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2008: MY I ONI 
Masa, społeczeństwo, zbiorowość 

Erich Fromm uważał, że podstawowym 
lękiem człow ieka, jest lęk przed oddziele
niem się od innych ludzi. Wszyscy należy

my do jakiegoś społeczeństwa, jesteśmy 
częścią jakiejś zbiorowośc i , która często 
przybiera formę nieuporządkowanej. hy
brydalnej i nieprzewidywalnej masy. 

Z drugiej strony czujemy lęk lub w imię 
wrodzonego jednostkowego indywiduali
zmu, buntujemy się przeciw wszelkim ka
tegoriom zaszeregowania. 

Masą , społeczeństwem, zbiorowością 

jednocześnie kierują najwyższe ogólno
ludzkie nakazy, i rządzą podejrzane inte
resy „plemienne„. Nigdy nie jestem tym 
samym „ja" pojedynczo. co „ja" w grupie, 
w społeczeństwie. w masie. 

Okazało się nagle, że wały i mury nie chronią. że nigdzie nie jesteśmy tak naprawdę 
u siebie w domu. Świat jest mały i przepełniony. W świecie jest ciasno. ocieramy się 
o siebie łokciami. 

Masa. społeczeństwo. zbiorowość 

i wciąż przepływające pomiędzy nimi 
sensy 1 znaczenia. W tym ciągu słów zapi 
sany jest wewnętrzny dramat człowieka 
w świecie, wieczny konflikt pomiędzy 

mną jednostkowym, a mną społecznym, 
zbiorowym, członkiem masy. 

Konflikt. istnieje nie tylko w opozycji Ja 
- Oni, odnosi się do znacznie bardziej 
dramatycznego pytania. Kim w grupie Je· 
steśmy My, a kim On i? Gdzie przebiega 
gra111ca, gdzie rodzi się konflikt 1 JaK1e są 
kryteria klasyfikacji? 

Co zmienia. co wyzwala, jak buduje 
jednostkową, a jak zbiorową tożsamość 
bycie w grupie zawodowej aktorów; bycie 
kibicem sportowym; emigrantem: m1esz-

Zygmunt Bauman 

kańcem dużego miasta; należeni e 

oo społeczeństwa planetarnego; organi
zacji terrorystycznej: bycie członkiem 

wiejskiej społeczności: opowiadanie się 
po stronie takich. a 111e innych poglądów; 
fascynacja kulturą pop; wyznawanie za
sad podobnych 55 procentom społe

czeństwa. 

Jak to definiuje nas, a co mówi o in
nych? Jak to zmienia mnie, a co wtedy 
wydarza s ię ze światem? 

Granice są płynne, punkty odniesienia 
relatywne. przec1w111cy zmienni . 

Zyjemy w świecie wie lokrotrne ozna
czanym. Doświadczenie wspólnoty bywa 
złudne. Lęk przed innymi bywa lękiem 

przed własnym cieniem. 



Agnieszka Holland 
W 1971 roku ukończyła praską szkołę fi lmową 

(FAMU). Po powrocie do kraju współpracowała 
z Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Wajdą. 

w latach 70. i 80. pojawiła się na ekranie w k1IKu 
rolach dnugoplanowych (m. 1n. w Przesłuchaniu 
Ryszarda Bugajskiego). W polowie lat 70. zaczy
na tworzyć własne filmy. Za debiut Aktorzy pro

winqonalni na festiwalu w Cannes otn:yrnała nagrodę FIPRESCI. Nakręciła jeszcze w Polsce 
Gorączkę i Kobietę samotną, po czym w,jechała za granicę. Od 1981 pracuje na ZachOdzie. 
początkowo w Niemczech i we Francji, a od lat 90. w Stanach Zjednoczonych. 
Jej filmy telew1Z)jne 1 kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzyna rodowych . 

Syta też dwukrotnie nominowana do Nagrody Oscara - w 1985 roku w kategorii najlepszy 
film obcojęzyczny za Gorzkie żniwa oraz w 1991 w kategorii najlepszy scenanusz adaptowa
ny za Europa, Europa. Filmy Agnieszki Holland takie jak: Zabić księdza, Olivier, Olivier. Tajem
niczy ogród: Całkowite zaćmienie. Plac Waszyngtona, Kopia mistrza są uznawane za klasykę 
kina światowego. W jej filmach W)Stępowała czołówka aktorów polskich 1 światowych. Wspol
pracowała ze znanymi polskimi kompozytorami: Tomaszem Stańko. Janem Kantyrn Pawluś

kie.viczem, Zbigniewem Preisnerem czy Janem A. P. Kaczmarkiem. 
Agnieszka Holland często sarna pisze scenariusze do swoich filmów. Ponadto stworzyła sce
nariusze do kilku fi lmów Wajdy (m. in. Bez znieczulenia, 1978, Danton, 1982, Milość w Niem
czech, 1983 1 Korczaka, 1990) oraz współpracowała (była konsultantem scenariusza) 
przy tryl~ i ~ofa Kieślowskiego Trzy l<Olory. 
W swoich filmach ponusza kontrowerajne wątki zw iązków m1ędzyludzk 1ch, wyobcowania 

spolecznego, nie waha się przedstawiać trudnych kwestii politycznych i religijnych. 
W 2008 roku została europejsl<ą ambasador1<ą Eu
ropeisl<iego Roku Dialogu Międzykulturowego. 

Anna Smolar 
Reżyse rka. Absolwentka lrteratury w Paris IV Sor
bonne. Ukończyła szkolę aktorską w Sudden 
Theatre. w 2001 roku założyła zespól La compa
gnie Gochka. Od 1998 roku we Francji zrealizo
wała: Nie wolno igrać z ogniem A. S1nndberga; 

Gorzkie Izy Petry von Kam, R. W. Fassbindera; Wyspę niewolników P. Marivaux: Sextuor 
banquet A. Llamas. W Polsce wyrei:)serowała : Zamianę P. Claudela w Teatrze Śląskim 
w Katowicach; Maestro J. Abramowa-Newerłyego w Laboratorium Dramatu w Warsza
wie, Jak pięknie było rzucać plylami chodnikowymi M. Modzelewskiego w teatrze Radia 
Tok FM. Pracowała jako asystentka: Andrzeja Seweryna przy realizaC)1 Wieczoru trzech 
króli Shakespeare'a w Comedie Franćaise i Ryszarda li Shakespeare'a w Teatrze Naro
dowym: Jacquesa Lassalle·a przy rea1izaC)i Tartuffe'a Moliera w Teatrze Narodowym 
oraz Kryst iana Lu py przy Na szczytach panuje cisza T. Bernharda w Teatrze Dramatycz
nym w Warszawie. 

Iga Gańczarczyk 
Dramaturg. Ukończyła teatrologię na UJ 1 dra· 
matu rgię w krakowskiej PWST. W latach 2005-
2007 pracowała w dziale 1rterack1m Starego Te
atru. gdzie współtworzyła 1 organ izowała festiwa
le re_wizje/ romantyzm (2005) i re_wizje/antyk 
(2007). Jako dramaturg pracowała m.in. 
przy ćwiczeniach z Czechowa według Trzech 

sióstr w reż. Pawła Miśkiewicza (dyplom wydziału aktorskiego PWST w Krakowie. 2004). 
przy spektaklu DoSwiadczenie - Nowa Huta w reż . Bnuno Lajary w ramach fesDwalu 
baz@rtfr (2004) 1 Podróż poslubna w1ad1mira Sorokina w rez. Iwo Vedrala w Teatrze im. 
C.K. Norwida w Jelenie) Górze. Współpracowała jako dramaturg przy spektaklu Factory 2 
w rei:)seni Krystiana Lupy w Starym Teatrze w Krakowie. 

•r 

Magdalena Stojowska 
Dramaturg Ukońez)la polonistyl<ę UJ i czwarty rok 
reżyserii na wydziale reżyserii krakoY.skiej PWST. 
W latach 2004-2007 pracowała w dziale literac
kim Starego Teatru w Krakowie. gazie wspóltwo
f1)1a 1 organizowała festiwale re_WIZJe/ rornantyzm 
(2005) 1 re_wizje/antyk (2007). Jako dramaturg 
pracowała z Michałem Borczuchem przy spekta

klu Wte/ki człowiek do małych interesów Aleksandra Fredry (premiera w Starym Teatrze. je
sień 2005) oraz z Krystianem Lupą przy Factory 2 (premiera w Starym Teatrze. !Uty 2008). 

Magdalena Maciejewska 
Scenografl<a teatralna i filmowa. W 1986 roku 
ukoriczyła Wydział Scenografii warszawskiej Aka· 
demii Sztuk Pięknyc. Z teatrem związana jest 
od lat 90. PracuJe przede Y.szystkirn w teatrach 
warszawskich. Projektuje scenografie do przed
stawień Agniesżki Gli ńskiej . z którą na v.<irszaw
skich scenach zrealizowała m.in. głośny mono

dram Doroty Landowskiej Jordan Anny Reynolds i Moiry Buffini (1996), KoroWd Arthura 
Schnitzlera (1997) i OpowieSci Lasku Wiedeńskiego belona von Horvatha (1998) w Teatrze 
Ateneum. Trzy siostry Antoniego Czechowa (1998) i Kalekę z lnishmaan Martina McDonagha 
(1999) w Teatrze f'ol·ł.>Zech nym oraz Bambini di Praga Bohumila Hrabala (2001) i Stracone 
zachody mi/ości Shakespea re 'a (2003) w Teatrze Współczesnym. Często pracowała także 

z Grzegorzem Jarzyną. Na deskach warszawskiego Teatnu Rozmartości (obecnie TR Warsza
wa) stworzyła dekoraqe do Magneryzmu serca Aleksandra Fredry (1999) 1 Księcia Myszki· 
na na podstawie /diory Fiodora Dostoje.vskiego(2000) oraz kostiumy do Uroczystośc (Festen) 
Thomasa Vinterberga i Mogensa Rukova (2001). Z Ja rzyną pracowała równiez projektując 

scenografię do Doktora Faustusa Thomasa Manna na scenie wrociawsk1ego Teatnu Polskie
go (1999) oraz spektaklu mede: a, zrealizowanego w wiederiskim Burgtheater. JeJ ostatnie 
prace sceniczne to kostiumy do Dowodu Davida Au bu ma w reżyserii Andrzeja Se.veryna i sce
nografia do spektaklu Maestro Jarosława Abramowa-Ne.vertyego w reżyserii Anny Smolar. 

Katarzyna Lewińska 
Kosti umograf. Studiowała na Wydzia le AnimaC)i 
FAMU. Absolwentka Wydziału Projektowania 
Scenicznego Northwestern University w Evan
stone oraz Wydziału Teatralnego Clarik Atlanta 
University w Atlancie. Jej ostatnie rea lizacje tie 
mowe to Boisko bezdomnych Kasi Adamik (na
groda za kostiumy na tegorocznym Festi1valu Fil· 

mów Fabularnych w Gdyni), Within Whirlwind w rez. Marlleen Gorns. 33 sceny z zycia Mał

gorzaty Szum01vskiej i Aria Diva Agnieszki Smoczyńskiej . Współpracowała również przy re
alizacji Nightwatching Petera Greeenawaya, Jasminum Jana Jakuba Kolskiego, a w chwili 
obecnej pracuje przy realizacji Domu Złego w reż. Wojtka Smarzowskiego. 

Antoni Łazarkiewicz 
Kompozytor. Studiował kompozycję w Akademii 
Muzyczne) w Krakowie. Pisaniem muzyki i ł ustra· 

cyjnej zajął się w wieku 15 lal Do dziś stworl)~ 

oprawę muzyczną do ponad pięćdziesięciu pro
dukcji teatralnych, filmowych i tele.vil'iinych w Pol
sce i za gran icą. W roku 2007 jego muzyka 
do niemieckiego filmu Winterreise ( reż. Hans Ste

inbichler) otrzymała nominację do Niemieckiej Nagrody Filmowej. 
Najważniejsze realizacje filmowe: Na koniec świata, w rezyseri1 Magdaleny Łaza rk1ew1cz. 

Polska, 1998 Julia wraca do domu, w rei:)serii Agnieszki Holland, Niemcy/Kanada/ Pol
ska, 2002 Hierankl, 1·1 reŻ)Ser i i Hansa Steinb1chlera, Niemcy, 2003 The forgotten, film 
dokumentalny w reżyserii Agnieszki Łukasiak, Szwecja , 2004 Winterreise, w rei:)seri1 
Hansa Steinb1chlera. Niemcy, 2006 Kopia mistrza. w reżyserii Agnieszki Holland. Wlk. 
Bryta nia/USA/Węgry. 2006 Autistic disco, w rei:)sern Hansa Steinb1ch łera i Bell i Hałben, 

Niemcy, 2007 
W 2008 r. otrzymał dwa wyróżnienia : European Film Music Trophy w Paryżu oraz niemiecką 

tełe.viZ)j ną nagrodę muzyczną na festJwału Soundtrack Cologne w Kolonii. 

Rafał Paradowski 
Operator filmowy. Ukończy! PWSFTvff w Łodzi. 

Przy f1lm1e fabularnym wspólpraoował m. in. z: Le
chem Maje.vskim (Ange/us. Wojaczek), Jerzym 
Skolirnol'ISkim (Cztery noce z Anną), Agnieszką 
Holland (Ekipa. Prawdziwa historia Janosika), Pio
trem Dumałą (Las) i Kasią Adamik (Boisko bez· 
domnych): w Teatrze TV m. in. z: Andrzejem Sewe

rynem. Maciejem Prusem, Zbigniewem Brzozą. Piotrem Łazarkiewiczem i Łukaszem Wylężał· 
k1em. Jest także autorem zdjęć do filmó-,., dokumentalnych. 





Aktorzy prowincjonalni - film Agnieszki Holland z 1978, opowiada 

o grupie aktorów pewnego prowincjonalnego teatru, którzy rozpoczy

nają pracę nad Wyzwoleniem Stanisława Wyspiańskiego. W wersji 

scenicznej, świeżo nominowany młody dyrektor budzi w aktorach 

wielkie oczekiwania i ambicje, ale szybko okazuje się, że przygotowy

wana inscenizacja nie ma żadneJ koncepcji, jest splotem absurdów 

i tanich efektów. Krzysztof, który gra Konrada, jedyny w zespole jaw

nie buntuje się przeciwko bezsensowi tej pracy, jednocześnie przeży

wa kryzys w długoletnim związku z żoną Anką - aktorką teatru lalek, 

niespełnioną zawodowo. Na tle ich związku obserwujemy pełne za

bawnych sytuacji, ale także zawiści, cynizmu i bałaganu, życie teatru 

prowincjonalnego. Dzięki wątkowi Wyzwolenia film zyskał silną poli

tyczną metaforę i aktualność. W latach siedemdziesiątych było jasne, 

że Wyzwolenie nie pojawia się w filmie jedynie jako problem arty

styczny, ale przede wszystkim staje się symbolicznym znakiem znie

wolenia komunistycznej Polski. 

Teatralna adaptacja Aktorów stawia pytania o to, czym dziś mogło

by być dla głównego bohatera wyzwolenie i czego dotyczyć miałby je

go konflikt z reżyserem w momencie gdy przestały obowiązywać czar-

no-białe PRL-owskie schematy. Pojawiające się w przedstawieniu na

wiązan ia do Wyzwolenia oraz do twórczości Czechowa windują sensy 

Aktorów prowincjonalnych na poziom uniwersalny, pokazując Krzysz

tofa nie tylko jako artystę zbuntowanego i osamotnionego wobec za

kłamanej na wielu płaszczyznach rzeczywistości , ale również jako nie

pogodzonego z samym sobą mężczyznę, postać ambiwalentną, którą 

targają ambicje 1 egoizmy. Krzysztof rozpoczyna walkę o swoją postać 

i o sens artystycznej wypowiedzi, ale też o swoją ka ri erę, o nadzieję wy

rwania się z prowincji do lepszego teatru. Zdarzenia i ludzie przycho

dzą do niego jak „maski" do Konrada, a tematy z Wyzwolenia wywołu

ją w Krzysztofie coraz więcej pytań. 

Aktorzy prowincjonalni to wciąż aktualna opowieść o teatrze i o ak

torach, ich pasji i oddaniu dla sztuki, ale też frustracjach, ambicjach, 

poczuciu niespełnienia. O świecie, w którym teatr nieustannie miesza 

się z życiem, świecie pełnym osobistych dramatów i często iluzorycz

nych sukcesów. 

Iga Gańczarczyk. Magdalena Stojowska 



Joanna Tokarska-Bakir 

Nonkonformizm? 
„Każdy sądzi książki, ludzi, problemy tak, jak mu na to pozwala je

go zasięg intelektualny" - pisał Witold Gombrowicz. Bylibyśmy poniżej 

naszego zasięgu intelektualnego, gdybyśmy mieli nadzieję. że uda się 

nam tu powiedzieć coś rozstrzygającego o nonkonformizmie. 

Nonkonformizm to zjawisko świeżej daty. Jak większa część naszej du

szy w jej dzisiejszej postaci (dusza jest historyczna!} jest on dzieckiem Re

wolucji Francuskiej i praw człowieka. Co prawda, jeśli wierzyć księdzu Józe

fowi "Tischnerowi, prawa człowieka są z kolei dziećmi chrześcijaństwa, jest 

jednak wielka różnica między duchowym i świeckim owocem jakiejś idei 

(mniej więcej taka jak między Rewolucją Francuską i chrześcijaństwem}. 

Różnica przejawia się między innymi w rozumieniu nonkonformizmu. 

W chrześcijaństwie opierającym się na tradycji i autorytecie to, co 

mamy na myśli, gdy mówimy o nonkonformizmie było tępione jako nie-

posłuszeństwo i herezja. Kości ół katolicki dawno by się jednak roz

padł, gdyby nie wykształc ił mechanizmu odnawiania się w oparciu 

o energię własnych buntowników. Buntowników. którym instytucja 

przyznaje w końcu rację, w chrześcijaństwie nazywa się świętymi. 

Cywilizacja praw człowieka zachowuje się odwrotnie niż Kościół: 

bunt stanowi w niej nie odstępstwo ale deklarowaną normę. Jeśli jed

nak przyjrzymy się jej uważniej (a podobna uważność jest wskazana 

w związku z karierą, jaką w tej cywilizacji zrobiło słowo ..fraje('), oka

że si ę, że w cywilizacji liberalnej buntownicy nie mają się wcale lepiej 

niż w Kościele. W ocenie buntu świat liberalny posługuje się podwój

ną mia rą. Z jednej strony opiera się na upowszechnionym postulacie 

awangardy, czyli na nakazie buntu, z drugiej zaś , w zw iązku z tym. że 

buntu zadekretować nie sposób, regularnie pozwala mu przechodzić 

we własne przeciwieństwo, czyl i konformizm. Można s ię zastanawiać, 

co jest lepsze, konformizm jako punkt wyjścia czy dojścia. a także 

gdzie naprawdę lepiej żyje się idealistom. 



Słowa brzydkie 

W dzisiejszych czasach trudno też zamykać oczy na to, że nonkon

formizm naprawdę ryzykowny Jest określany z reguły brzydK1m1 słowa

mi. Ten w stosunku do wartości liberalnych nazywa się ,.fanatyzmem" 

1 ..fundamentalizmem'". tr r LC znakiem przeciwnym - .relatywizmem'" 

1 ,postmodernizmem"'. O pierwszym z wymienionych SlaVOJ Ź 1źek pi

sze, że demaskuje ukrytą normę społeczeństwa liberalnego: 

„Stwierdzenie: .. tak naprawdę to w to nie w ierzę . ale to 

część mojej kultury"", zdaje się określać dom 1 nuJący spo

sób funkcjonowania [w dzisiejszym świeci e ]. Słowo .. kultu

ra" stanowi określenie na wszystkie te rzeczy, l1tóre robi

n1y, choć tak naprawdę wcale w nie nie wierzymy, nie bie

rzemy ich całkiem serio. Dlatego odrzucamy fundamenta

listów jako .. barbarzyńców " , antykulturalnych i stanowią

cych zagrożenie dla kultury - oni mają czelność brać swo

je wierzenia na serio'". 

Jeśli Źiżek ma rację wskazując na niedowiarstwo Jako na u krytą 

normę naszych wierzeń, wyjaśniałaby ona nieufność, z jaką w cywil i

zacji liberalnej traktuje się jej własnych, liberalnych nonkonformistów 

(ekolodzy, antygloba liści , feministki, działacze mniejszości seksual· 

nych i kultur01-vycl1). Zbyt mocno wierzą oni w coś, w co dzisiejszy czło

wiek „dobrze wychowany"' powinien powątpiewać. Tłumaczyłoby to też 

prawdziwą ep idemię ironii, Jaką dookoła obserwujemy. 

Atak klonów 

Największego zamachu na nonkonformizm w jego szlachetnej formie 

dokonało jednak paradoksalnie dopiero jego upowszechnienie czyli, trady

cyjnie, kultura masowa. Kult nowości , będący w gruncie rzeczy zaaneKto

wanym przez rynek faustycznym buntem przeciwko czasowi, to przecież 

nic innego Jak nonkonformizm w wersji pop. W cywilizacji konsumpcyjnej 

.. nowy"" notorycznie oznacza .. lepszy'", i nikt nie jest całkiem niewrażliwy 

na perswazję tego hasła. Znów paradoks: postęp. Który miał zwa lczać tra

dycję, nagle sam stał się tradycją. Odmieniła ona społeczeństwo. 

„Współczesne mieszczaństwo - pisze Alain Finkelkraut 

- składa się całkowicie z antymieszczan, którzy ponad ro

zum przedkładają namiętności, którzy drwią z ducha powa

gi, którzy ochoczo poświęcają trwanie w im ię intensywności 

doznań, którzy już dawno porzucili oschły Język cnót dla mie

niącego się wieloma kolorami pluralizmu wartości'" . 

Republika uczniów zajęła miejsce republiki profesorów. Starców za

stąpHa młodym i i uwielbieniem dla tych, którzy będąc starymi wciąż 

potrafią pozostać młodzi . Nieza leżn ie od tego, czy chodzi o szkołę, kul

turę, Europę, biznes czy intymność, ludzie wciąż pragną ruchu, zdyna

mizowania instytucji i człowieka. Okrzyk Nietzschego: „Poddajemy pró

bie prawdę! Być może przepadnie przy tym ludzkość l Da lejże!", u legł 

zwielokrotnieniu i dawno przestał już kogokolwiek niepokoić. 

„Dzisiaj za bluźnierstwo i nieposłuszeństwo przyznaje się na

grody. Zaleca się skandal. Toleruje się jedynie herezję, dotuje 

się wyłączn ie wywrotowość, ekscytuje się jedynie prowokatora

mi, zachwyca się jedynie książkami kontrowersyjnymi. Jedno-



głośnie głosi się nonkonformizm. Gorliwie łam ie się represyjne 

prawa, w które wszyscy dawno przesta li już wierzyć. Gardzimy 

wymarłymi tradycjami, zachwycamy się łatwym prowokowa

niem na leżących do przeszłości przesądów, bo ludzkiej przygo

dy nie potrafimy j uż sobie wyobrazić inaczeJ niz w kategoriach 

walki o wyzwolenie, prowadzonej przez fywych ze zmarłymi". 

Odwrót! Odwrót! - wołał w podobnej sytuacj i Gombrowicz (Dzien

nik, t. 1, s. 50-51). Dziś nie całkiem wiemy, dokąd się zwrócić. W koń

cu wołał tak ponad czterdzieści lat tem u. 

Gadające głowy 

Wszyscy znają film Krzysztofa Kieślowskiego Gadające głowy 

(1980). Posługując się formułą tego filmu od roku 2005 utrwa lam 

na taśmie każdy rocznik studencki, który trafia na moje zajęcia. Stu

denci odpowiadają na dwa pytan ia: „kto ty jesteś?" i „czego ty 

chcesz?" - te same, które trzy dekady wcześniej zadawał swoim roz-

mówcom Kieślowski. Z roku na rok dokumentaqa idzie coraz bardziej 

opornie. bo nagrywani mają coraz większą świadomość praw cywil

nych. Staje się też coraz bardziej monotonna, jako że uparcie mówią 

oni o swoim życiu prywatnym. Jak wiadomo ludzie szczęśliwi są do sie

bie podobni. w odróżnieniu od nieszczęśl iwych. z których każdy nie

podobny jest do drugiego. 

„ "Robić w życiu to, co chcę" . „żeby ktoś zastąpił mnie w wy

chodzeniu z psem rano". „zakorzenić się" . " Być szczęśliwa" . 

"Mieć czyste sumienie". „zwiedzać i poznawać ciekawych lu

dzk •Żyć najpiękniej jak potrafię„ . "Nie musieć jechać 

na zmywak do Londynu". »Połączyć życie zawodowe z rodzin

nym„. "Dojść do prawdy". „żeby nie było rutyny•. „znaleźć we

wnętrzną ciszę„. " Uczyć tańca , robić biżuterię" . „spokoju„. 

„zdać egzamin z pol ityki społecznej" . »Uniknąć marnowania 

czasu". "Nie przestawać w ierzyć w marzenia". "Nie wiem". 

•Niczego nie żałować" . Oto, czego pragną studenci. 



Wśród 57 osób: studentek (38) i studentów (19) na pytanie 

„czego chcesz?·· zaledwie 5 osób wyraziło życzenie inne niż 

dotyczące życia osobistego. Trzy (dwóch mężczyzn i jedna ko

bieta) pragnęłyby pokoju na świecie, jednak tylko kobieta po

w1edziala to bez wyrażnei ironii. Czwarty student chce „zosta

wić świat kawałek lepszym n iż go zastał'» piąta studentka 

- „żeby ludzie wokół mnie byli szczęśl iwi ". Ktoś mógłby po

wiedz ieć . że pytanie nie sugerowało . by szukać odpowiedzi 

zorientowanej na horyzont szerszy n iż prywata. W tym cały 

szkopuł, że pytanie w ogóle nic nie sugerowało. Dz ięk i temu 

stalo się świetnym probierzem postaw. By zobaczyć. jak ono 

pracuje wystarczy posłuchać odpowiedzi ludzi, z którymi roz

mawia! K ieślowsk i: „żeby zn i knął brak poszanowania m iędzy 

ludźm i '·, .. żeby każdy był zadowolony ze swojego dziec i ń

stwa'» „żeby ludzie walczyli z przyczynami własnej agresji 

i strachu·· . .. żebyśmy wszyscy żyli odważn ie ·', „żeby każdy 

mógł swobodnie decydować o własnym losie", „żeby było wię

cej serca i rozumu, zamiast łokci i pleców", „żeby ludzie w Pol

sce lepiej pracowali", „minimalizacji cierpień i upokorzeń lu

dziom we własnym kraju i na świecie", „spokoju dla świata 

i dla siebie", „demokracji i poczucia bezpieczeństwa " , „żeby 

ludzie byli bardziej uczciwi i była lepsza sprawiedl iwość" „. 

W fi lmie Kieślowskiego na pytania odpowiadali ludzie w różnym wie

ku: zmanierowane dziewczynki o abstrakcyjnych umysłach, pragnące 

„zostać samochodem syrenką" lub I malować konie i mieć konia", i pro

stolinijne osiemdziesięciolatki, wdowy, które już na nic nie czekają, chcą 

„tylko spokoju". Jednak w kazdej grupie wiekowej znalazło się wielu ta

kich, którym chodz~o o coś więcej n iż tylko o własny dobrostan. Spośród 

około 50 bohaterów Gadających głów co najmniej połowa odpowiadała 

w duchu wspólnotowym, a niemal wszystkie, łącznie z kontestatorami, 

odnosHy się do wspólnej hierarchii wartości. Dzisiejsi studenci nie formu

łują swoich życzeń w tych kategoriach. Kojarzą im się ze „ściemą" . 



Początkowo bardzo mi to przeszkadzato Stopniowo jednak nabie-

ralam pewności, że powinnam zaufać moim pierwszym odczuciom, 

a właściwie jednemu. wyrażającemu się w słowie „ulga" Dlatego też 

moja reakcja na coraz bardziej oczywistą pokoleniową zmianę jest 

dziś następująca. Wartości , jakie wyznają dz1siejs1 studenci byly niewi-

dzialnie zawarte. choć niewyartykułowane, już w moim pokoleniu. An-

gażując się (nie zawsze po właściwej stronie) przeczuwaliśmy niekie-

dy, że to się może źle skończyć. a jednak nie potrafiliśmy się nie anga-

żować. Dzieci otwarcie wyrażają sUumienie rodziców. Ich ironia nie jest 

cyniczną cechą stylu, ani reakcją. której nam zabrakło, ale samym nie-

patetycznym stanem świata . który odsłonił się po przemianach ro-

ku 1989. „Nonkonformizm" nie należy do ich słownika . uwolnili nas 

od niego. Winniśmy im za to wdzięczność 

S.Ż1zek. Lacan. przeł. J.Kutyła. Warszawa 2008. s. 43. 
A.Finkelktraut. Niewdzięcznosć. przeł. S.Królak. Warszawa 2006. s. 103. 
Tamże, s. 123. 
Korzystam tu z opisu materiałów ankiety. dokonanego przez moją doktorantkę. mgr Annę 
Zawadzką Jej tekst pt. Swdenrów nie ciekawi ani aborcja. ani wojna. ani męskość ukazał 
się w .Gazecie Wyborczer . 9-10/8/2008 



-- - -- - - --- --

KONRAD Warchoły, to W'f' - Wy, co liżecie obcych wrogów podłoże, czołga
cie się u obcych rządów i całujecie najeźdźcom łapy, uznając w nich prawC>
witych wam królów. Wy hołota, którzy nie czuliście dumy nigdy, chyba wC>
bec biedy i nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytym brzuchem bez
czelników 1 pięścią sługi. Wy lokaje i fagasy cudzego pyszalstwa. którzy W'f
ciągacie dłoń chciwą po pieniądze - po łupież pien iężną, zdartą z tej ziemi, 
której złoto i 1niód należy jej samej i nie wolno ich grabić. Warchoły, to W'f, 
co się nie czujecie Polską i żywym poddaństwa i niewoli protestem. Wy słu
gi! Drżyjcie. bo W'f będziecie nasze sługi i W'f będziecie psy, zaprzęgnięte 
do naszego rydwanu, 1 zgin1ec1e' I pokryje waszą podłość N I EPAM IĘĆ![ ... ] 

KONRAD Nienawidzimy się wzajem i to nie jest nasze najgorsze złe. 

Niemal to jest nasze najlepsze. [„.] Cóż za obraz, gdyby wszystko, co 
jest. dz iało s ię w i mię miłości . [ ... ] 
MASKA 3 Ależ hasło wszechmiłości„ . [ ... ] 
KONRAD To jest kłamstwo, którego powtórzenie nie sprawia trudności 

nikomu. 
MASKA 3 At 
KONRAD Miłość, ta wszechmiłość jest kłamstwem. [ ... ) 

MASKA 4 Któż to wszystko ułożył? 

KONRAD Cóż c1 do tegot? [ ... ) Cóż ci do tego. kto zapa lił słońca i dał 

nienaw iść narodom. kto gasi tysiące gwiazd i wznieca gwiazd tysiące; 

kto wpędził w ruchy świat; kto stróżem naszych dusz. rzeźb iarzem na
szych c iał ; kto może nam zabrać wszystko, co dał. 

MASKA4 Bóg. 
KONRAD Nie będziesz wzywał nadaremno' 
MASKA 4 Przykazania?' 
KONRAD Nie będz iesz wzywał imienia Polski nadaremno' 1--·l 

*** 
KONRAD Al - Myśleć nad Polską i Słowiańszczyzną i snuć ją w mgłach 

oparnych z łąk i w złotym tęczy łęku , snuć ją z tych mgieł oparnych 
z łąk, złotego tęczy łęku , z pól o smutnawym wdz ięku , w znaczącym za
łama n iu rąk i spojrzeń głęb i ... 
o. tak, tak, tak, tak .. 
MASKA 5 O, to jest to wszystko. czegoś jeszcze nie pogłęb ił. 

KONRAD O, to jest wszystko, co my na razie umiemy. 
MASKA 5 A to jest wszystko. 
KONRAD To jest NIC!!! [ ... ) 

*";(* 
KONRAD A co jest mi wstrętne i nieznośne, to jest to robienie Polski 
na każdym kroku i codziennie. [ ... ] 
KONRAD To manifestowanie polskośc i . 

MASKA 11 Ach! 
KONRAD Bo to tak wygląda , jakby Polski nie było, Polaków nie było ... 
Jakby ziemi nawet nie było polskiej i tylko trzeba było wszystko pokazy-
wać, bo wszystkiego zostało na okaz, po trochu; ___ pokazywać , jakby 
srebra stołowe w zastawie, pokazywać, jakby kartki i karteczki zastaw
nicze - i kryć s ię, i udawać, i udawać. [ ... ] Po co, na co? Bez tych mani
festacji wszystko jest: i ziemia, i kraj, i Ojczyzna, i ludzie. 



MASKA 11 1 naród. 
KONRAD Tylko naród s ię zgubił. [ ... ] Ale to my, my przyczyną, ze się 

gdzieś zgub ił naród [ ... ) Że pozwalamy w tej sprawie namyślać się byle 
komu. [ ... ] Każdemu obywatelowi polskiemu, każdemu .. 
MASKA 11 Każaemu uczciwemu Polakowi. No, cóż złego? 

KONRAD A to złego . że każdy uczciwy Polak, jak skoro zacznie gadać, 

tak ze sła bą głową przegada wszystko; a on jest tylko od tego, żeby sie
dział w swoim kącie , na swoich śmiec iach i BYŁI 
MASKA 11 To jest zamykanie gęby. 

KONRAD A tak. Powinien być, być, być . Być ze zamkniętą gębą. 

MASKA 11 Hal 
KONRAD I nie filozofować, by nie przefi l ozofować Polski, bo ... 
MASKA 11 Bo ... ? 
KONRAD Bo gubi naród. [ ... ] 
MASKA 11 Hal To cenzura! 
KONRAD A tak. Powinna być cenzura narodowa. 
MASKA 11 ? 
KONRAD Cenzura narodowa. która by dz iałała tak, jak dz i ałają cenzury 
we wszystkich państwach wszystkich narodów. 

*** 
KONRAD Ja wiem, czego ty chcesz: że Polska ma być mitem, mitem 
narodów, pa ństwem ponad państwy, prześcigającym wszystkie, jakie 
są. Republiki i Rządy; oczywiście niedościgłym, wymarzonym. Ma być 
marzeniem - tak, idea/em. Taki Według ciebie ma się nie stać nigdy. 
Tak, a nigdy ma s ię STAĆ . nigdy BYĆ, nigdy się urzeczywistn i ć. 
MASKA 11 A ty chcesz? 

KONRAD A ja chcę tego, co jest wszędzie. 

MASKA 11 ? 
KONRAD I tego, co jest, CO JEST, tak, jak jestt tylko ... 
MASKA 11 Tylko? 
KONRAD Tylko z usunięciem oszustwa narodowego. 
MASKA 11 ? 
KONRAD Z usunięciem kradzieży narodu; oszustów, którzy rujnują na
ród' złodzie i , którzy okradają naród1 

MASKA 11 Z czego? 
KONRAD Po pierwsze z duszy! z duszy! z duszy! Duszę mu krad ną/I ' 

[ ... ] 

*** 
KONRAD Oto przede wszystkim powin niśmy uszanować krew naro
du. I nie dać jej marnowa ć. Nie pozwo l ić marnowa ć krwi narodu. 
MASKA 12 Jakże to? 
KONRAD Nie pozwolić prostytuować naszych kobiet. 
MASKA 12 A! 
KONR.AD A tak. My nie powinniśmy pozwolić naszych kobiet obcym, 
tym obcym, którzy siedzą wśród nas. 
MASKA 12 Ależ kobiety są n iezależne. [ ... ) 
KONRAD Nie mogę ścierpieć i znosić, i słuchać, że kobieta Polka prze
istacza dom męża obcego 1 czyni zeń dom polski. 
MASKA 12 ? 
KONRAD Jeże li tak czyni, to czyn i podłość. 
MASKA12 ?1 
KONRAD Czyni podłość, która się prędzej czy później odezwie w charak
terze potomstwa. 



-
KONRAD Co jakie pa rę staj lat .. co wiek, co.„ zjawia się człowiek, któ· 
ry nie może zn ieść tego, co jest. 
MASKA 18 Czego? 
KONRAD Niewoli. 
MASKA 18 Niewoli narodu. 
KONRAD Nie. - Niewoli narodowośc i . 
MASKA 18 Co?I 
KONRAD Niewoli narodowości. Wy chcecie ze mnie uczynić niewolnika. 
MASKA 18 Czego? 
KONRAD Patriotyzmu. J„.) 
KONRAD Nie chcę nic, nic - nic.„ nikogo, żadnych stronnictw, żadnych 
idei. one wszystkie upadly - muszą upaść, żadnych ludzi, osob istości ; 
oni wszyscy muszą upaść, upadną. Chcę„ . żeby w letni dz ień, w upalny 
letni dz ień „„ . 

Chcę . żeby w letni dzień , 

w upalny letni dzień 

przede mną zżęto żytni łan. 

dzwoniących sierpów slyszeć szmer 
i świerszczów szept, i szum, 
i żeby w oczach mych 
koszono kąkol w snopie zbóż. 
Chcę widz ieć, slyszeć w skwarny dz ień 
czas kośby dobrych zi{Jj i złych 
i jak od płowych zżętych pól 
ptactwo się podnosi na żer. 
MASKA 19 Nasze jutro -? 

KONRAD - Nie. - - -
Chcę patrzeć, słyszeć, jaki gwar 
zielonych złotych much; 
chcę widzieć , słyszeć, tężyć słuch, 

jak z kwiatów spada kwietny puch, 
jak lęk i groza kosi łan , 

wśród ciszy pól i gór, 
w słonecznym blasku zlotych chmur, 
na ch leb na przyszły rok. 

Chcę patrzeć . patrzeć, tężyć wzrok„. 
i potrącać mogiłę co krok. 
MASKA 19 Nie rozumiem cię„ . ty przecie mówisz o Polscel Ty myś lisz 
o Polscei 
KONRAD Tak? - - - Nie. - - („ .) 

Stan isław Wyspia ński 

Wyzwolenie (fragmenty) 
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