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3Zmletizch 6o~Ó111 
Molier wędruje po polskich scenach zazwyczaj w masce 

wolteriańskiego moralisty , surowego krytyka obyczajów 
swojej epoki, seyderczego demaskatora ludzkiej głupoty i ob
łudy . Najchętniej widzimy go jednak w roli dworskiego kpia
rza i zabawnisia, budującego błyskotliwe intrygi ze zdradza
nymi mężami i sprytnymi służącymi. W Polsce tradycję ta
kiego postrzegania Moliera ugruntuje swoimi przekładami 
Tadeusz Boy-Żeleński, który odmawia autorowi Don Juana 
większych ambicji filozoficznych, próby spojrzenia na całość 
ludzkiej egzystencji, traktując jego utwory głównie jako 
wspaniały materiał dla aktorów. O jego stosunku do dzieł 

Moliera może świadczyć choćby wyznanie, iż wiele proble
mów przekładowych pozwoliło mu rozwiązać doświadczenie 

w pisaniu piosenek do kabaretu Zielony Balonik ... 

W ten oto sposób nasz klasyk, koja
rzony ze spójną , zracjonalizowaną wizją 

świata, w którym łatwo oddzielić cnotę 
od występku, a śmiechu nie mącą łzy, na 
lata całe zostanie zamknięty w gablocie 
muzealnej, chroniącej obiekty dla histo
rii teatru cenne, acz pozbawione kuszą
cych tajemnic. Rzeczywiście, nie inaczej 
jawi się ów świat w uprawianej przez 
Moliera komedii typów, z właściwą jej ga
lerią jednowymiarowych, jasno nace
chowanych postaci i porządkującą regu
łą trzech jedności. Ta „gęba" racjonalisty, 
wiernego klasycystycznym ideałom ładu 
i harmonii, stawała się trudna do zaak
ceptowania przez, którym przeszkadza
ły ciasne ramy doczesnego świata, nie 
budzącego większych podejrzeń. Ionesco 
wyznawał wręcz, że Molier go nudził . „ Te 
historie skąpców, obłudników, rogaczy 
nie interesowały mnie - pisał w szkicu 
Experience du theatre, krytykując ame
tafizyczny umysł autora Świętoszka . -
Szekspir angażował całość doli człowie-

ka i jego przeznaczenia. A problemy molierowskie wyda
wały mi się w gruncie rzeczy dosyć drugorzędne , niekiedy 
bolesne, to prawda, dramatyczne nawet, ale nigdy tragicz
ne - dlatego, że możliwe do rozwiązania". 

Trudno zgodzić się całkiem z tą opinią , jako że dzieło 
Moliera nie da się zamknąć w jednej formule. Jego twór
czość , wyrastając z prostych schematów commedii dell' 
arte, z czasem zaczyna ewoluować ku formom bardziej wy
rafinowanym. Stereotypowe postacie i sytuacje ze Szkoły 
żon czy Pociesznych wykwintniś, zastąpione zostają przez 
złożone charaktery ze Świętoszka, Ską,pca i Mizantropa, 
w Don Juanie zaś załamuje się nawet fundamentalna dla 
klasycyzmu zasada czystości gatunkowej i rzekoma kome
dia nabiera niespodziewanie t ragicznych rysów. Taki Mo
lier nie jest już klasycznie jednoznaczny i nudny ... 

/łlolletz po polsku 
Na przeszkodzie współczesnemu odczytaniu Moliera sta

je także najczęściej stylizacja, mylona niesłusznie ze stylem 
molierowskim. To właśnie pokusa stylizowania jego sztuk wy
daje się odpowiedzialna za to , że rzadko kiedy dostrzegano 
w nich szansę na zainicjowanie dyskusji intelektualnej , czę
ściej natomiast - okazję do popisów aktorskich. Rzeczywiście, 
Moliera znacznie trudniej oderwać od jego epoki niż na przy
kład Szekspira. Jego dzieło związane jest ze swoim czasem 
i właśnie to, co najbardziej irytowało i ekscytowało współcze
snych Molierowi widzów, dziś jest w nim uśpione. Stosunki 
na dworze LudWika XIV, pyszałkowata głupota markizów, 
literackie mody i intelektualne pozy, autentyczne anegdoty, 
niewiele nas obchodzą,. Co zatem zostaje? Prawda charakte
rów? Zygmunt Hubner twierdził jednak, że prawda ta- choć 

niewątpliwa - ujawnia się właśnie w określonych sytuacjach 
społeczno-politycznych. „Bigoteria Tartufe'a staje się groź
na, gdy u władzy są bigoci, mizantropia Alcesta rodzi się z ob
serwacji,środowiska dworskiego, w którym przyszło mu żyć. 
Charaktery molierowskie pozbawione racji politycznych to 
mięso gotowane bez soli i pieprzu: pożywne, ale przełknąć 
trudno"*. Autorowi tych słów udało się jednak z powodze
niem pokonać to ograniczenie molierowskiego teatru w słyn
nej krakowskiej inscenizacji Mizantropa z 1966 roku przez 
jednoznaczne skojarzenie dworu z gabinetami wszechwład-

nych partyjnych aparatczyków, obdarzających łaskami za 
obywatelskie posłuszeństwo i karzących takich, jak Alcest, 
za trwanie na uboczu. 

Hubner nie był wszak pierwszym, który szukał odpo
wiedników w naszym życiu dla sytuacji i układów dziś już 
społecznie martwych. W polskim teatrze próbowano już tej 
strategii - choć towarzyszyła ternu zupełnie inna świado
mość - prawie dwieście lat przed nim. W przeróbkach Bo
homolca, Bielawskiego, Bogusławskiego, Zabłockiego, Bau
douina, w anonimowych adaptacjach czy w wierszowanych 
wersjach Franciszka Kowalskiego grywano Moliera często 
i przeważnie z powodzeniem. Były to wszystko komedie pol
skie, choć z intrygą ·wymyśloną przez twórcę Comedie 
Francaise. Orgon zwał się Fanatycki, Harpagon - Chapski 
albo Sknerski, gdzie indziej snuli się po scenie Figlaccy i Sta
ruszkiewiczowie, obok pań noszących staropolskie tytuły 
starościn i podstolin. Akcja rozgrywała się na terenie daw
nej Rzeczypospolitej. Koronnym przykładem tej praktyki 
może tu być osiemnastowieczna inscenizacja Świętoszka, 
przetłumaczonego przez Jana Baudouina na zlecenie Sta
nisława Augusta, który chciał wykorzystać ten tekst 
w starciu z konfederacją barską , jako narzędzie gry poli
tycznej obliczonej na osłabienie popularności opozycyjne
go księdza Marka. Nikt nie myślał wówczas o epoce Ludwi
ka XIV ani o stylu molierowskim. Historyczno-literackie 
traktowanie Moliera zaczyna się w teatrze polskim na do
brą sprawę dopiero w ostatniej ćwierci XIX wieku, kiedy 
do władzy doszedł reżyser jako osoba organizująca wszyst
kie elementy przedstawienia w całość, dbająca o to , żeby 
nie zanieczyścić jego stylistyki niepotrzebnymi anachroni
zmami. Od tego zresztą momentu francuski klasyk poja
wia się na scenie znaczniej rzadziej ... 

W teattzz.e aluz?l 
Stan ten utrzymał się aż do połowy następnego stulecia,. 

kiedy za sprawą Jana Kotta nasz autor znowu został zaan
gażowany do mówienia o polskiej współczesności. To jego 
szkic O współczesnościach Mohera sprawi, że przeznacze
niem twórcy Świętoszka - podobnie zresztą, jak Szekspira, 
eksploatowanego przez Kotta dokładnie w tym samym ce
lu - stanie się stanowisko komentatora mechanizmów rze
czywistości PRL-u, skazujące jego sztuki na polityczną. do-

raźność. Choć warto przy tej okazji wspo
mnieć , że kanon interpretacyjny Kotta 
tworzył się w zderzeniu z ówczesnym te
atrem, który pierwszy wykorzystał kla
syka do potyczek z ówczesnym syste
mem politycznym. Wszystko zaczęło się 
bodaj od Szkoły żon Bohdana Korzeniew
skiego z 1948 roku - ostrze molierow
skiej satyry na starych zalotników skie
rowane zostało w inną stronę , godzą.o 

w doktrynerstwo i przemoc dowodząc , że 

nikogo nie można zmusić do miłości 

(w domyśle: nawet do miłości do Stalina). 
Polityczną aluzyjność tego przedstawie
nia zdystansuje już dwa lata później ko
lejna molierowska insceniZacja tego reży
sera - Don Juan, do którego Korzeniew
ski będzie potem jeszcze powracał . To od
czytanie arcydramatu Moliera, przywra
cające mu - niezależnie od siły politycz
nej - rangę dzieła filozoficznego, z boha
terem świadomie prowokującym Boga do 
ukarania jego występków, z wypunkto
waną diatrybą. o obłudzie i cynizmie po
litycznym, przypłaciło swoją demaskatorską śmiałość po kil
kunastu zaledwie spektaklach zakazem wystawiania, przy
pieczętowanym dodatkowo przez brutalne polecenie znisz
czenia „formalistycznych" dekoracji Teresy Roszkowskiej. 
Przy okazji okazało się , że w nieznośnie dosłownej rzeczy
wistości lat pięćdziesiątych. nie ma miejsca na najmniejszy 
choćby odprysk metafizyki, mimo że duch Komandora zy
skał u Korzeniewskiego byt bardzo steatralizowany ... 

Nowe oblicze współczesnego Moliera będzie mógł odsłonić 
dopiero teatr uwolniony od narzuconej przez historię, obez
władniającej aluzyjności. Wtedy dopiero zacznie on nadrabiać 
opóźnienie wobec - na scenach europejskich obowiązującej już 
od dawna - praktyki przywracania francuskiego klasyka 
współczesnemu nurtowi życia teatralnego. W ojczystym te
atrze Moliera, Comedie Francaise, trend ten zainaugurował 
już kilkadziesiąt lat temu Jacques Copeau swoją terapią „na
giej sceny". Kolejne szlaki przetrą nowatorskie inscenizacje 
J ouveta, Vilara Planchona, Barraulta, Fabbriego. 

Polskiego Moliera końca wieku zbliża do tej nowoczesnej 
szkoły inscenizacyjnej już sam dobór sztuk, z jakimi naj-



częściej trafiać będzie ów autor na afisz. Nie przypadkiem 
w grę wchodzą. właśnie te tytuły, którym epoka Ludwika 
XIV odmówiła prawa do szacunku i zrozumienia, karząc 
irytacją. i zwątpieniem. O dzisiejszym świecie Molier mówi 
więc ustami swych najbardziej zagadkowych bohaterów: 
Tartufe'a, Alcesta, Don J uana. W ich nowych scenicznych 
wizerunkach rozpadają. się jednak tradycyjne stereotypy, 
utożsamiają.ce świętoszka z cwanym łajdakiem, mizantro
pa z pociesznym oryginałem, Don Juana z występnym pa
niczem. Nowe czasy piszą bohaterom Moliera nowe życio
rysy. I są. to życiorysy najczęściej bardziej do zadumy niż 
do śmiechu. Choć tego też zabraknąć nie może. 

ą;etto'l nlcpottl 
Przywoływany już Bohdan Korzeniewski, obecny w ka

liskim spektaklu jako autor przekładu, uważał, że główną. 
cechą. osobowości twórczej Moliera jest złośliwość, którą. pi
sarz wykorzystywał w swojej walce z głupotą i podłością.. 
„Tragiczni bohaterowie Moliera- Mizantrop, Don Juan, rzu
ceni są. w świat głupców, złych i drapieżnych , którzy gra-

ją. tu ważne role dzięki temu, że posiedli tajemnicę powo
dzenia; tę mianowicie, że miernota może sięgać po władzę 
na zasadzie przymierza - kiedy małość dogaduje się z ma
łością.". Ludzie zwalczani przez Moliera dochodzą. do głosu 
w czasach burzliwych i niepewnych, kiedy zapomina się 
o fundamentach cywilizacji wypracowanych przez tysiąc
lecia, fundamentach, na których opiera się ludzkie istnie
nie, takich choćby, j ak prawdomówność, lojalność , a przede 
wszystkim - dobroć. Wtedy autor ŚWiętoszka - występując 
w obronie tych wartości - znowu staje się jednym z czoło
wych wyrazicieli ducha epoki. 

Korzeniewskiemu marzył się taki Świętoszek, w któ
rym Tartufe nie musiałby już uciekać się do obłudy, sil
ny przez swoje odbicia w innych, podobnych mu ludziach, 
którzy zamieszkali w domu Orgona, „odbywają. tu zebra
nia za zielonym stołem , otwieraj ą. znienacka drzwi, pr ze
chodzą. przez pokoje , podsłuchują. najintymniejsze rozmo
wy". Ten terror nicponi, pokazany w jego przedstawieniu 
zrealizowanym z Krzysztofem Pankiewiczem w 1977 r o
ku w Teatrze Nowym w Łodzi, w rzeczywistości doświad
czonej przez dwudziestowieczne totalitaryzmy znaczył 

z pewnością. więcej niż w czasach Ludwika XIV. W epoce 
powszechnego zwątpienia trudno naprawdę uwierzyć, by 
zjawienie się w finale królewskiego oficera mogło pomyśl

nie zakończyć sprawę Orgona. Kiedy kilka lat temu na fe
stiwalu w Awinionie swoją. wersję Świętoszka pokazała 
wielka społeczniczka teatru, Arianne Mnouchkine, po sce
nie - przeniesionej gdzieś do Algierii - już nie chodził je
den fanatyczny Tartufe, tylko cała bojówka podobnych mu 
muzułmańskich fundamentalistów, zdolnych zabijać 

w obronie własnej , utożsamionej z ideologią. , religii. 
W naszym stuleciu - które rozpoczęło się od fascynacji ma
s ą. , kończy zaś odkryciem tajemnicy klonowania żywych 
organizmów - wszystko uległo zwielokrotnieniu, pomno
żeniu , wynaturzeniu. Tartufe nie jest już sam, ma wokół 
siebie cały sztab uczniów, którzy dla swoich małych in
teresów są, w stanie użyć najbardziej wzniosłych haseł, 
szafować największymi wartościami. Im bardziej nobliwą. 
założą. maskę, tym są. groźniejsi. Ich siła jest bowiem wiel
ka - znając mechanizmy manipulowania zachowaniami 
gromady, potrafią doprowadzić ją. do zbiorowego obłędu~ 
który w historii powszechnej różne przybierał imiona. Po
dobno Hitler, przygotowując się do swej wielkiej roli wo
dza - szamana ogłupionych mas , brał lekcje u nadworne-

go aktora monachijskiego Basila, ucząc się u niego wymo
wy, manier, majestatycznego kroku, efektownego krzy
żowania ramion. Wszystko po to , by zapanować nad du
szą. tłumu„ . 

Choć w Świętoszku zakrzepł pewien moment z historii 
obyczajów, zawarte w nim studium. obłudy wyrasta ponad 
swoją. epokę , czyniąc z Tartufe ' ajedną. z wielu trawestacji 
zła, nie mniej groźnego teraz, jak przed trzystu laty. 

eustta. dla. ą;a.ttu~e ' a. 
Tartufe nie bierze się znikąd. Do przeprowadzenia swo

jego planu potrzebuje innych. Orgona - sprzymierzeńca co 
najmniej r ównego sobie, który wyniesie go na ołtarze, wy
korzystując do tego własny autorytet. Pani Pernelle, któ
ra jako gorąca wyznawczyni będzie stała na straży jego po
zycji, szerząc kult po świecie. Wreszcie - służącego czy ra
czej ucznia, który chłonie pilnie nauki Tartufe'a, szykując 
się już zapewne do nowej roli, w czym nie może mu prze
szkodzić nawet aresztowanie pana. Bez nich - sług syste
mu - nie byłoby mowy o karierze takiego łapserdaka, jak 
Tartufe. 

Tartufe' a stwarzają, również ci, którzy na pozór widzą. 

więcej - choćby sprzeczność jego interesów z własnymi -
ale nie potrafią. mu stanowczo stawić czoła. Kogucie ata
ki najeżonego młokosa Damisa czy słowne perswazje Kle
anta nie mają szans w starciu z fanatyzmem, za którym 
stoi siła . 

Tak, Orgon jest fanatykiem, ale w takim sensie, w ja
kim fanatykiem stać się może osoba, która straciła ster i że
gluje wśród nawałnicy zdana na los. Choć z pozoru świat 
kusi swoim powabem o smaku dekadencji, czasy nie są. chy
ba ciekawe, skoro Organ żyje w wiecznym strachu . Od Do
ryny dowiadujemy się, że w - niedalekiej chyba - przeszło

ści miał miejsce spisek przeciw księciu , w którym Organ 
„stanął po właściwej stronie". Sumienie jednak nie do koń
ca ma czyste, skoro przechowuje u siebie w domu szkatuł
kę , którą. wręczył mu przed ucieczką z kraju należący do 
spisku przyjaciel Argas, powierzając mu tym samym swo
je życie i mienie. Szkatułka kryje dowody winy, zarówno 
Argasa, jak i Organa , który pomagał zdrajcy. Gdyby rzecz 
cała się wydała, na pobłażliwość władzy liczyć byłoby trud
no, skoro reprezentuje ją. choćby taki Pan Układny - urzęd-

nik, który nie otrzymawszy łapówki bez ogródek straszy 
nasłaniem krzepkich ludzi, zdolnych ogołocić dom Orgona, 
zanim ten się spostrzeże. Sprawa z przeszłości wyraźnie 
ciąży naszemu bohaterowi skoro z ulgą. oddaje ową. szka
tułkę Tartufe 'owi, właśnie po to, by odnaleźć spokój sumie
nia - w razie śledztwa będzie mógł zeznać bez kłamstwa, 

że nie ma nic wspólnego z dawnym spiskiem. 

Dusza Organa jest stargana i potrzebuje z pewnością, 
wytchnienia. J acek Sut dołącza do kaliskiego spektaklu 
r ozegr any pantomimicznie prolog w którym Orgon we 
śnie doświadcza mistycznego objawienia , podążając ku 
zbawczemu światłu. Za chwilę jednak ów sen, zdradza
ją.cy jego tęsknoty i pragnienia , zamieni się w koszmar 
rzeczywistości, w którym Or ganowi pr zypadnie r ola ści
ganej i szczutej ofiary . Zważywszy na to, że Orgon jest 
osobą. religijną. albo - bezpieczniej - poszukują.cą. w reli
gii ocalenia, nie powinno dziwić , że spotkanie z Tartu
fe 'em w kościele mogło stać się dla niego przeżyciem na 
miarę zbawienia. Nędzarz , nie dbający o niedostatki ży
cia doczesnego, pogrążaj ą.cy się w swoich modłach t ak, 
jakby w ,j akieś wprost niebiańskie wpadał zapatrzenie", 
wydał mu się mesjaszem, który przywróci mu spokój , 



....., ... le - KRYSTYN HORODYŃSKA 
Orgon - JANUSZ GRENDA 

Elmira - KATARZYNA STROJNA 
Damis - PIOTR BIGORA 

Marianna - MARIOLA ORŁOWSKA 

Walery - KAROL KRĘC 
Kleant - DARIUSZ SOSIŃSKI 

Tartufe - JACEK JACKOWICZ 

Doryna - BOŻENA REMELSKA 

Pan Układny - LECH WIERZBOWSKI 
..,.IW\ftl1ee - PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI 

Oficer - MACIEJ GRZYBOWSKI 
Flipota - EWA KIBLER 

1niacy - ZBIGNIEW ANTONIEWICZ, 
MACIEJ ORŁOWSKI, PIOTR SZULC 

Argas - IGNACY LEWANDOWSKI 



oderwie go od męczącej rzeczywistości. Silna, wewnętrz
na potrzeba sprawiła, że nie zauważył nawet teatralno
ści gestów obłudnika, pozwalając mu zapanować całko

wicie nad swoją duszą. 
A Tartufe? Apetyt Tartufe'a rośnie w miarę , jak 

inni swoją pobłażliwością pozwalają mu go rozbudzić . 

Im bardziej jest pewny siebie, tym mniej musi udawać . 

To otoczenie dostosowuje s ię do niego, przejmując je
go zasady. Czy nie zastanawia choćby to, że dla wy
krycia jego obłudy, rodzina Organa sama musi przy
wdziać jej maskę: Elmira odegrać spektakl uwodzenia 
(który dostarcza jej zresztą podej rzanej pr zyjemno
ści), a Damis i Organ skrywać się jak złodzieje we wła
snym domu? 

W finale sztuki książę , ustami swego oficera, przy
wraca Orgonowi spokój, każąc aresztować - ściganego 

od dawna przez prawo - Tartufe'a i unieważnić zapis 
majątku na jego rzecz. Niby wszystko kończy się dobrze. 
Czy nie dziwi jednak okrucieństwo próby, jakiej poddał 

rodzinę Orgona ksią.żę, zwlekając 

z wyjawieniem swego wyroku, pozwa
lając Tartufe'owi odegmć scenę pogar
dy i tryumfu nad przeciwnikiem? 
Chciał niby to przekonać się, na co 
jeszcze poważy się ten łajdak i „na 
miejscu przestępstwa maskę zerwać 

z twarzy". Tyle że główni aktorzy te
go spektaklu zapłacili za ów ekspery
ment chwilą grozy i upokorzenia. Czy 
zresztą. mogą czuć się inaczej , skoro 
władca oznajmia, że zbrodnię Organa 
wybacza, pragnie bowiem: 

(. .. ) aby nawet najlichszy poddany 
Byl o opiece prawa święcie przekonany, 
By wiedział, że nie będzie cnota pominięta, 

· Że książę lepiej dobre niźli zle pamięta. 

Książę patrzy, rachuje i pamięta. Py
taniem pozostaje tylko, co uznaje za cno
tę . Stanie po właściwej stronie? 

qanlec na f1' ulka.nle 
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych w Niemczech, 

kiedy dojrzewał hitleryzm, to jedna z najdziwniejszych 
i najbardziej brzemiennych w skutki epok w historii Eu
ropy. Do tego okresu sztuka powraca bardzo często , jest 
bowiem coś fascynującego w metamorfozie najbardziej 
chyba liberalnego społeczeństwa mieszczańskiego, jakim 
były Niemcy epoki weimarskiej , w totalitarne społeczeń

stwo brunatnych koszul. Jest coś tragicznego w przeisto
czeniu się wyrafinowanej kultury o modernistycznym ro
dowodzie w prymitywną siłę. Jest coś bolesnego w zagła

dzie formacji żywej , pewnej siebie, przywaleniu jej miaż
dżącą. płytą z gładko polerowanego marmuru, w którym 
kochała się architektura Trzeciej Rzeszy . Republika We
imarska, rozchwiana politycznie, była zarazem miejscem 
fermentu myśli , niezwykłego rozwoju sztuki - tak, jakby 
koniec wojennego kataklizmu i klęska cesarstwa uwolni
ły skrępowane talenty. Cała ta eksplozja twórcza miała 
też swoje tło neurasteniczne, chorobliwe. Świadkowie tam
tego czasu, jak Tadeusz Peiper choćby, opisują ówczesny 
Berlin - światową stolicę kabaretu - jako miasto „trawio
ne przez opalizującą gorączkę " . Dekadencja jest bowiem 
dziwnym splotem radości i smutku, wulgarności i wyra
finowania, przytępionego bólu i tanich pocieszeń, których 
wzruszającą tandetność wyczuwała epoka weimarska, 
a których kruchości dowiodły lata następne. Jad powoli 
sączy się do serc i dusz, ale o nadciągającej katastrofie 
nikt jeszcze nie chce słyszeć . To poranek zaledwie prze
czuwanego dnia, intymna zwykłość bez pewności , że wy
darzy się coś nieodwracalnego. Sygnałem zbliżającego się 
końca jest całkowita amorficzność tego świata . Wszystko 
mieści się w jego obrębie . Spragnione autorytetu społe
czeństwo łatwo da się namówić na polowanie na czarow
nice. Trzeba tylko wymyśleć zwierzynę. 

'Swoją klasyczną już książkę o Hitlerze Allan Buloch koń
czy słowami: „si monumentum requiris , circumspice". Je
żeli szukasz pomnika Hitlera, rozejrzyj się wkoło„. 

Joanna Chojka 

• Wypowiedzi twórców - jeśli nie zaznaczono ina.cze) - cyt.owane są na podst.a wie monograficznego numeru • Teatru". poświęconego 
Molierowi, 1972 nr 13. 

Lata dwudzieste, lata trzydzieste ... 
W tym czasie Weimar wkroczył już w trzecią i ostatnią fazę swej historii ; rząd, choć nadal oficjalnie republikański, 

p rze stał być demokratyczny w tym sensie, że nie re prezentował j uż wię kszośc i w Reichstagu. W istocie rozwiązaniu re

publiki weimarskiej patronowały rządy, których charakter polityczny i sposób powoływania były już autokratyczne. Ta dra

styczna zmiana w układach konstelacji władzy była zjawiskiem towarzyszącym katastrofie ekonomicznej. Krach na Wall 

Street w październ iku 1929 roku szybko rozprzestrzenił się na cały świat, a Niemcy dotknął boleśniej niż inne kraje. Bez

robocie osiągnęło poziom wręcz astronomiczny; („ .) Sejsmiczne fale kryzysu rozchodziły s ię coraz szybciej, po nieważ in

flacja li kwidowała też oszczędności , które mogły nieco amortyzować szok miejskich klas średnich. 

(.„) Z czysto pragmatycznego punktu widzenia, w spustoszonej kryzysem republice straciły prawo istnienia zasady 

demokratyczne, na których s ię ona wspierała; przestano wierzyć w ich skuteczność . Ludzie, dla których przemysł i tech

nika stały się bóstwami zastę pczym i w laickim , amoralnym świeci e , przyjęli paral iż machiny przemysłowej tak, jak pół 

wieku wcześniej przyjmowano Nietzscheańską rewelację: „Bóg uma rł ". Dezorientacja moralna i polityczna, jaka ogarnę

ła Niemcy po wojnie , nadała wielkiemu kryzysowi sens daleko szerszy niż gdziekolwiek indziej, nie tylko ekonomiczny; 

zapanował tu nastrój Endi situation - który zapowiadał albo kompletny chaos, albo nieuniknioną transformację . 

(„ .) Spadek przestępczości po roku 1933, choć częśc iowo wynikał z ożywienia gospodarczego, częściowo zaś ze skie

rowania agresywnych instynktów w aprobowane oficjalnie kanały, miał inne zasadn icze źródło: uczestnictwo w wielkim 

dramacie rozgrywającym się na scenie politycznej angażowało energię, która w zwykłych oko l icznościach znajdowała an

tyspołeczne ujęcie. Jednocześnie świadomość społeczn ą nieustannie bombardowano apelami charytatywnymi. Dobro 

publiczne przed prywatnym - stało s ię natrętnym hasłem życia społecznego. Z tego nadużycia syndromu samarytańskie

go korzystali niemal wszyscy: obdarowywani , czyli naz i ści, których hipnotyczna władza nad społeczeństwem opierala się 

na wzbudzanych na przemian uczuciach agresji i litości, oraz ofiarodawcy, którzy w społecznej aprobacie tej ofiarności 

czuli się jak ryba w wodzie. 

(„.) Wielu Niemców w przekonaniu, że państwo dobrze troszczy s ię o swych obywateli, rozgrzeszało przywódcę z je

go peryferyjnych zbrodni. Żyjąc w ramach najściś l ej zhierarchizowanego systemu rządów, jaki zna historia Zachodu , od

dzielali oni jednak centralnie sterowane okrucieństwo od osoby stojącej na samym szczycie: ta postawa znalazła wyraz 

w takich frazesach, jak: „Wszystkiemu winni są ci pomniejsi Hitlerzy" albo: „Gdyby Hitler o tym wiedzi ał„.". 

(fragmenty dziefa Richarda Grunbergera: „Historia spofeczna Trzeciej Rzeszy", Wa rszawa 1986) 



* * * 
Odróżn i enie osobowych i kolek

tywnych stron naszego życia, cho
ciaż banalne i przez stu lecia roz.wa
żane przez filozofów i myślic i e li 

społecznych, nie przestaje być 

warte uwagi. Nabiera szczególne
go znaczen ia w naszej nowocze
snośc i, kiedy to wyraża się pol i
tycznie w dwóch wymogach, za
wsze różnych , a czasem wzajem 
s iebie ogran iczających : uczestnic
two we władzy oraz prawa osobo
we. Uprawnienie do uczestnictwa 
we władzy, wyrażone w instytu
cj ach demokratycznych, nie za
pewnia samo przez się ochrony 
praw osoby; te ostatn ie nie są by
najmn iej konsekwencj ą zasady 
większości, lecz tę zasadę ograni
czają, zważywszy że prawa osoby 
mogą być zn iszczone przy aprob a
cie większości, a despotyczny lub 
nawet totalitarny porządek, który 
cieszy s ię poparciem większości, 

nie tylko jest wyobrażalny, ale zna
ny z przykładów. Społeczeństwo 

t argane desperacją i strachem , 
wtrącone w panikę, może szukać 
wyjścia w tyran ii, kt óra pozbawi a 
jednostki, również tych, którzy ją 
popieraj ą , osobowych u p rawn i eń. 

Większość dała władzę Hitlerowi, 
Chomeiniemu, być może Mao, je-

ś l i nie zawsze przez aktywną po
moc, to przez podwładne poddanie 
się gwałtowi. W zwyczajnym biegu 
rzeczy wszystkie rewolucje , które 
ustanawiają tyranie, kończą s i ę ry
chło gorzkim kociokwikiem, na 
ogół jednak za późno , by ludzie mo
gl i strząsnąć samym sobie narzu
cone jarzmo. 

* * * 
Na pierwszy rzut oka polityka 

wydaje się (tuż po seksie) ulubio
nym łowiskiem di abła , jako że jest 
bezpośrednio odpowiedzialna za 
wojny, prześladowania i wszystkie 
wyobraża lne i niewyobraża lne 

okropności, jakie nies ie za sobą 
walka o władzę . Lecz w procesie hi
storycznym nie jesteśmy nigdy 
pewni, gdzie leży odpowiedzi al
ność bardziej oddalona w czasie. 
Sztuka, nauka, f ilozofi a wygl ądają 
względnie niewinnie , lecz ich nie
winność jest być może myląca , ja
ko że operują one na dużo większą 
ska lę czasu i ich złe skutki są z tej 
racji z.wykle rozwodnione , trudne 
do wyśl edzenia , niepewne i nie
uchwytne. Demony z wydziału po-
1 ityki mogą być prostaczkami lub 
nowicjuszami , podczas gdy ich ko
ledzy d zi ałający w sztuce, f ilozofii 
i nauce muszą być d użo mądrzej
s i, subtelniejsi , bardziej daleko
wzroczni. Zło tworzone przez tyra
nów i zdobywców jest zamierzone , 

łatwo daj ące s ię zide ntyfi kować, 

a po częśc i nawet wymierne. Lecz 
któż j est w stanie zidentyfi kować 

i wymierzyć zło, które niezamierze
nie powstaje przez wieki z twórcze
go trudu wie lkich filozofów i arty
stów - Platona , Kopernika, Karte
zjusza , Rousseau , Wagnera? Ja~ 
kiegoż t o m istrza potrzeba , aby 
subtelnie zatruć owoce wszyst
kich szlachetnych i mądrych dobro
czyńców l udzkośc i, aby przewi
dzieć i kontro lować zmi any w ludz
kiej umysłowośc i wywołane przez 
ich dz i eło i spożytkować te zmiany 
na rzecz piekła ! 

* * * 
Od li wojny światowej większość 

wojen prowadzona jest w imieniu 
uniwersalnej prawdy, co oznacza, że 
stały s ię one woj nami domowymi. 
W wojnie domowej nie działają żad

ne reguły prowadzenia woj ny. Jeń
ców często się wyrzyna albo zmu
sza , pod groźbą śmierci, do przej
śc i a na stronę dotychczasowego 
wroga - co nie jest zd radą, jako że 
rezygnują oni po prostu z fałszu na 
rzecz prawdy, a dostąpienie prawdy 
jest konwersją bądź oświeceniem. 

Pojęcie zdrady też zm ieniło znacze
nie: można je stosować tyl ko do 
tych, którzy odrzucaj ą stronę będą

cą wehiku łem prawdy. 

Wydaje się, że diabłu udał s ię 

wspaniale j ego nowy wynalazek, 

ale istn ieją znaki, że jego t ryumf 
jest, być może, krótkotrwały, mimo 
wszystkich potworności spowodo
wanych przezjego nową historycz
n ą igraszkę. 

Pojaw i ły się państwa ideologicz
ne i wiele z nich wykazało podziwu 
god ną prężność. Lecz najwyraź
niej os i ągnęły już fazę rozkładu. Po
zorn ie są jeszcze wciąż ucie le
śnieniem prawdy, z której czerp i ą 

zasadę legitymizacji. Ale kiedykol
wiek chcą zmobil izować swoich 
obywateli, odwołują się nie do uni
wersalnej prawdy, lecz do narodo
wych uczuć , imperialnej glorii, ra
cji stanu, n ie nawiści rasowej Uest 
to szczególnie jaskrawe w ideokra
tycznych państwach komunistycz
nych). Udawało im się t o do pew
nego stopnia, ale same te sukce
sy ujawniaj ą groteskową prze paść 
pomiędzy rzeczywi stości ą a j ej 
werb alnym przebraniem. Że ich 
prawda jest oszustwem , stało s ię 

nieodwracaln ie oczywiste . Przy
znać to otwarc ie byłoby jed nakże 
zgubne. Ucie kaj ą się więc do nie
udolnych, pośred n i ch rozwiązań, 
klajstrując w ten sposób kryzysy. 

Leszek Kołakowski 

(fragmenty esejów: „Bafwochwalstwo po

lityki" oraz „Polityka i diabef" zamieszczonych 

m.in. w tom ie n Cywilizacj a na lawie oskarżo

nych "; Res Publica, Warszawa 1 990) 
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