


Maria Janion Zmierzch paradygmatu 
(fragment) 

X 

Jesteśmy świadkami okrutnego paradoksu: osiągnięta niepodległość, do której zdoby
cia wszechwładny romantyzm przyczynił się w sposób zauważalny, niweczy teraz podsta
wę jego oddziaływania. Kształtuje się w kulturze sytuacja odmienna od tej, jaka panowała 
w dwudziestoleciu międzywojennym, chociaż wielu wyobraża sobie prosty powrót do idei, 
zachowań i postaw sprzed ponad półwiecza. Odmienność zaś położenia polega przede 
wszystkim na fakcie nieznanego dotychczasowym dziejom rozwoju kultury masowej oraz 
jej technicznych środków przekazu. 

Wraz z przemianami ustrojowymi, gospodarczyn1i i politycznymi, które mają uczynić 
z Polski „normalny" kraj demokracji i wolnego rynku, osobliwa monolityczność stylu ro
mantyczno-symbolicznego musiała się zachwiać. Ideały romantyczne straciły, chociażby po
wierzchowną 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 „jednolitością", „konkurencja" i „zdrowy egoizm" 
z „solidarnością", a „interes" (ekonomiczny przede wszystkim) z .wartością" (duchową głów
nie). 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 zdecentralizowane, objawiające 
rozmaite potrzeby, również kulturalne. Bezkrytyczne „zakochanie we własnej piękności", 
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 okalają
ce stale nasze postacie romantyczne piękno, nasz ideał bohaterstwa, raz utajony, raz jawny, 
lecz stale nam towarzyszący. Zaczyna blednąć heroizm romantyczny - to wspaniale marze
nie 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 ... 
( ... ) 

Najważniejsze wartości przeszłości nie muszą być wcale zaniechane. Ale całemu temu 
procesowi trudnej transformacji winna towarzyszyć świadomość niebezpieczeństwa w do
bie, gdy wartości obracają się tak łatwo w antywartości, gdy patriotyzm przedzierzga się 
w nacjonalizm: koniecznej obronie wartości musi towarzyszyć ich uzasadniona krytyka, za
pobiegająca temu, by stawały się absolutami. 

Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, w: Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, Tower Press, Gdansk 2000. 
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Stefan Chwin 

Przyglądając się wydaneniom po katastrofie, odnoszę wrażenie, że myliła się Mańa Janion, mó
wiąc o końcu romantycznego paradygmatu. Przeciwnie, w tej chwili został on wzmocniony. Polacy mają 
głębokie przekonanie, że są ofiarami historii, Katynia, kolejnych wojen i już widać tendencję do łącz.enia 
katastrofy pod Smoleńskiem z innymi tragediami narodowymi. Niepokojące jest sięgarńe po retorykę 
mistyki poległych. To był przeóei wypadek, a nadaje mu się rys mityczny. ( ... ) Polacy rozpoznają się jako 
ofiary, co jest bardzo niepokojące, ta chwila płaczu potwierdz.a, jak dobrze się w tej roli czujemy. Czy
nimy z tego bardzo silny element naszej autoidentyfikacji, budujemy tożsamość i dwnę narodową na 
tragediach, które potem eksponujemy przed całym światem, przekonani, że to one czynią nas lepszymi. 
W tej chwili ludzie są po raz kolejny przekonani, że Polska wisi na krzyżu jak w trzeciej cz.ęści „DLi.adów" 
Mickiewicza. 

Odchodzenie, które daje nadzieję. Wprost, nr 17 /20 lO 
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Pogrzeb w patriarchacie 

Kazimiera Szczuka: Stało się już chyba dla wszystkich jasne, że polska kultura jest nie
zdolna do sfonnułowania nowych definicji, nowych pojęć, nowej tożsamości. Udowod
niła to - po pierwsze - katastrofa smoleńska, a po drugie - obchody rocznicy „Soli
darności''. Katastrofa lotnia.a nie była wydarzeniem rocznicowym, ale szybko się nim 
stała, skoro nazwano ją „Katyniem 2010". Ludzie byli zaskoczeni, że nagle rzeczywistość wskoczyła 
w zapomniany, mesjanistyc:zno-patriotyczny schemat. Niby już tę romantyczną martyrologię pożegna
liśmy, a tu ten język z całą mocą ... 
Piotr Najsztub: Wrócil 
Kazimiera Szczuka: Nie musiał wracać, c.ały czas był z nami. Tyle że mało kto zwracał na to uwagę. 
W końcu ludzie zajmują się na co dzień bardziej pożytecznymi rzecr.ami niż obserwowanie romantycz
nych symboli W momencie kryzysu narodowej wspólnoty okizało się, że nie znamy innego mówienia, 
myślenia, odczuwania, że musimy sakralizować nieszczęście i nadawać mu głębszy, dziejowy sens. Oto 
Polacy jako naród wybrany znów odnieśli męczeńską ranę, złożyli z siebie ofiarę. To przeżycie jest narcy
styczne i masochistycme, bo ofiara złożona zostaje przez naród w swojej własnej sprawie. ( ... ) Za cenę 
krwi przelanej zdobyliśmy zloty laur i palmę pierwszeństwa dla najbardziej nieszczęśliwego narodu. 
Trudno nam pnyjąć tragedię jako tragedię, pozostawić ją bez uzasadnienia. Musimy ją mesjanistycznie 
uwznioślić, ochrzcić i poświęcić. 

Wprost, nr 1/2011 

Stefan Chwin 
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Gombrowicz trafił w sedno mentalności romantycznej. Nas naprawdę potrafi zjed
noczyć głównie wspólnie przeżywany ból po raniącym .uderzeniu w polskość" i lęk przed 
zagrożeniem zewnętrznym. Nowoczesne społeczeństwa nie budują jedności na takim do
świadczeniu. 

Polaków łączy tylko ból, z wywiadu Rafała Kalukina, Gazera Wyborcza, Duży Format, 27. 05.2010 
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Maria Janion, Polacy i ich wampiry 
(fragment) 

W centrum narodowego arcydzieła, w III części „Dziadów" Mickiewicza tkwi - pod 
względem potęgi patriotycznej dzikości, nienawiści i mściwości nie dający się z niczym w 
literaturze polskiej porownać - wampiryczny śpiew Konrada (..Pieśń ma była już w grobie, 
już chłodna ... ") ze słynnym refrenem: 
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 
Z Bogiem i choćby mimo Boga! 

Na różne sposoby usiłowano zatuszować siłę tego utworu, zresztą i sam Mickiewicz 
próbował ją zdecydowanie osłabić, wkładając natychmiast w usta postaci dramatu jedno
znaczną ocenę moralną. Ksiądz Lwowicz wykrzykuje: „to jest pieśń pogańska", a Kapral mu 
wtóruje: „to jest pieśń szatańska". Przecież jednak poeta nie tylko ją napisał. ale i wydruko
wał. Więc chciał, by w dramacie istniała. 
( ... ) 

Mickiewiczowi samemu nieraz przypisywano cechy demonic..."Ile. W młodości widziany 
jako „zabójca poetów", później przedstawiany był zazwyczaj w postaci człowieka niesamo
witego, siejącego postrach i grozę, budzącego przerażenie swą gwałtownością i nieraz skraj
nymi poglądami oraz sposobem ich wyrażania. Romantycy - fanatyczni wielbiciele „świata 
książek" - wypracowali bardzo szczególny styl lektury, również własnych dzieł. Można go 
nazwać „hipnotycznym", można „wampirycznym". Chcieli, by ich utwory nabierały życia, by 
żywiły się krwią i ciałem czytelników, by wcielały się dosłownie w ich życie i czyn, by kąsały, 
zaszczepiały patriotyczny szał i zarażały nim. By wampiryzowały. 

Mańa Janion, Polacy i ich wampiry, w: Wobec z/a, Verba, Chotomów 1989. 
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Michał Buchowski Kochać Polllkę po tran•formacji ? 
(fragment) 

Na obszarze, rozciągającym się od Łaby po Żółtą Rzekę, jednym z najczęściej powta
rzanych słów jest transformacja. W kółko tokują o niej ekonomiści, politycy, dziennikarze 
i uczeni. Żyjemy w zaczarowanym świecie transformacji, choć nie do końca wiemy, czym 
ona jest. Wbijanie nam do głów tej idei uczyniło ją oczywistą. Tymczasem transformacja 
znaczy tyle, co zmiana, która jest przecież nieodłączną cechą życia społeczeństw i stanowi 
o ich historii. Czymże, jeśli nie olbrzymią transformacją, było uprowadzenie socjalizmu 
w Europie Wschodniej, a następnie ewolucja systemu od totalitarnego przez autorytarny 
po rozchybotany i upadający. Nie myślimy jednak o epoce socjalizmu jako o transformacji. 
Co zatem sprawia, że postrzegamy się jako pokolenie żyjące w Transformlandzie? Transfor
macją zwykło się określać szczególne przekształcenia w szczególnym okresie najnowszej 
historii Polski i państw postkomunistycznych. Osobliwość bieżących przekształceń pole
gać ma na przejściu od gospodarki reglamentowanej do wolnorynkowej i od autorytaryzmu 
do demokracji. To systemowy charakter przeobrażeń stanowi o ich wyjątkowości, zaś po
wszechna zgoda co do tego faktu, powtarzana przez nas w mediach, szkole, domu i na po
dwórku czyni zeń rzekomo niepodważalną prawdę. Dla zwykłych ludzi taka Transformacja 
ma swe cienie i blaski. Dla jednych to niepokój o miejsce pracy i bezpieczeństwo socjalne, 
dla innych kariera zawodowa i godziwy standard życia. Pomijana istota ostatnich przemian 
tkwi również w epizodach życia, w tym, że gonimy czas, nie palimy papierosów w naszych 
domach, włóczymy się po galeriach handlowych, chodzimy do prywatnych szkół, pijemy 
mniej alkoholu, jemy mandarynki nie tylko od święta, dojeżdżamy do pracy samochodem, 
jeździmy .na saksy" jak ongiś na wykopki„. 

Upadek komunizmu wyznacza początek tak rozumianej Transformacji. Kiedy jednak 
przeistoczymy się na tyle, by triumfalnie ogłosić jej ostateczne spełnienie i zarazem począ
tek Nowej Epoki? Ideolodzy Transformacji powiedzą, iż jej kres to powrót do „normalności", 
choć tej ostatniej nie sposób zdefiniować. Nie ma bowiem wzorcowego ustroju ani końca hi
storii. Życie toczy się dalej stale się przekształcając, a wraz z nim przeistaczamy się my. Lecz 
to My sami jesteśmy sprawcami zmian i od Nas zależy ich kształt. Któregoś dnia uznamy 
pewnie, iż Transformacja dobiegła końca, lecz nie będzie to oznaczać kresu czegokolwiek, 
albowiem transformacja nas, w nas i wokół nas, jest zawsze obecna. 

I love Poland, www.polska1989.pl 
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Rafał Tichy Manifeat neomesjanUtyCJ11f1 

Czas na apokalipsę. Czas przebudzić jeźdźców czasów ostatecznych. Czas ożywić ducha 
mesjanizmu. Cus, by ten duch, uśpiony przez ostatnie stulecia cywilizacji zachodniej, znów 
zaczął krążyć nad Europą. 

I nie chodzi tu bynajmniej tylko o pamięć o Mesjaszu umęczonym pod Ponckim Piłatem. 
Ta pamięć zawsze była i jest obecna w wierze Kościoła. Gdy mówimy o mesjanizmie, chodzi 
nam o nadzieję skierowaną ku przyszłości i przez to nadającą inny, głębszy sens temu, co się 
wydarzyło w przeszłości i dzieje tu i teraz. Chodzi o oczekiwanie na Mesjasza, o wypatry
wanie znaków Jego powtórnego przyjścia i przygotowywanie gruntu pod apokalipsę, która 
to przyjście rozpęta. 
(„.) 

Dość mydlenia nam oczu, że ten świat da się naprawić w oparciu o coraz to nowe gospo
darcze, polityczne, kulturowe i pseudoreligijne utopie. Dość resetowania nam mózgów ha
słami miłości, pokoju i tolerancji, które jakoby u panują w tym świecie, gdy zostaną ostatecz
nie pokonane religijne i narodowe uprzedzenia, rozsadzone ostatnie tabu. Ten, kto wierzy 
w Mesjasza z Nazaretu, nie może mieć złudzeń co do kondycji tego świata. Z perspektywy 
krzyża nie wygląda on zbyt optymistycznie: pełno tu cierpienia, szyderstwa, małostkowo
ści, ignorancji, okrucieństwa, masakry. Nie wierzymy w spokojny sen zrealizowanej ludzko
ści. Żyjemy w czasach ostatecznych. Wojna światów trwa i trwać będzie aż do końca. 
(„.) 

A co z tą Polską? Jakie jest jej miejsce w neomesjanistycznej wizji? Czy nadal jest mesja
szem narodów? 
(„.) 

Dziś tak wielu polityków i publicystów wciąż wzdycha: kiedy w końcu Polska stanie się 
taka jak inne europejskie narody, kiedy w końcu dorośniemy i tak realistycznie, przebiegle 
i pragmatycznie będziemy budować nasze szczęście? Ale czy Polska będzie lepszą Polską, 
gdy nauczy się niemieckiej gospodarności, francuskiej rewolucyjności, angielskiego ego
izmu, holenderskiej tolerancji? Nie, raczej stanie się gorszymi Niemcami i małą Brytanią. Co 
mamy w zamian: powstania, walkę o wolność, zwycięstwa moralne, strzelanie z diamentów, 
męczeństwo, morze krwi. 

Można się obrażać na tę naszą romantyczną cechę narodową. ale można też dostrzec 
w niej samo sedno polskiej tożsamości, naszą wielkość, to, co w sposób najgłębszy łączy 
naszą historię z historią Narodu Wybranego. 
(„.) 

Czy jest więc coś radośniejszego niż zapach napalmu o poranku? Tak, zapach nadcho
dzącej apokalipsy! 

Rzeczpospolita 2.01.2009. 
Rafał Tichy- redaktor i współzałożyciel Magazynu Apokaliptycznego .441 Czterdzieści i Cztery", doktor 

filozofii, specjalizuje się w mistyce św. Bernarda z Clairvaux. 
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