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ANDRZEJ CZECZOT 

SZANOWNI WIDZOWIE! 

Historia przegląda się w rozmaitych zwierciadłach. Jedni 
skłonni są uważać, że podstawową sprężyną napędzającą jej 
logikę jest ekonomia, inni, że geografia, jeszcze inni, że 

metafizyka bądź fizjologia, astromomia lub spiski masonów. 
Są tacy, którzy uważają, że Historia pozbawiona jest ja

kiejkolwiek logiki. Są tacy, którzy postrzegają ją jako regres 
lub jako postęp - albo - błędne koło. 

Zależnie od interpretacji - w Historii zmienia się wszystko, 
poza faklami. 

Przez dwieście ostatnich lal Polacy tworzyli podręczniki do 
nauki języka polskiego, przy pomocy których usiłowali wta
jemniczyć cudzoziemców w swój niełatwy, zmieniający się 

język. Istnienie tych podręczników to fakt. Sądzimy, że podobnie 
jak inne dokumenty, podręczniki Le mogą być równie ciekawym 
odbiciem swych czasów. 
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Głównym bohaterem naszego widowiska są słowa, zdania 
i dialogi, które układali nasi rodacy z nadzieją, że po zapoznaniu 
się z podręcznikiem, cudzoziemiec dogada się z nami. Nie 
dodawaliśmy nic od siebie, a v.rybór, z konieczności, został 

skondensowany. 
Dalecy jesteśmy od pouczania, drwienia, wyszydzania czy 

apoteozowania. Jak słusznie zauważa jeden z bohaterów „Trans
-Atlantyku" Witolda Gombrowicza: „Nie jestem ja na tyle 
szalonym, abym w Dzisiejszych Czasach coś mniemał albo 
i nie mniemał". 

Celem tej próby jest przyjrzenie się możliwościom, jakie 
tworzą się między językiem z podręcznika a rzeczywistą sy
tuacją. Nic \vięcej. Ponieważ podręczniki pisano na przestrzeni 
dwustu lat nie licząc się z obsadą, trzeba by zatrudnić duży 
zespół aktorski. Na szczęście - z badań genetycznych wynika, 
że wnuczki są podobne do babek i prababek, a synO\vie do 
ojców lub przyjaciół domu. PostanO\viliśmy wykorzystać to 
odk1ycie i dlatego w naszym przedstawieniu uczestniczy tylko 
dziesięciu aktorów. 

Jeżeli po obejrzeniu spektaklu zapragniecie Pa1istwo szybko 
wrócić do domu i włączyć telewizor, możecie uważać swoją 

reakcję za prawidłową. Jeżeli zapragniecie napić się wódki 
- także. Natomiast chęć rozważania jakiejkolwiek problematyki 
dotyczącej Narodu, Ojczyzny, Społeczeństwa, należy uznać za 
rodzaj anomalii. 

Takich tematów w podręcznikach do nauki języka polskiego 
po prostu nie ma. 

AUTORZY 
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MARCELI HANDELSMAN 

Możliwości 
• w procesie 

i konieczności 
historycznym 

[ ... ] Warunki geograficzne i slruklura społeczna, z ko
niecznością działające na rozwój psychiki ludzkiej, są głównymi 
składnikami rasy psychicznej . Przez rasę psychiczną rozumiem 
sumę właściwości psychicznych, pewną całość dyspozycji, 
skłonności i uzdolnień (wad i zalel), przekaZ)'\vanych nie bez 
pewnych odchyleń z pokolenia na pokolenie ludności 

zamieszkującej lo samo terytorium. Niejednokrotnie ludność 
laka jest wspólnego fizycznego pochodzenia: początek swój 
bierze w jednej i tej samej rasie fizycznej. Niejednokrotnie, 
ale nie zawsze. Raczej przeciwnie, złożona z elementów najróż
norodniejszego etnicznego pochodzenia składa się na całość 

o podobnych i stale przekaZ)'\Vanych właściwościach psychi
cznych. Rasa psychiczna jest zatem dziełem hislorii, jest 
dziełem wspólnych losów w przeszłości, ale jest przede wszy
stkim rezultatem owych nieuniknionych, stałych oddziaływań 

geografii i struktury społecznej jednego i tego samego tery
torium. Czy mam przytaczać najnowsze teorie, sprowadzające 
właściwości psychiczne dzisiejszych Hiszpanów do dziedzictwa 
dawnych Iberów, czy zestawiać charakterystykę Celtów i Cezara 
z obrazem dzisiejszych mieszkańców Paryża, widzianym przez 
pryzmat współczesnej satyry? A czy nie wystarczy zestawienie 
barona nadbałtyckiego polskiego pana z Inf1ant i dzisiejszego 
włościanina łotewskiego, by, przynajmniej dla zewnętrznego 

obserwatora, odkryć w nich zasadniczo wspólne cechy cha
rakteru: wytrwałość, zaciętość, upór i wewnętrzną głęboką 

godność osobistą. 

, 

• 

PrzekaZ)'\Vanie stałych właściwości psychicznych równa się 

powstawaniu tych samych lub bardzo podobnych stosunków 
masy ludzkiej do zewnętrznych zjawisk, zachodzących w pro
mieniu działania tej zbiorowości. Jest ono źródłem pewnych 
koniecznych reakcji na owe zjawiska, reakcji niezależnych od 
woli jednostek, a odruchowo i racjonalnie wypływających z 
wewnętrznej, psychicznej, stałej poprzez wieki struktury danej 
społeczności. 

Z rozważań dotychczasowych jedno, zdaje się, wynika: 
wszystko. natura człowieka, istota działania ludzkiego, cha
rakter i warunki życia zbiorowego, wszystko to działa na życie 
ludzkie nie tylko determinująca, lecz i determistycznie. Pcha 
z żelazną i nieuchronną koniecznością do rozwiązań, w których 
nie ma miejsca na wolę jednostki, na świadome działanie 

jednostek i mas. 
Tak może by i należało rozumieć proces dziejowy, gdyby 

można było v..yodrębnić człowieka od innych ludzi, społeczności 
ludzkie odciąć od oddziaływania innych społeczności. Nie tylko 
jednak Robinson indywidualny, ale i Robinson społeczny nigdy 
i nigdzie nie istniał. Rzeczywistość bowiem życia historycznego 
składa się właśnie ze współżycia społeczności ludzkich, a 
współżycie znaczy tyle, co współdziałanie i przeciwdziałanie, 

co wzajemne krzyżowanie się wysiłków z całokształtem skom
plikowanych warunków powstawania tych wysiłków. Jeżeli 

w oderwaniu można v..yobrazić sobie determinityczne 
kształtowanie się rozwoju jednostki czy społecze1istwa po
jedyńczego, w rzeczywistości konkretnej, to kształtowanie kom
plikuje się krzyżowaniem wzajemnych tendencji rozwoju, które 
prowadzą do nieoczekiwanych z punktu widzenia założeń 
rezultatów.[ .. . ] 

Wilno, 1931 
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Polak, jak mówią, iyrzysz go zapewne 
W dworcu, przy stole i dzbanie, w konluszu, 
Podgolonego: Niebieskq Królewnę 
Nosi w szkaplerzu, a ma koło uszu 
Krysy od szabel [„ .] 

Juliusz Słowacki. 1845. Zawisza Czarny 

„.Powiedziałbym i napisałbym, że jeżeli Polacy nie mają 
nie chcą uprawiać zdolności podniesienia nieprzyjaciół Oj

czyzny do godności znośnych sąsiadów, to wszystko na nic 
się nie zda.[„.] - nie jesteśmy otoczeni morzem - jak 
Półwysep Italski - musimy naszych Kainów zarazem bić i 
zarazem przemiemac na sąsiadów możebnych i znośnych. 

Kto tego nie widzi i na każde zapytanie, czy to kościelne, 
czy administracyjne, czy społeczne, odpowiada tylko dwa 
słowa , skądinąd bardzo szanovme, to jest „krew" i „zwyciężyć 
albo zginąć!" - temu nic nie odpowiem, tylko płakać będę, 
aż mu odpowie czas - aż mu czas odpowie! 

Cóż zaś zrobiono ku temu, aby nieprzyjaciół Ojczyzny -w 
znośnych a koniecznych sąsiadów zamienić?? cóż?? cóż??„. 

Cały memoriał mój, podany Rządowi, dlatego i ku temu 
j edynie napisan jesL Mógłbyrn mówić, co będzie, ale nie chcę, 
bo zlekceważą aż do czasu, a potem i nie wspomną. [.„] 

Cyprian K Nonvid. 1863 
Z listu do Karola Ruprechta 

„.W ojczyźnie, niestety, nie spodziewam się nic ustalonego, 
nic logicznego oprócz wydarzeń, przypadków, trafów„. niesz
część. Przyczyna jedna, główna, naczelna - ta jest sama 
właśnie, o której się nie myślało, nie myśliło i nie myśli. 

Po prostu mówiąc - zaiste że własnymi oczyma obejrzawszy 
wszystkie ucywilizowane społeczeństwa na całym globie, nigdzie 
a nigdzie nie widziałem , aby inteligencja miała tak mało 

społecznej wagi i powagi, jak to jest w jednej tylko Polsce.[„.] 

I 
I 

I 
I 

Że przeto nic logicznego być nie może, a próżni historia 
nie cierpi, zapełnia się przeto ciąg rzeczy przypadkami, wy
darzeniami i trafami. 

Cyprian K. Nonvid. 1864 

Z listu do Augusta Cieszkowskiego 

Ze wszystkich etranżerów najbardziej lubię 
Polaków: nikt tak namiętnie nie szkaluje 
stosunków swego kraju jak oni. 

Wacław Bereni. 1903. Próchno. 

Ale po minionym okresie ludzie mają taki uraz na punkcie 
chwalenia czegokolwiek, że popadli w drugą ostateczność. 

Wystarczy powiedzieć, że coś jest dobre, udało się albo 
poprawia się - aby każdy słuchający zjeżył się i nastawił 

na gorzkie żale. Jest w tym tyleż trywialności, co w poprzedniej 
postawie lakierniczej. I to nie musi być sprawa konformizmu. 
Ludziom - nawet intelektualistom - wydaje się, że gdy ktoś 
widzi jasną stronę rzeczy, tym samym daje dowód, że nie 
widzi. nie jest w stanie zobaczyć ani poznać - strony ciemnej. 
A to tak nie jest. 

Maria Dąbrowska. 1958. Dzienniki 

Nie ma rzeczy dość bezspornej ani dość 
błahej, która by w Polsce nie wywołała 
dyskusji. Przemawianie jest u nas odru
chem warunkowym na istnienie słuchaczy 
a nie zagadnień. 

Ludwik Hirszfeld. 1952 
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Jesl La wadq. nieklórych, że majq w zwyczqju 
Unosić się, gdy mówiq. o nieszczęściach kraju. 

Cyprian Godebski. 1805. Wiersz do legionów polskich 

Patos kretynów jest szkodliwy, bo ośmiesza emocję, która 
jest niezbędnym warunkiem czynu. 

Ludwik Hirszfeld. 1948 

Żyjemy w stanie chronicznej dezorganizacji z powodu chro
nicznej reorganizacji robionej dla wprowadzenia racjonalnej 
organizacji. 

* 
Anormalność przewlekła staje się normą. 

* 
Polskość - to nie sarmackość, to nie wyłączność pocho-

dzenia od kmieci i wojowników pralechickich i od tego, co 
z nich później zrobiło średniowiecze. Polskość - to raczej 
wieloźródłmvy amalgamat, sprawniejszy od jednolitej rdzen
ności , tak jak stal. amalgamat właśnie, sprawniejszy jest od 
czystego żelaza. 

Tadeusz Kotarbiński. 1972 

14 IX 1958. Niedziela 
W Komorowie odpust,[ ... ] poszłam o dziewiątej na mszę. 

Ksiądz miał kazanie o tym, że w przyszłą sobotę przyjedzie 
biskup i jak będzie ubrany[ ... ]. Potem egzaminował dzieci 
z sakramentów świętych (z których drugim jest bierzmowanie, 
choć powinno być trzecim) i krzyczał na nie, bo nie umiały. 
I że przy bierzmowaniu mają sobie przybrać imię, ale nie od 
jakichś słowiańskich rycerzy, np. Zdzisław, tylko imię od 
świętych patronów, co są w niebie. I długo o imionach, że 

na chrzcie ludzie chcą, żeby nadawać imiona np. od kwiatów, 
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np. „Pelargonia! lym podobne banialuki. Żeby leż któremu 
przyszło na myśl mówić jak ludzie mają żyć, jacy mają być 
dla drugich ludzi. Kościół przestaje być zupełnie szkołą mo
ralności, szkołą życia. 

Maria Dqbrowska. Dziennik 

Od poczęcia, od kołyski 
My, Polacy, kmyem spiski. 
/ ... / 

Spislnyemy bez wytchnienia 
Łqczq.c myśli i marzenia, 
Obejmt_yq.c w bratnie koło 
Każde miasto. każde sioło. 

/ ... / 
Wiktor Gomulicki. 1873. Spiski 

Nie dosyć jesl łez i uwielbień. Ci, co patrzali na życie 

i czyny 1\voje, uprzedzić powinni surowy sąd potomności. 

Tym ważniejszy jest obowiązek ten, że żyjemy w wieku, gdzie 
cnotliwa żądza niepodległości i swobody często buntem, często 
występkiem się zowie. Będą tacy. co 1\voje poświęcenie się, 

1\ve trudy, 1\ve rany, 1\ve ciężkie więzy sprawiedliwą osądzą 
karą za lo, żeś śmiał najechanej Ojczyzny swej bronić. 

Jan U. Niemcewicz. 1820. Pochwala Tadeusza Kościuszki 

Przysłowie mówi: „Mądry Polak po szkodzie". 
Otóż nieprawda - głupi Polak po szkodzie. 

Tadeusz Kotarbi11ski 

Mikołajczyk był w Moskwie na żądanie Angli
ków dwa razy: po raz pierwszy odleciał z Londynu 
25 lipca, po raz drugi 12 października i był 

z powrotem już 22 października 1944 roku. Wte
dy właśnie w październiku był w Moskwie także 
Churchill, który w rozmowie z Mikołajczykiem 

zachował się niesłychanie grubiańsko. Stuknął 

pięścią w stół, a gdy Mikołajczyk w odpowiedzi 
powołał się na walczące wojsko polskie, Churchill 
dosłownie ryknął: 

- Zabierz pan sobie wojsko polskie. Ja go 
nie potrzebuję. 

Stanisław Mackiewicz. 
Zielone oczy, PAX 1958 

... Cała Emigracja zawsze będzie w takich to kwasach, które 
sterają godności i powagi osobiste, a ogólnie ciała osłabią. 

Albowiem trzeba-ć nareszcie umieć sumiennie oddzielić 

człowieka publicznego od prywatnego i nie używać jednego, 
aby usprawiedliwiał drugiego we wzajemnych bezczynnościach 
i niedbalstwach. 

Cyprian K. Norwid. 1869 
Z listu do Ludwika Nabielaka 

Emigracja jest to pogrzeb, po którym życie trwa nadal. 
Tadeusz Kotarbi11ski 

W ojczyźnie ma się przeszłość przyszłość. W obczyźnie 
tylko teraźniejszość. 

Ludwik Hirszfeld 
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- W jakim stopniu czuł się Pan solidarny ze swymi kolegami, 
„zapuszczqjqc korzenie" we Francji? 

[.„)- Nie dorabiałem na rocznicowych czy innych fasadowych 
scenach bądź estradach, to był mój wkład w to, co stało się 

potem, więc moja solidarność z kolegami w kraju miała tym 
większy wymiar. Gdybym . tył tam, byłbym razem z nimi. 
Telewizja - bo o niej przede wszystkim mówimy - była 

wtedy dla niemal wszystkich symbolem kłamstwa i manipu-
lacji. Dobrze rozumiem, z . jakim obrzydzeniem i goryczą 15 
odbieraliście te wszystkie łgarstwa i potwarze. Szlachetne 
reakcje, rezygnacja nie tylko z forsy, jaką dawała wierno
poddańcza lojalność, ale i z kariery były wyszydzane i karane. 
Jak pięknie przeszło polskie aktorstwo ten trudny egzamin 
z charakteru! 

Z rozmowy z Wojciechem Pszoniakiem. 

Komedianci. Rzecz o bojkocie. 
Warszawa 1990 

- ... Zebrać wszystkie pierwsze skrzypce, śliczne waltornie 
i urocze wiolonczele i dać im do odegrania a cappella np. 
sześć rozdziałów z Rozmówek Ollendorfa. Może być ewenlualnie 
litera C z Encyklopedii Olgebrandta albo Poradnik dla samo
uków, 25 stron książki kucharskiej, litera D z książki tele
fonicznej także. Najtaktowniej atoli Rozmówki Ollendorfa 
- rozdziały: z kancelarii adwokata, w ogrodzie, w sklepie, 
w stolicy. I wtedy będziemy świadkami kapitalnego widowiska. 

Adolf Nowaczyński. 

Gazeta Poranna Warszawska. 17 X 1925. 
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