z kilkoma znajomymi w
starszym wieku, z branż różnych od mojej. Oczywiście, jak zwykle bywa, przyczepili się oni
do mnie jako do prasy, ale żale były inne, niż to zdarza się z reguły. Zazwyczaj wymyślają mi
za fałszowanie; ale tym razem pretensja była za propagowanie koncepcji, które są nie do
wykonania. „Co jest warta wizja, której nie da się osiągnąć? Powoduje tylko poczucie, że
wegetujemy pół-życiem, pół-gębkiem, pół-dupkiem, czyli że jesteśmy pół-ludzie; tymczasem
JEST TO NIEPRAWDA”.
I rzeczywiście. Wpadliśmy w tok myślenia, który nie wiadomo, czy pochodzi od nas i czy
nam odpowiada: tymczasem z uporem traktujemy go jako wzór. Jest to model sukcesu,
ustalony w Europie, przeszczepiony do Ameryki, może też do Japonii i wpychany pozostałym
narodom, które za nim nie nadążają, co wpędza je we frustracje, sprawia, że inni o nich i oni
sami o sobie myślą z politowaniem, i co umieszcza je w kategorii owych gorszych, których
hipokryzyjnie wzywa się, by się ścigali z czołówką, choć wiadomo, że nigdy nie dościgną.
Zaś wygląda na to, że jest ich niemało, jakieś trzy czwarte ludzkości, i my też tam się
tłoczymy, z naszym długiem dolarowym, z naszymi przestarzałymi telewizorami czarnobiałymi, z zapóźnieniem w komputerach podobno niemożliwym do dogonienia; a także z
brakiem systemu parlamentarnego wielopartyjnego, który u nas ciągle jest niepewny, i w
którym jedynie jakoby można być stuprocentową jednostką ludzką naszego stulecia.
Tymczasem, czytam w skorowidzu „Larousse’a” że wśród 152 organizmów państwowych
istniejących obecnie, zaledwie 19 daje się zaliczyć do tego idealnego świata z jego sukcesem
ekonomicznym. Z czego wynikałoby, że dołączyliśmy do większości, co prawda
upośledzonej, ale jednak: czy powinniśmy się wstydzić, że należymy do ludzkości? Gdy się
nad tym zastanawiam, odzywają się we mnie resztki zaznanej kiedyś pedagogii
marksistowskiej oraz chrześcijańskiej, zaś nie są one obydwie tak daleko od siebie jakby się
wydawało! Oczywiście idzie mi o chrystianizm, nie zaś o rzymski katolicyzm, który zadaje
się z Mitterandem, Reaganem oraz z królową angielską, zaś prostaczkom udziela tylko
błogosławieństwa połączonego z zakazem pigułki, lecz myślę o Jezusie, który obracał się w
najgorszym towarzystwie, co w samej tylko Ewangelii św. Mateusza faryzeusze wytykają mu
aż cztery razy („Ze mną już jest lepsze”, odpowiadał mniej więcej Jezus, co uważam za
wypowiedź genialną).
Niektóre społeczeństwa jakoby niższej wartości, wykazują tu niespodziewaną
niepodległość ducha. Ciekawy pod tym względem był wypadek Iranu, który wywołał ostatnio
wiele zgiełku. Szach, zaopatrzony w dochody z nafty, olbrzymie wówczas, postanowił
przekształcić Iran w najbardziej nowoczesną metropolię Wschodu. Nabył tysiące limuzyn,
zainstalował hotele Hiltona na każdym rogu ulicy, zaopatrzył w komputery każdy urząd
pocztowy na pustyni i zorganizował najbardziej luksusowy międzynarodowy festiwal
filmowy świata w Teheranie. Jednak jego obywatelom te sukcesy nie odpowiadały, co jest
trudne do zrozumienia dla Europejczyka o mentalności industrialnej. Życzyli oni sobie
takiego życia, do jakiego byli przyzwyczajeni, i które miało dla nich więcej uroku, niż
korzystanie z elektronicznej maszyny do pisania.
Ci, którzy przebywali jakiś czas na Wschodzie, twierdzą, że mogą uchwycić, o co chodzi.
Mianowicie, o patriarchalny styl rodzinny, gdzie uroczystości familijne są świętami
entuzjastycznie przeżywanymi; o tradycyjne środowisko handlowe, którego centrum jest
„suk”, ów bazar orientalny, gdzie pije się zimną herbatę z mięty, gdzie się targuje towary
powszechnie szanowane i gdzie spędza się pół życia; o klimat zbiorowości muzułmańskiej,
religii o obrządkach prostych, lecz stwarzającej wyjątkowe poczucie wspólnoty. Irańczycy
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wszystko to jakoś tak dziwnie lubili, że wykopali na out szacha z jego techniką, i wygląda na
to, że nawet nie zależało im na swobodach, skoro poddali się dyktaturze ajatoiłahów, podobno
uciążliwej.
Znajomy, który był w Iranie, opowiadał, że zwiedzał kompleks telewizyjny, zbudowany
przez szacha, wyposażony w najbardziej wyrafinowane urządzenia, o jakie nawet w Nowym
Jorku niełatwo ze względu na koszty; jest to budowla, która zajmuje pół dzielnicy, i która stoi
pusta; nadaje się co prawda program, ale na jednym kanale, trwa on półtorej godziny, i
widzimy tam wtedy brodatego mułłę, który czyta Koran. Sytuacja ta wywołuje w nas odruch
sprzeciwu i zapewne słusznie; wyłania się tu fanatyzm, ciasnota intelektualna i zagrożenie
wartości szanowanych w Europie. A jednak jest to wypadek na temat, który można by nazwać
„różnice w mentalności politycznej”.

BEZ EKSPANSJI NIE MA ŻYCIA
Ale czy w ogóle jest coś takiego, jak odmienne mentalności polityczne? Mamy skłonność,
by uważać, że tylko owa „nasza” jest jedynie rozumna, i ze zdziwieniem dowiadujemy się o
innych, i reagujemy wtedy na nie, jako na nienormalność, błąd, zacofanie, i nawet oceniamy
je, jako szaleństwo. Tak postępują Euro-Amerykanie przekonani, że ustalony przez nich wzór
jest jedynie słuszny. Nakłania się więc innych do jego przyjęcia. Co nie bardzo wychodzi, i to
nie tylko w Iranie. Na przykład – Afryka. Był to jeden z najbardziej spokojnych kontynentów,
gdzie ustaliła się własna forma plemiennego patriarchatu. Europejczycy skolonizowali
Afrykę, po czym wycofali się, ale narzucili swój system pseudodemokratyzmu, trudno
zrozumiały dla tamtejszych narodów; w rezultacie Afryka zmieniła się w istne piekło
nieustających wojen domowych, i dzisiaj nikt już nie wie, co dalej z tym robić.
Jest to dla mnie ciekawy problem, i grzebałem się w literaturze, by dowiedzieć się czegoś
o różnicach w mentalnościach politycznych. Ale niewiele znalazłem. Autorzy specjaliści, z
reguły zalecają model, który uważają za słuszny, i zachowują się, jakby narody były zrobione
z płynnej masy, którą można dowolnie manewrować. Więcej można przeczytać na temat
odmiennych mentalności religijnych. Socjolog Max Weber twierdzi, że zmiana wierzeń,
szczególnie dokonana pod naciskiem, stanowi jedno z zasadniczych niebezpieczeństw dla
społeczności i może się przyczynić do jego alienacji: jest przeciwny akcji misjonarskiej. Co
potwierdza historia: np. nie udało się nawrócić narodów Wschodu ani mahometan, mimo
uporczywie ponawianych usiłowań, zaś nawet te ekspedycje, które się jako tako powiodły,
mają rezultaty wątpliwe. Tak jest w Afryce.
Kultura owych narodów nie posiada tradycji „generalizowania”, to jest tworzenia pojęć
ogólnych, i trzyma się codziennego realizmu. W języku zulu jest 47 oddzielnych słów na
oznaczenie „pęknięcia”, ale każde w związku z konkretem, np. „pęknięcie gałązki”,
„pęknięcie garnka”, natomiast brak określenia na samo w sobie pękanie. W rezultacie Nowy
Testament jest tam trudno uchwytny ze swoimi ogólnymi pojęciami miłości itd., natomiast
Stary, z jego historycznym opisem wydarzeń, daje się lepiej zrozumieć; w konsekwencji
nastąpiła „czarnoskóra deformacja” chrześcijaństwa, nad którą męczą się teologowie.
Zjawisko to występuje również wśród murzynów w USA, stąd np. w jazzie mamy wyłącznie
tematy starozakonne (np. sławny „Go Down, Moses”). Dla Murzynów ten Bóg jest białym,
którego ciężko zrozumieć.
Ciekawe, że Jezus był absolutnie przeciwny przymusowemu misjonarstwu, co wręcz
uderza przy lekturze Ewangelii. Poleca on apostołom, by zwracali się tylko do
zainteresowanych, natomiast gdy spotkają brak życzliwości, powinni odejść („otrząsnąwszy
pył ze stóp swoich”). Jezus również karcił faryzeuszy za ich agitację („Przemierzacie ziemię i
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morze, by nawrócić ludzi, i robicie synów zła podobnych do was samych”). Liberalizm
religijny Jezusa wręcz skacze do oczu: uważa on, że Bóg objawił się w różnych miejscach, i
okazjach, szanuje Mojżesza, poddaje się obrzezaniu, ale też jednocześnie przyjmuje chrzest
Jana Chrzciciela, który najwyraźniej miał swoją własną koncepcję religii. Dzisiejsza teologia
protestancka uważa za pewnik, że trzej mędrcy ze Wschodu byli przedstawicielami innych
wierzeń.
W Ewangelii św. Mateusza jest zdumiewająca scena, jak apostołowie, którzy już wtedy
przejawiali sekciarstwo, jakie następnie ogarnęło Kościół, donoszą Jezusowi, że ktoś tam na
własną rękę głosi Boga, powołując się na niego, i postanawiają ukrócić tego samozwańca;
otóż Jezus im tego zabrania: idzie przecież o tego samego Boga. Rzeczywiście, gdy się
przyjrzeć głównym religiom, okazuje się, że mówią one mniej więcej to samo, dlatego
zapewne On je toleruje, zaś Jezus się nie sprzeciwia. Pomysł „jedynej prawdziwej wiary”
powstał dopiero w Kościele katolickim, odkąd stał się on oficjalną religią Rzymu i popadł w
imperializm, prowadzący następnie do wojen wyznaniowych, wypraw krzyżowych i
najazdów misjonarskich. Oczywiście nie jest to jedyny program Kościoła sprzeczny z
Ewangelią, i niektórzy papieże, jak np. Bonifacy IX słusznie zabronili wiernym uprawiania
tej lektury na własną rękę. Dobry katolik stosuje się stale do tego zakazu, czego mieliśmy
niedawno przykład z okazji paru dyskusji z red. Turowiczem z „Tygodnika Powszechnego”,
który, jak się okazało, nie wie co jest w Piśmie Świętym.

KIEDY NAPADNIEMY NA EUROPĘ
Co do nas, Polaków, wygląda na to, że daliśmy się wrobić w mentalność Zachodu i wstyd
z powodu zmniejszonego procentu dochodu rocznego już nas nie opuści. Ale i tutaj zachodzą
różnice między nami i Europą. Właśnie zjedna z nich zetknąłem się w trakcie rozmowy z
dziennikarzem zagranicznym, który był w Gdańsku z okazji Festiwalu. Twierdził on, że
Związek Radziecki, i z nim również nasz kraj (tak jest), szykujemy najazd na resztę świata.
Początkowo sądziłem, że pogląd ten wziął się z doraźnego nastawienia, z aktualności
gazetowej, ale wkrótce zorientowałem się, że mam do czynienia z trwałym sposobem
myślenia, czyli właśnie z mentalnością polityczną. Mój rozmówca żywił przekonanie, że kraj
najsilniejszy musi dążyć do najazdu, „ponieważ zawsze tak było”; ostatnio próbowały tego
Niemcy, przedtem Francja napoleońska, jeszcze przedtem Hiszpania, a także Anglia.
Podtrzymywał on tę opinię bez niechęci dla naszej strony świata, lecz jako nieuniknioną
konieczność, należącą do natury rzeczy. Myślę, że przejawiła się tu typowa „edukacja
europejska”, w której EKSPANSJA gospodarcza, militarna, czy jakakolwiek inna, występuje
jako siła, której nie da się zatrzymać.
Zachowanie się zachodniego kolegi było tak szczere i zgoła nie demagogiczne, że
zacząłem się zastanawiać. Co do naszego kraju, nie znam nikogo ani z władz, ani pośród
obywateli, kto życzyłby sobie napaść zbrojnie na Europę. Inaczej było z Polską
przedwojenną, gdzie była gotowość do agresji na Litwę, zaś wobec Czechosłowacji nawet ją
wykonano; pamiętam tę zaiste surrealistyczną atmosferę pseudomocarstwową z moich
czasów szkolnych. Co do ZSRR, również nie sądzę, by dążono tam do ataku na kulę ziemską.
Oczywiście, jest to mocarstwo nie wyglądające na to, żeby dało sobie coś odebrać ale
inwazja światowa wymaga innej atmosfery moralnej i mobilizacji psychologicznej, zaś
takiego przygotowania zgoła się nie czuje. Kraj taki jak ZSRR, narodzony z Rewolucji,
będzie się trzymał swojej podstawowej doktryny: „Wojna napastnicza – pisze Lenin – jest
środkiem, by uniknąć rozwiązania problemów wewnętrznych i podporządkować lud władzy:
jej zadaniem jest doprowadzić, by wojna mająca wyczerpać nieprzyjaciela, wyczerpała też
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Rewolucję: każda wojna agresywna może stać się grobem Rewolucji”. Mój francuski kolega,
dziennikarz wykształcony, wie o tym: dlaczego więc sądzi inaczej? To właśnie jest
mentalność polityczną, sprawiająca, że myśli się nie głową, lecz ćwiekiem w nią wbitym.
Nam zresztą też to grozi. Ale są odruchy pocieszające: jeden z nich, dało się
zaobserwować z okazji głośnego serialu o Edenie, który wywołał desperackie komentarze w
prasie. Felietoniści stwierdzili katastrofalny upadek gustu oraz snobistyczną tęsknotę naszego
społeczeństwa do lśniącej elektronicznej prosperity tam pokazanej. Jednak moi znajomi
wykpili te opinie: jeszcze raz krytycy, jak już często bywało, uważając naród za głupszy od
nich, sami okazali się od niego głupsi. Moi rozmówcy nie przepuścili żadnego odcinka, i
bawili się jak prosięta, ale wykazują nieutuloną umysłową pogardę dla Stefanii Harper z
serialu i dla jej otoczenia: „Czy jeżeli idę do cyrku, a udaję się tam chętnie – mówi mi mój
sąsiad – to zaraz znaczy, że szanuję klownów i linoskoczków niby Akademię Nauk?” Racja.
Ja, np. uwielbiam western, ale bynajmniej nie życzę sobie skradać się zza węgła z
rewolwerem, mając naprzeciwko Johna Wayne. Zaś cały ten przepych limuzynowy? Idzie tu
nie tyle o naszą chciwość, lecz bawi nas egzotyka i odmienność. Każdy chętnie patrzy, ale
potem wraca bez szczególnie piekącego żalu do swoich pantofli z flaneli. Gdy jestem za
granicą, namiętnie zwiedzam pałace kapiące od złota, ale nie chciałbym leżeć w łóżku z
jedwabnym baldachimem, który może zwalić mi się na łeb, i wolę mój wytarty tapczan z
dołkiem wygniecionym pośrodku. Każdy, komu po obejrzeniu błyszczących celofanowe
reklam w amerykańskim tygodniku, po przejściu pierwszej fali żądzy posiadania tego
wszystkiego, nasuwa się coś w rodzaju niejasnego pytania: „I co za pożytek z tego całego
pożytku?”, wciąż jeszcze ma szansę się ocalić.

GALIFETYZM
W języku francuskim istnieją trafne określenia, może dlatego, że jest on dziedzicem łaciny
wraz z jej precyzją. Weźmy taki zwrot, jak „impresjonizm”: w jednym słowie mamy definicję
stylu malarskiego, zarys mentalności, odczucie atmosfery. Podobne słowa – skróty myślowe
tyczą nie tylko zjawisk kultury, lecz także mód, postaw, orientacji moralnych: np.
„bowaryzm”, według nazwiska bohaterki powieści Flauberta, oznaczał w swoim czasie,
manierę zachowania się damskiego, polegającą na okazywaniu niezadowolenia z
rzeczywistości i przybierania pozy tęsknoty za nieosiągalnym marzeniem. U nas
przedstawicielką bowaryzmu była Barbara z powieści Dąbrowskiej „Noce i dnie”, która
spędziła życie przy boku Bogumiła, ale wciąż wspominała innego adoratora, który wszedł w
garniturze i trzewikach do wody aż po szyję, żeby zerwać dla niej kwiaty na środku stawu.
Zwrotem mniej u nas znanym, ale podobnego rodzaju, jest „galifetyzm”. Pochodzi on od
generała Gastona de Galliffet, który dokonał pierwszej masowej masakry czasów
nowożytnych, mianowicie stłumił Komunę Paryską w 1871 r. i występuje w znanym
poemacie Broniewskiego:
Generale Galliffet, za egzekucje
wdzięczność Francji cię czeka i order!
Generale Galliffet, krew masz na bucie;
Generale Galliffet, cuchniesz mordem!
Otóż generał Galliffet okazał się człowiekiem dowcipnym, amatorem sztuki i
kobieciarzem, i dokonał niezwykłego zwrotu: z okazji afery Dreyfusa, która wstrząsnęła
Francją i podzieliła ją na długie lata, stanął, niespodziewanie, po stronie liberałów, którzy w
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imię sprawiedliwości domagali się uwolnienia niewinnie skazanego, oraz przeciwko
szowinistom, antysemitom i całej armii. Gdy został mianowany ministrem wojny,
nacjonaliści w parlamencie przyjęli go dzikim wyciem z obelgą, zresztą paradoksalnie
brzmiącą w ich ustach: „Precz z mordercą!” Przedstawiał się jako „oprawca Galliffet” i
opowiadał, że pewna dama chciała mu sprzedać konie dla armii proponując milion łapówki,
ale odpowiedział, że już dostał 25 milionów (bo taka krążyła plotka) od Żydów, lewicowców
i postępowych masonów, i odesłał ową panią do premiera, który jakoby dostał tylko 15
milionów i mu zazdrości.
Tak więc „galifetyzm” oznacza całkowitą zmianę poglądów politycznych. Wybitnym
galifetystą był André Malraux, który zaczął jako rewolucyjny marksista, czego dokumentem
jest jego najwybitniejsza powieść, „Dola człowiecza” z r. 1933, po czym został prawą ręką de
Gaulle’a, oraz ministrem kultury w jego zachowawczym gabinecie. Jednak we Francji
wypadki galifetyzmu są rzadkie, mimo że istnieje termin na jego określenie, natomiast
wielkim krajem galifetyzmu jest nasza ojczyzna, gdzie jednak ani ten zwrot, ani żaden
podobny do niego, nie jest znany.
Być może, ten brak terminu bierze się właśnie stąd, że zjawisko jest powszechne, potoczne
i niemalże normalne, gdy we Francji przeciwnie, zwraca uwagę jako wyjątkowe, i dlatego
otrzymało nazwę.
W sezonie 68/69 tygodnik „Time” ogłosił statystykę „dezerterów politycznych od r.
1945”, czyli osób, które w tym okresie najpierw zajmowały stanowiska w swoich krajach,
potem zaś uszły na Zachód; Polska była tam na pierwszym miejscu, przed państwami
Ameryki Płd. i Afryki, w których rządy często się zmieniały. Obliczenia podobne są zawsze
podejrzane, ale w naszym wypadku nie są one koniecznością, bo zjawisko rzuca się w oczy:
każdy nowy etap wyrzuca tłum rozbitków, którzy zaczynają od gwałtownego potępienia
owego poprzedniego okresu, w którym zresztą nie mniej namiętnie uczestniczyli.
Sytuację tę analizuje Witold Nawrocki w wypowiedzi „Wracające wahadło” w nr 9 (1986)
tygodnika „Film”; przytacza on tam, m.in. pasjonackie wypowiedzi z roku 1950; jest to „fala
oświadczeń samokrytycznych”: „Jeden jest gotów swoją własną dawniejszą twórczość
zniszczyć, inny – to Ważyk, powiada, że jego przygoda z awangardą, obecnie źle widzianą,
była spowodowana przez jakiegoś agenta imperialistycznego; Andrzejewski boleje, że nie
potrafi jeszcze pisać lewicą, i że pisze ciągle prawą ręką, którą rad by był sobie obciąć;
dokonuje rekonstrukcji własnych tekstów”.
Otóż wszyscy oni, i także tysiące innych, już w parę lat potem, z równie dziką furią
zwrócili się, całkowicie odwrotnie, przeciw następnemu rządowi, który właśnie w tym
nowym okresie, starał się naprawić błędy poprzedniego, w których to nieszczęściach przecież
tamci panowie brali udział, jako owych wypaczeń zaciekli propagandziści! Wszystko się tu
zmienia, prócz zawziętości, która może zresztą bierze się ze stłumionego wstydu, właśnie z
racji poprzedniego uczestnictwa w owych nadużyciach.
Charakterystyczny jest tu ów rezultat emocjonalny: obowiązuje moda, jaką przyjęliśmy
ostatnio, zaś poprzedni etap okazuje się, autentycznie, mechanicznie, nieuniknienie
zbrodniczy. Ten stan ducha trwa ciągle. Mam tu mały przykład do zacytowania. Przepraszam,
że tyczy on mnie, ale może to i lepiej, bo każdy zna najdokładniej przede wszystkim swoje
osobiste sprawy, ja także. W „Życiu Literackim” znajduje się artykuł o Brechcie Zygmunta
Grenia, którego uważam, i to od dawna, za najgorszego polskiego krytyka teatralnego, co
jednak w tym wypadku może się przydać, bo podobny autor jest skłonny przyjmować
poglądy powszechnie akceptowane, zaś o takie właśnie tu chodzi. Pisze więc Greń, że w r.
1952 wystąpił w Polsce teatr „Berliner Ensemble” ze sztukami Brechta, przyjęty
entuzjastycznie, z jednym wyjątkiem, którym byłem właśnie ja:
„Jeden tylko wynajęty specjalnie do sprawy teatralnej krytyk filmowy wykonał atak
zgodnie z najbardziej doktrynerską i tępą wykładnią socrealizmu”.
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W opinii tej są nieścisłości. I tak, nie byłem jeden, bo ukazało się więcej wypowiedzi
krytycznych, w tym Juliana Stryjkowskiego, znacznie ostrzejsza od mojej. Sugestia, że
zostałem odwołany urzędowym specjalnym rozkazem od krytyki filmowej, do ataku na
Brechta nie należącego do mojej specjalności, jest niedokładna, ponieważ kinem zająłem się
dopiero w roku 60-ym, a więc w parę długich lat potem. Nie jest również prawdą, że atak
wykonany był według „wykładni socrealizmu”; bowiem Brecht, poetyczny satyryk, nie miał
nic z tym kierunkiem wspólnego, i krytyka miała charakter moralny: szło o pacyfizm Brechta,
który uzasadnia on, że „wojna jest złym interesem”, co może było przekonujące dla
Niemców, ale niewystarczające dla Polaków. Jeżeli sprawa ta Państwa interesuje, można
zapoznać się z moim ówczesnym artykułem, zamieszczonym w książce „Listy zza trzech
granic”; nie zmieniłem ani słowa, ponieważ o Brechcie mam, stale i wciąż tę samą opinię.
Ale to są drobiazgi: znacznie ciekawsza jest sprawa „socrealizmu”, którego to zwrotu Greń
używa jako w oczywisty sposób obelżywego, coś w rodzaju zarazy umysłowej. Co do mnie,
jestem gorącym zwolennikiem i chętnym konsumentem socrealizmu, który wydał takie
pozycje, jak „Germinal” Emila Zoli, jedną z największych powieści kiedykolwiek
napisanych, „Tkaczy” Hauptmanna, „Bruski” Panfierowa, „Dzień wtóry” Erenburga, i drugą
część „Cichego Donu” Szołochowa, czy filmy, które należą do historii kina i to nie tylko
radzieckie, lecz np. włoskie: „Ziemia drży”, „Rzym – godzina jedenasta”, „Nie ma pokoju
pod oliwkami”...
Nie jest winą socrealizmu, że kierunek ten został użyty do policyjnego nacisku w kulturze,
bo za to odpowiadają tylko ci, którzy się nim w ten sposób posługiwali; i nie jest też
socrealizm winien, że nikt u nas nie potrafił go wykonać w sposób twórczy. Chociaż
przepraszam! Tu przesadziłem! Uważam bowiem, że przynajmniej trzy powieści
socrealistyczne: „Fundamenty” Pytlakowskiego, „Na budowie” Konwickiego, „Lewanty”
Brauna, powinny zmieścić się w kronikach literatury polskiej, i kto wie, czy by nie można
dodać tu więcej.
Lecz w artykule Grenia jest coś jeszcze ciekawszego, poza traktowaniem socrealizmu jako
zbrodni i mnie jako kanalii. Mianowicie, występuje tam, jako mąż opatrznościowy i protektor
Brechta, krytyk Roman Szydłowski, zasłużony też, jak pisze Greń z innych licznych
powodów; miał on rozległe plany wobec naszego teatru, czy szerzej kultury teatralnej, był
bowiem przez wiele lat jej najbardziej aktywnym i pomysłowym organizatorem. Prowadzone
przez niego spotkania były „inspiracją życia teatralnego, także w najmniejszych nawet
ośrodkach”, które dzięki niemu „stać było na wysiłek artystyczny, na ambicję”, zaś Brecht
powinien być wręcz śmiertelnie wdzięczny Szydłowskiemu za opiekę (Szydłowski był
tłumaczem – monopolistą Brechta): „Autorzy marzą tylko zwykle o podobnej, towarzyszącej
ich poczynaniom, uwadze”, itd. itd. to się ciągnie i ciągnie!
Oto Szydłowski był, w owych latach i później, głównym recenzentem „Trybuny Ludu” i
stosował zasady przymusowego socrealizmu dokładnie w tym duchu, o jakim Greń pisze, w
tym samym artykule, skręcony z obrzydzenia! Szydłowski wyznaczył, jako wzór dla
dramatopisarzy, ponurą załganą chałę „Brygada szlifierza Karhana”, istną parodię
socrealizmu, jakim on być nie powinien; potraktował poetycznego wizjonera Szaniawskiego
jako irracjonalistę, obcego socjalistycznym przemianom w kulturze, Witkacego określał jako
chorego burżuazyjnego dekadenta, sprzeciwiał się awangardzie tak długo, jak tylko mógł –
przecież to wszystko jest znane, wydrukowane, do sprawdzenia w każdej chwili!
Artykuł Grenia – gdybyśmy chcieli rozważać go logicznie, przynosi wrażenie
zdumiewającego półmroku umysłowego, w którym już nie tylko koniec z początkiem się nie
zgadza, ale nawet w jednym i tym samym zdaniu każde następne słowo jest sprzeczne wobec
poprzedniego; niby ów zwariowany kapitan z kreskówki, który komenderował „W prawo w
lewo,! w dół do góry!” A jednak, daje on się wytłumaczyć „polskim galifetyzmem”, którego,
w gruncie rzeczy, jest ilustracją. Polega on na zasadzie, że należy popierać najnowszy,
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bieżący, ostatnio modny etap, traktując poprzednie jako przestępcze do piętnowania; przy
czym o obecnej opinii decyduje, czy osoba, o którą chodzi, nawróciła się na nasz aktualny
pogląd – i wtedy jej cała przeszłość, jakakolwiek by ona była, choćby najbardziej podejrzana,
jest jednak bez znaczenia – czy też przeciwnie, ktoś opiera się, sprzeciwia się nam, trzyma się
swojego poglądu; wtedy jest on stalinistą, socrealistą, agentem UB, skompromitowanym
decydentem gierkowskim itp.
Podobny przykład jak u Grenia, owej „materialności etapowej” stanowiła dla mnie
rozmowa, jaką odbyłem po napisaniu recenzji z książki Andrzejewskiego. „Dlaczego pan
krytykuje tę powieść?” Ja: „Bo mi się nie podoba”. „Ale przecież Andrzejewski opiera się
władzy”. Ja: „Tylko że przedtem popierał władzę, która była znacznie gorsza”. „TO NIE MA
ZNACZENIA!” Osłupiałem. W ogóle nie znajduję odpowiedzi. Wreszcie wymyślam coś
zaskakującego: „Widzi pan, te osoby w przeszłości straszyły mnie, oszukały i wkopały, po
czym zdezerterowały: mszczę się na nich właśnie za ich stalinizm”. Rozmówca patrzy na
mnie jak na prowokacyjnego surrealistycznego paradoksistę. Bo rzeczywiście nim jestem, z
punktu widzenia narodowego galifetyzmu.
Zjawisko to ma specyficzny, polski charakter, który uderza nas, gdy porównujemy je z
francuskim. Przede wszystkim, nie podlega tam ono ocenie moralnej: stwierdza się je tylko
jako fakt. Dlaczego? Ponieważ polityka to jest sfera interesu: jeżeli ktoś ją zmienia, to
dlatego, że musi bronić swojego posiadania, do czego ma prawo; z tego też względu, wypadki
galifetyzmu są tam rzadkie, bo każdy trzyma się stronnictwa, które zapewnia mu najlepsze
warunki; w rezultacie, galifetyzm jest tam traktowany tolerancyjnie.
Zupełnie inaczej jest u nas: Greń usiłuje mnie poniżyć, ponieważ trzymam się moich
poglądów i nie stałem się modny. Ale z kolei, ja postępuję podobnie, pamiętając z uporem
Andrzejewskiemu, Ważykowi, Kottowi czy Szydłowskiemu, ich zasługi w walce z kulturą za
Nieboszczyka Józefa, od którego się potem z obrzydzeniem odwrócili. Jest to zachowanie się
absurdalne w kraju, gdzie galifetyzm jest powszechny, i nieomal wszyscy, mniej lub więcej,
są nim dotknięci. Tym więcej, że jest to zjawisko głębsze i wiąże się z generalnym losem
narodowym. Jak to bowiem się dzieje, że u nas z taką łatwością zmienia się poglądy, w
sposób nieraz budzący osłupienie, czego przykłady mieliśmy ostatnio: redaktor naczelny,
znany z surowości, faworyt partii, nagle podnosi na nią rękę; europejski racjonalista, tłumacz
klasyków filozofii, bywalec salonów paryskich, niespodziewanie leży krzyżem w kościele;
zasłużony działacz robotniczy pisze poddańcze petycje do Waszyngtonu, itp., itp., końca nie
widać tych fenomenów!
Taka łatwość wykonywania dzikich przeskoków bierze się z braku stabilizacji, którym to
niedostatkiem kraj nasz dotknięty jest już od dawna, w stopniu nie znanym w Europie; bo
nawet nasi najbliżsi sąsiedzi, których losy też były dramatyczne, jak Czesi czy Węgrzy,
zdołali jednak osiągnąć jaką taką równowagę stanu społecznego. Tym sposobem Polska stała
się okolicą, w której każdy, w każdym czasie, może być po trosze wszystkim, tym albo
owym, często w sposób kontrastowy. Fenomen ten zauważyła nasza literatura, i być może,
jest to, pod tym względem, jej osiągnięcie wyjątkowe w wymiarze światowym.
Cała twórczość Gombrowicza tyczy owej obsesji: jest to portret psychologiczny Polaka,
który może być wszystkim i zarazem niczym, wszędzie i nigdzie, nie istnieć i jednocześnie
nie można go się pozbyć. Aleksander Wat w tomie „Bezrobotny Lucyfer”, z 1927 r. opowiada
o przedziwnej zamianie miejsc: Żydzi stopniowo stają się katolikami i wreszcie obsadzają
Watykan, tymczasem Aryjczycy przerzucają się na wyznanie Mojżesza, i w roku 2900 w
Zebrzydowie, w synagodze urzęduje rebe o błękitnych oczach, z bujnymi pejsami blond, zaś
proboszcz obnosi nos krogulczy i „oczy zamglone melancholią” rasy starszej niż Porta
Romana. Już wtedy bowiem zwracała uwagę płynność społeczna, niepewność pozycji
środowiskowej, i łączące się z tym przemieszanie pojęć; artykuł w tygodniku endeckim nosił
tytuł: „HITLER NA USŁUGACH ŻYDOKOMUNY”.
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Jest tu niejaki odpowiednik owego autentycznego manifestanta z roku 1980, o którym
opowiadał mi znajomy, i który w jednej klapie miał portret Piłsudskiego, a w drugiej –
Dmowskiego, czyli krańcowego przeciwnika politycznego Marszałka. Ciekawa analiza owej
nieokreśloności losu ludzkiego, u nas znajduje się w powieści Wilhelma Macha „Rdza”: jej
bohater należy stopniowo do rozmaitych stanów: jest związany z dworem, ale luźno, jako
pomocnik; bywa w mieście, ale raczej obraca się tam na przedmieściu; przebywa z
proletariatem, ale jest już zaproszony na imieniny na salonu; nosi marynarkę, ale też okrągłą
czapkę „z waszecia”, i, niekiedy, buty z cholewami; wreszcie nie sposób odpowiedzieć na
pytanie, do jakiego środowiska dałoby go się zaliczyć.
Nawet nowoczesna technika nie zmienia tej mętności sytuacyjnej: w filmie Lenicy
„Nowoczesny Janko Muzykant” chłopi lecą helikopterem na żniwa, ale trzymają
wyszczerbione kosy powiązane sznurkami. U Mrożka, sąsiad Jusienga siedział na pniu i
czytał „Horyzonty Techniki”, gdy nagle coś go takiego z lasu zaszło, że wrócił z oczyma w
słup.
Właśnie Mrozek jest obserwatorem galifetyzmu polskiego: treścią jego sztuk jest
kompletna zamiana życiorysów. Oto więzienie, które całkowicie opustoszało z braku
przestępców, i ostatni skazany, który tu jeszcze przebywa, również decyduje się je opuścić,
składając deklarację lojalności i wstępując do policji, wtedy komisarz, zagrożony
bezrobociem, poleca jednemu ze swoich by sfingował nie istniejące zbrodnie, w co ten tak się
wciąga, że istotnie zostaje kryminalistą; w finale wszyscy wszystkich usiłują aresztować, ale
nikomu to się nie udaje. W „Tangu” młodzi ludzie są konserwatystami, wstecznikami i
purytanami, natomiast starsze pokolenie, to paczka rozwiązłych nihilistów. W ostatniej scenie
pewien bezwzględny, brutalny cham w wiatrówce, zaprasza delikatnego, eleganckiego
lirycznego staruszka w tużurku i meloniku do tańca, i kurtyna spada przy dźwiękach
„Cumparsity”, wykonywanej starannie, poważnie, solennie przez tę absolutnie niedobraną
parę. A jednak z tego ironicznie zgrzytliwego zakończenia udziela się niejaka straceńcza
nadzieja: w owym kraju surrealistycznego galifetyzmu, jednak muzyka idzie, balet się
odbywa, i osoby o wykluczających się charakterach krążą do taktu! I wreszcie jakoś się żyje.
Najważniejsze żeby taniec trwał i ten program można rozszerzyć: tu pozwolę sobie na
fantazję i oto już widzę salę, po której krążą przytuleni w takt orkiestry Wałęsa i Urban,
Poręba i Wajda, Miłosz i Sokorski, papież i Lenin, Hitler i rabin Jerozolimy, oraz, w
przedpokoju, w skromniejszym zestawie, w figurze walca zwanej „Koszyczek” wymagającej
trzech tancerzy, wiruje Szydłowski, Greń i Kałużyński.

PODEMOS PODEMSKI
Ponieważ marksizm jest ostatnio szalenie niemodny, unikam jak mogę powoływania się na
niego. Niemniej od czasu do czasu coś mi się niechcący wypsnie. Niedawno właśnie,
straciwszy kontrolę nad sobą przytoczyłem Marksa, po czym kolega Podemski zwrócił mi
uwagę, że nudzę. Mam charakter mściwy, więc zastanawiałem się, jak się na Podemskim
odegrać. Jego brak serca do Marksa pochodzi stąd, że Podemski jest najwybitniejszym w
naszej publicystyce przedstawicielem teorii prawa idealistycznego. Marks, ilekroć zetknął się
z tym podejściem, kładł się na dywanie i tarzał się ze śmiechu. Gdy Proudhon, poprzednik
Podemskiego, opublikował „Filozofię nędzy”, Marks odpowiedział mu i dał tytuł: „Nędza
filozofii”.
Oczywiście Podemski nie przyzna się do idealizmu, jak zwykle każdy idealista, niemniej
w jego interwencjach przewija się myśl o słuszności, o czystości decyzji, o właściwej
interpretacji ducha prawa. Zdaniem Marksa, nic takiego nie istnieje: prawo zawsze służy
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interesowi klasy panującej, bądź też rządu znajdującego się u władzy. Marks analizował
prawo francuskie swojego wieku, uchodzące za najbardziej humanistyczne w dziejach, i
stwierdził, że mimo pozornej bezstronności, ściga ono z najbezwzględniejszą surowością
przestępstwa przeciwko posiadaniu. Bohater „Nędzników” Wiktora Hugo, szlachetny
galernik Jean Valjean przesiedział 20 lat za kradzież chleba. Zapewne dzisiaj potraktowano
by go łagodniej, niemniej Sartre, analizując ten wypadek w 1970 r. doszedł do wniosku, że
orientacja prawa francuskiego bynajmniej się nie zmieniła.
Zapewne każda decyzja prawna, choćby najbardziej zadowalająca nas uczuciowo, jednak
służy jakiemuś interesowi. Również wystąpienia Podemskiego, uzasadnione przez niego
rzetelnością, słusznością, sprawiedliwym rozumieniem liter kodeksu, mają jednak dodatkowe
działanie konkretne: przeszkadzają aktualnej prokuraturze, i jak zauważyłem, są życzliwie
przyjmowane przez osoby mające pretensje do władzy. Ja zresztą również, ilekroć czytam
Podemskiego, czuję się przekonany, i uważam go za osobę o rzadkiej szlachetności, niemniej
sądzę, że jego rozumienie prawa grozi samooszustwem i że Podemski może, nie zdając sobie
z tego sprawy, znaleźć się w pułapce swojego własnego romantyzmu.
Kiedy tak zastanawiałem się, jak tu przyłożyć Podemskiemu, trafiłem na materiał,
nadający się do tego. Mianowicie, opublikowano nowe dane, tyczące procesu Sokratesa. Ten
genialny filozof został skazany na śmierć w sposób najbardziej absurdalnie niesłuszny. Drugą
taką paradoksalną sprawą jest stracenie Jezusa. Otóż obydwa te procesy odbyły się we wręcz
idealnych warunkach prawnych. Ateny, w 309 r. reprezentowały jeden ze szczytów w
dziejach humanizmu, zaś Cesarstwo w epoce Jezusa było ostoją prawa.
Czytałem prace E. Hannovera, który nie może się nadziwić, jak Jezus mógł być skazany,
ponieważ jego proces został przeprowadzony wzorowo: przeszedł przez wszystkie instancje,
z trzykrotną apelacją i z dwukrotną próbą ułaskawienia (stąd owe, nużące w opisie
ewangelicznym, przenoszenie się od Annasza do Kaifasza, co znalazło się w polskim
przysłowiu, na temat udręczeń biurokratycznych). Św. Augustyn przypuszcza, że ta
staranność prawna, najlepsza jaka mogła być, stanowi ostrzeżenie ze strony Opatrzności, że
nawet najdoskonalsza ludzka sprawiedliwość jest jednak ułomna.
Jednak do sprawy Sokratesa, który nie reprezentował religii, podobne wyjaśnienie nie
pasuje. Cóż więc się stało? Najwyraźniej zabrakło jakiegoś Podemosa (tak by zapewne
nazywał się wtedy Podemski), który by podziałał oprzytamniająco na sędziów. Ale czy
zabrakło? Wydaje się przeciwnie: zrobiono co tylko było możliwe. Sokrates był sądzony
przez najbardziej bezstronne ciało w demokracji ateńskiej, 500 jurorów, którzy orzekli winę
większością 280 głosów, i następnie, po wysłuchaniu przemówienia oskarżonego, skazali go
w drugim głosowaniu większością 360 głosów na śmierć przez otrucie cykutą, którą mój
nauczyciel w gimnazjum nazywał „ulubionym daniem Sokratesa”.
W procedurze tej uderza wzrost ilości głosów po mowie, która dziś czytana, wyciska łzy z
oczu. Dlaczego Ateńczycy, najsubtelniejszy naród w dziejach, okazali się nieczuli na tak
wspaniały kawałek literatury? Platon sugeruje, że Sokrates rozwścieczył sędziów
twierdzeniem, że jest „najuczciwszym z ludzi”. Nie wydaje się to przekonujące, bo każdy
oskarżony zazwyczaj utrzymuje, że był uczciwy. Obecnie, amerykański badacz I.F. Stone
ogłosił pracę „The Trial of Socrates”, w której twierdzi, że materiały, na których opiera się
nasze odwieczne zaufanie, są niewiarygodne.
Pochodzą one od dwóch znakomitych pisarzy. Platona i Ksenofonta, którzy obydwaj byli
uczniami Sokratesa adorującymi go, i sfałszowali dokumentację. Stone sugeruje, że Sokrates
w swojej „Obronie”, powiedział coś, co potwierdziło sędziom ich opinię, a co Platon
przemilcza w swoim przekazie, który jedynie do nas dotarł. Również uzasadnienie procesu
było inne, niż podane: Sokrates jakoby był sądzony za demoralizację młodzieży, co jednak
było potem pretekstem prawnym, ponieważ ustawodawstwo ateńskie nie przewidywało
procesu za poglądy polityczne. Można to porównać do skazania sławnego mafioso Al Capone
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za fałszerstwo podatkowe, mimo że w gruncie rzeczy był winien licznych mordów, przemytu,
oraz szantażu, o czym było powszechnie wiadomo, lecz co było nie do wykazania.
Otóż Sokrates, którego działalność przypada na okres wojny peloponeskiej między Spartą
a Atenami – która w gruncie rzeczy zniszczyła Grecję – był stronnikiem Sparty,
zwalczającym uparcie demokrację ateńską i domagającym się rządu totalitarnego, na wzór
peloponeski, pod przewodnictwem władcy-ucznia filozofów. Dwaj inni wychowankowie
Sokratesa dokonali krwawych zamachów stanu: Alcybiades w r. 411 i Krytjasz w r. 404;
podobny kolejny zamach odbył się w r. 401 i proces Sokratesa jest z nim bezpośrednio
związany.
Potwierdza to zagadkę, nad którą łamią sobie głowy filolodzy: dlaczego Arystofanes, jeden
z największych komediopisarzy, przedstawia Sokratesa w „Chmurach” jako ostatniego
oszusta. Otóż Arystofanes był demokratą, przeciwnikiem oligarchii na wzór spartański i
gorącym propagandzistą za pokojem.
Tym sposobem, dwa największe skandale w historii prawa tłumaczą się politycznie; bo co
do Jezusa, nie ma tu wątpliwości. Ewangelia wielokrotnie podkreśla interes faryzeuszy. W
wypadku Sokratesa, sprawa wydaje się mniej jasna, dzięki Platonowi, który był idealistą,
podobnie jak Podemski (przepraszam Stasiu, że porównuję Cię do tego starego nudziarza), i
uważał, że jego mistrz nie powinien być skazany. Dodam tu nawiasem, że Marks również o
Platonie wyrażał się nieprzychylnie i uważał, że oddaje on się złudzeniom.
Prawo należy oceniać nie według abstrakcyjnej słuszności – bo wtedy grozi nam, że nie
zauważymy prawdziwych powodów, że coś bezwiednie przemilczymy, że coś niechcący
pominiemy – lecz według słuszności INTERESU, który za nim stoi. Przepraszam, że się tak
mądrzę, przytaczając w dodatku nie swoje myśli i powołując się na klasyków – ale jeżeli
Krawczuk, specjalista od starożytności w czasie gdy był ministrem, wydał w swoim urzędzie
polecenie, by nie uwzględniać anonimów i uzasadnił to dekretem cesarza Trajana z II wieku,
to dlaczego ja nie mogę zrobić przykrości Podemskiemu również za pomocą historii
starożytnej?
P.S. W dniu 18.5.90 Edward Krawiec zarzucił Podemskiemu publikacje „ociekające
nienawiścią do wszystkiego co ma rodowód socjalistyczny” i usiłowanie, by „za wszelką cenę
dostać się do będącego już w biegu pociągu z napisem „ANTYSOCJALIZM”. A więc proszę.
Po Jezusie i Sokratesie, Marks dobrał się również do idealisty Podemosa!

WYPIĆ I ZAKĄSIĆ
Miałem parę dni wolnych i zachowałem się w sposób niemodny, niestosowny i
nieprzychylnie widziany, a jednak, stłumiwszy wstyd, przyznam się: czytałem Karola Marksa
„Zarys krytyki ekonomii politycznej”, wydany niedawno zapewne w tajnym trzecim,
czwartym, czy nawet piątym obiegu, przez „Książkę i Wiedzę”. Przyszło mi to niełatwo i w
trakcie lektury ukrywałem owo tomisko, zasłaniając się katolickim „Tygodnikiem
Powszechnym”, żeby dzieci nie zobaczyły, ale teraz zdecydowałem się oświadczyć to,
korzystając z rozszalałego nareszcie i u nas prawa do pornograficznego ekshibicjonizmu.
Inna rzecz, że jako osoba przedwojenna, jestem przyzwyczajony, a nawet więcej:
wychowany, w poglądzie powtarzanym ostatnio u nas i w świecie, że Marks jest
skompromitowany, nieaktualny i nawet nieprzyzwoity. Ktoś mi opowiadał, za moich
młodych lat, że jechał tramwajem „15”, wypełnionym studentami, wracającymi z wykładów
(ta sama trasa co obecnie!), i usłyszał rozmowę: „Co było dziś na seminarium?” „Nic
ciekawego, koleżanka Pryżgintówna obaliła Marksa”. Było to w r. 1936, i streszczało cały
stosunek do sprawy w naszych podręcznikach.
67

„Bolszewizm jest próbą wprowadzenia w życie przez zaślepionych fanatyków teorii nie
znającego i nie rozumiejącego życia Marksa”, oświadcza sam prof. UW, Zygmunt Łempicki,
redaktor naczelny encyklopedii „Świat i Życie”, zatwierdzonej przez Ministerstwo WR i OP,
tom l, str. 773, wiersz 9 od góry. Więcej nie trzeba było wiedzieć w owej szkole
przedwojennej, o której poziomie jakoby olśniewającym, pisał z entuzjazmem K.
Koźniewski. Nic dziwnego, że gdy w dniu l września 1939 historia zastukała do nas, byliśmy
w moim pokoleniu kompletnie, ale to kompletnie nie przygotowani.
Ponieważ dzisiaj znowu słyszę, że Marks jest nie na czasie, wziąłem się do jego lektury
jako do kuriozum nie na czasie, i znowu jestem zgubiony, bo przewracam stronicę za stronicą
i każda mi się wydaje na czasie. Cóż więc się dzieje? Najwięcej na temat klęski Marksa
nasłuchałem się w sezonie 80/81, w trakcie długich nocnych rodaków rozmów, gdzie stale
powracał argument następujący: „Marksizm jest teorią w służbie proletariatu, tymczasem to
właśnie ludzie pracy obracają się przeciw niemu i wolą M. Boską, którą wpinają do klapy”.
Jednak z mojej lektury wynikałoby tak jakby coś innego: jest to teoria nie robotników, lecz
ludzkości.
Celem historii, zdaniem Marksa, jest społeczeństwo bezklasowe, które, oczywiście, tym
samym nie może być ani proletariackie ani mieszczańskie, ani żadne inne klasowe. Ponieważ
jednak, w czasach Marksa, proletariat był klasą wyzyskiwaną, Marks zalecał, jako taktykę,
dążenie do wyzwolenia proletariatu, jako następny krok w stronę społeczeństwa
bezklasowego. Zapewne, gdyby żył w wieku XVIII, popierałby ruch wyzwoleńczy
mieszczański, bo ten wówczas był najbardziej postępowy: wtedy powstałby istny
surrealistyczny paradoks, i można by mówić, że „marksizm jest teorią burżuazyjną”!
Z definicji społeczeństwa bezklasowego wynika również, że żadna klasa nie może w nim
dominować i że jej prześladowanie w przeszłości nie może dawać jej przywileju tylko
dlatego, że kiedyś była wyzyskiwana. Sprawa ta była gorąco dyskutowana w okresie tzw.
„Proletkultu” w ZSRR, gdy usiłowano stworzyć literaturę typowo proletariacką, teatr
wyłącznie proletariacki, kino tylko dla proletariuszy, itd. Wtedy marksiści, tacy jak
Łunaczarski sprzeciwili się – kultura ma być ogólnoludzka, nie maniacko klasowa, i cały jej
historyczny dorobek którego „proletkultowcy” chcieli się pozbyć jako burżuazyjnego,
przeciwnie, ma być ocalony dla przyszłości, bo nie będzie ona proletariacka, lecz bezklasowa.
Prawdopodobnie główne nieporozumienie wokół Marksa polega na tym, że bierze się za
jego myśl to, co było tylko jego taktyką, doraźną, praktyczną, związaną z sytuacją jego
czasów; ale sam Marks ostrzegał przed tym błędem, i temu służy właśnie jego „dialektyka”,
tzn. pogląd, że społeczeństwo jest bezustannie zmienne i że nie wolno ustalać żadnych
trwałych ocen, tylko trzeba je wciąż dostosowywać do życia bieżącego. Ale w praktyce
codzienna technika polityczna pochłaniała, zasłaniała i wreszcie zaciemniała podstawowe
poglądy Marksa. Szczególnie dotkliwie działo się to u nas. Właściwie marksizm w Polsce
zawsze był pokątny, zepchnięty na margines, wymieniany półgębkiem, zaś zamiast niego
wysuwało się „aktualne zadania do spełnienia” itp.
Tłukłem się przez wiele lat po wydawnictwach uchodzących za lewicowe, ale nigdy nie
słyszałem, żeby któryś z kolegów powoływał się na marksizm. Ostatnim redaktorem, który
czasem posługiwał się tym terminem, był Paweł Hoffman w „Nowej Kulturze”. „Pański tekst
– mówił do mnie – zawiera wątłe ślady marksizmu, nie jest oczywiście marksistowski, daleko
mu do tego, ale jest jakby zarażony marksizmem”. „Jestem bezpartyjny – odpowiadam mu na
to – ale jestem maniakiem lektury, i Marks mnie interesuje. Pan jednak jest komunistą,
prawda? „Oczywiście – odpowiada Hoffman – byłem nim również dawniej, i już nim
pozostanę”. „Panie Pawle – mówię mu na to – czy może pan, jak najkrócej, w kondensacji, w
jednym zdaniu, powiedzieć mi, jaki jest cel komunizmu? „Służę – mówi Hoffman – celem
komunizmu jest, żeby każdy na tym świecie mógł wypić, zakąsić i miał miejsce do życia”.
„W takim razie – ciągnę dalej – znam wiele osób, które już żyją w komunizmie, i nawet ja
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poniekąd?. „Powiedziałem panu najzwięźlej jak było można, i nawet tego pan nie zrozumiał”
– odpowiada z niesmakiem Hoffman. „Nie zwrócił pan uwagi na słowo każdy”, oraz „na
świecie”: komunista nie może uważać, że jest w porządku, bo jego kraj ma się już jako tako,
dopóki w Afryce dzieci padają z głodu, zaś w Indonezji biznesmen eksploatuje nędzarzy”.
Ciekawe zresztą, że Hoffman uważał termin „marksizm” za niewłaściwy i stale podkreślał,
że posługuje się nim tylko umownie, w celu skrótowego szybkiego porozumienia się.
„Równie niesłusznie – wyjaśniał – byłoby mówić, zamiast „fizyka”, newtonizm, czy
einsteinizm, oraz zamiast „astronomia” kopernikanizm”. Marks był dla niego nie twórcą
jakiejś hipotetycznej ewentualnej teorii, która nosiłaby jego nazwisko, lecz był bezstronnym
badaczem, który doszedł do wniosków naukowych i miał prekursorów, którzy myśleli
podobnie i stworzyli, na długo przed nim, zawiązki tej wiedzy w tym samym kierunku:
Tukidydes, Lukrecjusz, Machiavelli, Montesquien, Tocqueville. Otóż gdy dzisiaj, w naszej
dobie elektronicznej, wertuję ów „Zarys krytyki ekonomii”, myślę, że może najważniejsza dla
nas jest ta właśnie intencja naukowa Marksa.
W szczególności idzie tu o pojęcie „materii społecznej”. Stanowi ona odpowiednik materii
fizycznej, której prawa zostały tak wspaniale ustalone w ciągu dwóch ostatnich wieków!
Marks sądzi, że można znaleźć w życiu społecznym podobne niewzruszone zasady, jak w
fizyce jest np. prawo zachowania energii zależnie od zmian temperatury. Pomysł, żeby do
ludzi, z ich nieobliczalnymi szaleństwami, zastosować podobne prawa, jak do przemiany
płynu w gaz w probówce, wydaje się dziwacznie ryzykowny. Ale przecież taki Freud,
podobnie jak Marks, wychowanek naukowego wieku XIX, dokonał próby jeszcze bardziej
śmiałej: stworzył pojęcie „materii psychologicznej”, również kierującej się absolutnymi
koniecznościami. Bowiem zazwyczaj sądzi się, że człowiek, rozporządzający nieograniczoną
wolną wolą, może nakłonić się, w sferze psychiki, do każdego posunięcia. „Potrafisz zrobić
wszystko co postanowisz” – to była dewiza Katona. Tymczasem Freud opisuje wypadek
panny młodej, która w dzień ślubu, ubrana w welon, nie może zrobić kroku naprzód z
powodu zesztywnienia mięśni, mimo że stara się ze wszystkich sił: bo bariera wewnętrzna,
silniejsza od niej, uniemożliwia jej ruch; jej psychika nie zgadza się na małżeństwo.
Przeżycia, które staramy się w sobie zwalczyć, ustępują tylko pozornie, stłumione
ukrywają się w naszej podświadomości, i wybuchają pewnego dnia, w postaci nerwicy,
choroby, szaleństwa, niby materia, która rozpuszczona, zwęglona, zamieniona w gaz, zawsze
jednak trwa, zachowana w innej postaci, według niezmiennego prawa fizycznego. Freud
opracował cały system wydobywania na jaw zdławionych uczuć, by mogły wybuchnąć bez
szkody dla swojego właściciela. Uczniowie Freuda posuwali się tak daleko w badaniu
„materii psychologicznej”, że przypuszczali jej istnienie w luźnej postaci wędrującej w
przestrzeni i zdolnej zaczepić się o kogoś spotkanego, czyli potwierdzili wiarę w opętanie
przez „demona”!
Zapewne posunęli się za daleko, i dlatego propozycje Freuda były i są wciąż
kwestionowane. Podobnie jest z Marksem, którego prof. Łempicki, jak widzieliśmy, uważał
za życiowego ignoranta. Ale Marks był bez porównania ostrożniejszy, ściślejszy, naukowo
bardziej odpowiedzialny od Freuda. Nie jestem ja profesorem jak Łempicki, ale wszystko, co
udało mi się z Marksa przeczytać, i co tyczy nie taktyki, lecz generalnego sposobu myślenia,
wydaje mi się stale, wciąż, bez przerwy słuszne, w epoce Reagana i Busha, tak samo, jak było
za Ludwika Bonaparte. Przede wszystkim zaś, sama wspaniała zasada „materii społecznej”,
której badanie i następnie zastosowanie istniejących w niej praw, może przynieść sukcesy
warte nie mniej – by prowadzić już tę analogię do końca – co odkrycie falowania
elektromagnetycznego.
Myślę, że u Marksa jest jeszcze jedna wartość, ważna dla nas. Jest to pogląd, że historia
idzie naprzód i że możemy się starać jej cel ustalić, czyli, jak to się mówi, idea postępu. Myśl
ta wydaje się tak banalna, tak powszechna, a nawet tak naturalna, że się nią wręcz nie
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zajmujemy. Tymczasem wcale nie jest oczywista, nie istniała przez całe wieki i nie jest znana
w wielu cywilizacjach, np. w buddyjskiej, gdzie świat się nie zmienia, gdzie los ludzki trwa
zawsze taki jaki był, gdzie historia nie postępuje, lecz ruchem spirali powraca wciąż do tego
samego miejsca bez końca. Idea ta pojawiła się dopiero w naszym świecie i nikt nie uzasadnił
jej w sposób bardziej przekonujący, ścisły, zaiste naukowy, jak właśnie Marks. Otóż
społeczeństwa, które sobie ją przyswoiły, tak że stała się ona częścią ich cywilizacji, są w
posiadaniu pewnej wartości, która nie rzuca się w oczy, bywa niedostrzegana, bywa
niewyczuwalna, ale jest cenna.
Gdy byłem ostatnio w Moskwie, rozmawiałem z działaczem, który aplikuje mi takie
zdanie: „Otwarcie tego klubu ze sklepem (tj. z wolną sprzedażą, zaleconą przez
„pierestrojkę”) popchnęło nas bliżej w stronę komunizmu”. Przyglądam mu się zaskoczony:
prowokacja? albo niezrozumienie czym jest rynek? albo niemożność zmiany słownictwa?, a
może to żarcik, parodia, aluzja humorystyczna, i należy zachichotać? Ależ skąd. Ustalam
ponad wszelką wątpliwość, że jest to potoczne stwierdzenie, tak jakby obojętnie informował:
jest tu tyle a tyle krzeseł na sali.
Socjalizm w ZSRR jest wciąż niepewny, jego połączenie z wolnym handlem, wciąż
ryzykowne i mam całą szufladę zastrzeżeń, ale jedno jest dostrzegalne: jest to ruch, może
powolny, może zahaczający się, może błądzący, ale wykonywany przez społeczeństwo, które
jest przekonane, że posuwa się naprzód. Odnoszę wrażenie, że reforma nie zmieniła wiary w
socjalizm. Wracam potem do mojego kraju... we wtorek, z celem żeby dożyć do środy, i z
wizją przyszłości, o jakiej mówi Hoffman, że można wciąż jeszcze, wypić i zakąsić, ale to i
wszystko; nie więcej.

SZNUROWADŁO ŚWIECĄCE W NOCY
Zaproszony na Festiwal Filmowy w Clermont-Ferrand w lutym 1990, wybrałem się tam z
zażenowiem. Co prawda, organizatorzy dają utrzymanie i hotel, ale czy taki wyjazd się
kalkuluje, po to by napisać sprawozdanko na parę szpalt, jakich do tej pory pełno z różnych,
nadmiernie licznych festiwali, przy tym nieraz, przy lekturze, miało się wrażenie, że dałoby
się to zrobić lepiej, nie ruszając się z miejsca, bo przecież zawsze są jakieś materiały.
Dziennikarze filmowi mogli sobie pozwolić na podobną rozrzutność za dzikiego komunizmu,
ale dzisiaj?
Co prawda administracja naszej firmy pocieszyła mnie, że jest to zapewne ostatnia
podobna podróż, niemniej czułem się nieswój. Ale cały ten tu wstęp piszę po to, by
wytłumaczyć się z niespodzianki: ów wyjazd okazał się jednym z najciekawszych, jakie mi
się wydarzyły, a to z powodu tego, co zasłyszałem i co postaram się po kolei streścić.
Inny klimat. Przede wszystkim uderzyła mnie zmiana nastawienia wobec wypadków w
naszej części świata. Gdy byłem tu ostatnio, w maju ubiegłego roku, panowała jubilacja z
powodu głasnosti, demokratyzacji, wyzwalania się Wschodu itd.; zaś obecnie dominuje
niepokój. Mianowicie, została zachwiana równowaga; co ona była warta, to jest oddzielna
sprawa, niemniej istniała. W Europie zaczynają sobie zdawać sprawę, że zmiana ta może
odbić się również na nich i to w sposób niespodziewany. Widzę w księgarni stos egzemplarzy
popularnego tu Jerome Charyna „Bouche du diable”; wydane zaledwie przed miesiącem, ale
cena już obniżona o połowę. Dlaczego? Sprzedająca mi wyjaśnia: rzecz jest wybitna, ale ma
za temat walkę wywiadu amerykańskiego i radzieckiego, co kompletnie straciło na
aktualności. Powieści „Série Noire” Gallimarda, podejmujące tę sprawę, a jest ich sporo, nie
mają wzięcia, zaś John Le Carré, pisarz „szpiegowski” o wartości literackiej, który w roku
ubiegłym był jednym z kandydatów do Nobla, stracił nadzieję na ten laur. Ale jeżeli zmiana
70

sytuacji odbija się na branży tak marginesowej, jak beletrystyka sensacyjna, to co będzie z
owymi poważniejszymi?
W rozmowach stykam się z obawą, że Francja zostanie narażona na zalew przyjezdnych z
naszej części Europy; już obecnie napływ obcych, zresztą jak dotychczas mahometan, jest
główną sprawą państwową. W niektórych miastach funkcjonują od 10 lat placówki
„Solidarności”, utrzymywane charytatywnie; w Clermont-Ferrand przez zakład Michelina.
Zdaniem miejscowych, panowie ci powinni wrócić do kraju, w którym zdobyli władzę; otóż
jakoś się nie ruszają. W najnowszym filmie „La salle de bain” który właśnie jest na
ekranach, występuje para Polaków z plakietkami „Solidarności” w klapie: są to uciążliwi
niedołężni debile, którzy usiłują naciągnąć bohatera filmu oraz jego żonę, na drobne datki.
Nabyli oni szkarłatnicę, jako pokarm najtańszy, ale nie pozwolili sprzedawcy jej oprawić, by
nie dopłacić, i przez cały film męczą się z nią usiłując pokroić, wreszcie przebijają worek z
atramentem, który zalewa stworzenie – co stanowi główny efekt komiczny filmu, na ogół
smutnego.
Kolega dziennikarz zawiadamia mnie, w tonie serdecznej aprobaty, że laureat Nobla,
Miłosz, wrócił do Wolnej Ojczyzny i ma objąć stanowisko w kulturze. Bełkoczę zaskoczony
– co prawda Słonimski i Tuwim wrócili niegdyś, i to do Kraju Niewoli, więc może zdarzyło
się to i z Miłoszem w czasie, gdy byłem w pociągu i jeszcze o tym nie wiem? Nie wydaje mi
się – o Miłoszu można wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że brak mu rozumu, żeby
opuszczać Kalifornię, ja w każdym razie bym tego nie zrobił. Rzeczywiście była to plotka,
która raczej wyrażała cichą intencję francuską, by obcy wrócili do siebie; kamień zleciał mi z
serca.
Nowy obraz Polski. Miejscowy związek dziennikarzy zaprasza do restauracji
„Michaudiere” kolegów z krajów Europy Wschodniej obecnych na Festiwalu. Mimo, że żyję
długo, jestem po raz pierwszy świadkiem, że dziennikarze dają zjeść dziennikarzom. Ale stać
ich na to. „La Montagne” jest największym pismem tego regionu, ma przeszło milion
nakładu i widać je w ręku każdego; ma się wrażenie, że prasa stołeczna tu nie dochodzi. Tym
lepiej; dowiaduję się z tych kontaktów osobistych bez porównania więcej niż byłoby to w
kosmopolitycznym Paryżu, gdzie opinia funkcjonuje szybko, po wierzchu i mechanicznie.
Zaraz na początku awantura. Delegacja radziecka składa się ze starszego siwego kolegi nie
władającego językami, i z młodego Gruzina b. wymownego, mimo że niepewnym akcentem
(„plateau” wymawia „płatooo”). Gruzin wygłasza istny poemat na cześć kina gruzińskiego,
które zawsze, w najgorszych czasach, było niepodległe, humanistyczne, broniło wolności, itd.
Co oburzyło kolegę z NRD: „Co on tu wygaduje o ludzkości, najgorsze żygowiny
(dosłownie: deguelasse) propagandy stalinowskiej przychodziły do nas właśnie z Gruzji, jak
ci nie wstyd oszukiwać przyjaciół francuskich, którzy zapraszają nas z taką dobrą wolą”.
Redaktor z „Montagne” usiłuje załagodzić: „Kolega nie powinien tak mówić, kolega z Gruzji
będzie się czuł dotknięty”. „Dotknięty?” – oburza się Niemiec – Gruzini mają światową
opinię blagierów, i on ją wybitnie reprezentuje, a poza tym, dlaczego on przemawia jakby
Gruzja już była niepodległa”, tu zwraca się okropną ruszczyzną z donosem do Rosjanina
niczego nie rozumiejącego: „Paczemu on skażywajet o Gruzji no niczewo czto diełat Sowiecki
Sojuz, ty panimajesz szto on...” itd. itd. Rosjanin, najwyraźniej przerażony, udaje, że nie
rozumie również po rosyjsku.
I tu także przekonuję się o zmienionym nastawieniu: nie ma już entuzjazmu wobec
naszego wyzwolenia, jest raczej niepewność i ostrożność. Krwawe wypadki w Rumunii, oraz
wybuch szowinistycznego obskurantyzmu w Polsce wywołały zaniepokojenie. 5 lutego, przed
przyjęciem u dziennikarzy, oglądam w TV hotelowej dyskusję o sytuacji na Wschodzie;
specjalista od Polski uważa, że najwięcej w swoim czasie osiągnął Gomułka, który był
„odważny, choć ograniczony” (courageux mais limité), po czym partia, ustępując coraz
bardziej, dała się wciągnąć w nacjonalizm i klerykalizm, który obecnie ostatecznie
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zatryumfował. Kończy w tonie ubolewania, że gdy był ostatnio w Polsce w grudniu, widział
napisy „Precz z Żydami”. Jak najgorsze wrażenie wywołał nadany również w TV w „Europę1” reportaż o zburzeniu pomnika Dzierżyńskiego, na który przechodnie oddają mocz, oraz
Lenina, którego Włosi starali się wykupić. Sceny niekorzystne w kraju takim jak Francja,
gdzie w miastach są ulice Lenina, uchodzącego tu za postać z podręcznika historii.
W trakcie przyjęcia dziennikarskiego, pokazują mi numer gazety z informacją, że według
oficjalnej statystyki, w Polsce buduje się tysiąc sto osiemnaście kościołów. Na tej samej
kolumnie (tak jest!) znajduje się wiadomość, że władze polskie wnioskują o pomoc
finansową. Komentarza nie ma, ale czy jest potrzebny? (Według danych krajowych
dostępnych mi, idzie w ogóle o obiekty, również przykościelne).
We Francji w wieku XV zbudowano dwieście sześćdziesiąt kościołów, w tym sławne
katedry, niemniej było to zaledwie ćwierć tego, co u nas. Dzisiaj budują tu raczej szkoły,
szpitale i muzea. Wszystko to nie robi dobrego wrażenia w kraju, który ma cztery główne
partie, ale w tym ani jednej „chrześcijańskiej” (chadeckiej). Przy befsztyku (bifteck pommes
frites) kolega sąsiad pyta mnie, co oznacza zmiana godła. Obawia się, że wyraża to chęć
powrotu do przeszłości, z której w Europie i także w ZSRR wszyscy zrezygnowali. „Niemcy
usunęli ze swojego herbu insygnia pruskie i cesarskie”. Rzeczywiście orzeł w parlamencie w
Bonn wygląda goło. Francuzi zresztą również nie mają sentymentu do swojej przedwojennej
„III Republiki”. Ale opinia o Polsce ówczesnej jest jeszcze gorsza.
W podręczniku szkolnym Larousse’a Pierre Thibaulta czytamy, że Polska „prowadziła
samobójczą politykę pomagania Hitlerowi wbrew ostrzeżeniom Francji” i posunęła się do
współudziału w rozbiorze Czechosłowacji. Piłsudski wygląda tu zupełnie nietwarzowo.
Wymienia go się, jako jednego z sześciu dyktatorów europejskich, „z właściwym sobie
tytułem”. O co chodzi? O to, że np. Mussolini mienił się „Duce”, Franco – „Caudillo”, zaś
Piłsudski miał być „Commandant”. Skąd się to wzięło? Przebywałem przed wojną w
środowisku, które nie miało słabości do Marszałka, ale nawet tam nazywano go tylko
„Dziadek”. Prawdopodobnie pochodzi to z pism pułkownikowskich, Lepeckiego, Sławoja
itd., którzy istotnie używali czułego zwrotu „Komendant”, lecz przecież nigdy nie był on
oficjalny.
We wspomnianej wyżej audycji TV, ów spec, który odwiedził Polskę, powiedział, że w
każdym zakładzie (établissement) widział portret Piłsudskiego. Staram się wyjaśnić,
tłumaczę, że korona na orle oznacza nie miłość do przeszłości, lecz marzenie o
niepodległości; koledzy słuchają mnie grzecznie, ale czuję ponad wszelką wątpliwość, że co
ustalili, to ustalili. Czyli tak jak zawsze było w tej Francji: są dwa sposoby widzenia naszej
ojczyzny: l) dzielni Polacy walczą o wolność, 2) kraj zacofania i arogancji nacjonalistycznej.
Przeskakuje się od jednej wizji do drugiej bez stopni pośrednich, zależnie od chwili.
A przecież moi rozmówcy bynajmniej nie są komunistami, przeciwnie; niemniej marksizm
jest dla nich poglądem nowoczesnym, należącym do tego wieku i dlatego uchwytnym;
natomiast Polska rozłazi im się w formułach w gruncie rzeczy średniowiecznych. Przy
deserze i kawie przewodniczący ubolewa nad zagrożeniem naszej części świata przez
bałkanizację oraz iranizację {balkanization et iranization) i robi to z tak oczywistą życzliwą
dobrą wolą, że ograniczam się do poproszenia o drugi kawałek tortu.
Komuniści. Odbywam, na życzenie kierownictwa Festiwalu, spotkanie ze studentami
szkoły artystycznej, na temat sytuacji kina w Polsce. Jedna z uczennic, należąca do „Jeunesse
communiste”, zaprasza mnie na zebranie z okazji wyborów komunalnych. Wdaję się
następnie w dyskusję, która ciągnie się w „Café de la Gare”, do 2 w nocy, przy paru
lampkach wina; jest to może największa niespodzianka w mojej podróży. Przypuszczałem, że
komuniści będą się czuli marnie, wobec niepowodzenia w naszej okolicy, oraz cofania się ich
ruchu w ich własnym kraju, tymczasem nic podobnego! Przeciwnie, uważają, że otwiera się
nowa szansa. A oto ich rozumowanie.
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Systemy na Wschodzie, które powoływały się na socjalizm, lecz w rzeczywistości były
policyjne, zawaliły się i tym lepiej. Zwalnia to komunistów Zachodu od kłopotliwych ideowo
kompromisów. Brały się one stąd, że komuniści w świecie byli obowiązani do obrony
jedynego państwa, w którym środki produkcji przeszły w ręce narodu, tj. ZSRR, co ich
automatycznie zmuszało też do żyrowania, usprawiedliwiania, tolerowania aktów gwałtu,
autokracji i nawet posunięć imperialistycznych rządu ZSRR. Sytuacja ta przyczyniła się do
skażenia ruchu również na Zachodzie.
W rezultacie nastąpił sukces kapitalizmu, który w dodatku przyswoił sobie i zaadaptował
hasła socjalistyczne. Niemniej, nawet ten „kapitalizm oświecony”, pozostaje kapitalizmem i
nie potrafi wyzbyć się drapieżności, walki prywatnych interesów i dominacji silniejszych nad
mniej uzbrojonymi – ponieważ należy to wręcz do jego charakteru. Zadaniem komunistów
jest obecnie przeciwstawienie się tej presji, ale już bez obciążeń, na jakie naraził ich sojusz z
ZSRR i demokracjami ludowymi.
Klęska ich bynajmniej nie zniechęca. „Nie jest ona pierwsza!” Po katastrofie Komuny
Paryskiej, Marks przewidywał dziesiątki lat zastoju. Po przegranej rewolucji 1905 r. sytuacja
wydawała się tak beznadziejna, że Lenin zaniechał polityki i zajął się filozofią. Ja mówię na
to, że niektórzy ekonomiści w Polsce powątpiewają w ścisłość teorii Marksa, który
przewidywał rosnące zubożenie proletariatu oraz niemniej potęgujące się bogactwo
kapitalizmu, co musi doprowadzić do dysproporcji i załamania; tymczasem okazało się, że
robotnicy również uzyskali dobrobyt i różnica zatarła się. Ależ skąd, twierdzą komuniści z
Clermont. Los ludu polepszył się tylko na Zachodzie, tymczasem w świecie rozdźwięk
przewidywany przez Marksa rośnie; w XXI wieku bogata i wyludniająca się Euro-Ameryka
znajdzie się wobec miliardów wygłodzonych w Azjach, Brazyliach i Argentynach. „Niech
pan pomyśli o Chinach: nie ustępują”.
Ich zdaniem, podstawowy błąd został popełniony zaraz na początku Rewolucji, „ale, być
może, było to historycznie nie do uniknięcia”. W r. 1917 bolszewicy mieli do wyboru, albo
demokrację społeczną, albo parlamentarną. Pierwsza przeprowadza zrównanie obywateli, nie
cofając się przed środkami przymusowymi – co w ZSRR zostało osiągnięte i jest głównym
sukcesem systemu, druga posługuje się konsultacją i udziałem we władzy różnych opinii, co
wtedy z miejsca zostało zaniechane. Tymczasem „nie ma socjalizmu bez demokracji, tak
samo jak demokracja bez socjalizmu zawsze będzie kaleka”. Komunizm powinien zwyciężyć
tylko na zasadzie wolnej i powszechnej decyzji ludowej.
Moi rozmówcy uważają, że w tym względzie nadszedł czas Trockiego. Rzeczywiście,
wydawnictwo „10/18” wznowiło jego biografię pióra I. Deutschera, widzę też w witrynie jego
„Révolution trahie” oraz „Communisme et terrorisme”. Ten Trocki, który twierdził, że
rewolucja może zwyciężyć tylko jeśli ogarnie świat, bo ograniczona do jednego państwa
zmusi je do dyktatury; który protestował przeciwko przemocy Stalina, lecz jednocześnie
wzywał, by nie szkodzić pierwszemu krajowi, w którym posiadanie majątku narodowego
przejął lud; który potępiał rozpowszechnianie rewolucji siłą i żądał, by dokonała się ona
wyłącznie środkami pełnej demokracji.
Rozmawialiśmy również o Polsce i przekonuję się, że moi komuniści, mimo że starają się
nie urazić mnie, mają do naszego kraju taki sam stosunek, jak dziennikarze z liberalnoburżuazyjnej „La Montagne”. Opowiadam jak partia przekształciła się w
socjaldemokratyczną: „To nic nowego; w gruncie rzeczy zawsze taka była”. „Polska partia
nigdy nie była ani komunistyczna, ani rewolucyjna: była ugodowa”. Polska, ich zdaniem, nie
była krajem komunistycznym (natomiast Czechosłowacja i Węgry były), lecz tylko pod
hegemonią komunistów; był to kompromis spółdzielczości, kapitalizmu upaństwowionego i
prywatności: trzy i pół miliona indywidualnych gospodarstw, i ani słowa o kolektywizacji:
„dajcie spokój... nic dziwnego, że gdy tylko zdarzyła się okazja, eksplodował nacjonalizm...”
Obecna przegrana nie jest klęską marksizmu, lecz klęską Wschodu, który nie potrafi
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wykorzystać tej idei. Moi czerwoni z „Café de la Gare” widzą Polskę jako feudalny kraj
bałkański, czyli jak wszyscy Francuzi, niezależnie z tej czy tamtej strony.
Moja opinia o kapitalizmie. Proszę mi pozwolić, po tej nawale cudzych wypowiedzi, które
przytoczyłem, na dodanie czegoś od siebie. Oto nowe intensywnie reklamowane towary, jakie
zauważyłem w sklepach: l) maszynka z komórką fotoelektryczną do likwidowania włosów na
ciele: przesuwana po skórze, wyrywa wyłącznie siwe, pozostawiając wszystkie inne, 2) gruba
świeca w kształcie stożka; gdy wypali się do końca, okaże się, że jest tam ukryty sekretny
prezent dla nabywcy; sugeruje się, że będzie to kamień półszlachetny, 3) sznurowadła w
różnych kolorach nafosforyzowane, świecące w nocy: producent radzi by do każdego bucika
wziąć oddzielny kolor, celem uzyskania rozmaitości, 4) naczynie do moczenia i następnie do
suszenia paznokci dla pań w trakcie ich malowania i potem rozmalowywania: zawiera pięć
oddzielnych podłużnych rowków odlanych w porcelanie, dla każdego palca oddzielnie.
Wszystkie te przedmioty są absolutnie niepotrzebne.
Kapitalizm, moim zdaniem, nie może się zatrzymać i musi tłuc coraz to nowe
niedorzeczne pomysły; na jego szczęście otwierają mu się u nas nowe rynki. Zastanawiałem
się, czy nie nabyć jedno świecące sznurowadło celem straszenia sąsiadów po nocy, ale
załamałem się w ostatniej chwili i kupiłem tylko wkład do długopisu „Parker” (cena ta sama).

ZBRODNIE POLAKÓW
Z okazji okrągłej (50 lat), rocznicy września 39 wziąłem się do wertowania materiałów na
ten temat i trafiłem na zdumiewającą pozycję, o której, jeśli się nie mylę, nikt u nas nie pisał:
„Der Tod in Polen. Die volksdeutsche Passion” („Śmierć w Polsce. Męczeństwo
niemieckie”) Edwina Ericha Dwingera. Znajduję o niej tylko dwuwierszową wzmiankę w
„Literaturze w III Rzeszy” H. Orłowskiego. Dwinger był czołowym pisarzem hitlerowskim,
laureatem „Nagrody Dietricha Bękarta” (pioniera literatury nacjonalistycznej); jego książkę
wydano z miejsca w nakładzie stu tysięcy, w lutym 1940.
Tematem „Śmierci w Polsce” jest wymordowanie przez Polaków sześćdziesięciu tysięcy
Niemców. Goering podał początkowo liczbę pięćdziesięciu ośmiu tysięcy, ale, pisze Dwinger,
wypłynęły potem obliczenia dodatkowe. Co prawda, w miarę postępu historii po roku 39
przyzwyczailiśmy się do liczb coraz bardziej okrągłych, ale wówczas, na samym początku
wojny podobny rachunek mógł robić wrażenie, w dodatku wyglądał wtedy na nowość w
naszym wieku.
Toteż książka Dwingera zaczyna się od patetycznego zestawienia historycznego, w formie
poematu prozą. „1-ego listopada roku 82 przed Chrystusem legioniści Sylli zgładzili 2 tysiące
obywateli, zwolenników trybuna Mariusa, postępując dom za domem...”(tu opis). „30 marca
1282 w Palermo wymordowano 4 tysiące Francuzów, którzy przyszli tu pod wodzą Charlesa
d’Anjou...” (tu opis). „23 sierpnia 1572, Katarzyna de Medicis, postanowiła pozbyć się
protestantów, w czasie nocy zwanej św. Bartłomieja ginie 20 tysięcy rodzin...” (następuje
opis). I wreszcie: „3 września 1939 trzeciego dnia wojny, radio Warszawa ogłasza, że rozkaz
Nr 59 (tak jest!) ma być natychmiast wykonany. Oznacza on wymordowanie 60 tysięcy
obywateli narodowości niemieckiej, niektóre z tych ofiar zostały rozstrzelane, większość
zatłuczono w sposób bestialski, bezczeszcząc zwłoki. Pod jaką nazwą ta zbrodnia przejdzie
do historii? Jakie określenie znajdzie dla niej ludzkość?”
Po czym następuje oświadczenie: „Napisanie tej książki stanowiło zadanie najcięższe,
jakie nasza epoka mogła powierzyć autorowi bezstronnemu, ZAWIERA ONA CAŁKOWITĄ
PRAWDĘ. Każde nazwisko jest autentyczne, każdy fakt oparty jest na zeznaniach złożonych
pod przysięgą”.
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Rzeczywiście Dwinger podaje następnie około 40 nazwisk, w tym prezesa Związku
Niemców dra Kohnerta oraz barona Gersdorffa, organizatora prasy niemieckiej w Polsce,
opisując ich malowniczo („szczupły, wysoki, jego podłużna twarz tchnie energią”).
Wymienia fakty: „W dn. 2 września generał Bortnowski, dowódca armii zwanej „Korytarz”,
która operuje na terenie dawnych prowincji niemieckich, wydał rozkaz wykończenia
wszystkich Niemców”. Podaje nazwy miejscowości: Słonsk, Wladyslawa-Belzy,
Ciechocinek, Hohensalsa (?), Brzoza, Thorn, Piecki, Jarantonice, Nieszawa... i nawet nazwy
ulic: Kujawska-strasse w miejscowości Brzoza (?), itd.
A oto parę przykładów tego, co się dzieje: Miejscowi Polacy pokazują żołnierzowi, gdzie
mieszka rodzina niemiecka: ten zabija gospodarza nazwiskiem Ristau kulą w czoło, po czym
„zdziera z niego nowe trzewiki, które nieszczęśnik miał na sobie zaledwie trzeci raz od chwili
małżeństwa, i rzuca je jako wynagrodzenie, w ręce donosicieli. Następnie usiłuje ściągnąć z
palca zabitego obrączkę, i gdy pani Ristau prosi, żeby ją zostawił jako pamiątkę – uderza ją
kolbą w głowę, i do leżącej strzela kilkakrotnie, dobijając ją” (str. 7). (W opisie tym,
skądinąd, zwraca uwagę staranność z jaką przedstawiona jest wartość mało używanych
butów, oraz dbałość jaką małżonka okazuje w związku z obrączką.) „Junak (organizacja
młodzieżowa, wyjaśnia autor) przewróciwszy Niemca, staje mu jedną nogą na szyi, drugą na
organach płciowych, zadaje mu nieskończoną ilość ciosów bagnetem, po czym masakruje mu
twarz skacząc po niej podkutymi butami, tak że głowa zmienia się w krwawą papkę” (str.
145). „Dziewczyna zasłania sobie twarz rękami, ale Polak strzela poprzez jej dłonie wiele
razy, tak że zostaje ona wreszcie poszarpana na strzępy z oderwanymi palcami”. Trupy (w
kolonii niemieckiej) „mają wykłute oczy, do ust napchano im odpadków ze śmietnika,
jednemu z nich rozrąbano pierś by wydobyć serce” (str. 67). Dr Staembler był świadkiem, jak
zabitemu „rozpruto brzuch jak w jatkach, wygrzebano stamtąd wnętrzności i wepchnięto w
ich miejsce zdechłego psa” (str. 167). Niektóre szczegóły są egzotycznie barwne: Polki
zabawiają się, „wykłuwając zwłokom oczy długimi szpilkami od kapeluszy, które u nas już
dawno wyszły z mody” (str. 86).
Bowiem książka Dwingera stara się być utworem literackim, działającym na wyobraźnię.
Ale opisy masakr, choćby najbardziej wstrząsających, stałyby się monotonne w tomie
liczącym 190 stron, więc autor przechodzi do narracji: w drugiej części opowiada
martyrologię Niemców deportowanych, wleczonych pod eskortą do Warszawy, przy tym
większość zostaje zamordowana po drodze. Nocą strażnicy krążą wśród śpiących i rozbijają
im głowy kolbami, tak że „w ciszy nocnej słychać tylko trzask pękających czaszek”. Jeden z
konwojentów obmyślił sobie następującą rozrywkę: podczas marszu wszczyna rozmowę
rzekomo przyjacielską z wybranym Niemcem, obejmując go ramieniem i wyprowadzając z
szeregu, po czym zabija go z tyłu w rowie. Deportowani zauważyli, że zawziął się on w
szczególności na intelektualistów, więc wyrzucają po kryjomu okulary, bo Polak w swoim
wyborze kieruje się tym rekwizytem. Jeden z konwojowanych nie mogąc znieść
prześladowania, przecina sobie gardło brzytwą, którą miał schowaną. Komendant dopada go
wściekły: „Przeklęty Szwabie, zachciało ci się samemu umierać? Zapomniałeś, kto tu ma
prawo zabijać?” „Kopie upadłego, przy każdym uderzeniu krew tryska z przeciętej tchawicy”.
Dwinger przytacza obelgi, szyderstwa i piosenki antyniemieckie, jedna z nich brzmi:
„Niemcy szli przez las, i spotkali sukę, zrobili z niej kiełbasę, bo to jest ich przysmak!” Dr
Raapke, który cudownie ocalał, podaje charakterystykę Polaków: „Są to zwierzęta, po których
wszystkiego można się spodziewać, nigdy nie wiadomo jaki absurd, niemożliwy dla istoty
normalnej, przyjdzie im do głowy” (str. 104).
Wniosek z tych doświadczeń zostaje sformułowany przez J. Adelta, działacza
związkowego, który się jednak uratował: „Jeżeli w rezultacie tej wojny Polska zostanie
zniszczona, i Polacy padną od ognia armat, będzie to tylko sprawiedliwość. Zasłużyli na
wszystko, co może im się zdarzyć. Jeżeli cudzoziemcy będą biadali nad Polakami,
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odpowiemy z godnością: zapracowali na to. Ten naród sam wykreślił się ze wspólnoty
ludzkiej i nie ma prawa się skarżyć. I kara nie powinna spotkać tylko jednostki. Wszyscy oni
są winni bestialskiego masowego mordowania niewinnych” (str. 136).
Wypowiedź ta odsłania cel książki Dwingera: ma ona uzasadnić wyniszczenie narodu
polskiego. Poza tym, opisuje awansem, przygotowując i zapowiadając je, zbrodnie jakich
następnie Niemcy sami dokonali. W ten sposób neutralizuje z góry podobne potworne
masakry; gdy pojawi się o nich w przyszłości informacja, będzie ona sparaliżowana już
istniejącym opisem bestialstwa polskiego. Tak więc pojęcie „zbrodni wojennej”, występujące
tu bodaj po raz pierwszy w związku z II wojną, zostaje przypisane Polakom, jako inicjatorom.
„Śmierć w Polsce” została przełożona na francuski („La Mort en Pologne”) i wydana w
czerwcu 1941 przez zasłużoną i funkcjonującą stale do dzisiaj firmę Denoel, następnie wyszła
po włosku i po hiszpańsku. Jak została oceniona? Nie udało mi się znaleźć jej śladu w
dostępnej mi prasie francuskiej. W Niemczech ówczesnych przyjęto ją zgodnie z jej
zamierzeniem. „Po tej lekturze czytelnik natychmiast odczuwa potrzebę zemsty”, stwierdza
praca „Das politische Plakat” E. Schockela (B. Drewniak, „Kultura w cieniu swastyki”).
W r. 1956 opublikowano w RFN pamiętnik Jochena Kleppera, pisarza protestanckiego,
który starał się pogodzić chrześcijaństwo z patriotyzmem, uważał swój kraj za skrzywdzony,
zaś wojnę za tragiczną konieczność, mimo że hitleryzm budził w nim sprzeciw; wreszcie jako
żołnierz Wehrmachtu na froncie wschodnim poznał prawdę i popełnił samobójstwo.
Pamiętnik Kleppera przyjęty został gorąco w RFN jako obraz stanu ducha Niemców
usiłujących zachować uczciwość. Otóż Klepper wierzył w zbrodnie Polaków opisane przez
Dwingera i ubolewał, że wrzesień 39 „miał tak potworne oblicze”. Jest to, być może, reakcja
najbardziej przygnębiająca, jaka mogła się zdarzyć, ponieważ pochodzi od Niemca
starającego się o jasne moralne rozeznanie.
Zamordowanie 60 tysięcy osób – jest to liczba mieszkańców Kielc przedwojennych –
stanowiłoby akcję, która nie mogłaby ujść uwagi. Przeszedłem w tym czasie pół kraju na
piechotę i nie słyszałem ani wtedy, ani potem o podobnych wypadkach, mimo że Polacy o
wojnie sobie dużo, szczerze i wszystko opowiadali. Obecnie zwróciłem się do znajomych
historyków, którzy zgodnie stwierdzili, że książka Dwingera jest mistyfikacją, podobną jak
głośny sfingowany napad rzekomego wojska polskiego na radiostację w Gliwicach,
zainscenizowany przez SS. Niemcy byli represjonowani jedynie w Bydgoszczy po ataku na
wycofujący się pułk polski, co zorganizowało miejscowe hitlerowskie komando i który to
wypadek przedstawił Aleksander Ścibor-Rylski w filmie „Sąsiedzi” w r. 1969. Sabotaży
takich było wiele, i zresztą uszły bezkarnie. Rzeczywiście na parę miesięcy przed wojną
wybuchały bomby na dworcach zabijając sporo osób; pamiętam, że wuj odradzał mi wtedy
jakąś podróż koleją, po podobnym zamachu, jeśli się nie mylę, w Radomiu. Ciekawe, że
nigdy potem o tych akcjach nie czytało się, mimo że historia Września opracowana jest
szczegółowo.
Również Dwinger nie wspomina o tym ani słowa. Jego 60 tysięcy nigdy nie podniosło ręki
przeciwko państwu polskiemu, przeciwnie, opisuje on jak jeden z Niemców już po wybuchu
wojny dokonał lojalnie ostatniej wpłaty w miejscowym urzędzie podatkowym, po czym
został zamordowany. Książka Dwingera była dla mnie jedną z najbardziej przygnębiających
lektur, nie tyle z powodu kłamstwa, ile z racji ambicji literackiej. Odczuwa się szczególny
rodzaj upokorzenia, gdy stykamy się z wysiłkiem intelektualnym, z dziełem sztuki, z
działalnością estetyczną, której celem jest antyludzki nihilizm.
Miałem podobne wrażenie, gdy jako turysta w Urbino oglądałem cykl obrazków Uccella
na temat cudu, który zdarzył się podobno w r. 1415. Pewien Żyd nabył hostię od wiernej, co
jej nie przełknęła, położył ją na ogniu, i wylało się morze krwi, która popłynęła ulicą. Żyd
został zdemaskowany i spalony na stosie wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Obrazy te są tak
piękne, że działają wręcz magicznie, i nie chce się od nich oczu oderwać. Jednak kontrast
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między tym sukcesem sztuki, oraz fanatyzmem, który w dodatku jest wręcz potwornym
bluźnierstwem wobec nauki Jezusa, podziałał na mnie tak, że wyszedłem złamany.
Jedyna korzyść, jaką ma się z lektury „Śmierci w Polsce”, to ostrzeżenie wobec
propagandy budzącej nienawiść za pomocą powoływania się na zbrodnie. Zapewne, może
ona mieć różne stopniowanie. Książka Dwingera jest szczególnie zjadliwa, ponieważ: l)
kłamie, 2) przemilcza okoliczności, np. sabotaż niemiecki w Bydgoszczy, 3) pomija główny
temat moralny: że Polacy bronią swojego kraju. Może jednak się zdarzyć, że wypadki są
prawdziwe, ale wtedy nie wolno ukrywać przyczyn, powodów, sytuacji, jakie im towarzyszą,
oraz należy pamiętać o owej „obronie swojego kraju”, czyli o generalnym stanie historii na
horyzoncie. Przemilczenie jednego z tych elementów już może stanowić niebezpieczne
nadużycie: prowadzi do judzenia za pomocą fałszerstwa, które – mimo że oparte na
częściowej prawdzie – może jednak stać się równie groźne, jak „Śmierć w Polsce”. Zdaje się,
że najgłębiej ujął to stary G. B. Shaw: „Jedyna propaganda, jaką uznaję, polega nie na
wytykaniu zła, lecz na proponowaniu dobra; w tym drugim wypadku zgadzam się nawet na
daleko idące uproszczenia.

ZARAZA, CZYLI POPRAWIACZE
„Życie Literackie” znowu przyczepiło się do ciebie – mówi mi kolega Zdzisław, dusząc się
ze śmiechu. Rzeczywiście. W ciągu zaledwie paru tygodni – było to w roku 1986 – pismo to
aż trzykrotnie wytknęło mi błędy. Za każdym razem niedorzecznie. W TV użyłem zwrotu, w
związku z dawną „c.k.” Austrią, „cesarsko-koronny”, tymczasem powinno być „cesarskokrólewski”. Tak to może brzmiało w Krakowie, gdzie „ŻL” wychodzi; ale ja jestem
królewiakiem, pochodzę z kongresówki, gdzie mówiono „koronny”, co oznacza to samo, ale
dźwięczy lepiej i zostało utrwalone w literaturze (np. u Żeromskiego).
Sprostowania „ŻL” są bez sensu, ale bywa, że osiągają wymiary istnego surrealizmu. Tak
było z polemiką, którą odbyłem tam niedawno: w „ŻL” twierdzono, że ciastka przed wojną
były trzy razy większe niż obecnie, ja byłem zdania, że są takie same. „ŻL” zamieściło
siedem (powtarzam: SIEDEM) wystąpień w tej sprawie; ta pasjonująca dyskusja na palący
temat ciągnęła się cztery miesiące i rozważano w niej takie problemy, jak sposób obliczania
rozmiarów ciastka, za pomocą pomnażania powierzchni, albo też powiększania boków!!!
Dyskusję rozstrzygnął na moją korzyść w liście do mnie specjalista „Hortexu”, który
stwierdził, że ciastka dzisiejsze mają podobne rozmiary co przedwojenne, zaś niektóre, jak
np. „wuzetki”, są nawet większe. Sprawa ciastek wypłynęła na marginesie generalnej dyskusji
o religii, o czym jednak w „ŻL” nie było nigdy ani jednego słowa, ani jednej litery! Tylko
ciastka.

MENTALNOŚĆ UNIKOWA
Wszystko to wygląda na groteskową błahostkę absurdalnie rozdętą, ale niezupełnie! Jest tu
coś zastanawiającego, co można by określić jako „mentalność unikowa”. Dlaczego tropi się
drobne błędy i nawet się je fałszuje? Jeżeli dochodzi do fabrykowania falsyfikatów, to
znaczy, że bardzo na tym zależy, i że stykamy się z niejaką zasadą.
Ten kto poprawia błąd, wykazuje swoją wyższość i zarazem wymija główną sprawę. Gdy
ktoś pragnie sprzeciwić się jakiemuś wystąpieniu, lecz nie chce poruszać tematu, albo nie
potrafi, albo nie ma argumentów, wtedy wytyka pomyłki: stykam się z tym często.
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CZYTELNIK KOCHA POMYŁKĘ
Mentalność polegająca na tym, że dostrzega się błędy, ale odmawia się zobaczenia tematu,
występuje więc często. A jednak, skądinąd „problem sprostowań” jest istotny w redagowaniu
pisma. Jest on rozmaicie rozwiązywany, szczególnie w prasie komercjalnej, której u nas
dotąd nie było, ale która stopniowo się wykluwa! Za absolutne przeciwieństwo „ŻL” można
uważać np. wychodzący przed wojną „Nasz Przegląd”, wydawany po polsku dla czytelników
starozakonnych, ale tak dynamicznie redagowany, że czytali go chętnie również goje, ja
także. Uprawiano tam efektowne tytuły o niepewnym guście, np. wiadomość takiego typu, że
Salomon Żółtko i Szmul Cukier zostali przejechani przez samochód, figurowała jako „Kogielmogiel na szosie” (nie wiem, czy dziś jeszcze używa się podobnego zwrotu, oznacza on jajko
ubite z cukrem). Na początku marca Lejba Bocian wyskoczył oknem, tytuł: „Wiosna idzie,
Bociany już latają”.
Otóż „Nasz Przegląd” był wydawany nieprawdopodobnie niechlujnie, roił się od błędów
drukarskich, a także rzeczowych, mimo że jego redaktor był niewątpliwym fachowcem. Jerzy
Stempowski wspomina, że zwrócił się do niego z pytaniem, dlaczego pismo jest tak
niestaranne i otrzymał odpowiedź mniej więcej taką: Nasi czytelnicy są bezpretensjonalni,
prości i wyzbyci snobizmu. Gdyby pismo było doskonałe, uważaliby, że jest dla nich za dobre
i stałoby się im obce: nie zależy im na perfekcji, ale chcą mieć coś swojego, bliskiego,
podobnego do nich. Błędy w piśmie upewniają ich, że redaktorzy są tacy jak każdy z nich.
Czytelnik, który dostrzega pomyłkę, czuje się lepszy od gazety i dlatego ją kocha! Ciekawe,
że coś podobnego usłyszałem od red. Wacława Gralewskiego, w roku bodaj 1938, gdy jako
chłopiec starałem się o praktykę w gazecie lubelskiej: radził on, by od czasu do czasu walnąć
rozmyślnie coś niedorzecznego, np., że „Hamleta” napisał Sienkiewicz. Przyjdzie wtedy kupa
listów ze sprostowaniami, czytelnicy ośmielają się, bratają się, nawiązuje się ciepły kontakt...
Zaś to jest ważniejsze niż dokładność.
Czy znajdzie się u nas redaktor, który pozwoli sobie na podobnie ludzki program?
Wątpliwe! Na konferencji prasowej w Gdańsku podczas festiwalu nazwałem reżysera
Polańskiego, który przybył ze swoim filmem z zagranicy, „naszym głównym
Gastarbeiterem”. Po czym podszedł do mnie jakiś poważny pan: „Nie miał pan prawa użyć
tego terminu, ponieważ Polański jest od 8 kwietnia 1969 obywatelem francuskim, a przedtem
od 4 lutego 1966 był obywatelem USA, zaś określenie Gastarbeiter może tyczyć tylko
obywatela polskiego, który czasowo...” itd. Osobnik ten miał rację, i mogłem tylko
odpowiedzieć: „Tak jest, proszę pana”.
Tegoż wieczoru – był to jakiś taki dzień z przypadkami, bywa tak na wyjeździe – wpadłem
w wesołą melancholię i rzuciłem spostrzeżenie: „Wszyscyśmy są ludzie”. Dlaczego tak
powiedziałem? Bo treść była banalna, więc chciałem przekręcić, żeby nie wyglądało zbyt
serio – a zresztą tak mi się wypsnęło. Na to obecny przy tym przedstawiciel nauczycielstwa:
„Panie redaktorze, mówi się: wszyscy jesteśmy ludźmi”. Miał słuszność, toteż mogłem tylko
przeprosić. Ale fantazja nie opuściła mnie – bywają takie dni w podróży – więc wracając
zacząłem tańczyć, stawiałem stopę to z boku, to wprost, i tak dalej. Na to podszedł do mnie
przechodzeń o wyglądzie serio, i powiada: „Ja pana znam z telewizji, ale nie powinien pan
tak dziwnie chodzić’. Miał rację, ponieważ w rodzinie, w szkole i w wojsku uczą, że należy
stawiać stopę równolegle.
Rozmyślałem potem nad tym dniem. Są do wyboru dwie możliwości. Nie używać terminu
„Gastarbeiter” wobec osób nietutejszego obywatelstwa, przestrzegać właściwej odmiany w
gramatyce, i chodzić równo. Albo też nazywać kogo popadnie Gastarbeiterem, przekręcać
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każde słowo jakie mi tylko przyjdzie do głowy i chodzić podskakując. Wybrałem to drugie.

JEDENAŚCIE SZPILEK
Spotykamy się ostatnio z opinią, że zmiana systemowa jaka zachodzi – od socjalizmu z
powrotem do wolnego rynku – nie posiada przykładu w historii, a więc nie dostarcza wzoru,
jak należy się zachować. Jest to niezupełnie słuszne; ja który grzebię się w literaturze,
znajduję parę wskazówek, z którymi chciałbym się podzielić.
Mianowicie, nie jest ścisłe, że podobnej sytuacji nie było: zdarzało się, że dokonywały się
ostre przemiany, i ci którzy znaleźli się na linii granicznej, zastanawiali się, jak postępować,
przy tym nie idzie tutaj o wybór poglądów, poparcie dla jednej czy drugiej polityki,
podłączenie się – lub też nie – ideologiczne, lecz tylko o najzwyklejsze zachowanie się z dnia
na dzień. Na przykład, w początkowej fazie socjalizmu, gdy dawna produkcja się rozpadła,
zaś nowa jeszcze się nie zorganizowała, wyroby przemysłowe bywały defektowne.
W pierwszych latach po wojnie kursowała opinia, że w Centralnym Domu Towarowym
wszystkie towary są do dupy, z wyjątkiem lewatywy (ta jedna tam nie pasowała). Otóż mój
nieżyjący już przyjaciel, plastyk Zenobiusz Strzelecki, opracował wtedy poradnik, który miał
wzięcie, jak istniejące na rynku przedmioty wykorzystać w sposób może odmienny od ich
celu, lecz pożyteczny: np. farby, które przegryzały na wylot papier, płótno, i nawet robiły
dziury w ścianie przy malowaniu fresków, można było użyć do przetrawiania zapchanych rur
w łazience czy ubikacji; prezerwatywy natychmiast pękające nadawały się do założenia na
kran zamiast potrzebnych tam lejków kauczukowych, itp.
Otóż sytuacja podobna do naszej obecnie, zostawiła jednak ślady w literaturze
amerykańskiej i radzieckiej. Rzecz w tym, że obydwa te kraje przeżyły raptowne
wprowadzenie nowych systemów: pionierskiego kapitalizmu w USA, przemian ustrojowych
w Rosji, przy tym najciekawszy dla nas będzie okres NEP-u, (Nowej Polityki Ekonomicznej),
zapoczątkowanej przez Lenina w latach 20-ych, jako okres przejściowy. Bolszewicy doszli
wtedy do wniosku, że kraj potwornie zniszczony, nie jest przygotowany do reform i należy na
jakiś czas pozostawić gospodarkę w jej formie kapitalistycznej. Nastąpiło tu więc cofnięcie
się socjalizmu na rzecz wolnego rynku, czyli sytuacja przypominająca naszą, może nie od
strony politycznej (bo była tymczasowa, gdy nasza ma się podobno utrwalić), ale na pewno
była podobna psychologicznie: przejście od mentalności wspólnoty do prywatyzacji.
Rezultat moralny jest wtedy taki, że przestaje nas obchodzić społeczeństwo, co
obowiązywało za socjalizmu, natomiast zajmujemy się naszym losem osobistym. Opisali to w
swojej beletrystyce Babel, Erenburg, Zoszczenko, Katajew („Defraudanci”), zaś w pierwszym
rzędzie Ilf i Pietrow. Oto jak przedstawiają oni jednego ze swoich bohaterów, niepozornego
drobnego buchaltera Korejkę: „Wszystkie kryzysy, wstrząsające nową gospodarką, przynosiły
mu korzyści, wszystko, na czym państwo traciło, dawało mu dochody, wciskał się w każdą
towarową lukę, handlował wszystkim od szpilek do samochodów, i ze wszystkiego wyciągał
swoje sto tysiączków”. Korejko chodził obdarty, pracował jako urzędniczyna najniższej
klasy, w stołówce brał najtańsze dania, i był powszechnie wzgardzony jako zwyklak bez
ambicji, ale trzymał w przechowalni dworcowej za kwitkiem brudną tekturową walizkę, w
której miał miliony, za które można było kupić pół Krymu. W powieści „Złote cielę” roi się
od podobnych postaci, jednak najwybitniejszą z nich jest – Ostap Bender, obywatel turecki.
Skąd wziął się ten przydomek Bendera? Polski przekład z r. 1958 (Iskry) nie wyjaśnia, i
być może nawet w ZSRR już zapomniano o co tu chodzi, ale ja przypadkowo pamiętam:
zwrot ten ma związek z jednym z największych szwindli w Rosji carskiej, wykryty przez
admirała Nałbandowa. Temu podczas wojny japońskiej maszt upadł na głowę, oczy wyszły
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mu na wierzch i przeszedł na emeryturę; zaś ponieważ był maniakiem zdrowia, szukał
okolicy, gdzie mieszkańcy są najbardziej długowieczni, by tam przenieść się na stałe, i
znalazł taką, gdzie wszyscy, według spisu, mieli po sto pięćdziesiąt lat. Ale gdy zajechał tam,
ujrzał samych młodzieńców, którzy jednak wszyscy byli obywatelami tureckimi,
zwolnionymi od służby w armii carskiej i od podatku gruntowego.
Okazało się, że sułtan Abdul Hamid, w połowie XIX wieku, przyznawał obywatelstwo
swojego kraju każdemu kto do niego o to napisał, co potem zostało wycofane. Otóż
spryciarze z owej miejscowości postarali się o owe dokumenty, które potem by nie tracić tej
zdobyczy, przekazali swoim synom, którzy tym sposobem byli zarejestrowani jako stuletni
starcy. Wypadek ten był wówczas głośny (wspomina o nim Kuprin), i zwrot „obywatel
turecki” przyjął się jako określenie wyjątkowo genialnego oszusta.
Ostap Bender na nie jak najbardziej zasługiwał, mimo że oficjalnie nie był już
„obywatelem tureckim”. Irytowały go prymitywne sposoby, uprawiane przez ówczesnych
hochsztaplerów, i zorganizował coś lepszego: postarał się o splajtowaną taksówkę, i
skorzystał z szeroko wtedy uprawianych rajdów samochodowych, mających propagować
motoryzację. Mianowicie, zajeżdżał na metę jako rzekomy pierwszy, brał nagrody, prezenty,
wystawne przyjęcia, i ruszał na etap następny, zawsze wyprzedzając autentycznych
zawodników. Jeżeli jednak przeprowadzimy porównanie między sytuacją opisaną przez Ufa i
Piętrowa, i naszą obecną, to trzeba będzie zauważyć, że analogia nie jest całkowita, bo postaci
„Złotego cielęcia” operują co prawda w wolnym rynku, ale przy jednoczesnym
funkcjonowaniu władzy radzieckiej z którą muszą się liczyć: dlatego Korejko trzyma swój
skarb w przechowalni i udaje nędzarza, zaś Bender musi blagować w wyścigach
zorganizowanych przez Wydział Propagandy, stale zagrożony kontrolą.
Podobne skrępowanie nie grozi nam obecnie, i dlatego być może, więcej do myślenia dają
przykłady amerykańskie; te jednak łączą się z rozmachem finansowym, o który zapewne u
nas będzie trudniej. Poe opisuje speca, który doszedł do fortuny za pomocą „zapaskudzania
pejzaży”. W owych wczesnych latach XIX wieku milionerzy wznosili luksusowe pałace.
Wtedy ów pan kupował mały skrawek gruntu na froncie, i stawiał na nim tanim kosztem
idiotyczną wieżę drewnianą, połączenie chińszczyzny z klozetem, koszmarnie psując widok.
Gdy zaś właściciel pałacu proponował wykup, ów aferzysta żądał kolosalnej sumy, twierdząc,
że jest namiętnie przywiązany do swojej rudery. Również O’Henry, Mark Twain, Bret Harte,
świadkowie wczesnego kapitalizmu, opisują podobnie twórcze, olśniewające, genialne
pomysły; w całej tej literaturze uderza szczery dla nich podziw, i słusznie! Czyż nie mamy tu
do czynienia z osiągnięciami wielkich niezależnych myślicieli? Ciekawe, że podobną
literaturę wydały właśnie te dwa kraje o nieprzebranych zasobach i ciągle zmiennej
dynamice, gdzie ma się uznanie dla wyczynowości, nawet wtedy, gdy bywa ona dyskusyjna...
Tu ośmielę się dodać, że nasi rodacy, w czasie gdy byli pod zaborem carskim, również
korzystali z okazji jaką dawało owe imperium. Właśnie w Warszawie funkcjonowała głośna
szkoła złodziejska, pod kierownictwem fachowym Abrahama Celendra, gdzie uczniowie
ćwiczyli na specjalnych manekinach obwieszonych dzwonkami: gdy sięgało się do kieszeni
niewłaściwie, urządzenie dzwoniło ostrzegawczo. Manekin taki widziałem na własne oczy tuż
po wojnie w magazynie Muzeum Lubelskiego. Jerzy Stempowski opisuje, że podczas
koncertu w Filharmonii był świadkiem aresztowania dyrektora Celendra. W jego kieszeni
znaleziono 11, przeważnie bezwartościowych, szpilek od krawatów jakie wtedy noszono.
Widocznie Celender w otoczeniu uczniów przeprowadzał ćwiczenia praktyczne,
demonstrując technikę wyjmowania szpilek w jasno oświetlonej sali. W drodze do
komisariatu Celender zbiegł policjantom.
Technicy warszawscy byli znani i szanowani w Europie, ponieważ jako patrioci operowali
głównie za granicą. Gdy w Berlinie zdarzyła się jakaś wyjątkowo zręczna kradzież, gazety
stwierdzały: „Das muss die Warschauer Schule sein”. Najciekawsze w tym wszystkim jest,
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że rząd carski, w wypadku aresztowania w Niemczech, wstawiał się za owymi dziwnymi
obywatelami swojego mocarstwa, zresztą nie tylko wychowankami Celendra: np. były
bezustanne interwencje Petersburga w obronie polskich ofiar „Kultur-kampfu”. Historyczne.
To są dziwne wypadki, o których niechętnie mówi się w naszym narodowym piśmiennictwie.
Prawda jest taka, że nasi co inteligentniejsi rodacy nieźle funkcjonowali w imperium.
Interesujący tutaj jest los Prusa. W każdej historii literatury czytamy, że jego powieść
„Dzieci” jest fatalnie nieudana, co jest po prostu nieprawdą: proszę czytać, mimo że nam
odradzają! Prus, po prostu był zwolennikiem porozumienia polsko-rosyjskiego, krytykował
rewolucję 1905 r. oraz Powstanie Styczniowe („Omyłka!”), co nie odpowiadało patriotom,
którzy obsmarowali trwale, i ze skutkiem lecz absolutnie niesłusznie, jego ostatnią książkę na
ten właśnie temat.
Gorąco proszę, żeby Państwo nie sądzili, że uprawiam tu jakąś aprobatę przestępstwa. W
żadnym wypadku. Przykłady wyżej przytoczone nie mają być wzorami, lecz ilustrują tylko, w
sposób jaskrawy, przesadzony, przerysowany, ale jednak – pewną nową atmosferę życia,
która się wyłania, i o której sądzimy, że jest bez przykładów. Nie jest tak jednak: literatura
odnotowała działalność myślicieli, w sytuacji podobnej do naszej, którzy zagłębiwszy twarz
w dłoniach podczas długich nocy, przygotowali wielkie posunięcia: może moralnie nie
zawsze właściwe, ale idzie mi przede wszystkim o wysiłek intelektualny, potrzebny w
naszym nowym położeniu, gdy nie ciąży już nad nami socjalistyczna odpowiedzialność
wspólna, i tylko stawiamy sobie pytanie, jak osobiście przeżyć?
Otóż słyszy się o pomysłach, może na razie skromnych, w porównaniu z przytoczonymi,
ale także – w zestawieniu z nimi – które są jak najbardziej legalne. I tak mój znajomy młody
aplikant adwokacki specjalizuje się w zmianach nazw ulic, proponując pomoc
przedsiębiorstwom, które tu padły ofiarą. Podobne przemianowanie pociąga za sobą koszty:
firma musi obstalować nową pieczęć, zmienić tabliczki, reklamy, afisze: przedrukować
nagłówek na kopertach i na papierze korespondencyjnym, a także zniszczyć zapas starego,
który przecież ją kosztował. Zaś zamówienie nowych napisów może być droższe od
dawnego; np. w wypadku gdy krótkie nazwisko działacza socjalistycznego, np. Feliks Koń,
zostanie zamienione na dłuższe, np. Marszałka Józefa Piłsudskiego, co daje różnicę 16 liter
więcej. Koszty mogą być również w twardej walucie, gdy np. firma otrzymuje materiał z
zagranicy, i tamtejszy zakład wysyłkowy również będzie musiał przekształcić już
przygotowane adresy. Bywają wypadki, gdy agent przybyły z Zachodu nie może znaleźć
firmy wskutek zmiany nazwy, następuje spóźnienie, które może sprawić straty! Będzie także
trzeba przedrukować katalogi, wydać nowe nakłady kodów, telefonów itd., to kosztuje!
Sz. Państwo doczytawszy do tego miejsca mogą mieć ochotę zachichotać sądząc, że to
żarty; nic podobnego! Specjalista Kol. Podemski potwierdza, że z punktu widzenia prawnego
jest to pretensja uzasadniona, musi być wzięta pod uwagę przez sąd, i powinna być zgłoszona
wobec Zarządu Miejskiego. Zapewne, koszty mogą być olbrzymie, w wypadku
przemianowania arterii długiej, jak np. Świerczewskiego, gdzie jest parę setek zakładów, ale
może to i lepiej, bo Magistraty zadłużą się w bankach, i zagrożone ruiną, będą musiały
rozpocząć roboty publiczne korzystne dla wszystkich.
Inny mój znajomy, artysta plastyk, który stracił atelier wskutek podwyżki czynszu, planuje
założyć zakład tatuażu, co wymaga tylko tapczana i skromnego aparatu nakłuwającego; nie
będzie miał trudności, bo zabieg ten jest dobrze widziany przez każdą władzę jakaby ona nie
była, która lubi żeby obywatele byli znaczeni i żeby było co wpisać do rubryki „znaki
szczególne”. Opracowuje on planszę z wzorami graficznymi aktualnymi, np. portret
Marszałka, rzeczniczki rządu, orzeł w koronie trzymający w szponach sierp i młot
rozpadające się na kawałki itp. (Na plecach taryfa jest tańsza).
Słyszę też o kimś kto sprowadza z RFN maszynkę do wygniatania z blachy gwiazdek,
patek i wężyków z haczykami do wpięcia, bo wkrótce będą potrzebne ich miliony do
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niezliczonych nowych mundurów policji, armii, strażaków, w wersjach użytkowych,
galowych, służbowych, letnich, zimowych, do płaszczy itd. Jest więc już jakaś działalność,
może na razie pokątna i cokolwiek galanteryjna, ale miejmy nadzieję! miejmy nadzieję!
Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć, w charakterze niedoścignionego wzoru,
wspaniały przykład, powtarzany z zachwytem w historiach ekonomii, oczywiście
amerykański, co jest obecnie najbardziej na czasie. Jest to nabycie Trustu Miedzi Anaconda
przez Williama Rockefellera bez wydania nawet jednego centa. Wyglądało to tak: Rockefeller
wystawia czek na 39 milionów dolarów na ręce agenta Daly w celu kupienia Anacondy, ale
pod warunkiem, że ten złoży go w banku i nie podejmie go przez określony czas. Zakłada
następnie fikcyjną Spółkę zwaną „Koncern Miedziowy”, z podstawionymi swoimi
współpracownikami, drukuje jej akcje, i nabywa Anacondę, płacąc jednak nie gotówką, lecz
tymiż sfabrykowanymi akcjami, za sumę 75 milionów. W dalszym ciągu Rockefeller pożycza
39 milionów w banku, gdzie leży jego czek złożony przez agenta Daly, i za te pieniądze
pokrywa tenże czek, zaś jako gwarancją posługuje się akcjami owego swojego założonego
„Koncernu Miedziowego”, na sumę 75 milionów. Na koniec sprzedaje na giełdzie te same
akcje na 75 milionów i otrzymuje za nie taż sumę, tym razem w dolarach. Spłaca nimi 39
milionów pożyczonych w banku i zarabia 36 milionów na czysto, nie włożywszy od samego
początku ani grosza.
Oczywiście przykład ten na nic nam się nie przyda z naszą sklepikarską manufakturą, ale
pomarzyć można, zaś jest to najczystsza poezja, przy której wysiada nie tylko Ostap Bender,
lecz też wszystkie Ramba. Schwarzeneggery i Indiany Jonesy z Hollywoodu, tak, że już ani
słowa dodać nie wypada.

PRZENOSZĘ SIĘ DO BARU
Zastanawiam się, czy się nie przekwalifikować, ponieważ publicystyka staje się nieważna.
W czasach Systemu przez duże „S”, słowo wygłoszone publicznie miało olbrzymie
znaczenie. Pamiętam, jak po jakimś tam zjeździe ogłoszono komunikat, że tygodnik „Świat”,
„Przegląd Kulturalny” (były takie wtedy) oddaliły się od rzeczywistości społecznej, „i
również” „Nowa Kultura”. Pracowałem wtedy w tej redakcji, w której po tym oświadczeniu
nastąpiła jubilacja: koledzy gratulowali sobie na korytarzach, zaś redaktor Przemski,
nieżyjący już, posłał po wódkę, co mu się szalenie rzadko zdarzało. Bowiem „i również”
oznaczało, że „Nowa Kultura” była bardziej – choć niewiele więcej – pożyteczna niż inne
pisma. Zapewne była w tej ocenie jakaś taktyka, ale nie o to mi chodzi, lecz o ówczesną wagę
słowa: dwóch wyrazów tak błahych, jak I RÓWNIEŻ.
A przecież, z drugiej strony, był to zalew wielosłowia, robiącego wrażenie globalnej
pustki: wtedy to powstała tak zwana przez naród „drętwa mowa”, „mowa-trawa”, „dęty
marmur” itp. Mój siostrzeniec zabawiał się tak oto: brał numer „Trybuny Ludu”, w której na
całych płachtach drukowano nie kończące się przemówienia, kładł linijkę w poprzek stronicy,
i robił kreskę na przestrzał przez wszystkie szpalty: tekst czytany w ten sposób od lewej do
prawej bez względu na pierwotny porządek wyglądał tak samo, a czasem nawet lepiej niż
gdyby postępować z nim, jak należało, od góry do dołu. A jednak, nawet te trzęsawiska
wyrazów świadczyły, paradoksalnie, na przekór samym sobie, na zasadzie negacji – o
wyjątkowej sile słowa. Mianowicie owi mówcy obawiali się panicznie, by nie padł z ich ust
jakiś wyraz, który mógłby mieć zbyt poważny skutek, i dlatego pogrążali się w ostrożnym,
neutralnym, pozbawionym znaczenia spływogadaniu.
Bowiem słowo, w Systemie, to było uderzenie, i miało skutki dla wszystkich; w państwie
socjalistycznym powstały wydawnictwa wyjątkowo tanie o kolosalnych nakładach, i
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rozpowszechnianiu nie znanym w dziejach prasy. Tym też tłumaczy się kontrola,
szczegółowa, wnikliwa i uciążliwa: System dawał dziennikarzowi, pisarzowi, intelektualiście,
gigantyczną tubę, jaka rzadko kiedy była dostępna dla osób zawodowo produkujących słowa,
i przez którą słychać było wszystko wszędzie; nic więc dziwnego, że możliwość ta łączyła się
też z ostrą cenzurą. A jednak, gdy dziś się o tym myśli, okazuje się, że mimo owego kagańca,
a może nawet z jego powodu! – udało się powiedzieć wyjątkowo wiele, i nasza publicystyka
miała znakomite okresy, bez porównania bardziej twórcze niż obecny za rozszalałej wolności.
Przed wojną cenzura była łagodna, no bo po co. Najważniejsze pismo kulturalne,
„Wiadomości Literackie”, miały 7 tys. nakładu, i nie było mnie stać, żeby je kupić;
czytywałem je na uczelni, czekając na nie w kolejce. Pisma lewicowe, jak „Sygnały”, czy
komunistyczne, jak „Oblicze Dnia”, miały tak mały zasięg, że były bez znaczenia.
Konfiskowano je zazwyczaj dopiero wtedy, gdy wymieniały członków rządu po nazwisku
jako zbrodniarzy. Zaś gdyby nawet te obelgi pokazały się w sprzedaży to wtedy także nie
byłyby ważne. Dzieje się tak również w krajach, gdzie prasy jest dużo, jest bogata, efektowna
i zróżnicowana. Kiosk na Champs-Elysées przelewa się po brzegi i wygląda jak
najbarwniejszy cyrk, ale wpływ wszystkiego, co można tam dostać wydrukowanego, nie jest
tak wielki, jak nam się wydaje. Ulegamy bowiem łatwo przekonaniu o potędze publicystyki
wyniesionemu z naszej okolicy. Co więcej, udręczeni uciskiem, jaki mamy na łbie,
wyobrażamy sobie, że każda gazeta na Wolnym Zachodzie mówi prawdę, w przeciwieństwie
do urzędowego załgania naszej prasy; jest to przekonanie tak potężne, że przytoczenie
jakiegoś cytatu z dziennika europejskiego dawało miażdżące wrażenie; wiem o tym z własnej
praktyki, bo nieraz sam posługiwałem się tym chwytem.
Oczywiście, z tą prawdą tak nie jest, ponieważ zadaniem prasy na całym świecie,
gdziekolwiek ona wychodzi, jest załatwianie interesów, czego skutkiem nie do uniknięcia jest
manipulacja. Byłem przez parę miesięcy współpracownikiem „France-Soir”, dziennika
paryskiego o milionowym nakładzie. Jednak mowy nie było, żeby zamieścić tam coś
życzliwego dla komunistów. Przyniosłem wzmiankę o koncercie zorganizowanym przez
naszą ambasadę. Nie poszło; zaś gdybym zaniósł to do innej gazety, wyleciałbym w ciągu
kwadransu z „France-Soir”. Ale miałem też potem kontakt z prasą komunistyczną: „Lettres
francaises”, które wtedy prowadził Aragon. Zaproponowałem tam artykulik o polskich
teatrach, była tam informacja o przedstawieniu sztuki Claudela w Łodzi. Claudel! katolicki,
prawicowy, reakcyjny, mowy nie ma! Na próżno tłumaczyłem, że owa premiera jest
przykładem szerokiego wachlarza w naszym repertuarze, a więc dowodzi wyrozumiałej
polityki kulturalnej w „Systemie”. Tekst poszedł, ale bez Claudela.
A jednak, wolność słowa we Francji jest wielka, lecz polega ona na szerokim wachlarzu
prasowym; ale czytelnik starający się o obiektywizm musi zajrzeć do kilku różnych gazet.
Jest to sytuacja nieuchronnie związana z liberalizmem, co u nas występuje pod terminem
„pluralizm”. Gdy byłem po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, w okresie ostrej
surowości politycznej u nas, uderzyło mnie niebywałe – w porównaniu do sytuacji u nas –
zróżnicowanie prasy. Pokazywano mi gazetę, wydawaną przez Ku-Klux-Klan, wypełnioną
opisami łajdactw, przestępstw, zbrodni Murzynów, oraz z tekstami naukowymi, podpisanymi
przez „Profesorów”, na temat wrodzonej zwierzęcej degeneracji rasy czarnej. Jak to możliwe
– pytałem zdumiony, porównując to z regulacją panującą wtedy u nas. Odpowiedź była: „Tę
gazetę czytają zwolennicy K-K-K i nikt więcej”.
Oto wytłumaczenie. Społeczeństwo amerykańskie składa się ze środowisk jaskrawie
różnych: milionerzy, gangsterzy, arystokracja anglosaska, protestanci, Portorykańczycy,
wyznawcy Hare Kriszna i dziesiątki innych, każde z nich żyje w swoim obrębie nie zadając
się z innymi, ma własne obyczaje, własne cele i własną prasę. Cenzury nie ma, prawo nie
prześladuje żadnego z tych druków, ale też żaden z nich nie ma podobnej siły znaczeniowej,
jak miało do niedawna byle zdanie w moskiewskiej „Prawdzie” czy, nie przymierzając,
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wstępniak w „Trybunie Ludu” u nas.
Otóż ostatnio, wytworzyła się u nas sytuacja zaiste surrealistyczna. Mianowicie, z powodu
zaczątków „pluralizmu”, słowo dewaluuje się bardziej niż pieniądz, już nie tyle z dnia na
dzień, co z godziny na godzinę i zbliżamy się tu do sytuacji jak na Zachodzie; tymczasem
redaktorzy wciąż nie mogą pozbyć się nabytego od lat przekonania co do jego wagi.
Przejawia się to w cenzurze, uprawianej wewnątrz gazety przez jej własny komitet, oraz w
gorączkowym usiłowaniu, by przystosować się do nowej sytuacji; prowadzi to do
kurczowego przestrzegania słów, zwrotów, i co za tym idzie – poglądów, które, jak się sądzi,
będą miały podobnie decydujące znaczenie, jak to było z owymi dawniejszymi. Obserwujemy
gazety do niedawna lewicowe, postępowe, marksistowskie, które stają się niespodziewanie
klerykalne, nacjonalistyczne, piłsudczykowskie i reakcyjne, nie zmieniwszy ani jednego
członka w zespole, co zresztą im nie pomaga; nie odzyskują czytelników, i zostają
rozwiązane jako deficytowe, mam tu na myśli np. zlikwidowaną „Kulturę”, którą kiedyś
czytałem ze szczęką opadniętą ze zdumienia, jako że trafiały się tam teksty, jakie wahałby się
wydrukować przedwojenny „Rycerz Niepokalanej” (moja ulubiona lektura w młodości).
Napisałem wypowiedź polemiczną na temat Katynia, ponieważ miałem wątpliwości, co do
sposobu traktowania tej sprawy przez naszą prasę; sądziłem że będzie ona pasowała do
profilu publicystycznego „Przeglądu Tygodniowego”. Ależ skąd! Ależ skąd! Komitet
redakcyjny zatrząsł się z przerażenia, zaś red. Howzan zwrócił mi mój tekst na stojąco blady
ze strachu. Ponieważ był on wówczas jeszcze prezesem stowarzyszenia dziennikarzy daje to
pojęcie o nastrojach w tym środowisku. Mój artykulik został następnie wydrukowany w
„Gazecie Krakowskiej”, ale zmieniła ona wkrótce potem redaktora.
Ale co tu mówić o dziennikarzach, skoro b. członek Biura Politycznego PZPR, Franciszek
Szlachcic, opowiada, jak to przyczynił się do usunięcia tego komunisty Gomułki (patrz
„Konfrontacje”, nr 4/89), zaś inny b. członek Biura Hieronim Kubiak przyznaje się, jak
bezustannie demontował system (patrz wystąpienie na XVI Plenum). Wszyscy ci Panowie
wierzą ciągle w znaczenie słów, deklaracji, oświadczeń i sądzą, że ich najświeższe
interpretacje będą miały wagę. Jest to wątpliwe, bo słowa latają już jak owe ptaszki, na które
się nie zwraca uwagi, czekając na tramwaj. Oraz, co za tym idzie, tracą wymiar, poglądy,
hasła, tytuły... Mój znajomy, stary złośliwy emeryt, który dużo widział, już nie reaguje na
zmiany nazw ulic; mówi do mnie: „Idę na Adolf-Hitler-Platz, ach przepraszam, na plac
Marszałka Piłsudskiego, ach przepraszam, na plac Zwycięstwa, ach przepraszam na plac Jana
Pawła II”. Humorek coś straceńczy, niemniej odpowiadam: „Skąd pan wziął tego Jana Pawła,
panie Leonie”, „Ach przepraszam, mówi pan Leon po raz czwarty, nie słuchałem dziś
„Wiadomości”, może się pospieszyłem”. Kupa śmiechu, w jego przekonaniu. Podobne
szyderstwa słyszy się coraz częściej, zaś łączy się z nimi, oczywiście, obojętność, jak sam
łapię się na tym, że jest mi wszystko jedno, czy orzeł jest z koroną czy bez, z krzyżem czy
bez, z głową czy bez. Widzę w „Odgłosach”, nr 5/90, karykaturę nietoperza, wiszącego do
góry nogami, ale z koroną na głowie. Ostatnio na imieninach przyjaciółki kolega dziennikarz
znany z szubienicznych żartów przyszedł spóźniony i zawiadomił, że nadano właśnie o
połączeniu się NATO z Paktem Warszawskim. Wszyscy to jakoś biernie przyjęli, inna rzecz
że już było po paru kieliszkach i dopiero po godzinie ktoś zaczął się zastanawiać, czy to
możliwe. Sprawy się trochę mieszają, tak jak owemu weteranowi 90-letniemu z Powstania
Styczniowego – pamiętam taką opowieść z lat pięćdziesiątych – którego przedstawiono
Marszałkowi Rokossowskiemu, lecz poplątał mu się on z poprzednim: „Teraz, gdy Pan
Marszałek zgolił wąsy i przestał się garbić, znacznie lepiej Pan wygląda”. Co do mnie,
zniechęciwszy się do wagi słowa i będąc zagrożony redukcją ostatnio regularną w naszym
zawodzie, przemyśliwam: czy nie zostać pianistą co próbowałem niegdyś uprawiać, zaś nie
straciłem praktyki w palcach tłukąc od lat na maszynie; życzliwych Sz. Czytelników
zapraszam do baru, gdzie będę przygrywał, adres podam później.
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P.S. Jak dotąd, nie zdecydowałem się, bo w dostępnych mi barach funkcjonuje muzyka
wyłącznie z taśmy.
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III
POPRAWKI DO HISTORII
Zmiany polityczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, miały niezwykły skutek w
publicystyce: ruszył natłok historycznych materiałów rozrachunkowych, jakiego nie zaznano
od lat. W ciągu całych sezonów prasa, i także rynek książkowy, były wypełnione
rewelacjami, dokumentami, wspomnieniami tyczącymi minionego okresu; bywało, że
tygodniki społeczne zajęte były niemal wyłącznie publikacją tekstów wygrzebanych z
archiwów. Było to zjawisko o charakterze niemalże neurastenicznie chorobliwym;
korespondent francuskiego „Le Monde” stwierdził, że Polacy popadli w „mistycyzm swoich
grobów”.
Działo się to zaś w okresie wstrząsu, który wymagał zgoła czegoś innego: analizy
teraźniejszości, programu na przyszłość, myśli planującej, projektującej, przewidującej nowe
rozwiązania, w nowej sytuacji. Tymczasem tej właśnie zbrakło okrutnie; zamiast potrzebnych
ważnych pomysłów, trwał nieustający jęk żalu nad minioną przeszłością. W dodatku, mimo
zalewu nieznanych papierów znalezionych w zamkniętych dotychczas szufladach, rezultat
myślowy był znikomy: ograniczał się do oskarżenia, oskarżenia, oskarżenia... Ale jak długo
można piętnować zbrodnie, nadużycia, niegodziwości, powtarzając wciąż uporczywie, że są
to zbrodnie, itd.? Okazuje się, że można bez końca.
W rezultacie nie pojawiła się myśl wybiegająca w przyszłość, zaś nawrót do przeszłości
spowodował wyjałowienie publicystyki, jakiego dawno nie było. Stanowiło to paradoks, bo
przecież nastąpiła swoboda wypowiedzi, jakiej również dawno nie było; ale wykorzystano ją
głównie do niekończącego się obchodu po cmentarzach. Dało to następny skutek
niespodziewany; apatię. Niespodziewany, bo przecież powinno być przeciwnie: namiętność z
jaką rozprawiano się z przeszłością, powinna spowodować, równie gorące zaangażowanie
aktualne, tymczasem nastrój, szczególnie wśród młodzieży był zgoła bierny. Nic dziwnego;
popadliśmy w dezorientację.
Przedtem mówiono nam o rewolucyjnej reformie naszego wieku, zaś teraz okazała się ona
zbrodnicza. Jednak ocena ta nie dawała niczego więcej prócz oburzenia wobec przeszłości, w
gruncie rzeczy, jałowego. Tym więcej, że całe to narkotyzowanie się minionymi krzywdami
nie przyniosło odpowiedzi, o którą zabiega każda uczciwa historia: mianowicie DLACZEGO
spotkał nas okres dziejowy tak dramatyczny? Nic bowiem nie dzieje się bez powodów, i
autentyczny historyk stara się je wymienić; ale żadnej analitycznej odpowiedzi jakoś nie było
widać. Nastąpiła więc obojętność, i kto wie czy nie była to reakcja zdrowa: świadczyła o
trzeźwości. Stanowiła niechętną, dystansującą się reakcję wobec agitacji, która nie przynosiła
niczego rzeczowego.
Ta dziwna mentalna sytuacja na progu lat 90-ych jest właśnie tematem kolejnego rozdziału
tej książki; niektóre z zawartych tu omówień były drukowane, i wywołały polemikę tak
charakterystyczną, że pozwoliłem sobie zamieścić jej fragmenty, w przypuszczeniu, że
odtwarzają one nastroje swojego okresu, co stanowi niejakie zamierzenie tej pracy.
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WIELKA OBOJĘTNOŚĆ
Badania opinii młodzieży wykazują jej obojętność społeczną oraz odmowę poparcia dla
państwa. Ankieta, przeprowadzona przez Instytut Problemów Młodzieży dała zaledwie 11
proc. odpowiedzi pozytywnych na pytanie „Czy byłbyś w stanie poświęcić życie dla
ojczyzny”. „Niski stopień więzi z krajem stwierdziliśmy u 22 proc. młodzieży, brak więzi – u
34 proc.” – oświadcza mgr D. Kocięcka z Instytutu. Stykając się z młodzieżą i ja odnoszę
podobne wrażenie: dominuje tam stan ducha, który określiłbym jako „porozbiorowy”:
poczucie, że utraciło się bazę narodową. Jest to dla mnie zaskakujące, gdy porównuję to z
nastrojami po roku 45: uważano wtedy i tak sądzili nawet ci, którzy nie zgadzali się z
systemem, że zaczyna się ferment, który wstrząśnie naszymi zastojami; a przecież były to
lata, o których dzisiaj się mówi jako o dnie zbrodniczego stalinizmu.
Jednak z moich obecnych kontaktów odnoszę wrażenie, że owa odmowa aprobaty
społecznej łączy się z dwiema różnymi postawami. Pierwszą można określić jako polityczną;
młodym ludziom nie podoba się porządek w kraju i nie chcą w nim uczestniczyć, ale być
może zmieniliby swoje serca, gdyby np. Polska została przyłączona do USA jako kolejny
tamtejszy stan. Stanowisko takie odbija zazwyczaj poglądy rodziców. Ale jest też inny sposób
myślenia spotyka go się u osób bardziej intelektualnie niezależnych: wyraża on generalną
nonszalancję wobec każdej możliwej formuły społecznej, i nie zmieniłby się wówczas, gdyby
Marszałek Piłsudski zmartwychwstał i zasiadł na Kremlu. Ta druga orientacja łączy się z
podobnymi poglądami intelektualistów na Zachodzie, takich np. jak „Nouveaux philosophes”
(„Nowi filozofowie”: A. Glucksmann, B. H. Levy) we Francji, czy niektórzy „Zieloni” w
RFN, którzy odrzucają nie tylko swoje państwa, lecz w ogóle każde państwo. Otóż jest
ciekawe, że i my mamy w tym względzie własną tradycję, i to trwającą parę wieków.
Wydaje się to zaskakujące, ponieważ sądzi się, że polska pedagogia narodowa żądała
zawsze romantycznego patriotyzmu, gotowego do poświęceń. Ciąży to również na młodych,
o których tu mowa, i którzy wyrzekają się obecnie państwa, ale robią to z przygnębieniem, z
żalem i z poczuciem wyzwania: często jest to, z ich strony, bolesna demonstracja.
„Rozmazane kontury ojczyzny płowieją na transparentach”, pisze z bólem Tadeusz Mocarski,
w wierszu pod wymownym tytułem „Wstyd”. A jednak, w kulturalnej przeszłości polskiej
przewija się sceptycyzm, który bynajmniej nie łączy się ze wstydem, i nawet posiada niejaką
irytującą ostentację. Pisze o tym Jerzy Stempowski, jeden z najwybitniejszych polskich
eseistów, zmarły w r. 1969 na emigracji, którego teksty w dwóch tomach, w opracowaniu
Jerzego Timoszewicza, ukazały się nakładem „Czytelnika”; właśnie z tej okazji warto o całej
sprawie wspomnieć.

POLSKI ŚMIECH NAD PRZEPAŚCIĄ
Stempowski jest autorem rozprawy „Pan Jowialski i jego spadkobiercy”, opublikowanej w
r. 1929 (nie zamieszczonej w obecnym wydaniu), w której pod pretekstem analizy komedii
Fredry daje satyryczną charakterystykę piłsudczyków. Czytelnik nie uprzedzony może się tej
intencji nie domyśleć, ponieważ w tekście nie ma w tym względzie aluzji. Niemniej
Stempowski kilkakrotnie oświadczył, że miał na myśli obóz rządzący, z którym początkowo
współpracował, i do którego się następnie zniechęcił. Treścią eseju jest zgoła fantastyczna
beztroska z jaką – zdaniem Stempowskiego – ludzie sanacji traktowali państwo, na którego
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czele się znaleźli.
Opinia taka może wyglądać na bluźnierczą dzisiaj, w roku nawrotu dętego kultu
Marszałka, kiedy to studenci – właśnie ci sami, którzy odrzucają obecne państwo – wychodzą
na Krakowskie Przedmieście niosąc portret „Dziadka” z jego wąsami, rozmiarów dwa na
dwa. Nie da się także zaprzeczyć, że przedwojenni pułkownicy potrafili nie ustąpić Hitlerowi,
i że w szkole, w prasie, w propagandzie dominował Bóg, Ojczyzna, oraz Kościuszko z
Mickiewiczem. A jednak, z drugiej strony, osoby zasiadające w ministerstwie musiały
zdawać sobie sprawę z ówczesnej sytuacji Polski. Widać tę świadomość w „Dysproporcjach”
Eugeniusza Kwiatkowskiego, z roku 1931, pozycji zapewne najpoważniejszej w publicystyce
politycznej międzywojennej (rzecz ta była przedrukowana w odcinkach w r. 1985 w
tygodniku „Tu i Teraz”).
Od lektury tej jeszcze dzisiaj robi się zimno ze strachu. Dowodzi ona, że Niemcy nigdy nie
przystaną na istnienie Polski, i przytacza trzy tuziny wypowiedzi – zaś dzieje się to na długo
przed zdobyciem władzy przez Hitlera! „Nie ma dla nas niebezpieczeństwa cięższego, niż
powstanie Polski, gdyby miała trwać jako państwo niepodległe; ale to nie pociągnie się
długo”, mówi marszałek (i potem prezydent) Hindenburg w kwietniu r. 1919. „Z istnieniem
Polski nie pogodzimy się nigdy; porozumienie z tym krajem jest niemożliwe”, pisze minister
generał v. Seeckt w r. 1921. „Ci którzy zgadzają się na granicę zachodnią, są przestępcami
narodowymi”, grozi gen. v. Hammerstein. A oto opinie angielskie: „Niepodległość Polski jest
grubym błędem, stwarzającym zarzewie wojny w Europie”, powiada poseł Izby Gmin F. C.
Lienfield. Lord Rothermere żąda od premiera inicjatywy w usunięciu śmiertelnego
niebezpieczeństwa, stworzonego przez zachodnie granice Polski. Kwiatkowski wylicza
pisma, które zamieściły artykuły stwierdzające, że sprawa granic Polski jest otwarta: „Daily
Express”, „Manchester Guardian”, „0bserver”, „Daily Mail”, „Contemporary Reviev”,
„Catholic Herold”.
Podobna sytuacja jest na Wschodzie: „Sowiety nie przystaną nigdy na oderwanie
dziesięciu milionów Ukraińców i Białorusinów od ich kraju”, pisze Kwiatkowski. W tym
względzie, dwaj główni sąsiedzi Polski są zgodni. „Każdy odruch antypolski w ZSRR
wywołuje oddźwięk w Niemczech; w r. 1920 nawet w Moskwie nie wyczekiwano z tak
zapartym oddechem wiadomości o zwycięstwie armii czerwonej nad Wisłą, jak w Berlinie”.
Poważny organ demokratyczny, „Frankfurter Zeitung” z 14. VI. 1925 r. pisze: „Tak czy
inaczej Polska musi zostać śmiertelnie ranna. Z jej krwią odpłyną jej siły, a wreszcie i jej
niepodległość. A wtedy, za lat kilka, w porozumieniu z Rosją, dobijemy umierającą”.
Wszystko to dzieje się na 15 lat przed wrześniem 39 r. Sytuacja polityczna, w oczach
Kwiatkowskiego, wygląda na istny horror. Ale nie lepiej jest wewnątrz kraju: „9 milionów
chłopów, czyli blisko 30 procent ludności, jest przywiązanych do gospodarstw karłowatych”,
które nie tylko nie są zdolne dać nadwyżek, lecz „nie są w stanie zaspokoić swych potrzeb”;
klęską kraju jest zwykłe, proste, najpospolitsze – niedożywienie. Tak jest – pamiętam to i ja
sam, ponieważ pochodzę z okolicy jednej z najuboższych wówczas, z Lubelszczyzny, i
wspominam bez odrobiny żalu menu, które zdarzało się pod koniec każdego miesiąca. Ale co
jest najdziwniejsze w książce Kwiatkowskiego, to, że nakreśliwszy na 300 stronach obraz
jednej nieprzerwanej katastrofy, wzywa on wszakże do nadziei, mimo że przyznaje, że nie
widzi przepisu na ratunek, poza „roztropnością, wytrwałością, karnością”, a zresztą, „nie
mamy innego wyboru”; wskazówka niezbyt pocieszająca, zważywszy, że wymienione trzy
cechy nigdy nie były specjalnością Polaków.
Zaś nie jest to jedyny podobny dokument z owych czasów. Stempowski w „Esejach dla
Kasandry” wspomina rozmowę, jaką miał w r. 1932 ze znakomitym historykiem Szymonem
Askenazym. Usiedli na ławce, naprzeciwko miejsca, gdzie budowano właśnie Muzeum
Narodowe. „Że też ludzie mają ochotę wznosić tak kosztowne budynki w mieście
przeznaczonym na zagładę” – powiedział Askenazy. „Kiedy tu z panem siedzę, widzę, jak
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Niemcy z samolotów rzucają bomby na miasto”. Stempowski zaprotestował przeciwko temu
ponuremu proroctwu, ale Askenazy ciągnął dalej: „Jak pan może tego nie widzieć?” Będzie
nawet gorzej, bo „Polska nie może toczyć wojny inaczej jak na dwa fronty. Niemcy nie mogą
przekroczyć granicy, aby Rosjanie nie przekroczyli jej również. Trzeba się liczyć z
najprostszym mechanizmem takich wypadków. Czy Rosjanie mogą czekać, aż Niemcy dojdą
do ich granicy? Nie. Elementarna przezorność każe im zająć co się da”. Stempowski
wspominając to proroctwo po upływie pół wieku, zastanawia się, dlaczego Askenazy nie
głosił go publicznie, i dochodzi do wniosku, że nie chciał wywoływać przygnębienia, mimo
że nie widział możliwości, by mogło być inaczej.
Ale o przygnębieniu nie było mowy, przeciwnie. Warszawa uchodziła za jedną z
najpopularniejszych stolic Europy. Ambasador Laroche wspomina, że pomimo nędzy na
przedmieściach, towarzystwo stołeczne promieniowało beztroską i atmosfera przypominała
mu „Drugie cesarstwo” Napoleona III, kiedy to Paryż był ośrodkiem zabawy dla Europy, zaś
na premierę kolejnej operetki Offenbacha zjeżdżali się królowie, po czym nastąpiła klęska
roku 1870 i masakry Komuny Paryskiej. W Warszawie również jest to epoka efektownych
premier, kabaretu i złoty wiek fraszkopisarstwa, które uprawiają wszyscy: żarciki pisze
zarówno poeta Tuwim, jak generał Wieniawa. Tygodnik satyryczny „Cyrulik Warszawski”,
założony pod auspicją rządową, i mający przeciwstawić się lewicowym niezależnym
„Szpilkom” – nosi charakterystyczne motto z Beaumarchais’go: „Śmiejmy się! Kto wie, czy
świat potrwa trzy tygodnie!” Ten właśnie stan ducha jest tematem szkicu Stempowskiego
„Pan Jowialski i jego spadkobiercy”.
Mianowicie „Pan Jowialski” Fredry, napisany w dwa lata po upadku powstania
listopadowego, nie nosi na sobie najdrobniejszej skazy owej, ani żadnej innej klęski. Bohater
tej komedii, „najpogodniejszy w świecie staruszek”, obraca każdą, choćby najbardziej groźną,
sytuację w przysłowie, dowcip albo wesoły wierszyk. Nawet śmierć jest dla niego pretekstem
do zabawy:
Wybacz waćpan niezgrabność, mówił kat łotrowi,
Pierwszy raz dziś wieszam, nowym jestem katem.
Ach nie przejmuj się waćpan, łotr grzecznie odpowie,
Pierwszy raz mnie wieszają, nie poznam się na tym.
Podobny upór w optymizmie, wbrew wszelkiej rzeczywistości, znajduje się na granicy
zboczenia umysłowego, i w medycynie jest takie: Stempowski opisuje je na podstawie
rozprawy dr M. Mignarda, który analizuje grupę chorych na uwiąd starczy, idiotów i
paralityków, którzy pozostawali stale w stanie głębokiego, niczym nie zmąconego
zadowolenia, nie mając po temu żadnej motywacji. Ich poczucie szczęścia nie daje się
usprawiedliwić powodzeniem – ponieważ są w pawilonie nieuleczalnych, ani ich odporem
duchowym, ponieważ umysłowo są niewładni, ani wreszcie dobrym stanem zdrowia,
ponieważ znajduje się ono w rozkładzie. Jest to euforia całkowicie obojętna: śmierć i
oddalenie osób drogich pacjent przyjmuje bez zmartwienia, mimo że je pamięta i mówi o nich
życzliwie; jest niezmiennie grzeczny, każdego wita z uśmiechem i stara się nie sprzeciwiać
nikomu. Nawet w trakcie agonii jest szczęśliwy: nie mogąc się już poruszać, stara się jednak
uśmiechać, aż do samego zgonu. „Nawet podczas autopsji trup nosił jeszcze na twarzy ślady
uśmiechu”, „ten sam los czeka jowialszczyznę –jej dni są już, być może, policzone” – pisze
Stempowski, na 10 lat przed wrześniem 39; zaś kim są jej „spadkobiercy” wymienieni w
tytule, rozumie się, w trakcie lektury, zupełnie jasno, i późniejsze oświadczenie autora, że
miał na myśli sfery rządzące wówczas krajem, nie było w gruncie rzeczy konieczne.
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KTO SIĘ PRZEJĄŁ ROZBIORAMI ?
Wypadek Fredry rzuca niejakie światło na interesującą tu nas sprawę. Mianowicie, jego
działalność przypada dokładnie na te same lata, kiedy powstają arcydzieła romantyczne,
reprezentujące ducha narodowego, i mobilizujące Polaków do walki o ojczyznę,
niepodległość, i własne państwo. Jednak w twórczości Fredry nie ma śladu zainteresowania
dla tematu, i nie tylko nie wspomina on o polskiej państwowości, ale w ogóle o żadnej; akcja
jego komedii odbywa się pod rządami niewiadomymi. Z tego względu jesteśmy skłonni
wyobrażać sobie Fredrę jako należącego do epoki poprzedniej, kiedy jeszcze nie było
Mickiewicza w Nowogródku.
Do podobnego wrażenia przyczyniają się też portrety Fredry, które przedstawiają go u
schyłku życia jako starca. Tymczasem, jak Boy słusznie zauważa, Fredro literacki był młody:
jego komedie powstają gdy ma lat dwadzieścia parę. Co więcej, Fredro – w przeciwieństwie
do Trzech Wieszczów, którzy nie powąchali prochu, lecz wzywali do boju – był żołnierzem i
uczestniczył z bronią w ręku w dwóch wielkich klęskach napoleońskich: pod Moskwą i pod
Lipskiem. Być może z tego względu ma on stosunek do Bonapartego złośliwie krytyczny (w
pamiętnikach „Trzy po trzy”) gdy tymczasem romantycy Cesarza adorowali. Może posuwam
się tu za daleko, ale przypuszczam, że Fredro był wobec państwowości podobnie obojętny,
jak są dzisiaj młodzi kontestatorzy, o których wspomniałem na początku.
Jeżeli nawet tu przesadziłem, to jednak jest oczywiste, że Fredro reprezentuje kompletnie
inną mentalność, oraz świat całkowicie odmienny niż Wieszczowie: mamy tu do czynienia
jakby z dwiema różnymi Polskami. Otóż następne pokolenia, i także my dzisiaj, zostaliśmy
wychowani w tradycji romantyków; jesteśmy synami owej Polski zrywu patriotycznego,
która zaczyna się od Mickiewicza. W rezultacie, patrzymy na ową „drugą Polskę” poprzez
surowy krytycyzm naszych poetów-przywódców. Owa Polska heroiczna wyłania się w
czasach powstania listopadowego i pierwsza napaść na „Polskę numer dwa” – i to od razu
wybuchowo gwałtowna! – znajduje się w „Dziadach” (1823-32; ten sam rok – 1932 –
wystawienia „Pana Jowialskiego”!): jest to scena „Salonu Warszawskiego” (Mickiewicz
zresztą nigdy nie był w Warszawie) krwawe szyderstwo z obojętności towarzystwa
stołecznego, wobec męczeństwa studentów, zbuntowanych na Litwie przeciwko caratowi:
zebrani tu w ogóle nie chcą słyszeć o owych zamieszkach i wykazują absolutną nieobecność
ducha narodowego.
Otóż wygląda na to, że postawa podobna była wówczas wręcz generalna. Zawsze mnie
uderzało, że literatura przedromantyczna oddycha pogodą, równowagą i samozadowoleniem,
jak może żadna inna w naszych dziejach. Odbija się to też w sztuce, w promiennych
pejzażach Canaletta, Norblina, Chodowieckiego, czy w muzyce, która nigdy nie
wyprodukowała tyle tańców co wtedy – wówczas właśnie stabilizuje się polonez, którego
nazwa zresztą, paradoksalnie, pochodzi z francuskiego (danse polonaise), i z którego dopiero
po latach Chopin zrobił manifestację nacjonalizmu. Gdy czytamy dokumenty z owego okresu,
np. „Pamiętnik oryginała” Narcyza hr. Olizara, uderza w nich całkowita nieobecność polityki:
we wspomnieniach tych, które przecież tyczą lat 1814-25, autor opisuje dwa tuziny wręcz
groteskowych rodzin ziemiańskich, lecz na przestrzeni 320 stron zaledwie mówi się o orędziu
Napoleona w „Depate” (w ten sposób opowiadający, niezbyt rozgarnięty, i komiczny,
deformuje „Journal des Debats”), Zaś autor nie musiał liczyć się z cenzurą, skoro rzecz
została wydana w Lipsku (1853 – udało mi się korzystnie nabyć ten rzadki egzemplarz).
Wygląda na to, że nasi przodkowie nie przejęli się tragedią rozbiorów, i tylko tu i ówdzie
nieliczni awanturnicy zaczynali rozrabiać. Być może właśnie zaciekłość, pasja, wręcz
paranoiczna furia w „Dziadach” bierze się z poczucia osamotnienia, odseparowania i także –
pionierstwa; Mickiewicz przewidywał budzący się nacjonalizm polski. Nie musiałby przecież
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tak wykrzykiwać, gdyby miał więcej życzliwych słuchaczy („Pan Tadeusz” miał nakład 3 tyś.
egz., które rozeszły się dopiero po 10 latach!).
Niemniej, już w połowie wieku, wpływ jego okazał się decydujący. Działał on również
„do tyłu”, w tym sensie, że historia Polski została wtedy ustawiona z perspektywy programu
patriotycznego romantyzmu. Odbyło to się jednak kosztem fantastycznej deformacji.
Mianowicie, wszystkim naszym przodkom aż do Mieszka przypisano mentalność
nowoczesną, bądź przynajmniej oceniano ich z jej punktu widzenia: Chrobry był dobry, bo
zjednoczył Polaków, książęta piastowscy niedobrzy, bo dzielili itd. Tymczasem prawda jest
taka, że osoby, które mieszkały na naszym terenie, oraz rozmawiały językiem naszym bądź
przybliżonym, różniły się jednak mentalnością polityczną od nas dzisiaj.
„Być Polakiem” jest to program, który ustabilizował się dopiero w XIX wieku, a więc jest
zgoła światowej daty. W Mazurku Dąbrowskiego jest zdanie: „Przejdziem Wisłę, przejdziem
Wartę, będziem Polakami”, które wygląda dziś na zbędne, tymczasem wtedy stanowiło nowe
hasło, wytyczenie nieznanego dotychczas kierunku, wskazówkę, której do owej pory nie było.
Bowiem nasi przodkowie mieli zgoła inne poczucie przynależności, w którym narodowość
nie odgrywała roli decydującej. Można więc, za pomocą niewielkiego wysiłku wyobraźni,
odtworzyć sobie mentalność osób zebranych w Salonie Warszawskim, które Mickiewicz, w
zamiarze zdecydowanie publicystycznym, przedstawia karykaturalnie. „Choć po polsku
umiem, to jednak polskich wierszy nie rozumiem”, powiada jedna z dam, zaś inny bywalec
narzeka, że kultura się obniżyła, bo nie ma dworu w Warszawie. Zapewne przynależność do
„dworu” stanowiła dla nich orientację, nie kierowali się zaś narodowością, i nie rozróżniali
cudzoziemców tak ostro, jak my: na tronie polskim zasiadał Francuz, Węgier, Saksończyk,
Szwed, gdy więc kierunek przesunął się na carycę, bądź na cesarza Austrii, można było
sądzić, że nie jest to jakaś szalona zmiana, tym bardziej że nowi władcy nie zagrażali
szczególnie, jeśli się było lojalnym. Mieć pałac pod Augustem II Sasem czy pod Katarzyną
nie dawało wtedy różnicy odczuwalnej; jeszcze Czechów w połowie XIX w. opowiada o
polskiej hrabinie, która w swoim dworze na Ukrainie tak się panoszyła, że wszyscy jej nie
znosili, lecz nic jej nie można było zrobić, w dodatku „miała komplet portretów wszystkich
królów polskich”. Mieszkańcy terenu podbitego, czy odstąpionego, czy przyłączonego w
rezultacie rozbioru, nie zmieniali niczego w swoim życiu i wystarczyło im wystąpić raz do
roku na uroczystej mszy za nowego monarchę.
Otóż polskie pisarstwo historyczne usiłuje w nas wmówić, że wszyscy ci państwo z
minionych stuleci byli naszymi prekursorami, czyli patriotami w sensie nacjonalizmu,
podobnymi, jakimi stali się Polacy od czasów, mniej więcej, właśnie Mickiewicza. Jest to
mistyfikacja. Niedawno z okazji „Wesela”, ktoś napisał, że postaciom Wyspiańskiego,
dręczonym przez zły los narodowy, ukazują się widma odwiecznych archetypów
plemiennych z niepamiętnej polskiej przeszłości. Otóż owe zjawy, Stańczyk, Wernyhora,
Rycerz itd., pochodzą z obrazów Matejki, który wymyślił je gdzieś około roku 1880, jako że
przedtem nikt nie wpadł na pomysł, by zrobić wzruszające płótno na temat błazna
królewskiego rozpaczającego z powodu niepowodzeń narodowych („klown, który płacze
zamiast śmieszyć, jeszcze jeden polski partacz zawodowy”, mówił, zdaje się, J. Minkiewicz),
albo żeby namalować lirnika Wernyhorę, który z przerażeniem widzi proroczo zbliżające się
rozbiory. Otóż Wyspiański napisał „Wesele” w r. 1901, gdy owe archetypy jakoby z pomroki
dziejów miały zaledwie lat około 30, zaś obecnie liczą około stu, co wciąż nie jest szalenie
dużo, jak na zjawy wyszłe z bezdennej otchłani duszy narodowej.
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PRUSAK JAKO POLSKI PATRIOTA
W roku 1960 zostałem zaproszony do RFN, na sympozjum o nowych kierunkach w kinie, i
poznałem Klausa Wagenbacha, krytyka i wydawcę. Uderzyła mnie jego nonszalancja: był
ubrany jeszcze bardziej niedbale niż ja, a to jest już silnie powiedziane; jego czarny mercedes
wyglądał szaro, ponieważ był nie czyszczony od miesięcy. Mieliśmy wyznaczone spotkanie z
redaktorem „Filmkritik”, ale przedtem Wagenbach zaprosił mnie na drinka. Ponieważ termin
zbliżał się, nagliłem by wyruszyć, ale Wagenbach zwlekał, zwlekał: wreszcie przybyliśmy z
opóźnieniem półgodzinnym.
Zapytałem go, dlaczego tak dziwnie postępuje i Wagenbach dał mi mniej więcej taką
odpowiedź: „Moje zachowanie się jest celowe: stanowi demonstrację przeciwko duchowi
pruskiemu, z którym powinniśmy zerwać raz na zawsze. Ponieważ tradycja niemiecka
wymaga dbałości, czystości i punktualności, staram się w życiu codziennym i przy zwykłych
okazjach, być niestarannym, zaniedbanym, i spóźniać się”.
Można by na to powiedzieć, że Wagenbach przeciwstawiał się niemieckiej metodyczności
z niemiecką metodycznością. Jednak dzięki niemu dowiedziałem się o niezwykłej książce o
historii Polski, o której wyrażał się z entuzjazmem, Haralda Laeuena, wydanej w r. 1955 w
Stuttgarcie. O ile mi wiadomo (ale nie jestem pewien) nikt u nas w kraju o niej nie pisał,
natomiast była omawiana w prasie emigracyjnej. Jest to wizja naszych dziejów, która
odpowiada postawie Wagenbacha: Lauen przeciwstawia państwo pruskie, z jego dyscypliną,
organizacją, rygoryzmem, kultem władzy i uwielbieniem niemczyzny – państwu polskiemu z
epoki przedrozbiorowej, w którym luźność rządu, nieobecność nacisku i brak dogmatycznego
autorytetu, stwarza warunki jego zdaniem humanitarne, jakie nie istniały nigdzie wówczas w
Europie, zmierzającej do twardego scentralizowanego absolutyzmu – co, zdaniem Laeuena,
doprowadziło następnie do państw nacjonalistycznych, zamkniętych w sobie i
rywalizujących, i dało w rezultacie dwie wojny światowe. Jest to ocena naszej historii
wyglądająca na obłędną, z perspektywy polskiej ambicji romantycznej, i przypuszczam, że
Bobrzyński, Kalinka i Sienkiewicz, którzy rozpaczali z powodu niedbalstwa państwowego
naszych przodków – jeśli informacja o książce Laeuena dotarła na ich cmentarz – już nie
tylko przewracają się, lecz wręcz tarzają się w swoich grobach.
Laeuen prawdopodnie pochodzi z Polski; nadmienia, że jego cała rodzina zginęła tu
podczas wojny, ale nie podaje w jakich okolicznościach. Najciekawsze dla nas w jego książce
jest wytłumaczenie, skąd pochodzi system polski, niepodobny do żadnego innego
europejskiego. Zdaniem polskich historyków „państwowotwórczych” wziął się on z rozkładu
władzy królewskiej pod wpływem rozpasanej, nieprzytomnej, samolubnej wolności
szlacheckiej: tak mnie uczono w szkole. Jednak według Laeuena był on koniecznością,
wynikłą z aktu, jakiego nie zaznał żaden ówczesny kraj: z dobrowolnego połączenia dwóch
państw, mianowicie ze zjednoczenia Polski i Litwy (dodam tu nawiasem, że Unia Lubelska
nigdy nie była anulowana, ponieważ jej zobowiązania zostały przejęte przez carat, i jest
aktem prawnym stale otwartym!
Rezultatem tego było powstanie olbrzymiego państwa, trudnego w zarządzaniu ze względu
na odległości i na które składało się 12 narodowości (Laeuen wymienia np. Wołochów,
Tatarów, Ormian i Cyganów), oraz 5 religii. Tutaj Laeuen przeprowadza porównanie między
typem państwa europejskiego, jaki wtedy się wytwarza, i Polską, na naszą korzyść moralną!
Mianowicie w Europie dąży się do racjonalizacji władzy za pomocą skupienia jej w centrali;
na jej rzecz następuje rezygnacja za swobód, przywilejów i niezależnych autorytetów, w imię
wspólnego interesu reprezentowanego przez monarchę: ten rodzaj reprezentuje Zakon
Krzyżacki, i następnie, królestwo pruskie. System ten pociąga za sobą nieuchronie
„mentalność kolonizatorską”, tzn. każde z państw uważa się za dominujące i skłania narody
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słabsze oraz sąsiednie do uległości, przyznając im jednocześnie niższy statut, mniejszą
wartość, konieczność poddaństwa: rodzi się Europa wchłaniająca przymusowo wszystko, co
nie potrafi się obronić: stąd prosta droga do przyszłych wojen światowych.
Natomiast oryginalnością systemu polsko-litewskiego jest, że – być może z racji
wyjątkowej różnorodności – nie przeprowadza on żadnej akcji unifbrmizacyjnej, jednolicącej,
dostosowującej mieszkańców do założonego celowo wzoru. Państwo składające się z paru
tuzinów różnorodnych tradycji plemiennych, trwa w nich nadal – w przeciwieństwie np. do
Zakonu, i potem do Prus, które przystępują do terrorystycznej germanizacji. Laeuen twierdzi,
że podobny luz panował również w sferze religijnej, i że na obszarze kraju istniały całe
enklawy pogaństwa, którego nikt nie usiłował tępić, mimo dokonanego chrztu Litwy. Co
potwierdzałyby „Dziady”, ponieważ obrzęd opisany przez Mickiewicza na pczątku XIX w.
jest przecież zabobonem pogańskim! Oczywiście, w tych warunkach królestwo nie mogło
stać się siłą dominującą i musiało odstąpić władzę terenową regionalnej szlachcie, która z
kolei funkcjonowała na zasadzie nie instytucji, lecz wzajemnych związków, stosunków
miejscowych, „ludzkiej bliskości lokalnej” (zwrot Laeuena): przy tym, paradoksalnie, niski
stopień kultury, na co nasi historycy tak narzekają („ciemnota saska”), sprzyjał porozumieniu,
ponieważ był współny dla wszystkich różnorodnych plemion, zaludniających owe Dzikie
Pola! Szlachcic polski używał takiego siodła na konia, jak jego sąsiad Tatar. Tu pozwolę
sobie przypomnieć hasło surrealistów, którzy również, jak Laeuen, nienawidzili imperializmu
europejskiego i starali się zlikwidować jego cywilizację: „Kultura Dzieli Ludzi!”
Pardoksy, paradoksy, paradoksy, i nie wiadomo czy należy je brać serio, i czy
rzeczywiście odpowiadają one prawdzie historycznej, ale w tym wypadku idzie nie o nią, lecz
o intencję, o program myślenia na dziś, o ideologię, raczej współczesną niż ówczesną: dla
Laeuena, owa cokolwiek utopijna jego Polska jest symbolem humanistycznej wolności,
przeciwko potwornej tradycji państwa pruskiego. Przytacza on z entuzjazmem dane o dezercji
chłopów pańszczyźnianych do Polski, zwabionych panującym tu rozluźnieniem rygorów:
armia pruska regularnie przekraczała granicę polską – nie było wtedy ani paszportów, ani
wiz, ani straży granicznej i można było kursować swobodnie – w pościgu za uciekinierami,
których eksportowano przymusowo z powrotem; podobnie działo się na granicy z caratem, do
tego stopnia, że tuż przed rozbiorami, czyli w okresie największego rozkładu kraju, oceniano
liczbę uchodźców z krajów sąsiednich do Polski na milion, co jest liczbą olbrzymią na owe
czasy. Książka Laeuena stanowi nieprawdopodobne kuriozum: uczony niemiecki gloryfikuje
bałagan polski jako wielki ludzki przykład, co należy zakwalifikować, jako wyjątkowo
oryginalne osiągnięcie współczesnej SCIENCE-FICTION.

JAK URATOWAŁEM SIĘ WE WRZEŚNIU
Polscy pisarze marksistowscy okresu przedwojennego również przeciwstawiali się
państwu, ale mieli na myśli tylko jego charakter burżuazyjny. Niemniej uchodzili wtedy za
złych patriotów. W dramacie Wandy Wasilewskiej „Bartosz Głowacki”, chłop starający się
służyć z dobrą wiarą ojczyźnie był oszukany, eksploatowany, manipulowany podczas
insurekcji kościuszkowskiej. W „Kordianie i chamie” Kruczkowskiego nauczyciel wiejski,
który był świadom wyzysku szlacheckiego, odmawiał przyłączenia się do podchorążaków
ruszjących na Belweder, by zacząć powstanie w r. 1830 i dostawał od nich kolbą w łeb.
Autorzy ci jednak ograniczali się do przeszłości, lecz mimo to byli atakowani – za
szkalowanie tradycji; co by było, gdyby w podobny sposób pisali o współczesności?
Stempowski wolał swój esej o Jowialskim zakamuflować.
Otóż znajduję ja w zbiorze J. Kasaka, który – być może szczęśliwie dla autora – przeszedł
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nie zuważony, nowelę, która kontynuuje linię Kruczkowskiego, ale już w zastosowaniu do
naszych czasów. Są to dzieje młodego żołnierza-chłopa, który odbywa kampanię wrześniową
roku 39, z całkowitą obojętnością, dezaprobatą, i nawet ze zdziwieniem: nie jest w stanie
zrozumieć, dlaczego zmuszony jest do walki, o co po co, czego ma bronić? Rzeczywiście,
zważywszy jego nędzne życie niewiele lepsze od zwierzęcego, trudno się dziwić, że braknie
mu uzasadnienia.
Nowela ta jest niezwykłym wyjątkiem na tle literatury o Wrześniu 39, załganej jak mało co
w naszym piśmiennictwie, a jest to silnie powiedziane, zważywszy rozmiary
samookłamywania się, uprawianego w polskiej historiografii. Skoro już przy tym jesteśmy
chciałbym i ja opowiedzieć o owej kampanii, ponieważ byłem jej świadkiem – piszę
„świadkiem” mimo że powinienem użyć zwrotu „uczestnik”, ale uważam, że mi nie wolno,
bo choć miałem karabin, nie udało mi się wystrzelić z niego ani razu. Niemniej przeszedłem
w tym czasie na piechotę, prawie pół Polski, aż do miejscowości Fajsławice, gdzie
rozwiązaliśmy się w dniu 18 września. Przez cały ten czas byliśmy w bezustannym odwrocie
i spotykaliśmy całe oddziały w podobnej sytuacji co my: cofające się bez wystrzału.
Niektórzy na zapytanie, skąd się tu wzięli, używali charakterystycznego zwrotu,
przyswojonego przez wszystkich, mimo że przecież nie mogło być żadnej zmowy; ale tak to
już jest, że jakieś wyrażenie, w czasie napięcia, wisi w powietrzu, i wszyscy je powtarzają:
„Jesteśmy rozbici”. Wynikałoby z tego, że uczestniczyli w jakiejś bitwie; tymczasem, z
dalszej rozmowy wynikało, że po prostu kazano im maszerować, albo że odłączyli się od
korpusu, albo że szli, bo nie wiedzieli, co dalej robić.
My zresztą zachowywaliśmy się podobnie; nasz dowódca, który nazywał się Piasecki
(imienia nie pamiętam), postępował ostrożnie. Dowiadywał się, gdzie widziano Niemców, i
starał się tego kierunku unikać; nie wchodziliśmy na trakty, szliśmy przeważnie drogami
polnymi, nieraz po nocy, sypialiśmy za dnia po stodołach, i wreszcie rozeszliśmy się.
Zastanawiałem się potem nad tym doświadczeniem. Być może powinienem być wdzięczny
Piaseckiemu: gdyby działo się inaczej, może byłbym ranny, może dostałbym się do niewoli,
albo jeszcze gorzej? Dlaczego jednak okazaliśmy się niepotrzebni? Mieliśmy nastawienie, że
będzie się walczyć, jeśli będzie trzeba, ale nie było trzeba. Żołnierz robi to, co mu się każe:
bije się, wycofuje się, poddaje się, gdy dostaje polecenie. Nie pamiętam już dokładnie, jakie
rozmowy się prowadziło, ale rozumieliśmy to tak, że nasz dowódca nie dostał rozkazu, że
maszerujemy, by trafić na coś, na armię, do której należymy, czy na oddział z szefem, który
„będzie wiedział, co robić...” było to niejasne.
Czy byliśmy tchórzliwi? Co prawda wiadomość o czołgach budziła dziki niepokój, ale do
końca nikt z nas ich nie widział. Stykałem się potem z Niemcami, i uważam, że nie byliśmy
od nich ani gorsi, ani lepsi: byli podobni, zachowywali się ostrożnie i walczyli tylko, gdy
musieli; absolutne nie wierzę w ich jakoby wyjątkowe męstwo. Niemcy zwyciężali, gdy mieli
do czynienia z przeciwnikiem słabszym, nie przygotowanym, albo odmawiającym walki,
natomiast gdy trafiali na równych sobie, ich sukcesy natychmiast się kończyły. Ich
powodzenie polegało na technice: Hitler miał wówczas aparaturę wojenną najlepszą w
Europie i mógł nią – do czasu – szachować świat; zaś każdy żołnierz miał w niej swoje
miejsce, i to ona go niosła. Oczywiście, my nie mieliśmy ani tej organizacji, ani uzbrojenia,
ani przywództwa; nasi żołnierze zaś nie dorównywali Niemcom sprawnością. Niemniej nie
mogę pozbyć się poczucia, że jeszcze coś więcej było nie w porządku, i że nie zachowaliśmy
się do końca tak, by nie mieć do siebie pretensji.
Zdaję sobie sprawę, że może to rozjuszyć ewentualnego czytelnika patriotę, ale nic na to
nie poradzę. Bowiem zbliża się rocznica Września, i za parę miesięcy nikt mi już podobnego
wspomnienia nie wydrukuje, więc spieszę się, żeby je jeszcze pospiesznie przepchać, może
redaktor się zgodzi (zgodził się wyjątkowo – w lecie 1989). Chcę zaś powiedzieć, że we
wrześniu czegoś istotnego – poza warunkami, bronią, talentem, itp. – nam wciąż nie

94

dostawało. Nie wiem, czy Państwo wierzą, że ciała zbiorowe mają swój klimat, trudny do
uchwycenia, i który nie zawsze daje się sformułować: co do mnie sądzę, że to fakt. Otóż z
pewnością we Wrześniu zdarzała się dzielność, i nawet heroizm, i być może cała armia,
gdyby miała więcej zorganizowanej konieczności, wykazałaby się lepiej; a jednak, a przecież,
niemniej, nad jej większością unosiła się niepewność, rodzaj półmroku moralnego,
pochodzącego z niepełnego przekonania. Uważam, że dopiero tragedia okupacyjna wyzwoliła
pełną świadomość interesu narodowego Polaków.

POŻYTEK Z UTRATY PATRIOTYZMU
Pozwolę sobie teraz wrócić do sprawy podjętej na początku: młodzieży odmawiającej
aprobaty dla państwa. Mgr Kocięcka ubolewa: „Położyliśmy na łopatki wychowanie, i to jest
rezultat”. Bardzo być może, ale wprowadziłbym tu jeszcze inną refleksję. Nie tyczy ona tych
osób, które odrzucają kraj, ponieważ nie cierpią jego rządu, lecz owych innych, o których już
wspomniałem, którzy zastanawiają się w ogóle nad rolą państwa, podobni w tym do swoich
rówieśników w świecie współczesnym. Jak starałem się wykazać, sceptycyzm ten ma w
naszym kraju przeszłość kulturalną, jakkolwiek przemilczaną, tępioną i przekreślaną z
oburzeniem jako antynarodowa. Nie musi ona jednak być taka; jeżeli podejrzliwość wobec
państwa łączy się jednak z dobrą wolą wobec społeczeństwa i nie wyklucza aktywności, może
być pożyteczna, bo podtrzymuje niezależność myślenia, ta zaś zawsze jest korzystna. Polacy
nie muszą być potężni; Polacy powinni być szczęśliwi.

GDZIE JEST TACYT?
Dwaj młodzi koledzy zapytali mnie o powieść Orwella „1984”, o której kiedyś pisałem,
która wyszła u nas, i była czytana w radiu w odcinkach. Głośna, niemal już symboliczna
„książka XX wieku”, jak nazwał ją Camus, która przeszła wręcz do sloganu
publicystycznego, obraz świata totalitarnego, w którym policja zmienia obywateli na
specjalnym stole operacyjnym w roboty, adorujące WIELKIEGO BRATA, dyktatora tego
potwornego imperium. Otóż widzę ja ze zdumieniem, że moi młodzi rozmówcy traktują
„1984” (napisane w 1948) nie jako fantazję o PRZYSZŁOŚCI, lecz jako OBRAZ
PRZESZŁOŚCI, i patrzą na mnie, jak na ocalonego, któremu jakoś tam udało się
przetrzymać!
Tu doznaję owej wielkiej pokusy nawiedzającej osoby mojego pokolenia, i której wreszcie
wszyscy ulegają – by przedstawić osobistą przeszłość w świetle cokolwiek interesującym. Już
więc szykowałem się opowiedzieć, jak to siepacze stalinowscy wyłamali moje drzwi itp.
Powstrzymałem się jednak od tych kolorowych wspomnień, bo reakcja moich młodych
rozmówców na Orwella wydała mi się sygnałem znacznie szerszego, charakterystycznego
zjawiska. Jest nim rozziew między przeszłością oraz jej obrazem, który obecnie usiłuje się
ustalić. Wydaje mi się on większy, niż to bywało z innymi okresami dziejowymi. A przecież,
sytuacja historyków jest dziś lepsza niż była kiedykolwiek, bo opisują dziesięciolecia
niedawne, a jednak, cała ta literatura dziejo-pisarska, jaka się ostatnio na nas zwaliła, wciąż
czegoś nie podejmuje: jest jej albo za mało, i brnie w statystyki kronikarskie, albo za dużo, i
wtedy na każdym zdarzeniu wyrastają demoniczne szpony, i wpada się właśnie w Orwella,
czyli w publicystyczną sataniczną karykaturę, której nie należy traktować jako źródło
historyczne.
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WOLAŁBYM CZASY TAMERLANA
Być może trudność jest w samej epoce, niepodobnej do niczego, co było dotąd,
mianowicie w krańcowym kontraście między ostateczną katastrofą, jaka przedtem nie
zdarzyła się nigdy, oraz dobrobytem światowym, jaki w tym stopniu również nie trafił się w
historii, co stwierdzają ekonomiści. Przy tym obydwie te antypody spotykają się w
doświadczeniu tego samego osobnika. Zastanawiam się, jak będzie się rozumiało naszą epokę
w przyszłości. Czytam o Tamerlanie, który po zdobyciu miasta mordował wszystkich
mieszkańców i układał piramidę z głów, i myślę sobie: Kałużyński, udało ci się, że nie żyłeś
wtedy. Udało mi się? Ale co pomyśli w wieku XXI czytelnik podręcznika historii, gdy trafi
na opis Wielkiego Kryzysu, Rewolucji, obydwóch wojen światowych? Zapewne również
będzie zadowolony, że nie żył wtedy. Ale ja? Dzisiaj siedzę w fotelu, mam pantofle na
nogach i właśnie zjadłem fasolę z mięsem ze słoika produkcji „Międzychód”. Przetrzymałem
wojnę w Generalnej Gubernii, okres błędów i wypaczeń w Warszawie, oraz redaktora
Rakowskiego w „Polityce”.
Mój sąsiad ma ramię przestrzelone we wrześniu 39, nerkę odbitą na przesłuchaniu przez
gestapo; jest to pogodny pan, któremu wcale nie zależy, by go zauważono. Otóż gdy
zastanawiam się nad życiem jego lub moim, i nad umieszczeniem nas obydwu w historii,
bywa że sam nie bardzo rozumiem, co się stało. Czy więc mam prawo mieć pretensję do
historyków? Prawie wszyscy moi koledzy zginęli śmiercią gwałtowną, bo było to pokolenie
narażone, a jednak, gdy wspominam ową przeszłość, rysuje mi się ona zaskakująco obojętnie,
widzę ją jakby wspomnienie z lektury, i zdarza się że dobry film wojenny jest dla mnie
bardziej wyrazisty niż własne życie. Bierze się to zapewne stąd, że człowiek ma
nieprawdopodobną zdolność adaptacji, i pod tym względem byle zwierzę ma bardziej własny
charakter od niego. Bowiem konia nie uda się zmusić do wszystkiego, kot nie będzie robił
tego, czego od niego się żąda, zaś kto chce wytresować psa, musi się liczyć z jego
usposobieniem; ale nie w wypadku istoty ludzkiej, z którą można zrobić wszystko.
Wspominam, w jaki naturalny, odruchowy, niemal bezmyślny sposób udało mi się uciec z
łapanki SS-mańskiej, i dopiero teraz, kiedy się nad tym zastanawiam po ponad 40 latach, robi
mi się zimno z przerażenia.
Być może ten ostatni drobny przykład wyjaśnia częściowo, skąd biorą się deformacje
historyczne: z wyobraźni, gdy relacjonuje się je dopiero po upływie czasu z dystansu. Tu
zapewne jest przyczyna monumentalnego wyolbrzymienia u Orwella, ale w tym wypadku,
jest ono usprawiedliwione zamiarem zrobienia agitacyjnej scence-fiction: Orwell nie był
historykiem. Poważniejszym przykładem, pod tym względem, jest „Umysł zniewolony”
Miłosza, rzecz która stara się być obiektywną analityczną kroniką. Jest to książka znakomita,
gdy jednak ją czytałem przed laty, już wtedy mi się nie zgadzała z moimi doznaniami, zaś
dzisiaj zapewne będzie brzmiała jeszcze bardziej fantastycznie. Jednak wartość jej – podobnie
jak w wypadku Orwella – polega na tym, że wyrasta ona z ziarna prawdy: Orwell zauważył
autentyczne zwyrodnienia socjalizmu stalinowskiego, Miłosz trafnie dostrzegł hipokryzję
ówczesnej kultury; jednak z owego nasionka rzeczywistego wyrósł istny kolosalny sztuczny
baobab, drzewo, jakiego nie ma w przyrodzie, podobne do tych, jakie maluje Celnik
Rousseau w swoich dżunglach z wyobraźni. Myślę, że działa tu właśnie imaginacja,
rozdymająca do wymiarów piramidy fakt skądinąd autentyczny, podobnie jak ja dziś
przeżywam w postaci koszmaru, od którego mnie zatyka, szeregowe w gruncie rzeczy
zdarzenie w Generalnej Guberni. Miałem nawet więcej rzeczowego powodu niż ci autorzy
(przepraszam za bezczelne zestawienie), bo istotnie byłem zagrożony, gdy tymczasem owi
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dwaj pisarze obserwowali z daleka. Ale to właśnie, być może, potęgowało ich wyobraźnię:
wiadomo, że najbardziej lękają się duchów ci, którzy się z nimi nie zetknęli.

JAK FLIRTOWAŁEM Z MIŁOSZEM
W wypadku Miłosza, mogłem ten proces cokolwiek zauważyć, ponieważ spotkałem go
wkrótce przed jego decyzją oderwania się od kraju. Byłem wtedy, pierwszy i ostatni raz,
redaktorem naczelnym; prowadziłem tygodnik „Polska i świat”, wydawany z zasiłku naszej
ambasady w Paryżu. Doszedłem do tej funkcji na zasadzie owego woźnego z anegdoty, który
został dyrektorem, ponieważ wszyscy wyżej od niego znikali po kolei. Obijałem się wtedy za
granicą i zaczepiłem się o tę gazetę, by zarobkować, ale Francuzi prowadzili wtedy wojnę
dyplomatyczną z Polską, i ekspulsowali kogo się dało. Poprzedni redaktorzy, Zbigniew
Bieńkowski i Jerzy Pytlakowski, wrócili do Warszawy, i zostałem już tylko ja, zresztą
niedługo, bo wkrótce obydwie strony pozbyły się mnie, jak to zwykle ze mną bywa.
Tymczasem jednak, podlegałem Miłoszowi, który był pierwszym sekretarzem Ambasady.
Mam z tych kontaktów jak najlepsze wspomnienia, ponieważ w odróżnieniu od innych osób
na placówkach, które ulegały ówczesnej atmosferze napięcia i uprawiały instruktażową
surowość, Miłosz zachowywał wyrozumiały dystans. Zazwyczaj udzielał mi luźnej
wskazówki, że warto napisać o jakimś kolejnym łajdactwie amerykańskim, po czym
rozmawialiśmy już wyłącznie o dziewczynkach. Nie wiem skąd się to wzięło, bo nie jestem
specjalnym erotomanem, ale po prostu tak było; zwykle w podobnych stosunkach coś
przypadkowo się przyjmuje, i tak się już ciągnie. Wkrótce potem Miłosz opuścił funkcję i
opublikował „Umysł zniewolony”.
Już wtedy, w trakcie tych zdawkowych spotkań, wydało mi się, że Miłosz, rzadko bywając
w kraju, ma o stosunkach w Polsce pojęcie przypadkowe, i że raczej zwraca uwagę na
atmosferę w ambasadzie, która była wtedy w duszny sposób policyjna, z racji istnego
oblężenia politycznego przez Francuzów. Prawdopodobnie również poprzednio, podczas
okupacji hitlerowskiej, Miłosz, pozostając przez pewien czas w Warszawie, co opisuje w
kilku szkicach, mógł zachować podobny dystans jak w Paryżu, ponieważ nie był zagrożony
osobiście jako obywatel litewski. Ta „wyłączona” sytuacja jest tematem złośliwej fraszki
Minkiewicza o „Czesiu i Stasiu”; ów drugi, jest to Stanisław Dygat, który z kolei po ojcu był
obywatelem francuskim (przez jakiś czas internowanym nad „Jeziorem Bodeńskim” – tytuł
jego pierwszej powieści). Czesio i Stasio rozprawiali na ulicy o poświęceniu dla ojczyzny, i
zatrzymał ich żandarm: „Ausweiss! warknął”, po czym... wyciągnęli zza bluzki, Cześ swój
paszport litewski, Staś swój paszport francuski”.
Sytuacja ta jednak nie umniejsza przejęcia się przez Miłosza losem otoczenia, przeciwnie,
powiększa je, co właśnie jest paradoksem, o który mi tu chodzi, i dlatego tylko przytaczam
anegdoty wyżej podane, ponieważ wydaje mi się, że tłumaczą one postawę Miłosza. Właśnie
dlatego, że nie był bezpośrednio wmieszany, Miłosz wyolbrzymiał i jego wyobraźnia
wytwarzała istne ośmiornice o nieskończonej ilości masek. Miłosz przedstawia system
stalinowski, jako maszynę o wyjątkowej w historii precyzji mentalnej. „Kolejne etapy
(nacisku) są przygotowane, z matematyczną dokładnością”. „Jednostka traci całą swoją
zdolność myślenia i wypowiadania się, w sposób odmienny niż ten, jaki został ustalony”.
Intelektualista wtłoczony w owe diabelskie laboratorium wytwarza w sobie podwójne
myślenie: akceptuje konieczność nie do uniknięcia, lecz stwarza sobie w jej ramach wybiegi,
które dla niego przedstawiają pewną, choćby minimalną wartość. Tu Miłosz opisuje kilka
takich pocieszających zajęć: możność kultywowania własnych tradycji literackich,
badawczych, folklorystycznych, itp. Owe pocieszające sposoby są dopuszczalne, ponieważ
97

władza musi iść na ustępstwa, mimo że traktuje je jako chwilowe: ale zasadniczo, zmierza
ona do tego, by „zamknąć obywateli w celach i wypuszczać ich tylko na obowiązkowe
zebrania i do pracy, ale niestety, trzeba tymczasowo popuścić ze względu na naturę ludzką:
poza tym, gatunek musi uprawiać stosunki płciowe by się rozmnażać, więc należy przystać na
tę niedogodność”.
Obywatele umieszczeni w tym systemie rozwinęli w sobie zręczność machiaweliczną
nieznaną w świecie: „uprawiają sztukę aktorską najwyższej klasy, wymagającą bezustannej
czujności wewnętrznej”. Miłosz opisuje różne sposoby przebiegłego kamuflażu, np. „należy
w każdej sytuacji wyrażać zachwyt dla osiągnięć rosyjskich, trzymać pod pachą książki i
prasę rosyjską, nucić melodie rosyjskie, zachwycać się muzykami i aktorami rosyjskimi;
pisarz, który nie poświęcił przynajmniej jednej rzeczy wielkim Rosjanom lub nie opiewał życia
tamtejszego, nie może czuć się bezpieczny”. Zakłamanie to jednak prowadzi do niszczących
skutków osobistych: „Po pewnym czasie, człowiek utożsamia się z odgrywaną przez siebie
rolą, i nie może już odróżnić siebie samego od zamaskowanej postaci, którą udaje: dochodzi
do tego, że małżonkowie w łóżku powtarzają sobie, jedno drugiemu, oficjalne slogany”.
„Mieszkaniec Zachodu – powiada wreszcie Miłosz – absolutnie nie zdaje sobie sprawy, że
miliony istot pozornie mniej więcej podobnych do niego, żyje we świecie, który byłby dla
niego bardziej fantastyczny niż ów na Marsie”.
Jednak również dla mnie, który spędziłem tutaj życie, opis Miłosza wydaje się pochodzić z
Marsa. Co prawda mogę być stronniczy, ale są inne świadectwa z kraju: nie potwierdzają one
piekielnego obrazu Miłosza, a przecież życie kulturalne stalinowskie zostało u nas poddane
gwałtownej krytyce już w późnych latach 50-ych. Jednak mówiła ona o czymś innym: o
kneblu nałożonym przez cenzurę; o narzuconym programie „socrealizmu”, który okazał się
jałowy; o eliminacji ważnych osiągnięć sztuki współczesnej o utracie kontaktu z kulturą
światową. W szczególności dziwacznie brzmi histeryczna panika Miłosza wobec nieubłaganej
precyzji mechanizmu, który jakoby miele naszą okolicę; najwidoczniej nie zetknął się on z
niesamowitym bałaganem sezonu 49/50 i 50/51!!!
Niemniej książka Miłosza jest świetną lekturą, właśnie ze względu na pasjonacką
wyobraźnię: w gruncie rzeczy, jest to science-fiction, podobnie jak Orwell; można by to
nazwać socjal-fiction, czy political-fiction, ale tak czy inaczej, jest to osiągnięcie pisarskie.
Właśnie z tego względu polemika z Miłoszem, zresztą podobnie jak z Orwellem, jest trudna,
ponieważ mają oni za sobą siłę wyjątkowo skuteczną: namiętność. Pisarze lewicy, jak np.
Issac Deutscher, usiłowali przeciwstawić się Orwellowi, ale ich argumenty brzmiały żałośnie
minorowo. Na przykład w świecie „l984” szminka do ust jest zabroniona, zaś proletariatowi
dostarcza się taniej pornografii w celu utrzymania go na najniższym poziomie. Wyciągano na
to „autentyczne fakty”, że w ZSRR szminka, jakkolwiek niewysokiego gatunku, jest do
nabycia, zaś porno jest tępione i masy się kształci itd. Dane te wyglądały komicznie i
bezsilnie drobiazgowo, w porównaniu z furią oskarżycielską „1984”. Podobnie będzie z
Miłoszem: nawet ja, który przed chwilą go korygowałem, że bynajmniej w łóżku nie
mówiliśmy sloganów do żon, ale protestowaliśmy przeciwko schematowi socrealistycznemu
– wpadłem, przyznaję to, blado, a może i głupio, bo taki jest los detalisty – choćby miał rację
– wobec rozjuszonego wizjonera, choćby racji nie miał.

W SZPONACH DEMONA HISTORII
Ale dlaczego o tym wszystkim piszę. Właśnie pod wpływem rozmowy z dwoma młodymi
kolegami, którzy odbierali „1984”, jako minioną autentyczną przeszłość. Gdyby mieli też w
ręku „Umysł zniewolony” – a powinni, bo wszystkie te pozycje należy u nas publikować, i
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następnie nad nimi dyskutować – zapewne zareagowaliby podobnie, to znaczy uważaliby
książkę Miłosza za dokument historyczny o stanie ducha intelektualistów za stalinizmu. Co
może i nie jest źle, ponieważ obydwie te rzeczy stanowią potężny – właśnie dlatego, że
przesadzony – argument ostrzegawczy przeciwko skutkom tyranii, zaś tego nigdy nie jest za
dużo. Jednak z drugiej strony, wyrobienie sobie na ich podstawie pojęcia o przeszłości
prowadzi, po prostu do fałszu, ponieważ historia była INNA. Zaś z historią jest tak, że jednak
należy starać się poznać ją możliwie dokładnie; kto ma tu braki, będzie wcześniej czy później
ciężko za to płacił, przepraszam, że cytuję tu niemodnego Marksa, ale cóż poradzę, że taka
jest prawda.
Otóż owa reakcja na Orwella wydaje mi się charakterystyczna dla klimatu, w jakim
obecnie odbywa się rozrachunek ze stalinizmem: jest on pasjonacki, wstrząsowy, i przebiega
w tym paśmie świadomości, które można by określić jako horrorowa fantastyka emocjonalna;
próby przesunięcia sprawy na bardziej intelektualne forum spotykają się ze wściekłym
sprzeciwem, czego dokumentem jest wypowiedź mec. Nowogródzkiego – zamieszczona w tej
książce poniżej w tekście pt. „Moja wersja wypadków”. Wygląda na to, jakby zainteresowani
nie chcieli niczego więcej poza rytuałem bezwzględnego demonicznego potępienia, co
właśnie odpowiada stanowi napięcia uczuciowego w „1984”, czy w „Umyśle zniewolonym”.
Właśnie z tego względu obecna rewizja przeszłości różni się od wszystkich innych
dotychczasowych fal krytyki, które przecież przeszły już parokrotnie przez naszą
świadomość.
Wygląda na to, jakby zbrodnie epoki wyłoniły się dopiero teraz. Jest to nieprawda. Pisze
się obecnie o ofiarach kolektywizacji, i zapewne wypływają tu nowe dane, ale czy
kiedykolwiek było o tym nie wiadomo? Proszę czytać „Borsuki” Leonowa, „Bruski”
Panfierowa, „Naprzód, czasie” Katajewa (historia Sajenki), „Cichy Don”, proszę wspomnieć
filmy, jak „Ziemia” Dowżenki, „Łąki Bieżyńskie” Eisensteina – jak jest tam przedstawiony
proces kolektywizacji? Jako dramatyczna akcja z przerażającymi krwawymi ofiarami, i od
niektórych opisów można dostać wysypki ze strachu jeszcze dzisiaj! ośmieliłbym się nawet
powiedzieć, że w tej literaturze, wydanej przecież za Stalina, kolektywizacja wygląda
tysiąckrotnie bardziej potwornie niż w obecnych sprawozdaniach, wymieniających
mechanicznie ofiary w „milionach” jakoby trudnych do sprecyzowania: a przecież jest
niejaka różnica między dwoma milionami i dziesięcioma milionami! Ale tutaj rozpływa się to
w publicystycznym krzykliwym horrorze: co do mnie, byłem bez porównania bardziej po
ludzku wstrząśnięty, gdy czytałem Leonowa i Babla.
Oczywiście, ci autorzy mieli inny zamiar ideololgiczny niż dzisiejsi krytycy. Dla tamtych
Rewolucja była ważniejsza niż ofiary. Z pewnością, ale o faktach było wiadomo, i każdy w
swoim sumieniu, i następnie, w swoim osobistym zachowaniu się politycznym, mógł się do
nich odnieść. Tak więc dzisiejsza akcja antystalinowska nie przynosi odkrycia, lecz jest
eksplozją emocjonalną, która jak zwykle wybucha, wlecze ze sobą tysiąc odłamków
uczuciowych i zagłusza, jak zwykle dynamit, wszelkie inne usiłujące odezwać się
dzwoneczki, wśród nich również te ostrzegawcze, zresztą spóźnione, skoro lont już się
zapalił.
Co do mnie najwięcej pretensji mam do naszych historyków. Gdy ci nie potrafią
odtworzyć jakiej takiej prawdy, na jej miejsce wchodzi barwna mitologia, czyli Orwell i
Miłosz. A przecież chłopcy pracują jak nigdy. Gazety pełne są wygrzebanych przez nich
dokumentów, że za Bieruta poziom faktyczny płac był o 16 proc. niższy niż w roku 1970 (ale
nie dodano, że trzeba było wtedy zbudować Warszawę, i parę innych miast, mniej więcej tak,
żeby domów wiatr nie przewrócił, i że gdzieś tam, ktoś tam musiał na to znaleźć środki), że
skonstruowano pospiesznie tyle to a tyle przestarzałych lokomotyw, gdy tymczasem brakło
skarpetek (ale nie dodano, że trzeba było przeprowadzić na ziemie zachodnie 4 miliony, które
odmawiały iść na piechotę) itp. O wszystkich tych oskarżeniach czytałem właśnie ostatnio.
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Kto tych naszych dziwnych dziejopisów nauczył grzebania w papierach, zamiast by
próbowali dojść, jak się ludzie wtedy zachowywali? Mój korespondent p. Józef Potęga,
przytoczył mi na ten temat opinię zmarłej niedawno prof. S. Skwarczyńskiej: „W
dokumentach powojennych z reguły zapisywało się coś innego niż się wydarzyło, i historycy,
którzy się na nich opierają, nie zdołają dać prawdziwego obrazu tych czasów”. I proszę nie
sądzić, że sprzeciwiam się Orwellowi i Miłoszowi. Bynajmniej; natomiast serce mi pęka, że
mamy tak beznadziejnie małodusznych archiwistów, gdy potrzeba Tacyta; ale co mówię,
przesadzam, wystarczyłby Szymon Askenazy; i nawet nie to, niech by był choćby ktoś jak
Walerian Kalinka, jak Tadeusz Korzon, jak Józef Feldman, jak Artur Śliwiński! Ale zostali
nam, w historii, już tylko buchalterzy.
P.S. Cytaty z Miłosza, z braku oryginału, zaczerpnąłem z wydania francuskiego
(Gallimard, 1953).

ŹLE ZA DŁUGO ŻYĆ
„Źle za dłu-u-ugo żyć!”, śpiewa Stara Prządka w piosence Moniuszki. Pozwolę sobie
zilustrować tę prawdę na własnym przykładzie.
Wrzesień 1934. Jestem uczniem 4 klasy gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie. Wyszła
rzecz F. A. Ossendowskiego o Stalinie. Jako chłopiec w Tbilisi podejmował się on sprzątania
w mieszkaniach, gdzie były klatki i dusił sznurkiem kanarki, po czym uciekał przez okno. Na
Kremlu w ogrodzie instalowano dla niego mrowiska, przenoszone przez specjalistówentomologów z Syberii, Stalin oblewał je benzyną, podpalał i patrzył z rozkoszą, jak mrówki
się smażą. Fachowi optycy z Akademii zainstalowali dokoła lustra powiększające, w których
Stalin obserwował męki owadów, nie narażając się, by go oblazły.
Ukazał się też poemat K. Iłłakowiczówny (sekretarki osobistej Piłsudskiego, autorki
„Ścieżki obok drogi”) o Leninie. Leżał on chory, pokryty sinymi plamami, ale chciał
dowiedzieć się o rozstrzelaniu polskich księży, więc wezwał żołnierza z plutonu
egzekucyjnego. Ten opowiedział, jak ofiary wzniosły oczy do Nieba, co tak wzruszyło
żołnierza, że rozpłakał się. Chory wypełzł z łóżka, i własną dłonią pokrytą wrzodami udusił
żołnierza.
Październik 1989. Jestem dziennikarzem w redakcji „Polityka”. „Gazeta Młodych” z 31.10
nr 87 zamieszcza rewelacyjny dokument na całą kolumnę druku, 45 punktów, opracowanych
przez KGB w Moskwie jako instruktaż dla kancelarii Bieruta. „Dopilnować, aby ścieki
przemysłowe spływały do rzek stanowiących rezerwaty wody pitnej”. „Przyspieszyć
likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, AK i BCh... likwidować w drodze tzw. zajść
sytuacyjnych przypadkowych”, „Dopuszczać do funkcji ludzi z awansu... mających najniższe
kwalifikacje”. „Usunąć nauczycieli cieszących się autorytetem i uznaniem”. Polityka wobec
rolnictwa ma doprowadzić do „nieopłacalności prowadzenia gospodarstw i jak najmniejszej
wydajności... spowodować, by rolnictwo nie dawało pokrycia potrzeb żywnościowych kraju”.
Pracownicy służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, powinni otrzymywać jak
najniższe pobory. „Spowodować zakłócenia w punktualności transportów”. Organizować
prowokacje: „burzenie naszych (tj. radzieckich) pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek
wyszydzających nasz naród, naszą kulturę” i obciążyć tym niewygodnych, po czym
zlikwidować, itd. itd.
Między tymi dwiema datami minęło 55 lat i jeden miesiąc. Jednak owe dwa dokumenty
posiadają ciągłość. Łączy je to, że: l. skierowane są do młodzieży, 2. wyrażają szowinistyczną
nienawiść, 3. są falsyfikatami. Stalin nie zajmował się mrówkami, mimo że można spotkać
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się z opinią, że byłoby lepiej, gdyby był raczej entomologiem; Lenin nie udusił żołnierza.
Dokument z „Gazety Młodych”, żeby wypłynąć, musiał płynąć z biurka Bieruta przez ocean i
z powrotem, bo pochodzi z polskiego dziennika chicagowskiego „ZGODA”! (tak jest! taki
tytuł! nic nie zmyślam!). Jak zwykle bywa z falsyfikatami, jego źródło jest precyzyjnie
podane; nosi w nagłówku: „Ściśle tajne. Moskwa, 2.VI.1947 r. K.AA/OC 113.
INSTRUKCJA NK/003/47”. Redakcja „Gazety Młodych” wyjaśnia, że dokument ten został
obecnie przełożony z rosyjskiego, co Bierutowi, jako „przedwojennemu agentowi NKWD”
nie było potrzebne.
Wyłania się z kolei pytanie o przydatność tych publikacji dla młodzieży. Można wystąpić
z poglądem, że fałszywe informacje niezbyt się opłacają. Moje pokolenie nie wyszło na nich
dobrze. Powiedziałbym nawet, że wyszło źle. Zaryzykowałbym nawet, że fatalnie.
Pozwoliłbym sobie nawet ocenić, że tragicznie. Jak na nich wyjdzie obecna młoda generacja,
to ja tego nie wiem.
Źle za długo żyć, przykład drugi. W tygodniku „Film”, nr 41, krytyk Cezary Wiśniewski,
który należał i należy do opozycji (obecnie przy władzy), atakuje reżysera Zanussiego, który
należał i należy do opozycji (obecnie przy władzy) za obraz Polski przedwojennej, w
nakręconym za granicą dla cudzoziemców filmie „Gdzieśkolwiek jest”. Obok luksusowego
dworu, pokazuje się tu nędzarzy, którzy „żyją w walących się brudnych chatach i slumsach,
głodne dzieci rzucają się na rozsypane pieniądze, smutek i zacofanie, busz Europy. Jest to
obraz kraju z uporem lansowany przez zaborców przez cały okres niewoli... również
komuniści z tym samym uporem tak właśnie przedstawiali Polskę międzywojenną. I oto autor
„Struktury kryształu” potwierdza w roku 1988 (na rok przed Okrągłym Stołem! podkreśla
Wiśniewski) ów upokarzający wizerunek”. I dalej: „Zanussi... już bez żadnej pootrzeby
pokazuje pociąg złożony z jakichś gruchotów (a był konsultant!) podczas gdy akurat koleje
PKP stały na wysokim poziomie”.
Oto przede wszystkim, sprzeciwiam się sugestii, jakoby Zanussi miał intencję szkalowania
Polski na użytek cudzoziemców za ich pieniądze. („No cóż, widzom Paryża to się chyba
spodoba”, pisze Wiśniewski). Mam do Zanussiego moje własne pretensje, innego typu niż
Wiśniewski, ale widziałem go występującego za granicą wobec tamtejszej publiczności.
Zanussi, który włada ośmioma językami (tak!), jest pod tym względem wręcz sensacyjny, i
gdyby nie był filmowcem, proponowałbym go na delegata do ONZ. I tak byłem świadkiem,
jak Zanussi na pokazie naszego kina w Poitiers (rok 1980), wygłosił taką pochwałę Polaków,
że ja, który jestem patriotą raczej umiarkowanym, odwracałem zażenowany głowę do ściany;
Kawalerowicz, który był tam również, może potwierdzić. Następnie w Cannes, gdy ktoś na
sali wyraził wątpliwość co do polskiej martyrologii, Zanussi odpowiedział w sposób tak
gwałtowny, zestawiając wojenne zachowanie się Zachodu i Polaków, że gdybym był
Francuzem, poczułbym się dotknięty. Zanussi w Warszawie uchodzi za kosmopolitę,
tymczasem jest to regularny polski szowinista. Nakręcił właśnie za granicą, w RFN film nie
znany u nas („Die Versuhung – „Kuszenie”), w którym Komorowska gra Polkę, żonę
szwajcarskiego biznesmena: jej bezinteresowność, wrażliwość, fantazja, przeciwstawiona jest
małostkowości, ciasnocie, egoizmowi człowieka Zachodu w sposób wręcz ubliżający dla
niego. Może lepiej, że tego filmu nie było w kraju, bo gdzie u nas są takie Polki.
Ale teraz, jako znacznie starszy zarówno od Wiśniewskiego, jak od Zanussiego, chciałbym
wypowiedzieć się co do sprawy samej w sobie. Jechałem po raz pierwszy pociągiem z
Lublina do Warszawy w czerwcu 1936 r. Wuj doradzał mi, żeby wybrać się w sobotę, bo nie
będzie tłoku, ponieważ kupcy starozakonni w tym dniu nie podróżują. Jednak był tłok jak
cholera, i stałem cały czas na korytarzu, również informacja Wuja nie sprawdziła się, bo dwaj
panowie w chałatach zamknęli się w klozecie, i trzeba było wezwać konkutora by otworzył:
tłumaczyli, że ich bilety zostały już skontrolowane i mają prawo tkwić, gdzie im się podoba,
zresztą wywołali podziw, że mogli tam wytrzymać, ponieważ owa ubikacja nie miała żadnej
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szansy by uczestniczyć w międzynarodowym konkursie higieny w Genewie. Pociąg, który
miał jechać 6 godzin, przybył z dwugodzinnym opóźnieniem. Jechałem następnie pociągiem
do Kowla; widziałem podobny dopiero w 43 lata potem, w 1978 r. w Tunisie.
Niemniej mam do Zanussiego pretensję o niejaką nieścisłość. Przedwojenne żebrzące
dzieci nędzarzy mają u niego proste, równe, regularne nóżki. Otóż kto odwiedził w latach 30
dzielnicę Czechówkę w mieście Lublinie, bądź też dzielnicę Pelcowiznę w mieście
Warszawie, spotykał prawie wyłącznie, a może nawet wyłącznie, dzieci (i również dorosłych)
o nogach kabłąkowato wygiętych w rezultacie dolegliwości zwanej rachitis, powodującej
niedorozwój systemu kostnego wskutek chronicznego niedożywienia.
Źle za długo żyć, przykład trzeci. Usunięcie pomnika Dzierżyńskiego pociąga za sobą
konsekwencje: trzeba też będzie zweryfikować, poprawić, zlikwidować wszystko, co się o
nim pisało, a było tego dużo. Da się to jeszcze mniej więcej wykonać, jeśli idzie o
piśmiennictwo polskie, ale co zrobić ze światowym? Bo oto co stwierdza Daniel Bell,
wybitny badacz historii naszego wieku: „Z całą pewnością o Rewolucji Rosyjskiej więcej
napisano, niż o jakimkolwiek innym epizodzie dziejów ludzkości. Bibliografia materiałów
tyczących Rewolucji Francuskiej zajmuje całą ścianę w paryskiej Biblioteque Nationale.
Natomiast bibliografia dziejów ZSRR – gdyby w ogóle udało się ją zakończyć, co jest
wątpliwe, bo zwiększa się ona w postępie geometrycznym – musiałaby przeróść największą
egipską piramidę” („The End of Ideology”, str. 301). Otóż Dzierżyński występuje tam raz po
raz. Był on jednym z nielicznych Polaków, może nawet jedynym, który miał czołowy udział
w decydującym wydarzeniu w historii światowej, no bo kto poza tym? Może jeszcze
Rokossowski, który wygrał bitwę pod Stalingradem, również wydarzenie, o którym trochę się
słyszało w dziejach najnowszych.
Rezygnacja Polaków z powinowactwa z tą osobą jest zaiste rozrzutnością, na jaką nie
zdobyłby się inny naród, lepiej niż my zaopatrzony w postaci o światowym wymiarze. Bo
czym możemy się pochwalić? W kulturze jest kilka figur, ale prawie każda była
kwestionowana. Kopernik działający w Toruniu (Thorn) w wieku XV przedstawiany był
wielokrotnie jako Niemiec, m.in. przez uczonego tak wybitnego jak Max Weber. Chopin – z
ojca cudzoziemca – też był dyskutowany: ostatnie słowa na łożu śmierci powiedział po
francusku, zaś muzykolog H. Vuillemin twierdził, że jego styl łączy go ze „szkołą paryską”, i
że mazurkami zajmował się jako egzotycznym folklorem. Maria Skłodowska-Curie, jak
wynika z pamiętników jej uczniów ogłoszonych w 1946 r., bynajmniej nie przywiązywała
wagi do swojego polskiego pochodzenia. Wszystkie te osoby figurują na naszych banknotach;
należą one jednak do kultury. Jaki natomiast Polak liczy się w dziejach powszechnych?
Dzierżyński z niejaką czarną dumą przytaczał, że nazywają go krwawym psem Rewolucji;
wiedział, na co się naraża, ale tak bywa z osobami kształtującymi historię, i opinie o nich, od
Cezara do Napoleona, stale są zmienne; co jednak nie przeszkodziło Francuzom, narodowi
obficie przecież zaopatrzonemu w sławy, postawić w centrum Paryża pomnik innego
krwawego psa Rewolucji, Dantona (na placu Odeon). W dniu 18 listopada telewizja RFN
oraz francuska „Europe-1” nadały zdjęcie panów, którzy otoczywszy cokół po obalonym
pomniku Dzierżyńskiego, oddawali na niego mocz. Dokonali oni, bezwiednie, nieświadomie,
zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, fantastycznego wyczynu akrobacji cyrkowej, jakiego
by nie potrafił najbardziej nawet fenomenalny linoskoczek olimpijski jak Fratellini: nasiusiać
sobie samemu na głowę.
Źle w ogóle żyć, długo czy krótko. Ludwik Krzywicki, myśliciel ostatnio zapomniany, był
zdania, że nieszczęściem Polaków jest ich przeszłość, od której nie mogą się mentalnie
wyzwolić, i w którą nieuchronnie raz po raz popadają: „bezustanny powrót na cmentarz”.
Rezultatem tej postawy jest niezdolność przyswajania sobie nowych doświadczeń i trzymanie
się z uporem ciasnych obsesji narodowych, klerykalnych, zwyczajowych itp.
Jest to zasadnicza różnica w porównaniu np. ze społeczeństwami zachodnimi, które mają
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umiejętność przyswajania sobie każdego przeżytego etapu. Uderzyło mnie to, gdy znalazłem
się w 1970 r. w RFN, było to wkrótce po dzikim okresie kontestacji, która zgłosiła totalny
protest wobec systemu. „Czarny sztandar anarchii powiewa nad Europą”, taki był tytuł w
wystraszonym (zapewne) piśmie konserwatywnym „Le Monde”. Był to gwałtowny atak na
szkolnictwo (załgane), militaryzm (zbrodniczy), prasę (kształtującą umysły na podatność na
wyzysk), na modę (w służbie luksusowych eksploatatorów), rodzinę (niewolniczo
ogłupiającą); takimi drobiazgami jak państwo, przemysł, policja, Kościół, parlamentaryzm,
partie, nie zajmowano się lub tylko mimochodem, ponieważ i tak było ustalone raz na
zawsze, że są to instytucje skompromitowane, przegniłe, skandaliczne i na dnie rynsztoka, i
nie ma po co tych skaczących do oczu prawd powtarzać. Nawet nauka nie została
oszczędzona: „La science, c’est reac!” (Nauka, to reakcja), głosił wielometrowy napis na
Sorbonie.
A jednak, gdy znalazłem się tu po dwóch latach zaledwie, znalazłem społeczeństwo
uprządkowane, sznur mercedesów na ulicach z młodymi obywatelami wewnątrz i nawrót
eleganckiej mody nawet bardziej ekstrawaganckiej niż przedtem. Nie mogłem sobie tego
wszystkiego uporządkować. Sytuacja była osobliwa dla Polaka, przywykłego, że historia raz
po raz urywa mu się w rękach, niby sznur sparciały, że ciągle trzeba zaczynać od początku, że
gdy trend się kończy, to na zawsze, i wracają wszystkie minione upiory, mickiewiczowskie
„Dziady” (właśnie mamy film Konwickiego!), o dziwo, zgoła nie zmienione po latach.
Tymczasem Europa ma zdolność wchłaniania, każde doświadczenie zostaje przyjęte,
każdy wstrząs zaadoptowany, i tak narasta stopniowo monument cywilizacji. Była więc
obłędna kontestacja, na ulicach Paryża stały barykady, w Bonn płonęły samochody przed
ministerstwami i wydawało się, że przez Zachód idzie trzęsienie ziemi. Dziś wszystko jest
znów skomputeryzowane, wylakierowane i wyglansowane, a jednak, a przecież, a wszakże,
Europa nie jest już taka sama, jak inna, bo przyjęła do wiadomości wnioski kontestacji. Patrzę
ze zdumieniem, w hotelowej telewizji, na wystąpienie konserwatywnego burmistrza – ten pan
wzorowo ukrawacony, urękawiczony i ze spinką z diamentem, recytuje całe stronice
brzmiące jakby z „Krytyki ekonomii politycznej” Marksa; reklama kosmetyków raczej
wyrafinowanych, rozmiarów na dwa piętra, zwraca się do „tych, którzy pracują”; zaś
odezwanie się niegrzeczne do gastarbeitera uchodzi za najwyższy nietakt. Doświadczenia
minionych etapów, jednego za drugim, układają się na sobie niby kolejne warstwy w ciastku
„mikado”.
Zaś idzie nie tylko o obyczaje, lecz także o system. „Istnienie ZSRR było
błogosławieństwem dla kapitalizmu” – to niesłychane w uszach Polaka zdanie znajduje się na
str. 306 wspomnianej już wyżej książki Bella, autora zgoła nieżyczliwego wobec komunizmu.
Podobną opinię wyraża historyk amerykański Arthur M. Schlesinger, w „The Agę of
Rooseyelt – The Crisis of the Old Order”: eksperyment rewolucyjny w Rosji zaszachował
tradycyjnych kapitalistów i pozwolił Rosseveltowi na wprowadzenie interwencji państwa, co
nadało systemowi giętkość, i w rezultacie pomogło go ocalić. Ale pogląd najbardziej
zaskakujący znalazłem w książce „Ni Marx, ni Jesus” J.F. Revela (wyd. R. Laffont, 1970),
niezwykły z tego względu, że jego autor jest zakamieniałym reakcjonistą, który co dzień
drukuje pakiet obelg antykomunistycznych w piśmie „L’Express”...Partia komunistyczna nie
doszła we Francji do władzy, nie dojdzie do niej nigdy, i wie o tym dobrze. Jednakże przez
samo swoje istnienie i przez bezustanne wywieranie presji ułatwiła przeprowadzenie reform,
które bez niej napotkałyby na opór” (str. 49). Z tego względu zniszczenie figury
Dzierżyńskiego było błędem, należało złożyć go w piwnicy, bo gdy za lat parędziesiąt dojdzie
do tego, że w Waszyngtonie zechcą postawić mu pomnik, można by było wtedy ten szmelc
sprzedać za dolary.
Ostatnia sentencja. Chciałbym te starcze rozważania zakończyć jakąś sentencją, może coś
na temat „wolności”. Jest to zwrot niejasny, i którego unikają współcześni myśliciele
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polityczni, którzy na ogół uważają, że w wieku XX mało które państwo jest całkowicie
niezależne. Ale Polacy kochają ten zwrot; znalazłem więc, w jednym z ulubionych
podręczników zawodowego dziennikarza, „Zbiorze użytecznych cytatów” Bartleya, maksymę
Woltera: „Wolnym jest naród, który nie daje się opętać żadnej demagogii”. Czytam to,
czytam i czytam, i zastanawiam się jakby to dostosować do mnie i moich rodaków... o
cholera! znów mi się nie udało wybrać czegoś stosownego.
P.S. Falsyfikat z „Gazety Młodych” o którym tu mowa, został również przedrukowany w
innych gazetach. Mój korespondent S. Janusiewicz ze Szczecina, ul. Hołdu Pruskiego 8,
pisze: „Szczeciński tygodnik „Ziemia i Morze” z dn. 12.12.1989 zamieścił tę instrukcję na 1ej stronie reklamując ją „Tajny dokument ambasady ZSRR z sejfu Bieruta”. Redaktorem
„Ziemi i Morza” (75 tys. nakładu) jest znany literat Ryszard Liskowacki, autor ok. 30 książek,
naczelny redaktor tutejszej TV w okresie stanu wojennego, wieloletni działacz partyjny.
Dodano komentarz stwierdzający, że owa „instrukcja NKWD została zrealizowana” (list z dn.
22.12.1989).

STARCY STALINOWSCY
Zaroiło się od nekrologów, i odeszło wiele osób z pokolenia, które można by nazwać
sanacyjnym, czy też międzywojennym. Wygląda na to, że ostatnią najstarszą grupą wiekową
wciąż żyjącą, stali się obecnie ludzie mojej generacji, którą z kolei można by określić jako
stalinowską. Jest to zapewne definicja nieprecyzyjna: czy na przykład można zaliczyć do
pokolenia międzywojennego Jerzego Putramenta, który niedawno odszedł, i którego
działalność aktywna przypada na lata pięćdziesiąte i późniejsze? Jednak tak: był on blisko o
10 lat starszy ode mnie, i nie bez powodu krytycy uważają za jego najważniejsze dokonanie
powieść „Rzeczywistość”, losy pisma lewicowego, prowadzonego przez postępową młodzież
studencką jeszcze w latach trzydziestych.
Ja znowu mógłbym też przyznać się do sanacji, jako że paręnaście lat mojego życia
przypada na okres przed rokiem 39-ym. Ale uważam, że o przynależności do generacji
decyduje tak zwana „zasada sandwicza”. Posiłek ten, jak wiadomo, składa się z warstwy
bułki, po czym następuje kawałek zimnego mięska bądź sera, i znowu przychodzi bułka.
Życie każdego wygląda podobnie: długo gryzie się bułkę, potem zjawia się parę lat
ożywionych, odpowiadających warstwie szynki i potem znowu do końca naszych dni żujemy
już ten wilgotny chleb. Otóż zaliczenie do grupy pokoleniowej zależy od czasu, kiedy wypada
owa warstwa, gdy człowiek zaczyna energicznie podskakiwać. Zazwyczaj dzieje się to
między 20 i 30 rokiem, i na tej podstawie uważam, że pokolenie, które właśnie się
wykruszyło, było sanacyjne, i obecnie nestorami są ci ze stalinizmu.
Otóż może to mieć skutki. Podobnie jak społeczeństwo ma swoją młodzież, ma też swoich
ostatnich żyjących starców, są to dwie klamry wiekowe, które wpływają na klimat życia. Za
czasów Prusa najstarszym pokoleniem byli weterani napoleońscy. Rzecki w „Lalce”
opowiada, jak ojciec od dziecka ćwiczył go w mustrze, i budził go po nocy okrzykiem „do
broni!”, z komentarzem: „Zawsze bądź gotów, bo nie wiemy dnia ani godziny... Pamiętaj, że
Bonapartów Bóg zesłał ażeby zrobili porządek, i dopóty nie będzie sprawiedliwości, dopóki
nie wypełni się testament cesarza”. Jednak przygotowanie to niewiele się Rzeckiemu
przydało, bo zakończył życie jako subiekt w sklepie korzennym.
Za moich czasów ostatnimi dyżurnymi starcami byli powstańcy roku 63, którzy nosili
granatowe mundury, miękkie rogatywki i garnitur orderów, co wyglądało kontrastowo z
fotelem na kółkach, popychanym przez pielęgniarki. Niektórzy dożyli drugiej wojny, i
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pamiętam barwne zdarzenie z roku 1945, gdy uczestniczyłem w programie radiowym, w
ledwie wyzwolonym Lublinie; nadawało go się na żywo. Głośne było wygłoszone przed
mikrofonem wezwanie pewnego przodownika pracy, który tak oto zachęcał: „Pomęczym się
jeszcze trochę, pomęczym, i będzie nam jak przed wojną”, co nie bardzo pasowało do
ówczesnego programu politycznego. Otóż sprowadzono wtedy do studia powstańca
styczniowego, który miał przeszło 90 lat oraz definitywną sklerozę. Miał jednak jeszcze tyle
przytomności, że zdołał zauważyć na ulicach żołnierzy mówiących po rosyjsku, co pewnie
nasunęło mu myśl o jakimś ponownym zwrocie historii i co wpłynęło na jego wypowiedź:
„Po tej naszej manifestacji kozacy bili nas nahajami, i słusznie, i mieli rację, bo podnieśliśmy
rękę na Najjaśniejszego Pana”. To właśnie podobny staruszek jest bohaterem anegdoty,
przytoczonej w poprzednim rozdziale, na temat pomieszania się różnych marszałków, od
Piłsudskiego począwszy, w umyśle zdezorientowanego wiekowego obywatela; przedstawiony
Rokossowskiemu, miał on powiedzieć: „Słusznie Pan Marszałek zgolił wąsy i przestał się
garbić, od razu pan lepiej wygląda”.
Kontuzja na temat zawikłanej historii naszego kraju, jest to los każdej starszej osoby, która
zdołała tu przeżyć, i może być źródłem niejakiej wesołości dla następnych generacji, ale w
sumie wziąwszy, odnosimy się do najstarszego, żyjącego pokolenia z czułością. Otóż obecnie
nadchodzący starcy stalinowscy mogą tu stanowić wyjątek, jakiego jeszcze nie było. Nie
tylko nie przechwalają się oni, lecz siedzą najciszej jak mogą, wisi nad nimi atmosfera
niejasnego wstydu, bywa że starają się zachować jakby ich wcale nie było, i w ogóle pojawia
się sugestia, czyby nie przeskoczyć tej generacji, i nie przejść od razu do następnej, czyli od
sanacji bezpośrednio do starców gomułkowskich. Co stawia mnie wobec konieczności
przerzucenia się albo do tyłu do weteranów piłsudczykowskich, albo też do odczekania (ale
już niedługo) i wepchania się do grupy nadchodzących dziadów październikowych z roku
1957.

CZY KROWA MA POGLĄDY?
Decyzja taka jest ryzykowna i może mi zepsuć ostatnie lata emerytalne, bo czy dożyję?
Zaczynam więc od próby, czy nie uda mi się wytrwać w moim statusie stalinowskim. Przede
wszystkim, rozglądam się za podobnymi do mnie. Otóż tutaj nastąpił rozłam, jaki nie zdarzył
się, być może, w żadnej polskiej generacji: pokolenia zazwyczaj są solidarne, tymczasem ci z
mojego są wściekle poróżnieni. Większość osób, które opierały się władzy, zaś ostatnio do
władzy doszły, ale pod zmienionym transparentem, to są moi rówieśnicy, którzy w dodatku
zajmowali wtedy stanowiska, i wykazywali nie mniejszą zaciętość jak obecnie, tyle że w
drugą stronę.
Byłem wtedy w redakcji „Nowej Kultury”, która na ogół zajmowała się policyjnością,
bywało że donoszeniem, zaś trafiało się też, że szczuciem. Z tego jaskrawego przechyłu
wpadła od razu w drugi równie rażący, i nagle koledzy okazali się gwałtownie
antykomunistyczni. Co do mnie, kol. Woroszylski na poprzednim etapie podejrzewał mnie o
zachodni kosmopolityzm; następnie zaś, jesienią 1957, okazało się, że jestem, przeciwnie,
stalinistą, i Woroszylski, wybrany jednogłośnie redaktorem, zwolnił mnie w ciągu godziny, w
dodatku usiłując pozbawić mnie trzymiesięcznego wymówienia, czemu jednak
przeciwstawiła się ówczesna buchalteria (za sumę tę nabyłem fotel oraz spodnie, takie były
wówczas ceny!)
Z racji tych doświadczeń, mam nieco odmienny pogląd na zbuntowanych kolegów, niż ten
występujący zazwyczaj. Gdy bowiem dowiadujemy się, że syn cenzora znanego z ostrości
został subtelnym historykiem i sprzeciwia się władzy, że potomek surowego szefa UB jest
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muzykologiem specjalistą od dodeksafonii i podpisuje listy protestacyjne, że pani reżyser,
córka kierownika wydziału w Komitecie Centralnym, który surowo tępił ówczesnych
„kosmopolitów”, robi film-paradoks o prześladowaniu tatusia, wtedy słyszy się, że dzieci
„krwawych stalinistów” starają się odkupić zbrodnie ojców, zaś owi rodzice też o to poczęli
zabiegać. Co do mnie, widzę to inaczej: owe dzieci nie znajdują się bynajmniej na kontrze
wobec ojców, lecz przeciwnie, są wiernym dalszym ciągiem działalności tatusiów: tamci
niszczyli socjalizm za pomocą policyjności, ci młodzi ryli za pomocą przeszkadzania mu jak
mogli, czyli potomstwo prowadzi dalej, co papcio zaczął.
W każdym razie o stalinistę zrobiło się trudno; moi równolatkowie na ogół nie chcą się
przyznać. Cóż więc stało się ze mną? sam sobie stawiam to pytanie. Obmyśliłem sobie
maksymę „równym krokiem z tym”. Czasem nadarza się jej zaskakujące potwierdzenie.
Kolega Mętrak napisał o mnie, że Kałużyński na każdym nowym etapie sprawiał zawód, i
teraz też nawalił: Mętrak chciał mi zrobić przykrość, ale ciekawe, doznałem cichej osobistej,
perwersyjnej satysfakcji. Czasami tłumaczą mi, że powinienem zrewidować stanowisko, bo
„tylko krowa nie zmienia poglądów”. Owszem tylko że ona nie ma żadnych, tak to jest z
krowami.
Niekiedy zdarza mi się spotkać osoby, wyrażające piramidalnie niemodne opinie, i wtedy
– mimo że walczę ze sobą – nie mogę opędzić się czemuś jakby powiewowi sympatii. Oto
rozmawiam z kierownikiem instytucji, w moim wieku, napomykamy o Miłoszu, i ten mój
rówieśnik, który spędził tu lata na służbie, ogląda się na prawo, ogląda się na lewo, i nachyla
mi się do ucha: „Dla mnie jest to dezerter, który opuścił placówkę”. „Ale przecież był potem
w kraju bez sprzeciwu władz”, mówię na to. „Polityka, proszę pana, polityka”. Sekciarz,
pomyślałem sobie, ale tak jakoś dłużej ściskałem dłoń tego starego urzędnika na do widzenia.
Czytałem, że dziennikarz „Time” zrobił wywiad z Mołotowem, który wegetował na
emeryturze. Powiedział, że dysydenci zbiegli za granicę są zdrajcami kraju i powinni wisieć.
Okropna opinia, i zapewne dziś nikt już nie ma serca dla tego starca, a przecież coś mnie
załechtało, niedorzeczna, niejasno uchwytna reakcja, ale jednak: uznanie dla lojalności wobec
swojej historii.

TĘSKNOTA ZA PIEŚNIĄ MASOWĄ
Bowiem kto wie, może jest to sprawa bardziej uczuć niż poglądów. Zauważyłem nieraz, że
zaciekłość wobec owej epoki łączy się z krzywdą wówczas doznaną. Ostatnio pojawiła się
seria filmów, przedstawiających łajdactwa okresu w sposób napastliwie karykaturalny:
„Dreszcze”, „Był sobie jazz”, „Wielki bieg” itd. Ich autorzy tłumaczą ten cykl w wywiadach,
osobistymi doznaniami: pochodzą oni z jednego pokolenia, i za dziecinnych lat tak oto ich
dotkliwie tresowano, jak oglądamy na tych gryzących satyrach. Sądzą oni, że byli
prześladowani, ale prawda jest taka, że wszyscy wówczas cierpieli; w dodatku, widzą oni
skutki, ale nie chcą zauważyć przyczyn, skąd się to wzięło. W moim wypadku istotne jest, że
byłem od początku do końca obywatelem Generalnej Guberni. Otóż ciekawe jest, że mimo
olbrzymiej już literatury o owych czasach, niewiele jest na temat niezwykłego nastroju
ludzkiego, jaki wtedy panował. W GG znajdowało się około 17 milionów, z których co trzeci,
dosłownie co trzeci, został zamordowany. Sytuacja taka wytwarza specjalny klimat, trudny
jednak do określenia. Znalazłem jego opis, dość zaskakujący, w przypadkowo napotkanym
dokumencie: sprawozdanie naukowca-psychiatry, który badał zachowanie się żołnierzy pod
Verdun w 1917 r. Była to pierwsza masowa mordownia tego wieku; padło tam milion ludzi,
przy tym udział w ataku frontalnym oznaczał koniec, jako że szarsa ocalenia była minimalna.
Żołnierze w okopie zostawiali dla rodzin wszystko co mieli, łącznie z zegarkiem z ręki, i
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ruszali w stanie podobnym do katalepsji, w samobójczej apatii, np. rzucali broń, obejmowali
się tworząc grupę, i szli wprost na karabiny maszynowe.
Podobieństwo uderzyło mnie; dziś jest wręcz trudno sobie wyobrazić tę atmosferę, a co
dopiero ją przedstawić. W moim pokoleniu było bodaj najgorzej: z moich kolegów w okolicy
gdzie się obracałem, większość zginęła śmiercią gwałtowną, i ocalało tylko paru. Jeszcze
dzisiaj, po 40-u latach, zdarza mi się, że mi się śni, że Niemcy wrócili i zostaną – we śnie
zwykle wie się takie rzeczy, i że już nie mam szansy. Zapewne też nie miałbym jej, gdyby
wojna potrwała dłużej; toteż przyjście Armii Czerwonej uratowało mi życie. Tego się nie
zapomina. Nieraz się nad tym zastanawiałem i jestem pewien, że Stalin tylko dlatego mógł
zniszczyć Hitlera, ponieważ był bezwzględny. Taka zaś postawa musi się łączyć z
podejrzliwością, niesprawiedliwością i brakiem skrupułów i na to nie ma rady. W monografii
I. Deutschera (który był trockistą, przeciwnikiem Józefa!) znajduję zdanie: „Tylko absolutny
władca (absolute ruler), który sam nie pozwalał by kierowały nim nerwy czy uczucia, mógł
stawić czoła tak potwornej sytuacji” („Stalin, a Political Biography”, str. 332).
A przecież dla mnie, po prostu, jak Boga kocham, stalinizm był wyzwoleniem: od
hitleryzmu. Państwo czytający to wyznanie, może będziecie skłonni stuknąć się palcem w
czoło, ale co na to poradzę, tak właśnie to wtedy odczuwałem. Nieco potem zaszły wypadki,
których nie da się tak od razu prosto wytłumaczyć, np. zabójstwo mojego kolegi Bolesława
Ścibiorka w roku 1945 w Łodzi. Na temat tej zbrodni pojawiły się różne interpretacje; co do
mnie, nie mam wątpliwości, kto był sprawcą. Pracowałem z nim w redakcji, zupełnie jak to
jest dzisiaj, gdy przychodzę do lokalu przy ul. Dubois i kolega Wojciech Markiewicz
opowiada dowcipy, kolega Zdzisław Pietrasik narzeka na film, ktoś dzwoni i trzeba
odpowiedzieć. Podobnie codziennie stykałem się ze Ścibiorkiem, który nosił silne okulary, bo
wzrok miał słaby, używał kapelusza, jaki dziś można zobaczyć tylko w kinie retro i ciągle
chichotał. Pewnego dnia nie pokazał się, zabójcy przyszli do jego pokoju, związali mu ręce
drutem, położyli w wannie twarzą na dół, zamknęli spust korkiem, i zamordowali go tak, że
zwłoki znajdowały się całe w zakrzepłej krwi. Zresztą Jan Aleksander Król, który potem
wyjechał do Kanady, oraz ja, również dostaliśmy wyroki śmierci; mój przechowuję do tej
pory, napisany jest na wyszabrowanej maszynie niemieckiej, i wszędzie tam gdzie powinno
być „ą”, piszący dawał „a umlaut” z dwiema kropkami u góry.
Jakoś nie doszło do wykonania, ale też trudno mi o tym zapomnieć. I chyba tak już będzie
musiało zostać. Wątpię, żeby moje wyjaśnienia mogły zmienić stosunek do starców
stalinowskich. Obawiam się, że moje pokolenie jednak nie będzie narodowe i niedobitki jak
ja, będą funkcjonować tylko dla siebie. Tak też się dzieje. Bywa, że w jakieś święto, gdy
jestem sam, zasłaniam okna, zamykam drzwi na obydwa zamki i zastawiam tapczanem,
wyłączam telefon, i wydobywam ukryty pod lodówką i zamarkowany jako rzekoma taca,
portret Józefa, zrzucony ze ściany w redakcji w Październiku, i dyskretnie wyniesiony przeze
mnie pod płaszczem. Józef był pięknym mężczyzną, jest to pewne, bo moja ciotka, osoba
surowa dla panów, była też tego zdania; zapewne przewyższał pod tym względem mężów
stanu tego wieku, którzy wyglądali raczej rozmaicie. Wyciągam płytę na 78 obrotów z
materiału tłukącego się, pieśń masową „Miliony rąk” (hymn onanistów, stwierdzał
Nieboszczyk poeta Grochowiak, który zresztą nie miał pretensji do ideologii, tylko do
składni), i puszczam na starym patefonie, nastawiwszy go na kreskę „najciszej”. Wyciągam
ukryte na półce z tyłu za szeregiem tomów, książki przeklęte, lekturę bardziej nieprzyzwoitą
niż najgorsza pornografia: powieści produkcyjniaki soc-realistyczne. Nakłady były olbrzymie,
z miejsca po sto tysięcy i rozchodziły się w ciągu dwóch dni. Była to bowiem typowa
beletrystyka ludowa, o treści prostej, dobitnej i uczuciowej; zazwyczaj szło o puszczenie w
ruch zakładu w ruinie: kierownik pochodzenia ludowego Kordas organizował, reakcjonista
Szapoczyński sabotował i po nocy wykręcał śruby, inżynier pochodzenia inteligenckiego
Łabuński wahał się, ale przekonywał, w finale fabryka ruszała w dzień 22 Lipca przy
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słonecznej pogodzie.
Krytyka w ciągu następnych lat zrobiła mokrą plamę z tej pisaniny. A jednak, nic na to nie
poradzę, ale jestem stale i wciąż zdania, że „Fundamenty” są książką jak najbardziej
przyzwoitą, zaś „Nr 16 produkuje” czyta się z zainteresowaniem, jako zbeletryzowany
reportaż z fabryki cukierków. Niemniej, w porównaniu do wszystkiego, co mamy dzisiaj, jest
to ubóstwo; jak to więc się dzieje, że mam poczucie absurdalnego osobistego moralnego
luksusu, dostępnego tylko dla mnie?

POŻYTEK Z UPIORA
Scena potajemnego prywatnego seansu opisana wyżej, stanowiła, oczywiście, ironiczny
żart. Ale okazało się, że nie są to czasy na kpiny! Charakterystycznym przykładem nastrojów
zgoła odmiennych – mianowicie krwawej pogardliwej krytyki, oraz odświętnej żałobnej
celebracji – była reakcja na wystawę sztuki socrealistycznej w Muzeum Narodowym, oraz na
głośny film gruziński „Pokuta”, na który ustawicznie powoływano się w publicystyce, i który
stał się istnym szyldem zachodzących przemian.
Wybrałem się na niego, ale przyjęcie wydało mi się umiarkowane; sala nie była pełna i już
po godzinie projekcji dało się odczuć zmęczenie widzów (film trwa blisko 3 godziny). Ja też
byłem zaskoczony: w filmie, który miał być szokową krytyką stalinizmu, było niewiele treści
tyczącej stalinizmu.
Być może był to jeszcze jeden wypadek – zdarzający się w kinie: film o ubocznym
zamierzeniu staje się sensacją, ponieważ przychodzi w momencie podniecenia, które
rozdymajego znaczenie. Postać oznaczająca tyranię w „Pokucie” ma wąsik Hitlera, czarną
koszulę Mussoliniego, pas wojskowy i spodnie generała Franco, dziwaczne binokle z małymi
prostokątnymi szkiełkami bez oprawy niby od Berii; twarz nalana z obwisłym podbródkiem i
korpulentność nie należą zaś do żadnego już dyktatora, którzy byli wszyscy szczupli. Ze
Stalinem łączy tę figurę tylko gruzińskie pochodzenie; ale czy myślimy o Józefie
urzędującym na Kremlu jako o Gruzinie? Raczej rzadko.
Również zachowanie się tej osobistości nie przypomina Józefa. Jest to kabotyn,
uwielbiający śpiewać arie z oper włoskich; jego współpracownicy biją go po gębie, tak że mu
binokle spadają (dosłownie), i ma maniery hipokrytyczne, kojarzące się raczej z Kaligulą,
który odnosił się z teatralną słodyczą do swoich przyszłych ofiar. Odwiedza on pewne
małżeństwo bratając się z nimi serdecznie, częstuje ich śpiewem, po czym wyskakuje przez
okno (tak jest!), ale był to z jego strony tylko wesoły figiel, bo za chwilę znów stuka do
drzwi, by się jeszcze trochę poczulić z gospodarzami, po czym poleca ich aresztować. Czy
Józef tak postępował? Być może, ale o tym nie wiadomo, i nie w taki sposób go sobie
wyobrażamy.
Również akty przemocy, jakie go obciążają, przedstawione są wykrętnie. Jego adiutant
melduje mu, że aresztował grupę intelektualistów: na to satrapa wpada w szał, poleca ich
zwolnić, i udziela dymisji zbyt gorliwemu podwładnemu. Jednak wchodzi do gabinetu młoda
kobieta, szepce mu do ucha (nie dowiadujemy się, co), wtedy tyran zmienia zdanie.
Przyjmuje adiutanta z powrotem, i podtrzymuje nakaz zatrzymania. Nie rozumie się tej sceny:
kim jest dziewczyna?, co powiedziała?, o co tu chodzi? Widzowie, których nagabywałem na
ten temat, również nie rozumieli: ale może reżyserowi rozmyślnie o to chodziło? Jego
dyktator jest nieobliczalny i wygląda na rządzonego przypadkiem paranoika. Czy Józef tak
działał? Zdaje się, że jednak nie: był raczej zimnym, trzeźwym, makiawelicznym
kalkulatorem.
Są przecież w „Pokucie” sceny, które mogą publiczności radzieckiej, i naszej także, coś
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mówić: kobiety w ogonku przed więzieniem, usiłujące dostarczyć listy swoim aresztowanym,
i dowiadujące się o „zakazie korespondencji”; rodziny brnące po błocie w składzie
kolejowym, by odczytać w nadeszłym transporcie parę słów wyrytych na pniach drzew przez
ich bliskich na zesłaniu; więzień, który przyznaje się do niedorzecznego oskarżenia (że kopał
skrycie kanał z Rzymu do gdzieś tam), rozmyślnie, jak tłumaczy koledze: by doprowadzić do
absurdu, w nadziei, że gdy wszyscy tak postąpią, wtedy fałsz zawali się pod ciężarem
swojego własnego nonsensu. Są to zapewne najważniejsze sceny w „Pokucie”, ale i one
wyglądają dwuznacznie, bo przecież aresztowanie, wywózka, sfałszowane wyroki, są to
gwałty uprawiane przez wszystkie reżimy przemocy i obciążają one każdego, na jakiego
wygląda bohater „Pokuty”. Do obrazu czym był rzeczywiście stalinizm, mamy wciąż daleko.
Niedorzeczny tyran z „Pokuty” przypomina raczej „Nieśmiertelnego Kościeja” (Kostiej
Bezsmiertnyj!) ze znanych od dawna, produkowanych przez studio dla młodzieży im.
Gorkiego baśni, który też prześladował, więził, mordował, lecz wreszcie bywał przepędzony
przez lud żądający sprawiedliwości: było to kino, po którym zostało parę ważnych pozycji
przede wszystkim Aleksandra Ptuszki, i które zawsze, również za Stalina! uprawiało gorącą
propagandę demokratyzmu. Takie są paradoksy kultury radzieckiej!
Nachodzi mnie przypuszczenie, czy reżyser „Pokuty” nie zamierzał zrobić podobnej
fantazji moralnej, wymierzonej we wszelkich dyktatorów świata, i tylko dał mimochodem
parę akcentów zbliżających film, tu i ówdzie, do zaszłości historycznych z naszej okolicy!
Bowiem „Pokuta” jest, przede wszystkim, wizjonerską alegorią, co jeszcze bardziej zaciera
jej intencje. Postaci filmu popadają raz po raz w halucynacje; wydaje im się, że uciekają przez
niekończące się zalane wodą korytarze; widzą się zakopane po szyję w ziemi; błądzą przed
lustrami, w których odbija się widmo zmarłego satrapy itd.; bywa, że widz czuje się
zagubiony i nie orientuje się, czy ogląda akcję, czy koszmary uczestników. Co więcej, cały
film jest, być może, tylko wyobrażeniem głównej bohaterki, którą widzimy na początku, jak
przyrządza torty dla klientek, które zajeżdżają pod jej mieszkanie, by odebrać zamówienie, i
w takiejże sytuacji oglądamy ją w finale. Zaś główna akcja, w której protestuje ona przeciwko
pamięci tyrana, wykopując parokrotnie z uporem jego zwłoki z cmentarza, jest być może
tylko jej zamiarem, o którym rozmyśla?
W dodatku, krytyka dyktatury nie jest jedynym tematem filmu, i zamienia się on wreszcie
w generalną rozprawę na temat odpowiedzialności za czyny, celu życia, oraz – potrzeby
duchowości i, nawet, religijności. Ta ostatnia sprawa jest, być może, ważniejsza w filmie od
stalinizmu: tyran jest potępiony, bo poleciał spalić stary monastyr, zaś torty, które przyrządza
bohaterka mają jako ozdobę szczytową miniaturowe cerkiewki, a w zakończeniu pojawia się
staruszka, która pyta jak dojść do kościoła, i stwierdza, że każda droga, która tam nie wiedzie,
jest bezużyteczna, po czym widzimy ją, jak kroczy po takiej niekończącej się ulicy, i to jest
ostatni obraz „Pokuty”. Wygląda wreszcie na to, że reżyser chciał tu powiedzieć wszystko,
czego rezultatem bywa, że nie wyrazi się wreszcie nic; w każdym razie, jeśli idzie o stalinizm,
to uważam, że kino radzieckie już dawno dało na ten temat bez porównania ważniejsze
pozycje, jak np. niezapomniane „Czyste niebo” G. Czuchraja z r. 1961.
A jednak, mimo wszystko, rozgłos „Pokuty” jest symptomatyczny. Podobny sukces nie
następuje bez powodu, i zdaje się, że taki właśnie film, nie inny, był potrzebny w stanie
ducha, w jakim się znajdujemy: nie rzeczowa historyczna analiza, lecz nieprzejrzysty
wieloznaczny symbol, w który można wpakować bardzo rozmaite emocje, sugestie, urazy.
„Pokuta” jest użyteczna właśnie z racji swojej mętności: bo stalinizm jest dziś traktowany
jako WIDMO, którym posługujemy się w naszych aktualnych porachunkach: występuje on,
nie jakim był rzeczywiście, ale w postaci umownej, stosowanej w dzisiejszej praktyce.
Tu jednak trzeba zrobić rozróżnienie: między użyciem tego upiora w ZSRR, oraz u nas.
Tam ta krytyka ma cel ozdrowieńczy; u nas zaś, ma charakter klęskowy. Tam jest to
rozliczenie za minioną krzywdę, postanowienie, by pilnować praworządności, argument za
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demokracją: wnioski które nie podważają systemu, lecz przeciwnie, ratują go, i rozumiane są
jako dalszy ciąg pochodu naprzód Rewolucji: reformy mają ją ocalić, nie zaś zniszczyć jej
skutki. U nas jest to osąd, że nasze państwo zaczęło się od zbrodni, że nasz system był
skażony od razu, i że nasza współczesność jest dalszym ciągiem owego skandalicznego
nadużycia, tyle tylko, że w formie złagodzonej, zaklajstrowanej, koślawo poprawionej.
Rezultatem emocjonalnym jest niewiara, powątpiewanie, pogarda dla współczesności i
tworzenie mitu z innej przeszłości: herosem staje się Piłsudski.
Ciekawym dokumentem tej różnicy między ZSRR i nami jest właśnie kino, np. film
radziecki „Zawtra była wojna”: jest to przejmująca tragedia z lat trzydziestych. Ojciec
zostaje aresztowany, córka popełnia samobójstwo, kochający ją młody człowiek z rozpaczy
dostaje ataku histerii na jej grobie; otoczenie jest albo zdezorientowane, albo oportunistyczne,
albo fanatyczne. Jeden z najbardziej posępnych filmów radzieckich, ale ostatnim jego
obrazem jest – wymarsz na wojnę. Nie pada ani jedno słowo komentarza, zresztą owszem,
jest on tutaj, ale tylko w tytule: „Jutro była wojna”, to przemieszanie czasów oznacza, że
byliśmy ofiarami przemocy, bo tkwiliśmy w atmosferze oblężonego miasta w przededniu
śmiertelnego zagrożenia, i dopiero „jutro” się zrozumie, dlaczego: krzywda łączy się ze
zbliżającym się niebezpieczeństwem, co przecież nie zmienia jej potwornej nieludzkości.
Czy to usprawiedliwia męczeństwo, jakiego ofiarami stali się owi młodzi ludzie pół wieku
temu? Z pewnością nie, bo nic nie tłumaczy podobnej zbrodni, popełnionej niesłusznie; ale
czy ci, którzy padli potem pod Stalingradem, zginęli słusznie, zasłużenie, z
usprawiedliwieniem? Wartość filmu takiego jak „Jutro była wojna” polega na tym, że budzi
on nie tylko potępienie nadużycia, ale także refleksję: łatwo jest oskarżać czarne charaktery
historii; znacznie trudniej jest historię zrozumieć.
Bowiem świadomość ciągłości historii nie opuszcza tej sztuki, również w jej najbardziej
desperackich wypowiedziach. Zupełnie inaczej jest w naszej: cierpi ona na dziwaczną
amnezję. Zaczyna się zawsze od zbrodni: co było przedtem, nie wiadomo. W polskim filmie
„W zawieszeniu” (reż. Waldemar Krzystek) Radziwiłłowicz, jako zbiegły z aresztu AK-owiec
ukrywa się u kochającej go Jandy, jest to dramat miłości, poświęcenia i cierpienia, od którego
łzy w oczach stają. Dlaczego jednak AK-owiec został zatrzymany, nie dowiadujemy się
nigdy: była to, oczywiście, bezprawna, krzywdząca samowola stalinowskiej władzy. Co do
mnie, mam trudności żeby przejąć się tym dramatem, bo byłem żołnierzem AK i w r. 1944
mój dowódca powziął wobec mnie podejrzenia, zaś nie była to sytuacja wygodna, ale na
szczęście dla mnie historia toczyła się szybciej, niż działalność mojego przełożonego.
Dlatego chętnie bym się dowiedział, dlaczego UB przeczepiło się do Radziwiłłowicza, być
może rzeczywiście bez przyczyny, no, ale zawsze można by posłuchać o co chodziło;
tymczasem, nie ma na ten temat nic. W finale filmu okazuje się, że AK-owiec był
aresztowany pomyłkowo, czyli była to nie tragedia, lecz komedia, ale widz poinformowany
zbyt późno, stracił dwie godziny, żeby się móc pośmiać. W rozkoszowaniu się kinem polskim
przeszkadza mi, że mam za dużo wspomnień.

BAWIMY SIĘ W STALINIZM
Nie trzeba być specjalistą od historii, by zauważyć, że nasza krytyka zaczyna się dopiero
od zbrodni reżimu, zaś przedtem nic nie było.
Przykładem tej paranoicznej wizji historii są polskie filmy rozrachunkowe, np. „Niedzielne
igraszki”. Dzieci na podwórku, w dniu śmierci Józefa, bawią się w „stalinizm”:
donosicielstwo, szczucie, szantaż, prześladowanie, zamordowanie kotka itp. Dlaczego?
Ponieważ dzieci naśladują to, co widzą u dorosłych. Wynikałoby z tego, że młodzież w owym
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czasie prowadzono na egzekucje, odbywały się wycieczki szkolne do więzień, itp. Było tak
jakby inaczej, dzieci czytały „Świerszczyka”, który był wtedy pozytywny jak nigdy, i gdyby
ci malcy mieli istotnie małpować, co im się podsuwa, bawili się w odbudowę Warszawy,
zasiedlenie Ziem Zachodnich, założenie stoczni i wydobycie węgla. Oczywiście, można
powiedzieć, że jest to „alegoria”. Ale w takim razie, dobrana z jednostronnym zawziętym
uporem: dzieci, które w 1953 r. mają lat 12 i 14, miały też coś wspólnego z wojną, okupacją,
Hitlerem i także z innymi wypadkami; ale tutaj bawią się tylko i wyłącznie w „józefinizm”.
Otóż uważa się na ogół, że dzieci reprezentują klasyczną sytuację, i nie ma innej bardziej
przekonującej, kompletnego braku przeszłości. Nic nie wiedzą, nic nie przeżyły, nie posiadają
wspomnień: a jednak, proszę, mają już podstawową informację – stalinizm to zbrodnia, która
jednak wzięła się nie wiadomo skąd. Film ten może stanowić symboliczny sztandar całej
naszej serii poświęconej sławnym „białym plamom”.

CZARNE PLAMY
Które właściwie, powinny nazywać się „czarne plamy”. Biała plama oznacza, że nic nie
wiadomo; tymczasem jest akurat na odwrót, każdy, wszyscy, nawet najmniejsze dzieci jak
widać z powyżej przytoczonego filmu, znakomicie wiedzą, i dalibóg nie sposób znaleźć nie
poinformowanego o Józefie, który kim był? Usłyszymy odpowiedź chóralną: zbrodniarzem!
mordercą! oprychem! – gdzież tu więc miejsce na jakąkolwiek białą plamę? Co może nawet
jest gorsze, niż plamy białe, które zawsze można zapełnić kolorami: natomiast na podobnym
kleksie już się nigdy nie uda nic namalować.
Ciekawym przykładem powstawania takiego bohomazu jest polemika, jaka wywiązała się
z okazji wystawy „Oblicza socrealizmu” w Muzeum Narodowym. Zwiedzający ją duszą się
ze śmiechu, i słusznie, ponieważ impreza ta jest niedorzeczna, ale nie z winy eksponatów. W
nr 41 „Polityki” Adam Krzemiński zamieścił recenzję, która jest jednym wielkim
nieporozumieniem. Traktuje on tę okazję podobnie jakby miał do czynienia z perłami
francuskiego impresjonizmu, z subtelnościami estetycznymi awangardy, czy z bogactwem
wizji pejzażu holenderskiego. „Faktura socrealizmu, to grubo nakładany pigment i krótkie
pociągnięcia średniej wielkości pędzla... Światło jest rozłożone równomiernie, pada jak gdyby
od strony widza, linie perspektywy są załamane, w nienaturalny sposób... „Żabia
perspektywa” nieco od dołu...”, „Czerwona plama murowanej ściany obciąża obraz” itp.
Toteż Krzemiński stwierdza, że „całe szczęście, że (ta estetyka) tak krótko trwała i nigdy nie
urzeczywistniała do końca swych zamierzeń”, i decyduje, że jest to sztuka „nie dla niego”.
I ma rację. Zachował się bowiem jakby wszedł do magazynu obuwia z twardym zamiarem
nabycia kapelusza, i przymierzając trzewik po trzewiku na głowę, orzekł, że ten nie pasuje, bo
nie da się wepchnąć na czaszkę, tamten ciągle spada bo cholewka ślizga się po włosach, a
przy następnym sznurowadła zwisają z obu stron uszu. Ale nie on jeden jest tu winien, lecz
również organizatorzy, którzy narzucili kompletnie fałszywą sugestię, zestawiając owe
produkty podobnie jak się robi wystawę Picassa, Kulisiewicza czy ekspresjonistów
nowojorskich, i umieszczając ją w lokalu, który odwiedzają amatorzy ważnych osiągnięć
plastyki.
Bowiem socrealizm jest zjawiskiem odrębnym, wyjątkowym, samym w sobie, które też
tak należy traktować. Popełniono tu nadużycie, które sam Krzemiński bezwiednie demaskuje,
zestawiając obraz Kobzdeja „Podaj cegłę” w celu poniżenia go, „ze znanym plakatem
amerykańskim „Navy Wants You”, gdzie Wuj Sam hipnotyzował widza wzrokiem” itd. Jest
to nierzetelne, bo przesuwa porównanie do innej branży, z obrazu do grafiki: plakat ma
odmienny walor, jest skrótowy, efektowny, zabawny. Jeżeli Krzemiński szukał jakiejś
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analogii z Amerykanami, to powinien raczej przytoczyć rzecz na samym szczeblu, np.
malowidło „Uchwalenie konstytucji USA”, które wisi w westybulu Kapitelu. Waszyngton z
miną uroczystego śledzia, trzyma gęsie pióro w prawym ręku, zaś palcem lewej wskazuje na
dokument rozmiarów metr na metr (powiększony na obrazie), zaś Franklin w peruce i z
wszystkimi guzikami odrobionym „jak żywe”, spogląda w niebo okiem natchnionym,
podobnie jak widuje się św. Józefa po kościołach.
Ja, który mam paskudny charakter, dławiłem się ze śmiechu na ten widok, ale obywatele
USA, którzy ze mną zwiedzali Kapitol, patrzyli z pobłażaniem, z życzliwością i nawet z
roztkliwieniem. I mieli swoją rację: nie nastawili się na osiągnięcie artystyczne, lecz
traktowali ów obraz – czy ja wiem, do czego by podobny odbiór porównać, powiedzmy, jak
sztandar pułku, mimo jego przesadnie haftowanych liter.
Toteż nikomu nie przychodzi tam do głowy, by pozbierać podobne malowidła na kupę i
wystawić je obok Klee’go, Matisse’a i Pollocka w „Museum of Modern Arf” Gdy zachodzi
się w Londynie do banku, czy do starego sklepu, widzi się uroczysty portret założyciela w
ciężkiej ramie, i spogląda się na niego, bywa, że nie bez sympatii i zainteresowania: ale gdyby
skompletować te wszystkie nadęte gęby z bokobrodami w surdutach na wystawie, wtedy
tamtejszy krytyk Sir Stoneman (tłumaczę na angielski „Krzemiński”), mógłby napisać
podobnie zdegustowaną recenzję, jak nasz kolega w „Polityce”. Owszem, można zrobić taki
zestaw, ale na zgoła innej zasadzie. Widziałem w Paryżu w r. 1950 zastanawiającą wystawę:
osiemset fotografii pomników poległych w I wojnie, które stawiano we Francji w każdej
miejscowości. Niektóre z nich wykonali wybitni rzeźbiarze (np. A. Maillol), inne były robotą
tutejszego kamieniarza, ale zamiar organizatorów wystawy nie był artystyczny, lecz
socjologiczny. I tak np. podzielili oni owe postumenty na grupy: na jednych – żołnierz
atakował z bagnetem na broni, na innych – leżał opłakiwany przez postać damską; w
objaśnieniu podano, że miejscowości z postacią bohaterską miały zarząd prawicowy, zaś
pomniki z poległymi, o intencji pacyfistycznej, stały pod ratuszami kierowanymi przez
socjalistów.

ARTYŚCI HIPOKRYCI
Ale nawet tak podaną wystawę przyjęto z zastrzeżeniami: uważano za fałszerstwo
zestawienie obok siebie monumentów, które były zamierzone jako oddzielne, pomyślane
tylko do swojego otoczenia. Ale podobnie przecież jest z obrazami „Oblicza socrealizmu”;
przeważnie były one zamówione przez zakłady, fabryki, biura, które chciały mieć u siebie w
sali zebrań, czy w hallu, czy w pokoju kierownictwa, malowidło alegoryczne tyczące ich
działalności. Podobnie traktowali je wykonawcy. Bowiem może najbardziej niezrozumiałe
dla widza dzisiejszego jest zachowanie się artystów. Występują tu nazwiska, które pozostaną
w kronikach naszej sztuki i są znane też za granicą: Stażewski, Strzemiński, Lenica (Alfred),
Fangor, Oberlander, Kobzdej, i wielu innych! Co się z nimi działo, co myśleli, dlaczego to
zrobili? Czy byli sterroryzowani, żądni pieniędzy, ogłupiali, albo być może byli wyjątkowymi
hipokrytykami? Nic podobnego. Stykałem się z tym środowiskiem, znałem blisko Kobzdeja,
któremu potem wytykano obłudę; jak ten jeden z najwybitniejszych naszych artystów
abstrakcyjnych mógł namalować „Podaj cegłę” (który to obraz osobiście uważam za znacznie
lepszy od „Podpisania konstytucji USA”)? Musiał kłamać, gdy robił ten kicz, nie ma innego
wytłumaczenia.
Owszem jest. Kobzdej był niezależny jak rzadko kto, szczery jak rzadko kto i potrafił
pokłócić się z najbardziej groźnie wpływowymi osobami (czego wręcz byłem świadkiem).
Jego udział w socrealizmie wziął się – jakby to wyrazić, jakby to nazwać, jakby to
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wytłumaczyć – powiedzmy, z klimatu moralnego. Być może największym fałszem wystawy
„Olicza socrealizmu” jest jej kontrast z atmosferą dzisiejszego życia, z wyglądem aktualnej
ulicy, z kulturąTV, z warunkami prawa: gdy kogoś traktuje się niezgodnie z kodeksem, red.
Podemski narobi takiego jazgotu, że prokurator boi się o posadę. A jak było wtedy? Co tkwiło
w żywej pamięci wszystkich? Podczas powstania w getcie matka wyrzuca z wysokiego piętra
dziecko na bruk: „Do widzenia Lejbuś”, wyrzuca córkę: „Do widzenia Sara” i sama
wyskakuje. Działo się to o pół kilometra od obecnego miejsca wystawy, i zaledwie parę lat
przed powstaniem obrazu „Podaj cegłę”. Warszawa była ciągle w gruzach, co do mnie,
posiadałem tylko spodnie, sweter i poduszkę ofiarowaną przez wuja, i dziwna rzecz, byłem
bardziej pogodny niż obecnie, i nie potrafię sobie tego wytłumaczyć do tej pory.
Właśnie sprawa tej pogody. Zdaniem Krzemińskiego wystawa jest brzydka, ponura,
nieludzka; zdaniem T. Rudomino w „Kulturze” są to obrazy „pogodne, pełne słońca i
dorodnych postaci”. Jak więc było? Rzecz w tym, że socrealizm dopiero dziś traktowany jest
ze śmiertelnie zabójczą powagą, natomiast bynajmniej nie było tak wtedy: ci, którzy go
wykonywali, uważali, że biorą się do pożytecznego zamówienia społecznego, którego jednak
bynajmniej nie celebrowano, jak to się obecnie sądzi. I nie było to zachowanie się nieszczere:
jest trudne do wytłumaczenia, ale jest to pewien rodzaj dystansu, który jednak nie jest
pogardliwy; pieśń „Miliony rąk”, przytoczona z kamienną pogardą przez Krzemińskiego,
określano pokątnie już wtedy jako „hymn onanistów”, ale jednak gdy się ją śpiewało, każdy
się przyłączał. Gdy czyta się dziś solenne oświadczenia artystów, cytowane z okazji wystawy,
że „zadaniem sztuki jest budowa zrębów” itd., brzmią one jak zakłamana groźna dętologia,
ale niekoniecznie tak je odbierano wtedy. Można by to przyrównać do przemówienia na
pogrzebie, w którym mówi się, że zmarły był „pierwszy w pracy, w spoczynku ostatni, dla
współpracowników nie przełożony, lecz najlepszy kolega”, co przyjaciele między sobą
komentują, „Józio lubił wypić”, ale w gruncie rzeczy nieboszczyka się popierało.

POPARCIE DLA ŻYCIA PO RAZ OSTATNI
Było więc zgoła inaczej, niż wygląda z tej rzeczywiście nekrologowej niefortunnej
wystawy. Rzecz w tym, że produkty socrealizmu należą do sztuk masowych, gatunku, który
nie istniał w kulturze i wyłonił się dopiero w naszym wieku, i wobec którego tradycyjna
KUNST – UND – LITERATURWISSENSCHAFT ze swoim aparatem jest bezsilna, co
właśnie w Muzeum Narodowym raz jeszcze zostało potwierdzone. Tę przynależność
socrealizmu amatorzy już dawno zauważyli; amerykański socjolog D.M. White,
wymieniającgłówne odmiany sztuk popularnych XX stulecia: powieść kryminalną, sciencefiction, western, muzykę jazzową, komiksy – dodaje też „produkcyjniak”, czyli typowy
wytwór socrealizmu, i co ciekawe, znajduje jego amerykańskie przykłady (np. film „The Iron
Horse” J. Forda z 1924 r., o budowie kolei przez kontynent zapoczątkowanej przez
Lincolna). Otóż zajmujący się tą dziedziną zgodnie stwierdzają, że kryterium ma tu stanowić
nie samo dzieło, w którym grzebią się seminarzyści wychowani na zasadach z minionego
stulecia – lecz jego sytuacja, i ona to, nie domniemany wkład estetyczny, decyduje o jego
znaczeniu. Krzemiński sugeruje, że już sama w sobie zasada socrealizmu uniemożliwia
twórczość.
Nie jest to prawda, bo poglądy bez porównania bardziej podejrzane wydały sztukę, np.
zabobony religijne: totem indiański, na cześć boga krokodyla jest istnym dziełem na
wystawę. Nie mówiąc już o tym, że socrealizm ma pozycje należące wręcz do repertuaru
encyklopedycznego, jak „Linia generalna” Eisensteina.
Pozostańmy przecież w granicach sztuki masowej: czy odegrała ona wtedy jakąś rolę?
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Weźmy dla przykładu produkcyjniak z lat 1949-52. Są to, oczywiście, powieści ludowe łatwo
czytelne o akcji standardowej. Sztampa, schemat, banał: a jednak wielotysięczne nakłady tych
książek rozchodziły się w ciągu paru dni. Jeździłem wtedy kolejką do pracy, i codziennie
widziałem w ręku pasażerów owe powieści. „Pamiątkę z Celulozy” Neverlego mój sąsiad
porównywał do Sienkiewicza, nie wiem czy słusznie, bo się nad tym nie zastanawiałem, ale
już sam fakt takiej wypowiedzi świadczy, że ta romantyczna epopeja proletariacka mogła
jednak kogoś wzruszyć.
Tak czy inaczej, był to ostatni w naszej kulturze kierunek, który wyrażał aprobatę dla życia
i poparcia dla rzeczywistości. Ale już w r. 1955 pojawił się Hłasko: ludzie to padlina, życie to
bagno, instytucje to rynsztok, no i chlusnęło. Na festiwalu gdańskim w r. 1986 naliczyliśmy,
na przestrzeni ostatnich trzech sezonów, 17 filmów o samobójstwach. Obecnie, gdy to piszę
w październiku 87, jest już ich 22.
Przedziwny cykl rozrachunkowy, który zaczyna się od zbrodni o nierozpoznanych
powodach i kończy na samozagładzie o niewiadomej przyczynie. Niezrozumiała przeszłość
musi prowadzić do bezmyślnej dezercji od przyszłości, inaczej być nie może.

MOJA WERSJA WYPADKÓW
Tekst pod powyższym tytułem był wydrukowany w lecie 1988 r. w „Polityce”. Pozwalam
go sobie tutaj zamieścić ze względu na polemikę, jaką wywołał, i której przykłady załączam,
ponieważ wydaje mi się, że była ona – i jest wciąż – charakterystyczna dla opinii, jakie
występują z okazji omawianych tu porachunków historycznych, co staram się przedstawić w
tej książce. A oto mój artykuł:
W trakcie moich starych lat przyszło mi przejść niezwykłe doświadczenie: sypnęły się
sprawozdania historyczne, liczne jak nigdy, tyczące okresu, który i ja przeżyłem, i niczego
nie poznaję. Niedawno dwaj zdolni koledzy dwukrotnie młodsi ode mnie, Z. Rykowski i W.
Władyka, opublikowali z okazji 30-lecia „Polityki” historię tego tygodnika, którą
przeczytałem z najwyższym zainteresowaniem, ale tak jakby tyczyła nie znanego mi
wydawnictwa, powiedzmy „New York Timesa”, i dopiero po skończeniu tej pasjonującej
lektury, stwierdziłem sam wobec siebie, że szło o redakcję, w której w owym czasie stale
obijałem się za biurkiem. Przeżycie takie wtrąca w rozterkę na temat wiedzy historycznej w
ogóle: być może wszystko, co przyswoiłem sobie, od piramid, Ramzesa i Cezara do dzisiaj,
stanowi obraz podobnie względny, wobec tego, co działo się naprawdę?
Ale co właściwie dzieje się „naprawdę”? Czytam o zbrodniach Stalina, nadużyciach
Gomułki, łajdactwach Marca 68 z poczuciem bezustannego sprzeciwu. A przecież fakty
przytaczane są prawdziwe: skąd więc bierze się to poczucie „rozjazdu” między materiałami,
od których ostatnio się zaroiło, i moim wyobrażeniom o latach, których skutków doznałem
przecież na własnej skórze, i które to wspomnienie wydaje mi się odmienne?

PIERWSZY FAŁSZERZ: PUBLICYSTYKA
Zapewne jedną z przyczyn deformacji jest intencja publicystyczna, która jest śmiertelnym
wrogiem prawdy dziejowej. Weźmy wypadek Stalina, który w ostatnim sezonie stał się
ulubionym, głównym, dyżurnym czarnym charakterem historii. Podobno pewien
nieuprzedzony młodzieniec, którego wysłano na głośny film „Pokuta”, w którym baśniowosymboliczne widmo dyktatora szaleje na ulicach Tbilisi, miał się wyrazić: „Potworne rzeczy
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działy się w tej Gruzji. Jak też można było do tego dopuścić”. Zaskakująco fantastyczny
wniosek wyciągnięty z tej kampanii, która zaczęta jako rozrachunkowa, rozwija się następnie
jako sezonowa sztampa gazeciarska. Dlaczego? – zapytuję sam siebie. Z powodu
jednostronności, z jaką publicystyka posługuje się tym tematem. Rozumiem, że wynikł on z
reformy, jaka odbywa się w świecie socjalistycznym, co zostało podjęte też przez naszą prasę.
Niemniej, Józef zmarł 30 lat temu, i jego powrót w latach 1990 absolutnie nie grozi. Na to
można oczywiście powiedzieć: ale metody mogą wrócić. Naturalnie, tylko wtedy nie będą
nazywały się stalinowskie: terror polityczny będzie istniał, ale znajdą się pomysłowi
komentatorzy, którzy opracują dla niego nowy nie opatrzony termin. Znaczenie ostrzegawcze
jest więc względne.
Zaś jest to już druga fala podobnie nasilonej akcji na temat stalinizmu: pierwsza przypada
na ostatnie lata 50. Otóż między tamtym i obecnym antystalinizmem minęło prawie ćwierć
wieku, co wpływa na proporcje. Obecna krytyka stalinizmu jest taka właśnie, jak w filmie
„Pokuta”: Stalin występuje jako straszak, upiór, horror coraz bardziej schematyczny, literacki
i na granicy sztuczności. Zaś w warunkach naszego kraju nabiera jeszcze dodatkowego
wykrętnego znaczenia, wręcz manipulacyjnego, i służy znacznie mniej wykryciu przeszłości,
jak ukryciu teraźniejszości. Wołając o Stalinie, zasłania się inne, groźne dla niektórych
prawdy. Już samo narzucenie terminu „stalinizm” w Polsce jest ustawieniem fałszywym:
bowiem Józef był mężem stanu innego kraju, i nigdy nie urzędował w Alejach
Jerozolimskich, natomiast znajdowały się tam inne osobistości, dla których zwalenie ich
odpowiedzialności na Nieboszczyka jest wygodne. Składa się zaś ciekawie, że niektórzy z
nich funkcjonują do tej pory, tylko tak jakby z innej strony frontu, i obecnie niejako wytykają
Stalinowi swoje własne dawne łajdactwa. Odbywają się już nawet u nas sesje naukowe, z
poważnymi firmowymi uczestnikami, na temat „stalinizmu”, co prowadzi do jeszcze
silniejszego zafiksowania tego modnego obecnie wyłączonego ujęcia. Z punktu widzenia
historycznego jest to fałszerstwo: „stalinizm” nie może być oddzielany od dziejów Rewolucji,
i łączy się z nią w sposób nie do oderwania, jak zresztą bywa we wszystkim, co tyczy historii:
jest ona jednością, jak słusznie zauważył już stary Tacyt.

DRUGI FAŁSZERZ: KRONIKARSTWO
Tak mniej więcej wygląda zniekształcenie publicystyczne. Ale są też inne, i one to
sprawiają, że człowiek nie może się rozpoznać w tym, co sam pamięta. Skąd bierze się
poczucie fałszu historycznego, mimo że fakty, które się wymienia, są prawdziwe? Oto
pytanie paradoksalne. Odpowiedziałbym na to, być może po dyletancku, że o prawdzie
historycznej decydują nie tylko zdarzenia, lecz również, i w znacznie większej mierze, to co
można by nazwać „stanem ducha”, i co potrafią zauważyć wielcy dziejopisarze. By to
zilustrować, dokonuję eksperymentu emocjonalnego. Zamykam oczy i usiłuję sobie
wyobrazić siebie w dniu wkroczenia armii radzieckiej do Lublina, gdzie wtedy jestem. Mam
lat dwadzieścia parę; większość moich kolegów z mojego pokolenia oraz dwie osoby bliskie
mi zginęły śmiercią gwałtowną. Ja sam posiadam jedynie spodnie i sweter, i czuję się mętnie
z powodu wielomiesięcznego odżywiania się wyłącznie makaronem. Moja koleżanka Inka
Dąbkowska opowiada mi, że radziecki komendant pozwolił jej wejść do więzienia, gdzie leżą
zwłoki zamordowanych przez Niemców tuż przed opuszczeniem przez nich miasta: znalazła
tam swojego brata. „Wyglądał jakby spał, z wyrazem lekkiego bólu, bo kula uderzyła go w
lewą skroń i przeszła przez całą głowę, zatrzymała się tuż przy prawej skroni, widać było
wybrzuszenie skóry, trzymał się ręką za to miejsce, jakby go tu bolało”.
Wyobrażam sobie teraz, że w tym momencie podchodzi do mnie historyk i mówi: „Proszę
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pana, dowódca armii która tu właśnie wkroczyła, jest winien terroru politycznego, i posłał
niewinnie na szafot swojego konkurenta Bucharina”. Dokonuję wysiłku wyobraźni, by
odtworzyć, co bym w takim wypadku odpowiedział: prawdopodobnie nic. Gdyby zaś historyk
nastawa!, że Bucharin zginął niesłusznie, zapewne jedyna myśl, jaka by mi się nasunęła,
byłaby: czy brat Inki zginął słusznie? Czy mój przyjaciel Wiesio Dmowski, zamordowany w
Oświęcimiu zginął słusznie? Czy mój kolega szkolny Józio Ciołek, spalony żywcem, zginął
słusznie?
A teraz myślę o sobie dzisiaj: posiadam fotel, pantofle, maszynę do pisania; odwiedza
mnie historyk i opowiada o Bucharinie. Na ulicy kursują tramwaje, w co drugim lokalu aparat
tv, i chociaż życie nie jest nadzwyczajne, nikt jeszcze z głodu nie pada; zaś w gazetach pełno
o zbrodniach Stalina. Fakty są prawdziwe: ale przyznają Państwo, że sytuacja tak jakby się
przesunęła. Otóż jeżeli zadaniem historyka jest, jak mówi Taine „wymierzyć ciężar
rzeczywistości”, to ruch tej wagi, ilość odważników, sposób odczytania skali nie zawsze
zależy tylko od faktów. Zauważają to nawet cudzoziemcy odlegli od wypadków; by pozostać
przy tym przykładzie Bucharina: czytam wspomnienie dyplomaty angielskiego F. MacLeana,
który był świadkiem procesu, i zdumiony jego przebiegiem, zapytał dziennikarza Cholertona
z „The Sunday Telegraph”, który przebywał w Moskwie całe lata, co on o tym sądzi. „Och,
ja wierzę we WSZYSTKO, wyjąwszy FAKTY”. Jest to wielka zwięzła formuła, na temat
prawdy, która jest poza faktami.
Bywa nawet jeszcze dziwaczniej: fakty tak przytłaczają prawdę, że staje się niewidoczna.
Jest to główna moja pretensja wobec historyków, którzy obecnie tak intensywnie publikują.
Wymieniają oni zazwyczaj masę danych, które jednak na koniec wymijają sedno sprawy.
Październik’56, Gomułka, Marzec’68, stosy dokumentów, i ciągle coś się wymyka.
Dlaczego? Moim zdaniem, historycy robią odkrycia w papierach, które są dla wszystkich
zaskakujące, natomiast nie widać w nich oczywistości, która w owych czasach dla wszystkich
była dotykalna. Ogłasza się sprawozdania z nieznanych posiedzeń, zarządzenia numerowane i
datowane, które mało kto wtedy czytał, wielogodzinne narady specjalistów, polityków,
urzędników, którzy po nocy debatowali, gdy tymczasem na ulicy działo się zgoła coś innego;
ludzi niepokoiło całkiem nie to, i w ogóle wydarzenia, przeżycia, klimat był gdzie indziej, nie
w szufladach tych pracowicie rejestrowanych biurek. Wszystko to wciąż nie jest historią, jest
ona nie w materiałach, lecz w doznaniach; zdaje się, że ten rozjazd między archiwami i
autentyczną wycierpianą przez społeczeństwo treścią tworzy lukę w owej historiografii.
Natomiast najwięcej przynoszą, w moim odczuciu, pamiętniki osób postronnych, które po
prostu opowiadają, co je spotkało. Co prawda, i tutaj następuje deformacja: doznania
rozwiewają się: wygląda jakby opowiadający, owszem, przypominał sobie, ale też zachował
tylko owo wspomnienie: „rozchorowałem się wtedy ciężko” (ale już jestem zdrowy), „W
obozie próbowaliśmy jeść szczury” (ale obecnie jadam bigos). Nie czuje się jednak głodu,
gorączki, zagrożenia, owych niezwykłych stanów podniecenia, determinacji zbiorowej,
emocji społecznej, jaka wręcz decyduje o prawdzie wydarzenia historycznego. Niemniej
lektura podobnych dzienników budzi we mnie najmniej irytacji. Wygląda więc na to, że
stosunkowo jako tako najdokładniejszy jest zapis tego, co człowiek sam zobaczył.
Pomyślałem więc sobie, może z niejaką arogancją, że może i ja spróbowałbym sam określić,
co własnymi nerwami odczułem jako fałsz?

„GDYBY” I „PONIEWAŻ”
Syn mojego sąsiada, lat 12, pyta dlaczego wybuchła I wojna światowa? Pytanie istotne, bo
pierwsza wojna spowodowała drugą, zaś druga spowodowała Polskę, jak ona dzisiaj wygląda.
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W odpowiedzi usłyszał w szkole: na Bałkanach zamachowiec zamordował księcia
austriackiego, po czym wojna trwała 4 lata, i zostawiła 9 milionów zabitych. Chłopiec
zastanawia się: „A gdyby nie zamordowano tego księcia?”
Jest on na drodze do zostania złym historykiem. Mój nauczyciel w gimnazjum mawiał, że
między złym i dobrym historykiem jest różnica dwóch słów: „gdyby”, oraz „ponieważ”.
Denerwowali go polscy dziejopisowie, którzy działali w trybie: „Gdyby kto inny był
przywódcą powstania listopadowego...”, „Gdyby konstytucja 3 maja uwłaszczyła chłopów...”,
„Gdyby Sobieski zamiast do Wiednia, wybrał się na Gdańsk...” itd., to wtedy Polska byłaby
takim krajem, jak Imperium Brytyjskie.
Natomiast rzetelni historycy używają „ponieważ”, ponieważ nic nie dzieje się bez powodu,
zaś gdy się już stało, to inaczej nie będzie, i jest to jedyna droga, żeby zrozumieć historię.
Otóż gdy czytam naszych współczesnych publicystów, widzę unoszący się w powietrzu
kolosalny transparent z napisem GDYBY. Partia robiła błędy. Decydenci wydawali
niewłaściwe polecenia. Józef niepotrzebnie mordował. Ach, gdyby partia była nieomylna jak
papież! Ach, gdyby decydenci byli rozumni jak profesorowie Einsteinowie! Ach, gdyby Józef
był miłym, słodkim, przytulnym staruszkiem!

W ZAKŁADZIE KRAWIECKIM
Przestępstwa epoki stalinowskiej wyglądają w naszej publicystyce jakby wynikły z
kaprysu satrapy, tyrana i sadysty żądnego władzy. Otóż gdy tylko mam okazję, zapytuję
znajomych Rosjan, mniej więcej w moim wieku, jak mogło dojść do tego, jak oni to wtedy
odbierali? Zina, tłumaczka z polskiego, mówi mi: „Myśleliśmy, że to prawda, i że ci skazani
rzeczywiście byli niebezpieczni dla kraju, tym więcej, że przeważnie byli to ludzie władzy,
nawet Mołotow nie mógł obronić własnej żony, która została aresztowana: to wyglądało na
gwarancję, że nie oszczędza się nikogo”. Zaś znajdowaliśmy się w obliczu śmiertelnego
niebezpieczeństwa. ZSRR był wtedy jedynym w świecie krajem socjalistycznym, otoczonym
nienawiścią, wobec której dzisiejsze kawałki publicystyczne typu „Imperium Zła”, wyglądają
na pieszczoty przez jedwabną rękawiczkę. W której to akcji Polska była na pierwszej linii. I
bardzo proszę, żeby mi „Życie Literackie”, kol. Kobyliński i Atlas ze „Szpilek” nie
tłumaczyli, jak to zrobili w dyskusji ze mną, że Polska piłsudczykowska była budująca,
lśniąca, „piękniała z każdym dniem” (Atlas), i stanowiła „wyspę tolerancji”, bo tym razem nie
dam sobie wytłumaczyć, zaś jestem dwukrotnie starszy od Sz. Panów, i studiowałem na
„Uniwersytecie im. J. Piłsudskiego” od 1936 do 39, i byłem świadkiem naocznym, jak
mojemu koledze Jerzemu Kleinowi złamano kciuk prawej dłoni, ponieważ przytoczył
Marksa; gdy miało się poglądy nieco na lewo od Matki Boskiej, można było skończyć nie
jako magister, lecz w klinice.
Obecnie dyżurną potworną postacią jest Józef, jakby to on sam własnoręcznie mordował;
tymczasem historyk radziecki W. Siergiejew podaje, że w archiwach KGB znajduje się
trzysta tysięcy listów z donosami na podejrzanych z lat 30. Dlaczego żadna z pisanych
obecnie historii nie potrafi pokazać owego wręcz surrealistycznego dławiącego LĘKU, który
sprawił, że wspominam te lata jako zatykającą gardło duszną atmosferę, która rozwiała się
dopiero w latach 50-tych, i której zniknięcie odczułem jako dobrodziejstwo historyczne
mojego życia; koszmar nacjonalistycznych nienawiści, czego powracające obłoczki
pojawiające się obecnie znowu, obserwuję z największym przygnębieniem, na jakie mnie
stać.
Popieram jak najgoręcej rewizję stalinizmu, ale uważam, że nie ma ona wartości, jeśli nie
będzie poszerzona, rozwinięta, i uzupełniona tak, by nie ograniczała się wyłącznie do
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oskarżania Stalina jako schematycznego czarnego charakteru – prześladowcy, na czym
analiza się kończy – lecz by dawała pełny obraz epoki, zaś przede wszystkim, by postarała się
odtworzyć jej wyjątkowy klimat, i wynikłe z niego poglądy. Wszystko, co czytam ostatnio,
robi na mnie dziwne wrażenie, że potępia się kłamstwo, ale unika się prawdy, czego
rezultatem jest demagogiczna jednostronność, tym przykrzejsza, że występuje w masce
szlachetnego oburzenia. A. Sandauer przytacza mądrego historyka, który oglądał obraz
bardzo dokładnie wykonany, lecz bez zrozumienia dla znaczenia tego, co przedstawia:
„malarz, który w takim momencie widzi guziki, nie dostrzega historii”. Nasza aktualna
historiografia wygląda jak krawiecczyzna, i to nawet nie od szycia garniturów, lecz z szyldem
„poprawki, przeróbki i nicowanie podszewek”.
Ten mój tekst – jak już wzmiankowałem – wywołał szeroką dyskusję, której nie sposób tu
powtórzyć w całości; zainteresowani życzliwi Czytelnicy mogą ją znaleźć w numerach 31,
32, 35, 37 z miesięcy lipiec-wrzesień 1988 r. tygodnika „Polityka”. Pozwalam sobie jednak
przytoczyć, dla orientacji, dwie charakterystyczne typowe wypowiedzi. Mecenas Henryk
Nowogródzki zatytułował swoją polemikę „Brudna plama”: „Od pewnego czasu odsłaniamy
białe plamy... przeczytałem z obrzydzeniem i zdziwieniem tekst Z.K. i ogłaszam, że jest to
nowa plama, brudna plama. Można mi odpowiedzieć, że jest pluralizm i wolność słowa, ale
czy plugawa treść też korzysta z wolności? Tak pisać może człowiek, który niczego nie
przeżył, nie widział zbrodni, zdziczenia, łajdactw... Niech autor pomyśli o umierających w
kacetach, w obozach nie tylko hitlerowskich, ale także radzieckich w tajgach... Przecież w
redakcji ktoś odpowiedzialny czytał ten niebywały tekst... Jak długo można się godzić na to, że
ktoś udaje, iż funkcjonuje na wariackich papierach?... Uwaga! Kałużyński pisze o
Nieboszczyku (Józefie) z dużej litery, natomiast inne osobistości z małej... Tekst K. wyrządził
„Polityce” ogromną krzywdę... Chciałbym mieć nadzieję, że redakcja da wyraz temu, że
hasanie na jej szpaltach obrażające uczucia jej czytelników nie będzie powtórzone”.
„I na zakończenie. Jeżeli p. Kałużyński będzie chciał ze mną polemizować, oczywiście w
swoim stylu, to zapowiadam, że nie będzie z mojej strony kontrrepliki, że nie pójdę do sądu,
bo nie mam ochoty się z nim spotkać nawet na sądowej sali”.
Na co odpowiedział K.T. Toeplitz pt. „Trochę wstyd...”. „Mecenas Nowogródzki wyraża
zdumienie: „jak długo można się godzić na to, że ktoś udaje, iż funkcjonuje na wariackich
papierach?”
Otóż myślę, że dosyć długo. Kałużyński w swoim artykule zastanawia się po prostu, czy w
całej obecnej fali porachunków ze stalinizmem, nie ma uproszczenia, czy wystarczy – aby
wyjaśnić zbrodnie i nieprawości – powoływać się na zbrodniczy charakter Josifa
Wissarionowicza, czy do oceny tych lat, wystarczają kryteria moralne i święte oburzenie i
dochodzi do wniosku, że nie, że nie wystarczają. Zauważa też – całkiem trafnie, że w
stalinizmie – zwłaszcza polskim – istniała pewna strefa normalności (której nie miał na
przykład hitleryzm) i obecny skondensowany obraz zbrodni, nie pokrywa się z wersją
wypadków wielu przeciętnych ludzi. W końcu mec. Nowogródzkiego też spotykałem w tamtym
czasie, w niezłym zdrowiu i humorze...
Jeśli do powiedzenia tego potrzeba „wariackich papierów”, to ja proszę o drugi
egzemplarz.
W historii wszystkich polskich „przełomów” i „odwilży” zawsze najbardziej nieprzyjemne
wrażenie sprawiali na mnie terroryści wolności. Według nich, jeśli kto nie krzyczy wraz z
innymi „hańba” i „zdrada”! należy go natychmiast w imię wolności aresztować,
napiętnować, w najlepszym razie zelżyć. Taką wersję wolności terrorystycznej prezentuje
mec. Nowogródzki wobec Kałużyńskiego. Aż dziwne, że to obrońca, a nie prokurator.
Autor „Brudnej plamy” nie podejmuje dyskusji z. „Moją wersją wypadków” lecz ocenia
osobę jako wariata. To tak, jakby kogoś, kto wątpi, czy syfilis bierze się tylko z siusiania pod
wiatr, nazwać syfilitykiem.
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Ludzie według mec. Nowogródzkiego dzielą się na przyzwoitych i kanalie w myśl kryteriów
trudnych do obrony. Jest to podział zbyt dowolny, aby posługiwać się nim w sprawach
poważnych. Trochę wstyd...”
NAOCZNI ŚWIADKOWIE HISTORII
Historyk J.P. Vuillermin zrehabilitował Nerona, który do tej pory uchodził za jednego z
potworów historii. Oczyścił go z zarzutu podpalenia Rzymu, wytłumaczył wyroki śmierci,
jakie wydał cesarz, nieuniknioną koniecznością państwową (okazuje się, że inni władcy o
doskonałej opinii wysłali na szafot wielokrotnie więcej ofiar), zaś prześladowanie
wyznawców Chrystusa również daje się usprawiedliwić politycznie, ponieważ stanowili oni
wówczas ferment anarchiczny, niebezpieczny wobec zasad rzymskich; zresztą liczba
straconych miała być stosunkowo niewielka – mniej niż stu.
Co najciekawsze, Neron, jako śpiewak, przedstawiany jako szmirus, który sam siebie
niesłusznie uważa za artystę, był jednak dobrym muzykiem, i według naszego standardu,
zająłby miejsce jakiegoś Mendelssohna. Wszystko, co o nim Sienkiewicz wypisuje w „Quo
vadis”, ma to być jedna potwarz, wymyślona przez propagandę chrześcijańską.
Rewizja zaiste sensacyjna. Ale bardzo podobne przeprowadzał, w naszej literaturze, hrabia
Karol Hubert Rostworowski, skądinąd demonstracyjny katolik. W jego dramacie „Judasz z
Kariothu” Judasz był uczciwym, gorliwym, rzetelnym człowieczyną, o ciasnych horyzontach,
który nie mógł pojąć misji Jezusa, i wydał go w najlepszej wierze, sądząc, że przyczynia się
do odzyskania równowagi społecznej, zachwianej agitacją Mesjasza. Podobno Ludwik Solski
grał tę postać w sposób tak przejmujący, że widownia nienawidziła apostołów. W „Kaliguli”
Rostworowski przedstawił następnego – obok Nerona – największego oprycha starożytności,
jako moralistę, pogardzającego nikczemnością otoczenia, i który pozwolił rozmyślnie się
zamordować, mimo że znał spisek i mógł go udaremnić, a to dlatego, że miał już dosyć tej
obrzydliwej ludzkości dokoła. Rostworowski przestrzegał autentyczności w szczegółach;
specjaliści nie znajdowali u niego błędów, prócz, oczywiście, owego zasadniczego; ale w jaki
sposób można udowodnić, że to błąd? Gdy historycy zgłosili pretensję do Rostworowskiego,
odpowiedział, że opierają się na Swetoniuszu, który był blagierem, i na Tacycie, którego już
współcześni traktowali jako „kłamcę” (rzeczywiście), i który z powodów politycznych
nienawidził cesarzy i szkalował ich rozmyślnie.
Rzecz w tym, że historycy uzależnieni są od dokumentów, pozostawionych przez
świadków. Kim zaś jest świadek? „Pojedynczy świadek to żaden świadek”, powiadali
prawnicy rzymscy, właśnie ci z epoki Tacyta. Z czego jednak wynika, że jeżeli świadków jest
dwóch, albo jeszcze więcej, to wtedy trybunał może już ich wziąć pod uwagę. Tylko że
zasada ta, być może operatywna w sądownictwie, jest jednak wciąż niewystarczająca w
historii. Tutaj dziesięciu świadków wciąż i zawsze może być dziesięcioma blagierami. Mam
na ten temat doświadczenia. Sam bowiem jestem świadkiem: należę do pokolenia, które w
odróżnieniu od obecnego, miało cztery a nawet pięć oddzielnych życiorysów. Niedawno mój
znajomy rówieśnik żegnał się ze mną, ponieważ zdecydował wyjechać za granicę.
„Zaczynam szósty życiorys” – powiedział mi.
Otóż ostatnio mnożą się opracowania historyczne, tyczące owych „moich” życiorysów.
Polska Piłsudskiego; kampania wrześniowa; okupacja; etap stalinowski; okres gomułkowski;
paru dziejopisów wzięło się już też do „gierkowszczyzny”. Czytam to wszystko z rosnącym
osłupieniem: dalibóg nie mogę w tym sam siebie rozpoznać, czy ja aby na pewno wtedy
żyłem? Rozmawiałem z autorami pracy o Wrześniu 39, z której wynikało, że właściwie już
wtedy wygraliśmy wojnę i tylko definitywne rozwiązanie przeciągnęło się jeszcze parę lat;
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były tam opisane manewry korpusów, ruchy odwodów, przesunięcia decydujące,
kompromisowe, bądź unikowe, armii B z D, do C, przytoczone były dziesiątki pism
sztabowych, rozkazów generałów, sprawozdań wydziałów zaopatrzenia, itd., obraz kampanii,
którą powinien studiować Napoleon, by nie popaść w Waterloo, i która tylko dlatego
zakończyła się nie wyjaśniona, bo wzięła i zakończyła się nie wyjaśniona. „Proszę pana –
mówię mu – nie rozpoznaję w pańskiej książce niczego z tego, co przeżyłem; przeszedłem
wtedy na piechotę pół kraju, poczynając od zbombardowania Lublina 9 września, aż do
końca; była to nie wojna, lecz bieganina, i byłem świadkiem, na każdym kroku niedołęstwa,
dezorientacji i bezmyślności”. „Pana wrażenia – odpowiada mi on – są typowe dla
prywatnego uczestnika, który widzi, na rogu ulicy, tylko to co ma przed oczyma, ale nie może
zdać sobie sprawy z całości; ja tymczasem odbyłem spotkania z przeszło dwustu
kombatantami na stanowiskach wówczas”. Ta nasza wymiana zdań, to była istna rozmowa
gęsi z prosięciem.

GLORYFIKACJA ALBO PASZKWILANCTWO
Ale podobnie jest z historią okupacji, czy powstania warszawskiego. Autor francuski,
Jean-Francois Steiner, napisał książkę „Varsowie 44”, wyd. Flammarion. Oto jej recenzja w
„L’Express”: „Dzieje zbiorowego aktu samobójczego. Przekracza granice absurdu (aux
limites de 1’absurde)”. Cholera z tymi Francuzami. Nie można wybić im z głowy
racjonalizmu. Ale gdy M. Białoszewski, w pamiętniku z powstania wyraził opinię jakby
zbliżoną, omal go nie zlinczowano, i do Związku Literatów przyszła petycja zbiorowa by go
wyrzucić (autentyczne). „Polityka” opublikowała wspomnienia z okresu błędów i wypaczeń,
osobistości, które miały niejakie uczestnictwo w błędach i wypaczeniach: redaktor wieloletni
„Życia Warszawy”, H. Korotyński, G. Lasota, listy syna Zambrowskiego; wynika z nich, że
zwalczali oni błędy, prostowali wypaczenia, i ratowali prześladowanych.
Wymieniam tu ich, bo się z nimi personalnie stykałem, ale przysięgam, daję uroczyste
słowo honoru, jak Boga kocham, nie zamierzam tu niczego prostować, czy coś
powiedziałem? Państwo mogą zaświadczyć, że ani słowa nie pisnąłem. Powiem tylko tyle, że
gdy słyszę nieraz – zdarza się to w rozmowie z pisarzami, filmowcami, artystami, gdy
proponuje im się, by zajęli się jakimś tematem współczesnym, i odpowiadają, że za wcześnie,
nie ma dystansu, HISTORIA TO OSĄDZI, wtedy, słysząc te deklaracje zaufania do
przyszłego dziejopisarstwa, kładę się na podłodze i ruchem wirowym tarzam się ze śmiechu.
Historyk W. Siergiejew opisuje, jak do cara Aleksandra III przyprowadzono starego
chłopa, który był świadkiem bitwy pod Borodino w r. 1812. „Tak jest – opowiadał chłop –
wszedłem na drzewo, i oglądałem całą bitwę od początku do końca. Widziałem Napoleona –
bolszoj czeławiek, olbrzymi wzrostem, z długą białą brodą do samych kolan”. Był to
NAOCZNY ŚWIADEK HISTORII.

CHICHOT Z TAMTEGO ŚWIATA
Fałszerstwo jeszcze innego rodzaju – wobec spadku kulturalnego – zostało dokonane z
okazji pogrzebu Witkacego. Oto moja deklaracja sprzeciwu:
Protestuję przeciwko manipulacji, jaka odbyła się z okazji sprowadzenia zwłok St. I.
Witkiewicza, i której dokumentem jest opublikowany w nr 17 „Polityki” tekst Jacka
Sieradzkiego „Coś ty uczynił ludziom, Witkiewiczu?” Wygląda na to, że rodacy zamordowali
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pisarza po raz drugi, bez porównania bardziej skutecznie niż to zrobił on sam popełniając
samobójstwo: bowiem prawdziwą śmiercią artysty jest sfałszowanie jego posłania.
I tak czytamy: „Mszę żałobną odprawili ksiądz dziekan Curzydło i ksiądz prof. Józef
Tischner; warto odnotować ten gest Kościoła wobec artysty, którego życie i śmierć stały
nierzadko w konflikcie z doktryną wiary”. Z czego wynika, że Kościół okazał imponującą
wspaniałomyślność, zaś autor sprawozdania jest tą wielkodusznością wzruszony.
Rzeczywiście, przedstawiciele Kościoła zrezygnowali tu z zasady, która odmawia opieki
liturgicznej ateuszowi, kacerzowi i samobójcy (Witkiewicz reprezentuje wszystkie te trzy
wypadki).
Właśnie niedawno, w moim rodzinnym mieście, Kościół odmówił pochówka mojemu
starszemu koledze Stanisławowi W., który targnął się skutecznie na życie; ta surowość
klerykalna wprawiła w popłoch okolicznych wiernych, nakłaniając ich do należytego liczenia
się z Kościołem (fakt autentyczny odnotowany w prasie miejscowej, nie podaję szczegółów,
by nie wyglądało na donos). Dlaczego więc, ach, dlaczego, zrobiono dla Witkiewicza
wyjątek? Ach dlatego, że jest on postacią na publicznym widoku, i Kościół skorzystał z
okazji, by być obecnym, by pokazać swoje znaczenie, by się zaznaczyć. Co o takim
postępowaniu mógł sądzić Jezus, możemy przekonać się zaglądając do Ewangelii św.
Mateusza, 23/5, gdzie traktuje się o posługiwaniu się religią przez faryzeuszy „w celu by ich
ludzie widzieli”.
Jednak niezależnie od wspaniałomyślności Kościoła i entuzjazmu Sieradzkiego, wyłania
się pytanie najważniejsze, czy sam Witkiewicz życzyłby sobie podobnej celebracji.
Odpowiada on sam na to z absolutną dobitnością: bowiem w imieniu artysty, żywego czy nie,
przemawia jego dzieło. Opinia o Kościele: „A bydlę głupie! Na kolana, prochu nędzny! Ukorz
się przede mną, to ja zastępuję Boga w Trójcy Świętej Jedynego! – zakrzyknął głosem
natchnionym ksiądz Hieronim, i schował browning do kieszeni spodni zakasując sutannę”
(„Pożegnanie jesieni”, str. 60, wyd. 1983). To jest sąd Witkiewicza o terroryzmie Kościoła.
Tyczy on jednak katolicyzmu rzymskiego ponieważ Witkiewicz – przedziwne, zaskakujące,
ale prawdziwe – sądził, że Polacy winni należeć do Kościoła wschodniego (tak jest!),
zarówno ze względu na ich mentalność cywilizacyjną (jego terminologia), jak też z tej racji,
że Kościół ortodoksyjny pozbawiony agresywności politycznej, bliższy jest nauce Jezusa. Ks.
Curzydło i ks. Tischner jednak wybaczyli Nieboszczykowi ten dziwaczny pogląd.
Niemniej jednak, wciąż narzuca się pytanie, co by Witkiewicz sądził o pogrzebie, jaki
sprawili mu adorujący go jakoby Państwo, którzy tłumnie szli za konduktem, jak to opisuje
Sieradzki. Witkiewicz położył się pod drzewem w pogodny dzień 18 września 1939 roku,
przeciął sobie żyły ręki, i zmarł z upływu krwi; wylało się z niego jej tyle, że trzeba było jego
zwłoki wyrąbywać siekierą z marynarki, która zmieniła się w stwardniały skrzep po jednej
stronie jego ciała. Otóż Witkiewicz był osobą, która jak najbardziej mogła zadecydować o
sposobie swojego zejścia: mogło to zdarzyć się w szpitalu z opieką lekarską; mogło to
nastąpić wśród rodziny, przyjaciół i sympatyków na przyzwoicie zasłanym łożu; mogło się to
nawet odbyć na linii frontu, ponieważ Witkiewicz miał praktykę: był oficerem armii carskiej,
i – ciekawe – w chwili wybuchu Rewolucji, został wybrany przez swój pułk do rady
żołnierskiej, co rzadko się zdarzało osobom mundurowym z dystynkcją. Stało się jednak
inaczej: Witkiewicz wybrał śmierć jaką wybrał, i zresztą przygotowywał ją od dawna: w jego
pismach znajdujemy raz po raz refleksje o podobnym sposobie zejścia („Tylko myśl o
samobójstwie podtrzymuje mnie przy życiu”), i niejednokrotnie stwierdza on, że
najłagodniejszym sposobem jest albo zamarznięcie, albo wykrwawienie (co też potwierdzają
fachowcy od medycyny, dziedzina którą Witkiewicz studiował, (por. „Narkotyki-Niemyte
dusze”, PIW, 1979). W „Pożegnaniu jesieni” Atanazy planuje samobójstwo w dolinie
górskiej, w promienny dzień, gdy słońce jest w zenicie, i gdy jedynym świadkiem jest natura.
„Mój testament. Życzę sobie, żeby moje ciało zostało złożone na wóz drabiniasty, bez
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jakiejkolwiek ceremonii, i zawiezione do lasu, w miejsce gdzie jest fosa oddzielająca zarośla
od pól: proszę by mnie tam zakopano, i od razu posadzono na owym miejscu trawę, zioła i
mech leśny, tak żeby ślad mojego grobu zniknął raz na zawsze z powierzchni ziemi, i by nikt
nie wiedział, gdzie leżą moje zwłoki: pochlebiam sobie, że w podobny sposób pamięć o mnie
przepadnie, prócz tych osób, które będą życzyły sobie, na własną odpowiedzialność, o mnie
pamiętać”.
To nie są słowa Witkiewicza: jest to ostatnia wola de Sade’a. Niemniej w pismach
Witkacego znajdujemy, raz po raz, podobną decyzję: „Zniszczę się tak, że nie pozostanie ze
mnie nic – nawet wyrzut sumienia”. Nie bez racji można zestawić te dwa testamenty,
ponieważ jeden i drugi stanowią demonstrację oraz wyrażają konsekwentnie, uparcie, do
ostatniej chwili, misję ich autorów: są odpowiednimi zakończeniami życia. Oczywiście,
różnią się: de Sade nie zamierzał się zabić i zmarł ze starości w więzieniu, nie ustępując
jednak ani na chwilę ze swoich poglądów, w których jednakże jest podobny do Witkiewicza.
Przypuszczam, że de Sade zwróciłby uwagę Witkiewicza, gdyby ten go znał; ale pisma
markiza nabrały rozgłosu dopiero po wojnie. Łączy ich to, że jeden i drugi są
nieprawdopodobnie odważnymi eksperymentatorami. W dodatku, stawiają sobie podobne
pytanie: gdzie jest granica ludzkiej indywidualnej wolności? By na nie odpowiedzieć,
odrzucają wszystko co jest w poważaniu, co zostało ustalone, a co jednak wydaje im się
wątpliwe: prawo, religia, państwo, rodzina, interes ekonomiczny; zaś rozwiązania szuka się w
doprowadzeniu do krańca w dążeniu do wolności.
De Sade, w przekonaniu, że natura popycha człowieka do seksu i przemocy, opisywał
niesłychane zbrodnie i fantastyczną rozpustę, starając się obserwować, do jakiewgo finału ten
potworny eksperyment go doprowadzi, za co zamknięto go do końca życia. Doświadczenie to
nie jest obce bohaterom Witkiewicza, którzy są dzikimi erotomanami, i nie liczą się z
kodeksem (np. Atanazy w „Pożegnaniu jesieni” ma przynajmniej trzy zabójstwa na sumieniu,
jeżeli jest to zwrot na miejscu, jako że z sumienia w ogóle zrezygnował), w dodatku
uprawiają narkomanię, jako jeszcze jedną próbę wyzwolenia się wewnętrznego i wyjścia poza
swoją świadomość w eksperymentalne nieznane. Ale zamiar Witkiewicza jest szerszy niż de
Sade’a: tyczy on również kultury, społeczności, historii.
Tu mamy następny rozdzierający uszy zgrzyt na uroczystym pogrzebie w Zakopanem.
Tytuł sprawozdania Sieradzkiego brzmi: „Coś ty uczynił ludziom, Witkiewiczu?”, i odnosi
się do przemówienia nad złoconą (zapewne) trumną, „witkacologa” (tak go określa Sieradzki)
Janusza Deglera, który powołał się na wiersz Norwida: „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?”
(że go skazali), „Coś ty Italii zrobił, Alighieri?” (idzie o Dantego, którego Florentyjczycy
wygnali) itd. Pomijam już, że ten dramatyczny apel o krzywdę w karierze zgoła nie pasuje do
Witkacego, który za życia był pupilem, zaś obecnie jest drukowany, wystawiany, tłumaczony;
jeśli się nie mylę, na niemiecki przełożono wszystko co napisał. Co prawda, wystawiany jest
niedorzecznie, ponieważ z błazeńskimi cyrkowymi wyczynami, które zacierają jego myśl,
drukowany z dziwacznymi komentarzami K. Puzyny, który z uporem traktuje go jako
„prekursora” jakichś tam którychś tam awangard, które po nim nastąpiły (ulubiona metoda
polonistów: każdy jest prekursorem bądź epigonem czegoś tam), jednocześnie z pominięciem
ideologii Witkiewicza. Niech będzie, trudno, fałszywych komentatorów nie da się odpędzić:
niemniej nie jest prawdą, że Witkiewicz jest niedostępny, nieobecny, zbojkotowany.
A jednak, trudno byłoby znaleźć cytat bardziej NIEODPOWIEDNI, jak owe „Coś ty
uczynił ludziom?” Bowiem Witkiewicz nigdy nie pragnął dawać przykładu, przywodzić,
prorokować, wieszczyć; przeciwnie, był czymś w rodzaju „anty-wieszcza”, i przypuszczał, że
jego myśl dotrze tylko do specjalnie nią zainteresowanych. Ów patetyczny zwrot „Coś ty
uczynił!” staje tu godnie wobec podobnych sławnych trafnych komentarzy, jak wypowiedź
owego krytyka, który o tragicznym tańcu w finale „Wesela” Wyspiańskiego napisał, że
„pomimo nieporozumień, całość kończy się wesołym oberkiem”.
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Witkiewicz popełnił samobójstwo w dzień po wkroczeniu armii radzieckiej 17 września
1939. Kłopotliwa data dla komentatorów, którzy zabiegali o jego publikację w kraju; jeden z
nich, starając się o jakieś usprawiedliwienie, pisze, że Witkacy zwlekał aż do tego czasu, w
nadziei, że ZSRR wystąpi przeciwko faszyzmowi, i błędnie ocenił, że tak już nigdy się nie
stanie, to oczekiwanie go zawiodło, co wpędziło go w przedwczesną niesłuszną rozpacz: nie
przewidział Stalingradu. Jest to zgoła zbędna gimnastyka publicystyczna. Jest oczywiste, jaki
Witkiewicz miał tu pogląd: opis kraju pod rządami marksisty Tempego oraz śmierć
Atanazego zabitego przy przekraczaniu granicy fantazyjnego państwa komunistycznego nie
zostawiają wątpliwości („Pożegnanie jesieni”). A jednak, a przecież, Witkiewicz miał
zainteresowanie dla komunizmu, co przejawia się w szacunku, jaki jego bohater Atanazy,
mimo wszystko, ma dla dyktatora Tempego, i w wielu innych wypowiedziach, (np. Izydor w
„Jedynym wyjściu” był „skończonym komunistą abstrakcyjnym”, „w tych hiperparszywych
czasach tchórzostwa i duchowej nędzy, wśród duszących wszystko Icompromisów”, str. 14,
wyd. 1968).
Niemniej komunizm był nie do przyjęcia dla Witkiewicza, ale podobnie było z
kapitalizmem, i w ogóle ze wszystkim: Witkiewicz sądził, że skończył się świat jego kultury,
i że nie ma dla niego miejsca w nadchodzącym mrowisku, bez względu na to, jakie ono
będzie, prawe, lewe, faszystowskie, amerykańskie czy marksistowskie. Jakie to ma dla nas
znaczenie?
Witkiewicz był arystokratycznym unikatem, życzył sobie by go traktować jako unikat, i
cała jego wartość polega na tym, że jest unikatem, nie zaś „przykładem” do naśladowania.
Pod tym względem jest bezcenny. Dokonał on, podobnie jak de Sade, eksperymentu za nas,
na który nie możemy sobie pozwolić, lecz w którym możemy dzięki niemu uczestniczyć;
czytając Witkiewicza, dowiadujemy się o rezultatach nieprawdopodobnie ryzykownego
doświadczenia moralnego, w jakie odważył się on zagłębić, co nas z kolei zwalnia od
podobnej próby; takie „zastępstwo psychologiczne” jest cechą wielkiej twórczości.
Przepraszam, że powiem tu coś od siebie; nie zgadzam się z żadnym poglądem
Witkiewicza, należę do kultury mojego wieku obcej dla niego, jestem przywiązany do mojego
mrowiska odrażającego dla niego, i jednocześnie szanuję go z całego serca, zdaje się, że
bardziej niż ci, którzy robią z niego małpę swoich interesów i którzy, jak to opisał Sieradzki,
tłumem zadeptali go na pogrzebie; jeżeli jego cień trafi na ten felietonik dziennikarzyny,
sądzę, że się uśmieje, jeśli oczywiście cień może chichotać, ale myślę że cień Witkiewicza to
potrafi.

PRZYJACIELE MOSKALE
Na zakończenie tego rozdziału o kłopotach z historią pozwalam sobie podać parę
ciekawostek marginesowych, które jednak łączą się z tematem, i być może, będą stanowiły
jego drobne kuriozalne uzupełnienie: spotkanie z Rosjanami, sprawa filmu „Przesłuchanie”,
dziwactwa nowej terminologii politycznej...
Odbyłem ciekawą rozmowę z parą znajomych z Moskwy, którzy przejeżdżali przez
Warszawę, na temat co odczuwa się tam w związku z pierestrojką. Wiemy o tym, w gruncie
rzeczy, niewiele: słyszymy o hasłach, czytamy deklaracje, dowiadujemy się o akcjach, ale
jakie emocje, jakie przeżycia, jaki stan ducha, w osobistym ludzkim odbiorze, panuje tam
obecnie?
Moi rozmówcy mają około pięćdziesiątki, są pracownikami naukowego instytutu
filmowego oraz gorącymi zwolennikami pierestrojki. Odpowiada ona, ich zdaniem, zmianie
mentalności, jaka dokonała się ostatnio. Mianowicie, obywatele radzieccy są skłonni
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zrezygnować z misji światowej i chcieliby się zająć swoją okolicą. Bowiem życie ostatnich
pokoleń polegało na uczestnictwie w kolosalnych akcjach, które miały zmienić oblicze
stulecia. Był to cykl wstrząsów, wymagających poświęceń; kolektywizacja, mobilizacja
ideologiczna, wojna, rywalizacja z imperializmem amerykańskim, budowa mocarstwa
atomowego. Otóż ostatnio, wysiłek ten, mimo że wciąż kosztowny, nie przynosił rezultatów:
ani sytuacja świata, ani narodu nie zmieniła się. W związku z czym rosła niechęć do
zajmowania się globem ziemskim, oraz ochota, by postarać się, po prostu, o przyzwoite życie.
„Dlaczego nie mielibyśmy być jak Włosi, którzy jedzą makaron, i popijają wino, nie
zastanawiając się, jaka jest sytuacja w Nikaragui albo Holendrzy, których nie obchodzi budżet
zbrojeniowy ich rządu?” Czy warto ponosić podobne ofiary po to tylko, by nazywać się
obywatelem czołowego mocarstwa, i nic więcej? Przecież wysiłek, wymagający owej
pozycji, obrócony na potrzeby codzienne, mógłby przynieść dobrobyt, jakim cieszą się inne
kraje o skromniejszych ambicjach.
„W takim razie – mówię ja na to – trzeba będzie z tych ambicji zrezygnować”. „Bardzo
chętnie” – odpowiadają mi Sierioża i Zina. „ZSRR nie musi prowadzić polityki światowej,
pchać się do Afryki i szachować Amerykanów na Karaibach, by czuć się bezpiecznie: potrafi
się obronić, zresztą nie wygląda, żeby ktoś mu zagrażał. I nawet przeciwnie,
nieuczestniczenię może być dla nas korzystne”.
Tu przekonuję się, jak olbrzymie są różnice w sposobie myślenia, z czego nie udajemy
sobie sprawy. W okresie pobytu dwóch przyjaciół, w prasie polskiej trwał zgiełk na temat
rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, zmowy Hitlera ze Stalinem, „czwartego rozbioru
Polski”, itd. Znajomi z Moskwy reagują ze zdziwieniem. Okazuje się, że było to jedno z
posunięć Stalina, które miało aprobatę i zatarło wrażenie czystek: wywołało wrażenie, że
Józef rzeczywiście broni kraju. Ma to związek z jedną z wielkich obsesji tamtejszych,
datujących się jeszcze z minionych stuleci: że Zachód chce się posłużyć Rosją do załatwiania
swoich porachunków. „Ani kropli krwi rosyjskiej w obronie interesów Paryża”, powiedział
Krapotkin. Jedna z głównych pretensji wobec caratu w roku 1914 była właśnie, że dał się
wciągnąć w wojnę europejską, i jednym z głównych powodów sukcesu Lenina było hasło
bezwarunkowego pokoju. Z tego względu Józef, który przyczynia się do konfliktu innych,
lecz bez udziału ZSRR, i tylko stara się zagarnąć ile się da, wyglądał na jak najlepszego
patriotę.
„A jednak była to zdrada Rewolucji – udzielenie poparcia faszyzmowi oraz udział w
zniszczeniu Polski” – mówię ja na to. „U nas tego tak nie odbierano, wręcz przeciwnie.
Wyobraź sobie, np., że obecnie wybucha wojna między ZSRR i Chinami. Kogo poprą Stany
Zjednoczone? Oczywiście Chiny, mimo że jest to kraj komunistyczny; nie mogą postąpić
inaczej, bo taka jest logika polityczna. W wypadku Stalina, prócz tej konieczności, była
jeszcze ideologia, właśnie ideologia: jako komunista, wyznawał on doktrynę Lenina o
nieuchronnej wojnie imperialistycznej między krajami kapitalistycznymi: z chwilą, gdy ona
wybuchła, starał się ją podtrzymać, co oznaczało pomoc dla Hitlera. Rok 1940 był
szczytowym w popularności Stalina w samym kraju, i to nawet wśród rosyjskich
nacjonalistów. Wyglądało wtedy na to, że ZSRR wyłącza się z biegu wypadków, co było
życzeniem wszystkich z nas, i obecnie jest podobnie”.
Słucham osłupiały. „A więc w wypadku – mówię ja na to – gdyby Niemcy zażądali zwrotu
naszych ziem zachodnich, wy będziecie tylko pili wino i jedli makaron, to jest przepraszam,
żłopali wódę i zagryzali ogórkiem?”. „Tego to my nie wiemy – odpowiadają ostrożnie moi
przyjaciele, najwyraźniej nie chcąc mnie urazić – ale tak w ogóle, to byśmy wam radzili,
żebyście się sami postarali o jakieś zabezpieczenie”.
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AKTORKI MĘCZENNICE
W naszym kraju, który jest tak dziwny, tak dziwny, tak dziwny, że czasem człowiek stawia
sobie pytanie, czy on w ogóle istnieje, wśród dziwów, których ostatnio namnożyło się
wyjątkowo, jednym z najdziwniejszych jest kariera filmu „Przesłuchanie”.
W dramacie tym Krystyna Janda zostaje aresztowana i poddana torturom, w tym m.in.
zmuszona do picia ze spluwaczki, co może nie jest trafnie wymyślone, bo spluwaczki
zazwyczaj są puste; czy Państwo widzieli kiedy, żeby ktoś pluł do spluwaczki? Inne
szczegóły też są wątpliwe, np. owi śledczy znęcają się nad Jandą, by zmusić ją do złożenia
podpisu pod fałszywym oskarżeniem kogoś tam, co robi wrażenie, że ówczesne władze
szalenie legalnie przestrzegały przepisów, skoro potrzebowały aż takiego dokumentu, by
kogoś pogrążyć. Ale są to drobiazgi o małym znaczeniu, można je traktować pretekstowo,
jako symbole łajdactw w ogóle; najważniejsze jest, że okrucieństwa są sugestywne, i film
budzi nienawiść, uczucie pożądane w tych czasach.
Jednak rozpatrywane obiektywnie, „Przesłuchanie” jest najbardziej antypolskim filmem
kiedykolwiek nakręconym.
Weterani z Armii Kościuszkowskiej zgłosili protest na temat mundurów, w które ubrani są
siepacze z „Przesłuchania” (czapki z żółtym otokiem, barwy l dywizji), ale jak okazuje się,
było to zamierzone, bo autorzy „chcieli w ten sposób podkreślić rodowód sił złowrogiego
systemu”, który zorganizował to wojsko jeszcze podczas wojny na Syberii („Kultura”, nr
2/90).
„Przesłuchanie” ma w tym względzie tylko jednego konkurenta, film hitlerowski
„Heimkehr” z r. 1941, który jest w posiadaniu naszej „Filmoteki”, i był ostatnio pokazany w
„Iluzjonie”. Podobieństwa są uderzające i nawet zastanawiałem się, czy autorzy
„Przesłuchania” nie znali „Heimkehr”. Jest on pod niektórymi względami lepszy, np. jeśli
idzie o główną rolę, nauczycielki niemieckiej prześladowanej przez Polaków, granej przez
najwybitniejszą ówczesną aktorkę tamtejszą Paulę Wessely. Janda jest oczywiście
sugestywna, lecz jednostronna, i najlepiej wychodzą jej postaci o ostrych charakterach; ma
ona w sobie twardość, którą wyczuwa się od pierwszej chwili, i już po paru minutach
jesteśmy pewni, że nie załamie się ona do końca, i tylko obserwujemy, co też nasza armia
jeszcze wymyśli, żeby jej dokuczyć. Natomiast Wessely jest samą wrażliwością, jednym
kłębkiem nerwów, i widz drży z niepokoju, czy nie zostanie zamęczona na śmierć prze owe
polskie zwierzęta.
Natomiast gorzej w filmie hitlerowskim wypadł Bogusław Samborski, grający głównego
prześladowcę Pauli, aktor Teatru Narodowego, specjalista od ról carskich policmajstrów w
ówczesnym kinie, który za udział w „Heimkehr” został następnie wykluczony ze Związku
Artystów Scen Polskich i zmarł w Ameryce Południowej. Otóż w „Przesłuchaniu”
równoległą rolę majora-prześladowcy Jandy wykonuje Gajos i tworzy żywą postać
inteligentnego pogodnego sadysty; uważam, że jego udział nie został doceniony, bo cały
entuzjazm krytyki skierowany został na Najdę. Daję słowo honoru, że piszę to bez cienia
jakiejkolwiek ironii, jestem zawodowym dziennikarzem filmowym i doceniam przyzwoitą
robotę.
Premiera „Przesłuchania” była istnym świętem narodowym. W tygodniku „Film” (3/90)
czytamy, że w kinie „Skarpa”, „najlepsza publiczność oklaskiwała reżysera na stojąco”, że
jest to „najpopularniejszy polski film ostatniego dziesięciolecia”, i dzięki niemu „po latach
zastoju narodziło się nowe kino młodych” (o jakie filmy chodzi nie podano). Reżyser
oświadczył, że „ma uczucie jak ojciec, którego dziecko okrzyknięto geniuszem”.
Dwie największe ciekawostki rezerwuję na koniec. Film został nakręcony 8 lat temu, za
władzy zwanej komunistyczną, przez komunistyczne ministerstwo kultury, zaś środki
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dostarczyła reżyserowi ówczesna komunistyczna buchalteria. Druga ciekawostka: reżyser jest
obecnie obywatelem kanadyjskim, nasz kraj określił jako „ogród zoologiczny” i żywi
„podziw dla wartości, które reprezentuje Zachód, zdobyczy, które oferuje, od wolności
poczynając, a na technice kończąc” (wywiad w tyg. „Film”, 3/90).
A jednak premiera „Przesłuchania” ma pewną wartość: prowadzi do sformułowania
pytania, gdzie kończy się rozprawa ze zbrodniami systemu, oraz zaczyna się szkalowanie
własnego kraju? Wygląda na to, że jest to granica niemożliwa do ustalenia, niby owe liczby
niewymierne w matematyce, które gdzieś powinny być, ale nigdzie ich nie ma.
W tymże 3 numerze „Filmu” Bożena Janicka stwierdza: „Jest to film tabu, i nikt by dziś
nie ośmielił się go zaatakować”. Przepraszam Panią, ja się ośmielam.

DROBIAZGI HERALDYCZNE
Przyjęło się ostatnio demonstracyjne używanie zwrotu „sowiecki”, zamiast radziecki. Jest
to, z punktu widzenia lingwistycznego, psucie polszczyzny, ponieważ słowo to nie pochodzi z
naszego języka: wyobraźmy sobie jakby to wyglądało, gdybyśmy zachodnich sąsiadów
nazywali „dojczery” („Deutsche”), mimo że mamy staropolskie słowo „Niemcy”. Paradoks
polega na tym, że owego wyrazu używają zagorzali patrioci, którym polszczyzna powinna
być droga. Zdarzają się tu surrealistyczne niekonsekwencje, np. słyszałem w radiu
przemówienie ze zwrotem „sowiecki”, w którym jednocześnie dwa razy padło słowo
„wiodący”, które jest jednym z najbardziej nieestetycznych rusycyzmów.
Tuż po wojnie funkcjonowała komisja językowo-historyczna, która jak na owe czasy
improwizacji, reprezentowała nadspodziewanie wysoki poziom. To jej, między innymi,
zawdzięczamy ustalenie blisko trzech tysięcy nazw miejscowości na ziemiach zachodnich;
robota, która moim zdaniem została wykonana wzorowo, i nawet z poetycznym talentem, np.
niemiecki „Misdroy” stał się „Międzyzdrojami”. Toczyła się też wtedy dyskusja na temat,
wznowiony ostatnio, godła państwowego; starałem się czytać wszystko, co z tej okazji teraz u
nas publikowano; otóż nikt nie przytoczył, jak dotąd, argumentów, które słyszało się w roku
1945. Były one liczne i warto wrócić do opinii ówczesnej komisji, choćby dla weryfikacji;
jednym z nich było, że orzeł bez korony jest najstarszy, a więc sugeruje powrót do samych
początków państwowości oraz jest piastowski, więc oznacza odzyskanie ziem zachodnich.
Być może, obecnie rezygnuje się z niego słusznie, jako że los tych terenów w nadchodzących
latach może być coraz mniej pewny. Ale czy w takim razie orzeł z koroną jest dostatecznie
uzasadniony? Oznacza on Polskę imperialną, w unii z Litwą, i występował on z reguły na
jednej z dwóch sąsiadujących tarcz, na drugiej była litewska „Pogoń”. Ten więc orzeł
oznaczałby powrót na ziemie wschodnie, co jednak jest wątpliwe, bo mimo że Unia Lubelska
nigdy nie została anulowana (fakt), nie wydaje się żeby udało się odzyskać tę okolicę, i nawet
gorzej, bo jak słychać ostatnio, Ukraińcy życzą sobie od nas Przemyśla i Chełma.
Ostatni raz widziałem orła z koroną na spektaklu opery Glinki „Iwan Susanin” w Teatrze
Bolszoj. Tematem jej jest odparcie najazdu polskiego w r. 1612 oraz bohaterstwo postaci
tytułowej, zamordowanej przez naszych. Rzeczywiście nasi przodkowie nie postępowali
delikatnie, i nawet nasz historyk Bobrzyński pisze ostrożnie, że „zachowanie się armii
polskiej nie było chlubne” („Dzieje Polski”, wyd. „W drodze”, 1944, tom 2). Otóż w
dekoracji figurował olbrzymi Orzeł Biały z koroną z krzyżem. Krzyż był ważny, bo jezuici,
którzy szli wraz z armią polską, usiłowali narzucić katolicyzm łaciński i niszczyli krzyże
greckie z podwójną poprzeczką. Obecnie, w związku z powrotem orła w koronie powstaje
dylemat, jak słyszę jeszcze nie rozstrzygnięty, czy ma być na niej krzyż. Przypuszczam, że
Episkopat będzie się tego domagał. Ile to będzie teraz kłopotów; znajomy, który wrócił z
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Wiednia powiedział mi, że puszczono tam plotkę, że polskie banknoty ze starym orłem
nieważne i było cholerne zamieszanie, co to będzie, co to będzie, zanim się to wszystko
przedrukuje.
W tym miejscu zatrząsłem się z przerażenia, bo uświadomiłem sobie, że podając w
wątpliwość zwrot „sowiecki” i zastanawiając się nad Orłem, zadeklarowałem się
automatycznie jako agent właśnie sowiecki! Tymczasem, daję na to słowo honoru,
interesowała mnie w tych tematach tylko filologia i semantyka, jako dziedziny jako tako
rzeczowe, w porównaniu do półmroku umysłowego, w jaki się pogrążamy. Przysięgam, że
nie mam żadnych poglądów politycznych, zaś co do orła, uważam, że najlepszy byłby w
ogóle bez głowy.
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IV
RELIGIA DZISIAJ
W tym rozdziale znajdują się teksty, których nie udało mi się zamieścić w prasie, i cieszę
się, że mogły przynajmniej znaleźć się w tej książce. Mają one bowiem dla mnie wyjątkowe
znaczenie osobiste, i jest przygnębiające, że tak trudno było o ich konfrontację publiczną.
Tyczą one przecież religii, tematu, jak się zdaje, najbardziej drażliwego w naszym kraju.
Jej sytuacja w Polsce jest wręcz chronicznie zamącona w rezultacie wyjątkowo silnego,
niespotykanego gdzie indziej, połączenia katolicyzmu z nacjonalizmem. Zapewne jest to
rezultat wiekowych niepowodzeń politycznych Polaków: pozbawieni przez wiele lat państwa,
zastąpili je Kościołem, by nie stracić zagrożonej tożsamości, tym więcej, że otaczający ich
sąsiedzi uprawiali inne, odróżniające ich wyznania: protestantyzm, prawosławie, katolicyzm
grecki. Doprowadziło to jednak do degeneracji religii w stronę jej użyteczności: Polacy
modlili się do Boga by załatwił im państwo, sukcesy militarne i w ogóle powodzenie
narodowe; religia stała się częścią nadziei zgoła materialnych.
Dlatego właśnie socjolog taki jak Krzywicki stwierdził, że wśród pogan kamień i drzewo
są traktowane bardziej religijnie niż msza przez Polaków. Nie jest bowiem prawdą, co się z
pogardą sądzi, że owe przedmioty służą u ludów pierwotnych do głupiego kultu; nowoczesna
etnologia ustaliła, z zaskoczonym zdumieniem, że głaz, dzięki swojej trwałości, oznacza tam
wieczność świata, zaś drzewo stanowi symbol stale odradzającego się bóstwa; gdy u nas,
nabożeństwo ma na celu załatwienie czegoś potrzebnego, zamieniając religię w magię bez
porównania bardziej, niż dzieje to się u Polinezyjczyków, którzy okazują się być znacznie
bardziej mistycznymi monoteistami, niż obywatele województwa kieleckiego, nie mówiąc już
o krakowskiem.
Simone Weil pisze, że Bóg jedynie prawdziwy jest w tych religiach, które traktują go jako
nieobecnego, i obowiązują wyznawcę do duchowego poszukiwania; wszędzie indziej, gdzie
tylko wzywa się Boga do interwencji politycznej, pojawia się nie On, lecz bałwany, bożkowie
i zabobon magiczny. Wątpię by była ona dobrego zdania o polskim katolicyzmie, gdyby
zdarzyło się jej z nim zetknąć. Ale w takim razie, co taka religia jest warta? Czy jednak w
ogóle można postawić u nas to pytanie? Bowiem oderwać się od manipulacji religijnej jest u
nas potwornie trudno. Upolitycznienie religii sprawia, że każde wystąpienie kwestionujące jej
wartość, zostaje automatycznie uznane również jako polityczne. Doznałem właśnie tej
sytuacji: pisałem mając na uwadze samą w sobie treść religii, lecz okazało się, że rozważania
takie MUSZĄ, z mechaniczną konsekwencją, uchodzić za anty-katolickie, więc antykościelne, więc – na końcu owego łańcucha – sprzeciwiające się programowi politycznemu
jaki kler polski reprezentuje – czyli anty-narodowe. Nie można zastanawiać się nad
znaczeniem misji Jezusa, by nie okazać się agentem sowieckim, i tak uważa opinia zarówno
ze strony prawej jak lewej. Obydwie są w tym punkcie zgodne.
Udało mi się zamieścić w prasie tylko jeden artykuł, ten zresztą, od którego wszystko się
zaczęło: od omówienia filmu „Ostatnie kuszenie Jezusa”. I dalibóg, daję słowo, nie miałem
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żadnej intencji politycznej, lecz wyłącznie kulturową. Jeżeli Polak ma być nowoczesnym
obywatelem XX-go wieku, powinien również przyswoić sobie pełnowartościową nowoczesną
religię tegoż wieku. Zachodzi bowiem uderzający paradoks: trzymając się autentycznej religii
jest się postępowym, kto zaś pogrąża się w fałszywą, staje się wstecznikiem. Jaka jednak jest
fałszywa, a jaka jest prawdziwa? Kto to może rozstrzygnąć? Nie wiadomo na pewno, ale na
pewno nie zbliżymy się do odpowiedzi, jeżeli nie będziemy jej poszukiwali. Jak to jednak
uczynić, skoro nie sposób nawet spróbować, wobec „powszechnej decyzji”, by w ogóle nie
dopuścić do owej dyskusji?
Irzykowski powiedział, że w k r a j u w którym niektórych prawd nie można wydrukować,
nie pojawi się nigdy ani Molier, ani Wolter, ani choćby Bertrand Russell. Rzeczywiście nie
widać u nas nikogo podobnego. Przepraszam, że może zanadto się zagalopowałem,
powtarzając za Irzykowskim owe świetne nazwiska, z którymi nie mam prawa mieć
cokolwiek wspólnego, ale bywa, że się przesadzi broniąc z trudem swojego skromnego
kącika.
Są tu bowiem sprawy zapewne nie więcej jak marginesowe, jednak zahaczające ubocznie o
ów wielki problem nowoczesnej religii u nas. Dlatego więc ośmieliłem się dołączyć te teksty
o religii do książeczki tyczącej zapaści mentalnych naszych lat. Sprawa rozpętała się z okazji
filmu, który zresztą, paradoksalnie, pozostał u nas nieznany; moje wystąpienie w jego obronie
nie miało najmniejszego zamiaru rozgrywkowego, lecz natychmiast zostało potraktowane
jako właśnie takie, i dalsza dyskusja szybko zamarła w rezultacie jej przymusowego
zakneblowania. A oto ów tekst początkowy:

EWANGELIA LAT 90-YCH
„Tygodnik Powszechny” wystąpił w nr 40 (1988) przeciwko głośnemu filmowi
amerykańskiemu „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, piórem osoby duchownej, Stanisława
Musiała SJ. Jednocześnie, niemal w tymże tygodniu (pod koniec września) teolog
protestancki Walter Kuhn oświadczył, że film nie narusza zasad chrześcijaństwa. Podobnie
sądzi prof. Jerzy Wiatr, który w „Polityce” (nr 38) omówił film po powrocie z Nowego Jorku,
gdzie był świadkiem gorącej reakcji na ową premierę. Zaś autor filmu, Martin Scorsese
twierdzi, że jego film jest „aktem wiary”.
Powodem do polemiki jest scena w filmie, gdy do Jezusa umierającego na krzyżu
podchodzi słodka dziewczynka: jest to Szatan. Zatrzymuje ona jego mękę, i wprowadza go w
inną możliwość jego losu: uchyliwszy się od misji, Jezus zakłada rodzinę, ma dzieci, i
spokojnie dokonuje życie. Ale odwiedzają go jego uczniowie, robią mu wyrzuty, że nie
wykonał zadania, i Jezus wraca na krzyż: cały ten niejako normalny życiorys był tylko wizją:
kuszeniem, które Jezus odrzuca.
Polemika wokół filmu wydaje mi się bardzo ważna: ujawnia ona, z okazji wydarzenia
przypadkowego, różnice we współczesnym rozumieniu religii. Film oparty jest na powieści
N. Kazantzakisa, zmarłego w r. 1957, który uważał się za wierzącego prawosławnego; jego
obraz Jezusa odpowiada podejściu, jakie spotyka się w Kościele o tradycji greckiej (podobne
ujęcie znajdujemy też u Dostojewskiego, np. Jezus w „Braciach Karamazow”) oraz w
niektórych Kościołach protestanckich (nie wszystkich; przeciwko filmowi wystąpili też w
USA „episkopaliści”). Natomiast zgoła inna jest interpretacja rzymsko katolicka, wyraża ją
właśnie ks. Musiał:
„Na czym polega błąd Kazantzakisa i Scorsesego? Na tym, że mierzą Chrystusa naszym
ludzkiem metrem. To nie my, według nich, mamy upodobniać się do Chrystusa, tylko On
upodobnia się do nas. Przypisują oni Chrystusowi ten sam świat uczuć, pragnień i załamań...
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które cechują człowieka”. Tymczasem jest inaczej: Człowieczeństwo „Chrystusa jest
niedościgłe w swej doskonałości, bo pozostaje w więzi z Jego bóstwem; wszystko w jego życiu
objawia Jego boskosć”. „Chrystus ze swoim życiem wymyka się z sieci analizy ludzkiej...
Nigdy nie potrafimy przedrzeć się przez tajemnicę Jego Osoby”.
Mamy tu typową interpretację katolicką, o której wybitny teolog protestancki F.C. Dreyer
pisze: „Kościół katolicki stara się stworzyć z Jezusa postać mistycznie nieuchwytną, rodzaj
niedostępnego dla człowieka Szamana, podobnie jak robi się to z wyolbrzymionym kultem M.
Boskiej, czy z adoracją świętych (odrzuconych przez protestantów) a to w celu zawładnięcia
wyobraźnią wiernych, i umocnienia swojego wpływu” („Roman catholicism in the light of
Scripture”, Chicago 1960). Dreyer powołuje się na Pismo Św., ale to samo robi też ks.
Musiał: „Ewangelie są jedynym źródłem wiedzy o Chrustusie. Artyście nie wolno
proponować wizji, która stałaby w sprzeczności... z tym przekazem”.
Zobaczmy więc, co jest w Ewangeliach. Gdy przeczytałem je po raz pierwszy, mimo że
mój katecheta, w przeciwieństwie do ks. Musiała odwołującego się do nich, przeszkadzał mi
w tej lekturze jak mógł (fakt! „Nie jesteś przygotowany”, itp., w czym był zgodny z tendencją
naszego Kościoła, by się samemu w to czytelnictwo nie zagłębiać), miałem wrażenie
olśnienia. Dlaczego? Mamy tu do czynienia ze szczytem myśli religijnej i wręcz filozoficznej.
Bowiem w każdej religii znajduje się sprzeczność. Życie ludzkie składa się z cierpień i
zmierza do zagłady: koniec każdego z nas będzie krwawy. Jednocześnie dowiadujemy się, że
zostaliśmy stworzeni przez Boga. Wygląda on więc na okrutnika, który daje nam coś, i potem
nas niszczy. Wiele religii w ten właśnie sposób Boga przedstawia i ogranicza się do
zaklinania go, by przynajmniej w ciągu tego istnienia potraktował nas względnie. Otóż w
Ewangelii znajduje się myśl niesłychana, której kolosalność nie zawsze dostrzegamy, bo
jesteśmy już do niej cokolwiek przyzwyczajeni: Bóg nas niejako „przeprasza”, i w tym celu
sam staje się człowiekiem, żyje jak my, cierpi jak my, i umiera jak my, i to nawet w sposób
bardziej potworny jak wielu z nas, przy tym wzywa, byśmy tę konieczność przetrwali, bo
jego wszechświat zawiera jednak dla nas nadzieję, jeżeli mu zaufamy.

KUSZENIE SIĘ NIE OPŁACA
Otóż ta nieprawdopodobnie genialna myśl będzie bez wartości, jeżeli Jezus okaże się
człowiekiem INNYM niż każdy z nas. Tak właśnie „inny” jest Jezus ks. Musiała, który pisze,
w związku z owym „kuszeniem” w filmie: „Trzeba odróżnić kuszenie od kuszenia. Co innego
jest kuszenie, które przychodzi z zewnątrz i zastaje wrota serca i umysłu u osoby kuszonej
zamknięte. Pokusa w tym przypadku... nie przyprawia osoby kuszonej o niepewność, lecz
rozbija się o mur niewzruszonej postawy... Z tym typem kuszenia mamy do czynienia w
przypadku Chrystusa”. My natomiast inaczej zachowujemy się wobec kuszenia: u nas
opanowuje ono serce, wyrastając z naszego „nieuporządkowanego wnętrza”. Tak właśnie
jakoby przedstawione jest – niewłaściwie – kuszenie Jezusa u Kazantzakisa i Scorsesego,
ponieważ chcą Chrystusa „upodobnić jak najbardziej do nas”.
Opinia ta jest wręcz w krzyczącej sprzeczności z Ewangelią. Jezus, jak wiadomo, był
kuszony na pustyni: otóż jeżeli, jak powiada ks. Musiał, miał w przeciwieństwie do nas
„wrota serca i umysłu zamknięte”, to kuszenie to w ogóle nie miało sensu i Szatan tracił czas
bez potrzeby, skoro nie miał żadnej możliwości. A nie wydaje się przecież, by był aż tak
głupi. Właśnie cały sens kuszenia polega na tym, że miało ono szansę, tak jak ma wobec
każdego z nas: i podobnie było z Jezusem, i w Ewangelii wręcz skacze to do oczu!
Mianowicie, Szatan proponuje Jezusowi, by zamienił kamienie w chleb. To znaczy:
„Jesteś przecież Bogiem. Przestań być człowiekiem. Po co masz się męczyć?” Ale jeżeli
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Jezus użyje swojej siły boskiej na swoją korzyść, przestanie dzielić los ludzki: Szatan
nakłania go, by wycofał się ze swojej misji by być człowiekiem. Ale Jezus go odpędza i cierpi
nadal głód, jak byłoby to z każdym z nas.
Jezus bywa przygnębiony, zniechęcony, wystraszony (początkowo uchodzi przed
prześladowcami do Galilei); prosi Boga, by odwrócił od niego ten „kielich goryczy”, jeśli to
możliwe, ale nie jest możliwe; załamuje się na krzyżu, jak każdy z nas, gdy nie widzimy
ratunku wokół siebie: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił”, i wstydzi się: mówi te słowa
po aramejsku, by jego prześladowcy nie zrozumieli ich i nie zauważyli jego słabości; i więcej
nawet, skarży się z powodu swojego życia bezdomnego: „Ptaki mają gniazda, zwierzęta mają
nory, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć” – już tylko te słowa, wyrażające
tęsknotę za spokojnym życiem, wystarczyłyby, by usprawiedliwić marzenie o domu, rodzinie,
porządku, jakie przypisują Jezusowi Kazantzakis i Scorsese. Czy zdaniem ks. Musiała Jezus
wszystkie te doznania tylko udaje? Może więc także na krzyżu go nie bolało – był przecież
cudotwórcą? Z pewnością nie, Jezus skonał w potwornych mękach, i gdyby było inaczej,
Ewangelia w ogóle nie miałaby sensu.
Jezus, tak jak jest tam opisany, różni się od człowieka tylko dwiema cechami: ma
informację od Boga (a i to niepełną: na pytanie o koniec świata odpowiada, że nie wie, bo
„tylko Bóg zna ten czas”) oraz jako Syn otrzymał od Boga wyjątkową moc czynienia cudów
w celu przekonania ludzi do jego prawdy; przy tym nawet tę umiejętność wykonuje on w
sposób „ludzki”, czyli uzależniony od okoliczności i z oporami; w tym względzie jest tu
genialna scena, jak Jezus naciera błotem i śliną powieki ślepego, i pyta go czy widzi:
niezupełnie, odpowiada tamten, wszystko wydaje mi się jakieś rozmazane; Jezus więc
„poprawia”, wykonuje zabieg drugi raz, i dopiero wtedy Mu się udaje!

CZY TOTALITARYZM SEKSUALNY?
W wizji Jezusa w filmie Scorsesego szczególnie drażliwe dla ks. Musiała i Kościoła
katolickiego jest pożycie małżeńskie Jezusa, oraz jego potomstwo – sceny do których
protestanci, oraz chrześcijanie o tradycji greckiej nie będą przywiązywali podobnej wagi
(podkreślmy tu jeszcze raz, że w filmie jest to jedynie fantazja, podsunięta przez Szatana).
Mamy tu bardzo ciekawy punkt, jeśli idzie o współczesne podejście do chrześcijaństwa. Ta
właśnie sprawa spowodowała, że podróż naszego papieża do USA była najmniej udanym z
jego wyjazdów, a to z powodu sprzeciwu tamtejszych protestantów, a także części katolików
(biskupa Edwina Wellera) przeciwko rygorystycznej etyce seksualnej Kościoła (np. nie
zezwala ona na prezerwatywę, która jak dotąd jest jedynym środkiem ochronnym przeciwko
AIDS, co naraża katolików na wymarcie w przyszłym stuleciu na tę chorobę!).
Zasada ta bierze się z odwiecznego dążenia Kościoła do dominacji. Seks stanowi
najsilniejszy motor emocjonalny, więc ten kto nim włada, ma decydujący wpływ. Z tego
względu Kościół stara się zawsze opanować tę sferę uczuć: od jego aprobaty zależy legalność
związków, i to on wyznacza kary za nieposłuszeństwo seksualne; Wolter powiada, że „Rzym
operuje terrorem w dziedzinie serca, najskuteczniejszym jaki istnieje”.
Jednak w Ewangelii nie znajdujemy podstawy do podobnego totalitaryzmu.
Najwybitniejszy bodaj nowoczesny teolog protestancki Karl Barth powiada, że Ewangelia nie
podaje tu zdecydowanej dyrektywy, zaś również św. Paweł, apostoł skądinąd wymagający,
stwierdza, że nie otrzymał w tej dziedzinie wskazówki, i tylko osobiście uważa, że zalecana
jest wstrzemięźliwość. Jezus sprzeciwia się jedynie i wyłącznie krzywdzie, jaka może łączyć
się z seksem: zabrania mężowi porzucać żonę, chyba że ona sama go opuszcza (wypadek
cudzołóstwa), oraz pożądać cudzego partnera, bo wtedy odbiera się komuś innemu uczucie,
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natomiast nic nie mówi o skłonności do osób wolnych. W tym względzie, w Ewangelii
znajduje się zdanie nieprawdopodobne, nie trafiające się w żadnym innym kodeksie
religijnym, zazwyczaj dokładnie określającym powinności: mianowicie, na temat różnych
możliwości seksualnych zdarzających się w życiu, Jezus mówi: „KTO TO POJĄĆ MOŻE,
NIECHAJ POJMUJE JAK UWAŻA” (Mat. 19/12), czyli pozostawia każdemu wolną
decyzję, zależnie od sumienia.
Niektórzy teolodzy (ciągle protestanccy, np. wspomniany już Dreyer) wyrażają tu
domniemanie, które łączą ze stosunkiem Jezusa do spraw życia, ponieważ istnieje powiązanie
między np. odżywianiem się, aprobatą otoczenia i seksem. Jezus jest tu uderzająco
wyrozumiały. Określał sam siebie jako korzystającego z darów bożych, w ironicznej
wypowiedzi o faryzeuszach, którzy zawsze najdują jakąś pretensję wobec „proroków”: „Jan
(Chrzciciel) żył na pustyni, i pościł: więc mówili o nim: to obłąkany; przyszedł Jezus, ten je i
pije; więc mówią o nim: to opój i żarłok”. Pierwszym cudem Jezusa jest załatwienie wina na
weselu w Kanie; a nie bez znaczenia jest też ocalenie ladacznicy, która przecież musiała
wyciąć parę niezłych numerów, skoro rodacy usiłowali ją ukamieniować, i wykonaliby to,
gdyby nie Jezus.
Jezus w ogóle jest najbardziej łagodnym z prawodawców i nawet na krzyżu wybacza
oprychowi, którego chyba nie bez powodu – w przeciwieństwie do Jezusa – skazano również
na tak potworną karę. Natomiast nie wybacza do samego końca faryzeuszon – ponieważ
popełniają grzech najcięższy „przeciwko Duchowi św.”, czyli przeciwko prawdzie bożej,
zniekształcając religię i naginając ją do swoich interesów. Gdy więc ks. Musiał powiada w
konkluzji, że „dla milionów Jezus jest drogą, prawdą i życiem”, i „nie wolno proponować
wizji Chrystusa, która stałaby w jawnej sprzeczności z przekazem ewangelicznym”, wyłania
się pytanie, do kogo się te bardzo słuszne słowa odnoszą? Oto, z jednej strony, Jezus – idol
wypełniony nieuchwytną „boskością” i zarazem policjant, którego mamy się lękać i winniśmy
słuchać jego przedstawicieli z Krakowa i Rzymu – oraz Jezus Kazantzakisa i Scorsesego –
przyjaciel, człowiek jak my, pragnący naszego szczęścia i nasz rówieśnik w naszym wieku
XX. Oto wysoce ciekawe zestawienie dwóch poglądów na religię, które dzisiaj ścierają się w
kulturze chrześcijańskiej. Gdzie tu jest owa „prawda”, o której napomyka ks. Musiał?
Powiada on, że zdaniem Kazantzakisa i Scorsesego „to nie my mamy upodabniać się do
Chrystusa, tylko ON upodabnia się do nas”. Jednak z Ewangelii wynika, że Jezus CHCIAŁ
upodobnić się do nas. Zaś w jaki sposób my z kolei mamy „upodobnić się do Chrystusa”,
skoro według ks. Musiała „wymyka się On z sieci analizy ludzkiej... Nigdy nie potrafimy
przedrzeć się przez tajemnicę Jego Osoby!” Jak można naśladować kogoś, kto jest
niezrozumiały? Ale Jezus bynajmniej taki nie jest. Jak powiada Kempis w „O naśladowaniu
Jezusa”, Jezus sam ułatwia owe naśladowanie. Wypowiedzi Jezusa, po upływie 2000 lat, są
jasne, i przestają być zrozumiałe dopiero w fałszującej je interpretacji ks. Musiała oraz
„Tygodnika Powszechnego”. Jaki cel ma ta deformacja? Dokonując jej, ks. Musiał domaga
się szacunku zgoła ziemskiego dla siebie i swojej instytucji. Kto tu ma rację?
Odpowiedź definitywna nie należy do nikogo z nas i nie ośmielę się jej orzec, ale wolno
mi, jak każdemu, wyrazić własne przypuszczenie. Otóż sądzę, że gdy kiedyś staniemy przed
bohaterem filmu, ks. Musiał oraz redakcja „Polskiego Faryzeusza” będzie „musiała” się bez
porównania gęściej tłumaczyć niż Kazantzakis, który zresztą już tam jest, i Scorsese, który na
razie wciąż jeszcze kręci w Hollywoodzie.
APEL. Wystąpienie ks. Musiała nie jest jedyne; w poprzednim numerze „Tygodnika
Powszechnego” (39) T. Szyma również wypowiedział się przeciwko filmowi, obejrzawszy go
na festiwalu w Wenecji. Wzywam najgoręcej jak potrafię dyrektora Centrali Dystrybucji
Filmów, by nie uległ tej kampanii, która niestety w dzisiejszych warunkach może wywrzeć
presję, i by nabył film Scorsesego na nasze ekrany.
Dyrektor jednak nie posłuchał tego apelu, i film „Ostatnie kuszenie Chrystusa” nie ukazał
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się nigdy na naszych ekranach, mimo że w Stanach Zjednoczonych znalazł się w pierwszej
dziesiątce filmów najbardziej kasowych w sezonie 1988/89. Natomiast mój artykulik wywołał
sprzeciwy: polemizował z nim ks. J. Starowieyski w „Przeglądzie Katolickim, mój kolega
redakcyjny A. Mozołowski w „Tygodniku Powszechnym”, zabrał też głos pastor ks. Bogdan
Tranda w „Polityce”. Opracowałem więc i ja odpowiedź, ale w przewidywaniu, że
wydrukować to będzie trudno, zakamuflowałem ją jako osobiste wyznanie, wiążące tylko
mnie i nie obciążające ewentualnie redakcji, która by ją zamieściła. Jednak wybieg ten nie
udał się, i tekst ten nie ukazał się nigdy, mimo że przecież – pomijając już inne względy –
miałem prawo („prasowe”...) do jego publikacji, w odpowiedzi na inne ogłoszone polemiki.
Pozwalam sobie załączyć go poniżej. Nie da się tu niestety powtórzyć w całości wypowiedzi
moich przeciwników, ale główne argumenty pastora Trandy, który był najbardziej rzeczowym
z polemistów, przytaczam w tym moim wyjaśnieniu.

MOJA SZCZERA SPOWIEDŹ
Przy wejściu do Instytutu Francuskiego na ul. Świętokrzyskiej, gdzie zachodzę poczytać
pisma z Paryża, umieszczono napis wielkimi literami: „MESDAMES, MESSIEURS (dalej
tłumaczę z francuskiego). Osoby które nie dróżniają moralności od pruderii (pudibonderie)
uważały się za uprawnione do zerwania afisza filmu „Péril en demeure”. Pomimo tego aktu
intelektualnego erroryzmu, zapraszamy naszych widzów do obejrzenia filmu (tu data pokazu),
który otrzymał nagrody następujące: (tu wyliczenie pięciu laurów zdobytych przez film, w
tym „Cesara” – główne odznaczenie branżowe za rok 1986)”.
Zaintrygowany tym plakatem dowiaduję się o co chodzi. Otóż grupa, przedstawiająca się
jako młodzież katolicka zerwała, jako „nieskromny” afisz reklamowy, na którym aktorka
Nicole Garcia, naga, lecz obrócona plecami do oglądającego, siedzi na kolanach bohatera
filmu. „Wasz protest jest nieskuteczny – mówię ja na to – jeżeli państwo życzą sobie, by
dotarł on do sprawców, to należy go zredagować po polsku, bo zapewne nie znają oni
języków”. „Ale widzi pan – słyszę w odpowiedzi – ten tekst napisał szalenie oburzony
dyrektor, który uważa, że nie dość opanował polszczyznę”.

CO MYŚLĄ W AMERYCE
Proszę pozwolić, że na razie nie zajmę się tym wypadkiem i przejdę do polemiki, która
odbyła się w „Polityce”. Tyczyła ona stosunku religii do spraw obyczajowych. Począwszy od
lat kontestacji, czyli od roku 68, w Ameryce rozwinęła się na ten temat dyskusja, która
doprowadziła do nowej interpretacji: „Chrystianizm dostosowany do wieku XX-go”, że
zacytuję tu obwolutę reklamową jednego z druków. Jest zaś ich już cała biblioteka, u nas
nieznana; bowiem Amerykanie czytają wyjątkowo dużo o religii (wg obliczeń „Saturday
Review”, jedna szósta książek wydanych w r. 1985 w USA tyczyła religii), o czym u nas się
mało wie, no bo kto ma się tym zająć? Nasze wydawnictwa katolickie z pewnością nigdy,
ponieważ jest to literatura protestancka krytyczna wobec Kościoła, zaś inne firmy tym
bardziej uważają, że to ich nie dotyczy. Otóż z okazji filmu „Ostatnie kuszenie Chrystusa”
oraz z racji premiery frywolnej „Emmanuelle 1” u nas, streściłem co mi na ten temat było
wiadomo, opierając się głównie na książce Paula Blansharda „American Freedom and
Catholic Power”, która była głośnym bestsellerem i otrzymała nagrodę Pulitzera. Sam
przecież tego nie potrafiłbym wymyśleć! A oto mniej więcej do czego tam doszło:
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Teolog protestancki Karl Barth oświadczył: „Ewangelia nie daje żadnej rygorystycznej
etyki w sprawach płciowych”, co potwierdza też św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian:
że w kwestii pożycia, „nie ma rozkazania od Pana” (7,25). Jezus występuje wyłącznie
przeciwko krzywdzie, jaka może z tej okazji nastąpić. Natomiast rozporządzanie własnym
łóżkiem każdego z nas pozostawia każdemu z nas; naszemu sumieniu. Co zresztą tyczy nie
tylko tej dziedziny: wartość chrześcijaństwa w przeciwieństwie do innych religii
fatalistycznych, to jest wolność decyzji, ale też następnie, odpowiedzialność za nią.
Jedną z treści Ewangelii jest aprobata dla życia. Jezus często uczestniczy w przyjęciach,
zorganizowanych przez bliskich. Mówi z tej okazji – wytykając faryzeuszom ich
dwulicowość – że o Janie, który pościł, twierdzili, że to obłąkany, zaś o Jezusie, „który je i
pije, powiadają że to żarłok i opój”! Tę opinię Jezusa o samym sobie dosłownie przytacza św.
Mateusz! Apollinaire, którego chrześcijaństwo pasjonowało, pisze na podstawie cudu w
Kanie Galilejskiej, że Jezus był znawcą win, ponieważ zamienił wodę w napój najwyższej
klasy, co opisuje św. Jan: zaproszeni dziwią się, że gospodarz podaje pod koniec wesela tak
znakomite wino, a przecież zazwyczaj najlepsze serwuje się na początku przyjęcia, zaś
dopiero „gdy wszyscy są już pijani” – gorsze (2,10).
Tu na marginesie chciałbym podać ciekawostkę, w związku z wydanym w 1913 r. przez
Watykan zakazem tańczenia nieprzyzwoitego „tanga” (zwracam uwagę, że kondemnata ta do
tej pory nie została odwołana, więc ci z Państwa którzy wdali się w ten taniec na parkiecie, są
w stanie grzechu, co prawda powszedniego, ale wyspowiadać się trzeba). Otóż pastor
Spangenberg stwierdził przeciwnie, że taniec jest w porządku, bo w Kanie goście nie tylko się
urżnęli, ale jeszcze tańczyli, i niewykluczone, że Jezus także, „bo wątpię żeby tylko siedział i
patrzył, co byłoby niemiłe dla innych”.
Ale wróćmy do Blansharda: stwierdza on (str. 132 i n.), że Kościół katolicki wytworzył w
sprawach seksu terror, którego jednak chrześcijaństwo nie uzasadnia. Kościół, dążąc do
totalnego panowania nad duszami, starał się również zawładnąć seksem, który stanowi bodaj
najsilniejszy impuls biologiczny. Z chwilą gdy dysponowanie nim jest w ręku Kościoła jego
władza nad człowiekiem staje się całkowita. Pożycie wolno mieć tylko za zgodą kapłana po
dokonaniu odpowiedniego obrządku: rozwiązanie podobnego stosunku jest niemożliwe, albo
może nastąpić również tylko za zgodą klerykalną; wszelakie inne uprawianie seksu jest
grzechem, itd. itp. Ile cierpienia, ile tragedii, ile sytuacji wręcz obłędnych spowodowała ta
zasada!
Kontestatorzy z lat 60-ych – poparci w tym względzie przez autorów protestanckich,
odrzucili całą tę tradycję postrachu seksualnego, jako fałszerstwo chrześcijaństwa, czego
oryginalnym wyrazem była głośna opera rockowa „Jesus Christ Superstar”, w której Jezus
wygłasza pochwałę radości życia, a czołową postacią jest Maria Magdalena, która podobno
nie miała nic wspólnego z pruderią, zaś kapłani którzy wysyłają Jezusa na śmierć noszą
ornaty biskupie (w polskich przedstawieniach nie było tych kostiumów).
Tak mniej więcej streściłem, co mi się wtedy udało przeczytać; na co pastor Bogdan
Tranda ostro odpowiedział w nr 16 (1988) „Polityki”. Właściwie powinien on owe pretensje
skierować do Paula Blansharda i kolegów z USA, nie do mnie, ale odpowiem, tym więcej, że
podzielam ich poglądy.
Pastor przede wszystkim stwierdza, że jestem ignorantem „rozprawiającym o kolorach lecz
nie odróniającym zieleni od czerwieni”, nie wiem także czym się różni „teologia od etyki”, i
nazywa mnie ironicznie „krytykiem filmowym”: taki powinien milczeć o religii. Tutaj pastor,
poniżając mnie, nie bardzo jest w zgodzie z Jezusem, który przeciwnie wzywał, by każdy,
nawet najgłupszy krytyk filmowy, zastanawiał się nad Ewangelią, i nawet odwrotnie, Jezus
ostrzegał przed „uczonymi w piśmie”. I rzeczywiście pastor występuje jako taki, ponieważ
miażdży mnie następnie filologią. Mianowicie, moje (czy raczej, Blansharda) powołanie się
na Jezusa jest błędem, bo w Ewangelii występuje tu słowo „rozwiązłość”, nie „cudzołóstwo”:
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Jezus zakazuje w ogóle wszelakiej niestosowności, bo po grecku jest tam słowo „porneia”,
nie „moicheia”. To dziwne. We wszystkich przekładach występuje „cudzołóstwo”. Zaglądam
nieśmiało do egzemplarza greckiego, bo przypadkiem mam taki (wydanie E. Nestle z r.
1949): Stoi tam „moicheia”, czyli jednak cudzołóstwo (Mat. 5,28,32; 15,19, Mar. 7,21, Jan
8,3,4). Dla pewności pytam jeszcze prof. Wł. Tubielewicza, który potwierdza. Być może
pastor nie przypuszczał, że będę aż tak dociekliwym śledziennikiem, i sądził, że greczyzna
(fałszywa) mnie obezwładni.
Następnie pastor stwierdza, że opinie K. Bartha oraz św. Pawła przytoczone wyżej mają
„sens przeciwny” od tego jaki był sugerowany w moim artykule, i wyjaśnia jaki jest
właściwy. Uwielbiam komentatorów, którzy mówią: „Co prawda Jezus polecił oddać co
cesarskiego cesarzowi, ale właściwie to chodziło mu o...” i tu następuje, o co jakoby
rzeczywiście chodzi, ale komentatorowi. Ośmielę się ograniczyć do najprostszego,
najzwyklejszego, najbardziej ordynarnego pytania: czy K. Barth napisał: „Ewangelia nie daje
etyki w sprawach płciowych”? Pastor Tranda nie zaprzecza. Czy św. Paweł napisał, że w tej
dziedzinie „nie ma rozkazania od Pana”? Pastor nie zaprzecza. Dziękuję. Wystarczy. Więcej
nie trzeba.

CZY MUSZĘ MILCZEĆ
Proszę najgoręcej o wybaczenie, że w tym miejscu oświadczę coś osobistego. Wszystko co
tutaj wypisuję, może się wydać zaskakujące, dziwaczne i nawet nie na miejscu: nasza
publicystyka nie zajmuje się podobnymi tematami; tak jakoś się ustaliło, że się ich nie
porusza. Tymczasem dla mnie religia ma znaczenie nie mniejsze, jak kultura w ogóle. Otóż w
sprawę kina, teatru, książek wdajemy się szczegółowo, i ja sam już wypisałem górę
makulatury z tej okazji, natomiast milczę głucho o religii, która mnie pasjonuje i ma dla mnie
wyjątkową wagę. Wiem także, że podobnie dzieje się z innymi znanymi mi rodakami.
Znalazłem się, wraz z nimi, w dziwnej sytuacji, którą odczuwam jako kastrację intelektualną:
niemożność zastanawiania się nad religią. Próbowałem, co prawda, porozumieć się z prasą
katolicką; zaproponowałem artykuł na temat niektórych moich wątpliwości ambitnemu
tygodnikowi „Przegląd katolicki”, i oto jaką otrzymałem odpowiedź:
„Nie mogę Pana tekstu zamieścić z prostego powodu. Nie jest pan osobą nieznaną. Pana
rozważania wyglądają na zabawę, w której nie chcemy uczestniczyć. Ks. Jan Miazek,
zastępca redaktora naczelnego”.
Muszę przyznać, że spodziewałem się takiej reakcji, niemniej trzeba było spróbować,
skorzystać z wezwania do „dialogu”, który, jak jeszcze raz się okazało, oznacza owszem
rozmowę, ale tylko w jedną stronę. W rezultacie, w sprawie religii, mamy zapaść myślową
zapewne najgłębszą ze wszystkich, jakie nas ostatnio dotknęły: publicystyka katolicka
pogrążona w schematycznym getcie dewocyjnym, wszelaka inna zaś unikowa, dezercyjna,
wystrzegająca się tego tematu niby pyłu atomowego. Tymczasem w świecie, ściśle mówiąc w
Ameryce, toczy się wręcz eksplozywna dyskusja na temat dostosowania religii do naszej
epoki komputerowej, z takimi pozycjami jak publikacje wymienionego już P. Blansharda
(zresztą zmarłego niedawno), czy rewelacyjną książką F.C.H. Freyera „Roman Catholicism in
the light of Scripture”.
Być może moje nieszczęście polega na tym, że za dużo czytam; ale co na to poradzę,
urodziłem się już z charakterem połykacza papieru. A nie powinienem. Np. ciągle wracam do
Ewangelii, zapewne najwspanialszej książki kiedykolwiek napisanej; a tymczasem, jak
naliczył S. Reinach w swojej „Historii religii”, Stolica Apostolska wydała, w różnych
epokach, łącznie sześć zakazów czytania na własną rękę Pisma św., o czym jednak
135

dowiedziałem się za późno, i teraz już przepadło. W dodatku zdążyłem też przeczytać kupę
innych rzeczy, do których nikt nie zagląda, np. komplet encyklik papieskich. Czy państwo
słyszeli o „Syllabus errorum” Piusa IX? Wymienione tam są błędy ideologiczne następujące:
l) postęp określony jako „cywilizacja nowoczesna” (art. 80), 2) pacyfizm podający się za
„chrześcijański” (art. 24), 3) racjonalizm, 4) protestantyzm, 5) wolność wypowiadania się, 6)
tolerancja dopuszczająca szkodliwą swobodę, 7) rozwód, 8) ubóstwo kościelne, bo Kościół
przeciwnie powinien mieć bogate środki, 9) rząd świecki nie ma prawa zajmować się
edukacją młodzieży, i wreszcie wniosek: „Każde państwo jest obowiązane wyznawać
katolicyzm”. Dosłownie. Państwo też mogą to przeczytać.
Tekst ten nigdy nie został odwołany, podobnie jak wiele innych, np. sławne
błogosławieństwo Piusa XII dla armii hitlerowskiej ruszającej przeciwko bolszewizmowi w r.
1941, tak że w wypadku gdyby Wehrmacht się odrodził, a zanosi się na to, będzie mógł z tej
modlitwy skorzystać. Bowiem Kościół nie wycofuje się z niczego i ogranicza się do
milczenia, przy czym wykonuje w ten sposób genialną wskazówkę Machiavellego: „Polityk
w żadnym wypadku nie powinien przyznawać się do błędu” („Komentarze do Tytusa
Liwiusza”). Jak z tego wynika, Nieboszczyk Józef był dobrym politykiem, ponieważ nigdy
nie przyznał się do niczego, i stworzył imperium. Jakie ono było, to inna sprawa, ale było.
Natomiast nasza była partia, jak wynika z referatu b. członka Biura Politycznego H. Kubiaka
na XVI plenum KC, nic tylko: psuła, myliła się i niszczyła. Doszło do tego, że prawicowy
publicysta w paryskiej „Kulturze” jest o niej lepszego zdania, bo wyraził się, że „komuniści
wiele uratowali dla Polski po impasie roku 1945”, ale sądzę, że ktoś z b. Biura temu
zaprzeczy. Otóż jak widzimy, partia już nie istnieje: Machiavelli miał rację.

CHRZEŚCIJANIE BEZ KOŚCIOŁA
Ale z tego też wynika, że Kościół jest organizacją polityczną. Otóż tutaj jest kłopot dla
kogoś takiego jak ja, który wziął i przeczytał Ewangelię. Właściwą bowiem głęboką treścią
tej książki jest ostrzeżenie przed fałszowaniem religii. Nauka Jezusa o Bogu i miłości jest
prosta i mogłaby się zmieścić na kilku stronicach; natomiast 90 procent tekstu, to jest
polemika z ówczesną oficjalną instytucją religijną, która wykorzystuje autorytet Boga do
załatwiania interesów, do władania innymi, do kierowania społeczeństwem, jednym słowem,
do polityki. Oczywiście, każdy z nas robi, musi robić, i będzie robił jakąś politykę – to
właśnie wyraża sentencja o „tym co cesarskie” – ale jest za to sam tylko odpowiedzialny.
Natomiast nie wolno wykorzystywać Boga, powoływać się na Boga, i występować w Jego
imieniu, bo nikt nie wie, kogo Bóg popiera. Owo polityczne „kupczenie w świątyni” jest dla
Jezusa grzechem najcięższym: „przeciwko Duchowi św., co nie będzie wybaczone ani na
tym, ani na tamtym świecie” (Mat. 12,32). Obrona czystości religii jest dla Jezusa tak ważna,
że po prostu, poświęca on dla niej życie: ginie za sprzeciwianie się ówczesnemu
„Kościołowi”; w dodatku, jego niemalże ostatnie słowa, to jest ostrzeżenie przed takimi w
przyszłości, którzy z kolei będą powoływać się na niego samego, Jezusa, by fałszować religię
w podobny sposób co faryzeusze! Jezus zostaje zamordowany jako heretyk wobec biurokracji
religijnej, i zaiste trzeba być tępo zaślepionym przez kadzidło by tego nie widzieć! Przecież to
skacze do oczu!
Jezus wręcz wzywa nas swoją śmiercią, byśmy również byli „heretykami”, i poddawali w
wątpliwość każde ewentualne oszustwo zagrażające religii. Z tego względu, lektura ta
szalenie mi zaszkodziła, i wpędziła mnie w rozterkę. Byłem nią porwany i pragnąłem się
przyłączyć; ale gdy tylko trafiałem na wypowiedź zawodowego „publicysty katolickiego”
Micewskiego, na „Tygodnik Powszechny” (zwany przez moich przyjaciół „Polskim
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Faryzeuszem”) czy na „homilię” (dawniej zwaną kazaniem) któregoś z naszych biskupów,
odrzucało mnie na przeciwległą ścianę, i gotów byłem zostać nawet mahometaninem, byle
tylko nie mieć nic wspólnego z reprezentowanym przez tych Państwa wyznaniem. Ale
pewnego dnia doszedłem do wniosku, że mogę być chrześcijaninem nie zadając się z
Kościołem, i że wystarczy mi nieduża książeczka czyli Ewangelia! Była to jedna z moich
najpiękniejszych chwil.
Tu wypadnie wrócić do pastora Trandy. Reprezentuje on wyznanie protestanckie,
mianowicie ewangelickie reformowane, z czym mogłaby się wiązać niejaka nadzieja.
Mianowicie, jesteśmy zagrożeni, że otrzymujemy informację religijną skażoną,
zdeformowaną i o małej wartości; co więcej, omija nas ruch współczesnej weryfikacji
religijnej, który pulsuje w ostatnich latach w świecie, głównie w protestanckiej Ameryce.
Właśnie dyskusja na temat wolności obyczajowej należy do tego fermentu. Jest to akcja
unowocześniania religii.
Otóż czy Polak, jeżeli ma należeć do tego wieku, nie zaś do saskiego, nie powinien
uczestniczyć również w tym nurcie modernizacyjnym? Tym więcej, że okazuje się, ku
naszemu niesłychanemu zdziwieniu, że to co nazywamy poczuciem nowoczesności, w
Ewangelii już od dawna tam było, i zostało tylko przed naszymi oczami zasłonięte
sfałszowanymi, właśnie zacofanymi – to one takie były, nie Ewangelia! – interpretacjami.
Podam tu jako ciekawostkę, że tenże K. Barth wymieniony wyżej, pisze że niezwykłym
rysem Ewangelii jest właśnie jej „nowoczesność” czy raczej, trwałość pasująca do różnych
epok; np. metafory Jezusa tyczą prawie wyłącznie rolnictwa, które wszędzie jest podobne, i
jak ustalili futurolodzy, nie zniknie nawet w technicznie rozwiniętej przyszłości. J. Asimow
pisze, że w Ewangelii nie ma ani jednego głupstwa jakich pełno w różnych religiach, np. że
ziemia stoi na kolosalnym żółwiu, że najpierw stworzono księżyc a potem ziemię bądź
odwrotnie itp., co powoduje wzruszenie ramion dzisiejszego uczniaka obznajmionego z
astronomią, gdy styka się on z podobnymi bajkami w innych wierzeniach; zaś G. Jung
analizował wypędzanie demonów przez Jezusa, jako wierny klinicznie opis rozdwojenia
jaźni, dolegliwości która nie jest całkowicie wyjaśniona przez psychiatrię, lecz której terapia
przebiega jak u Mateusza. Zdaje się, że Ewangelia nie wymaga nawet specjalnego wysiłku
modernizacyjnego.
Niemniej protestantyzm mógłby dokonać korektur i przyczynić się u nas do wzbogacenia
obrazu religii. Niestety. Pastor Tranda jest na mnie zirytowany, ponieważ usiłuję
przeciwstawić protestantyzm katolicyzmowi, „niszczyć katolików rękami ewangelików”, itp.
Rzeczywiście, pastor wystąpił w programie TV na temat tzw. „ekumenizmu”, czyli
porozumienia się wyznań we wspólnym interesie. Być może potrzebne to jest pastorowi
Trandzie, ale nie mnie. Uważam bowiem, że przeciwnie, przydałby się zdecydowany,
krytyczny, twórczy protestantyzm, uprawiający, przepraszam za eufemizm, właśnie protest.
Pytanie zresztą, dlaczego pastor występuje w imieniu protestantyzmu, skoro pogląd ten jest
w wysokim stopniu zróżnicowany; np. Blanshard jest episkopalistą, zaś główni dyskutanci,
którzy zabrali głos w interesującej nas tu sprawie, byli przeważnie luteranami. Pastor
reprezentuje li-tylko protestantyzm polski, który nie wygląda na postępowy; bo dlaczego
miałby być taki? W kraju gdzie wszystko jest zacofane, protestantyzm nie będzie wyjątkiem,
w przeciwnym razie byłby to cud, zaś z wypowiedzi pastora nie wygląda by się na niego
zasłużyło. A jednak, jestem pastorowi osobiście wdzięczny. Przekonał mnie, że na polski
protestantyzm również nie mam co liczyć, i mogę spokojnie pozostać przy mojej niedużej
książeczce.
Aha, należałoby teraz wrócić do przytoczonego na początku wypadku zerwania afisza w
Instytucie Francuskim. Ale czy należy? Jak to mówią w anegdocie rosyjskiej: WSJO JASNO!
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OSTATNIE SŁOWO
Szanowni i Drodzy Koledzy z redakcji „Polityki”. Zdaję sobie sprawę, że zamieszczenie
tego artykułu będzie dla Was kłopotliwe. Niemniej gorąco proszę Was, zróbcie wyjątek dla
starego wieloletniego współpracownika, który tu otworzył swoje serce: można podkreślić, że
tylko wyłącznie ja sam jestem odpowiedzialny za ten tekst. A może dałoby się go zamieścić
jako płatną reklamę, co się obecnie uprawia? Sprzedam w tym wypadku jakiś mebel i
postaram się pokryć koszty. Tak czy inaczej, będę Wam za Waszą ewentualną wyrozumiałość
najserdeczniej wdzięczny, jak może za nic innego, co do tej pory zechcieliście zrobić dla
Waszego Emeryta.
Niestety, redakcja „Polityki” nie przystała na moją prośbę i udało mi się fotel ocalić.
Podobnie zachowały się inne redakcje, do których następnie się zwróciłem. Na koniec
„Polityka” zamieściła parę fragmentów, jako odpowiedź w polemice z pastorem.
Co do mnie, doszedłem do wniosku, że religia jest to jeszcze jeden temat, nad którym
lepiej jest u nas nie zastanawiać się i poniechałem go.
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V
KONIEC EPOKI FILMOWEJ
Sztuki zwane ostatnio audio-wizualnymi: telewizja, video oraz starsze od nich kino – dają
obraz być może najbardziej dobitny, dogasania kultury XX wieku. Opis tego procesu przewija
się w tej książce. Z tego względu dołączam tutaj omówienie przemiany, jaka dokonuje się w
tej dziedzinie: stopniowej abdykacji kina, i rozpanoszenia się nowej kultury elektronicznej: bo
i w tej branży czuję się jak rozbitek, przywiązany do magicznej sztuki wielkiego ekranu,
stający obecnie w obliczu rezygnacji z jej osiągnięć, klęski paradoksalnej, niespodziewanej,
zaskakującej, bo przeciwnie, gdy kino powstało na początku tego wieku przewidywano dla
niego przyszłość, której końca nie było widać.
Tematy, które się z tej okazji wyłaniają, podzieliłem na kilka spraw, i starałem się każdą z
nich zilustrować wybranymi charakterystycznymi przykładami. Rozdział ten zaczyna się od
generalnego omówienia załamania się kina tradycyjnego; w dalszym zaś ciągu, znajduje się
próba opisu bardziej szczegółowego, jak ta zmiana przebiega w naszej polskiej strefie
kulturalnej, oraz jak wygląda ona w wymiarze światowym.

PANIKA W ŚWIĄTYNI KULTURY
Słychać ostatnio raz po raz o zagrożeniu kultury, w tym także nawet filmowej, owej
jakoby najdostępniejszej. Sytuacja jest tak dołowa, jak nie była nigdy dotąd. Doszło do tego,
że sensacje amerykańskie, jak luksusowy dramat gangsterski i jazzowy „Cotton-Club” albo
„Zelig” z Woody Allenem, za którym podobno szaleje Broodway – wyświetlane są u nas
przy pustych salach. O filmach zwanych ambitnymi, jak „A statek płynie” Felliniego, już
nawet się nie wspomina: ogląda je tylko wąska grupa straceńców. Cóż więc robią widzowie?
Siedzą przed telewizorami przy różnych „Edenach” i „Isaurach”, ocenianych przez krytykę
jako klęska gustu, rozumu i kultury, oraz klaszczą do rytmu oglądając muzyczne wideo-klipy,
pozbawione grama myśli.
Ciekawe, że w tych wypowiedziach katastroficznych kino występuje jako forma kultury.
Jest to uderzające dla mnie osobiście, ponieważ za moich lat dziecinnych kino uchodziło za
narzędzie ogłupiania. Mój wuj, który mnie wychowywał, rozpaczał, że chodzę do kina
zamiast czytać „Chłopów” (których udało mi się nie przeczytać do tej pory). W głośnej
wówczas książce laureata Nobla A. Carrela „Człowiek istota nieznana” (1935) mowa jest o
rozrywkach brukowych takich jak kino, jako o „narzędziach współczesnego zezwierzęcenia”.
Krytyk Irzykowski, jeden z nielicznych wówczas intelektualistów interesujących się kinem,
opowiada, że jak miał wygłosić odczyt „Śmierć kina”, który błędnie zapowiedziano w gazecie
„Śmierć kinu!”, to dostał gratulacje, że słusznie zwalcza kino, tę zakałę współczesnej kultury.
Ponieważ zaś upierał się przy przychylności dla kina, „kładziono to – jak pisze – na karb
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mojej rzekomej przekory”.
Działo się tak nie bez powodu: kino co prawda miało już wtedy parę osiągnięć, ale w
kolosalnej większości stanowiło piramidę debilizmu. Ja sam straciłem połowę życia na
spektakle, o których nikt nigdy pamiętać nie będzie. Ale wkrótce okazało się, że wyrasta ono
na sztukę, jakiej nie było w historii, i którą będą żyły następne wieki! Zaczęło od rynsztoka,
ale wyrosło na potęgę, której końca nie było widać. No i proszę, jeszcze za mojego istnienia,
które przecież nie jest tak szalenie długie, jestem świadkiem, jak kino dogorywa.
Zapewne, nie jest to zgon zupełny: zawsze coś tam jeszcze tłucze się po ekranach, zaś TV i
wideo są, do pewnego stopnia dziedzicami kina, w postaci pomniejszonej, kameralnej i
sprowadzonej do kapsułki. Niemniej, owe wielkie zbiorowe kultowe przeżycie, jakiego
doznawaliśmy w ciemnej sali z olbrzymim ekranem, działającym hipnotycznie niby kula
szklana u wróżki – z wolna przechodzi do minionego. „To już nie to”, powiedziałem sobie,
obejrzawszy „Ben-Hura”(1926) z moim ukochanym Ramonem Novarro, z głośnym
wyścigiem kwadryg, ale zaledwie w rozmiarze trzech pocztówek, na misce porcelanowej
zwanej ekranem TV. I to nawet nie dlatego, że środki są inne; jest coś więcej, wzruszenie się
zmieniło.
Tymczasem to ono decyduje. Dlatego wydaje się wątpliwe, czy gorączkowe narady
zdołają ocalić kulturę filmową, i w ogóle tę kulturę, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
Uczestniczyłem w paru podobnych zaniepokojonych spotkaniach, ale wnioski z nich nie
wyglądały przekonująco. Zebrani pocieszali się, że ten odpływ kultury jest przejściowy, i że
da się mu w przyszłości zapobiec; otóż wydaje się, że przeciwnie, jest to zjawisko trwałe.

KULTURY MIEWAJĄ SWÓJ ZMIERZCH
Wygląda na to, że na naszych oczach zmienia się faza kultury: ale czy rzeczywiście jest to
klęska? Niekoniecznie.
Nieraz już bywało, że całe genialne połacie kultury rozpadały się bezpowrotnie, a jednak
kultura zostawała. Sam byłem świadkiem, za moich wczesnych lat, dwóch takich zapaści.
Jedna z nich, to była kultura operowa, która zresztą obecnie powraca, dzięki TV i
gramofonowi, ale jako zainteresowanie raczej amatorskie. Tymczasem w wieku XIX
stanowiła wręcz bazę kulturalną w metropoliach i miała promieniowanie dalekie, skoro np.
Mickiewicz na swojej prowincji miał z nią kontakt: w kluczowej scenie „Dziadów”, gdy
Opatrzność ostrzega Senatora, prześladowcę młodzieży wileńskiej, orkiestra na przyjęciu w
jego salonach gra – omyłkowo! jakoby pomylili nuty! – złowrogą „Arię Komandora” z „Don
Juana” Mozarta, zapowiadającą sąd zaświatowy. Gdy czytamy wielkie powieści owego
wieku, i również z początku naszego – Stendhala (który napisał entuzjastyczną monografię
Rossiniego), Balzaka, Prousta, Manna, uderzają niezliczone odniesienia do teatru
muzycznego; ile to kluczowych scen rozgrywa się w loży, bądź w kuluarach opery! I
rzeczywiście, była to wielka sztuka, zapewne jedyny teatr XIX wieku, jaki ma wartość: bo
wszelaki inny rozleciał się w paprochy, wszystkie owe dęto-marmurowe dramaty Wiktora
Hugo, Dumasa-ojca i syna, owe „Klawiga” i „Torquaty Tassy” Goethego, deklamacje
Schillera i naszego Słowackiego, wyglądają dziś na dziecinną grafomanię; tymczasem
muzyka Belliniego, Rossiniego, Verdiego, Gounoda, Bizeta, Wagnera, Pucciniego, Straussa
(Ryszarda), nie mówiąc już o klasyku Mozarcie, ma wciąż szansę na przeżycie.
A jednak, za moich młodych lat, był to już cmentarz; co prawda mój wuj nucił jeszcze parę
arii (jego ulubione: „Rachelo, kiedy pan”, z „Żydówki” Halevy’ego), ale w moim pokoleniu
gardzono tą sztuką, może właśnie dlatego, że starsi straszyli jej upiorem i określenie, że coś
jest „operowe” stanowiło wśród nas obelgę. Podobnie, niemal na moich oczach, rozpadła się
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kultura klasyczna, która była potęgą w ciągu wieków, i to jaką! Stanowiła ona wręcz spoiwo
kulturalne Europy. Weźmy np. pojęcie historii: gdy dzisiaj myślimy o przeszłości narodowej,
kojarzymy ją z postaciami na naszych banknotach, od Chrobrego do Chopina; ale jest to
myślenie powstałe dopiero w XIX w. Inaczej było np. z takim Kochanowskim, poetą polskim
oraz Ronsardem, poetą francuskim, którzy byli rówieśnikami, i którzy, obydwaj, mieli
wspólną historię, ale była ona starożytna: ich bohaterami byli: Sofokles, Cezar i August. Ja
sam byłem jeszcze świadkiem obecności tej kultury i znam parę zdań po łacinie. Również
poeci działający za naszego życia, jak Staff i Tuwim, używali jeszcze aluzji starożytnych; ale
czy znajdziemy ich choćby najbardziej znikomy ślad u Hłaski? Jaki przyzwoity kulturalny
Polak potrafi dziś odpowiedzieć na pytanie, kto to jest, bądź co to jest i czy w ogóle coś
takiego jest, jak: Cyteron, Momus, Platea, Minos, Eolus, Anteia, Tetis, menada, driada, i ja
sam nie jestem pewien, czy czegoś nie pokręciłem.

OBROŃCY KULTURY W SZPONACH PRZESĄDÓW
Niepokój działaczy kultury, zaskoczonych odmianą jej fazy, nie bierze pod uwagę dwóch
rewolucyjnych procesów, które nastąpiły w naszych latach. Pierwszym jest
nieprawdopodobne upowszechnienie, jakiego nie było nigdy w historii. Bowiem dawniej
artyści funkcjonowali na istnych wyspach, na pustyniach, w enklawach, otoczeni nielicznym
gronem amatorów. Bach komponował co tydzień kantatę, ale dla słuchaczy, którzy mieścili
się w niewielkim kościele, i na ogól udawało mu się ją ledwie jeden raz wykonać; odbiorcy
Mozarta to byli nieliczni rezydenci prowincjonalnego dworu książęcego. Niedawno zaś
francuski historyk literatury wywołał zaskoczenie w sferach badaczy obliczywszy, że Wolter,
jeden z najbardziej wpływowych pisarzy, miał nie więcej niż paruset czytelników i z trudem
dałoby się tę liczbę podkręcić do tysiąca. Co zresztą wystarczało, ponieważ ci konsumenci,
zdawałoby się nieliczni, stanowili jednak grupę nacisku społecznego, która była decydująca, i
promieniowanie myśli wolterowskiej odbywało się, niejako, za ich pośrednictwem. Podobnie
było z naszą literaturą, np. „Pan Tadeusz” miał pierwotny nakład zaledwie trzy tysiące
egzemplarzy, które rozeszły się dopiero po 10 latach! W dorobku Woltera zwraca uwagę
kolosalna korespondencja – 18 tysięcy listów w 16 tomach dzieł zbiorowych, które w dodatku
oceniane są jako, być może, najżywotniejsza dziś część jego spuścizny: otóż cała ta genialna
publicystyka skierowana była do jednej, co najwyżej do kilku osób! I nie był to wyjątek:
olbrzymia większość spadku po pisarzach klasycznych, to są listy. Jeszcze Stendhal pisał z
przekonaniem, że będzie go czytało ledwie paru, których zresztą niejako miał przed oczyma,
biorąc pióro do ręki, i w rzeczy samej krytyka dzisiejsza wyżej stawia jego korespondencję,
dziennik i materiały pamiętnikarskie niż beletrystykę głośną przecież.
Tymczasem w naszych czasach sztuka stała się tak dostępna, jak nigdy w historii. Jeszcze
w ubiegłym wieku można było korzystać tylko z niewielkiej „ilości” sztuki. I tak np.
Baudelaire, który był jednym z najważniejszych krytyków sztuki XIX w., nie widział nigdy w
życiu ani jednego obrazu El Greca, Michała Anioła, Tycjana, Grunewalda, Goyi, i to nawet w
reprodukcji (bo nie istniały!) Obrazy Goyi znajdowały się w tym czasie we Francji tylko w
jednej galerii, ale Baudelaire’owi nigdy nie udało się tam wybrać, mimo że szykował się do
tej podróży parę razy. Jego opisy zaczynają się od XVI w. i tyczą tylko dzieł nadających się
do transportu: obrazów olejnych, rzeźb – a jest to tylko ułamek. Było to zaledwie sto lat
temu! Jeszcze gorzej działo się z muzyką. Żeby usłyszeć jakiś koncert, w wykonaniu
miernego wirtuoza, podróżowało się tydzień. Arcydzieła, które stanowią chlubę cywilizacji,
nie były grane przez dziesiątki lat. „Pasji wg św. Mateusza” Bacha, jednego ze szczytowych
osiągnięć kultury europejskiej, nikt nie słyszał przez blisko sto lat i po raz pierwszy od
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śmierci autora wykonał ją dopiero Mendelssohn w 1829 r., zebrawszy z szalonym trudem
środki na orkiestrę, chór i solistów. A to jeszcze niewiele w porównaniu z takim
Monteverdim, którego „Orfeusz” dosłownie nie istniał przez trzy wieki. Dziś jednego i
drugiego może wysłuchać każdy, kogo stać na nabycie płyty gramofonowej.
Tym sposobem byle właściciel umiarkowanego grosza może być lepszy od elektora
brandenburskiego, który stracił fortunę, by zainstalować orkiestrę na swoim dworze, i to
lichą, która miała repertuar żałośnie ubogi. A jednak zjeżdżano aż z Hiszpanii, żeby
posłuchać, bo gdzie indziej i tego nie było.
Rzadkość dzieł sztuki w dawnych czasach tłumaczy też ich charakter. Zdumiewa nas
nieraz ich szczegółowość, staranność, wszechstronność. Brały się one stąd, że sztuka musiała
dostarczać, sama w sobie, całego świata doznań. Ktoś, kto nabywał obraz, miał go zazwyczaj,
jako jedyne dzieło sztuki, na całe życie w swoim odludziu i chciał, żeby było na nim
wszystko. Stąd wzięły się te pejzaże pełne drobiazgów, które niejako tłumaczą całą mapę na
język wizualny i jest na nich komplet szczegółów od morza aż po góry. Na taki obraz patrzyło
się ciągle. Jak wynika z pamiętników, zwiedzający potrafili stać trzy godziny przed obrazem.
Było to właściwie przedstawienie, jak dziś kino panoramiczne. Na wernisaże wybierano się
na cały dzień, jak do teatru. Jeszcze Sienkiewicz czytał świeżo napisanych „Krzyżaków”
zaproszonym gościom, którzy zasiedli w fotelach przed obrazem Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”. Porównajmy teraz tę sztukę ze współczesnym obrazem abstrakcyjnym, na
którym jest tylko parę kulfonów. I wystarczają, ale dlaczego? Bo więcej dzisiejszemu
odbiorcy nie trzeba. Wszystko inne już widział, już skonsumował. Ma dostęp do
nieprawdopodobnie szerokiego świata sztuki, i jest nim nasycony. Byle przechodzeń znajduje
się w istnym luksusie kontaktu ze sztuką i nawet z tego nie zdaje sobie już sprawy, tak mu się
to wydaje naturalne. Jest to sytuacja całkowicie nowa w historii kultury. Chłopiec ośmioletni
sterczący przed telewizorem widział już więcej niż Montaigne, Goethe i Kant (który nie
ruszył się z Królewca i nie oglądał żyrafy, nawet na rycinie, bo nie było) razem wzięci przez
całe ich życie.
Drugi rewolucyjny proces, którego nie bierze się dosyć pod uwagę w naszych panikarskich
troskach, to sam sposób przyswajania, wchłaniania, kontaktu z kulturą, który zmienił się
zasadniczo. Przez długi czas sztuka była, niejako, wyłączona z potocznego biegu życia: czas,
kiedy się z nią stykano, nabierał charakteru specjalnego, często uroczystego, była to premiera,
wernisaż, albo godziny lektury. Tymczasem dzisiejszy odbiorca ma kulturę w domu i
wszędzie indziej na każdym kroku; w mieszkaniu działa TV, radio, gramofon ze zbiorem płyt,
jest seria wideo-kaset, pod ręką są albumy z reprodukcjami, a w byle magazynie towarowym,
nawet w windzie, sączy się muzyka z głośników, i bywa, że jest ona zgoła przyzwoitej klasy:
i tak jest bezustannie. Przeżycie kultury nie jest dziś celebrowane, lecz niejako rozłożone
równolegle, na bieżąco. Bywa, że dzisiejszy konsument zapoznaje się z faktami kulturalnymi
„w kawałkach”, w skrócie, z przerwą na dalszy ciąg, z którym zetknie się potem gdzie
indziej. Nastąpiło wsiąknięcie kultury w życie codzienne. Właśnie ten rodzaj odbioru
niepokoi działaczy, którzy trzymają się formuły tradycyjnej, w przekonaniu, że tylko ona daje
gwarancję wartościowej konsumpcji kultury. Ich marzeniem jest nakłonić widzów, by zebrali
się w sobie, powzięli postanowienie, by mieć kontakt ze sztuką, by przyszli napięci, zasiedli, i
w skupieniu, z koncentracją, z przemyśleniem, odbyli seans spożywania spektaklu, koncertu,
występu...

SZEKSPIR WIDEO-KLIPÓW
Pretensja ta, w dyskusjach w jakich uczestniczyłem ostatnio, bywa uzasadniona troską o
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kompletny, wartościowy, estetycznie pełny kontakt z utworem. Bowiem przy współczesnym
rozdrobnionym odbiorze zbyt wiele przepada. Lufy dział okrętowych, dramatycznie
podnoszące się zwolna w genialnym „Pancerniku Patiomkinie” Eisensteina, wyglądają na
szkle TV jak ołówki w piórniku, zaś poetyczne wizje Felliniego, sugestywnie oszałamiające
na wielkim ekranie, zamieniają się u nas w mieszkaniu na podskoki myszki Miki. Ale co to
znaczy: pełny wartościowy odbiór? Tutaj pozwolę sobie opowiedzieć historię upokorzenia,
jakiego doznałem paręnaście lat temu. Uchodziłem bowiem w moim przekonaniu za amatora
malarstwa. Byłem wtedy we Francji, ale w stanie ubóstwa. Mój znajomy, pracujący w
Luwrze, wpuszczał mnie tam za darmo, i nieraz łaziliśmy razem po tym kolosalnym muzeum,
którego korytarze liczą się na kilometry. Otóż zauważyłem przed portretem holenderskiego
malarza Halsa starszego pana ubranego starannie, lecz po staroświecku (miał czarny
melonik), który wpatrywał się w obraz. Gdy po paru godzinach wracaliśmy przez tę samą
salę, spotkaliśmy go dokładnie w tym samym miejscu, w zgoła nie zmienionej postawie. „Jest
to narkoman malarstwa” – wyjaśnił mi mój znajomy. „Jest parunastu takich, którzy ciągle
przebywają w muzeum, z niektórymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. Wpatrują się oni z
koncentracją w szczegóły obrazu, w drobne odcienie kolorystyczne, często b. zróżnicowane u
starych malarzy na niedużej przestrzeni, np. na dłoni portretowanego – nie uwierzysz, ile
odmian barwnych potrafi na takich kilku centymetrach dać Rembrandt. Analiza taka daje
rodzaj poszerzenia widzenia, jak bywa po zażyciu morfiny; po wgłębieniu się w to migotliwe
bogactwo, doznaje się niezwykłego wysubtelnienia wzroku, wychodzi się potem na miasto i
byle jakie przedmioty widzi się w sposób wzbogacony, spotęgowany, niemal wizyjny”.
To tacy właśnie maniacy kradną obrazy w muzeach, i po nocy, zamknąwszy starannie
drzwi i zasłoniwszy okna, wpatrują się w nie aż do popadnięcia w ekstazę. Zrozumiałem
wtedy, że zapewne nigdy nie potrafię być podobnie kompletnym odbiorcą malarstwa. Ale kto
z nas, którzy uważamy się za użytkowników kultury, wykorzystuje ją w sposób podobnie
całkowity? Weźmy np. muzykę. Berlioz wyszedł z koncertu po kilku taktach oburzony, że w
stuosobowej orkiestrze zamiast, przewidzianych w partyturze trzech wiolonczeli, były tylko
dwie. Ale inni słuchacze zostali, i nie był to dla nich koncert bez wartości. Czy zdajemy sobie
sprawę, ile dźwięków i w jakim stanie do nas dociera? Muzyka nadawana przez radio i TV
jest zredukowana przynajmniej o jedną trzecią, zaś bywa, że o połowę, i nawet więcej. Jest to
wręcz nieuniknione przy przekazywaniu falowym, które traci automatycznie tony wysokie,
nie mówiąc już o takich subtelnościach, jak np. alikwoty, czyli powiązania powstające w
rezultacie łączenia się drgań. Tzw. stereofonia radiowa jest zwykłym oszustwem, o czym
technicy dobrze wiedzą: dzieli ona co prawda źródła dźwięku na płynące z dwóch stron, ale
tak czy inaczej wytraca ich większość. Ale czy zawzięci słuchacze muzyki przez TV i radio
nie są jednak zorientowani w kulturze muzycznej? Ilu czytelników powieści, którzy podają
się za jej adoratorów, zauważyło jej wszystkie odcienie stylistyczne? Albo weźmy kino,
którego odbiór wydaje się prosty. Badania przeprowadzone przez British Film Institute
wykazały, że widzowie nie zauważają, powtarzam, wręcz nie zauważają, ok. 40 procent
spektaklu filmowego. Znaczna część każdego dzieła sztuki przeznaczona jest na podobną
stratę i odsiew, i bywa, że działa na nas podświadomie, nie dostrzeżona przez nas.
I dobrze, i tak być musi, i tak zapewne być powinno. Jedna z definicji tyczących naszej
branży brzmi: „Kultura to jest to, co nam zostaje, gdyśmy już wszystko zapomnieli”. Ja
zapomniałem, kiedy urodził się Cycero. Mój młody rozmówca, z którym spotkałem się
wczoraj, zapomniał bądź nawet nie oglądał „Osiem i pół” Felliniego; ja mu opowiadam, że
ostatni film Wajdy, jakoby o miłości, jest bez emocji, nawet bez sentymentalizmu. On mnie,
że ostatnie nagrania Jimmie Hendrixa były bez wyczucia, czyli, inaczej mówiąc, obydwaj,
mimo że w zupełnie różnych branżach, mamy jednak wymagania co do gustu, i to nas łączy. I
to właśnie decyduje o naszej przynależności do kultury; nie odczułem, bym miał jej więcej od
niego.
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Otóż wydaje mi się, że kurczowe usiłowanie, by ocalić dawne przyzwyczajenia, nie będą
skuteczne i tylko daremnie pochłaniają energię. Nasz wysiłek powinien iść raczej w kierunku
stworzenia wartościowych seriali; błyskotliwej publicystyki TV; bogatego repertuaru wideo;
muzyki popularnej wysokiej klasy. Bowiem – mimo że tego nie przewidujemy – może
pewnego dnia objawić się SZEKSPIR WIDEO-KLIPÓW, i może okazać się, że elektronika
zostanie, na swój sposób, zupełnie przyzwoitym dziedzicem i sługą całego dobytku, o którego
zagrożenie tak obecnie drżymy, łącznie z Sofoklesem i Verdim. Podobnie moi belfrowie,
którzy zabraniali mi chodzić do kina, nie przewidywali Viscontiego, Bunuela i Orsona
Wellesa: bo kultura jest jak życie, nigdy nie zatrzymuje się i także nigdy nie wygasa.

MAŁPA W KAPELUSZU
Zmiana ta dotarła również do naszego kina; okazała się najpoważniejsza od wielu lat.
Nastąpiła ona zresztą nie tylko w filmie, lecz zaznaczyła się na całym obszarze kultury,
ponieważ podobne zjawiska nie ograniczają się tylko do jednej branży.
Mianowicie, załamały się kryteria, jakie do tej pory obowiązywały w kulturze. Proces ten
rysuje się najwyraźniej jeśli chodzi o repertuar. Jak wyglądało to dotychczas? W kinie liczą
się cztery siły: filmowcy i ich środowisko; władze decydujące o produkcji; krytyka prasowa i
inna; i wreszcie szeroka publiczność. Otóż w ciągu całych lat między tymi stronami istniało
porozumienie. Może słowo „porozumienie” nie jest trafne, bo trwa tu bezustanne tarcie; i tak
być powinno gdyż gwarantuje ono wzajemną kontrolę oraz zrozumienie co do stosowanych
kryteriów.
I tak na przykład, weźmy film „La Strada”, pierwszy sukces Felliniego, w którym
Anthony Quinn, jako jarmarczny wędrowny siłacz, kupił sobie do pomocy małą poczciwą
debilkę w wykonaniu Giulietty Massiny, i przekonał się do jej serca za późno, dopiero gdy
już nie żyła. Rzecz ta uchodziła wtedy za ryzykowną nowość, jednak rychło została
zaaprobowana przez wszystkie wymienione grupy. Krytyka przyjęła film entuzjastycznie,
władze uznały jego wartość, środowisko było zaciekawione, zaś publiczność ruszyła oglądać.
Początkowo dyrekcja rozpowszechniania zamierzała otoczyć film specjalną opieką
promocyjną, co okazało się niepotrzebne, wobec powodzenia jakie osiągnął. Krytyk „Nowej
Kultury” określił „La Stradę” jako „fałszywy film trudny”.
Albo np. taka rzecz jak „Noc” Antonioniego. Oglądałem to niedawno po raz drugi:
małżonkowie Mastroianni i Jeanne Moreau łażą, łażą i łażą, głębinowe smutni, nie mogąc
porozumieć się. Patrzy się na to dzisiaj z trudem. A jednak „Noc” miała blisko pół miliona
widzów (dla porównania: w Paryżu w tymże czasie 280 tys. sprzedanych biletów). Zaiste
niezły wynik, jak na taki film. W owym czasie można było się dogadać z publicznością i
zasady układania repertuaru nie były kwestionowane: unikać tandety komercjalnej, ale dbać o
filmy rozrywkowe wartościowe; starać się o wszystko, co jest w świecie ważnego w kinie
artystycznym; zabiegać o kontakt z wszelaką produkcją światową; to też udały się takie akcje,
jak wprowadzenie filmu japońskiego, meksykańskiego, brazylijskiego.

JAK WSZYSTKO SIĘ ROZLECIAŁO
Obecnie cały ten układ leży w rozsypce. Pęknięcie nastąpiło około 1980 r. Nie miało to
jednak nic wspólnego z ówczesnym wstrząsem generalnym – ale tylko w tym znaczeniu, że w
wypadku kina nie chodziło o politykę. Jednak nic nie dzieje się bez powodu. Coś musi być
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pokrewnego w tym, że podobne rozdźwięki zdarzają się w tym samym czasie w różnych
rejonach. I było: tak jak okazało się, że w polityce naród bynajmniej nie jest zjednoczony, jak
to błędnie wówczas oficjalnie uważano, tak samo w kulturze eksplodowały wektory przez
nikogo nie przewidziane.
Weźmy dwa przykłady najbardziej dobitne: cyrkowe kung-fu „Wejście smoka” w kinie i
landrynkowo-sacharynowa „Isaura” w TV. Pierwszy przynosi przeszło miliard (wtedy, w
sezonie 1980!) dochodu; w samym województwie warszawskim stanowi to 80 proc.
całkowitego zarobku kin w ciągu sezonu, co oznacza, że wszystkie inne filmy łącznie,
wyświetlane w tymże czasie, dają – 20 proc. zaledwie. „Isaura” zaś staje się największym
sukcesem oglądalności odkąd TV istnieje, czyli gromadzi najliczniejszą publiczność
kiedykolwiek zebraną na jednym spektaklu w kraju po wojnie.
Zaskoczenie w branży jest kompletne, i co więcej, wyjaśnienia tradycyjne nie mają
zastosowania. Zazwyczaj powodzenie podobne daje się wytłumaczyć modą, snobizmem,
rozgłosem w świecie, który rozległ się echem nad Wisłą. Nie w tym wypadku. Filmy kung-fu
produkuje się od dawna (jakkolwiek „Wejście” było u nas nowością), i pierwszy taki film
oglądałem już w 1960 r.; zaś w świecie stanowią one zaledwie margines repertuaru. „Isaura”
pochodzi z Ameryki Południowej, której to okolicy daleko do Hollywoodu, w wykonaniu
osób, o których nikt nie słyszał. Jednocześnie inne głośne w świecie sensacje, które przynoszą
gdzie indziej największe zarobki w historii kina: „Gwiezdne wojny”, „Spotkania trzeciego
stopnia”, „Superman”, u nas mają widownię zgoła umiarkowaną i dyrekcja Przedsiębiorstwa
Wynajmu Filmów narzeka, że nie zarabia na nich tyle, ile sobie obiecywano.
Jak to wszystko wytłumaczyć? Dotychczasowa równowaga zerwała się z uwięzi; dziko
gnamy przed siebie. Krytyka jest oburzona: padają zwroty rzadko stosowane przez naszych
ostrożnych recenzentów: „kicz’, „szmira”, „skandal”, zaś na temat „Wejścia smoka”: „głupia
kopanina”; parę wypowiedzi mówi o szkodnictwie kulturalnym; kilka innych wzywa do
pociągnięcia do odpowiedzialności (dosłownie: za największy sukces frekwencyjny w
kraju!!!). Jak zwykle w wypadku definitywnego potępienia, krytyka odmawia analizy: nie
znajduję w prasie ani jednego gruntownego omówienia „Isaury”. Pobyt wykonawców serialu
w Polsce jest relacjonowany albo jako wesołe wydarzenie towarzyskie (dla czytelników
naiwnych), albo jako parodia do wyszydzenia (w tygodnikach kulturalnych). Władze są
zdezorientowane i prześwituje niepokój; w środowisku stukają się palcem w czoło:
porozumienie sypie się na całym froncie.
Tymczasem w kierownictwie dystrybucji dyskutuje się o konieczności zmiany kryteriów;
wprowadza się kino erotyczne, czego unikano dotychczas ze względu na opór opinii
kościelnej.
Ale dlaczego by nie, skoro sceny damsko-męskie w filmach polskich od dawna już
uprawiają znacznie więcej niż widzi się w sławnej zagranicznej „Emanueli”: vide „Bez
końca” Kieślowskiego, w którym to filmie Szapołowska leży goła z nogami do góry,
poruszając nimi rytmicznie, z partnerem również nagim włożonym między, i trwa to długo,
długo, długo, zaś twarze ich wyrażają taką rozpacz, a widok jest to tak żenujący, że ja, który
uwielbiam pornografię, kino i Szapołowska, wolę jednak w tym czasie patrzeć w podłogę. W
„Emanueli” dalibóg nie ma więcej, a nawet jest mniej drastycznie, za to elegancko, ze
smakiem i na wesoło.

CO PUBLICZNOŚĆ MA W SERCU
Jeżeli doszło do aż tak ryzykownych rozważań, to znaczy, że jesteśmy w panice. Co
prawda, zaskoczeni branżowcy uspokajają się, że niby mamy do czynienia z sytuacją
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przejściową, którą trzeba przetrzymać. Inni sądzą jednak, że sytuacja jest trwała, i ja do nich
należę. Przewiduje się nawet pogorszenie – jeżeli w ogóle słowo „pogorszenie” jest na
miejscu! – a to w rezultacie stale rosnącego rynku video, spodziewanej TV satelitarnej, itd.
itd., ale przede wszystkim z racji stanu ducha publiczności, o czym paradoksalnie, w trakcie
tej gorączki rozmawia się najmniej; tymczasem właśnie o tym powinno się mówić przede
wszystkim.
Redakcja „Polityki” przeprowadziła w tym względzie parę rozmów ankietowych z
amatorami kina z liceów. Jak wytłumaczyć pasję do „Isaury”? Okazuje się, że olbrzymią
większość jej zwolenników stanowią osoby płci żeńskiej. Dlaczego? Ponieważ idzie tu o
kobietę, która broni swojego serca, swojej uczuciowości, wobec wrogiego środowiska i
otoczona jest wyjątkowym nagromadzeniem niebezpieczeństwa. Czyli podobnie jak Stefcia w
„Trędowatej”, która ma przeciwko sobie całą potęgę arystokracji, jak Scarlett w „Przeminęło
z wiatrem”, sama jedna wobec katastrofy wojennej. Zaś jak wiadomo, „Trędowata” i
„Przeminęło” to są kolosalne sukcesy dzięki damskiej publiczności. Isaura jest dla pań
podobnym bohaterem, jak dla panów Henry Fonda zwyciężający sam jeden całą bandę w
westernie.
Inny powód aprobaty podawany najczęściej, to wyrazistość uczuciowa. Rzeczywiście, ten
serial brazylijski cechuje – podobnie zresztą jak w ogóle sztukę południowoamerykańską –
natychmiastowa dobitność emocjonalna, co przejawia się w dialogach zgoła prostych:
„nienawidzę cię i wypuszczę ci flaki”, „A ja ci łeb rozwalę”, itd., który to prymitywizm był
zresztą jednym z powodów potępienia „Isaury” przez naszą krytykę. Widzowie jednak
odczuwają to inaczej; jedna z koleżanek ankietowanych mówi: „W polskim filmie nie można
zrozumieć, czego ci ludzie chcą, a tutaj od razu wiadomo i można się do nich przyłączyć”.
I dalej: dlaczego „Wejście smoka”, film zgoła lichy, nie zaś „Superman”, istne arcydzieło
wyczynowe elektronicznej techniki hollywoodzkiej? Okazuje się, że Superman reprezentuje
jednak inną mentalność. Jest to skromny reporter, który przywdziawszy kostium z literą „S”,
nabiera potęgi nadprzyrodzonej i potrafi np. ugasić rozległy pożar, uniósłszy w powietrze
olbrzymią taflę lodu z zamarzniętego jeziora, którą spuszcza na płonące zabudowania.
Przejawia tu się marzenie, być może charakterystyczne w społeczeństwie zróżnicowanym
klasowo, by być kimś innym: milionerem, gwiazdą w Hollywoodzie, posiadaczem pałacu na
Florydzie, itp. Otóż nasz widz bynajmniej nie pragnie być kimś innym; życzy on sobie
pozostać stale sobą i tylko nabyć taką sprawność, jaką ma Bruce Lee w „Wejściu smoka”, i
dzięki niej wygrywać w życiu: rozpędzić kolegów chuliganów i ewentualnie spuścić ze
schodów swojego dyrektora.
Następnie, Superman jest „fantastyczny”, jak mówi jeden z ankietowanych, tzn. jego
wyczyny są technicznie niedostępne, niemożliwe, baśniowe. Patrzy się na niego jak na
akrobatę w cyrku, podziwia się, ale „to nie dla nas”, w życiu tak nie bywa, by kogoś rozgniótł
młot pneumatyczny, jak to widzimy w „Supermanie”, potem zaś zaraz wyskoczył znowu
nietknięty, niby postać z filmu animowanego, którą się dziesięć razy miażdży i dziesięć razy
wraca. Tymczasem Bruce Lee jest życiowy, chodzi po ziemi, nie lata nad drapaczami chmur i
tylko doszedł do olśniewającej sprawności kung-fu, którą, być może, każdy z nas mógłby
osiągnąć.
Bardzo ważne jest zwycięstwo: Bruce Lee wygrywa. Obserwatorzy z Klubów Filmowych
donoszą o ciekawej reakcji na pokazy „Popiołu i diamentu”: gdy w finale Cybulski pada
konając, pośród śmieci, publiczność się śmieje, przy tym bynajmniej nie z niezrozumienia czy
z braku kultury, ale jest to wyraz dezaprobaty dla przegranej, pogardy dla bohatera
nieudanego. Ci młodzi ludzie życzą sobie sukcesu, mają dosyć owej atmosfery ciągłego
niepowodzenia, w jakiej marynuje się polska myśl aktualna; nie chcą żyć w kraju, o którym
truje się wciąż, że jest nieudany, spartolony, w kryzysie, na samym dole, z wykolejonym
systemem, itd. Co prawda sami nie mają chęci popierać jakiegoś tam jednego czy drugiego
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programu, ale emocjonalnie mają absolutnie dosyć klęski.
Z całej tej ankiety wynika, że obecny kryzys kina, a może całej kultury, jest kryzysem
identyfikacji. Kino wyraża podświadomość zbiorową. Otóż dawniej, dostarczało ono
bohaterów, postaci, tematy, z którymi widzowie mogli się zjednoczyć uczuciowo, znaleźć w
nich podobne przeżycie jakie ich nurtuje, doznać na ekranie spotęgowania swojego własnego
serca. Z chwilą kiedy kino tego nie daje, kiedy popada w pretensję, w manierę, w dywagacje
psudointelektualne, jak to się stało z filmem polskim i zresztą także poniekąd ze światowym –
wtedy widownia na własną rękę, spontanicznie, niespodziewanie, sama znajduje sobie
pokarm tam, gdzie go nikt nie przewidywał: panie w „Isaurze”, panowie w „Wejściu smoka”.

„BEZ KOŃCA”, CZYLI NIE WIDAĆ KOŃCA
Następny wniosek brzmi, że stan ducha widzów znajduje się w sprzeczności z naszym
kinem, które z uporem usiłuje być nadal cmentarne, desperackie i samobójcze. Tu właśnie
następuje owo pęknięcie, po latach porozumienia: publiczność odstaje od środowiska. Ale co
więcej, podobny rozpad następuje też między innymi grupami w kulturze filmowej. Krytyka
ma coraz mniej powodów, by się solidaryzować z filmowcami. Przyczynił się do tego
nieszczęśliwy układ, jaki wytworzył się w ciągu ostatnich lat. Spodziewaliśmy się, że ferment
jaki przeszliśmy doprowadzi do demokratyzacji kultury filmowej, do dopuszczenia do głosu
opinii, do wpływu publiczności na rozwój kina. Stało się inaczej. Środowisko zatrzasnęło się
w swoim biznesie, przeszło na styl gabinetowy i na ugody kanapowe, co się objawiło w
decyzji, by nie dopuszczać dziennikarzy na spotkania zjazdowe, odbywające się m.in. z okazji
festiwali, np. w Gdańsku i Krakowie.
Co więcej, sytuacja ta przyczyniła się do skorumpowania opinii, bowiem Stowarzyszenie
Filmowców ma swoich własnych dziennikarzy, w sławetnym Klubie Myślicieli i Filozofów
Kina, którzy są członkami Stowarzyszenia i mają prawo uczestniczyć w zebraniach, na które
prasa niezależna nie ma wstępu! Są tam osoby zatrudnione jako kierownicy literaccy itd., co
prowadzi do wydarzeń zaiste zdumiewających, np. krytyk, który zrobił scenariusz do filmu,
publikuje następnie gorącą pochwałę reżysera, który tenże film nakręcił; inny zaleca w
telewizji filmy, w których produkcji uczestniczył jako kierownik za zgoła przyzwoitym
wynagrodzeniem, itp., szczegółów nie podaję, by nie wyglądało na donos.
Sprawozdawcy ci opublikowali następnie, po forum filmowców w Gdańsku w r. 1984,
istne poematy, z których wynikało, że mieli do czynienia ze świętem myśli twórczej.
Zaraz potem na ekranach ukazał się jej kolejny kwiatuszek: film „Bez końca”, który wręcz
można było uważać za symbol sytuacji. Ci, którzy od pewnego czasu pytają, kiedy to nasza
kinematografia przekroczy granicę schizofrenii szpitalnej, mają odpowiedź: właśnie się stało.
I to w znaczeniu ściśle naukowym! Bowiem tematem „Bez końca” jest, dosłownie,
samobójstwo, przedstawione jako rozwiązanie wartościowe, uzasadnione i nawet poetyczne.
Otóż, jak wiadomo, psychiatria nowoczesna uważa samobójstwo za rezultat choroby
umysłowej. Co prawda są wypadki osób zdrowych, które zdecydowały się zgładzić same
siebie, ale te z kolei są nie do przyjęcia przez: l) katolików, dla których samobójstwo stanowi
grzech najcięższy, 2) marksistów, których moralność wyklucza samobójstwo ze względu na
powołanie społeczne człowieka, 3) liberałów, którzy uważają je za antyhumanistyczną
dezercję. Ponieważ osobiście stanowię wypadkową tych trzech poglądów, film „Bez końca”
jest dla mnie z miejsca wykluczony.
Ale oczywiście reżyser Krzysztof Kieślowski robił ten film nie dla mnie. Dla kogo więc?
Odpowiedź jest: dla wszystkich, ponieważ jest w nim „wszystko”, jak to rozumie
współczesna warszawsko-łódzka sztuka filmowa. A więc pożycie płciowe, wzmiankowane
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powyżej, oraz scena onanizmu damskiego, ostatnio obowiązkowa w filmie polskim.
Następnie, poważna publicystyka typu „kino moralnego niepokoju”, czyli śmiało,
otwarcie, jasno poruszone co nas trapi, i natychmiast wykręcone po blagiersku. A więc z
zaskakującą zuchwałością podjęte tu są racje, z jednej strony – „Solidarności”, z drugiej –
władzy. Ale zaraz: obydwa te poglądy nie ścierają się bezpośrednio (stara tradycja naszego
kina, och stara!), tylko noszą je postaci zastępcze. Mamy więc młodego sympatycznego
działacza, który siedzi w kryminale, czekając na rozprawę za zorganizowanie strajku w
okresie stanu wojennego, ale nie należał on do „Solidarności”, tylko „uważał”, że „tak
należy”. Z drugiej strony mamy również nie samą w sobie władzę, lecz jej rzeczników: sąd,
oraz mądrego mediatora w postaci mecenasa Labradora, którego nazwisko tak jakby
wskazuje, jak to mówi Słonimski, na syna rasy starszej niż Porta Romana.
I teraz następuje oto takie rozwiązanie. Konflikt – wydawałoby się – polega na tym, że
działacz prowadził akcję słuszną z jego punktu widzenia, zaś władze winny go ukarać,
również słusznie ze swojego punktu widzenia. Ale mecenas Labrador, przy cichej aprobacie
sędziego, proponuje, aby władza uważała, że oskarżony nie wiedział co robi, zaś tenże
przedstawi się jako skołowany. Co prawda, początkowo bohater opiera się, chce
demonstrować, zawziąć się, głodować i w ten sposób podkreślić, że postępował serio, ale
mecenas z pomocą młodego aplikanta, w pewnym sensie prowokatora, wybijają mu to z
głowy. Chłopak wychodzi na wolność i wszystko w porząsiu, tylko że tak jakoś
beznadziejnie, bo Szapołowska z ogólnej rozpaczy idzie dobrowolnie w ciemną czeluść pieca
gazowego, zaś głównym refrenem wizualnym filmu są regularnie przewijające się zdjęcia
cmentarza (dosłownie).
Otóż, jest to po prostu nikczemność, upozowana na słuszną, ludzką, wzruszającą, i
zniewaga absolutnie dla wszystkich, jako że film miał być dla wszystkich. Dla
„Solidarności”, bo jej reprezentant, co prawda nie bezpośredni, ale jednak, okazuje się
debilem, przyznającym się do braku zasad; dla władzy, ponieważ okazuje się oportunistyczna
i również bez zasad; dla wszystkich innych, ponieważ radzi im samobójstwo; a nade
wszystko, dla zdrowego rozsądku oraz dla sztuki kina. Zaiste taki film przypomina ową
małpę z cyrku, przebraną za człowieka, w spodniach i w kapeluszu, która naśladuje ludzkie
gesty, lecz stanowi dla nich obelgę. Wybitny przykład kliniczny, jak sobie kino polskie
wyobraża strawę duchową dla widzów „Isaury” i „Wejścia smoka”.

NIECH ŻYJE SZMIRA!
Wygląda więc na to, że nie ma porozumienia między filmowcami i publicznością; ale
konflikt ten jest jeszcze bardziej widoczny w wypadku krytyki: można wręcz mówić o
przepaści! Oto jak J. Niecikowski ocenia repertuar:
„Nie jest źle, lecz jest bardzo źle, a nawet jeszcze gorzej: istny horror. Na ekranach jest.
„Krótkie spięcie”, „Wyznawcy zła”, „Gliniarz z Beverly Hills II”, „Protector”,
„Superglina”, łącznie w 12 kinach (na 33 sale w Warszawie). Mózg staje, włos się jeży”. I
dalej: „Zalewają nas odpadki cywilizacji”, „Maszynka do mielenia mięsa działa... i chodzi
już tylko o to, żeby rozkręcić ją jak najszybciej... im więcej brutalności, tym lepiej”. „Proszę
wybaczyć, nie mam innego słowa – gówna”. Wreszcie autor apeluje, by powołać
„Stowarzyszenie do Walki ze Szmirą Zalewającą Polskie Kina” („Film, nr 13).
A oto kilka innych opinii. „Superglina”: „Zlepek bzdur; główną cechą hollywoodzkiego
Science-Fiction jest głupota”. „Wielka draka w chińskiej dzielnicy”: „budzi taki wstręt, że
recenzent poszukuje jakiegoś narzędzia, być może długiego „widelca”, by dotknąć tego
świństwa z możliwie największej odległości”. „Nieśmiertelny”: „chaotyczny bełkot
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oburzający zdrowe poczucie rozsądku”. „Mucha”: „Budzi wstrząs, nurza się w
obrzydliwościach, odbiera poczucie równowagi”. „Powrót na Ziemię” („Star Trek”):
„Kliniczny przykład podejścia katastroficznego do fantastyki, sacharynowa guma do życia”.
„Śmiercionośna ślicznotka”: „Schemat za schematem, kalka za kalką, grepsy, koszarowy typ
humoru”. „Trzech ojców”: „Smutny objaw paraliżu umysłowego, zakup tej pozycji jest
dowodem podobnego paraliżu struktur opiniująco-importowych naszej dawniej
monopolistycznej firmy dystrybutorskiej... z całą pewnością czarno można widzieć przyszłość
naszego repertuaru, dopóki dobierać go będą wciąż ci sami...” (O. Sobański).
W tygodniku „Film” funkcjonuje rubryka, w której 9 krytyków, reprezentujących różne
periodyki, podaje oceny. Od miesięcy na pierwszym miejscu utrzymywał się tam film
Bergmana „Tam, gdzie rosną poziomki”, wznowienie z 1958 r.: stary lekarz wybrał się z
synową samochodem na swój jubileusz na uniwersytecie, i po drodze rozmawia z
autostopowiczami studentami, oraz wspomina sceny ze swojego życia: jedni go lubili, drudzy
nie. Zaś na ostatnim miejscu na tej skali krytyków, jako filmy najgorsze, występują:
„Superglina” oraz „Wyznawcy zła”.
W tymże tygodniku, artykuł programowy T. Sobolewskiego: „to co wartościowe,
zagrożone jest zniszczeniem”. „Kultura jałowieje, albo idzie na emigrację”. „Za
pośrednictwem filmu nikt już o nic nie spyta, nic ważnego ludziom nie powie”’. I wreszcie:
„Szary widz? (dla którego jakoby tę tandetę się przeznacza)? To przecież fikcja, stworzona w
celu tępienia wszystkiego, co oryginalne, niezależne, inteligenckie, co zawiera pytanie o sens i
wartość”.
Szary widz może i nie istnieje, ale statystyczny owszem. Oto z kolei wyniki po roku
rozpowszechniania, tyczące filmów wymienionych wyżej (przytoczenie zaczerpnąłem z pism:
„Ekran”, „Film”, „Kino”, „Kultura”, „Życie Warszawy”). „Protektor”: 3 121 216 widzów,
„Nieśmiertelny”: 2 203 977 widzów, „Wielka draka w chińskiej dzielnicy”: 2 635 207,
„Mucha”: l 933 892, „Śmiercionośna ślicznotka: 2 200 000. Dołączam tytuły, które były
podobnie zajeżdżone w prasie, lecz nie podawałem cytatów na ich temat, by nie obciążać
tekstu: „Kaczor Howard”: l 623 538. „Elektroniczny morderca”: 3 504 010. Łącznie filmy,
które rozwścieczyły krytyków, zebrały przeszło 17 milionów wejść. Natomiast wielki faworyt
rubryki 9 krytyków: „Tam gdzie rosną poziomki”, nie figuruje w obliczeniach; nie znajduję
go na żadnej z list statystycznych.

CZY CYRK JEST SZTUKĄ
Pierwsza refleksja, jaka się nasuwa, dotyczy bezsilności krytyki, z której opinią widzowie
się nie liczą. Jest to fenomen wyłącznie polski, ponieważ na całym świecie prasa ma wpływ
na frekwencję. Gdy byłem w ubiegłym roku we Francji usiłowałem zobaczyć parę filmów, o
których się słyszało, lecz nie było ich w repertuarze. Zapytałem o to panią Marie Gerard,
przedstawicielkę „Unifrance” (dystrybucja zagraniczna), która odpowiedziała mi mniej
więcej tak: Jest to skutek krytyki prasowej. Recenzje ukazują się następnego dnia po
premierze; jeżeli trzy główne dzienniki, „France-Soir”, „Figaro” i „Le Monde” stwierdzą,
że film jest nieudany, zaś ich ocena z reguły jest zgodna, właściciele kina jeszcze tego
samego wieczoru zdejmują film, bo nie będzie miał publiczności. Może on wrócić na krótko
w jakiejś niedużej sali na przedmieściu. Widzowie francuscy mają do krytyki zaufanie,
którego jak się zdaje brakuje naszym, i wyłania się pytanie, czy widzowie nasi w ogóle
czytają, co pisze się w Polsce o kinie.
Następna refleksja jest moja osobista: na wszystkich wymienionych filmach – może z
wyjątkiem „Protektora”, który wydał mi się monotonny – bawiłem się, i proszę mi wierzyć,
149

że stwierdzam to nie w celu prowokacji, przeciwstawiania się, droczenia z kolegami –
krytykami, itd., lecz gdy piszę to, trzymam lewą rękę na sercu, jednocześnie wybijając na
maszynie litery prawą: jest to szczere. Uważam „Elektronicznego mordercę” za
najwybitniejszy film SF obok „Odyssei kosmicznej 2001” Kubricka z 1968 r.
Skąd ta różnica w reakcji? Nasi krytycy wymagają od kina nośności intelektualnej.
Tymczasem bywa, że treść w kinie dociera poprzez inne środki, głównie za pomocą budzenia
emocji. Ale tak przecież bywa w sztuce: gdy patrzymy na pejzaż, nie komunikuje on nam
żadnego spostrzeżenia, ale wzruszenie jakie przynosi, może łączyć się z zainteresowaniem
czym jest natura, z poczuciem Boga itd., chyba jest to oczywiste i aż wstyd o tym pisać.
Weźmy film, który na naszej liście był najbardziej zajeżdżony: „Wielka draka w chińskiej
dzielnicy”. O ile mi wiadomo – nie miał on dosłownie ani jednej recenzji życzliwej. Otóż
występuje tam czarnoksiężnik Chińczyk, liczący lat 2000, który wysyła swoich siepaczy na
miasto, by łapali młode dziewczynki celem wyssania z nich życia, by przedłużyć własne.
Pomysł idiotyczny? Oczywiście! Ale jak to jest zrobione! Patrzyłem na fantastyczny tron
maga, na jego dwumetrową brodę o neonowym blasku, jego wspaniałą gębę odwiecznej
mumii, jego ubiór nie z tej ziemi, przez który przebiegały kolorowe iskry elektryczne, i
bawiłem się jak prosię. Jest to istny wyczyn charakteryzacji, wcale nie gorszy od głośnego
potwora z „Frankensteina” (Borisa Karloffa), który przeszedł do historii folkloru i zyskał
uznanie samego Salvadora Dali. Nie mniejszym osiągnięciem jest „Superglina”,
zakwalifikowany przez 9 krytyków na samo dno rynsztoka: jest to policjant zmasakrowany
przez bandytów, do którego resztek ciała dorobiono genialny mechanizm robota, i ten
półczłowiek, półmaszyna, staje się postrachem przestępców: jednemu z nich, który gwałci i
morduje panie, i jest zdecydowanie nikczemnym recydywistą, Superglina strzela w męskie
urządzenie, co zapewne zbrzydziło do reszty J. Niecikowskiego. Ale czy zaraz musimy w to
na serio uwierzyć? Czy to się często w życiu zdarza?
Ja na przykład już od dawna nie słyszałem, żeby ktoś w naszym kraju wypalił ze SmithWessona komuś między nogi. Ale za to, jak to wygląda! Proszę niech Państwo uwierzą, ale
zapewne nie uwierzycie, a jednak to prawda, że wybrałem się na ten kawałek drugi raz, żeby
przyjrzeć się, jak „Superglina” jest zrobiony ze swoich rurek, drucików, blaszek i
tranzystorów, połączonych z twarzą aktora i uważam, że jest to wykonawstwo, które
przewyższa nawet Frankensteina.
Bowiem kino współczesne doszło do techniki olśniewającej, jakiej nie miało nigdy, i nie
miał żaden inny spektakl: jest to zdecydowanie najlepszy cyrk w historii. Natomiast faktem
jest, że rzadko on podejmuje treści egzystencjalne, cenione przez naszą krytykę. Tu wyłaniają
się dwie sprawy: l) mentalność naszego środowiska kulturalnego, 2) stan ducha naszej
publiczności. Jak wynika z faktów podanych wyżej, pośrodku znajduje się dziura bez dna.

POGRZEB STAREGO KINA
Sposób myślenia naszej krytyki został ukształtowany w latach, gdy wykluwała się „szkoła
polska” w filmie i nie zmienił się do tej pory. Wychodzi on z założenia, że kino jest sztuką, i
że powinno być nosicielem treści kulturalnych. Tymczasem prawda jest taka, że kino,
oczywiście, może też być sztuką, niemniej jest jednak czymś więcej: jest masowym
działaniem psychoanalitycznym, które podejmuje sprawy w skali szerokiej, tak szerokiej, jak
bywają emocje społeczne: od podniecenia typu „mecz sportowy” oraz „romans kryminalny”,
do pasji erotycznej.
W tej ostatniej jest stopniowanie, którego końca nie widać, od ekscytacji pornograficznej,
poprzez sto rodzajów flirtu i życia rodzinnego, aż do kultu miłości „silniejszej od śmierci”.
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Sprowadzanie kina do jednolitej formuły wymagań, mimo że raz po raz w jego dziejach było
ponawiane, jednak nigdy się nie udawało. Tymczasem u nas ustaliła się ocena kina oparta na
jego stanie w latach 60. W okresie tym kino było najbliżej, w swoich dziejach, połączenia
ideologii z widowiskiem: filmy o ważnej intencji były jednocześnie spektaklami dla
wszystkich.
Ale kino to należy już do przeszłości. Artyści, którzy byli jego demiurgami; Bunuel,
Welles, de Sica, Fellini, Renoir, Visconti, Antonioni, Kurosawa, albo zmarli, albo zamilkli,
albo też występują rzadko i jako pogrobowcy, zaś na ich miejsce nie pojawili się inni
podobni. Natomiast nastąpił podział gatunkowy tak jaskrawy, jakiego nie było nigdy: z jednej
strony kolosalne kino popularne fabrykowane za miliony, typu „Gwiezdne wojny” czy
„Indiana Jones”, z drugiej – maniackie pozycje awangardy intelektualnej, robione za
stypendia, które nie mogą dopchać się do repertuaru i krążą po marginesowych festiwalach i
pokazach klubowych. Pośrodku zaś jest albo pustka, albo taśmowy wyrób typu TV:
codzienne kłopoty familijne, nieporozumienia młodej pary, albo trudności dojrzewania wobec
oporu rodziców. Ale tu następuje niespodzianka: właśnie to kino cyrkowego
monumentalnego spektaklu, oraz należące do jego zakresu produkcje, łączące Science-Fiction
z thrillerem, zbierają u nas owe 17 mln wizyt w kinie widzów, którzy nie czytają ani
Niecikowskiego, ani Kałużyńskiego.
Tu docieramy do zjawiska, które tyczy nie tylko kina, nie tylko TV, lecz całego obszaru
kultury: bowiem podobne skargi na obojętność dla poczynań ambitnych słychać również w
branży książkowej, teatralnej, muzycznej... Napomyka się z tej okazji o wyłonieniu się
publiczności młodzieżowej, która stawia opór, i zdaje się, że tu jest klucz do sprawy. Ale czy
mamy tu do czynienia z dezercją od kultury – tak bowiem się to zazwyczaj interpretuje?

WIECZNE PROWIZORIUM
Owszem, jest to ucieczka, ale tylko od pewnego tradycyjnego typu. Łączy się ona z
wyłonieniem się generacji jakiej dotąd nie było. Można by ją określić dziwacznym zwrotem
jako „permanentnie przejściową”; wyłoniła się w latach 70, i uważano ją wtedy za chwilową,
tymczasem okazało się, że trwa i prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć na stałe.
Mianowicie, następuje wyjątkowo rozwleczone przedłużenie młodości. Dawniej młody
człowiek przechodził od razu do świata dojrzałych; za moich czasów była to granica dobitnie
wyraźna. W szkole nosiło się mundurek i korzystało się ze sfery życia przeznaczonej dla
młodzieży; po maturze zdejmowało się ten uniform, wkładało się krawat, i od razu było się w
świecie dorosłym: wolno było zajść do knajpy na wódę, kupić w kiosku papierosy, i siedzieć
w kinie na seansie wieczornym zabronionym dla młodzieży; książki czytane dotychczas
oddawało się młodszemu bratu, i brało się do ręki lektury starszych, łącznie z
nieprzyzwoitymi. Przekraczało się tę linię z miejsca; podobnie było jeszcze jakiś czas po
wojnie.
Jednak w rezultacie awansu, jakiego takiego dobrobytu, rozwoju techniki i innych
przyczyn, o których tu nie ma co się rozwodzić w pobieżnym artykule, wyłoniło się
pokolenie, które opuściło dzieciństwo, lecz przez długi czas nie przechodzi do cywilizacji
ustalonej przez poprzedników. Okres ten może być rozmaity: może ciągnąć się od 14 do 30
roku życia, a nawet do jego końca. Spotykamy osoby, które nie opuszczają w ogóle tego
stanu. W ten sposób wyłoniła się sfera życia, która już nie należy do instytucji
przeznaczonych dla młodzieży, lecz jednocześnie powstrzymuje się od stylu poprzedniego
pokolenia, które przecież czeka z oddawna gotowymi formułami. Grupa ta traktowana jest z
niecierpliwością, zarówno przez starszych, którzy sądzą, że mają do czynienia ze zjawiskiem
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przejściowym, przedłużającym się nienormalnie, a także przez opiekunów młodzieży, spod
których kurateli tamci się już oswobodzili. W rezultacie odbywa się presja z obydwu stron,
która, jak zwykle każdy nacisk, umacnia ową generację przejściową w przekonaniu, że należy
jeszcze silniej opierać się w swojej tymczasowości.
Następuje więc owa „stabilizacja prowizorium”: i tu powstaje cały styl, starający się
uniknąć zarówno dzieciństwa, jak i sposobów uprawianych przez starszych, i tyczy on
wszystkiego, począwszy od ubioru. Odrzuca się więc to co zwykła nosić młodzież szkolna,
lecz nie przyjmuje się garnituru urzędowego dojrzałych: wkłada się byle jaką bluzę,
kombinezon, spodnie „dżinsy” – stąd właśnie kariera, jaką zrobiły owe surowe materiały.
Z czego widać, że sytuacji tej nie pozbędziemy się długo, i może już nigdy. Zaś odnosi się
ona nie tylko do garderoby, lecz wytwarza całą obyczajowość. Zirytowani starsi obserwatorzy
utworzyli na określenie zjawiska pogardliwy termin: subkultury, antykultury, podkultury; zaś
„ich” styl, muzykę, filmy ocenia się jako tandetę, byle jaką, połowiczną, szkicową, itd. – jeśli
się ją traktuje z pobłażaniem; zaś jeśli poważnie, padają zwroty jak owe przytoczone na
początku tego artykułu: ma to być szkodnictwo kulturalne. A jednak, a przecież, wyłania się
pytanie, czy nie jest to, może oddzielna, lecz pełnoprawna, i funkcyjna – po prostu kultura?
Jej przedstawiciele domagają się dla niej miejsca wręcz oficjalnego. Tym w „Tygodniku
Kulturalnym” zaprotestował przeciwko nieobecności w Encyklopedii Powszechnej PWN
hasła „The Beatles”: „Świat gna naprzód, pękają bariery informacyjne, telewizja satelitarna
oplotła świat cudowną siecią informacji na dowolny temat i w dowolnym języku, a nasi
zatabaczeni redaktorzy w satynowych zarękawkach uparcie wymazują gumką nazwiska, które
nie pasują do nich”.
W wypowiedzi tej występują dwa tematy charakterystyczne dla owej subkultury – ach,
przepraszam! – dla kultury Wiecznego Prowizorium: kult techniki i kult Beatlesów. Są oni
patronami całej owej tendencji, już historycznymi, bo jednak paręnaście lat minęło od ich
wystąpienia, co zresztą w tym wypadku powiększa ich wagę: mamy już tradycję! „Tak jak
komuniści mają Lenina, my mamy Lennona (Jona, głównego kompozytora zespołu)”. Idee,
wyrażone w tekstach Beatlesów są stale „na chodzie”: trzeba stworzyć sobie „swój własny
świat”, bo z uporem nas nie zauważają; żywić zrozumienie, oraz życzliwość wobec innych i
wobec otaczającej przyrody; skłonność do kontemplacji, która u Beatlesów wręcz
doprowadziła do zainteresowania religiami Wschodu. Byłem świadkiem koncertu,
wykonanego przez przedstawicieli „Hare Kriszna”, z ogolonymi głowami i w chałatach do
kostek, ale z udziałem elektrycznego amplifikatora, przed „Sezamem” na Marszałkowskiej.
Poglądy te wspólne są dla młodzieży w podobnej sytuacji również w innych krajach, bo
zjwisko jest internacjonalne; wzory zagraniczne biorą się cokolwiek z konieczności, bo owa
subkultura powstająca w pustce musiała znaleźć sobie patronów, tam gdzie byli, a więc
Beatlesów w Londynie. Nastrój ten odtwarza film „ Yesterday” R. Piwowarskiego: młodzi
entuzjaści Beatlesów na prowincji, starający się ich naśladować, muszą znieść istne
prześladowanie ze strony otoczenia, nauczycieli, proboszcza; a jednak ich opór nie ma w
sobie nic z buntu. Jest to protest nie przeciwko systemowi, lecz przeciwko przestarzałym
obyczajom narzuconym przemocą. W ogóle mam wrażenie – ale znam owe środowisko
powierzchownie, i mówię na podstawie obserwacji zaledwie kilku przyjaciół – że dynamika
polityczna jest tam nieznaczna; oczywiście sympatia dla Ameryki jest żywa i nawet
snobistyczna, ponieważ stamtąd pochodzą głośne osiągnięcia subkultury (używam wreszcie
tego zwrotu, bo stał się z konieczności prawie naukowy), ale jednocześnie krytycyzm
funkcjonuje, i gdy światowa generacja subkultury protestowała przeciwko wojnie w
Wietnamie, nasi przyłączyli się również, i byłem świadkiem burzy oklasków z okazji protestsongu Joan Baez na ten temat, w wykonaniu miejscowym w 1979 r. w Koszalinie. Mam
zresztą wrażenie, że dominuje tam niechęć do wszelkiej polityki w ogóle.
Zaś drugi wielki temat, to jest kult techniki, która kiedyś połączy ludzkość i tutaj wracamy

152

do kina. Bowiem owe 17 milionów biletów sprzedanych na wymienione skandaliczne filmy
nabyli w olbrzymiej większości, a może nawet wszystkie, właśnie owi przedstawiciele
młodzieżowego stanu pośredniego. To oni są wielkimi konsumentami kina Science-Fiction
we wszystkich jego formach, łącznie z brutalnie kryminalną. Jednak w żadnym z tych filmów,
pomimo hektolitrów wylanego cynobru hydrohinonowego przedstawiającego krew, zbrodnia
nie zatryumfowała. Są to charakterystyczne pozycje kina współczesnego, warte, żeby je
przyjąć z taką samą uwagą, jak „Tam gdzie rosną poziomki”. Bowiem kino zmieniło się, ale
nie bez powodu: dostosowało się do owej nowej publiczności. Tymczasem środowisko tkwi
wciąż w okresie minionym. Jest to wybieg zgoła nieskuteczny, by traktować jako zjawisko
sporadyczne, niestałe i nawet chorobliwe – kulturę, która przynosi ludzką satysfakcję 17
milionów razy, bo usunąć je z kultury, również z tej NASZEJ, już się nie uda.
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VI
ROZTERKI KINA POLSKIEGO
Film polski ostatnich lat popadł w samobójcze przygnębienie, do tego stopnia, że powstał
wręcz gatunek, reprezentujący ten trend, z powszechnie przyjętą jego etykietą: „kino
moralnego niepokoju”! Zaś filmy nie mieszczące się w tej definicji, wyrażały z kolei
regularny konserwatyzm. W tej impasowej sytuacji, próbowano wywoływać ducha twórczych
osiągnięć naszego kina, tzw. „szkoły polskiej” z lat 50 i 60. Rzeczywiście, jej przedstawiciele,
Wajda i Kawalerowicz wystąpili z filmami, w których brzmiał pogłos owej dawnej sztuki, ale
nie miały już one żywotności. Zjawiska te: kino konserwatywne, kino nawiązujące, staram się
poniżej naszkicować.
Zanim jednak przystąpię do tej relacji ośmielam się zamieścić tu coś osobistego,
okazjonalnego, przypadkowego: moje notatki z udziału w Festiwalu w Gdańsku w r. 1986,
jako jurora. Są one może chaotyczne, nieskoordynowane, raczej pamiętnikarskie, niż
krytyczne; ale wydaje mi się, że zahaczają o wszystkie poruszone tu kłopoty kina polskiego,
zapewne w sposób anegdotyczny i szkicowy, ale być może dają nieco dodatkowego
naświetlenia, innego niż metodyczne: trochę atmosfery codziennej, trochę z życia osób
zajmujących się w tym okresie filmem.

JEDEN Z JEDENASTU
Na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdańsku, zostałem skierowany jako juror, i znalazłem
się tam po raz pierwszy. Jednak nie sądzę, by było to miejsce dla mnie, piszę to bez
kokieterii. Czy dziennikarz filmowy powinien tu uczestniczyć? Jest to problem, i wrócimy do
niego. W każdym razie, miałem gębę zakneblowaną, bo juror w trakcie festiwalu obowiązany
jest do dyskrecji. Robiłem jednak notatki, co mi było wolno. Oto one.
WAJDA. Andrzej Wajda wycofał z konkursu swój film „Kronika wypadków miłosnych”
według powieści T. Konwickiego, co jak wnioskuję z rozmów, zostało źle przyjęte przez
środowisko, jako akt arogancji; inni koledzy, również ci o stażu podobnym do jego (Has,
Kutz, obydwaj nie uzyskali nagród), uczestniczą i ryzykują. Film został pokazany poza
programem i przypuszczam, że Wajda obawiał się, że zostanie on pominięty w wachlarzu
głównych odznaczeń. Zapewne jury starałoby się jednak zwrócić uwagę na Mistrza, ale
wygląda na to, że mogłoby mu przyznać tylko jakąś dalszą nagrodę techniczną. Czy np.
wyróżnienie „za bezbłędną perforację taśmy celuloidowej” pasuje do Wajdy?
„Kronikę” ogląda się ze smutkiem, i z niejakim zaskoczeniem: jest to coś w rodzaju „Pietia
kocha Tamarę, ale wojna im przeszkodziła”. Film konwencjonalny od początku do końca, i
nie potrafi odtworzyć atmosfery flirtu, jak on wyglądał przed wojną; a przecież jest tyle
sugestywnych opisów, i nawet w tekście Konwickiego było cokolwiek tej prawdy; ja też ją
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pamiętam, bo moi szkolni koledzy kochali się, co prawda nie na Wileńszczyźnie, ale wątpię,
by tam to inaczej wyglądało. Tu zaś mamy tylko kawałek teatralno-telewizyjny romeojuliowy z Mielęcina, z numerami takimi, jak eksplozje bomb na polu, gdzie właśnie młodzi
się pokochali, oraz z remanentami po dawnym Wajdzie: oddziały konnicy przemieszczają się
tam i z powrotem, oraz Biały Koń galopuje przez pole, niestety z obciętym ogonem. Zapewne
rekwizytor wypożyczył go z państwowej stadniny już ostrzyżonego, a przecież można było
doczepić nieco watoliny z tyłu, bo bez tego rozwiania poezja ułańska nieważna.
Reaguję ze ściśniętym sercem na tę dekadencję artysty, który dał nam tyle wzruszających
przeżyć, lecz ostatnio – od pamiętnego „Człowieka z marmuru” w 1975 – robi pół-knoty, i by
nie pozwolić się zepchnąć, wdaje się w politykę nietwarzową dla niego, oraz robi afronty
kolegom, festiwalowi, oraz mnie jako jurorowi. Na co mu to? Nikt nie odbierze tego czego
już dokonał, ani jemu, ani nam.
POLAŃSKI. Na korytarzach, gdzie odbywa się 99 procent życia emocjonalnego festiwalu,
zasłyszałem interpretację, skąd wziął się Polański i jego „Piraci”. Ma to być posunięcie
makjaweliczne Romana Bonieckiego, dyrektora Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania
Filmów. Mianowicie, nasi filmowcy, którzy kręcą w świecie: Zanussi, Wajda, Holland oraz
aktorzy, jak Janda, Olbrychski, Radziwiłłowicz i inni, życzą sobie, by wprowadzić ich
zagraniczne osiągnięcia na ekrany narodowe. Niedawno Zanussi, który ma tych filmów już z
pół tuzina, pokazywał parę z nich, nakręconych we Francji, w „Institut Francais” w
Warszawie, i oskarżył w dwóch językach Radę Repertuarową i Bonieckiego, że nie
sprowadza się jego pozycji europejskich. Rzecz w tym, że trzeba za nie płacić dolarami, zaś
ja, który większość z nich widziałem, daję słowo honoru, że są to kawałki jeszcze gorsze niż
te, które Zanussi robi w kraju i na które nie ma u nas publiczności. Zresztą tam też jej nie ma.
Czy mamy zatem na nie wydać walutę i w rezultacie nie móc kupić. „Indiana Jones”?
Pomijam problem moralny: rodak, który żąda ode mnie bym płacił za jego działalność
dolarami... Co powiedzielibyście państwo szewcowi, który na ulicy Wspólnej żąda 20
dolarów za obcasy?
W tej napiętej sytuacji sprowadzenie „Piratów” stanowi niejaką odpowiedź, że niby jednak
sprowadzamy coś co robią nasi zagranicą, tym więcej, że Polański i sprzedaje za złotówki
(ma tu w kraju rodzinę). Niemniej jego udział w głównym narodowym festiwalu nie wywołał
eksplozji radości wśród branżowców, i to nie tylko tych, którzy podobnie jak on mają towar
komisowy: dwaj tutejsi powiedzieli mi, że demonstracyjnie nie idą na pokaz. Inaczej jednak
było, jeśli idzie o naród: podobno na czarnym rynku można było dostać za bilet krzesło
gdańskie (być może fałszowane), zaś przed kinem stały dziewczęta z miną „zrobię wszystko
za wejście”. A przecież film jest kupiony, z już wytłoczonymi napisami i za parę tygodni
będzie wszędzie dostępny!
Ale szło o tę właśnie jedyną chwilę: udział w napięciu, zaś wytworzyło się ono wybitne, i
do tej pory nie wiem, czy to Polański wyreżyserował, czy przypadek sprawił? W każdym
razie „suspense” rosło lepiej, niż na samym filmie „Piraci”. Reżyser miał przyjechać dzień
wcześniej, ale zawiadomiono, że spóźnił się na samolot, bo jadąc na lotnisko utknął w korku
samochodowym na Place des Invalides; przyleci jutro. Następnego ranka wiadomość, że
znaleziono bombę w kolejnym samolocie, który nie wystartował. Na korytarzach panuje
przekonanie, że Polańskiemu nie chce się przyjechać i zmyśla kolejne przeszkody. Seans
zaczyna się bez niego; widzowie zdecydowanie szowinistyczni, oklaskują hałaśliwie
nazwiska polskich kaskaderów, oraz naszego operatora Sobocińskiego w czołówce filmu. I
oto Polański się zjawia! W hallu funduje łapę, rozdaje buzi, rozpoznaje dawnych przyjaciół z
branży: „Dziundziutek, ty tutaj?, „Cipciusiu, cieszę się, że przyszłaś”, itd.
Zaraz potem, dyrektor festiwalu podejmuje Polańskiego w restauracji „Hevelius”: szef sali
wywleka reprezentacyjne garmażeryjne internacjonalistyczne półmiski, ale Polański
dowiaduje się, że są śledzie! Dawać, oraz zimną wódeczkę, ale tylko półtora kieliszka, oraz
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zwykłą golonkę! Polański jest w Polsce i konsumuje dania miejscowe. Wraz z nim,
sensacyjna seksowna blondyneczka wyglądająca na około 15 lat (przytaczam tę anegdotę z
„New Yorkera”: Polański oskarżony w USA w głośnym procesie o pożycie z nieletnią,
pytany dlaczego zadał się z osobą 15-letnią: „Panie sędzio, bo wyglądała na 10 lat”).
Wystąpiła ona następnie w filmie Polańskiego „Frantic”. Polański starannie tłumaczy swojej
towarzyszce na francuski ostatnie dowcipy warszawskie opowiadane przy stole, ale ta nie
bardzo się bawi: cierpi, bo wyrwano jej ząb mądrości. Nasze panie dziwią się: po co? One
wszystkie zachowały takie zęby. Okazuje się, że we Francji w roku gdy się dojrzewa, usuwa
się automatycznie owe zęby, u nas zaś nie; Polański zdziwiony nie wierzy, liczy zęby
najpierw swoje, potem Krystyny Morgensternowej, żony reżysera, potem innych. Do mnie
nie dotarł, zresztą mam zęby tylko z przodu. Jest szczerze zainteresowany: otóż czytałem
niedawno, że reżyser Billy Wilder (od „Pół-żartem, pół-serio” z Marilyn Monroe) wymienił w
wywiadzie Polańskiego, jako jednego z trzech najlepszych fachowych reżyserów; dlaczego?
„Bo jest dokładny w szczegółach”.
Konferencja prasowa nie jest ciekawa: nikt nie pyta o to, co jest najbardziej interesujące,
np. stosunek Polańskiego do Polski. Wygląda na to, że Polański zdaje sobie sprawę, że
„Piraci” nie są sukcesem: krytyka za granicą określiła film jako nie więcej niż przyzwoity,
przygodowy i o słabnącej dynamice, zaś na naszej sali też wyczuwa się wstrzemięźliwość.
„Mój film nie jest dla was”, mówi Polański, „lecz dla dzieci” (zgwałcenie starej duenny, dwa
usiłowania gwałtu na dziewczynie, stracenie tuzina piratów przez uduszenie, tak że języki
wychodzą im na wierzch, oddawanie moczu do wanny z kąpiącym się w niej osobnikiem).
Słyszałem, jak ktoś zapytał przewodniczącego jury Janusza Majewskiego: „Czy gdyby
„Piraci” byli w konkursie, nagrodzilibyście Państwo ten film?” Ale zgiełk był taki, że nie
pochwyciłem odpowiedzi, zaś potem Majewski nie chciał mi powtórzyć. Być może, ci
„Piraci” to nie jest już ten dawny Polański, anarchiczny, diabelski, błyskotliwie inteligentny:
niemniej jest to stale i wciąż kawałek kina. Ale najważniejszy zysk był, że przez Gdańsk
powiało Hollywoodem: pojawił się sygnał ze świata dla naszego kina.
CO SIĘ ZMIENIŁO. „Cholera z tym moralnym niepokojem – mówi mi kolega Leszek –
nie sposób go zatłuc, ciągle podskakuje i podskakuje”. Miał na myśli manierę, uprawianą od
dobrych 10 lat, zwaną „kino moralnego niepokoju”, złożoną z dwóch składników: l)
występuje w niej osoba o szlachetnej duszy, zgnojona przez system, układy, niegodziwości
władzy, ogólne łajdactwo itd., 2) kliniczny absolutny brak humoru (choć bywa tu tzw.
krwawa ironia). Zależnie od sytuacji w kraju, „moralny niepokój” występuje jako: l) albo
krytyka interwencyjna prostująca błędy (za Gierka), 2) albo rewolta wolnościowa ryjąca pod
władzą (za „Solidarności”), 3) albo refleksja rozrachunkowa narodowej obolałości (ostatnio).
Jednak mimo różnych interpretacji, „moralny niepokój”, jest zawsze taki sam: bo maniery
pozerskie z reguły się nie zmieniają.
Ulubionym rozwiązaniem w kinie „MP” jest samobójstwo. Na przestrzeni ostatnich pięciu
lat naliczyłem ich jedenaście, w dwóch wariantach: osoby z ludu wieszają się, zaś postacie
intelektualne wybierają gaz, np. Zapasiewicz w „Bez znieczulenia” albo Szapołowska, która
pakuje sławną blond głowę do ciemnego pieca w „Bez końca”. Jest to środek kosztowny,
ponieważ gaz nie zapalony bije silnie i rachunek następnie bywa olbrzymi, czyli i tu wydatki
na intelektualistów są niewspółmierne, ale słyszałem, że syk wydobywającego się gazu jest
tylko naśladowany w filmie przez inspicjenta na specjalnym instrumencie, co uspokaja nas w
sprawie budżetu.
Na festiwalu pojawiło się parę nowych sposobów, głównie skok z wysokości: pozycja 12)
„Jezioro Bodeńskie”, Holoubek rzuca się z latawca (oryginalne!), 13) „Zygfryd”, młody
akrobata spada w cyrku, 14) „Epizod Berlin-West”, literat emigrant skacze z okna; grupę tę
można by nazwać „zginęli śmiercią lotnika”. Mamy następnie: 15) „Wkrótce nadejdą bracia”,
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z pistoletu, 16) „Weryfikacja”, rozbicie się w samochodzie z rozpaczy, oraz 17)
„Siekierezada”, pod lokomotywą. Tak więc łącznie mamy za ostatnie 5 lat i 9 miesięcy
samobójstw 17, którą to liczbę można by zgłosić do międzynarodowej Centrali Archiwów
Historii Kina, jako rekordową, będzie to zawsze jakieś osiągnięcie z braku innych.
„Moralny niepokój” ma również swoich stałych aktorów. I tak np. Marian Opania,
pamiętny dyspozycyjny reporter TV do nikczemnych misji z „Człowieka z żelaza”, z reguły
grywa w „MP” plugawych ludzi systemu, zwykle redaktorów; zaś gdy pojawia się Gustaw
Holoubek, wiadomo, że znaleźliśmy się wśród Skrzywdzonych Bezsilnych Wysoce
Wartościowych. Cały ten pasztet figuruje w filmie debiutanta Mirosława Gronowskiego
„Weryfikacja”, który mnie rozwścieczył, ponieważ autor podobno zainspirował się losem
tygodnika „Polityka”, a więc i moim. Marek Kondrat gra tu dziennikarza nie
zweryfikowanego po stanie wojennym, którego roznosi etyczne oburzenie, więc kradnie
ciężarówkę i tłucze się nią dziko po kraju. Nie należy mu się dziwić, bo weryfikacja polega na
składaniu donosów. Widzimy jak poddaje się jej inny, lojalny wobec władzy redaktor, Jan
Englert, którego pytają nie tyle o jego poglądy (jak z reguły na weryfikacjach bywało), lecz
dowiadują się od niego o koleżków, co, kto, który, itede, itepe. Ale Englert, choć cokolwiek
śliski, ma słabość do zbuntowanego kolegi, więc przekonuje redaktora naczelnego, krętacza,
lawiranta i tchórza, żeby jednak zamieścił w gazecie coś napisanego przez tamtego
zrewoltowanego, choćby pod psudonimem. Następnie odszukuje zbiega, lecz dostaje od niego
po gębie, zresztą sam też go trochę szturchnął. Nie pomaga: Kondrat wciąż ucieka od tej
moralnej padliny jaką jest obecna redakcja, i wreszcie, rozbija łeb w samochodzie. Uparty
Englert dopada go jednak półprzytomnego w szpitalu i ciągle nagabuje do powrotu, na co
otrzymuje odpowiedź tzw. wymijającą. Kondrat zawinięty po czubek nosa w bandażach
bełkocze: „Kapie... kapie...”, mając na myśli bądź kroplówkę, którą ma przed oczami, bądź
system czy życie – możemy sobie dopowiedzieć sami. W każdym razie, wszystko raczej się
leje.
Rezygnacja ta wisi nad filmem od początku do końca: żyjemy w dole, jak stonogi, i jedyne
co zostaje, to się z tym pogodzić. Rozmowy w redakcji wyglądają tak mniej więcej
(przytaczam z pamięci): „Napisałeś artykuł znakomity, ale czasy są pieprzone”, „Nie ma
miejsca dla dobrych, dziś dyktują przebiegli”. Holoubek w gminie czystych, uczciwych,
kryształowych, gdzie Kondrat zajechał, stwierdza katastroficznie: „Ja już się nie liczę –
jestem stary” (z domysłem: ale wy, młodzi, żal mi was, itd.).
Trzeba trafu, że w dniu pokazu „Weryfikacji”, szwendając się po mieście, spotykam –
kogo to? Dariusza Fikusa z żoną, którzy jak się zdaje, wyszli właśnie ze sławnego kościoła
św. Brygidy, głównego agit-punktu opozycji w Gdańsku (zajrzałem tam również: tablica ku
czci Piłsudskiego, ołtarz z zapalonymi świecami, każda z napisem „Solidarność z Kielc”,
„Radomia”, „Świnoujścia”, itd., kaplica gdzie należy modlić się za Wałęsę, kto zaś chce do
Jezusa, powinien raczej udać się gdzie indziej). Fikus opuścił redakcję „Polityki” po stanie
wojennym, zaś przedtem był w zarządzie Stowarzyszenia Dziennikarzy za Eksplozji
Wolności, i opublikował za granicą książkę (czytaną strona po stronie w Wolnej Europie) na
temat ówczesnego Stowarzyszenia: jaka to była świetlana organizacja, i jak różni agenci,
sprzedawczyki i kreatury sprzeciwiali się jej; w ich liczbie wymienił też Waszego Autora,
piszącego te słowa. Przywitaliśmy się jednak serdecznie. Fikus powiedział mi, że udaje się do
Szwecji i dlatego jest przejazdem w Gdańsku i dla zabicia czasu poszedł na film
„Weryfikacja”. No – pomyślałem sobie – Dareczek powinien być zadowolony, przecież ta
postać niepodległego duchem grana przez Kondrata, to on sam. Tymczasem Dariusz jak nie
bluźnie – aż przykucnąłem! – że skandaliczne fałszerstwo, że idiotyzm, że przedstawia owych
szczerych nieprzejednanych jako debili i złodziejów samochodów, itd.!
Ogłupiałem! Więc dla kogo jest ten film? Może dla mnie? Ja z kolei jestem jak ów Englert,
który po weryfikacji został w redakcji. Jednak moje wspomnienia tak jakby się różnią. W
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okresie eksplozji wolności w r. 1980 miałem trochę kłopotów, i to właśnie za sprawą kolegów
świetlanych jak ów złodziej samochodów. Kryształowa koleżanka zwolniła mnie z audycji
radiowej, w której zarobkowałem przez 15 lat. Inny kolega o czystych rękach wyprosił mnie z
programu TV, gdzie też miałem trochę dochodu. Gdy zaś zwróciłem się o interwencję do
Zarządu Stowarzyszenia, gdzie był wtedy Dareczek, odpowiedziano mi, żebym na nich nie
liczył. W druku też miałem przykrości. Kolega M., najpierw napisał, że zawsze broni słabych,
po czym przedstawił mnie jako profesjonalnego siepacza kultury. Kolega O. doniósł, że za
Stalina dzięki mnie nie wydawano w Polsce Hemingwaya i innych klasyków. Kolega Sz.
zaproponował drukiem, żeby mi odebrać paszport i nie wysyłać na festiwale. Tak było, słowo
daję. Bohater filmu „Weryfikacja” jest mi osobiście znany, i to, można powiedzieć, w tuzinie
egzemplarzy. Toteż moja prywatna reakcja jest jak następuje: życzę reżyserowi, żeby go szlag
trafił, zaś producentom, czyli „Filmowemu Studiu im. K. Irzykowskiego”, żeby ich krew
zalała.
CO BYŁO NOWEGO. Było bardzo dużo nowego! Było wyjątkowo dużo nowego! Jest to
następny polski paradoks, że w tym kryzysie, w sezonie 1986 wyprodukowano filmów
najwięcej po wojnie (blisko 40), i to tak rozmaitych, jak nie było od lat.
I pomyśleć, że ciągle klepie się o upadku polskiego kina. Cóż więc się dzieje? Ale... Tu
właśnie mamy „ale”. Może najlepiej scharakteryzował je obserwator z zagranicy, Nino
Zucchelli, dyrektor festiwalu w San Remo: „Kino polskie ma siły, środki i różnorodność, ale
nie ma serca”.
Co zaś bywa sercem kina? Odpowiedź: obsesje tematyczne, które pasjonują naród. Tak
było z Rewolucją w filmie radzieckim, z powojennym dramatem społecznym w neorealizmie
włoskim, z krytyką feudalizmu w kinie japońskim... oraz z rozliczeniem się Polaka z jego
historią wojenną w naszym filmie: „szkoła polska”. Gdy kino ma podobny kręgosłup, niejako
rozrasta on się na boki, promieniuje, wydaje odnogi. Nasze kino rozrachunkowe wydało, jako
odrost głównego tematu, dramat psychologiczny „niemożności miłości”, co było rezultatem
urazu wojennego (cała twórczość Konwickiego), farsę wojenną i historyczną (od „Jak
wywołałem II wojnę” do „Marysieńki i Napoleona”)... trzeba przyznać, że było wtedy trochę
ruchu.
Ciekawe, że owa myśl – o potrzebie linii kierunkowej – przewijała się w kuluarach
festiwalu i wreszcie odbiła się na werdykcie jury. Przyjęło się, że czołowe nagrody w
Gdańsku mają charakter promocyjny, to znaczy powinny poprzeć kierunek rozwojowy, który
uważa się za najbardziej wskazany na najbliższe lata kina.
Zazwyczaj sąd konkursowy składa się z niewielu osób, bywa że z pięciu, nawet z trzech, i
wtedy ma wyrazistość. Tym razem jurorów było jedenastu, z tym że przewodniczący Janusz
Majewski rozporządzał głosem dodatkowym. Pytałem go, jak to mu się udaje uprawiać tyle
działalności: jest Prezesem Stowarzyszenia Filmowców, prowadzi jury, i jeszcze zdążył
zrobić film „C.K. Dezerterzy”, wyświetlany poza konkursem (ponieważ film członka jury nie
może uczestniczyć), i który był bodaj największym sukcesem wesołości w Gdańsku, bardziej
niż „Piraci”. Trzeba jednak dodać, że Majewski, przygotował publiczność, ponieważ
oświadczył przed seansem: „Dla ułatwienia informuję, że to komedia”.
Odpowiedź Majewskiego: „Widzi pan, ja miałem Niemca w rodzinie”. Jakby nie było, jury
składające się z 11 fachowców, reprezentujących bodaj wszystkie, często konkurujące ze
sobą, branże kina i TV – to już jest cały parlament. Jednak gdy przyszło do ustalenia Grand
Prix, nikt nie miał wątpliwości: „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego. Decyzja ta wyrażała
intencję, mniej lub więcej przez wszystkich odczuwaną. Kino najbardziej potrzebuje obecnie
ambicji artystycznej, dbałości o styl, rozwijania sztuki filmowej, kultywacji tego, co można
by nazwać poezją ekranu.
Werdykt o podobnej tendencji można nazwać estetyzującym. Jednak nastawienie to daje
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się uzasadnić właśnie stanem kina. Mamy dziesiątki pozycji we wszelakich gatunkach,
migotliwość jakiej dawno nie było, lecz w sumie, niskiego lotu. Niemniej, można mieć
wątpliwości. Ofiarą pada kino publicystyczne, interwencyjne, silnie reprezentowane na
festiwalu. Pytanie także, czy „Siekierezada”, film trudny, będzie pozycją repertuarową:
Wielka Nagroda doroczna, której Polacy, być może, nie będą oglądać. Cudzoziemcy także
nie: film jest dla nich doskonale niezrozumiały. Zucchelli nie mógł pojąć, dlaczego drwale
alkoholicy w restauracji z uporem deklarują, że nie życzą sobie majonezu i wreszcie biorą
dyżurne zimne nóżki, jako że nie ma innego wyjścia, bo bez wyboru jakiegoś dania nie poda
im się wódki. Majonez w Italii jest pożądanym przysmakiem i jakoś nie mogłem
wytłumaczyć Włochowi złowieszczej roli, jaką ta przyprawa odgrywa w gastronomii
socjalistycznej. Czy należy przyznawać Grand Prix filmowi, który nie ma szansy, by
reprezentować kino polskie w świecie?
Jednak z drugiej strony „Siekierezada” nie jest przecież tylko osiągnięciem artystycznym.
Nagroda dla filmu oznacza też poparcie dla jego intencji: jest nią poetyczna aprobata życia
codziennego. Pod tym względem film stanowi oryginalny przypadek wykorzystania materiału
literackiego wbrew jego charakterowi, przez twórczego reżysera. Za podstawę posłużyła
powieść Edwarda Stachury, do którego osobiście nie mam serca, lecz który ma gorące
uznanie na modnym rynku młodzieżowym. Jednak „Siekierezada”, to nie jest Stachura, lecz
Leszczyński. Cokolwiek manieryczny ton straceńczy, typowy dla autora książki, zgoła
przepadł, i ta opowieść o Janku Praderze, we wzruszającym wykonaniu Edwarda Żentary –
który po zawodzie uczuciowym zostaje drwalem, i w byle jakim leśnym otoczeniu, odnajduje
to, co się nazywa „ludzkim” – zmieniła się w sztukę pogodną, promienną, podnoszącą na
duchu. W finale jednak, zgodnie ze stachurową desperacją, Janek opuszcza kolonię
kochanych drwali alkoholików, i widzimy go w geście samobójczym, jak idzie po torze na
spotkanie z lokomotywą. Ten raptowny kontrast uczuciowy zaskakuje widza; byliśmy
przekonani, że Janek uratował się wewnętrznie, i my razem z nim. Ale czy aby jest to
prawdziwe samobójstwo, czy tylko znak; oto co zamierzało się zrobić, ale do czego nie
doszło? Jest to niejasność, którą widz, pod wpływem nastroju całości filmu, woli rozstrzygnąć
na korzyść życia. Na tle manierycznej rozpaczy, lejącej się przez nasze kino, „Siekierezada”
sugeruje powrót do zdrowia.
CO BYŁO DYSKUSYJNE. „Wielki bieg” Jerzego Domaradzkiego, według scenariusza
Feliksa Falka. Film ten, nakręcony w 1981 r. dopiero teraz zostaje wprowadzony. Jest to
następny kawałek z serii „Zbrodnie w Okresie Błędów i Wypaczeń” („Dreszcze”, itd.). Idzie
o imprezę wówczas typową, zawody biegaczy, z nagrodą w postaci motocykla, którą wręczy
osobiście sam Bierut. Transparenty, muzyka, entuzjazm zebranych, no i zaczyna się
łańcuszek łajdactw: słabnących zawodników podwozi się po cichu samochodem, itd., zaś
zawodnikowi, który wygrał, lecz którego ojciec był uwięziony (niesłusznie), i który chce
Prezydentowi wręczyć list z petycją w tej sprawie, uniemożliwia się zwycięstwo, podstawia
się innego, itd. Co prawda, uczciwy działacz grany przez Niemczyka przeciwstawia się; co
prawda główny manipulant ma ojca na emigracji u Andersa, co ukrywa; ale w sumie, film
jakby nieprzyjemny, jeśli idzie o owe czasy.
Popieram jak najbardziej wprowadzenie „Wielkiego biegu” na ekrany i cieszę się, że
wyjęto go z lodówki, niemniej byłem przeciwny przyznaniu mu nagrody. Moje uzasadnienie:
werdykt jury wyraża niejaką politykę, pominięcie pewnego trendu, podtrzymanie dla innego.
Cykl „niegodziwości stalinizmu” ma swoją wartość krytyczną, i nie należy mu się
sprzeciwiać. Jedyny zarzut jaki mam wobec niego, to że nie ma innych filmów, które
dawałyby uzupełnienie owego obrazu historycznego: nie jest to wina filmu, że istnieje, tylko
tych drugich, że nie powstały. Może to krzywdzi film, ale należy mieć na oku całość: nie
powinniśmy lansować tendencji zbyt uparcie jednostronnie. Prezes Majewski: Pan ma inny
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stosunek do tych czasów, bo pan był wówczas za granicą, a ja musiałem uczestniczyć w
podobnych imprezach. Ja: Nie, myli się pan, ja wtedy siedziałem w kryminale, i to w
Warszawie (tak było).
Prezes Majewski jest młodszy ode mnie, i sądzi, podobnie jak pokolenie reżyserów
wyrabiających owe stalinowskie dreszczowce, że to tylko nad nimi tak się znęcano: w
rzeczywistości cierpieli wtedy mniej lub więcej wszyscy, ale żywili też nadzieję, której w
tych filmach nie widać, lecz która wiele tłumaczy. Bowiem w filmach dostrzega się skutki,
ale nie zauważa się przyczyn: że właśnie skończyła się najgorsza z wojen; że możliwość
następnej była bliższa niż kiedykolwiek; i że gdyby nie działo się tak jak się działo, być może
nie wszyscy bylibyśmy dziś żywi, Warszawa wciąż nie byłaby zbudowana oraz ziemie
zachodnie zaludnione. Ale z filmów młodych reżyserów wynika, że hitleryzm to było coś tak
odległego jak najazd szwedzki, a nawet już w ogóle go nie widać, zaś czasy naprawdę
potworne, to są te cztery lata od 49 do 53. Które w dodatku, jak wszystko w kinie,
emocjonalnie odbiera się jako po trosze dzisiejsze, rzutujące na aktualność, bo idzie o
początki naszej rzeczywistości krajowej; ale przecież są to korzenie każdego z nas, również
tych, którym nasza współczesność się nie podoba (mnie zresztą też się nie podoba).
Jestem w tym względzie zdania Jerzego Bajdora, w jego wypowiedzi na „Forum”. Młody
reżyser wyraził ubolewanie, że zebranym nie jest znany film węgierski Pal Sandora „Daniel”,
który był wyświetlany w Gdańsku przy znikomej widowni, i ma za temat rok 1956 na
Węgrzech, gdy tysiące ludzi ucieka z kraju, również bohaterowie filmu, dwaj młodzieńcy
spragnieni innego życia, których los film szczerze pokazuje... Dlaczego u nas robi się
trudności podobnym filmom? Bajdor odpowiedział na to, że widział ten film, i że różni się on
od wyrabianych u nas tym, że pokazuje wszystkie racje, zarówno zbuntowanych jak
lojalnych, cierpiących jak wykonujących władzę, ofiar i komunistów; taki film z pewnością
przydałby się u nas jak najbardziej. Ale u nas robi się od razu karykaturę.
„Wielki bieg” wreszcie został nagrodzony. Odniosłem wrażenie, że o werdykcie
zdecydowało to, iż koledzy z jury chcieli wesprzeć film, który władze przez jakiś czas
kwasiły. Jurorzy uznali jego sprawność widowiskową. Przyznaję kolegom rację (ale wciąż
odmówiłbym premiowania).
CO MI SIĘ NAJBARDZIEJ NIE PODOBAŁO. Kierunek lesbijsko-ginekologiczny, który
stanowi odłam „moralnego niepokoju”, sekcja damska. Główną ideą tutaj jest, że kobieta, z
chwilą gdy odbędzie pożycie z mężczyzną, zaczyna staczać się nieuchronnie i spada na nią
góra katastrof aż do tragicznej śmierci, zaś pomóc jej może jedynie inna kobieta, a i to tylko
do czasu.
Pogląd ten wyrażał film Barbary Sass według Gojawiczyńskiej „Dziewczęta z
Nowolipek”, z którego wynika, że już za sanacji w rezultacie stosunku szło się na przemiał,
co też głosiły poprzednie filmy tejże autorki. Podobnie dzieje się w „Przez dotyk” M.
Łazarkiewicz, w którym dwie panie, pozwoliwszy użyć się mężczyznom, w rezultacie
dogorywają w szpitalu, gdzie odbywa się cała akcja.
Jedną z nich jest Szapołowska, warszawska Marilyn Monroe, główna zawodowa perwersja
w naszym kinie, pożądana przez całą ludność męską państwa polskiego. Widok jak umiera z
powodu organów, które zapewniły jej sławę, stanowił największy sukces bezwiednego
czarnego komizmu na festiwalu, zaś jej obraz, jak leży rozkraczona w rozlanej na podłodze
kałuży krwi wymiarów metr kwadratowy na półtora jest bodaj najcenniejszym załącznikiem
dla jej wielbicieli w sekcji sadystycznej.
Jej partnerkę, zgwałconą przez rodzonego ojca, gra Maria Ciunelis, która dostarcza mimiki
pięć do ośmiu razy więcej niż się należy za te same pieniądze honorarium aktorskiego i ustala
w ten sposób niełatwo osiągalny rekord damskiej ekspresji wykonawczej w kinie lesbijskoginekologicznym, szczególnie w scenie, gdy wypadły jej wszystkie włosy, co zamarkowane
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jest za pomocą kauczukowego pęcherza naciągniętego na głowę przez charakteryzatora, który
(kauczuk) jednak z uporem marszczy się w górnej części. Załatwia sobie ona wreszcie
zapłodnienie, ale sztuczne, za pomocą strzykawki.
Wartością filmu „Przez dotyk” było, że dzięki niemu dziennikarze akredytowani przy
festiwalu mogli wykonać swoją tradycyjną misję, od lat w Gdańsku podtrzymywaną, która
polega na nagrodzeniu przez nich filmu albo najbardziej kłopotliwego, albo najgłupszego, co i
tym razem udało im się, dzięki obecności tej pozycji, wypełnić (Nagroda Dziennikarzy dla
„Przez dotyk”).
Co do mnie, protestuję przeciwko całemu trendowi: „Eś-Esz” (jest to proponowany przeze
mnie skrót: Ś.Sz., „Śmiertelny Sztos”) i stwierdzam, że znam panie, które również po
stosunku zachowały zdrowie.
OSTATNIE UWAGI FILOZOFICZNE. W ciągu mojej kariery dziennikarza filmowego
wygłaszałem sądy zdecydowane, nieraz jaskrawe, i bywało, że spotykałem się z ostrą reakcją.
Ale pobyt w Gdańsku, pierwszy jaki mi się zdarzył, skłania mnie do powątpiewającej
refleksji. Gdy tak w ciągu tygodnia, od rana do wieczora, obijam się po korytarzach i
wysłuchuję, w ciągu dnia około pięciuset do tysiąca różnych opinii ze strony osób
zatrudnionych przy kinie, z jakimi zazwyczaj nie stykam się przez całe lata, ogarnia mnie
rosnący sceptycyzm. Wygląda bowiem na to, że z kinem jest jak z kulturą w ogóle, oraz tak
jak z życiem generalnie, bo te sfery się z sobą nieuchronnie łączą: mianowicie, że w gruncie
rzeczy każdy tu ma rację.
Prezes Majewski w „Gazecie Festiwalowej” kpi z dziennikarza (nie wymieniając o kogo
chodzi), który podał, że do biletu na filmie polskim państwo dopłaca 7000 zł i oblicza, że
byłaby to suma fantastyczna, za którą można by kupić pół Polski. Ma rację. Odzywa się
kolega Pietrasik, bo to o niego chodziło, i tłumaczy, że podał tę sumę za ówczesnym
kierownikiem wydziału kultury Nawrockim, który ją przytoczył publicznie. Rzeczywiście.
Ale ktoś zbliżony do wydziału wyjaśnia, że Nawrockiemu szło jakoby tylko o trzy filmy, z
których każdy kosztował 50 milionów, zaś miały tylko paręnaście tysięcy widzów: w tych
wypadkach istotnie dopłacano do biletu 7000 zł. (Pietrasik upiera się, że chodziło o filmy
wszystkie). Wszyscy mieli rację. Jerzy Bossak wygłasza na „Forum” spicz, że nie wolno
traktować filmu jako towaru, bo jest to materiał kultury, wymagający promocji. Słusznie. Po
nim zabiera głos pięciu mówców, z których każdy wyraża się o filmie jako o towarze, w
sposób absolutnie przekonujący. Reżyser Nowicki przypomina, że krytycy deklarowali, iż
będą przyjaciółmi kina popierającymi jego ambicję, a potem zażądali prymitywnej
komercjalizacji. Kałużyński w tym czasie myśli gdzie on ma tych, którzy deklarowali, że
będą przyjaciółmi – to chyba owi piszący, którzy są członkami Stowarzyszenia Filmowców?
Bo ja nie: ja uważam, że krytyk nie ma pomagać, lecz przeszkadzać – jest to jego jedyna
uczciwa misja. Obydwaj mamy rację. Reżyserzy na „Forum” pieklą się jak zwykle, że władze
niszczą sztukę kina, władze im tłumaczą, że tamci nie widzą nieuniknionych konieczności, i
kto tylko mówi ostatni, robi wrażenie, że ma szczerą słuszność.
Co więc wreszcie jest prawdą w kinie? Zapewne jest nią, tylko i wyłącznie, sam film już
zrobiony, w momencie gdy gaśnie światło i pojawia się pierwszy obraz: ma on życie albo nie,
i to jest bodaj jedyne jako-takie, najmniej chwiejne stwierdzenie rzeczywistości kina.
WYZNANIE OSOBISTE. Podchodzi do mnie młody człowiek, przestawia się jako
tutejszy klubowicz, i patrząc mi w oczy oświadcza:
Panie Kałużyński! Jestem zaskoczony pana udziałem w Festiwalu. Deklarował pan, że jest
to impreza branżowa, mająca na celu reklamę i stworzenie zainteresowania dla filmów, które
na to nie zasługują. Że pan, jako występujący w obronie szeregowego widza, nie przyjeżdża
tu, nie pisze stąd sprawozdań i czeka pan, jak każdy bywalec kina, na pojawienie się filmu na
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mieście. Że potępia pan korupcję prasy filmowej, że protestuje pan przeciwko „Klubowi”
osób piszących, należących do Stowarzyszenia Filmowców i związanych w ten sposób z
producentami. A teraz co pan robi! Przyjeżdża tu pan, i to od razu jako juror, a więc
wciągnięty w sam środek!
Nie będę przytaczał, co odpowiedziałem, ale teraz winien jestem sam sobie wyjaśnienie.
Rzeczywiście twierdziłem to wszystko. I co z tego? Czy zmieniło się cokolwiek? Czy całe to
gadanie miało jakikolwiek wpływ? Bynajmniej.
A więc dosyć, powiedziałem sobie. Teraz i ja będę skorumpowany. Niestety, przez cały
czas festiwalu nie otrzymałem nic od reżyserów, nawet czekoladki, i jedynie przewodniczący
jury Majewski postawił nam prywatnie po kieliszku koniaku, motywując tym, że jego
honorarium było wyższe od naszych. Ale mam nadzieję, że to początek. Państwo jeszcze o
mnie usłyszą.

CESARZ BYŁ POLSKI
Wracamy teraz z kolei do trendów o których była mowa. Tu zwracają uwagę dwa filmy, w
których po przeszło 20-u latach, odzywa się echo owego kierunku rozrachunkowego, który
dał najważniejsze pozycje kina polskiego. Dwaj filmowcy, którzy wtedy byli współtwórcami
owego sukcesu, Kawalerowicz i Wajda, dają pozycje zaskakujące w latach 80-ych, ale które
zwracają uwagę. Jednak dalsze konsekwencje nie następują; niemniej te dwa wystąpienia
można uważać za finał „szkoły polskiej”, jej podsumowanie i kres. Z tego względu powinno
się tu znaleźć omówienie tego definitywnego wysiłku dwóch autorów „Szkoły polskiej”.
Zanim wybrałem się na film „Jeniec Europy” Jerzego Kawalerowicza, nasłuchałem się o
nim dostatecznie dużo, ponieważ obijam się o środowisko zajmujące się kinem. Ostatnio
panoszy tam się gadulstwo, jakiego dotychczas nie bywało w tej branży, co łączy się, raczej
paradoksalnie i kontrastowo, z brakiem filmów nadających się do oglądania. O „Jeńcu”
mówiono, że zapewne, robota godna, ale „telewizyjny”, kameralny, odbywa się w paru
pomieszczeniach i kilku kostiumach, więc nudne, („na festiwalu w Gdyni ludzie
wychodzili”), ma za treść ostatnie dni Napoleona na zesłaniu na wyspie św. Heleny, więc
temat statyczny, niefilmowy, w dodatku dziwactwo produkcyjne, bo we współpracy
internacjonalnej, w całości mówione po francusku i angielsku z podpisami polskimi... czy to
w ogóle film polski?
Odniosłem jednak wrażenie, że jest to film cholernie polski; niemniej profesjonaliści mają
kłopot z jego umieszczeniem w dzisiejszym pejzażu kina, co zresztą, jeśli idzie o
Kawalerowicza, zdarza się nie po raz pierwszy, bo mimo że zawsze był na przedzie, to jednak
też zawsze „gdzie indziej”. Ale rzeczywiście, jak zakwalifikować „Jeńca Europy” w czasie,
gdy na ekranach szaleje Indiana Jones, Schwarzenegger i Bond; z drugiej zaś strony, wpycha
nam się najnowszą działalność naszych, mającą za temat samobójstwo, bądź też
przygotowanie do samobójstwa, bądź też namawianie do samobójstwa, z powodu stanu
wojennego czy też innych podobnych zaszłości, który to kierunek amatorzy kina określają
jako „szkołę cmentarną”, ze względu na tematykę, albo też „zlewozmywakową”, ze względu
na stopień opanowania sztuki filmowej przez jej autorów.
W tej więc rozterce wybrałem się do kina „Luna”. Było to w godzinach
przedpołudniowych, i na sali znalazła się też wycieczka szkolna osób 15-letnich; zasłyszałem
przypadkiem przed seansem, jak nauczycielka dawała parę informacji o Napoleonie; jak
potem zauważyłem, film oglądany był ze skupieniem, i nawet z niejakim przejęciem. Dziwna
rzecz, ale właśnie obecność tych młodych widzów pomogła mi, starcowi, uświadomić sobie,
czym wreszcie jest ten trudny do ustawienia „Jeniec Europy”.
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Jest to ostatnia, niejako pogrobowa, pozycja historycznej już, i głośnej niegdyś „szkoły
polskiej”.

WSPANIAŁOŚĆ KATASTROFY
Była to bowiem, przede wszystkim, mentalność, i „Jeniec” do niej należy. Wielkim
tematem „szkoły polskiej” była krytyka złudzeń narodowych, które doprowadziły Polaków do
klęski. Jej główną postacią był romantyk, wychowany w kulcie straceńczej bohaterszczyzny,
właśnie cokolwiek „napoleońskiej”, nie liczącej się z rzeczywistością, który padał jako
tragiczna ofiara. Andrzej Wajda, nieżyjący już (mam tu na myśli jego ducha, nie jego ciało, o
którym słychać, że uczestniczy w jakichś tam agitacyjkach), w „Popiele i diamencie” dawał
krytykę szaleństwa, które nie chce zauważyć biegu historii, w „Kanale” była rozprawa z
irracjonalną edukacją patriotyczną, „Lotna” zawierała gorzką ironię wobec tradycji
„ułańskiej”, w „Popiołach” znalazło się szyderstwo z dętego heroizmu naszej przeszłości, i
nasi nacjonaliści usiłowali wtedy Wajdzie zdjąć kalesony przez głowę. Wszystkie te filmy,
jeśli idzie o wydźwięk emocjonalny, miały zaskakującą jednolitość. Mają one wspólny temat:
klęskę wielkiego mitu narodowego. Były to tragedie zamierzeń zbiorowych, ale – co jest
bardzo ważne! co wręcz decyduje o charakterze całej twórczości! – nigdy nie było tu łatwego
potępienia, przeciwnie, legendy przewracały się z patosem, z poezją, z rozpaczliwym
romantyzmem, i gdy się przeżywało owe filmy, nachodziła nas paradoksalna refleksja, że
może piękniej jest zwalić się w tak wspaniałej tonacji, niż osiągnąć coś po małostkowemu,
półgębkiem i przyziemnie po kramarsku. Była to krytyka, której się nie należało wstydzić.
Otóż Kawalerowicz, twórca „Jeńca Europy”, należy do tego samego duktu, lecz nadaje mu
inny wymiar historyczny. Co może właśnie sprawia, że znajduje się on „gdzie indziej”, w
niejakim dystansie, z boku – jeżeli takie określenie pasuje do artysty, który podejmuje
największe rozmiarami, bynajmniej pod tym względem nie poboczne, przedsięwzięcia
inscenizacyjne! Nazwano go „rekonstruktorem światów przepadłych”, i nawet
„archeologiem”: „Matka Joanna” stanowiła odbudowę zaginionego średniowiecza, „Faraon”
odtwarza cywilizację egipską, „Austeria” – zniszczony świat żydowskiej kultury chasydzkiej.
Niemniej wszystkie te filmy łączą się z klimatem „szkoły polskiej”. Zbrodnia w klasztorze w
„Matce Joannie” była oskarżeniem dogmatu, który popełnia gwałt na naturze ludzkiej, w
„Faraonie” młody idealistyczny władca został zniszczony przez spisek kasty kapłańskiej, w
„Austerii” środowisko chasydzkie zapatrzone w swoją mitologię nie dostrzega zbliżającej się
zagłady. Jednak wszystkie te klęski historyczne – podobnie jak w filmach Wajdy i w innych
utworach „szkoły polskiej” – miały oprawę zaiste magiczną, i Kawalerowicz, ów budowniczy
światów zaginionych, dawał pozycje naszego kina estetycznie najstaranniejsze.
Jeżeli więc obecnie Kawalerowicz zajął się Napoleonem, to jest tu konsekwencja, która nie
opuszcza go po latach – i już tylko jego jednego. Stąd zapewne dezorientacja wobec filmu,
zaskakującego wobec tego, co dziś na czasie, i to nie tylko dlatego, że „szkoła polska” jest już
daleko. Również Napoleon zatarł się, gdy dla mojego pokolenia, i również dla tego, które
wzruszało się „Popiołem” i „Faraonem”, był on postacią z narodowego repertuaru
emocjonalnego.

JAK NOSIĆ BIAŁE SPODNIE?
Otóż Napoleon w „Jeńcu Europy” jest absolutnie „nasz”, mimo że nie pada ani jedno
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słowo po polsku, zaś obsada jest międznarodowa. Mamy tu ciekawą okazję do porównania,
ponieważ w sezonie 1972 mieliśmy film angielski dokładnie na ten sam temat: „Orzeł w
klatce”, z Gielgudem i Richardsonem. Co prawda ujęcie było tam szczególne: Napoleon
internowany na św. Helenie był tylko pretekstem do rozgrywki między owymi dwoma
wirtuozami aktorstwa, z których jeden – gubernator Lowe – był zgorzkniałym żołnierzem,
drugi zaś dyplomatą, przysłanym tu, by wykorzystać Napoleona do intrygi, do której stary
wojak Lowe odnosił się z pogardą: była to satyra na makiawelizm graczy politycznych. Sam
Napoleon był tu pokazany jako pretensjonalny, zakochany w sobie, antypatyczny pyszałek.
Anglicy, oczywiście, nie mieli serca do Napoleona, ale nie inaczej jest dziś z samymi
Francuzami. Czytałem pracę H. Guillemina, w której ten historyk wręcz określa bonapartyzm
jako „gangsteryzm”. Autorytet Cesarza podupadł po Drugiej Wojnie, ponieważ widziano w
nim prototyp dyktatora. Właściwie, nieprzerwany kult napoleoński żywili tylko i wyłącznie
Polacy. Otóż w „Jeńcu Europy” Napoleon wygląda podobnie, jak bohaterowie „szkoły
polskiej”: przegrał, stracił wszystko, jest więźniem, którego każdy krok jest obserwowany, ale
stara się do ostatniej chwili, jeszcze na łożu śmierci, zachować godność i stawić opór swoim
strażnikom, co stwarza dziwaczny klimat patosu, przeplatającego się z groteską; np. gdy
Cesarz wraz ze swoim adiutantem umyślnie wychodzą na przechadzkę kompletnie nadzy, co
stanowi wyzwanie wobec urzędowo pilnujących ich dozorców. Czy filmy „szkoły polskiej”
nie łączyły w sposób podobny tragedii z absurdem? Taki jest los, gdy się stawia czoła temu,
co nieuniknione. Ale są też inne charakterystyczne odniesienia do naszego kraju, np. gdy
Napoleon mówi, że zrobił błąd atakując Rosję: zamiast tej inwazji, trzeba było odbudować
Królestwo Polskie.
Czy Napoleon rzeczywiście tak sądził na wygnaniu? Scenariusz oparto na książce J.
Dankowskiego, który z kolei wykorzystał „Pamiętnik ze św. Heleny” Las Casesa, dokument
kapitalny, który o ile mi wiadomo, nie został u nas nigdy w całości przełożony, zresztą
obejmuje, w różnych wydaniach, 8 i 10 tomów. Czytałem wybór wydany przez Gallimarda, w
którym są szczegóły uderzające, np. Cesarz skarży się, że podczas kampanii przeszkadzał mu
nerwowy strach, ponieważ w ówczesnej wojnie każde miejsce na polu bitwy było dostępne
dla artylerii przeciwnika. Napoleon porównywał to z korzystną sytuacją Cezara w czasach
rzymskich, który był bezpieczny, i naraził się tylko dwa razy z własnej chęci. Historycy mają
pretensję do tego monumentalnego „Pamiętnika”, może nie z powodu szczegółów, ale
tendencji: Napoleon przedstawia się tam, jako zwolennik republiki, którą starał się obronić,
obejmując chwilowo przywództwo, w co dziejopisowie powątpiewają, ponieważ w trakcie
gdy dzierżył władzę, Cesarz był zdecydowanym imperialistą. Legenda „Napoleonademokraty” ma źródło właśnie w pracy Las Casesa, i przeniknęła również do „Jeńca Europy”:
Napoleon mówi tam, że kocha lud, zaś pozycję Cesarza popierał tylko z tego względu, że
naród lubi mieć postać, która uwidacznia wspólne emocje. Tak więc Napoleon w „Jeńcu” jest
postępowy, spolonizowany, i „szkoło-polski”, zaś jego klęska stanowi bolesne ostrzeżenie dla
nas. Ja, wychowany w jego kulcie, nie mam nic przeciwko temu.
Tym więcej, że film ma wszystkie cechy roboty Kawalerowicza. Dba on o pogodzenie
intencji ideologicznej, o której była mowa – z rzetelnością faktograficzną. Przypuszczam, że
cudzoziemiec oglądający film nie będzie miał ani krzty podejrzenia, do jakiego stopnia jest on
z ducha „szkoły polskiej” i będzie przekonany, że tak właśnie, dzień po dniu, wyglądało
dogorywanie internowanego Cesarza. Mimo środków inscenizacyjnych wstrzemięźliwych,
czuje się nastrój tej wyspy na końcu świata, skalistej („Przypomina mi rodzinną Korsykę”,
mówi Napoleon), o męczącym klimacie, gdzie często pada deszcz i wloką się mgły.
Atmosfera zamknięcia, i nawet osaczenia, podkreślona jest przez ujęcia fragmentaryczne,
poprzez okiennicę, uchylone drzwi – często ostentacyjnie raz po raz zamykane, co stanowi
rodzaj gestu-refrenu, czy przez widok żołnierzy z obstawy śledzących poprzez lunetę
zachowanie się Cesarza.

164

Film kostiumowy bywa zagrożony sztucznością: owe białe spodnie, te kapelusze-pierogi z
piórami, te kolorowe mundury z nadmierną ilością guzików – wszystko to zazwyczaj wygląda
mniej lub więcej pozersko i tu również odczuwa się ów ceremonialny sznyt, i dobrze, bo stąd
też bierze się styl. Ale w „Jeńcu” udało się też zasugerować wiarę, że te osoby rzeczywiście
tak się nosiły na co dzień – może dzięki ogólnemu charakterowi inscenizacji, która jest
uważna, skupiona, dokładnie przyglądająca się zachowaniu osób. Niektóre sceny są pod tym
względem osiągnięciami koncentracji, np. obiad w trakcie którego Napoleon i jego skromna
świta otrzymuje proste zastępcze talerze, bo wystawną porcelanę sprzedano, ale Napoleonowi
podaje się na umyślnie zachowanym dla niego serwisie: niepokój na twarzach uczestników,
przygnębienie Napoleona i wreszcie pojawienie się ozdobnego talerza, który go rozpogadza;
to drobne wydarzenie, które nawet nie jest wydarzeniem, nabiera niespodziewanego suspense
emocjonalnego, które bierze się z prostej, lecz bacznie obserwowanej wymiany rekwizytów –
naczyń.
Zapewne „Jeniec” jest filmem niespodziewanym w sezonie 1989, ale należy się wobec
niego umieć ustawić. Ja też już zapomniałem jak to należy oglądać, ale pomogło mi, że
trafiłem na publiczność o pół wieku młodszą ode mnie: zarówno dla nich, jak dla mnie,
„Jeniec” okazał się wydarzeniem.

CZARNE DNO POLITYKI
Film Andrzeja Wajdy według „Biesów” Dostojewskiego, nadany w TV, nie wypadł
przekonująco, ale jest wydarzeniem. Nakręcony we współprodukcji francuskiej firmy
„Gaumont” z naszą TV, uczestniczył w Festiwalu w Berlinie, ale nie otrzymał wyróżnienia.
Zdaniem A. Ledóchowskiego, korespondenta tygodnika „Film”, „był to film za dobry, jak na
taki festiwal”, i zaszkodziła mu panująca tam lewacka atmosfera, ponieważ „Biesy” pokazują,
że na dnie ruchów rewolucyjnych „kryje się obłęd i zwykła zbrodnia... (film) godzi w tych,
którzy łatwo szermują ideologiami nie myśląc, do czego one prowadzą”.
Jednak na ekranach paryskich film też nie miał powodzenia. Recenzent „Positif” pisze, że
Lambert Wilson w roli głównej gra jak wampir Dracula. Koledzy, którzy film widzieli za
granicą, orzekli na ogół, że jest to „gorszy Wajda”, ten „telewizyjno-teatralny”, ale głównie
interesował ich wydźwięk polityczny. Wajda, czynny opozycjonista, nagrodzony Legią
Honorową przez prezydenta Mitteranda w trakcie stanu wojennego” i który już w „Dantonie”
atakował zbrodniczą przemoc Rewolucji, miał tym razem również dołożyć komunistom.
Szatow zamordowany przez konspiratorów grany przez Radziwiłowicza, niegdyś głównego
bohatera „Człowieka z żelaza”, owego poematu na cześć „Solidarności” – miał jakoby tym
razem wyobrażać księdza Popiełuszkę; w dodatku współautorką scenariusza jest Agnieszka
Holland, która za granicą demonstruje twardo swoją opozycję polityczną, i która zrobiła w
RFN swój film o zamordowanym księdzu.
Co do mnie, nie odczułem tego wszystkiego; film miał kilka minut przejmujących, ale
wydał mi się bez aluzji i przeciętny. Zapewne zaszkodził mu udział aktorów francuskich,
których nie udało się nakłonić, by zmienili swój genre: obcy jest im styl wewnętrznego
romantycznego patosu, potrzebny tutaj. Oglądałem niegdyś w Paryżu „Hamleta” w
wykonaniu J.L. Barraulta, który imię księcia wymawiał „amle” (z akcentem na ostatniej
sylabie), gdy zaś zwrócił się z tyradą do matki, w tonie kłótni o dziedziczenie sklepu
(„jamais, mamon, jamais!”), zacząłem dusić się ze śmiechu i nie wyszedłem tylko dlatego, że
szkoda mi było pieniędzy za bilet. Francuzi zresztą też patrzyli na to sceptycznie: ich kultura
jest wyczulona na blagę jak żadna inna, zaś przecież poezja, nawet ta najlepsza, raz po raz
ociera się o mistyfikację. Boy opisuje kłopoty tłumacza, który chciał przełożyć na francuski
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prosty przecież wierszyk Asnyka: „Siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje, że
najmędrszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje”. Po francusku ptaszek nie może
siedzieć, bo stoi na dwóch łapkach. Usiąść na drzewie nie można (spróbujcie), da się co
najwyżej na gałęzi albo na pniu. Francuz się załamał i porzucił zamiar przyswojenia naszej
poezji.
W rezultacie, wykonawcy „Biesów” robią wrażenie, jakby zastanawiali się co robią i nie
znajdowali odpowiedzi. Poczciwy Bernard Blier, wbity w mundur gubernatora carskiego, ma
minę „Skąd ja się tu wziąłem?” Nie potrafią oni nawet nosić kostiumu zgodnie z tradycją
słowiańskiej części świata. Gdy Francuz gra farsę Labiche’a w tużurku sprzed stu lat, miota
się po scenie jak dzisiaj, i zapewne tak też w ich kraju bywało. Inaczej działo się w Rosji, i
aktorzy radzieccy potrafią to pokazać: kostium się nakłada, obnosi, figuruje się w nim, bo
używa go się rzadko, zazwyczaj ma się na sobie byle jaką rubaszkę; gdy zaś już ubraliśmy
się, musimy też i „grać” w rzeczywistym życiu! Nie bez powodu Dostojewski opisuje tak
starannie ubiory, np. kolor spodni pozerskiego Stawrogina, albo pisze, że Karmazinow
„obrócił głowę wraz z halsztukiem”. Gdy Szatow mówi Wierchowieńskiemu, że jest on
szpiegiem i nikczemnikiem (zaś po rosyjsku brzmi to jeszcze lepiej „szpion i mierzawiec!”),
wtedy potrzebna jest inna postawa, niż owa francuska wymiana obelg między szoferami o
pierwszeństwo. Najlepiej jeszcze wypadł nasz Radziwiłowicz, ale i jemu brakuje rosyjskiej
egzaltacji.
Czując się w świecie obcym i starając się jednak jakoś dostosować, Francuzi wpadają w
styl horroru, i słuszny jest zarzut, że Wilson gra Draculę, zaś adorujący go Wierchowieński
zachowuje się jak służalczo bezczelny garbus, jaki zazwyczaj kręci się przy wampirze w
filmach grozy. Wyłania się przecież pytanie, czy Stawrogin już u samego Dostojewskiego nie
ma czegoś z Draculi! Z pewnością tak i pozuje on przecież rozmyślnie w tej sztucznie
niesamowitej manierze. Może więc dałoby się choć trochę usprawiedliwić Francuza, ale z
kolei, będziemy mieli pretensję do reżysera, do operatora, do oświetlacza: dlaczego puszczają
Wilsonowi światło w oczy, dlaczego kadruje go się jakby drugą połowę ciała miał w trumnie,
dlaczego zastyga na znak inspicjenta jak zmartwychwstała mumia?

ZARAZA PRZYCHODZI Z ZACHODU
Tu wyłania się pytanie, co Wajda zrobił z Dostojewskim, i czy rzeczywiście nadał mu
charakter aktualnego pamfletu antyrewolucyjnego. Zaczyna się od problemu, jak pisarza
adaptować na ekran. Widziałem trzy tuziny filmów według Dostojewskiego i żaden nie był
dobry. Kłopot z Dostojewskim polega na tym, że jego postaci są, jednocześnie, w sposób jak
najbardziej szczegółowy, detalicznie obserwacyjny, wręcz maniacko wnikliwy od strony
psychologicznej – realistyczne i przy tym symboliczne; i to do tego stopnia, że nawet ich
nazwiska są znaczące („Wierchowieński” – pragnący górować, „Raskolnikow” – heretyk
oderwany od wiary, itd.). Ponieważ zaś kino nie ma wręcz czasu, by dać całą ową
dokumentacyjnie dokładną prawdę ludzką, więc bierze tylko to, co w każdej z figur jest
alegorią – i oczywiście, otrzymujemy kukłowość, straszaka, karykaturę, Draculę. Jest to
zemsta pisarza za upraszczanie go. Dostojewski na ekranie to zazwyczaj dalszy ciąg
Frankensteina w omskiej guberni.
Wyjątkiem pod tym względem była inscenizacja „Biesów” – dokonana właśnie przez
Wajdę! – w starym Teatrze w Krakowie w 1971 r., według opracowania Alberta Camusa
(znanego u nas z powieści „Dżuma”, laureata Nobla), jedno z najpiękniejszych polskich
przedstawień, pokazane następnie w Londynie, w Szwajcarii, we Włoszech. Skąd ten
ówczesny sukces? Zapewne scena dawała więcej miejsca samemu tekstowi; poza tym, Wajda
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wydobył właśnie charakter symboliczny powieści, co w teatrze było możliwe: widzieliśmy,
dosłownie, „biesy”, postaci milczące, zamaskowane, w czarnych kostiumach, nie zauważane
przez aktorów dramatu, lecz snujące się między nimi, podsuwające im rekwizyty... Alegoria
Dostojewskiego odżyła. Inaczej dzieje się w kinie, z jego atmosferą realistyczną „kijem po
łbie”. Ów zabieg magiczny z 1971 r. nie powtórzył się tym razem.
W dodatku Wajda nie posłużył się przeróbką Camusa i dokonano nowej adaptacji, która
rzeczywiście, jak to słyszało się w plotkach, stara się położyć nacisk na krytykę polityczną u
Dostojewskiego. Otóż rezultat jest taki, że zatarł się zarówno Dostojewski, jak i polityka.
Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że zmniejszając Dostojewskiego neutralizuje się też, i
nawet więcej, fałszuje, treść polityczną „Biesów”...
Bowiem zamiar książki nie ogranicza się tylko do oskarżenia rewolucjonistów: jest ono
również, owszem, ale wynika z założenia bez porównania szerszego. Film obejmuje, mniej
więcej, zaledwie sto ostatnich stronic powieści (liczącej, w polskim przekładzie blisko 700).
„Biesy” są najbardziej krwawą rzeczą Dostojewskiego (jeśli się nie mylę – nie czytałem
wszystkiego!), mamy w niej 11 śmierci, w tym tylko jedna naturalna (starego
Wierchowieńskiego). W filmie jest ich pięć, co jest osobliwością, jak na naszego Wajdę,
który z reguły nie zmniejsza, lecz powiększa tragedię! W filmie nawet troje bohaterów,
zgładzonych w oryginale, ocala się (Liza, Maria, syn Stawrogina). Natomiast została dodana
cała nie istniejąca u Dostojewskiego scena katowania strajkujących robotników, przy tym
Szatow – podżegacz, zostaje rozmyślnie uwolniony od tej kary, by wywołać w spiskowcach,
do których należy, podejrzenie, że jest konfidentem; uprawia się prowokację! Zmiany te były
potrzebne, by zaostrzyć aktualny wydźwięk krytyczny filmu, również ocalenie syna
Stawrogina – wbrew Dostojewskiemu – oznacza, że ten potomek będzie ciągnął nihilistyczną
działalność ojca, która dotrwa do naszych czasów...

ROZPRAWA Z ATEIZMEM
Jednak Dostojewskiemu chodziło nie tylko o spisek polityczny. „Biesy” są wielką
rozprawą, ale nie z przewrotem, lecz z ateizmem. Dostojewski jest przede wszystkim
pisarzem religijnym, i to prawosławnym; dlatego to co przychodzi z Zachodu jest dla niego
trucizną: „Złe duchy, nasze rany, nasze miazmaty, cały brud, wszystkie diabły i demony
nagromadziły się w naszej chorej Rosji! Lecz wielka myśli zleje na nią łaskę, jak na chorego z
Ewangelii, i cale plugastwo gnojące się na powierzchni, wyjdzie...” Postacią, która zajmuje o
wiele więcej miejsca niż spisek, jest Stiepan Trofimowicz, stary liberał o kulturze
europejskiej, który wreszcie przejrzał i nawraca się przed śmiercią. Zaś celem samych
konspiratorów jest nie tylko rewolucja, lecz zachwianie zasad moralnych: „Puścimy w ruch
pijaństwo, oszczerstwo, denuncjacje! Rozplenimy niesłychaną rozpustę!... Będziemy szerzyć
zamęt... Potrzebne nam są pokolenia zbrodni, najpodlejszej rozwiązłości, która robi z
człowieka plugawą, tchórzliwą, okrutną, samolubną istotę...”, mówi Wierchowieński,
namawiając Stawrogina, owego pogardliwego „arystokratę nihilizmu”, którego uwielbia – by
stanął na czele ruchu (Stawrogin, nawiasem mówiąc, dostał krzyż za udział w likwidacji
naszego powstania 1863 r.). Akcja ta tyczy wszystkiego, wręcz całości życia: kobiet z
otoczenia, które Stawrogin upadla; znieważa się cerkiew, kompromituje się dwór, spiskowcy
dokonują nawet drobnych wyczynów na granicy groteski, jak podrzucenie pornografii do
egzemplarzy Biblii, ośmieszenie uroczystości dobroczynnej dla guwernantek itp.; miasto
zamienia się w otchłań „niepokoju, zamętu, rozkładu”.
Oczywiście, owi bezbożnicy przywieźli też ze sobą program przewrotu politycznego. Tutaj
Dostojewski przeciwstawia sobie dwie pary: z jednej strony, bezwzględni i amoralni ateiści
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Stawrogin i Wierchowieński, z drugiej Szatow i Kiriłow, którym otwierają się oczy, zbliżają
się do Boga i właśnie dlatego muszą zginąć! Co prawda motywem do zabójstwa jest też
pogarda, jaką Szatow okazuje tamtym dwojgu, zaś pretekstem jest rzekoma zdrada Szatowa i
zamiar zjednoczenia organizacji przez wspólną zbrodnię, ale właściwym głębokim powodem
zamordowania Szalowa jest jego moralna „czystość”, i budzące się w nim zaufanie do
Stwórcy. Podobnie jest z Kiriłowem: pisze on, przypilnowany przez Wierchowieńskiego,
przyznając się do zabójstwa Szalowa (w którym nie uczestniczył) i popełnia samobójstwo,
które drogą osobliwego paradoksu, jakie są specjalnością Dostojewskiego, stanowi – akt
wiary: „Bóg jest niezbędny, i powinien istnieć... lecz wiem, że Boga nie ma... otóż człowiek
nie może pogodzić tych dwóch myśli, dopóki żyje: to mi wystarcza, by się zabić”. U
Dostojewskiego Kiriłow strzela sobie w skroń, by zniszczyć ten ułomny mózg ludzki, w
filmie wkłada lufę do ust, bo to zapewne bardziej widowiskowe.
Tak więc nawet ta zbrodnia „partyjna” ma tło religijne. Ale co więcej, również jej
znaczenie polityczne jest inne niż się sądzi. W krytyce światowej i także polskiej (A. Stawar)
panuje przekonanie, że „Biesy” stanowią paszkwil na rewolucję rosyjską, kłopotliwy dla
komunistów i że dlatego powieść była – jak twierdzono – na indeksie w ZSRR. Ciekawe
jednak, że z poglądem podobnym nie spotykamy się w opinii radzieckiej, przynajmniej mnie
się to nie zdarzyło, inna rzecz że nie czytałem wszystkiego. Ostrożność wobec
Dostojewskiego bierze się tam raczej z powodu jego bigoterii, natomiast „Biesy” nie były
specjalnie prześladowane; po wojnie polskie tłumaczenie ukazało się już w latach 50. Prawda
jest bowiem taka, że z perspektywy moskiewskiej, „Biesy” mogą być odebrane wręcz
pozytywnie; tak jest! Lewica rewolucyjna w roku „Biesów” (1870) była zróżnicowana i owe
jej rozbicie przetrwało jeszcze do pierwszych lat po Październiku. Stawrogin i
Wierchowieński są niewątpliwymi prekursorami anarchistów, początkowo sprzymierzonych z
bolszewikami, lecz którzy rychło znaleźli się z nimi w konflikcie.
Dokumentem tego starcia jest jedna z najwybitniejszych sztuk radzieckich, „Tragedia
optymistyczna” Wiszniewskiego (1933), w której dowódca krążownika na Bałtyku,
zbuntowanego pod czarnym sztandarem w 1918 r., wypowiada hasła jakby wyjęte z ust
Wierchowieńskiego! Toteż bym się nie zdziwił, gdyby jakiś tamtejszy gorliwy
propagandzista, porównał np. Trockiego, czy innego przeciwnika bolszewików od strony
lewej – do Stawrogina. Zresztą to zróżnicowanie jest już naszkicowane u samego
Dostojewskiego: jeden ze spiskowców, Szigalew, w którego poglądach można by znaleźć coś
jakby mętny cień późniejszych poglądów bolszewickich („dyktatura proletariatu”...?)
odmawia udziału w zgładzeniu Szafowa: „Zamierzone przez was zabójstwo jest zgubnym
odchyleniem... szkodzącym sprawie i odsuwającym ją na dziesiątki lat... jest obce zasadom
czystego socjalizmu... protestuję przeciwko tej zbrodni, cała ta sprawa, od początku do końca,
jest sprzeczna z moim programem”. Deklaracja ta tak przeraża Wierchowieńskiego, że nawet
zamierza on zabić również i Szigalewa! Sam zaś Wierchowieński otwarcie deklaruje: „Jestem
oszustem, nie socjalistą” (str. 401, wyd. 1957).
Może wyda się dziwne, co teraz napiszę, ale w moim szczerym odczuciu najbliższy postaci
„bolszewika” jest – męczennik Szatow! Mam na myśli nie tyle poglądy, co profil
emocjonalny postaci, a to przeprowadzając porównanie z dziesiątkami powieści
socrealistycznych, które chętnie czytałem, wbrew panującej o nich pogardliwej opinii. Ale
zajmuję się od lat kulturą popularną, zaś produkcyjniak do niej należy, i nigdy nie żałowałem
tej lektury: przynosi ona zaskakująco wiele wiadomości o codziennej historii ZSRR. Otóż jej
regularny, cokolwiek sztampowy bohater, wygląda dokładnie jak Szatow, do którego
Dostojewski ma najwięcej serca w „Biesach”: jego prostolinijność, otwartość, stanowczość w
sprawach poglądów, brak maniery (co zresztą, w tej literaturze, z wolna staje się manierą...) i
nawet drobne odruchy, takie jak mrukliwość, wszystko to jest wykapany bohater „Brusek”
Panfierowa, „Cementu” Gładkowa i wielu innych. Zaiste dziwak Dostojewski ma niezwykłe
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przedłużenia, które zapewne biorą się stąd, że jest nieprawdopodobnie – rosyjski.

ZDECHŁA MYSZ NA OŁTARZU
Jeżeli więc nawet film starał się o nadanie „Biesom” aktualnego wydźwięku krytycznego
przeciwko rewolucji, to zamiar ten nie ma nośności, po prostu dlatego, że nie ma do niego
materiału i niewiele tu dodają retusze. Może to sprawia, że ten film gorącego Wajdy jest
zimny. Niemniej jest w nim parę obrazów zaiste wajdowskich, np. gdy kleryk wydobywa zza
ikonostasu zdechłą mysz trzymając ją za ogon (scena ta zresztą jest u Dostojewskiego, ale
mysz jest żywa, podrzucona przez spiskowców!).
Ile to podobnych niezwykłych widoków zawdzięczamy temu artyście. Ta jego ostatnia
międzynarodowa, cokolwiek akademicka robota daje okazję do refleksji nad jego losem.
Wajda jako polityk ma przeszłość obficie zmienną i wyrażał w swoich filmach poglądy
bardzo rozmaite. W „Pokoleniu” był lewicowcem i padają tam zdania o mądrości Marksa
(dosłownie). W „Popiole i diamencie” Wajda wystąpił jako krytyk fanatyzmu
antyrewolucyjnego, „Lotna” zawierała gorzką ironię wobec tradycji sanacyjnej. „Człowiek z
marmuru”, z finałem pod bramą stoczni gdańskiej na temat otwierającej się w roku 1975
promiennej przyszłości, jest najwybitniejszym filmem epoki gierkowskiej, ale „Człowiek z
żelaza”, wewnątrz tejże stoczni, już opiewał „Solidarność”, zaś „Danton”, i także po części
„Biesy”, wyrażają krytykę gwałtów rewolucji. Znaczna ruchliwość jeśli idzie o stanowiska.
Niemniej są one chwilowe, doraźne, rozgrywkowe. Gdy jednak wspominamy wydźwięk
emocjonalny wszystkich tych filmów, znajdujemy w nich zaskakującą jednolitość. Wszystkie
one, mniej lub więcej mają wspólny temat: klęskę wielkiej iluzji zbiorowej.
Wajda jest tragikiem mitów zakończonych katastrofami oraz legend kończących się
kompromitacją cmentarną; pod tym względem, „Biesy” wciąż należą do jego wielkiego
repertuaru. Wajda prowadzi różne polityczki, ale te się rozpłyną, zostaną zaś filmy, które
należą również do nas; bowiem podobnie jak tamten Dostojewski jest diabelnie rosyjski,
podobnie ten Wajda jest cholernie polski.

ELEKTRONICZNA PANI DULSKA
Były to dwa wypadki szczególne; natomiast w sumie wziąwszy, kino polskie pogrążało się
albo w desperacki samobójczy „moralny niepokój”, bądź też brnęło w stan ducha, który
można określić jako nawrót do tradycjonalizmu, i więcej, do konserwatyzmu, który jawi się,
jako stale podstawowa ludzka wartość. Tylko proszę mnie źle nie zrozumieć: nie mam na
myśli programu politycznego, lecz mentalność, co nie musi się łączyć: bywają rewolucjoniści,
którzy jednocześnie żywią kult odwiecznej rodziny, szanują odziedziczone obyczaje i wolą
klasycznych autorów od eksperymentatorów awangardy.

MENTALNOŚĆ KINA POLSKIEGO
Weźmy dla przykładu przeciętny sezon ostatniego dziesięciolecia; oto przegląd repertuaru
za rok 1984. Film „Marynia”, reżyserii J. Rybkowskiego, stanowi ekranizację powieści
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Sienkiewicza „Rodzina Połanieckich” (1894), która wywołała, w swoim czasie, wściekłą
dyskusję. Sienkiewicz, romantyczny wizjoner gdy traktował o historii, okazał się
przyziemnym wstecznikiem, gdy wziął się do współczesności; krytyka zaatakowała go za
ciasny klerykalizm, kult groszoróbstwa, zadowoloną z siebie mentalność
drobnomieszczańską, zaś Brzozowski określił go jako niespodziewanego „arcy-filistra”,
nieomal drugą Dulską w spodniach. Czy taki miał być wzorowy Polak?
Ale w filmie „Marynia” nie zostało nic z tej ciekawej polemiki. Ogranicza się on do
sympatycznej miłości między panną z dworu, która nie daje sobie rady z interesami, oraz
młodym sprężystym amantem, który ma głowę do biznesu, ratuje ukochaną od plajty, po
czym łączą się szczęśliwie. Przyjemny filmik aktorski, z okazji którego nikt do nikogo nie
zgłasza pretensji, i który wyraża pogląd, że należy się kochać, pomagać sobie i uważać na
dochody. Tym sposobem program Sienkiewicza-Dulskiego, mimo że w postaci złagodzonej,
stępionej i usentymentalizowanej, został życzliwie przyjęty do wiadomości przez kino polskie
roku ‘84.
Otóż „Marynia” może być uważana za pozycję sztandarową.
Gdybyśmy przenieśli nasz program za ostatnie miesiące do sezonu „Rodziny
Połanieckich”, czyli do 1894, przypuszczam, że nie wywołałby on zaskoczenia, nawet
zważywszy, że tu i ówdzie ukazuje się nagie ciało damskie, ale nie jest to przecież widok
niespodziewany dla naszych ówczesnych przodków („Szał” Podkowińskiego: 1883) i jedynie
nieszczęsny modernista Brzozowski miałby więcej materiału do protestu. Bowiem dwa tuziny
filmów, jakie ostatnio przesunęły się przez ekrany, przynoszą istną antologię tradycji.
„Pensja pani Latter”; satyra na zbuntowaną kobietę niezależną, która zrywa z
konwencjami, nie stosuje się do ustalonych obyczajów, usiłuje żyć na własną rękę: jest to
ciężka wariatka nie do wytrzymania dla otoczenia, natomiast wzór stanowi nasza słodka
Madzia, poczciwina bez ambicji, oddana najbliższym i kierująca się poczuciem rodzinnym,
jak kobiety powinny zawsze.
„Wojna światów”: telewizja – ten najwspanialszy wynalazek XX wieku – występuje tu
jako koszmarne narzędzie ubezwłasnowolnienia, szantażu umysłowego i wysysania dusz, i
wreszcie najazdu niezrozumiałych sił z Kosmosu, czemu przeciwstawione jest
kontemplacyjne życie wewnętrzne Romana Wilhelmiego; nie da się powiedzieć, by film
wyrażał zachwyt dla osiągnięć elektroniki oraz organizacji świata współczesnego.
„Klejnot swobodnego sumienia”: w wieku XVI, na tle krwawych zamieszek, nasi
przodkowie wykazują rozum, tolerancję, poczucie państwowe i powinniśmy ich za tę piękną
przeszłość głęboko szanować.
„Klakier”: młode pokolenie to kombinatorzy, oszuści, krętacze i przedwcześni
zwyrodnialcy, czemu przeciwstawiona jest stara artystka, reprezentująca godność, rzetelność,
oddanie swojemu powołaniu, które to zalety odziedziczyła po minionej uczciwej epoce. W
ogóle, kult wartościowych staruszków jest ulubionym tematem naszego kina od dawna.
„Jeśli się odnajdziemy”: w zakładzie pedagogicznym, stosującym nowoczesną metodę
doboru sztucznych rodzin, sieroty spotykają ewentualnych rodziców pragnących adoptować,
co się odbywa pod kontrolą badaczy, robiących notatki, wykresy i sprawozdania. Okazuje się,
że cała ta aparatura XX-wiecznej psychologii jest podejrzana, bo co wreszcie decyduje? Ach,
ta stara, niezmienna, zawsze najważniejsza MIŁOŚĆ!
„Krzyk”: dziewczyna, która nie ma zobowiązań (wychodzi z więzienia) i ma do wyboru
różne możliwości świata współczesnego, doznaje klęski kompletnej i popada w zbrodnię,
dlaczego? bo zabrakło jej UCZUCIA! i tak dalej, i tak dalej.
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KLUB SAMOBÓJCÓW
Oddzielną grupą, która też mówi coś niecoś o nastrojach, są filmy desperackie, których
bohaterowie zazwyczaj kończą samobójczo. Zapoczątkowało ten cykl „Mniejsze niebo”, w
którym Wilheimi miał dosyć żony (fałszywej), środowiska (pustego wewnętrznie),
działalności (bezskutecznej), uchodził na dworzec kolejowy i tam demonstracyjnie
zamieszkiwał, aż wreszcie zginął spadłszy ze szklanego dachu, na który wlazł pragnąc
uniknąć reporterów TV (telewizja występuje tu jeszcze raz jako czarny charakter). W
„Nieciekawej historii” Holoubek, jako znakomity profesor, otoczony szacunkiem,
dobrobytem, rodziną, jednak nie poważa żadnego z tych swoich sukcesów i w obliczu
zbliżającej się śmierci dochodzi do wniosku, że przegrał życie. W „Przeklętej ziemi” młody
artysta, który miał sukcesy twórcze i nawet dostał nagrodę, nagle powiesił się w swoim
atelier.
Cały ten cykl straceńczy był tu i ówdzie komentowany jako ukryta manifestacja
polityczna, wyrażająca rozpacz przeciwko sytuacji w kraju, zaś jury w Karlovych Varach
odmówiło przyznania nagrody „Mniejszemu niebu”, otwarcie oświadczając, ustami samego
przewodniczącego, że podejrzewa w filmie niezdrową demonstrację. Oczywiście niczego
podobnego tu nie ma, przeciwnie, władza stara się robić co się da, by uratować denata, np. w
„Przeklętej ziemi” przedstawiciel partii grany przez Niemczyka popiera jak może
sfrustrowanego muzyka, broni jego obłędnej awangardowej symfonii skomponowanej na
puste butelki, kawałki blachy oraz stukające deski, i pragnie wysiać go za granicę; niestety
wszystko bezskutecznie, bo jest to samobójca nie przeciwko rządowi, lecz przeciwko światu i
nie może on znieść nie tyle panującego porządku, co w ogóle egzystencji samej w sobie.
Czego tym nieszczęśnikom potrzeba? Być może, jakiejś religii, zaś w każdym razie, w
wypadku gdyby zdecydowali się jeszcze trochę pożyć, mogą znaleźć wskazówkę w innych
filmach wymienionych wyżej, których bohaterowie na razie zwlekają z samobójstwem
(oprócz pani Latter – ta się utopiła), ponieważ ciągle liczą na staropolskie wartości z
minionych epok. Oczywiście, można mi zarzucić, że streszczenie ideologii pakietu naszych
ostatnich filmów, jakiego tu dokonuję, jest uproszczone, bo jednak tu i ówdzie przewija się
jakiś pogląd nowoczesny: np. w „Jeśli się odnajdziemy” eksperymenty nowoczesnej
psychologii freudowsko-jungowsko-adlerowskiej nie są całkowicie zaprzeczone, przyznaje
im się jakąś tam wartość i tylko przeciwstawia im się, jako ważne uzupełnienie,
SENTYMENT, itd., itd. Zapewne, zapewne, niemniej już sam fakt, że jest MOŻLIWOŚĆ
podobnego skrótu mentalności naszego kina – sprowadzenia go do postawy konserwatywnej
– dowodzi, że materiału jest dosyć i że problem istnieje.
Naprawdę istnieje i nie jest za niego odpowiedzialne tylko kino, lecz orientacja całej
naszej kultury w ostatnich sezonach, co nastąpiło niemal bezwiednie, automatycznie, nie
wiadomo jak: wstrząsy, jakie przeszliśmy, sprawiły, że poglądy związane z wiekiem XX były
kwestionowane, wykruszały się, zostały zawieszone do sprawdzenia i wciąż wiszą, i kolejno
wypadały, jeden po drugim, z bieżącej mody. Rezultatem musiał być nawrót do
konserwatyzmu, bo nic innego na razie nie zostało, zaś reakcja uczuciowa również do niego
popychała: „mamy dosyć rewolucyjnych eksperymentów”, było to zdanie, które w
rozmaitych wersjach słyszało się ostatnio i różni rozgoryczeni oglądali się na idee dawniejsze.
W kulturze nastąpił mentalny RUCH WSTECZ. Jak go ocenić? Są tacy, którzy twierdzą, że
nie jest on do pogardzenia, i przynosi jakiś tam materiał. Nie jestem tego zdania. Uważam, że
jesteśmy zagrożeni, jak już dawno nie było, oderwaniem od świata oraz od XX stulecia, i to
akurat w latach, gdy się ono kończy.
Gdy rozmawia się o tym z działaczami kultury, których ta sytuacja niepokoi, a są tacy,
pada argument, że cała kultura światowa obróciła się w podobnym kierunku: ku tradycji,
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ustalonym wartościom, odziedziczonym regułom, zaś politycznie mamy generalny zwrot w
prawo. Rzeczywiście; niemniej jest to ruch mentalny wsteczny, przy tym odłącza on nas od
myślenia nowoczesnego i utrudnia korzystanie z niego bardziej, niż to dzieje się na
Zachodzie, i zresztą także na Wschodzie! – które to strony świata bardziej od nas są
zaawansowane w postępie i mogą sobie bez szkody pozwolić na odejście od niego. Ale to co
tam jest kaprysem kultury, dla nas może okazać się stratą. Nasza kultura staje na progu
nowego stulecia z miną cokolwiek samobójczą, może nie bez gestu kokieteryjnego, ale za to z
trwałym uporem, jak świadczy ten niekończący się cykl nieszczęść, samozagłady, kultu
grobów i adoracji przeszłości w naszym kinie. „Gdyby wypadło sądzić o Polakach na
podstawie ich filmów, trzeba orzec, że są najbardziej przygnębionym (depressed) narodem na
kuli ziemskiej, pisze krytyk angielski G. Pratley, który był na festiwalu w Gdańsku-Gdyni w r.
1989 („Sight and Sound”, vol. 59/4).
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VII
KRYZYS KINA W ŚWIECIE
„Gdy skończył się film niemy, rozpaczano, i słusznie, że przepada pewien rodzaj
twórczości, ale kino w ogóle jako gatunek, jednak się ocaliło; ale obecnie, wyłania się
pytanie, czy tym razem podniesie się ono z klęski zalewu audiowizualnego, a jeżeli nawet tak
się stanie, to będzie to już inne kino, nie takie jakie kochaliśmy”. Tak wypowiada się stary
amator w liście do angielskiego branżowego „Sight and Sound”.
Kino oczywiście nie zginęło, i nawet robi interesy jak nigdy, ale też stało się jednostronne
jak nigdy: wyczynowe, cyrkowe, olśniewające, lecz zarazem dziecinne, i zarazem
piramidalnie kosztowne. W rezultacie, zatarły się nie dość zamożne kinematografie narodowe
oraz europejska, które rozkwitły niegdyś w latach 60-ych; obecnie na ekranach świata
zapanował dolarowy Hollywood.
Staram się opisać poniżej tę nową mentalność oraz omawiam jej parę charakterystycznych
przykładów: najpierw wygasanie tradycyjnych stylów kina, następnie powstawanie nowych
efektownych trendów, już wybiegających w wiek 21-y, popisowych co prawda, ale
pozbawionych treści, którymi kino żyło dotychczas. Funkcje tematyczne kina przejmuje
telewizja i video; ono samo staje się komiksowe, ale też przebogate i także zarażone wizją
elektroniczną, podobnie jak tamci jego konkurenci. Nie wiadomo jakie dokładnie w intencji
będą spektakle lat przyszłych, ale z pewnością, jako styl, będą one neonowo migotliwe.

REWOLUCJI NIE BĘDZIE
„Kino amerykańskie pogrąża się w VEBLENIZM”. Tę niezrozumiałą opinię, podaną bez
żadnego dodatkowego wyjaśnienia, przeczytałem w Film Quarterly, piśmie uciążliwym w
lekturze, ponieważ wydawanym przez uczonych filmologów z University of California, przez
który to organ jednak usiłuję brnąć, z obowiązku zawodowego.
Wydawałoby się, że naukowcy Nowego Świata powinni przemawiać w sposób
bezpretensjonalnie jasny, tymczasem nic podobnego! Są nie mniej hermetyczni jak
europejscy, i nawet więcej, bo posiadają własnych mistrzów, klasyków i odniesienia nie
znane u nas. „W sprawie odbioru obrazu należy zgodzić się z D.H. Howellsem”, „Stanowisko
J.P. Taylora potwierdza się całkowicie”, „Przypomnijmy co mówił o tym A.F. Mummery”...
co to za jedni? Wygląda na to, że każde dziecko wie o co chodzi, ale ja nie; należę ciągle, jak
większość Polaków, do horyzontu kultury „kontynentalnej”, i krąg aluzji angloamerykańskich jest dla mnie trudno czytelny.
Tym razem jednak zawziąłem się, zabrałem się do grzebania w dostępnych u nas
materiałach, i oto do czego doszedłem. Zacznijmy od zjawiska, które tamtejsi Profesorowie
Płażewscy od kina określają jako „nawrót veblenizmu”. Jak wiadomo, kino dostarcza
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przedmiotów kultu, i także, przykładów postępowania. Często są to drobiazgi, które nabierają
nieprawdopodobnego znaczenia.
Głośny w dziejach kina jest wypadek podkoszulki trykotowej, czy raczej – jej braku; była
to w latach 30, regularna część garderoby, dziś zdaje się zanikła, podobnie jak kapelusz
słomkowy czy z szerokim rondem (jeszcze ja nosiłem taki) albo getry. Otóż Clark Gable w
filmie „Ich noce” (It happe-ned one night) z r. 1934 (był u nas w TV), rozbierał się z koszuli,
lecz nic nie miał pod spodem! W rezultacie, przestano nabywać podkoszulki, zaś były to
czasy kryzysu, i przemysł włókienniczy stanął w obliczu ruiny, nastąpiły interwencje w
Waszyngtonie, i dokręcono scenę dodatkową z aktorem w podkoszulce („Wyglądał w niej
zresztą lepiej niż nagi”, stwierdził historyk kina prof. L. Jacobs).
Inne sławne wydarzenie, to były włosy opuszczone na jedno oko smutnej blondynki
Weroniki Lake, w latach 40. Departament stanu prosił ją o zmianę uczesania, bo robotnicom
w zakładach zbrojeniowych wkręcało fryzurę do taśmy. Zdaje się, że postrzyżyny aktorce
zaszkodziły, bo zepsuły jej styl, ja jeszcze ją pamiętam, ale już od dawna o niej nie słychać.
Ale bez porównania ważniejsze niż te ciekawostki są wzory postępowania, czyli:
bohaterowie. Otóż ostatnio nastąpiła tu radykalna zmiana: na ekranie pojawiły się osoby,
których nie sposób naśladować. Inaczej było w ciągu dotychczasowych dziejów kina: jego
herosi łączyli się z życiem, i jeżeli nawet przerastali przeciętnego widza, to zaledwie o parę
szczebli, które zresztą, być może, przy wysiłku, niejeden z nas siedzących na sali mógłby
przekroczyć. Gary Cooper był dzielnym kowbojem, ale jego widzowie też mogliby być,
bywali, i nawet byli kowbojami; żołnierze na ekranie wykazywali odwagę, ale my też
byliśmy żołnierzami, i nawet taki Humphrey Bogart, mimo że wyjątkowo adorowany, był nie
więcej jak wytrwałym obrońcą sprawy, którą uważał za słuszną; każdy z nas mógłby być
podobnie uparty, tym więcej, że jego pociągła twarz, uważne spojrzenie i standardowy krawat
mogły należeć do byle kogo.
Ale co mają wspólnego z nami Bond, Rambo, Schwarzenegger? By dojść do muskułów,
jakie ma Sylvester Stallone, trzeba przez pół życia ćwiczyć kulturystykę, i wydać majątek na
litry gliceryny, by cielsko świeciło się od stóp aż do czupryny (w niektórych filmach,
zapewne bardziej oszczędnościowych, tylko od pasa). Schwarzenegger jest wręcz
czempionem światowym w jakiejś tam branży sztangistyki, i widać to po nim już w pierwszej
sekundzie. Maniak-dziennikarz z „Newsweek” obliczył, że Schwarzenegger w filmie
„Komando” (znanym u nas) rozwala łącznie 106 osobników, z tego trzy czwarte w wielkiej
bitwie końcowej, w której wyskakują oni na niego w grupach od ośmiu do dwunastu.
Pozwolę sobie przypomnieć, że jeden z największych wyczynowców w tym względzie w
literaturze, d’Artagnan, napadnięty przez bandę najemników, oświadczył: „15 zbójów na
jednego szlachcica, to o pięciu za dużo”, i uciekł, z czego wynikałoby, że zwykł był walczyć
co najmniej z dziesięcioma, co zresztą też nie było prawdą; ale właśnie dlatego „Trzej
muszkieterowie” są sukcesem, którego końca nie widać, bo ich bohaterowie są tylko
cokolwiek lepsi od nas, i nawet często bywa, że wręcz nawalają.
Otóż właśnie pojawienie się całego owego pakietu herosów niemożliwych do
naśladowania określono w „Film Quarterly” jako veblenizm. Idzie tu o autora, o którym u
nas nie słychać, lecz który w Ameryce uchodzi za klasyka ekonomii: Thorstein Veblen,
zmarły w r. 1929. Okazuje się, że po polsku wyszła jego książka, „Teoria klasy próżniaczej”,
w minimalnym nakładzie, w „Bibliotece Socjologicznej” PWN, w r. 1971, w tłumaczeniu J. i
K. Zagórskich; znalazłem też jego „Theory of business enterprise” z r. 1927. Rzeczywiście
Veblen opisuje zjawisko, które można by określić jako „kult nieosiągalnego”, i któremu
odpowiada moda na nadludzkich wyczynowców, jaka ostatnio eksplodowała w kinie. Ale
najciekawsze jest, że Veblen łączy podobną mitologię – z określoną fazą kapitalizmu
amerykańskiego, którą zresztą uważa za przejściową. Być może, pojawienie się obecnie
podobnej mentalności, co zdaje się sygnalizować kino, oznacza też nawrót owej fazy, która
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bynajmniej nie przepadła, jak tego życzył jej Veblen?

RAMBO, KTÓRY UNIKA PRACY
Lektura Veblena, jako „ekonomisty”, robi zaskakujące wrażenie. Wygląda, jakby nie miał
nic wspólnego z klasykami tej wiedzy, która jest racjonalna, logiczna i sprowadza się do
zdefiniowanych działań. W podręcznikach opisuje się „człowieka ekonomicznego”. Wiadomo
jak się on zachowuje: stara się o zysk, unika straty, pozbywa się mniejszego, by zyskać
większe, itd. itd.
Jednak u Veblena człowiek ten wygląda inaczej: jest zdezorientowany, niedorzecznie
impulsywny i kieruje się przesądami, z których sam sobie nie zdaje sprawy. Być może
Veblen, który działał na początku tego stulecia, był pod wpływem panującego wtedy nawrotu
do irracjonalizmu, który stanowił protest przeciwko płaskiemu, płytkiemu, ciasno
praktycznemu pozytywizmowi wieku ubiegłego.
Ale z drugiej strony, system Veblena jest jak najbardziej precyzyjny. Opiera on się na
istnieniu „klasy próżniaczej”, która ma wpływ, środki i stoi na szczycie drabiny społecznej,
lecz nie bierze udziału w produkcji. Jej charakter jest łupieżczy, pasożytniczny, oraz –
reprezentacyjny, co jest bardzo ważne: głównym środkiem działania jest rytuał. Tutaj Veblen
nawiązuje do etnologii: już w czasach prymitywnych istniała podobna grupa, operująca
umownymi zakazami kultowymi „tabu”. Układ ten trwa poprzez całą cywilizację, aż do
naszych czasów: jesteśmy w głębi ciągle takimi samymi, nie uświadamiając sobie tego.
I tak np. głównym przywilejem klasy próżniaczej jest unikanie pracy, co w pewnych
okresach miało charakter sakralny; Veblen przytacza, jak w plemieniu polinezyjskim, w
którym zasadą było, że patriarcha karmiony jest przez sługę wkładającego mu jedzenie do ust,
pewien wódz skonał z głodu, pozbawiony podobnej pomocy, lecz nie pozwolił sobie sam
sięgnąć po leżący obok posiłek. W czasach feudalnych, gdzie powstały całe kodeksy
podobnych przepisów, król francuski (Veblen nie wymienia jaki), obowiązany na zebraniu
usiąść w pobliżu rozpalonego kominka, nie przesunął fotela sam, bo mu nie było wolno, i
zmarł z poparzenia.
Przykłady te wydają się niedorzeczne; tymczasem Veblen udowadnia, że dzisiejsza „klasa
próżniacza” stworzyła całą sieć zachowań, które mają charakter podobnie rytualny, i
podobnie nie dający się uzasadnić racjonalizmem, pożytkiem społecznym, czy choćby
korzyścią materialną.
Veblen analizuje instytucje giełdy, wyższego dowództwa wojskowego, mechanizm sportu,
który stanowi jedną z głównych domen „pokazowych” owej klasy. Wszędzie tam wykrywa
nieuzasadnione pozerstwo, absurdalną rozrzutność, milionowe niepotrzebne marnotrawstwo,
których celem – od dawna dla nas nieuchwytnym! do tego stopnia nastąpiło niewidoczne już
dla nas przyzwyczajenie cywilizacyjne! – jest tylko i wyłącznie zafiksowanie sytuacji owej
grupy.
Veblen opisuje różne zwyczaje, np. stwierdza, że „klasa próżniacza” funkcjonuje nie tylko
na pokaz, lecz również dla samej siebie, np. w zamożnych domach amerykańskich podaje się
na co dzień obiad, do którego – na jedną osobę – służy serwis tuzina naczyń i komplet
sztućców, mimo że wystarczyłyby dwa talerze, itp. ciekawostki. Oto np. jak Veblen opisuje
modę noszenia laski, panującą wtedy, i którą wówczas zaspokajał cały przemysł: „Mężczyźni
pracujący w produkcji nie noszą lasek, a kobiety nie noszą ich wcale, z wyjątkiem osób
chorych. Ale laskę nosi się po to, by pokazać, że ma się ręce zajęte czym innym niż pożyteczną
pracą, a więc jest ona oznaką próżnowania na pokaz. Jednocześnie jest rodzajem broni, i
zaspokaja pewną istotną potrzebę człowieka o mentalności agresora” (str. 234).
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Ale co to wszystko ma wspólnego z obecną modą na „Ramba”? Związek ten tłumaczy się
przez dalsze wnioski Yeblena. Dlaczego bowiem społeczeństwo nie pozbywa się owej klasy?
Co prawda, już w założeniu Veblena było, że istniała ona od czasów najpierwotniejszych,
więc zapewne wyrasta z instynktownej „freudowskiej” czy raczej „jungowskiej” potrzeby
podświadomości społecznej, a więc będzie trwała zawsze. Niemniej Veblen stawia to pytanie.
Tu wdaje się w polemikę z Marksem, o którym zresztą pisze z szacunkiem. Marks był
zdania, że proletariat obali w przyszłości klasę kapitalistyczną. Jednak Veblen temu
zaprzecza: jego zdaniem, zarówno mieszczaństwo, jak proletariat, przesiąknięte są podobnym
poglądem, jaki wyraża klasa próżniacza, i bunty tych obydwu niższych klas są sporadyczne i
stanowią tylko powierzchowną demonstrację, która może być nawet gwałtowna, lecz
przemijająca; bowiem w gruncie rzeczy, wszyscy szanują styl „Leisure Class”, i sami
chcieliby go uprawiać. Robotnik bynajmniej nie uwielbia pracy, i życzy sobie być
mieszczaninem, zaś mieszczanin również wolałby rzucić swój sklepik i dostać się do
towarzystwa.
Veblen przytacza przykłady, jak np. robotnicy podczas kryzysu kupowali drogie białe
koszule, głodując przez tydzień i dłużej, by zebrać na ten wydatek, a to w celu zachowania
fasonu zgoła niepotrzebnego, lecz który zbliżał ich do „klasy”. Owa adoracja, mniej lub
więcej otwarcie wyznawana, trzyma cały ów system, mimo jego niedorzeczności, i mimo że
tęskniący do owego szczytu z góry wiedzą, że na niego nie wejdą: co właśnie z kolei
powoduje POWSTANIE MITOLOGII.

WSZYSCY JESTEŚMY PRÓŻNIAKAMI
Tu mi się przypomniało, jak Hemingway opowiada o rozmowie z Fitzgeraldem, który
żywił irracjonalny kult dla bogaczy (proszę czytać jego „Diament wielki jak góra”!).
Hemingway tłumaczył mu, że pieniądz to nie wszystko, że milionerzy bywają głupsi od
każdego z nas, że kto ma dolary staje się ich niewolnikiem, itd. Fitzgerald na to: „A jednak
przyznaj, Erneście, że są oni inni niż my”. „Dlaczego?” „Bo są bogaci”. Argumenty nie
działały na Fitzgeralda, ponieważ i on był pogrążony w mitologii.
Otóż Veblen pisze, że kultura, obsługując ową potrzebę, dostarcza postaci nadludzkich,
wspaniale fantastycznych, i niemożliwych do naśladowania, co utwierdza kult „Leisure
Class”. W feudalizmie, gdzie przedstawicielem klasy próżniaczej był rycerz, powstają
poematy o szermierzach jak Roland, który rozgromił armię Saracenów, podobnie jak
Schwarzenegger w „Komando”. Ale dlaczego herosowie ci mają wymiary aż tak
niedostępne?
Tu Veblen przytacza ciekawy argument z religii, zastrzegając się zresztą, że nie tyczy on
samej treści kultu, czyli stosunku do Boga, lecz tylko jego społecznych objawów. Kler jest
dla niego również „Leisure Class”, ale ma na myśli katolicyzm. Sam Veblen był
protestantem, w którym to wyznaniu nie istnieją obrzędy, zaś rola pastora jest ograniczona:
„Ceremonialne rekwizyty takie jak świątynie, stroje i szaty liturgiczne, ofiary, sakramenty
itp., cała ta oprawa służy pokazowi, podobnie, jak inne zabiegi „Leisure Class”... To samo
można powiedzieć o takich akcjach, jak kształcenie kapłanów, posługi duchowne,
pielgrzymki, posty itp... przeszkadzają one w skutecznej organizacji przemysłu... ich skutkiem
jest obniżenie możliwości produkcyjnych, co osłabia żywotność społeczeństwa... święta mają
charakter daniny, ściąganej od wiernych: spłaca się ją poprzez zastępcze próżnowanie, a
płynący z tego prestiż zostaje przeniesiony na osoby, na cześć których święto zostało
ustanowione” (str. 283). Owe osoby, to święci (nieuprawiani w protestantyzmie), których
Veblen określa jako „nadprzyrodzoną zastępczą klasę próżniaczą”. Są oni właśnie
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niemożliwie niedostępni, bo zbyt doskonali, podobnie jak rycerze z legend średniowiecznych,
i także jak Rambo ze Schwarzeneggerem; toteż szacunek dla nich przenosi się na
reprezentujących ich tutaj, czyli na kapłana w wypadku kultu świętego, na pana feudalnego z
okazji adoracji wyczynowca-rycerza, itd. Jednak cała ta mentalność wpływa hamująco na
rozwój gospodarczy i stanowi „sabotaż postępu”.
Veblen uważa, że istnienie „klasy próżniaczej” przeszkadza w technice produkcyjnej.
Wydaje się to zaskakujące, bo przecież należą tutaj kapitaliści, o których sądzi się, że to oni
właśnie dają napęd przedsiębiorstwom. Bynajmniej, twierdzi Veblen. Celem gospodarki jest
wytwarzanie dóbr; natomiast w interesie „Leisure Class” leży wyłącznie gromadzenie
bogactwa. Toteż ludzie interesu raczej konspirują przeciwko produkcji, ponieważ lepiej
wychodzą na manewrowaniu nią, przerywaniu jej, oraz zmianie jej kierunków, co pozwala im
obracać walorami, i korzystać z niejasności w celu uzyskania zysków. Dlatego stworzyli oni
całą nadbudowę kredytów, pożyczek, akcji papierów giełdowych, i trudnej do uchwycenia
kapitalizacji. Rozwój gospodarczy, zdaniem Veblena, nie jest również korzystny dla
zorganizowanego kleru, który stwarza mentalność „antyekonomiczną”. Dlatego kraje
katolickie pozostają gospodarczo w tyle za państwami, w których rozpęd nadają protestanci, i
które nie wloką za sobą tego przynajmniej obciążenia.
Ale za to wciąż mają swoją upartą „klasę próżniaczą” kapitalistyczną. Veblen pokładał
nadzieję na zmianę nie w klasie mieszczańskiej czy robotniczej, bo jak już była mowa,
uważał że pragną one tylko rywalizacji z „próżniaczą” i osiągnąć jej miejsce, zaś są nie mniej
drapieżne jak ona. Sądził natomiast, że sytuację może zmienić rozwój techniki, powstanie
nowych maszyn oraz eksplozja wynalazków, czego „klasa próżniaczą” nie będzie w stanie
powstrzymać. Powstanie wtedy nowa grupa: specjaliści, którym będzie zależało na rozwoju
gospodarczym, i którzy będą niezależni od „Leisure Class”. Ale z kolei – rozumował dalej
Veblen – ci fachowcy mogą uformować nową klasę uprzywilejowaną... końca nie widać.
Veblen przewidywał też przygaśnięcie dynamiki kapitalizmu: potrzebuje on stale nowej
pionierskiej idei i awangardowych umysłów, o które coraz trudniej. Ciekawe, że przekonanie
o doskonałości kapitalizmu kwitnie dziś głównie w krajach socjalistycznych, natomiast z
uniwersytetów amerykańskich dobiegają raz po raz słowa zwątpienia.

BOHATEROWIE NAS ZASTĄPILI
Wypada teraz spytać, co ten pesymistyczny i bezlitosny veblenowski obraz gospodarki
amerykańskiej ma wspólnego z wyłonieniem się fantastycznych postaci filmowych, o czym
była mowa na początku? Przecież owi bohaterowie występują zazwyczaj w obronie
sprawiedliwości, choć i tu bywa różnie – np. Rambo wprowadza porządek w Wietnamie, zaś
Schwarzenegger – choćby we wspomnianym już „Komando” – wykonuje zamówienie sztabu
generalnego. Ale rycerze feudalni również pilnowali prawa, i nawet Don Kichot, który był ich
parodią, nie pozwalał skrzywdzić damy. Jednak jest to, zapewne, tylko humanistyczny
kamuflaż: ważniejszy jest sam fakt niemożliwych wymiarów owych postaci. W tych
nowoczesnych Herkulesach odradzają się instynktowne, odwieczne wzory antropologiczne, o
których pisze Veblen. Charakterystyczny jest też kierunek, w jakim poszedł rozwój sciencefiction. Ten gatunek popularny, który rozpoczął karierę od propagandy nauki, racjonalizmu i
postępu, przeniósł się w średniowiecze, i opisuje barbarzyńskie walki wśród prymitywnych
ludów na jakoby odległych galaktykach, lecz w gruncie rzeczy feudalnych; w sytuacjach
wymagających nadludzkiej wyczynowości, która wkracza już wręcz w sferę magii.
Zaiste, kino to różni się szalenie od owego z kowbojem Cooperem, komisarzem Bogartem
i Clarkiem Gable (w podkoszulku lub bez, jaki zwykł nosić każdy obywatel). Owo dawne
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kino, „rooseveltowskie”, demokratyczne, ludowe, wzywało każdego do udziału, i podsuwało
bohaterów niewiele tylko przekraczających realistyczne możliwości życia codziennego.
Tymczasem kino epoki Ramba nie proponuje podobnego zbliżenia: to nie my działamy, lecz
inni za nas: wyczynowcy, którym należy się od nas już tylko adoracja. Dla autorów z „Film
Quarterly”, którzy reprezentują amerykańską lewicę, sztuka taka utwierdza rytuał szacunku
dla porządku, który istnieje. W ich przekonaniu, fala reakcji kulturalnej zalewa Amerykę i
także resztę świata. Co do mnie, doszedłem do tego samego wniosku nie ruszając się z
mojego fotela w Warszawie i zanim wziąłem się do lektury „Film Quarterly”.

KOWBOJ Z ZAŚWIATÓW
Przytaczam w dalszym ciągu, jako ilustrację, sześć filmów, które w sposób najbardziej
charakterystyczny świadczą o dokonującej się przemianie: trzy są przykładami likwidacji
tradycji, trzy następne reprezentują nowe gatunki, które się wyłaniają. Zacznijmy od
westernu, rodzaju obecnie w zaniku:
„Niesamowity jeździec” – z Clintem Eastwoodem w roli głównej, oraz w jego reżyserii,
jest pierwszym i jedynym nowym westernem, jaki pokazał się na przestrzeni ostatnich
sezonów. Jednak wątpliwe, czy amatorzy tego gatunku, liczni u nas, powinni się cieszyć.
Premiera ta bynajmniej nie zapowiada odrodzenia owej klasycznej uprawy kina, zaś tych,
którzy żyją wspomnieniami, może tylko rozjątrzyć, tak jak pamiątka po osobie ukochanej,
lecz zapomnianej, której starą fotografię znajdujemy przypadkiem przy porządkach
domowych, co sprawia tylko tyle, że serce nam się ściska niepotrzebnie, tym więcej, że
obecnie wydaje nam się, że gęba bliskiego z przeszłości jest bardziej krzywa niż to
pamiętaliśmy.
Ale niegdyś przeżyliśmy ciężko tę nieobecność: gdy western, z początkiem lat
siedemdziesiątych, zniknął. Była to sytuacja niesłychana, nie znana dotąd w kronikach sztuki
filmowej. Bowiem western był rodzajem, który w dziejach kina, migotliwie ruchliwych,
okazał się jedynie trwały i nie przerwał funkcjonowania nawet na jeden sezon w ciągu 80 lat
istnienia filmu; mimo że mody w tym czasie zmieniały się jak szalone, zaś inne gatunki, bez
porównania bardziej błyskotliwe niż monotonny w gruncie rzeczy western z szeryfem i
bandytą, wykruszyły się jednak po paru latach efektownego brylowania.
Niektóre powracają od czasu do czasu, np. horror ze sztucznym potworem,
Frankensteinem, inne przepadły na zawsze, mimo że były szalenie pomysłowe, jak np.
romans z przygodami na tle Legii Cudzoziemskiej typu „Maroko” z Marleną Dietrich, Alaska
z psimi zaprzęgami, kawałki o piratach z kolczykami w uszach (co prawda nasz Polański
zrobił podobny przygodowiec morski, ale jako jedyny taki kapryśny wyjątek); czy znowu
wyczyny uniwersalnego gimnastyka Tarzana, albo sensacyjne rozróbki podróżnicze w głębi
Afryki ze stadami słoni itd. Wszystko to były gatunki za miliony dolarów, a jednak opatrzyły
się po paru sezonach. Tymczasem western w banalnym pejzażu górskim, z samotnym
jeźdźcem, przy akompaniamencie harmonijki ustnej i prymitywnej gitary, był zawsze i
przetrzymał wszystkie wojny i kryzysy światowe.
Wydawało się, że nie opuści nas już nigdy, dopóki kino będzie istniało. Tymczasem stało
się. Dlaczego? Do likwidacji westernu przyczynił się, najbardziej dobitnie, ruch
kontestacyjny, pod koniec lat sześćdziesiątych. Zbuntowani intelektualiści, którzy wtedy
mieli wpływ na opinię i także przeniknęli do sfer filmowych, doszli do wniosku, że western
wyraża epokę minioną, do której nabrali wstrętu ideologicznego. Western oznaczał triumf nad
naturą, dominację człowieka nad otoczeniem, przekształcanie go – co przestało się podobać w
latach kultu ekologii i propagandy przeciwko niszczeniu przyrody. Poza tym, western
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lansował zwycięstwo charakterów władczych.
Taki bohater był potrzebny w zdobywczych czasach rewolucji technicznej, rozpędu
konstrukcyjnego, kolonizowania i karczowania. Pasował także do klimatu ekspansji
cywilizacji przemysłowej, mimo że operował w dzikim pejzażu – niemniej miał mentalność
awansu rozpędowego. Ale obecnie – twierdzili kontestatorzy – wyrażał on już nie ruch
naprzód, lecz imperializm; jego zaborczość drepce w miejscu i obraca się przeciw innym, zaś
bohater-pionier zmienił się w policjanta i to reakcyjnego wobec swoich czasów: „John Wayne
reprezentuje mentalność, która w każdej chwili może zmienić się w faszystowską; nie
zdobywa już nowych terenów, lecz usiłuje sterroryzować innych”. Lata kontestacji nie były
odpowiednie dla wyczynowców, szeryfów i herosów. Western stał się negatywny, ponieważ
lansowano wtedy inny, nowy wzór osobowy: nie jednostkowy, lecz społeczny, nie
zdobywczy, lecz współdziałający, nie heroiczny, lecz służebny wobec ludzkości. Pogląd ten
wpłynął na rewizję opinii o westernie, a także na jego przygaśnięcie.
Zapewne nie jest to jedyne wytłumaczenie zaniku westernu. Działały tu też inne
okoliczności bardziej branżowe – opatrzenie chwytów, rosnące wyrobienie publiczności,
której nie wystarczała już dawna naiwność westernu; pojawienie się widzów z awansu, którzy
żywiąc ambicje kulturalne i nie życząc sobie westernu infantylnego i prostackiego, wywarli
presję, by przekształcić go w film o charakterze historycznym, przynoszącym więcej prawdy
o przeszłości i pogłębionym psychologicznie, na wzór beletrystyki.
Również ówczesna intencja publicystyczna czy wręcz polityczna wpływała na western,
zmieniając go w spektakl propagandowy dla swoich celów. Tak było z kilkoma niezwykłymi
antywesternami, które się wtedy pojawiły, z treścią nigdy w tym gatunku nie spotykaną. W
„Małym wielkim człowieku” Indianie byli subtelnymi humanistami; sławny w historii generał
Custer walczący z nimi został przedstawiony jako oprych, sadysta i ludobójca, mordujący
dzieci, zaś zamiast Gary Coopera czy Johna Wayne z orlim profilem, pokazywał się Dustin
Hoffman, drobny, nerwowy, wystraszony i pragnący ocalić własną skórę, istny Szwejk na
Dzikim Zachodzie. Głośny szeryf Wild Bill Hickock, którego rolę niegdyś romantyczną, grał
dawniej Gary Cooper, teraz ginął z ręki dziecka, wypowiadając ostatnie słowa godne debila:
„Nie mówcie żonie, że coś miałem z tą blondyną, bo będę miał przykrości w domu”. A
przecież nie była to parodia westernu, bynajmniej; była to rewizja, w której jednak wszystko
było dokładnie na odwrót, niż powinno być w klasycznym dramacie kowbojskim.
Krytycy stawiali wręcz pytanie, czy to w ogóle jest jeszcze wciąż western? Jednak był:
postaci były tradycyjne, tyle że wywrócone podszewką do góry, ale przesłanie było jak
zawsze, jak być powinno: western rozgranicza dobitnie dobro i zło, i to drugie doznaje klęski.
Podobnie było w owych westernach kontestacyjnych tyle tylko że kto inny i w odmienny
sposób był tu nosicielem sprawiedliwości. Ale jednak nawet podobnie zaadaptowany western
nie przeżył wstrząsu jaki sprawiła kontestacja i zgasł. Co prawda, owa rewolta ideologiczna
też się skończyła, nastał Reagan i z nim nawrót konserwatyzmu; ale western już nie powrócił
i w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie słychać o nim.
Toteż obecnie ów „Niesamowity jeździec” wyskakuje jak niespodzianka i oglądamy go,
my, którzy western niegdyś kochaliśmy – zaskoczeni z poczuciem osobliwości raczej niż
jakiegoś odrodzenia, nawrotu, odżycia... Chociaż „odżycie”, to jest trafne określenie: western
wraca do nas z Tamtego Świata. I to dosłownie. Clint Eastwood, zapewne szukając jakiegoś
nowego odkrywczego sposobu, który by usprawiedliwił reanimację westernu, zrobił kino
kowbojskie, mistyczne.
Ów „Niesamowity jeździec” z tytułu jest jednym z czterech złowrogich kawalerzystów z
Apokalipsy (w oryginale: Pale Rider), niosących śmierć, lecz i wymiar sprawiedliwości na
złych. Pojawia się on zaś, ponieważ pewna dziewczynka, z rodziny osadników
prześladowanych przez bandę wielkiego posiadacza, modliła się o pomoc! Clint Eastwood,
znany zazwyczaj jako ten, który najpierw strzela, a potem pyta o co chodziło, tym razem
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nadjeżdża nie wiadomo skąd bez broni i początkowo zajmuje się tak jakby kaznodziejstwem i
usiłowaniami rozejmowymi. Dopiero gdy okazuje się, że są to sposoby niewystarczające,
udaje się do banku, gdzie ma w skrytce osobistej rewolwer, i wreszcie posługując się nim,
zaprowadza porządek. Ciekawe jest, że bandziory go rozpoznają ze swojej przeszłości, ale ich
zdaniem nie może on żyć w żaden sposób; i rzeczywiście, gdy raz myje się w miednicy
rozebrany do pasa i odwrócony plecami, widzimy wokół jego krzyża cały wianuszek dziur
zabliźnionych, świadczących, że był niegdyś wielokrotnie i dokładnie przestrzelony; Clint, po
prostu – jeżeli to jest po prostu! – wrócił z zaświatów, żeby zakończyć misję.
Ale poza tą osobliwością mistyczną jest to jak najbardziej regularny western: konflikt
skrzywdzonych i wyzyskujących; przemoc zbrodnicza rozpanoszona i wielki rewolwerowiec
broniący prawa, zwyciężający w efektownym finale. Ale obok tego są tu nowoczesności,
jakich w westernie klasycznym nie bywa: Clint jest też atrakcją erotyczną dla pań tutejszych i
mimo że święty, nie odmawia sobie; poza tym mamy akcent ekologiczny: bandziory niszczą
naturę, wypłukując ziemię gumowym wężem w poszukiwaniu złota, gdy uczciwi osadnicy
posługują się metodami delikatnymi. Pomysły te robią wrażenie czegoś nasadzonego
sztucznie i na siłę na starą poetyczną baśń rycerską, jaką jest przecież western.
Ogląda się to w rozterce: niby wszystko tu jest jak być powinno i ten znany nam surowy
pejzaż z kurzem unoszącym się wysoko w trakcie pościgu konnego, i te oprychy w długich
płaszczach do samej ziemi mordujący dla zabawy naiwnego bezbronnego osadnika, i to
miasteczko zbudowane z grubych bierwion wzdłuż jedynej błotnistej drogi, i ten Clint
Eastwood, następca Fondy, Coopera i Wayne’a w kapeluszu z podgiętym rondem. Clint co
prawda się posunął, ale ciągle jeszcze ma ostry profil wielkiego kowboja... Niemniej poczucie
anachronizmu nas nie opuszcza, czegoś spóźnionego, czegoś minionego, czegoś nie
pasującego już, i ani ekologia, ani erotyka, ani nawet udział zaświatów nie pomaga: gdy w
końcu Eastwood odjeżdża, tak jak to zawsze bywa w westernie, wiadomo, że wróci na Tamtą
Stronę, i zdaje się, że western również się z nim zabierze.

RECENZJA PÓŁ WIEKU SPÓŹNIONA
Następny obok westernu rodzaj w zaniku, to tradycyjny melodramat. Telewizja
dostarczyła okazji by się nad jego losem zastanowić, nadając w r. 1987 „Casablankę”. Film
ten jest obiektem kultu, który nas ominął, co jest wypadkiem rzadkim w dziejach polskiego
snobizmu, który jak wiadomo, nie przepuszcza niczego, co tylko stało się modne w świecie.
Ale w roku premiery – 1942 – byliśmy zajęci czym innym, potem też jakoś – w chaotycznych
miesiącach powojennych – rzecz przesunęła się bowiem niezauważona; gdy pojawiła się
obecnie, po upływie pół wieku, daje okazję do sprawdzenia, czy rzeczywiście – jak to się
ostatnio słyszy – kino się zmieniło? Odpowiedź brzmi: tak, i to bezpowrotnie.
W wypadku „Casablanki” odczuwamy też stratę – czy raczej, należałoby powiedzieć, tę
zmianę – tym dobitniej, że nie mieliśmy okazji, w swoim czasie, poddać się czarowi. Ale
gdzie indziej nie został on zapomniany. Opowiadał mi znajomy, który wrócił właśnie z
Włoch, w listopadzie roku 86! – że cały kraj zawalony jest olbrzymimi wielometrowymi
„posturami”, reklamami whisky, na których widnieje bar, z Murzynem siedzącym za
pianinem oraz z dżentelmenem, w eleganckim białym smokingu, i ze szklanką na stole, oraz z
podpisem (po angielsku w Italii!): „Play it again, Sam” (Sam, zagraj to raz jeszcze). Jest to
jeden z niezapomnianych tekstów z „Casablanki”: Humphrey Bogart, czyli „Rick”, który do
tej pory nigdy nie pił, teraz zalewa się, bo w Casablance pojawiła się jego dawna miłość
Ingrid Bergman, ale w towarzystwie kogoś innego. Nie jest to jedyny tekst, który pamiętają
na zawsze adoratorzy dawnego kina, nie narażając się zresztą na zbyt intensywny wysiłek
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mnemotechniczny. Gdy znalazłem się niedawno w towarzystwie zagranicznych kolegów, i
padło jakieś zdanie sentymentalne, ktoś zareagował: „Kaliber 77”, co wywołało beczkę
śmiechu wśród zebranych, wyłączając mnie, bo nie rozumiałem, o co chodzi. Szło zaś o
scenę, w której Bogart i Bergman, wtedy jeszcze nie w Casablance, lecz u szczytu szczęścia
w Paryżu, reagują na zbliżający się front niemiecki: „Czy to armaty, czy moje serce” – pyta
Bergman. „Nie, to hitlerowskie działa 77” – odpowiada Bogart, który wie wszystko.
Jest to jeden z tekstów bezwiednie humorystycznych w „Casablance”. Inne – jak ów z
„Samem” – mimo że melodramatyczne, są nastrojowe i mogą przejąć. Jeszcze inne są
otwarcie komiczne. Szef francuskiej policji w Casablance, który wie, że Rick, Amerykaninawanturnik, nie może wrócić do Nowego Jorku, bo ma tam porachunki z prawem, pyta go,
skąd się wziął tutaj. „Przepisano mi leczenie w uzdrowisku”, odpowiada Rick. „Ale w
Casablance nie ma uzdrowiska”. „Właśnie, wprowadzono mnie w błąd”. Rozmowa Ricka
zjedna z przelotnych natarczywych kochanek (był ich cały pakiet), której chce się on pozbyć:
„Co robiłeś wczoraj wieczorem?” „Nie pamiętam już”. „Co będziesz robił dzisiaj?” „Nie
planuję tak daleko”.
Ale jakby nie było, humor czy nie humor, melodramat czy nie melodramat, jednak słowo
nie pada tu niepotrzebnie. Jest to dalibóg robota skalkulowana. Dlatego właśnie film może
stanowić klasyczny przykład kina minionego, odrzuconego, i to w całości, przez nowoczesną
sztukę ekranu. Jest tu bowiem dokładnie, w kwintesencji, w koncentracji, wszystko, co
dzisiejsze kino, określone jako „trzy A” (autorskie, artystyczne, ambitne), potępiło, jako
sfałszowane, sztuczne, ułożone z przygotowanych klocków, i co dzisiejsza wymagająca
krytyka określa, jako „sztampowy Hollywood”.

DZIKIE POLA HOLLYWOODU
Rzeczywiście. Zaczyna się od tego, że wszystko nakręcone jest w atelier, i nawet ostatnia
scena odlotu samolotem zrobiona jest w hangarze, gdy tymczasem film nowoczesny żąda
prawdy tła. I dalej: dzisiaj lansuje się szkoły narodowe, charakter miejscowy, lokalną
autentykę, gdy „Casablanca” jest kosmopolityczna, i to dosłownie: reżyser Michael Curtiz
(Kertesz) jest Węgrem, Ingrid Bergman – Szwedką, Conrad Veidt, grający odrażającego
majora hitlerowskiego –jest aktorem niemieckim z czasów ekspresjonizmu, kochanka Ricka
Le Beau jest Francuzką, zaś całość, mimo natłoku w czołówce nazwisk z różnych branż, jest
robotą anonimową, fachowym produktem wytwórni na użytek rynku światowego, z udziałem
biur branżowych dostarczających mechanicznie co trzeba, od badania opinii, do
odpowiedniego guzika do kostiumów. Jest to wielka fabrykacyjna epoka Hollywoodu. Zaś
kino robi się tu według receptury.
A więc, zestawia się składniki:
1) Egzotyzm: Casablanca, gdzieś w roku 41, Maroko francuskie, nieokupowane, neutralne,
lecz które musi liczyć się z Niemcami, no man’s land, gdzie szaleje przemyt, kombinacje,
hazard, prostytucja, międzynarodowe porachunki przestępcze: ulubiony kinowy groźny teren
dzikiej przygodowej rozgrywki. W rezultacie, zwrot „Casablanca” stał się w prasie na długo
symbolem podobnej, półfantastycznej, podniecającej okolicy.
2) Intryga: znalazł się tu bohater ruchu oporu, zbiegły z obozu niemieckiego, „Laszlo”,
który mimo nazwiska węgierskiego pochodzi z Pragi, lecz reprezentuje kontakty z krajami
okupowanymi, wymienionymi tu kolejno, łącznie z Atenami, ale ciekawe, bez Polski! G.
Weinberg w swoich wspomnieniach z Hollywoodu pisze, że to pominięcie nie było bez
powodu: rząd polski w Londynie wdał się wtedy w przetargi z ZSRR, kłopotliwe dla koalicji,
i były polskie wystąpienia antysemickie na emigracji, które zniechęciły opinię do Polaków.
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W każdym razie „Laszlo” wraz z żoną Bergman, musi zdobyć dokumenty, by odlecieć do
USA. Znajdują się one w rękach Amerykanina Ricka, właściciela knajpy, i domu gry, ale
który kocha żonę Laszlo! Pomoże, czy też nie? Oto główne „suspense”!
3) Patos: major hitlerowski Strasser ze swoimi śpiewa po niemiecku w barze, ale Laszlo
przebija go intonując „Marsyliankę”, podjętą przez chór miejscowych przemytników, oraz
przez puszczalską Yvonne, z twarzą zalaną łzami z gliceryny.
4) Wielki romans: Bogart i Bergman kochają się absolutną miłością hollywoodzką, ale on
jednak załatwia jej ucieczkę wraz z jej obecnym mężem, zastrzeliwszy własnoręcznie majora
Strassera.
Producenci „Casablanki” zastanawiali się do ostatniej chwili nad finałem: czy Bergman
powinna zostać z Bogartem, czy z Laszlo? Ale gdy nakręcono próbnie, jako pierwszą, scenę
rozstania Bogarta i Bergman, wypadła ona tak dobrze, że ją zostawiono. Ta niepewność
producentów co do zakończenia świadczy, jak bardzo film był sfabrykowany. Dlaczego
Niemcy honorują podejrzane dokumenty wyjazdu, nie jest wyjaśnione. Dlaczego Laszlo
bardziej jest potrzebny w USA, nie pod okupacjami, gdzie powinien być jego teren walki, nie
jest wyjaśnione. Wyjazd do Ameryki stanowi zresztą wymarzoną, ostatnią szczęśliwą szansę,
w przekonaniu wszystkich barwnych postaci „Casablanki”. W ogóle, wiele jest tu albo
niewyjaśnione, ale przedstawione z założenia, jako pewnik bezdyskusyjny.
I wreszcie główna sensacja: 5) Wielkie gwiazdy. Bergman jest jedną z ostatnich
przedstawicielek „star system” (Garbo, Dietrich itd.) kultu idolów, potępionego przez
nowoczesne kino ambitne, które żąda, by kobiety w filmie były podobne do tych z życia, nie
zaś mitologicznie upozowane i zgoła nie budzące nawet znikomej nadziei, że coś takiego
spotkamy na co dzień, i że będzie wolno na to bóstwo popatrzeć z bliska. Być może Bergman
jest bardziej ludzka niż gwiazdy kina niemego, niemniej wciąż należy do świata owych
kinematograficznych zbliżeń całej twarzy na cały ekran trwających bez końca, który to obraz
działał na wielbicieli wręcz hipnotycznie. Sam Bogart skądinąd imponujący w scenach
dramatycznego napięcia, jednak gdy znajdzie się przy niej, wygląda nieważny jak kij od
szczotki. Zarzucano mu zresztą, że nie umie całować. Luiza Brooks pisze w pamiętnikach, że
wysuwał usta jak koń biorący kawałek cukru. Rzeczywiście, widzi się to w „Casablance”!
Bogart zresztą miał bliznę na wardze, którą rozgrywał skutecznie w sytuacjach groźnych:
siedzi się wtedy w podnieceniu na brzegu krzesła, oczekując, by poruszył wreszcie ustami...

JA CHCĘ „DRACULĘ”
A jednak, wszystko to razem znajduje się na odległość ułamka najcieńszego włosa od
parodii, kroczy niby na linie po znikomej granicy między napięciem i absurdem, między
nastrojem i bezwiednym komizmem, między stylem i śmiesznością. Zresztą „Casablanca” nie
została przyjęta bezdyskusyjnie: krytyk francuski Moussinac, który już wtedy reprezentował
podnoszące z wolna głowę kino literackie, z zapleczem kulturalnym – odradzał swoim
czytelnikom „Casablankę”, i radził, żeby już raczej poszli na jakąś głupią zdrową komedię z
Flipem i Flapem.
Zaczęło się już wtedy rysować rozdwojenie gustu filmowego, które doprowadziło do
nowoczesnego kina artystycznego. A jednak, gdy bierzemy do ręki jakiś dzisiejszy
przewodnik po kinie światowym, np. angielski Halliwella, znajdujemy tam ze zdziwieniem
najwyższą ocenę – cztery gwiazdki – właśnie przy „Casablance”. Również przy innych
pamiętnych mitologicznych pozycjach Hollywoodu: „Frankestein”, „King-Kong”, „Dracula”
– odesłanych na śmietnik przez współczesną ambitną krytykę. I obok tego, tenże Halliwell
daje te same cztery gwiazdki „Pancernikowi Potiomkinowi”, filmom Felliniego, Viscontiego,
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Pudowkina, Bergmana...
Jak więc jest z tą „Casablanką”? Gdy amator wartościowego kina powie nam, że jest to
szmira, czy będzie można zaprzeczyć? Owszem. „Casablanca” mieści się w klimacie, który
można by nazwać „trzecią rzeczywistością”. Pierwsza to jest życie. Druga to obraz życia
sfałszowany, odwrócony, wykrzywiony, jak bywa w marnych powieścidłach. Trzecia
rzeczywistość zjawia się w niektórych filmach. Nie daje ona prawdy życia, ale nie jest też
sfałszowana. Występuje np. w dobrych filmach kryminalnych lub westernach, pokazujących
świat przestępczy czy kowbojski, jakiego nigdzie nie ma; albo w „Casablance”, gdzie jest
sytuacja epoki wojny, niepodobna do rzeczywistości historycznej. Nie można jednak
powiedzieć, by owe dramaty były nieprawdziwe. Jesteśmy w pełni fantastyki socjalnej.
A jednak dziejopisowie kina zgadzają się, że filmy gangsterskie odtwarzają klimat
moralny epoki prohibicji i kryzysu w Ameryce, jak żaden inny dokument. Jest to coś niby
owe piosenki, odbywające się w świecie zaiste księżycowym, owe „Przecudny kwiecie ty...
zabrałaś spokój mi...” – nikt tak w życiu nie mówi, a jednak słuchacze mają łzy w oczach, i
każdy wspomina coś z jakiejś swojej szczerości, którą zdarzyło mu się istotnie przeżyć.
Ballada filmowa. Świat pokazany w „Casablance” jest od początku do końca fantastyczny
– a jednak jest w szczególny, aluzyjny sposób, związany z prawdą. Jest ona uczuciowa – bo
istnieje taki rodzaj prawdy! – i widzowie są wdzięczni za owo kino, które pod mistyfikacją
nie z tej ziemi – w sposób trudny do wyjaśnienia – pulsuje przecież autentyką emocjonalną. A
jednak, jest to gatunek, który bezpowrotnie należy do przeszłości, i w epoce kina-sztuki, kinawideo, kina-TV, nie da się go odtworzyć, mimo że trafiają się takie próby retro-pastiszuparodii, ale to już nie to!
Uwielbiam tę jedyną w historii poetyczną magię, pragnę „Draculi”, „Dyliżansu”,
„Casablanki”, i mam absolutnie dosyć kina nowej fali, kina autorskiego, kina-prawdy, kina
moralnego niepokoju, Kina Wysoce Wartościowego Nie Nadającego się Do Oglądania. Do
„Casablanki” mam tylko jedną pretensję, za nieprawdopodobny, niesłychany,
niedopuszczalny błąd w scenariuszu: mianowicie, że Ingrid Bergman zadaje się z Bogartem,
nie zaś ze mną Z. Kałużyńskim.

WIELKI FAŁSZYWY POCIESZYCIEL
Trzeci z kolei przykład rozrachunków z dawnym kinem daje Woody Allen, który dokonuje
próby rozliczenia się z wielką tradycją filmową w swojej „Purpurowej róży z Kairu”. W tym
jego filmie następuje przemieszanie fikcji ekranowej z rzeczywistością codzienną. Pewna
sfrustrowana kobitka, która ma męża nicponia, wałkonia i dziwkarza, tkwiąca w ubóstwie,
szarzyźnie i beznadziejności, znajduje pocieszenie w kinie i wysiaduje tam bez końca. I oto
dzieje się coś fantastycznego: amant na ekranie, zauważywszy, że owa osóbka wpatruje się w
niego z miłością, schodzi do niej z płótna, narażając się na kłopoty. I tak w restauracji płaci
banknotami-rekwizytami używanymi w atelier, zaś po pocałunku nie wie co robić dalej, bo w
filmach po podobnej scenie następuje dyskretne zaciemnienie (rzecz dzieje się w czasach kina
niemego, gdy takie finały scen miłosnych były regułą). Jest to filmik sympatyczny, głównie
dzięki wzruszającej grze Mii Farrow; niemniej zostawił mi osad – jakby go określić?
niedomyślenia, niedomówienia, nie zakończonej dziury emocjonalnej w odbiorze, co zresztą
odczuwam w kontakcie z wszystkimi skeczykami filmowymi Allena.
Być może przeszkadzało mi, w wypadku „Róży”, że znałem już wcześniej ten pomysł, bo
Allen użył go w napisanej przez siebie noweli „The Kugelmass Episode”. Występuje w niej
profesor literatury, nieszczęśliwie żonaty i tęskniący za przygodą miłosną, który trafia na
magika, zdolnego zgłaszających się do niego pacjentów, przenieść do akcji powieści
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wybranej przez nich. Prof. Kugelmass decyduje się na „Panią Bovary” i zostaje skierowany
do miejscowości Yonville w wieku XIX, gdzie ma parę randek z Emmą. Powoduje to
komplikacje. Krytyk-filolog, który analizuje arcydzieło Flauberta i wraca do niego raz po raz,
nie może się nadziwić: „Nie mogę tego zrozumieć”. Wystąpił nagle ten typ, zwany
Kugelmass, zaś Bovary zniknęła z paru rozdziałów. Ale tak to bywa z klasykami: „czyta się
ich po raz setny i zawsze znajduje się coś nowego”.
„Jaka ona piękna”, pomyślał Kugelmass. Co za różnica w porównaniu z troglodytką, z
którą sypiał we wspólnym łóżku! Poczuł nagle potrzebę, by wziąć tę wizję w ramiona i
powiedzieć jej, że o takiej właśnie śnił przez całe życie... „Karol (mąż) wyjechał na cały
dzień”, powiedziała Emma, a ton jej pełen był aluzyjności. Wybrali się na przechadzkę przez
piękną francuską okolicę. „Marzyłam zawsze o tajemniczym obcym, który ukaże się nagle i
wyratuje mnie z monotonii tej wegetacji”, powiedziała Emma, ujmując go za rękę. „Podoba
mi się to twoje ubranie”, wyszeptała. „Nigdy nie widziałam nic podobnego. Wygląda tak...
nowocześnie”. „To się nazywa garnitur spacerowy – wyjaśnił romantycznie. Taka jest nazwa
firmowa w magazynie”.
I to byłoby mniej więcej wszystko: również ta nowela, podobnie jak filmy Allena, wygląda
na nerwowy szkic, którego autor nie miał energii, czy ochoty, czy pomysłu, by ciągnąć go
dalej. Może stąd właśnie wrażenie błyskotliwości urwanej, czy zbyt pospiesznie wygasłej,
jaką przynosi ta produkcja. Porównajmy ją np. z takim pastiszem, napisanym na podobnej
zasadzie, jak „Jankes na dworze króla Artura” Marka Twaina: jest to satyra na zderzenie
odmiennych cywilizacji, przy tym obydwie nie wychodzą na tym dobrze, bo Amerykanin
stracił pewność co do swojej nowoczesnej logiki, ale też przy tym zepsuł romantyzm legendy
(sprzedał Rycerzom Okrągłego Stołu dźwig do usadzania na koniu ciężkozbrojnych).
Jednak u Allena nie ma próby podobnego rozwinięcia. W jego poprzednim filmie
wyświetlanym u nas, „Zelig”, pomysł był podobnie brawurowy; człowiek przystosowywalny,
który zmienia się tak jak jego otoczenie, upodabnia się do każdego z kim się styka, istny
kameleon konformizmu: wśród grubasów robi się tęgi, między Murzynami cera mu
ciemnieje, widzimy go w świecie Hitlera jako krzykacza w mundurze SA, oraz obok papieża
pod baldachimem w komży i z infułą. Mogła to być satyra na bierność moralną, która jest
jedną z dolegliwości naszego wieku, sprawiającą, że miliony dają się łatwo zaliczyć tam,
gdzie naciski powodują, żeby się zaliczyć, lecz Allen poprzestał na paru dowcipach takich jak
wymienione wyżej, po czym zakochał się w Mii Farrow, która starała się go uratować od tej
naśladowniczej zmienności, zaś ona w nim, i skończyło się sentymentalnie, jak z reguły bywa
w filmach Allena, gdzie w finale najlepsze panie przekonują się do kochanego Allena, który
też okazuje się najlepszy, mimo że na to początkowo nie wyglądał. Tu zresztą jego bohater
Zelig nie był konsekwentny, bo w zetknięciu z pięknością powinien sam starać się zostać
pięknością, i mogłoby się to skończyć co najwyżej lesbizmem.
„Purpurowa róża z Kairu” również dawała okazję do rewizji mitologii kina. Allen umieścił
akcję w okresie Wielkiego Kryzysu, w sytuacji być może najbardziej przygnębiającej w
Ameryce w ciągu naszego wieku, kiedy kino istotnie starało się występować jako Wielki
Pocieszyciel. Wtedy to wykształciły się typowe spektakle hollywoodzkie, takie jak
melodramat salonowy, komedia z wyższych sfer, western romantyczny, rozrywka egzotyczna
z piratami, King-Kongami, Tarzanami.
Właśnie owa tytułowa „Purpurowa róża z Kairu”, której bohater uciekł z ekranu, wygląda
na zbitkę rodzajów uprawianych wówczas: wytworne towarzystwo w hełmach tropikalnych w
kraju sztucznie fantastycznym wybiera się na przygodę – jest tu zarazem i elegancki salon, i
wymarzona okolica, i podniecająca okazja, i także amant, od którego oczu nie można
oderwać... tak rysuje się owa perła ówczesnej kinematografii, na podstawie fragmentów
jednej czy dwu scenek, jakie ogląda Mia Farrow.
Ale tu właśnie następuje pęknięcie pomysłu. Bo przecież to nie gwiazdor powinien
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wmieszać się w posępne życie Mii Farrow, lecz to ona powinna dostać się tam, do świata
swojej tęsknoty, całować się na jachcie pod zwrotnikiem, błyszczeć ubrana w perły na
przyjęciu u maharadży, i zostać ocalona od goryla przez najpiękniejszy profil męski z Tamtej
Strony Oceanu. Wtedy dopiero moglibyśmy sprawdzić, co jest wart ten narkotyczny świat
wizji, w doświadczeniu poczciwej osóbki, jakich miliony siedzą na widowni.
Nic podobnego nie następuje w „Purpurowej róży”, i film kończy się tak, jak się zaczął:
amant wrócił na płótno, i Mia Farrow znowu tkwi w swoim dzielnicowym kińsku, wpatrzona
w kolejny kawałek taśmowej blagi, przysłanej z magazynów hollywoodzkich. Allen w
wywiadzie powiedział, że jego film jest „hołdem dla kina, które dostarcza ułudy widzom,
zawiedzionym przez życie”, oraz że „sztuka powinna godzić człowieka z rzeczywistością”.
Bardzo ładnie, można przystać na takie posłanie, ale należy jeszcze spytać, w jaki sposób
sztuka je wykonuje.
Bowiem następny film po „Czerwonej róży z Kairu”, wyświetlany po cotygodniowej
zmianie repertuaru dla owej ofiary Wielkiego Kryzysu, jest to taka sama dekoracyjna
mistyfikacja jak ów poprzedni i zdaniem Allena to właśnie jest potrzebne owej biedaczce:
bajka podtrzymująca na duchu. I tu zostajemy wciągnięci w sytuację dyskusyjną. Allen mówi
do nas: „Ja wiem, że to szmira; wy wiecie też, że to szmira; zaś ta mała, choć tego nie wie,
niech sobie popatrzy, przez półtorej godziny poczuje się lepiej”.
Bywa w kinie, że reżyser rozmyślnie robi parodię, którą widzowie również traktują jako
parodię do zabawy, tak jest np. z filmami Mel Brooksa „Młody Frankenstein”, czy „Nieme
kino”, które były u nas niedawno na ekranach. Owszem, tylko że wtedy nikt nie jest
oszukany: wszyscy wiemy, że bawimy się wspólnie blagą, rozpoznaną przez nas jako
zamierzona. Ale w wypadku „Purpurowej róży z Kairu”, owa nieszczęsna osóbka
pozbawiona miłości, dobrobytu, szansy i nawet jakiegoś takiego środowiska, otrzymuje
kłamstwo podane na serio, które ma tylko przynieść jej chwilę zapomnienia i fałszywych
marzeń. A przecież nie jest jedna: reprezentuje miliony podobnych stworzeń, którym kino
podsuwa legendę o amancie w kasku tropikalnym, z jachtem w Kairze.
Czy kino nie może im dać czegoś bardziej wartościowego? Odpowiedź jest, że owszem,
może. Czyżby Allen o tym nie wiedział? Jest on ostatnio modny, i uważa go się za nadzieję
intelektualnej komedii amerykańskiej. Ma jednak dwa niedostatki: zaczął karierę jako
„gagman”, czyli wymyślacz doraźnych, śmiesznych sytuacji wystrzałowych przy produkcji
filmowej i nie bardzo potrafi wyjść poza granice tej techniki „chwytów”, i następnie, braknie
mu wrażliwości społecznej, co zmniejsza jego filmy, w porównaniu z Chaplinem, Keatonem,
Tatim do wymiarów zręcznej miniatury. Zaś jeśli idzie o rehabilitację dawnego kina, którą
Allen zamierzył, to nie udała mu się ona: wystąpił w obronie jego oszustwa, nie jego poezji,
która jednak, być może, również już nie potrafiłaby się dziś ocalić.

DZIECKO DIABŁA I DZIECKO KINA
Przejdźmy następnie, po tej weryfikacji mijającej przeszłości, do przyszłości: do tych
przykładów typowych dla nowych trendów, które ostatnio eksplodowały w kinie. Będą to po
kolei: l) film komercjalny ARTYSTYCZNY (tak jest!), 2) kostiumowy z przepychem
monumentalnym, 3) Science-Fiction, która jak się zdaje, ma nieograniczoną przyszłość. W
każdym z tych działów wybrałem przypadki ambitne; jeśli idzie o pierwszy, to może
reprezentować go Roman Polański z „Dzieckiem Rosemary”.
Był to w roku 1968 w Ameryce największy sukces sezonu. W rezultacie Polański znalazł
się w czołówce kina światowego i mógł zrobić następne sensacje, jak „Chinatown”, „Tess”,
„Piraci” znane u nas. Jest to, po prawdzie, jedyny autentyczny sukces światowy, jaki
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osiągnął jakikolwiek wychowanek Łódzkiej Szkoły Filmowej. Inni nasi, działający za granicą
zrobili co prawda taką czy owaką przyzwoitą pozycję, ale nic więcej, i z upływem czasu
coraz mniej się o nich słyszy.
Dzieje się tak dlatego, że zerwanie z pierwotnym klientem środowiskowym, jakikolwiek
by on był, jest dla artysty szalonym ryzykiem; jest to wręcz reguła psychologiczna, i tyczy
każdej twórczości. Karierę międzynarodową robi się, owszem, ale na miejscu, nie odrywając
się od kraju, i tylko przekazując światu jego oryginalności. „Zmiana religii, z którą było się
związanym wewnętrznie, oraz – dla artysty – opuszczenie jego okolicy stanowią największe
niebezpieczeństwo” – jest to opinia, którą się wciąż spotyka. Otóż Roman Polański jest
zdumiewającym wyjątkiem od tej zasady.
Ale czy aby na pewno? Polański urodził się w Paryżu i spędził tam, oraz w Ameryce,
przeważającą część swojego 50-letniego życia, w którym młodzieńczy pobyt w Łodzi był,
zapewne, tylko losowym epizodem powojennym. Być może, po prostu, Polański jest
kosmopolitą. Ale jakoś mi ta dystansowna definicja do niego nie pasuje; zaproponowałbym
inną: jest on dzieckiem kina. Proszę tego określenia nie traktować, jako łatwej gazeciarskiej
metaforki: jest to ścisła definicja. Mianowicie, kino może być ojczyzną, i rzeczywiście jest
nią dla niezliczonych amatorów, którzy je kochają. Znajomy kinoman powiedział mi: „Gdy
znajduję się w nieznanym mieście, w obcym hotelu, pośród cudzoziemców, i kamień ciąży mi
na sercu, wtedy idę do kina, i natychmiast znów jestem u siebie, wśród swoich”. Bowiem
gdziekolwiek człowiek pojedzie, zawsze znajdzie kogoś, żeby porozmawiać o Cooperze,
Chaplinie czy Eisensteinie. Bywalcy filmowi mają pod tym względem wyjątkową mentalność
międzynarodową: potrafią obejrzeć patriotyczny film radziecki, i zaraz potem szowinistyczny
amerykański, obydwa z JEDNAKOWĄ APROBATĄ. Otóż gdy czytamy pamiętniki
Polańskiego, znajdujemy tam ślady podobnej postawy, i to od dziecka. Opowiada on jak
siostra zabierała go do kina, gdy był chłopczykiem, i gdy chciał na stronę, mówiła mu, by
raczej zrobił po cichu pod krzesło, ponieważ nie mogła stracić ani sekundy z tego, co na
ekranie, i był jej za to wdzięczny, bo też nic nie tracił, zaś obydwoje byli maniakami kina.
Rozpisałem się o tym obszernie, ale to dlatego, by wyjaśnić miejsce Polańskiego w kinie
współczesnym, trudne do określenia. Właśnie „Dziecko Rosemary”, ów film kluczowy w
jego karierze, spóźniony u nas o lat 16, wywołał dyskusję wśród bywalców: kim właściwie
jest Polański? „Na czym polega wyjątkowy rozgłos Polańskiego?” – mówi mi jeden z nich.
„Filmy jego oczywiście są dobre, ale takich jest co roku dziesiątki”. Nie widać, by miał jakąś
charakterystyczną indywidualność autorską. Nie jest to poeta obrazu jak Fellini, nie jest to
paradoksalny satyryk surrealistyczny, jak Bunuel, nie jest to wizjoner schizofrenii narodowej
jak Wajda. Każdy jego film, to przenoszenie się z ustalonego gatunku w kolejny gatunek:
„Nieustraszeni łowcy wampirów”, to film o wampirach; „Wstręt”, to thriller psychologiczny
typu Hitchcocka; „Chinatown”, czarny kryminał, „Rosemary Baby”, horror diabelski,
„Tess”, kostiumowa ekranizacja klasyka, „Piraci” zaś nawiązują do tradycji przygodowego
filmu morskiego.
Rzeczywiście, wygląda na to, że Polański odfajkowuje rodzaje kinowe jeden po drugim,
niby eklektyk, który wszystko potrafi dla publiczności. A jednak każdy jego film jest
traktowany jako nowość. Tę jego rolę „pioniera” wyjaśnia zestawienie, jakie się często robi,
umieszczając go w jednej parze z Kubrickiem, do czego Polański przyczynił się wyrażając się
o amerykańskim koledze z uznaniem. Kubrick również podejmuje zasadnicze gatunki, takie
jakie one są: „Spartacus” – historyczna panorama hollywoodzka; „2001 – Odyseja
kosmiczna” – science fiction; „Barry Lindon” – sfilmowana powieść kostiumowa; „The
Shining” (nie znany u nas) – horror. I również nie ma ustalonego profilu autorskiego. Jednak
zarówno Kubrick, jak Polański – i to jest owa nowość, która ich łączy – wkładają w
przygotowanie każdej z tych jakoby standardowych pozycji tyle kultury literackiej, tyle
precyzji psychologicznej, tyle dbałości o styl plastyczny, że powstaje zgoła nowa jakość, nie

186

znana dotychczas w owych seriach popularnych, tłuczonych taśmowo w kinie od lat.
Właśnie zamiłowanie do typowej bieżącej kinowości, do owych Tarzanów, King-Kongów,
westernów wyrabianych taśmowo, a przecież stanowiących żywioł kina – w połączeniu, tym
razem, z wysokimi wymaganiami estetycznymi – to była owa reforma, do której przyczynił
się duet Kubrick-Polański. Od ich wystąpienia – tak się składa, że jest to mniej więcej data
„Dziecka Rosemary” – zaczyna się epizod, w rozwoju kina, który trwa błyskotliwie do
dzisiaj: „film rozrywkowy ARTYSTYCZNY”. Od roku 1970 standard ten rozpowszechnia
się i jego błyskotliwe przykłady coraz częściej zapełniają kina.

KIM JEST ROMAN POLAŃSKI ?
Na tle owego późniejszego rozpętania, „Rosemary Baby” wygląda skromnie. Widzowie,
którzy obejrzeli „Omen”, w którym Szatan, pod postacią słodkiego chłopczyka blondynka,
dokonywał cyklu morderstw, jedno efektowniejsze od drugiego, i wreszcie niemal opanował
Biały Dom, albo ci, którzy byli świadkami zmartwychwstania tłumu podgnitych
nieboszczyków z cmentarza w „Duchu” – ocenią, być może, fantastykę „Rosemary Baby”
jako ubogą, jako że Demon pojawia się tu na ułamek sekundy, i to zaledwie w postaci
fragmentu odwłoku, pokrytego łuską, jakby u gada, w trakcie halucynacyjnego jego pożycia z
Rosemary, zaś cała reszta filmu, od początku do końca, rozgrywa się „w dwóch pokojach z
kuchnią”.
Ten głośny horror jest przyziemnie kameralny. Pada on również ofiarą ciekawego
zjawiska, typowego dla kina: stopniowego ludzkiego oswajania potworów. W pierwszym
filmie o Frankensteinie monstrum było przerażające i wszyscy odetchnęli gdy spłonęło, ale w
drugim już postarano mu się o narzeczoną i był zakochany, zaś w następnych wręcz budził
roztkliwienie i bywał sam z kolei ofiarą łajdactwa ludzkiego.
Podobnie było z King-Kongiem, z „Godzila”, która najpierw rujnowała, potem zaś wręcz
pomagała armii i strażakom walczyć z różnymi innymi plugastwami nasłanymi z Kosmosu,
itd. Podobnie dzieje się ze współczesnymi horrorami: wyczekujemy już nie tyle upiora, co
ciekawych kolorowych objawów, i nawet w „Duchu”, dosyć przecie koszmarnym, atmosfera
jest familijna i strachy wyłażą z domowego telewizora.
W porównaniu z tym dzisiejszym, cokolwiek żartobliwym rozpasaniem, klimat owej
pionierskiej „Rosemary” może się wydać zbyt jednostronnie poważnie napięty. Ale za to z
drugiej strony, tym więcej można docenić precyzję, koncentrację i inteligencję filmu. Jego
styl daje się określić, jako mozolne, realistyczne, szczegółowe budowanie
prawdopodobieństwa, co może się wydać paradoksalne wobec tematu, którym jest przecież
zapłodnienie Rosemary przez Szatana, wbrew jej woli, wiedzy i nawet świadomości, w
rezultacie zmowy jej męża z sąsiadami z naprzeciwka na piętrze, stanowiącymi sektę
wyznawców Demona. Jednakże sama w sobie akcja filmu, to wprowadzenie się młodych
małżonków do starej kamienicy w Nowym Jorku, instalacja mebli, przygotowanie posiłków,
zabiegi domowe z dnia na dzień – w trakcie których, stopień po stopniu, niejako centymetr po
centymetrze, narasta straszliwe podejrzenie Rosemary.
Cały dramat rozgrywa się, w gruncie rzeczy, w jej świadomości, i „Rosemary” jest, być
może, jednym z najbardziej „psychologicznych” filmów, jakie istnieją. Niewykluczone, że
wszystko, co się tu dzieje, jest tylko fantasmagorią osobistą tej przewrażliwionej biedaczki.
Zapytany o to Polański nie wykluczył podobnej możliwości: film jest wieloznaczny.
Podobnie było w jego „Wstręcie”, gdzie Catherine Deneuve była ofiarą własnej manii
prześladowczej, bez udziału demonów. Przyznam się, że mnie osobiście ta interpretacja
całkowicie wystarcza. „Rosemary” odbieram przede wszystkim jako analizę stanu ducha
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kobiety w ciąży, z jej nerwowymi lękami, wyolbrzymioną ostrożnością, podejrzliwością
wobec wszystkiego, choćby najbardziej błahego, dziejącego się dokoła, lecz co może
zagrażać jej dojrzewającemu dziecku. Nie ma drugiego filmu, który by tak dobitnie
pokazywał ową psychologię do czego przyczynia się gra Mii Farrow, zarazem delikatna i
histeryczna, z setką odcieni, jedna z dużych kreacji damskich w kinie.

SZATAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT
Niemniej problemu Szatana pominąć też się nie da. Sensacyjną nowością w „Rosemary”
było, że Diabeł zwyciężył i przyszedł na świat, po raz pierwszy w kinie, co przynosiło nie
znaną w tej branży moralność pesymistyczną; do tej pory Zły z reguły kończył w płomieniach
w efektownym finale. To od Polańskiego zaczął się ów cykl „Omenów”, z Szatanami
tryumfalnie roześmianymi w ostatnim obrazie! W tym względzie „Rosemary” nie przez
wszystkich była życzliwie przyjęta. Cenzura katolicka dała filmowi najgorszą notę, jaka jest
tam przewidziana: tak zwaną „literę C”, co spotyka bardzo niewiele filmów. W niektórych
stanach USA film był zabroniony, m.in. w głośnym Salem, tradycyjnym mieście procesów
czarnoksięskich! Polański miał o to pretensję do Kościoła, i powiedział w wywiadzie, że
gdyby Watykan nie zakazał pigułki, to Rosemary mogłaby jej użyć i wtedy Szatan by się nie
narodził.
Nie wiem, czemu Kościół był tak dotknięty, może szło o to, by w ogóle nie posługiwać się
pojęciem Szatana. Niemniej, ów Diabeł filmowy nie ma nic wspólnego z teologicznym. Co
prawda o Szatanie wiadomo niewiele. Św. Jan od Krzyża stwierdza, że Szatana jest trudno
zrozumieć. Walczy z Bogiem, wiedząc doskonale, że musi przegrać, czego unikają nawet
mało rozgarnięci generałowie, gdy orientują się, że nie ma szansy na zwycięstwo. Niektórzy
przypuszczają, że Szatan działa na rozkaz Boga, i może nawet niechętnie, jako rodzaj policji
niebiańskiej. Św. Ignacy Loyola powiada, że Szatan zostawia w spokoju tych, którzy nie
interesują się Bogiem, i zaczyna się czepiać dopiero wtedy, gdy ktoś zwraca się do religii.
Jego zdaniem, Szatan powiększa skłonności wrodzone w człowieku, czyli twardego czyni
jeszcze bardziej twardym, neurastenika jeszcze bardziej nerwowym, itd. Stąd wniosek, że
należy walczyć z własnymi inklinacjami. W tym względzie Rosemary była być może ofiarą
Demona, bo rozwijała w sobie nadmiernie lęki kobiety rodzącej.
Jednak główny spór teologiczny co do Szatana tyczy jego działania materialnego. Papież w
marcu 1980 r. zdecydował, że Szatan może być wręcz realny fizycznie. Jest to pogląd
szalenie niebezpieczny, i nie mogę na niego przystać: bowiem jeżeli Szatan jest materialny,
można też – i należy – zgładzić go w razie rozpoznania, i to właśnie fizycznie, co może
prowadzić do zniszczenia kogoś, może zgoła błędnie – jako że nie wiadomo na pewno, kto
jest a kto nie jest Szatanem. Protestanci przypuszczają raczej, że „Szatan” jest określeniem
symbolicznym i oznacza siły zła wewnątrz duszy ludzkiej. Podobnego zdania był
Dostojewski; uważał, że Szatan jest w człowieku. Gdy Iwan Karamazow kłócił się całą noc z
Szatanem i rzucił w niego szklanką, przekonał się nad ranem, że stoi ona nietknięta na stole,
bo Szatan był w nim samym. Trzeba dodać, że był ciężko zalany, z pomocą tejże szklanki.
Jednakże wszystkie te rozważania nie mają nic wspólnego z Szatanem w „Rosemary”, oraz
w innych filmach, które się od niej poczęły. Może dziecko w kolebce, które na końcu tak
zaskoczyło własną matkę, lecz którego nie widzimy, to właśnie cała owa następna produkcja
filmowa? Posługuje się ona z reguły zabiegami wokół przyjścia na świat Szatana: otóż
wszystkie teologie zgodnie stwierdzają, że Szatan zgoła nie ma potrzeby, by się aż rodzić z
takimi kłopotami, ponieważ kursuje po świecie bez trudności. Z Ewangelii wiadomo, że
przychodził porozmawiać z Jezusem, kiedy miał ochotę. Szatan filmowy jest kreacją
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całkowicie baśniową.

POTWORNOŚĆ I SZYDERSTWO
Niemniej, chociaż wymyślony i literacki, jednak w filmie występuje. I następny problem:
ciekawe jest, skąd się tam wziął? I tu wracamy do Polańskiego. W tym miejscu należy nieco
skorygować opinię, którą napisałem wyżej: że Polański uprawia eklektycznie wszelakie
gatunki, nie kultywując profilu autorskiego. Ma on bowiem swój temat, do którego wraca:
obsesyjne opętanie oraz charakterystyczną dla niego atmosferę moralną, połączenie nie do
rozdzielenia koszmaru i żartu często błazeńskiego, potworności i szyderstwa oraz gładkiej
sprawności z posępnym kolorytem ciemnym.
Ta właśnie tonacja sprawiła, że krytyka amerykańska określiła go jako „kameralnego
demona”. Otóż tak się złożyło, że w życiorysie Polańskiego znalazły się wypadki, które miały
rozgłos światowy: zamordowanie jego żony w ciąży przez bandę sekciarską Mansona; jego
proces o pożycie z nieletnią, w rezultacie którego opuścił Amerykę. Zdarzenia te były
interpretowane przez prasę sensacyjną jako właśnie związane z demonizmem Polańskiego, i
także z charakterem jego filmu. Ci, którzy znają Polańskiego twierdzą, że interesował się on
marginesami życia: gdy był w Polsce, stykał się z osobami oryginalnymi, i chętnie udzielał
noclegu ówczesnym krajowym rajzerom przypadkowo spotkanym, wypytując ich o ich
nieregularne koleje życia. Sam Polański wspominał w wywiadach (np. w „Positif”) o sektach
czarnoksięskich, które penetrował w Londynie.
Gdy ukazał się ostatnio u nas pamiętnik Polańskiego wypatrywałem w nim z
zaciekawieniem, czy Polański nie poruszy owego swojego hobby i nie przyzna się do owej
tajemniczo mrocznej części swojej duszy. Otóż nie ma tam na ten temat ani słowa; autoportret
dostarczony przez niego pokazuje osobę pełną dobrej woli, całkowicie obywatelską i nawet
cokolwiek sentymentalną, i przedstawia się on wręcz jako ofiara złośliwych fantazji
dziennikarskich. A przecież coś musiało w tym być, bo nic w świecie nie dzieje się bez
powodu. Spodziewałem się także, że Polański napisze o swojej sztuce, o swoim posłaniu, o
swoim pojmowaniu twórczości, tymczasem pamiętnik ogranicza się do anegdot życiowych,
codziennych i personalnych, rzucających niewiele światła na jego działalność jako artysty.
Był to dla mnie zawód, jedyny zresztą, jaki mi Polański zrobił, ponieważ każdy jego film
jest wydarzeniem dla amatora kina.

CAŁE STADO OSŁÓW
Proszę nie sądzić, że ten tytuł wyraża zamiar ubliżający; jest przeciwnie. Odnosi się on do
kręcenia filmu „Samson i Dalila” w r. 1949. Na uwagę scenarzysty, że biblijny Samson
rozgromił Filistynów mając za broń tylko oślą szczękę, producent oświadczył: „U nas będzie
to cały osioł, a może nawet stado”. Gdy film skończono, jakiś specjalista obliczył, że
kosztował on trzydziestokrotnie więcej niż budżet państwa Izrael w ciągu całego jego
istnienia, łącznie z wydatkami na budowę świątyni Salomona. Ponieważ zaś centralnym
punktem akcji było obcięcie włosów Samsona, po czym stracił on swoją magiczną siłę, jeden
z krytyków określił film jako „najkosztowniejsze strzyżenie w historii’. W Hollywood
wszystko musiało być największe; gdy Cecil B. Mille filmował „Króla Królów” wg
Ewangelii, zamierzał podobno podnieść liczbę apostołów z 12 do 24.
Przytaczam to w związku z filmem „Nietykalni”, bowiem anegdoty te odnoszą się również
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do niego; i ten film stanowi kolosalne hollywoodzkie rozdęcie tematu, który jest, po prostu,
historyczny. Zwrot ten może wyglądać na nadużycie: przed chwilą przytaczało się Biblię, a
teraz mamy do czynienia z brukową rozróbą typu „gangsterzy i policjanci”. Skąd tutaj
terminologia dziejowa? A jednak. Treścią „Nietykalnych” jest zdarzenie autentyczne,
likwidacja w latach 30-ych organizacji kryminalnej Al Capone’a przez komando policji
chicagowskiej, co należy nie tylko do historii, lecz wręcz do mitologii Stanów
Zjednoczonych, jak u nas np. Kościuszko. Znowu zestawienie ryzykowne, ale taka jest
osobliwość dziejów USA: centralne figury z przeszłości tego kraju, to przestępcy i kowboje.
Kino odtwarza tę sytuację.
Czy Państwo widzieli kiedy film o Waszyngtonie, o Lincolnie, o Teodorze Roosevelcie, o
ustanowieniu konstytucji USA, o wyzwoleniu kolonii amerykańskiej, o 13 punktach
pokojowych prezydenta Wilsona? Oczywiście są i takie filmy, ale tak rzadkie, że do nas nie
docierają; tymczasem w każdym kraju europejskim takie właśnie tematy stanowią historię, i
one to wchodzą na ekrany, gdy robi się film o przeszłości. Ale przeszłość Ameryki, to jest
western, to jest przestępczość w wielkich miastach i dlatego pełno tego w kinie: fakt, który
budzi zdumienie intelektualistów europejskich. Sartre nie mógł się nadziwić, że w pracy
„Historical background of American cinema”, czyli „Zaplecze historyczne kina
amerykańskiego”, była mowa o szeryfie Wyatt Harpie, i ani słowa o bohaterze wojny
antykolonialnej La Fayette.

GANGSTER BOHATEREM HISTORII
Bo Ameryka jest inna: „Nawet gdy jestem w Moskwie, czuję się wciąż w Europie, mimo
że już nie na Zachodzie; ale w Ameryce nie jest się już w Europie, mimo że wciąż jeszcze na
Zachodzie”, jak ktoś powiedział. Nie bez powodu gangster jest tu bohaterem historii:
reprezentuje on żywioł, który dopiero tu, w warunkach nieograniczonego rozmachu, mógł
dojść do głosu. „Wolność amerykańska daje szansę chciwości, ta zaś ciągnie za sobą
największe ludzkie namiętności: nienawiść, zazdrość, winę, strach”. To pisze Amerykanin
Walt Whitman, całe szczęście, że on, bo kto u nas ośmieliłby się stwierdzić coś podobnego?
Wygląda to na oskarżenie kapitalizmu amerykańskiego, tak jak to uprawiała banalna
propaganda marksistowska... A jednak, coś w tym jest: zasada wolnej konkurencji i
indywidualnej swobody stwarza sytuację ścierania się ze sobą przeciwstawnych przemocy, i
to właśnie jest treść historii Ameryki, i także jej kultury, a więc i jej filmu.
Ale historia w sztuce ma to do siebie, że się rozrasta. „Nietykalni” stanowią tu przykład
zaiste popisowy. Reżyser De Palma, specjalista od barwnych horrorów mało u nas znany,
zrobił z owego epizodu policyjnego spektakl monumentalny, który należałoby porównać do
„Pierścienia Nibelunga” Wagnera. Wizja ta prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z
odtworzeniem rzeczywistości. Była ona zapewne skromna, bo akcje policyjne rzadko bywają
kostiumowe, baletowe i orkiestrowe. Komisariaty są biurami, więzienia składają się z
ciasnych cel, aresztowania stanowią zabiegi mało błyskotliwe... W dodatku Ameryka
ówczesna przechodzi swój najciemniejszy okres: zbliża się Wielki Kryzys, zaś życie jest
ciasno prowincjonalne.
W Europie ówczesnej mało zwraca się uwagi na ów Nowy Świat: zobaczmy, jak posępnie
opisuje go np. taki Sinclair Lewis w „Babbitt”. Gdy dzisiaj myśli się o Ameryce, jako o kraju
wszelakich swobód, uderza nas, jak wówczas była ona zacofana: aktor w kabarecie, który
zaklął w monologu, dostaje pół roku więzienia, zaś na całym tym olbrzymim obszarze
zamieszkanym przez miliony nie wolno posiadać szklanki whisky, co właśnie powoduje
rozkwit gangsteryzmu, w oparciu o zorganizowany przemyt alkoholu. Ja sam pamiętam
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jeszcze za mojego życia, z jakim lekceważeniem mówiło się wtedy o Ameryce; cóż za
fenomenalna zmiana nastąpiła w ciągu tych paru dziesiątków lat.
A teraz, jak to wygląda w „Nietykalnych”? Gdy De Niro, jako Al Capone, prowadzi
odprawę swojego sztabu, i jednocześnie goli go jego prywatny fryzjer, ceremoniał ten
odbywa się jak rytuały na dworze Ludwika XIV; w dodatku cała ta scena filmowana jest z
góry z wysokości 20 metrów, niby malowany plafon w Wersalu. Gdy Capone podejmuje
swoich adiutantów, dzieje się to przy olbrzymim okrągłym stole jak u króla Artura; jednego z
nich, który sprawił zawód, szef gangu osobiście karnie zabija tłukąc w głowę (tak jest) kijem
od base-ballu (tak jest) tak, że krew z rozbitego łba miesza się na obrusie z ostrygami, bo
przyjęcie jest wystawne, przy tym Al wygłasza pouczenie o przestrzeganiu solidności w grze
sportowej, co uzasadnia obecność owego morderczego, symbolicznego tu rekwizytu-palanta.
I tak jest ze wszystkim. Ulice Chicago wyglądają na zabudowane pałacami retro; stroje
owych czasów, które pamiętamy ze starych fotografii jako szare, skromne, ubogie, tutaj
zmieniają się w pokaz mody, zaś byle kapelusz z rondem, jakie noszono wtedy, pozuje na
nakrycie głowy muszkieterów u Dumasa; zaś perspektywy jakie się otwierają z pomocą
kamery w bezustannym ruchu, zdają się liczyć na kilometry. Gdy Sean Connery, jeden z
heroicznego komanda „Nietykalnych” ginie zgładzony przez gangsterów, pełzając ranny
przez korytarz do telefonu, śmierć ta nabiera spektakularnego patosu, niby konanie Izoldy,
która śpiewa – pół godziny zanim odda ducha.
Zaś punktem kulminacyjnym jest scena, która już bez robienia perskiego oka, bez
udawania, lecz otwarcie i na całego, stanowi jedną wielką sztuczną stylizację i odwołuje się
do kultury – filmowej tym razem, tak jest! kino jest już klasykiem! – widza na sali: jest to
nawiązanie do sławnej w dziejach filmu sekwencji masakry na schodach Odessy w
„Pancerniku Patiomkinie” Eisensteina, fragment, na którym uczą się sztuki montażu studenci
szkół filmowych: w trakcie ataku armii na tłum, wózek z dzieckiem, wypuszczony przez
zabitą matkę, toczy się poprzez zejście do portu.
Ale w „Nietykalnych” dziecko zostało uratowane: Eliot Ness, szef komanda, oczekuje
wraz z pomocnikiem na kasjera, który będzie decydującym świadkiem w procesie przeciwko
Alowi, i który właśnie przyjechał na dworzec kolejowy ze schodami podobnymi jak w
„Pancerniku”, i którego chcą zgładzić zaczajeni siepacze Capone’a, udaje się go jednak
ocalić, zaś wózek, który w trakcie strzelaniny wymykał się z rąk matki... Ale co ja tu
opowiadam! To trzeba zobaczyć. Jest to istny majstersztyk współczego montażu filmowego.
Gdy „Nietykalnych” pokazano na festiwalu w Wenecji, publiczność tamtejsza, przecie
wymagająca, dała brawo i wstała z miejsc, z okrzykami: „Replay!” („Powtórzyć”), co w kinie
nie zdarza się nigdy, lecz bywa w teatrze muzycznym, gdy widownia domaga się, by wirtuoz
bisował arię. Sytuacja ta tłumaczy, co stało się z owym kinem kryminalnym: zamieniło się w
monumentalny balet operowy.
Jest on wspaniały i nie można od niego oczu oderwać. Niemniej poniesiono niejakie straty,
jak zwykle bywa przy sztuce zmierzającej do baroku. Co do mnie, jestem przywiązany do
kina „czarnego” z lat 50-ych, które operowało zgoła inną stylistyką. W przeciwieństwie do
rozmachu „Nietykalnych”, było tam ciasno: gangsterzy naradzali się w pokoiku z tyłu za
barem, przy okiennicach zamkniętych również w dzień; lampa z płaskim kloszem, z jedyną w
lokalu żarówką. Opuszczona nisko, dawała wąski krąg światła. Przejścia były wąskie, ekran
podzielony pionowo, nigdy nie otwierał perspektywy, co stwarzało atmosferę osaczenia,
bezwyjściowości, fatalizmu... Światło w tych filmach było nie do określenia, takie jakie bywa
we snach, kiedy nie wiadomo, czy to noc, czy to świt, czy mrok. Krwawe porachunki
odbywały się w dokach z brukami zalanymi deszczem, zaś chronologia z reguły szła „do
tyłu”, ktoś opowiadał o minionej zbrodni, której wspomnienie wracało fragmentami –
wszyscy byli tu w szponach Czasu, spętani przez los, osaczeni przez beznadziejność.
Zapewne kino to odtwarzało przygnębienie owych czasów, jednych z najcięższych w
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naszym stuleciu, niemniej dawało ładunek poezji, która potem zniknęła, i od której popisowi
„Nietykalni” są już bardzo daleko.
Również wymiar postaci zmienił się: przy podobnie rozbudowanej dekoracyjności,
zadanie aktorów zmniejsza się, i bywa że ważniejsza jest ich postawa, pozowanie, zajęcie
miejsca modelu w efektownym tle – bardziej niż rozmaitość psychologiczna. Tymczasem
postać przestępcy w kinie amerykańskim ma szerokość moralną, nie spotykaną w
kryminałach innych krajów, na co już dawno zwrócili uwagę socjologowie. I musi tak być, w
społeczeństwie, w którym grają zasady wolnej konkurencji i związanego z tym
nieuniknionego siłowania, co sprawia że każdy, mniej lub więcej, bywa na granicy nadużycia
przemocy, czy przynajmniej nacisku, stąd zaś już tylko pół włosa do przestępstwa. Dlatego
panuje tu specyficzna wyrozumiałość, i oprychy z tego powodu właśnie są sławne, budzą
zainteresowanie, i bywa że życzliwość.
Historycy USA stwierdzają, że opinia wręcz sympatyzowała z bootlegerami
dostarczającymi alkoholu w czasach prohibicji. Dlatego są tu bohaterowie pozytywni, którzy
jednak mają mętną przeszłość. Tak np. jest z rewolwerowcami z westernów (np. John Wayne
w klasycznym „Dyliżansie”: gdy wsiada on do powozu, znajdujący się tam szeryf zastanawia
się czy go aresztować, ale mu darowuje i tym lepiej dla wszystkich, jak się potem okazało!).
W rezultacie, w kryminałach amerykańskich spotykamy się ze zróżnicowaniem nie
występującym gdzie indziej. Z reguły są tu nie dwie strony przeciwne: policja i zbrodnia, lecz
cztery: l) przestępca umiarkowany, 2) przestępca ciężki, zazwyczaj handlarz narkotykami i
morderca, 3) policjant przekupny, 4) policjant uczciwy. Bywa, że komisarz stowarzysza się z
kanciarzami drobniejszego kalibru, w walce z własnymi kolegami oraz z wielkim
gangsteryzmem. W głośnym „Żądle” mali złodziejaszkowie zmawiali się, żeby zlikwidować
groźnego bandziora, przy pełnej aprobacie nas, widzów.

CZTERECH NIESKAZITELNYCH I AL CAPONE
W „Nietykalnych” mamy co prawda do czynienia, właśnie z ekipą czterech
nieskazitelnych przeciwko Al Capone, wtykającemu łapówki komu się da, ale jest to niejako
z góry ustalone założenie schematyczne: dlatego film nie przynosi owego osobistego
przejęcia się, jakie dawały wielkie pozycje czarne jak „Sokół maltański” czy „Podwójne
ubezpieczenie” (obydwa były w TV), gdzie los wplątanych w zbrodnię łączył się również z
naszym. Tutaj oglądamy „Nietykalnych” z dystansem, z zewnątrz, być może z podziwem, ale
też bez zaangażowania, niby wielkich wyczynowców chodzących po linie w cyrku.
Braknie tu również tematu, który być może jest najważniejszy w kryminale artystycznym
(przepraszam, że używam tego czcigodnego słowa, ale nie widzę lepszego). Głównym jego
motorem jest tajemnica, ale nie zawsze sprowadzająca się do pytania „kto winien”;
najbardziej istotna jest owa wiążąca się z nieprzejrzystością charakteru ludzkiego. W każdym
wielkim kryminale dochodzi do momentu, gdy nie są już ważne pieniądze, wymiar
sprawiedliwości czy dopadniecie wroga, lecz trudna do uchwycenia wewnętrzna zawziętość:
bohaterowie ryzykują życie, honor i w ogóle wszystko co posiadają, w sprawie która, biorąc
obiektywnie, jest ot taka sobie, jak bywa wiele innych w kronice policyjnej. Dlaczego
prywatny detektyw Sam Spade, wynajęty za 20 doł. dziennie, plus zwrot kosztów postanawia
nie ustąpić, mimo iż wie, że może tu zostawić kości?
Tu kino kryminalne dotyka sekretu człowieka – który to temat jest cechą sztuki, bo jest też
cechą życia, co podnosi niektóre pozycje do wymiaru istnych dramatów naszych czasów.
Naszych? Być może minęły już one. Nietykalni również narażają się i nawet dwóch z nich
ginie, ale jest to traktowane jako sportowa konieczność w ryzykownej wyczynowej
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rozgrywce, i nie ciąży tu już owo nieokreślone fatum czarnej epoki. Zapewne czasy się
zmieniły, jest więcej dobrobytu, równowagi, spokoju oraz rozwinęła się wspaniała technika
elektroniczna.
W latach „Gwiezdnych wojen” kryminał zapewne musiał dorównać, i tak doszło do
„Nietykalnych”. Film wszedł w tę fazę, w której teatr w swoim czasie dotarł do stuosobowej
orkiestry Verdiego, Wagnera i Pucciniego. Ale proszę nie myśleć, że wydziwiam! broń Boże!
Ja tylko porównuję: bowiem tak czy inaczej, „Nietykalni” to jest wielkie kino współczesne i
dostarcza nie jakiejś tam jednej szczęki, lecz całego stada doborowych zwierząt w najlepszym
w historii ogrodzie zoologicznym.

CZARNY NEON
Nic łatwiejszego, jak robić Science-Fiction. Ja też to potrafię. Proszę: MacMordas, kapitan
statku kosmicznego, jadł befszyk z mamuta kopalnego z Saturna, gdy do kabiny wpadł robot
TZRP-X-27, klekocząc żelastwem z podniecenia. „Kapitanie, radar molekularny wykazuje
obecność żywego organizmu”! „Niemożliwe! – wykrzyknął MacMordas – najbliższe życie
znajduje się na planecie Kikut-IV, odległej o 314.681 lat świetlnych. A jednak, na ekranie
widniał pojazd, pędzący prosto na nich; wewnątrz siedział osobnik podobny do człowieka, ale
z czterema rękami, wysoki na 20 metrów i zielony. „Nastawcie tłumacza laserowego”, polecił
MacMordas. „Chamy, skurwysyny, bydlaki, wypuszczę wam flaki”, rozległo się w głośniku.
„Skąd ten rym?” – zdziwił się MacMordas. „Widocznie ich język jest rytmiczno-muzyczny,
nasza maszyna stara się znaleźć jakiś odpowiednik”, wyjaśnił TZRP-X-27. Proszę nadać:
„Mamy wobec was przyjacielskie zamiary”, rozkazał MacMordas. „Kosmiczny błysk rozwali
ci pysk”, odpowiedział Zielony. „Zdaje się, że są nieprzychylnie nastawieni”, oświadczył
MacMordas. Itd., itd., nie chcę Państwa męczyć moją prozą, wyjaśnię tylko, że następnie jest
potworny najazd z kosmosu, ale na końcu Ziemianie zwyciężają.
Jeżeli jednak ktoś taki, jak ja, ośmiela się brać do S.F., to znaczy, że gatunek ten osiągnął
dno popularności. Rzeczywiście. Ale wygląda na paradoks: idzie bowiem o całe bogactwo
wiedzy dzisiejszej i nawet więcej, owej przewidywanej w przyszłości, czyli, wydawałoby się
jest to materiał najtrudniejszy. A jednak. Przeczytałem paręset tekstów S.F. i obejrzałem kupę
filmów, i wszystkie dają się sprowadzić do dwóch prostych tematów: l) przemieszczanie się
w czasie i przestrzeni, 2) walka dobra ze złem, przy czym w obydwu wypadkach uczestniczą
siły przerastające człowieka. Otóż nie trzeba być etnografem, aby spostrzec, że jest to
dokładnie ten sam program, co w odwiecznych baśniach, z tym, że latający dywan został
zastąpiony przez kosmodrom, czarnoksiężnik przenoszący nas do czasów młodości przez
einsteinowskie continuum, zaś demon, „Nieśmiertelny Kościej”, czy groźny dżin zamknięty
w butelce-przez Zielonego Najeźdźcę z najbliższej galaktyki.
Ponieważ zaś bajki może opowiadać każdy, może to robić również Kałużyński. W
rezultacie S.F. się przygnębiająco zdegradowała; miałem okazję przejrzeć ostatnio parę
numerów „The Magazine ofFantasy and S.F”, i nie znalazłem ani jednego opowiadania,
które by dorównywało baśniom z 1001 nocy. Tylko że z S.F. jest podobnie jak z operą, o
której ktoś powiedział, że jeżeli nieudana, to jest to najgorsza rzecz na świecie, ale jeżeli jest
dobra, to jest to najlepszy spektakl, jaki można zobaczyć. Właśnie taki wypadek się zdarzył:
film „Elektroniczny morderca”.
Uważam, że jest to jedna z najlepszych S.F. pokazanych u nas, obok „Odyssei kosmicznej2001” Kubricka z r. 1968, oraz oczywiście, naszej „Seksmisji” (różne „Gwiezdne wojny”,
„E.T.” i tym podobne, wydają się infantylne, zresztą taki też był ich zamiar). Polski tytuł
może nie jest szczęśliwy, wygląda, że ktoś wsadził łapę w monitor i zabiło go krótkie spięcie;
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ja bym proponował „Cyborg”, czy „Android”, co brzmi bardziej niepokojąco; w oryginale
jest „The Terminator” („Wykańczacz”!) ale nie ma to znaczenia, bo i tak naród rzucił się
oglądać; dostałem się do kina „Relax” tylko dzięki życzliwości personelu.
Jak bywa z wielkimi widowiskami popularnymi, „Terminator” łączy absolutnie
niedorzeczną treść, z absolutnie najlepszymi środkami kina, oraz z przesłaniem, tyczącym
każdego z nas, w atmosferze hipnotycznej, czarnej poezji, jaką tylko wielki ekran potrafi
wywołać. Maszyny wieku XXI, które wytraciły całą (prawie!) ludzkość i opanowały świat,
wysyłają, z tej swojej przyszłości do naszych czasów androida, półautomat, półbiologicznego
człowieka z misją, by zabić pewną kelnerką (tak jest!), przyszłą, ewentualną matkę syna,
który w owej przyszłości, będzie opierał się imperium maszyn, na czele garstki cudem
ocalałych ludzi. Jednocześnie ci ówcześni ludzcy rozbitkowie ekspediują do nas swojego
człowieka w nadziei, że przeszkodzi tamtemu, no i teraz, zaczyna się!
Ale jest ciekawe, że w tym filmie S. F. nie ma – prócz początkowego założenia – niczego,
co zwykle bywa w S. F., w sensie urządzeń, laserów, elektronicznych gadgetów itp.;
pojedynek odbywa się na ulicach dzisiejszego miasta, z udziałem współczesnej broni, w
naszych życiowych okolicznościach. Na czym jednak polega oryginalność „Terminatora”?
Wydaje się, że na najlepszej fantastyce, jaka może być, mianowicie moralnej. Bowiem
każda inna stanowi tylko sztuczny fizyczny zlepek: łączy się żyrafę z krokodylem w jedno
zwierzę, jako „faunę na Marsie”; albo robi się mechaniczne wyolbrzymienie: kolosalna
mrówka wielopiętrowa wyłazi z jaskini na nieznanej galaktyce; albo wymyśla się niezwykłe
techniki, np. przenoszenie się z planety na planetę za pomocą rozkładu na atomy i składania
ich z powrotem, itd. Natomiast rzadko spotykamy to, co w S. F. powinno interesować
najbardziej: psychologia ludzi przyszłości, spędzających życie na wyspach kosmicznych –
muszą przecież odczuwać inaczej niż my, tymczasem zazwyczaj miewają oni mentalność
dzisiejszej młodzieży licealnej i kapitan MacMordas klepie po metalowym ramieniu robota
TZRP-X-27, z tekstem: „Lubię cię, mój stary”.
Otóż fantastyka „Terminatora” polega na tym, że reprezentuje on to, co można by nazwać
Złem Absolutnym, i co w naszej rzeczywistości nie istnieje, podobnie jak nie istnieje dobro
absolutne. Obydwie te skrajności nie są możliwe; nawet najbardziej anarchiczna szaja
oprychów musi przestrzegać niejakiej organizacyjnej lojalności wewnętrznej, bo inaczej nie
mogliby oni działać, i nawet hitlerowcy, którzy prawie zbliżyli się do tego ideału, również nie
wykonali go kompletnie, i popadali w sentymentalizm wobec siebie; natomiast
„Terminatorowi” to się udało.
Jego potworność polega na tym, że ma on wszelkie cechy ludzkie, i jednocześnie nie ma
żadnej cechy ludzkiej: zabija z konsekwencją maszyny, którą przecież jest również, i kiedy
jest już poszarpany na kawałki, jeszcze jego oderwany łeb i łapa pełzną w stronę dziewczyny,
usiłując ją zamordować. Tutaj przysłużył się filmowi wykonawca postaci „Terminatora”,
Arnold Schwarzenegger; przyszedł on ze sportu i ma charakterystyczne dla czempionów
władanie własnym ciałem, jakby było ono oddzielnym urządzeniem, niby samochodem, do
którego się tylko wsiada i jedzie.
Daje to uderzające promieniowanie ekranowe: oczekuje się na każdy jego następny ruch, i
nie można od niego oczu oderwać. Reżyser potrafił to wykorzystać od pierwszej sceny, w
której „Terminator” ląduje po nocy w centrum miasta, kompletnie nagi, bo jakoby maszyna
do podróży w czasie nie pozwala nic zabrać prócz własnego ciała, co oczywiście jest
wybiegiem scenariusza, by pokazać „Terminatora” gołego. Daje to okazję do znakomitego
obrazu – gdy „Terminator”, z muskułami lśniącymi lepiej niż wszystkie posągi antyku,
przygląda się nocnemu pejzażowi metropolii z tysiącem świateł; rodzaj nowoczesnego,
strasznego i zarazem pięknego Tytana XXI wieku.
Bowiem to wszystko trzeba było zobaczyć, całą tę niedorzeczną akcję „Terminatora”, i na
tym polega robota Jamesa Camerona, reżysera-fachowca, który potrafił pokazać wizję
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przygniatającą, i zarazem pulsującą energią wielkiego miasta w nocy, styl „czarny neon”,
jako tła dla tego kosmicznego porachunku. Szczególną barwę „Terminatorowi” daje humor,
który można by określić jako „punkowski”, od modnego w swoim czasie stylu
„obrzydliwego”, gdy panowie nosili nieświeży kotlet zamiast naszyjnika, zaś panie, wiązkę
żyletek na gołym biuście.
„Terminator”, chcąc się dowiedzieć, gdzie ukrywa się jego ofiara, dzwoni do niej jako jej
rzekoma mamusia (on wszystko potrafi). Widok tego zmechanizowanego potwora,
przemawiającego słodkim głosem damskim jest jedną z dużych atrakcji filmu. Sprzątający w
hotelu stuka do drzwi „Terminatora”, proponując zrobienie porządku, w stylu obcesowym
(„Nie masz pan tam zdechłego kota?”). Tu widzimy co dzieje się w mechanizmie
„Terminatora”: na czerwonym ekranie komputerowym przed jego „oczyma” pojawiają się
teksty z różnymi możliwymi odpowiedziami: „Dziękuję”, „Teraz nie”, itd., m.in. jest tam
taka: „Odpierdol się”, z podkreśleniem, że ta byłaby najwłaściwsza, i za chwilę słyszymy, jak
to właśnie zdanko „Terminator” wypowiada swym półmetalicznym, lecz zdecydowanym
głosem.
I wreszcie scena, gdy „Terminator”, po starciu na ręczne katiusze, usuwa sobie skalpelem
uszkodzone oko przed lustrem, i wtedy, w krwawym opróżnionym oczodole widzimy
poruszający się obiektyw z diafragmą (od tej chwili nosi on czarne okulary!). Cóż za
odpowiednik sławnej sceny z klasycznego „Psa andaluzyjskiego” Bunuela, w której
przystojny brunet (sam Bunuel), przecinał dziewczynie brzytwą oko, które wypływało niby ze
stłuczonego jajka, na co nakładał się obraz obłoku przesuwającego się po niebie. Jest to
kartka z historii poezji surrealistycznej w kinie; ale owa sekwencja z „Terminatora” też
zasługuje na miejsce w kronikach kina popularnego. Bowiem tutaj przekracza już ono swoją
granicę, i staje się czymś więcej. Nie bez powodu nasunęło się zestawienie z surrealistami:
najważniejszy dla nich był wstrząs uczuciowy, zaś poza tym gardzili wszystkim innym:
smakiem, modami, elegancją, stylem i szanowanymi pozami kulturalnymi. Otóż kino jest w
swojej głębokiej naturze emocjonalne, i dalibóg mniejsze znaczenie ma już to, co nazywamy
wartościowym programem, treścią intelektualną, osiągnięciem artystycznym itd.
Tymczasem tzw. krytyka ambitna tymi właśnie wymaganiami wykłuwa nam oczy, i usiłuje
nas zapędzić na film poważny, nadęty, pouczający – i nie nadający się do oglądania. W
dodatku jego wnioski są zazwyczaj oszukańcze i podobnie jest z dzisiejszą beletrystyką,
poezją, krytyką..., które, w gruncie rzeczy, uprawiają dezercję od współczesności, nie widzą
swoich czasów, i ograniczają się do działalności kanapowo-klubowo-manickiej.
A właśnie w kinie zwanym komercjalnym, w popularnej piosence, w romansie
kryminalnym, odczuwa się oddech tego wieku, tu właśnie przesuwają się wielkie sprawy
naszego stulecia: zdobycie kosmosu, groza atomowa, podział polityczny świata, i także
zmiany odczucia moralnego, i także nowy erotyzm, i jeszcze sto innych problemów, zaś
każdy jest żywy, palący, aktualny. Przypomina się, co powiedział Heisenberg, że w jednej
powieści policyjnej znajduje on więcej prawdy o życiu współczesnym, niż we wszystkich
rocznikach „Kwartalnika filozoficznego”.
Weźmy tego „Terminatora”, film dla szerokiej publiczności, w popularnym (czyli
podrzędnym) gatunku S.F., i który nie znajdzie się na żadnym festiwalu. Patrzę na tłum
młodych ludzi, którzy wychodzą przejęci, wzruszeni, zamyśleni: przyszli na sensację,
tymczasem co zobaczyli? Istną nowoczesną tragedię: tak jest, bo w gruncie rzeczy, trupów tu
padło więcej niż u Szekspira, nikt nie został zwycięzcą, i ostatnim słowem jest pesymistyczne
ostrzeżenie przed przyszłością, dla której nie narodzony jeszcze syn Sary został co prawda
ocalony, ale bynajmniej nie wiemy, czy uda mu się kiedyś tam wygrać... z kim? z maszynami.
Ciekawe, że to ze Stanów Zjednoczonych, z tego imperium nowoczesnej techniki,
przychodzi film wyrażający paniczne przerażenie wobec machanizacji, i przez który
prześwituje tylko znikoma nadzieja co do przyszłości naszego rodzaju. Gdy w finale Sara, już

195

w ciąży, wyjeżdża swoim biednym samochodzikiem do Meksyku, chłopiec na stacji
benzynowej mówi jej, że będzie burza: „Wiem o tym”, odpowiada ona, i jest to ostatnie słowo
filmu. Przygnębienie, jakie w tym momencie udziela się z ekranu, przynosi więcej, niż cała
publicystyka antyatomowa za ostatni rok.
I jeszcze jedno. Słyszało się ostatnio o obojętności kulturalnej; publiczność nie interesuje
się nawet filmami ciekawymi, i ogranicza się do telewizji, wideo-klipów, i do taśm krążących
z ręki do ręki. Otóż nagrania wideo „Terminatora” były od dosyć dawna jedną z atrakcji tego
rynku. Z tego względu jego wprowadzenie na ekrany stanowiło niejakie ryzyko. Tymczasem
powodzenie jest pełne i co więcej, okazuje się na podstawie ankiet, że liczni widzowie, którzy
oglądali już film na wideo, przychodzą zobaczyć go jeszcze raz na wielkim ekranie.
Dlaczego? Wizyta, jaką odbyłem w „Relaxie”, przynosi tu wyjaśnienie. Powróciła – ale może
tylko w tym wypadku! – magia spektaklu filmowego, zdawałoby się, wygasła ostatnio. Jest to
niejasne podniecenie, które bierze się z oczekiwania, z psychicznego przygotowania, że
zobaczy się widowisko.
Spektakl zaczyna się na długo przed zgaśnięciem świateł: w powietrzu unosi się
zaciekawienie, zbiorowe spodziewanie, niepokój na temat czegoś niezwykłego, co zaraz się
stanie, i jest to objaw zarówno fizjologiczny (widzi się wypieki, pośpiech, niepotrzebne
przepychanie się), jak społeczny: przeżywamy zbiorowo.
Jest ważne, że owa nadzieja jest wspólna, tłumna, towarzyska; nie byłoby tej emocji,
gdyby widownia była przerzedzona, jak bywa na złym, tępym filmie. Sala kinowa znowu
istnieje! Okazuje się, że to co jest jej potrzebne, to film, w którym pulsuje życie. Czyż nie jest
to właśnie przepis na przyszłość kultury, bardziej prosty niż można się było spodziewać?

Korekta: Hanna Sawa
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