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ZMIER ZC H PARADYGMATU 

Maria Ja nion 

Można zacząć od przypomnienia - poniekąd filologicznej - przygody Miłosza z własnym tekstem. 

We wstępie do tomu esejów Prywatne obowiązki (zawierającym rodzaj narodowo-antynarodowego 

credo poety pod znamiennym tytułem Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury) opowiedział 

on historię pewnego fragmentu. „Przyjaciele z Polski zwrócili mi uwagę, że w moim tomie Wier

sze, wydanym w Londynie w 1967 roku, opuszczona została jedna strofa znana im z tomu Ocale

nie i zapytali dlaczego. Oto ta strofa: 

Czym jest poezja, która nie ocala 

Narodów ani ludzi? 

Wspólnictwem urzędowych kłamstw, 

Piosenką pijaków, którym za chwilę 

ktoś podetnie gardła, 

Czytanką z panieńskiego pokoju. 

Pochodziła ona z wiersza Przedmowa, otwierającego tom Ocalenie, wydany w roku 1945 przez 

„Czytelnika". Była to jedna z pierwszych książek opubl ikowanych po zakończeniu wojny. Stro

fa mogła być odczytywana jako manifestacyjna odpowiedź na stawiane literaturze podczas woj-
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ny i okupacji żądania. Tak, poezja powinna ocalać. W cytowanym wstępie do Prywatnych obowiąz

ków, datowanym „Berkeley, 1971", Miłosz nie mógł już sobie przypomnieć, jakie były powody owe

go opuszczenia nabierającego wszak doniosłego znaczenia. „Szczerze mówiąc - wyznawał - nie 

wiem, czy to techniczna pomyłka drukarni, czy też sam skreśliłem tę napisaną w 1945 roku (do

dajmy: w Krakowie) strofę przygotowując skrypt do druku. Jeżeli to drugie, mogłem kierować 
się obawą, że taka n i ewą t p I i w ie ro ma n tycz n a d e k I a r a c j a p ro w a dz i d o 

n ie por o z umień" (podkr. moje - M.J.) . 

Pisana w wojeno-powojennym uniesieniu inkryminowana strofa w roku 1967 w uchu Miłosza mo

gła brzmieć romantycznie, więc fałszywie. Pomijając w tej chwili wszelkie inne niechęci Miłosza do 

polskiego romantyzmu i różne zarzuty kierowane pod jego adresem, warto skupić się na jednym, 
ale może najważniejszym, antyromantycznym przeświadczeniu poety. Otóż zawsze miał on poczu

cie, że jest człowiekiem osobnym, niezdolnym do poddania się „władzy narodowego kolektywu"; 
zawsze odrzucał terror zbiorowości, wymagającej od swego pisarza, by przestrzegał normy „bycia 

Polakiem". To romantyzm narzucił styl bycia i styl literatury, to on doprowadził do tego, że - jak 

twierdzi Miłosz - „kto pisze po polsku, musi sobie powiedzieć trzeźwo, że polscy czytelnicy tylko 

udają, że interesują ich jakiekolwiek ludzkie problemy". Przeciwstawienie „człowieka" i „Polaka" 

zostało przez Miłosza, jak i przez Gombrowicza, doprowadzone do ostateczności. Opowiedział się 

oczywiście po stronie „człowieka" i dlatego tępił wszystko, co mogłoby zatrącać romantyczną reto

ryką. Również romantyczne pojęcie misji poezji i narodowej służby literatury. 

Zresztą polska, opiewana przeważnie przez Polaków „szlachetność" męczenników też mu stanę

ła kością w gardle. Wyśmiewał cierpiętniczy, romantyczny i postromantyczny patos literatów pol

skich, którzy napisali mnóstwo utworów o tym, że „doświadczenie polskie ma być jedyne w swej 

straszliwości". Szydził z chlubienia się cierpieniem narodowym, zwłaszcza gdy było ono skierowa

ne do Zachodu: „Wy macie wspaniałą architekturę, sztukę, technikę, bogactwo - tak, ale ile my 

mamy trupów!". Przypomniał - ku przestrodze rodaków - wrażenia z lektury angielskiej wersji 

książki Juliana Krzyżanowskiego poświęconej polskiej literaturze romantycznej. Nazwał ją „zbio

rem wszystkich banałów mających utwierdzać po wieczne czasy obraz »la Pologne martyre« . 

Utrzymywał, że dzi ełko Krzyżanowskiego „wzbudza w czytelnikach uczucia krwiożercze, jak świad

czą jej egzemplarze w bibliotece w Berkeley, z napisami po angielsku na marginesach : »Dobrze im 

ta k!«, »Bili ich za mało!«, »Karły udające olbrzymów'« . Ten opisany przez Miłosza legendarny eg

zemplarz książk i Krzyżanowskiego kilkakrotnie już posłużył jako argument używany w celu ostu
dzenia mesjanistycznych polskich uniesień. Sam Miłosz notatki na jego marginesach potraktował 

jako nauczkę psychologiczną: pełen wzniosłości opis cierpień i klęsk niekoniecznie pobudza do 

współczucia dla ofiary, może raczej wyzwalać „ popędy sadystyczne". Całkiem ostatnio, bo w Szu

kaniu ojczyzny, mesjanizm Mickiewiczowski i polski nazwał „prowincjonalnym" i „żenującym" oraz 

oświadczył, że po kimś, „kto posługuje się religią Boga-Człowieka czyli religią Wcielenia po to, żeby 
wprowadzić kolektywnego Mesjasza", można się spodziewać wszystkiego najgorszego. 

Z całą ostentacją M iłosz porzucił polskie dziedzictwo romantyzmu tyrtejsko-martyrologiczno

mesjanistycznego, chociaż nie wyrzekł się bynajmniej nigdy Mickiewicza Pana Tadeusza oraz Zdań 

i uwag, Mickiewicza odrzucającego wszelkie ozdoby, Mickiewicza pogodnej aprobaty istnienia, pro

stoty, nawet pokory. Sam poszedł własną drogą. Jaką7 To już mniej nas zajmuje w tej chwili. 

w każdym razie przedstawił ją dokładnie w Ziemi U/ro z 1977 roku. Musiał po swojemu sprostać 

wyzwaniu Zachodu, o czym pisał otwarcie już w Prywatnych obowiązkach: „Jako polski pisarz, nie

mrawością i nietrzeźwością przyciśnięty do muru, nie mam wielkiego wyboru: albo objawiam się 

jako naśladowca i podrabiacz zachodnich stylów albo jako istota rozumniejsza i trzeźwiejsza niż 

mój zachodni rywal". Mimo kategorycznego odcięcia się od panującego w Polsce rozumienia trady

cji romantycznej, M iłosz nie uni kn ął - będąc poetą piszącym po polsku - swego polskiego, to zna

czy romantycznego przeznaczenia . Wszystkie jego, wielce antypatyczne zresztą wysiłki nie na wie

le się zdały : podróż po kraju w roku 1981 po nagrodzie Nobla została w umysłowościach Polaków 

zrytualizowana jako pielgrzymka wieszcza romantycznego, uwieńczonego przez Zachód najwyż-



szym laurem, który się należał nam, Polakom. Na samym zaś początku stanu wojennego pojawi

ła się w nielegalnym obiegu straszliwie grafomańska szlachetna rymowanka, podpisana „Czesław 

Miłosz". Wielu uwierzyło, że to poeta zza oceanu ją spłodził i przesłał na pociechę umęczonemu 

krajowi. To tylko dwa przykłady, wybrane spośród wielu, świadczące o obrzędowo-romantycznym 

odbiorze Miłosza w Polsce, o tym, jak padł on ofiarą „romantycznych nieporozumień". Nec Her

cules contra plures. Uparty poeta, mimo zaciętej walki, został też włączony, żeby nie powiedzieć: 

wkręcony w romantyczny system. 

Określenia „romantyczny system" używam z rozwagą„ Myślę, że w świetle wielu prac historyczno

literackich, ale i historyczno-filozoficznych, stosowanie tego pojęcia daje się uzasadnić, przy zało

żeniu możliwości „długiego trwania" w kulturze. 

By ująć rzecz najogólniej - w ciągu prawie dwustu lat od epoki porozbiorowej poczynając , a na 

stanie wojennym i okresie po nim kończąc, w Polsce przeważał dość jednolity styl kultury, któ

ry nazywam symboliczno-romantycznym. Romantyzm właśnie - jako pewien wszechogarniający 

styl - koncepcja i praktyka kultury - budował przede wszystkim poczucie tożsamości narodowej 

i bronił symboli tej tożsamości. Dlatego nabrał charakteru charyzmatu narodowego. Staw iał dro

gowskazy i zaciągał warty na ich straży. Kanon romantyczny przechodził z pokolenia na pokolenie. 

Dość jednolita - mimo wszelkich odstępstw, znaczonych nieraz wielkimi nazwiskami twórców -

kultura ta organizowała się wokół wartości duchowych zbiorowości, takich jak ojczyzna, niepod

ległość, wolność narodu, solidarność narodowa. Interpretacja tych wartości posługiwała s i ę kate

goriami bądź tyrtejskimi, bądź martyrologiczno-mesjanistycznymi; współżyły one, czasem anty

nomicznie, czasem harmonijnie, w modelu kultury romantycznej. Dominującą rolę odgrywała tu

taj literatura, tzw. sztuka słowa i wszystko właściwie służyło przekazowi jej uświęconych treści, 

jej patriotycznego posłannictwa . W tym zakresie też trzeba zwrócić uwagę na znaczenie literatu

ry dramatycznej w romantyzmie oraz szczególny sens, jaki nadawano później jej interpretacjom 

teatralnym. Kultura romantyczna w naturalny sposób skupiała się na lekturze, na deklamacji, na 

słuchaniu, na pamięci, przekaz wizualny odgrywał w niej mniejszą rolę. Była to jednocześn ie kul

tura wysoka i ku ltura popularna, „ piosenkowa" zwłaszcza; na tym zasadzała się wielka siła jej od

działywania na rozmaite warstwy społeczne. 

Wiek XIX w Polsce był domeną ku ltury romantycznej - mimo epizodu pozytywistycznego, które

go t wórcy też w końcu pozostawal i pod silnym wpływem romantyzmu, a zwłaszcza jego rozumie

nia misji literatury jako służby narodowej. Ale romantyzm w Polsce bynajmniej nie skończył się, 

jak w większości krajów europejskich, wraz z wiekiem XIX. Jego panowanie rozciągnęło się jesz

cze na cały wiek XX i miało w nim trzy kulminacje. 

Pierwsza z nich przypada na początek wieku XX, na okres poprzedzający I wojnę światową i na 

samą wojnę . Pobudzenie niepodległościowych dążeń było bardzo wyraźne w okolicach pięćdziesią

tej rocznicy Powstania Styczniowego, które okazało się bynajmniej nie ostatnim powstaniem ro

mantycznym. W Wiernej rzece Żeromskiego, tej klechdzie o sześćdziesiątym trzecim, skupiają się 

wszystkie romantyczne tony: ofiary i poświęcenia dla ojczyzny oraz kl ęski jako moralnego zwy

cięstwa. Szczególną rolę należy w tym czasie przypisać literackim inspiracjom czynu Piłsudskie

go. Przeszedł on od kultu Mickiewicza do kultu Słowackiego, traktując ich poezję jako wyraz pol

skiej wielkości dziejowej oraz podnietę do jej spełniania w życiu . Mickiewicz patronował początko

wej koncepcji bezkompromisowej walki ludu z niewolą; po klęsce roku 1905 Piłsudski wypracował 

nową ideę - wojska, doborowej kadry wojskowej. Wtedy patronem stał mu się Słowacki jako wiel

biciel życia heroicznego, tyran duchowej wielkości , piewca „ piękna moralnego". Z powodu swych 

upodobań literackich dla Marii Dąbrowskiej Piłsudski t o nie był „mąż stanu, ale poeta , romantyk 

i aktor, który swą wizję artystyczną świata rzucił na szalę wypadków". Z tej romantycznej wizji ar

tystycznej poczęła się Druga Rzeczpospolita. 

Jakkolwiek Słonimski w rebelianckiej Czarnej wiośnie wołał w uniesieniu: „ Ojczyzna moja wolna, 

wolna„. Więc zrzuca m z ramion płaszcz Konrada", jakkolwiek wielu uważało, że na zawsze uda

ło im się uwolnić od doli narodu dzwon iącego łańcuchem, to jednak romantyzm był stale obecny 



w świadomości pokoleń kształcących się w Drugiej Rzeczypospolitej . Bowiem i w okresie niepodle

głości międzywojennej, która była wyłomem w trwałym ciągu naszych nieszczęść dziejowych, ro

dzących zazwyczaj romantyczne nastawienia u jednostek i w zbiorowości, utrzymywała się edu

kacja romantyczna w szkole, inspirowana przez poezję romantyków oraz kult Piłsudskiego. Trzeba 

dodać, że to wychowanie w duchu romantycznym stworzyło wielu wspaniałych ludzi, dzi ę ki którym 

Polska zdołała przetrwać straszliwe zagrożenia wojny i okupacji. Ich symbolem może być Krzysztof 

Kamil Baczyński, który ginie w przedostatnim powstaniu romantycznym - w Powstaniu Warszaw

skim. Okres drugiej wojny światowej, podobnie zresztą jak pierwszej, przyniósł w kulturze nieby

wały wprost rozkwi t stereotypów romantycznych . Niewielu tylko twórców zdołało się spod ich wła 

dzy uchylić. 

I wreszcie trzecia kulminacja romantyzmu: ethos „ Solidarności" z lat 1980/81, który zyskał dość 

powszechne narodowe uznanie. Odwoływał się on do silnie zakorzenionego w świadomości polskiej 

zespołu wartości heroiczno-romantycznych, posługiwał się wzorcem szlachetnego polskiego ide

alizmu poświęcającego wszystko dla walki o wolność . Dlatego nieraz mówiono o ostatnim powsta

niu polskim, ale bezkrwawym. „Solidarność" przejęła i po swojemu rozbudowała ro mantyczną kul

turę emocjonalną, jej patetyczny patriotyzm i wierność niepodległościowym ideałom. Stan wojen

ny pogłębił tę romantyczną emocjonalność: manifestacje tożsamości narodowej wykorzystywa

ły symbole, gesty i rytuały kultury romantycznej, zwłaszcza zaś martyrologicznego mesjanizmu. 

Dziś jednak uczestniczymy w bolesnym i dramatycznym procesie: wygasaniu pewnego cyklu 

dziejowego w kulturze polskiej. Tak niedawne wzruszenia oddalają się w coraz bardziej niepowrot

ną przeszłość; niekiedy wydaje się, że pochodzą one z jakiejś odległej epoki historycznej . Pamiątki 

stanu wojennego bywają traktowane jak te z Powstania Styczniowego. Teatr romantyczny i post

romantyczny przestał budzić tak silne niegdyś emocje. W ogóle zauważany dość powszechnie kry

zys teatru może być traktowany jako zjawisko miarodajne dla całej sytuacji: w owym szczególnie 

czułym dla kultury miejscu zaznacza się utrata nici niewidzialnego, ale decydującego o wszystkim 

porozumienia między sceną a widownią. Nauczana zaś w szkole literatura romantyczna zaczęła 

nużyć swym natrętnym patriotyzmem, 
W tej sytuacji dyrektor Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (sic!) chciałby się zdobyć na czyn 

prawdziwie rewolucyjny: wyrzucić ze szkoły Kochanowskiego z Mickiewiczem. Szkoła - twierdzi ów 

dyrektor - ma dać umiejętność rozumnego obcowania z literaturą, a nie wiedzę historyczno-lite

racką. „Zaś jeśli młodzi ludzie czytają dziś Fol I eta, a nie poetów romantycznych, to może na współ

czesnych przykładach trzeba tę umiejętność wyrabiać". Wypow i edź jak wypowiedź; jest w niej na

wet pewna doza słuszności: w tym, co dotyczy od dawna zresztą uprawianej krytyki nauczania 

w szkole według reguł uniwersyteckiej historii literatury. Ale chodzi o co innego: to rzekomo no

woczesne, wolnorynkowe ba rbarzyństwo nie byłoby możliwe bez poczucia bezkarności i bezrad

ności, jakie rodzi załamywanie się na naszych oczach dotychczasowego systemu kultury polskiej. 

Przed wojną pod ławką młodzież czytała ówczesnego Folleta: Edgara Wallace'a, ale jakoś nikomu 

nie przyszło do głowy rob ić z tego normę literatury. 

Beztroskie manipulowanie kanonem lektur szkolnych jest w ogólności dość niebezpieczne. Ka

non szkolny, choć nieraz w odruchu krytycznym traktowany - i słusznie - lekceważąco, grotesko

wo i satyryczn ie, wyznacza jednak narodową przestrzeń kultury. Nie może być ona dowolnie za

pełniana produktami masowej kultury tworzonej w języku angielskim i często na dodatek wyjąt

kowo niestarannie tłumaczonej na polski. To byłby dopiero neokolonializm kulturalny. Porozumie

wanie s i ę w obrębie społeczności narodowej jest uwarunkowane nie tylko przez wspólny język po

toczny, ale również przez „ głę bokie" istnienie języka literackiego, który stanowi zbiornik znaczeń 

obiegających stale kulturę narodową. Jego osobliwa wielowarstwowość ujawnia się w rozmaitych 

sytuacjach. Weźmy na przykład język kabaretowy. Zawsze cieszył swoich odbiorców zręcznością 

odwołań do stylów współczesnych wypowiedzi w rozmaitych dziedzinach, ale i gęstością aluzji li

terackich. Takie: „Idźcie przez zboże, bo we wsi Moskal stoi", przewijające się przez wszystkie bez 

mała kabarety Olgi Lipińskiej, jest swoistym majstersztykiem kabaretowym, ożywiającym całą 



romantyczną, powstańczą, narodowo-ludową retorykę i obyczajowość. Wykonanie projekt u dy

rektora WSiP-u musiałoby doprowadzić do tego, że Polacy przestaliby rozumieć również swój ję

zyk kabaretowy. Profesor Antonina Kloskowska słusznie zwraca uwagę, że to, co wypadnie z kano

nu szkolnego, wypadnie ze świadomości narodu i że naród w ten sposób stanie się inny. 

Jesteśmy świadkami okrutnego paradoksu: osiągnięta niepodległość , do której zdobycia wszech

władny romantyzm przyczynił się w sposób zauważalny, niweczy teraz podstawę jego oddziaływa

nia. Kształtuje się w kulturze sytuacja odmienna od tej, która panowała w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, chociaż wielu wyobraża sobie prosty powrót do idei, zachowań i postaw sprzed po

nad półwiecza. Odmienność zaś położenia polega przede wszystkim na fakcie nieznanego dotych

czasowym dziejom rozwoju kultury masowej oraz jej technicznych środków przekazu . 

Wraz z przemianami ustrojowymi, gospodarczymi i politycznymi, które mają uczynić z Polski „nor

malny" kraj demokracji i wolnego rynku, osobliwa monol ityczność stylu romantyczno-symboliczne

go musiała się zachwiać. Ideały romantyczne straciły, chociażby powierzchowną i sprowadzającą 

się do frazesów, ale jednak siłę perswazyjną. Nastąpił w ogóle proces dezutopizacji społeczeństwa, 

nastała era trzeźwości i deziluzji , chociaż powszechnie dostrzega się pragnienie podtrzymywania 

dawnej bezpiecznej egalitarystycznej jedności. Jednak już „wielość" zaczęła się kłócić z „jednolito

ścią", „konkurencja" i „zdrowy egoizm" z „solidarnością", a „interes" (ekonomiczny przede wszyst

kim) z wartością (duchową głównie) . Jednolita kultura, która pełniła dotychczas przede wszystkim 
funkcje kompensacyjne i terapeutyczne, nie może - dokładnie tak samo jak dotąd - funkcjonować 

w społeczeństwie, które ma stać się demokratyczne, to znaczy zróżnicowane i zdecentral izowane, 

objawiające rozmaite potrzeby, również kulturalne. Bezkrytyczne „zakochanie we własnej piękno

ści", wpojone nam przez romantyków i Sienkiewicza, bezlitośnie schlastane przez Gombrowicza, 

tak skutecznie ratujące nas w permanentnych stanach słabości, klęski i upadku, nie ma już szans 

dłuższego przetrwania, mimo że nadal jesteśmy słabi. Ale słabi w inny sposób. 

Do wszystkich bowiem naszych nieszczęść dołącza się jeszcze i to, że straciliśmy okalające stale 

nasze postacie romantyczne piękno, nasz ideał bohaterstwa, raz utajony, raz jasny, lecz stale nam 
towarzyszący. Zaczyna blednąć heroizm romantyczny - to wspaniałe marzenie zbiorowości o sobie 

samej. Może to zresztą nasze główne nieszczęście. Czy staliśmy się już odrażający, brudni, źli? Nie 

możemy sami siebie kochać w swym ideale, i nikt nas już nie będzie kochał„. 

Mocą swej romantycznej systemowości kultura polska do tej pory była wyposażona w wielką siłę 

przyciągania, zwłaszcza dla wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Czy nadal jest w stanie 

zachować podobną swoją kondycję? Czy nadal będzie oddz iaływać i promieniować, skoro sama po

czuła się ugodzona w swym wnętrzu? 
Małgorzata Szpakowska opub l ikowała w „ Dialogu" esej pod znamiennym tytułem Bankructwo Wal

lenroda. Utrzymuje w nim, że moja - pisana zresztą od wielu lat - książka Życie pośmiertne Kon

rada Wallenroda mogła ostatecznie zostać zakończona dopiero u samego schyłku trwania mitolo

gii romantycznej. Spajające świadomość i nieświadomość narodu mity romantyczne, ufundowa

ne na szczególnym duchowym rozumieniu ojczyzny i żądaniu bezgranicznej ofiarności dla niej , 

zaczęły teraz pękać i rozsypywać się. Szpakowska sądzi, że „więź społeczna polega nie tylko na 

wspólnym zaspokajaniu pot rzeb i na wspólnie wyznawanych wartościach, lecz także na uczestnic

twie w skomplikowanej tkance mitologicznej, którą zbiorowość oplata swe niewypowiadane praw

dy". Trwałość mitologii romantycznej w Polsce jest czymś zadziwiającym, ale dziś pozostały tylko 

jej resztki, z którymi tak trudno się pożegnać. I autorka pod koniec stawia dramatyczne pytanie : 

„ Jaka jest ta nasza nowa mitologia, której nie poznamy, póki się nie rozpadn ie?". 

Odpowiedź rysuje się jako coś niezwykle trudnego - tym bardziej, że Szpakowska pesymistycznie 

uchyla właściwie jej możliwość w tym momencie i odkłada ją aż do chwili rozpadu nowej mitolo

gii. Można próbować jednak naszkicować pewną metodologię postępowania w rozeznaniu obecnej 

sytuacji i postawienia czegoś w rodzaju diagnozy. 
Koniec wieku zbiegł się z ogłoszeniem „ końca historii ". Słynny artykuł Koniec historii? opubliko

wał Fukuyama w połowie 1989 roku . Obwieścił w nim zwycięstwo na całym świecie idei liberalno-



demokratycznej. Posługując się schematem Hegla, odpowiednio zinterpretowanym przez Alexan
dra Kojeve, uznał wyłanianie s ię tzw. uniwersalnego państwa homogenicznego, państwa liberal

nego i demokratycznego, za kres dziej ów. „Koniec histori i nie oznacza jednak z konieczności, wy

jaśnia Fukuyama, że wszystkie społeczeństwa stają się z gruntu liberalne, a tylko - że nadszedł 

kres ich ideologicznych pretensji do reprezentowan ia innych, wyższych form ludzkiej wspólnoty ". 

Oczywiście pojawią się rozmaite sprzeczności - Fukuyama wymienia problemy nastręczane przez 

religię i nacjonalizm, ale jego zdaniem są one do rozwiązania w ramach liberalizmu, który zakła

da śmierć wszelkich ideologii oraz postępujące „u-wspólno-rynkowienie" stosunków międzynaro

dowych i w związku z tym zmniejszenie prawdopodobieństwa konfliktu na dużą skalę między pań

stwami. 

Najsłynniejszy artykuł świata , jak go nazwano, wywołał gigantyczną dyskusję w Ameryce i w Eu

ropie. Zdecydowanie zakwestionowano prawie wszystkie twierdzenia autora, wyraźnie lekceważą
cego zagrożenia ze strony nacjonalizmów. Właśnie w erze umiędzynarodowienia w niespotykanym 

dotychczas stopniu więzi gospodarczych doszło do ostrego ujawnienia się nacjonalizmów różne

go rodzaju. Odrzucono też prześw iadczenie Fukuyamy, że historia może m ieć koniec. Spór doty

czył pośrednio również oświeceniowych poglądów autora na istotę człowieka . „ Wiara w kon iec hi

storii za kłada w iarę w koniec natury lu•J .:'.ki ej, a co najmniej jej złych skłonności", pisał Wieseltier. 

Samuel P. Huntington dowodził, że teoria końca historii wykazuje skłonność do niedoceniania sła
bości człowieka i irracjonalności natury ludzkiej. Przyjmuje, iż ludzie jako istoty rozumne będą zaj

mować się wyłącznie swoim dobrobytem i nie zechcą narażać go wplątując się w wojny czy w kon

flikty ideologiczne. A przecież: „ ludzie bywają czasem racjonalni, wiel koduszni, twórczy i mądrzy, 

bywają jednak także głupi, samolubni, okrutni i grzeszni. ( „ . ) Póki istnieją ludzie, nie ma wyjścia 

z udręk historii". 
Jest to dla mnie mimo wszystko stwierdzenie pocieszające, gdyż według Fukuyamy kres histo

rii oznacza faktycznie również kres kultury. Koniec historii to kompletna demitologizacja społe-

czeństw. Zajęte tworzeniem dobrobytu materialnego nie będą doświadczały pokus wyobraźni. 

Sam Fukuyama mówi o nadejściu „bardzo smutnej epoki", w której będzie dominowała kalkula

cja ekonomiczna oraz bezustanne rozwiązywanie problemów technicznych. Zabraknie jego zda

niem motywacji do twórczości, która uwiędnie w uściskach liberalnego technokratyzmu. „ W okre

sie posthistorycznym nie będzie ani sztuki, ani filozofii, a tylko stała opieka nad muzeum ludzkiej 

historii". Można sądz i ć, że w pewnym sensie ta przepowiednia już się spełniła w prądzie zwanym 

postmodernizmem. Bywa on traktowany jako muzeum, czasem - j ako śmietn ik odpadków róż

nych kultur, w którym rozmaite cytaty, konwencje i aluzje wchodzą ze sobą w bezustanne konfi

guracje, które wsza kże nie są inspirowane przez wyobraźnię, ponieważ nie ma już niczego nowe

go do wymyślenia. Może to być jakaś forma dekadentyzmu końca wieku, bawiącego się rozpadem 

i poszukującego w nim mądrości. 

Ani teza o „ końcu historii", ani tak rozumiany postmodernizm nie są jednak lekarstwem na nasze 

kłopoty. Obawiałabym się igrania rozpadem. Pytanie ty lko, o ile możliwy jest projekt całości, co 

postmodernizm właśnie kwestionuje. 

Jakkolwiek Franc;ois Fu ret narzeka: „Ty le było hałasu i zamieszania, a jednak ze Wschodniej Euro

py roku 1989 nie wyłoniła się ani j edna nowa idea", to przecież nie oznacza to wcale, że wraz z de

mokracją i plural izmem musimy przej ąć poglądy przed chwilą omawiane, gdyż pozostaje nam tyl

ko naśladownictwo. Ralf Dahrendorf w swych Rozważaniach nad rewolucją w Europie jest skłon

ny sądzić, że „ fundamentalne odkrycie współczesności: społeczeństwo otwarte", które nie daje się 

traktować d o g m a tycz n i e czy d o k try n a I n i e, będąc dawną ideą - jest jednocześnie 

główną zdobyczą Europy Środka. 
Dahrendorf odrzuca manifest Fukuyamy, w którym dopatruje się zgubnego ogłoszenia panowa

nia jednego systemu. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wydobyły się z zamknięcia po to, by 

móc się otworzyć. Możliwości budowy otwartego społeczeństwa jest wiele; ważne, by wyzwolić 

się z wszelkich „ systemów" i „ doktryn", gdyż grożą one zniewoleniem. Nie po to Europa Środko-



wo-Wschodnia pozbyła się jednego systemu, by popadać w inny. „Trzeba to mocno podkreślić: je

śli kapitalizm jest systemem - pisze Dahrendori - to należy z nim walczyć tak samo zdecydowanie 

jak z komunizmem". 

Jaka może być pozycja kultury w kształtującym się społeczeństwie otwartym? Badacze uświada

miająjej szczególne położenie w reżimach totalitarnych: zamiłowanie ludzi do kultury to kompen

sacja, to „swego rodzaju substytut innych wartości, których są pozbawieni". „Kiedy nacisk słabnie 

- pisze Dahrendori - rzucają się na brukowe pisma, hamburgery, maszyny do zmywania, błysz

czące motocykle i wakacje na Costa Brava. Dobrze by było, gdyby można ocalić kilka głębszych 

wartości, ale trudno powiedzieć, jak to zrobić". Wiedza o naturze ludzkiej skłania do stwierdze

nia, że nawet gdyby rząd dotował „dobre" filmy i „ klasykę", ,.ludzie i tak woleliby oglądać kiepskie 

melodramaty i czytać tandetę albo w ogóle przestaliby czytać". 

Z przytoczonych rozważa ń wynika, że przewagi, jakie kompensacyjnie doświadczana kultura po

siadła w reżimie totalitarnym, należą do przeszłości i mijają wraz z tym reżimem. Jest to znów jed

na z tych gorzkich prawd, z którymi trudno się pogodzić. 

Chociaż niewątpliwie jesteśmy świadkami ustępowan ia kultury wysokiej i kultury popularnej przed 

zamerykanizowaną kulturą masową, to jednak może powinniśmy powiedzieć sobie, że jeszcze 

nie wszystko stracone . Nadzieję podobną można by czerpać z przeświadczen ia , że społeczeństwo 

otwarte nie musi naśladować w najdrobniejszych szczegółach tego, co cechuje inne społeczeń

stwa otwarte. Jest w stanie, właśnie dlatego, że jest o t w a r te w ro z m a i t y c h k i e r u n -

kach, zachować to, co uznaje dla siebie za właściwe. Amerykanizacja budzi poważne zastrzeże

nia w rozmaitych środowiskach kulturalnych Europy, znamy nawet dość drastyczne wypowiedzi za

równo Francuzów, jak i Niemców, którzy chcieliby często zachować cechy może nie tyle swoje na

rodowe, ile europejskie. Z kolei podnosząca s ię zdecydowanie krytyka układów z Maastricht jest 

przede wszystkim krytyką integracji europejskiej, pojmowanej na sposób bi u r o k raty cz ny. 

Zjednoczona Europa ma być wspólnotą polityczną i kulturalną, a nie - jak pisał francuski kare-

spondent „ Gazety Wyborczej " - „zimną machiną zarządzaną przez niekontrolowanych przez niko

go, pozbawionych tożsamości biurokratów". W cyklu artykułów zamieszczonych w „ Le Nouvel Ob

servateur" strach przed Maastricht bywa określany jako przede wszystkim „ strach przed wykorze

nieniem". 

Jako naczelny pojawia się zatem znów problem tożsamości narodowej i tożsamości europejskiej . 

Politycy w Polsce odczuwają bardzo silnie konfrontację zwolenników liberalnego społeczeństwa 

otwartego i reprezentantów tradycyj nych wartości. Uważają, że ten konflikt trzeba przekształ

cić w komprom is i nie dopuścić do swoistej wojny domowej. Na terenie kultury przede wszystkim 

dochodzi do zderzen ia, które poprzez politykę decyduje o gospodarce: do przeciwstawienia, któ

re Marcin Kula określił jako możliwe a niebezpieczne starcie „wartości" z „modernizacją", obrony 

tradycyjnych wa lorów przed dążeniami liberalno-reformatorskimi. Nie chodzi o to, by podniecać 

walki między „ tradycjonalistami" a „ postępowcam i ", lecz by tworzyć ku lturę polską, w której jed

ni i drudzy czuliby s ię dobrze. To kultura właśnie winna się stać domeną kompromisu, zachowu

jąc przecież swój pluralizm i dążenie do odnowienia, kt óre jest jej stałą właściwością. Ba, ale jak 

to uczynić' 

Niektórzy badacze utrzymują, że skupianie kultury wokół wartości duchowych jest w ogóle 

charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej. Może więc od tej strony należałoby szukać 
wsparcia? Uzasadnienia takiego przekonania mógłby dostarczyć Vaclav Havel. Stanowczo repre

zentuje on pogląd (skądinąd bliski naszemu romantyzmowi), że korzenie polityki powinny tkwić 

w moralności. Wobec ogólnej presji pragmatyzmu i straszliwych konfliktów wzniecanych przez roz

maite partykularyzmy, trudno jest liczyć na popularność podobnej koncepcj i. Ale jednocześnie Ha

vel przecież podkreśla, że znajduje zrozumienie dla swego stylu myślenia w krajach Europy Za

chodniej, które odczuwają, jak to nazywa, „potrzebę ja kiejś transcendencji". Uwagę zwraca za

mieszczony w ameryka ńskim czaso piśmie tekst Havla z czerwca 1992 roku pod znamiennym ty

tułem Marzenie dla Czecho-Słowacji. Dając upust swemu upartemu idealizmowi, który okazuje 



się wszakże jak najbardziej na czasie, Havel podkreśla, że przetrwanie współczesnej cywilizacji 
jest ściśle uzależnione od ludzkiego ducha. Jeśli mamy uratować to, co najcenniejsze, a narażo

ne na zagładę w świecie groźnych konfliktów, musimy w jakiś sposób się opamiętać, podkreśla 

Havel. „Nazwałem kiedyś owo opamiętanie się ludzkości re w o I u c j ą e g zys te n c ja I n ą", 

odwołaniem się do ludzkiej świadomości, ludzkiego umysłu i ducha. Podział Czecho-Słowacji nie 

musi oznaczać tragedii . „Z państwem czecho-słowackim nie łączą mnie żadne sentymentalne wię

zi . Najwyższą wartością dla mnie jest nie państwo, ale człowiek i ludzkość", mówi Havel w jed

nym z wywiadów. Państwo jest po to, by służyć wszystkim wymiarom egzystencji istoty ludzkiej. 

„Marzenie dla Polski" może się okazać pokrewne „ marzeniu dla Czecho-Słowacji". Przeświadcze

nia Havla staną się pomocne, gdy zaczniemy myśleć o nowym paradygmacie kultury polskiej. Ja

kieś zarysy tego paradygmatu już może zaczynają się uwidaczniać . Wolność jednostki i napięcia 

tragiczna-ironiczne z niej wyni kające znajdą się w jego centrum. Filozofia egzystencji, wydobyta 
również z polskiego romantyzmu, lecz inaczej odczytanego, będzie nieodzownym składnikiem tego 

nowego myślenia, które powinno starać się zrównoważyć inspiracje kultury wysokiej i kultury ma

sowej, kultury ogólnonarodowej i poszczególnych kultur alternatywnych, kultury „swojej " i kultur 

„obcych". Najważniejsze wartości przeszłości nie muszą być wcale zaniechane. Ale całemu temu 

procesowi trudnej transformacji winna towarzyszyć świadomość niebezpieczeństwa w dobie, gdy 

wartośc i obracają się tak łatwo w antywartości, gdy patriotyzm przedzierzga się w nacjonalizm: 
koniecznej obronie wartości musi towarzyszyć ich uzasadniona krytyka, zapobiegająca temu, by 

stawały się absolutami. 

1990-1992 

LATA BO. XX WIEKU 

KALENDARIUM SU B IEK TYWNE 



1979 
• Początek wojny w Afganistanie 

• Koncert zespołu Boney M. na festiwalu w Sopocie 

• Krzysztof Zawadzki otrzymuje I nagrodę w konkursie recytatorskim za wierszyk O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci 

1980 
• VIII Zjazd PZPR - Edward Gierek ponownie wybrany I sekretarzem 

• Katastrofa samolotu na Okęciu, ginie m.in. znana piosenkarka Anna Jantar 

• Maanam debiutuje na festiwalu w Opolu piosenkami Boskie Buenos i Żądza pieniądza 

• Bojkot olimpiady w Moskwie przez USA i część państw zachodnich 

• Rekord świata w skoku o tyczce i słynny gest Kozakiewicza w Moskwie 

• Odbywa się I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie 

• Henryk Jaskuła kończy samotny rejs dookoła świata 

• Strajki w Polsce, podpisanie porozumień sierpniowych, powstanie „Solidarności" 

• Krzysztof Zarzecki już rozpoznaje czołówkę Dziennika telewizyjnego, która działa na niego 
kojąco 

• Wybuch wojny iracko-irańskiej 

• Ustanowienie pierwszego rekordu w układaniu kostki Rubika (54 s.) 

• Proces Bandy czworga w Chinach 

• Pierwsza radiowa transmisja Mszy św. w PRL 

• Czesław M iłosz otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla 

• Zwycięzcą X Konkursu Chopinowskiego zostaje Wietnamczyk Thai Song Dang 

• W Nowym Jorku ginie zamordowany przez fana John Lennon 

• Przeprowadzka do Poznania staje się traumatycznym przeżyciem dla Błażeja Peszka 

• Rozwiązanie zespołu Led Zeppelin 

Zmarli m.in. : Jean-Paul Sartre, Erich Fromm, Alfred Hitchcock, Josip Broz Tito, Ian Curtis 



1981 
• Drużyna Antoniego Piechniczka awansuje na Mundial w Hiszpanii 

• Wprowadzenie kartek na mięso i wędliny, masło , mąkę, kaszę i ryż 
(cukier reglamentowany jest od 1976 roku) 

• Premiera filmu Stanisława Barei Miś 

• Zamach na papieża Jana Pawła II 

• Lot pierwszego amerykańskiego wahadłowca Columbia 

• Zamach na prezydenta USA Ronalda Reagana 

• Robert Rumas jedzie po raz pierwszy do Jarocina, gdzie słucha Brygady Kryzys ze Skandalem 

• Ucieczka z Polski płk Ryszarda Kuklińskiego związanego od lat z wywiadem USA 

• Rockowy boom w Polsce - powstaje zespół Dezerter, pierwsze nagranie Lady Pank, 
Ciechowski zakłada Republikę 

• Błażej Peszek komponuje swój pierwszy utwór na fortepian - Marsz mrówek faraona 

• Wizyta Miłosza w Polsce, kolejki przed księgarn iami 

• W pogrzebie kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczą tłumy rodaków 

• Rozpowszechnianie się komputerów osobistych w USA 

• Arkadiusza Bryka lskiego przerażają pociski Cruise z zębami rekina - boi się, końca świata 

• Ślub księcia Karola i lady Diany Spencer w Londynie 

• Założenie zespołu Metallica 

• W gdańskiej Hali Olivia rozpoczyna się krajowy Zjazd „ Solidarności" 

• Pierwsze odnotowane przypadki HIV I AIDS w USA 

• W Polsce wprowadzony zostaje stan wojenny 

• W niedzielę 13 grudnia o 9 rano Juliusz Chrząstowski daremnie czeka na kogucika z Teleranka 

Zmarli m.in.: Jaques Lacan, Borys Polewoj, Krzysztof Klenczon, Bob Marley, 
Stefan Wyszyński , Tadeusz Kotarbiński 



1982 
• Bojkot aktorski w Polsce - odmowa występów w radiu i telewizji 

• Za pada decyzja o budowie metra Warszawie 

• Porwania do Berl ina rejsowych samolotów LOT-u: porywaczami są m.in. pilot i milicjant 

• Pierwsza emisja programu 5-10-15, który zastępuje program Drops 

• Wybu ch woj ny o Fa lklandy między Argentyną i Wielką Brytanią 

• Delegalizacja Sol id arności, rozw i ązanie NZS-u, ZASP-u, SDP 

• Juliusz Chrząstowski przystępuje do I Komunii Św iętej 

• Powstanie Listy Przebojów Trójki, we wrześniu I miejsce zajmuje Autobiografia Perfectu 

• Zwodowanie żaglowca szkoleniowego Dar Młodzieży 

• Papież Jan Paweł II kanonizuje Maksymiliana Marię Kolbego 

• Angielski snookerzysta Steve Davis uzyskał pierwszy zarejestrowany przez kamery 
telewizyjne break maksymalny 

• Rzecznik rządu Jerzy Urban obiecuje wysła ć śpiwory dla bezdomnych Amerykanów 

• Ukazuje się Thriller Michaela Jacksona, najlepiej sprzedający się album wszech czasów 

• Odnotowano pierwsze użycie emotikonu „: - )" 

• Pierwsza operacja wszczepienia człowiekowi sztucznego serca (Utah, USA) 

• Małgorzata Piekarz (Zawadzka), przepytuje kolegów w I klasie: Jesteś za partią 
czy za „Solidarnością"? 

• Polscy piłka rze zdobywają brązowy medal Mundialu w Hiszpanii 

• Człowiekiem Roku tygodnika „Time" zostaje komputer osobisty 

• Zawieszenie stanu wojennego od 31 grudnia 

Zmarli m .in . : Phil ip K. Dick, Romy Schneider, Rainer Werner Fassbinder, Ingrid Bergman, 
Władysła w Gomułka, Louis Aragon, Leonid Breżn iew , Grace Kel ly, 
Artur Rubinstein, Jan Ciszewski 



1983 
• Śmierć 19-letniego Grzegorza Przemyka pobitego przez milicję 

• Zaoczna kara śmierci dla Zdzisława Najdera, szefa sekcji polskiej Radia Wolna Europa 

• Apple Computer prezentuje komputer biurowy z myszką 

• Premiera film u Akademia Pana Kleksa 

• Dynamiczny rozwój wydawnictw drugiego obiegu 

• II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 

• Arnold Schwarzenegger otrzymuje obywatelstwo amerykańskie 

• Zniesienie stanu wojennego w Polsce, rozwiązanie WRON 

• Wybuch wulka nu Etna na Sycylii 

• ZSRR przyznaje się do zestrzelenia koreańskiego samolotu z 269 osobami na pokładzie 

• W USA sprzedano pierwszy telefon komórkowy 

• Anna Radwan kupuje w Peweksie p ierwszą kredkę do oczu (Yardley) i puder (Max Factor) 

• Ku kuczka i Kurtyka j ako pierwsi Pol acy zdobywają Gaszerbrum I, na leżący do Korony 
Himalajów 

• Po wyprodu kowaniu 521 311 sztuk zakończono produ kcję polskiego samochodu syrena 

• Pojawienie się na rynku pierwszych odtwa rzaczy CD 

• Po 6-miesięcznej przerw ie przywrócono reglamentację masła i innych tłu szczów 

• Starszy chłopak obejmuje ramieniem Małgorzatę Pieka rz ( Zawa dzką), oglądającą Kojaka 
w szpitalnej świetl icy; przejęta siedzi nieruchomo przez cały film 

• Inwazja USA na Grenadę i Panamę 

• Lech Wałęsa uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla 

Zmarli m.in. : Louis de Funes, Tennessee Williams, Gloria Swanson, Jerzy Andrzejewski, 
Miron Białoszewski, Luis Bunuel, Joan Miró 



1984 
~ Sejm PRL przedłuża swoją kadencję o półtora roku 

~ Władze PRL planują sprowadzenie ze Szwajcarii prochów prezydenta Mościckiego , protesty 
emigracji 

• Sąd wojskowy w Warszawie skazuje zaocznie Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci 

• Bojkot olimpiady w Los Angeles przez część państw socjalistycznych, w tym Polskę 

• W Warszawie powstaje Federacja Młodzieży Walczącej 

• Opady gradu wielkośc i piłek tenisowych w okolicach Monachium powodują ciężki e obrażenia 
300 osób i ogromne straty materialne 

~ Nagroda publiczności i dziennikarzy w Opolu dla Bogdana Smolenia za monolog A tam, cicho być 

• Proces działaczy KOR, Michnika, Kuronia, Romaszewskiego i Wujca, oskarżonych o chęć 
obalenia ustroju 

• Ukazuje się album The Unforgettable Fire grupy U2 

• Juliusz Chrząstowski dokonuje pierwszego nagrania piosenki (jest to Modern Talking) kasując 
muzykę Chopina 

~ Narodziny muzyki chodnikowej w Polsce, zwanej także disco polo 

~ Wielka Brytania i Chiny podpisują porozumienie o zwrocie Hongkongu 

• Anna Radwan nie dostaje się na Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie 

• Emisja pierwszego odcinka serialu Miami Vice w USA 

• Młodzi księża we Włoszczow ie in iqują strajk okupacyjny uczn iów w intencj i zawieszenia 
krzyży w szkole 

• Zamordowan ie księdza Jerzego Popiełuszki przez funkcj onariuszy SB 

• Indira Gandhi zostaje zamordowana przez dwóch sikhów z jej osobistej ochrony 

• Premiera filmu Terminator 

Zmarli m.in. : Jurij Andropow, Julio Cortazar, Michaił Szołochow, Michel Foucault, 
Richard Burton , Truman Capote, Jerzy Wasowski, Franc;:ois Truffaut 



1985 
• Mimo sprzeciwu „Solidarności" i OPZZ rząd stopniowo wprowadza podwyżki cen i ogranicza 

reglamentację 

• Wybór M ichaiła Gorbaczowa na sekretarza generalnego KC KPZR, początki pierestroj ki 

• Umowa o wznowieniu komunikacji lotniczej między Polską i USA 

• Przedłużenie ważności Układu Warszawskiego na 20 lat 

• W Gdańsku rozpoczyna się proces Michnika, Lisa i Frasyniuka 

• Barbara Wysocka zaczyna uczyć się gry na skrzypcach 

• Zamieszki kibiców na Stadionie Heysel w Brukseli, śmierć 39 osób 

• Pierwszy koncert Depeche Mode w Polsce 

• W Krakowie powstaje Ruch Wolność i Pokój 

• Premiera Super Mario Bros. - najlepiej sprzedającej się gry wideo w historii 

~ Koniec marzeń Krzysztofa Zawadzkiego o „ samochodówce" - rodzice zmuszają go do pójścia 
do liceum 

• Równocześnie w Londynie i Filadelfii odbywa się wielki charytat ywny koncert Live Aid 

• Odkrycie wraku Titanica 

• Reprezentacja Polski awansuje na Mundial w Meksyku 

• Arkadiusz Brykalski leży z pierwszą dziewczyną w czechosłowackim szpitalu 

• Zbigniew Religa dokonuje pierwszej w Polsce udanej transplantacj i serca 

• Telewizja ABC emituje premierowy odcinek serialu MacGyver 

• Trzęsienie ziemi w Meksyku, śmierć około 10 tys. ludzi 

• Działacz WiP-u , Wojciech Jankowski, skazany za odmowę pełnien ia służby wojskowej 

~ Pierwsza misja promu kosmicznego Atlantis 

• Małgorzata Piekarz (Zawadzka) na wakacjach w RFN kupuje sobie dżin sy w paski i małpkę 
mon chi-chi 

• Mieszkańcy Liechtensteinu wypowiadają się w referendum przeciwko równouprawnieniu 
kobiet. 

~ Rozpowszechnien ie się walkmanów 

• Garri Kasparow zostaje mistrzem świata w szachach 

~ Microsoft prezentuje rewolucyjny system operacyjny - Windows 1.0. 

Zmarli m. in . : Józef Mackiewicz, Arkady Fiedler, Leopold Tyrmand, Mare Chagal l, Enver Hodża , 
Wojciech Belon, Andrzej Kijowski , Heinrich Boli , Rock Hudson, Orson Welles, 
Yul Brynner 



1986 
• Eksperymentalna wolna sp rzedaż mięsa i przetworów z „nadwyżek produkcyjnych" w trzech 

województwach, popyt nadal przewyższa podaż 

• Katastrofa wahadłowca Challenger podczas startu do 25 misji 

• Wyniesienie na orbitę pierwszego modułu radzieckiej stacji orbitalnej Mir 

• Pierwsze odnotowane przypadki HIV I AIDS w Polsce 

• Aresztowanie Zbigniewa Bujaka ukrywającego się od 13 grudnia 1981 

• Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie 

• Rodzice Krzysztofa Zarzeckiego zabraniają mu iść na pochód 1-majowy, jak twierdzą, 
w obawie przed promieniowaniem 

• Wychowawca przynosi Małgorzacie Piekarz (Zawadzkiej) płyn Lugola do domu 

• Pierwsza emisja programu Teleexpress w TVPl 

• Według oficjalnych źródeł zadłużenie PRL osiągnęło 31,2 mld dolarów 

• Krzysztof Zarzecki skacze radości po wersalce, bo rodzice dostali talon na malucha „na 
eksport" 

• Grand Prix w Opolu dla Edyty Geppert za piosenkę Życie, kocham Cię nad życie 

• Sejm uchwala trzecią od stanu wojennego amnestię dla więźniów 

• Te lewizja Polska emituje premierowy odcinek serialu Alternatywy 4 

• Zamordowanie premiera Szwecji Olafa Palme 

• Barbara Wysocka gryzie w policzek Gabrysię Ku lkę i urządza w klasie histerię 

• Pierwsze za żelazną kurtyną wyścigi Formuły 1 na torze Hungaroring na Węgrzech. 

• Spotkanie Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa w Reykjaviku 

Zmarli m.in. : Jean Genet, Mieczysław Moczar, Benny Goodman, Wiaczesław Mołotow, 
Andriej Tarkowski 



1987 
• Bilans amnestii z 1986 roku - z zakładów karnych zwolniono 15 tys. osób 

• Wojciech Jaruzelski udaje się z wizytą do Włoch i do Watykanu 

• W sklepie komputerowym w Salt Lake City wybucha pierwsza paczka wysłana przez 
Unabombera 

• Katastrofa samolotu PLL LOT Tadeusz Kościuszko w Lesie Kabackim 

• Pierwszy publiczny happening Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławi u 

• 19-letni pilot Mathias Rust z Niemiec ląduje cessną na Placu Czerwonym w Moskwie 

• Emisja pilota serialu Moda na sukces, sprzedanego potem do ponad 100 krajów 

• Znajomy krawiec szyje na zamówienie pierwsze dżinsy dla Juliusza Chrząstowskiego 

• Rozpoczęcie budowy tunelu pod kanałem La Manche 

• Barbara Wysocka wita papieża Jana Pawła II na lotn isku w Warszawie 

• Ukazuje się pierwszy numer niezależnego miesięcznika „Res Publica" 

• Krzysztof Kieślowski kręci Krótki film o zabijaniu 

• Partia Konserwatywna pod wodzą Margaret Thatcher wygrywa wybory w Wielkiej Brytanii 

• Erich Honecker jako pierwszy przywódca NRD przybywa z oficjalną wizytą do RFN 

• Lech Wałęsa w im ieniu „Solidarności" wzywa do bojkotu referendum w sprawie reform 
gospodarczych 

• Rodzi się pierwsze polskie dziecko poczęte metodą in vitro 

• Krzysztof Zarzecki dostaje w prezencie przywieziony z Węgier plakat Michaela Jacksona 

• Linie Air Canada jako pierwsze zabraniają palenia tytoniu na pokładzie samolotu 

Zmarli m.in .: Alistair MacLea_n, Erskine Caldwell, Tadeusz Brzozowski, Dalida, Rita Hayworth, 
Stanisław Bareja, Fred Astaire, Pola Negri, Rudolf Hess, John Huston, 
Bob Fosse, Jean Anouilh, 



1988 
> W Polsce po raz ostatni zostaje wykonana kara śmierci 

> Zakończenie zagłuszania Rad ia Wolna Europa 

> Zn iesienie kartek na czekoladę i wyroby czekoladowe 

> Iracki atak chemiczny na kurdyjską Halabdżę, ginie około 5 tys. osób 

• Strajk komunikacji w Bydgoszczy i Inowrocławiu rozpoczyna falę protestów robotniczych 

> Eksplozja w magazynie amunicji w Rawa lpindi w Pakistanie, śmierć ponad 5000 osób 

> Podpisanie porozu mienia o wycofaniu wojsk radzieckich z Afganistanu 

> Juliusz Chrząstows ki kończy „z czerwonym paskiem " szkołę podstawową 

> Wizyta Ronalda Reagana w Moskwie, a Margaret Thatcher w Warszawie 

• Pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 

> Początek próbnej sprzedaży benzyny bez kartek w Polsce 

> Amerykanka Florence Griffith-Joyner ustanawia nowy po 21 latach rekord świata na 100 m 

> Demon stracje w krajach bałtyckich w rocznicę podpisan ia paktu Ribbentrop-Mołotow 

> Osama bin Laden zakłada w Afganistanie Al-Kaidę 

• Krzysztof Zawadzki ucieka z domu, by po raz pierwszy pojechać na festiwal do Jarocina 

• Spotkanie Kiszczaka z Wałęsą, narodziny idei Okrągłego Stołu 

> Pierwszy i ostatni lot radzieckiego wahadłowca Buran 

> Barbara Wysocka całuje się na czas w dwóch parach 

> Mieczysław Rakowski tworzy nowy rząd 

> Wybuch bomby w Boeingu 747 nad Lockerbie w Szkocji, śmierć 270 osób 

> „Osiemnastka " Błażeja Peszka - jego pierwszy papieros i już nie pierwszy alkohol 

> Powstaje Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie 

> Prymas Glemp występuje z wig ilijnym przesłaniem w telewizji 

Zmarli m.in. : Jonasz Kofta, Enzo Ferrari, Jan Himilsbach, Roy Orbison 



1989 
• Powtarzające się ucieczki marynarzy z polskich statków za granicą 

• Wyrok śmierci dla Salmana Rushdiego za obrazę islamu w Szatańskich wersetach 

• Wiosną Juliusz Chrząstowski po raz pierwszy całuje się z dziewczyną w parku 

• Katastrofa tankowca MT Exxon Valdez u Wybrzeży Alaski 

• Podpisanie porozumień Okrągłego Stołu, rejestracja „Solidarności " 

• Na Stadionie Dziesięciolecia występuje Stevie Wonder 

• Błażej Peszek zdaje maturę 

• Wybory do Sejmu kontraktowego - powstanie „Gazety Wyborczej " 

• Masakra studentów na Placu Tian'anmen w Pekinie 

• Zniesienie kartek na mięso na terenie całego kraj u, cena dolara przekracza 10 tys . zł , niektóre 
artykuły drożeją w sierpniu siedmiokrotnie 

• Trzęsienie ziemi w rej onie San Francisco 

• Tadeusz Mazowiecki otrzymuje misję t worzenia rządu 

• Zburzenie Muru Berlińskiego, Kohl ogłasza 10-punktowy program zjednoczenia Niemiec 

• Barbara Wysocka odmawia pójścia do kościoła i ucieka z domu na dwie godziny 

• Rozwiązanie ZOMO i ORMO 

• W TVP Dziennik telewizyjny zastępują Wiadomości 

• Lech Wałęsa przemawia w Kongresie USA 

• Aneta Kręglicka zostaje Miss Świata 

• Sejm przyjmuje plan Balcerowicza 

• Inwazja USA na Panamę 

• Egzekucja Nicolae i Eleny Ceausescu w Rumunii 

• Vaclav Havel zostaje prezydentem Czechosłowacji 

Zmiana nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska z dniem 31 grudnia 1989 

Zmarli m. in.: Hirohito - cesarz Japon ii, Józef Cyrankiewicz, Salvador Dali, Sergio Leone, 
Laurence Olivier, Kazimierz Deyna, Bette Davis, Jerzy Kukuczka, 
Samuel Beckett, Andriej Sacharow 

źródło: Internet , Wikipedia 
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Serdecznie dziękujemy pani profesor Marii Janion za wyrażenie zgody 

na przypomnienie w programie jej głośnego tekstu. 
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UTOPIA 
BĘD ZIE 
ZARAZ 

SPE K TA K L M I CHAŁA ZA DARY 

KOLAŻ SCENI CZNY Z WYKORZYSTANIEM TEKSTÓW 

PAWŁA DEMIRS KI E GO, PIOSENEK Z LAT 80. ORAZ 

„ KSIĄG NARODU POLSKI EGO" ADAMA MICKIEWICZA 

Premiera 16 styczn ia 2010 na Dużej Scenie 

scenografia _ _ Robert Rumas 
opracowanie m uzyczne i aranżacje __ Jacek Budyń Szymkiewicz 

kost iumy __ Julia Kornacka 
reżyseria światła __ Artur Sienicki 

obsada: 

Anna Radw an-Gancarczyk 
Barbara Wysocka 

Małgorzata Zawadzka 
Arkadiusz Brykalski 

Juliusz Chrząstowski 
Błażej Peszek 

Krzysztof Zarzecki 
Krzysztof Zawadzki 

oraz Jan Peszek 

asystent reżysera __ Łukasz Korczak (WRD PWST) 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory: Ulica / Ulica miasta, słowa i muzyka: Igor Czerniawski, 
Jarosław Lach, Paweł Kukiz, oryg. wyk.: Aya RL (Aya RL, 1985); Centrala , słowa i muzyka : Robert Brylewski, 
Tomek Lipiński , oryg. wyk. : Brygada Kryzys (Brygada Kryzys, 1982); Esencja , m uzyka i słowa: Wojciech 
Waglewski, o ryg . wyk. : Voo Voo (Sno-powiązałka, 1987); Dmuchawce, latawce, wiatr, słowa : Marek 
Dutkiewicz, muzyka : Romuald Lipko, z rep. Urszu li (Urszula, 1983); Kochaj mnie, słowa: Tomasz Budzyński, 
muzyka: Armia, oryg. wyk. : Armia (Legenda, 1990); Dobranoc Panowie, słowa : Agnieszka Osiecka, muzyka: 
Seweryn Krajewski, z rep. Maryli Rodowicz (Gejsza nocy, 1984); Playa Girón, m uzyka i słowa : Si lvio Rodriguez, 

oryg . wyk. : Silvio Rodriguez (SP, 1974) . 

Narodowy Stary Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
za łożony w 1781 roku , sezon 178 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny __ Mikołaj Grabowski 
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sufler __ Marta Baster-Górecka 
światło Marek Kos 
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pracownia krawiecka damska __ Elżb i eta Rachwał 

pracownia krawiecka męska __ Fryderyk Kałkus 
pracownia butaforska _ _ Jerzy Cieśli cki 

pracownia malarska _ _ Małgorzata Ta laga 
pracownia stolarska __ Zbigniew Wąsik 
pracownia ślusarska __ Adam Rojek 
pracownia tapicerska __ Jan Regulski 
kierownict wo techniczne _ _ Krzysztof Fedorów, Tadeusz Ku lawski 
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Pre m i er a 

16 stycznia 2010 ~ 

Przedstawienia stanu wojennego - Mord w katedrze i Antygona 

W stanie wojennym twórcy kultury, w tym ludzie teatru, podobnie jak większość społeczeństwa, wystąpili przeciw reżimowi -
bojkotując oficjalne med ia, przerywając realizacje filmów, tworząc przedstawienia poza oficjalnym obiegiem. Teatry, które po 
okresie zawieszenia wznowiły działalność, byty inwigilowane przez specjalny Wydział Służby Bezpieczeństwa . Dyrektor Starego 
Teatru Stanisław Radwan i dwaj czołowi reżyserzy naszej sceny zrealizowali w tym czasie przedstawienia, które poprzez swą treść 
i symbolikę, zostały w sposób „szczególny" odczytane przez widzów, były to: M ord w katedrze Tomasza Eliota w reżyserii Jerzego 
Jarockiego oraz A ntygona Sofoklesa w reżyseri i Andrzeja Wajdy. Krytycy w swych sądach o inscenizacjach podzielili się na dwa 
obozy: na tych bardzo „za" i tych bardzo „przeciw". Oficerowie krakowskiej SB zebrali grube teczki materiałów operacyjnych na 
temat nastrojów podczas spektakli, poglądów politycznych zespołu Starego Teatru i kontaktów z Kurią Biskupią „solidarnościowego" 

dyrektora Radwana. 

- Mord w katedrze 
premiera: 1kwietnia1982, Katedra Wawelska 

Jerzy Jarocki 
( ... ) Jeszcze przed Bożym Narodzeniem, dotarł do mnie „emi
sariusz" z Warszawy - Jerzy Juk-Kowarski z listem od Gustawa 
Holoubka, z propozycją rozmowy w Warszawie i z odpowied
nią przepustką na podróż (obowiązywały w stanie wojen
nym - przyp. red .). W pierwszych dniach stycznia bylem już 
w Warszawie. Propozycja była taka: nie czekaj ąc na oficjal
ne otwarcie teatrów, rozpocząć pracę nad Mordem w katedrze 
Eliota i z aktorami Teatru Dramatycznego przygotować przed
stawienie w którymś z warszawsk ich kościołów, najlepiej w ka
tedrze św. Jana. 
Propozycję, z zachwytem wielkim, przyjąłem, ale po konsu lta
cjach ze Staszkiem Radwanem, ówczesnym dyrektorem Starego 
Teatru, zaproponowałem dołączyć Kraków, katedrę na Wawelu 
i zespół Starego Teatru. 
W ten sposób pierwsza propozycja nabrała większego odde
chu, stała się akcją, grą , jak ją nazwaliśmy - na dwa fo rtepiany. 
Pierwszą reakcją teatru, ludzi teatru na stan wojenny. 
(„.) Ta poetycka misteryjna sztuka, jak żadna inna, odnosiła 
się do naszej rzeczywistości. To o nas, o Polsce roku 1982 opo
wiadał Chór Kobiet miasta Canterbury, który w kościele szu
kał wsparcia i obrony. To o gwałcie i przemocy naszej ludowej 
władzy opowiadał Biskup Becket w swoich monologach, a za
bójcy Biskupa jed noznacznie przedstawiali się tu jako politycz
ni mordercy. 
To nie teatr aluzji, to już było czarno na białym: zabójcy bezpo
średnio po morderstwie, przemawiający do publiczności , wyja
śniający demagogicznie i bezwstydnie, swoje „prawo" do prze
mocy. To była nasza rzeczywistość . Nasza tragifarsa. Drugim 
atutem była możliwość zagrania w kościele, miejscu ekstery
torialnym, dająca nam nadzieję na pewną niezależność od po
litycznych decydentów. Trzecim, wspomniana już, możliwość 

gry „na dwie kated ry" w Warszawie i Krakowie. Tego nie będzie 
można ukryć, wyciszyć, nawet jeśli „zdejmą" - to musi być za
uważone. („.) 
W Warszawie dla Becketa-Holoubka udało się pozyskać 

z Muzeum Archidiecezjalnego dwa oryginalne rekwizyty - pra
wie relikwie - i nfułę i pastorał ks. Prymasa Tysiąclecia , a w 
Krakowie dla Becketa Jerzego Bińczyckiego szatę pontyfikaln ą, 
ornat Jana Pawła Il , w którym występował w roku 1979 na kra
kowskich Błoniach. 
Oba przedstawienia miały najlepszą, w swoich teat rach, ob
sadę aktorską. Poza wymien ionymi Gustawem Holoubkiem 
i Jerzym Bińczyckim grali: w Warszawie - Marek Bargiełowski, 
Bogusz Bilewski, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Łapicki , Tomasz 
Stockinger, Karol Strasburger, Witold Skaruch, Zbigniew 
Zapasiewicz; w Krakowie - Krzysztof Globisz, Edward 
Lubaszenko, Jerzy Radziwiłowicz, Wiktor Sadecki, Jerzy Trela; 
w Chórze Kobiet w Warszawie: Maria Chwalibóg, Ewa Deców na, 
Halina Dobrowolska, Mirosława Krajewska, Halina Łabonarska, 

Zofia Rysiówna; w Krakowie - Alicja Bienicewicz, Anna Dymna, 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Danuta Maksymowicz, Dorota 
Pomyka ła, Anna Polony. 

„Rzeczpospolita" 14-15 XI! 1996 

Przedstawienie Mord w kated rze Jerzy Jarocki buduje w dwu 
segm entach, rozmieszczając j e w dwu różnych miejscach świą
ty ni wawelskiej. Pierwszą część - obejmującą sceny oczekiwania 
wiernych na A rcypasterza, rozm owy j ego współpracowników, 
powrót arcybiskupa, obrazy k uszenia - rozgrywa przed konfe-

sją św. Stanisława . Drugą. część - kazanie, nieszpory, przyby 
cie rycerzy, śmierć Tom asza - przenosi do p rezbiterium na stop 
nie ołtarza i na ambonę. Ten znakomity mistrz sceny, autor wy 
myślnych pomysłów reżyserskich, olśniewający widza zaskaku
jącymi skojarzeniami semantyczny mi w dotychczasowych swo
ich inscenizacjach okaza ł w Mordzie„. wielką powściągliwość, 
umiar i takt artystyczny, chowając się całkowicie za Eliota, po
zwalając mówić samemu tekstowi, j ego walorom poetyckim 
i m uzyczny m . Do jego sukcesu - jeśli słowo sukces j est tu wła 
ściwe - przyczyniła się świetna m uzyka Stanisława Radwana, 
nowoczesna i t radycyj na j ednocześn ie, ewokująca nastrój wido
wiska relig ijnego, zak orzenionego całkowicie w ry tuale kościel

nym i j ego symbolice, sięgająca do środków stylizacji, odwołują
ca się do chorału gregoriańskiego, do polskiej pieśni kościelnej, 
do muzyki konkretnej; p rowadzona w tonacji uroczys tej i pate
tycznej , ale także lirycznej, nie wolnej od nerwowości i drama
tycznego kontrapunktu. 

Bronistaw Mamoń, „Tygod nik Powszechny" 23 V 1982 

Warszawską inscen izacj ę pokazano w kated rze św. Jana tylko 
6 razy, w Kated rze Wawelskiej zagrano przez niemal rok - 47 
spektakli, 4 razy Stary Teatr wystąpił zagran icą . Podczas przed
stawień obie katedry otaczaty kordony MO i ZOMO, wchodzą

cych na spektakl widzów k ilkakrotn ie kont rolowano. 

Antygona 
premiera: 20 stycznia 1984, Stary Teatr 

N a czy m polega niezwykłość i inność tej Antygony, którą wysta
wił Waj da? Przede wszystkim n ie jest to Antygona historyczna, 
w której cały wysiłek reżysera zmierzałby do rekonstrukcji epo
ki i dokumentowania wierności jej realiom. Wajda rozgry wa ją 
w kostiumie i dekoracjach współczesnych z dyskretną sugestią na 
antyk. [----][Ustawa z dn.31 VII 81 r„ O kontroli publikacji i wi
dowisk, art.2 pkt. i (Dz.U. nr 20, poz. 99, zm: 1983 Dz . U. nr 44, 
poz. 204) („Tygodnik Po wszechny" drukował w tym czasie teksty 
ujawniając ingerencję cenzury - przyp. red.) 
(.„) Antygonę w inscenizacji Wajdy odczytać można jako pora
żającą mrokiem relację o zbrodniach tyranii, k tóra niszczy, zabi
ja wszystko to, co j ej się sprzeciwia, nie podporządkowuje, stawia 
opór - ja ją j ednak odebrałem jako ekstatyczny hy m n na cześć we
wnętrznej suwerenności człowieka, {----] [Us tawa z dn. 31 VII 81 
r„ O kontroli publikacji i widowisk, art.2, pkt.I] 

Bronisław Mamoń, „Tygodnik Powszechny" 29 I 1984 

Niestereotypową wierność zawdzięcza Wajda - paradoksalnie - chó
rowi, który potraktowany został jako włączająca się w akcję grupa 
12 „żywych ludzi" nie osadzonych wcale w realiach tragedii. Ubrana 
nam współcześnie, j ak gdyby w im ieniu widzów - aktorska grupa in
geruje w materiał uniwersalnej przypowieści po to, by odnaleźć w nim 
wszystkie egzystujące w otaczającym świecie konteksty znaczeniowe. 
Pomysł przebieranki do każdego wyjścia nie drażn i, a wręcz prze
ciwnie - zaskakując widza, wytwarza a tmosferę. W scenie korona
cji Kreona sprawia, że jest to hołd tebańskich prominentów, złożony 
nowemu władcy we współczesnych, urzędniczych garniturach „pod 
orderami". W mowie tronowej Kreon - zgodn ie z hemologiczną za
sadą Sofoklesowej tragedii - udowodnić ma przecież przed obywa
telami tebańskimi słuszność zakazu pogrzebania wroga ojczyzny. 
Demonstracja przebranych w dżinsy studentów, niosących transpa
renty i wizerunki nieszczęsnej dziewczyny skazanej już za przekro
czenie zakazu, przypada na zaplanowaną. przez Sofoklesa scenę la
mentu (kommós), przestrzegająca ostatecznie króla. Potępiając zaś 

decyzję władcy i namawiając raz jeszcze do jej zmiany, chór przeista
cza się w kolejnym wyjściu w znaną nam z p raktyki codziennego ży
cia robotniczą grupę w waciakach i kaskach. Wreszcie, kiedy w ostat
nim spotkaniu z widzami (na oklaskach) pojawiają się cztery młode, 
atrakcyjne dziewczyny w towarzystwie ośmiu mężczyzn, a wszyscy 
już w tych prywatnych ubraniach, w których za chwilę udadzą się do 
domu, decyzja Wajdy nie nosi cech dziwacznego pomysłu, ale udane
go procesu odnowienia chwytu. 

Krzysztof Miklaszewski, „Dzienn ik Polski" 17 ll 1984 

opracowała El żbieta Bińczycka 


