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  Od zawsze fascynowa³ mnie p³o-
mieñ œwiecy, ma³e migoc¹ce œwiate³-
ko tañcz¹ce na wysmuk³ej parafino-
wej nó¿ce. P³omienny strój, harmonia 
ruchu, wspania³a choreografia przed-
stawienia wprowadza³a mnie w na-
strój zadumy, spokoju i nadziei. Przez 
ca³e lata zamiast œwiat³a elektryczne-
go zapala³am œwiecê. Uczy³am siê 
przy œwiecach, malowa³am przy œwie-
cach, wszystko by³o wspania³e w³aœ-
nie wtedy, gdy pali³y siê œwiece. Na-
wet œlub by³ przy œwiecach, œlub, na
który ksi¹dz spóŸni³ siê ca³¹ godzinê, 
a ja nie mia³am do niego ¿alu, ponie-
wa¿ nastrój stworzony przez ogrom-
n¹ iloœæ œwiecowych p³omieni tak za-
fascynowa³ wszystkich goœci, ¿e ode-
brali spóŸnienie ksiêdza jako specjal-
nie zaaran¿owane dzia³anie. Œwiat jest 
taki piêkny, kolorowy i romantyczny, 
gdy migocz¹ dooko³a parafinowe og-
niki. Obecnie czêsto korzystam z dob-
rodziejstw szklanych kulek, ale kiedy 
tylko jest mo¿liwe zapalam œwiece.
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   Nie najlepsza pora, nie najlepsze 
miejsce do ogl¹dania tego filmu. £a-
godna melancholia sobotniego przed-
po³udnia, jesienne s³oñce pob³yskuj¹-
ce w zrudzia³ych ju¿ ostatecznie liœ-
ciach drzew. Multikino we Wrzesz-
czu, w którym nie ma mo¿liwoœci, 
by skryæ siê przed pó³godzinnym blo-
kiem g³upawych jak zawsze reklam. 
Siedzimy w ósemkê, daleko od siebie, 
porozrzucani na wielkiej widowni. 
Siedzimy do koñca kiedy id¹ koñco-
we napisy, mo¿e dopiero wtedy po-
jawia siê coœ, co ³¹czy oœmiu samot-
nych, nieznaj¹cych siê mê¿czyzn, choæ 
nie jest to pewne. Pewne jest tylko to, 
¿e redaktora Zdorta nie by³o na tym 
seansie.
   Dominik Zdort napisa³ w sobot-
nio-niedzielnym dodatku do „Rzecz-
pospolitej” ¿e siê wstydzi: „Wstyd siê 
przyznaæ, ale w czasie ogl¹dania naj-
bardziej powa¿nych i dramatycznych 
scen tego filmu nie mog³em powstrzy-
maæ siê od œmiechu”. Nie jest Ÿle, mo¿-
na by pomyœleæ, skoro ktoœ wyznaje 
swój wstyd. Patrzê na fotografiê za-
okr¹glonej twarzy autora tekstu, za-
mieszczon¹ obok jego nazwiska, pró-
bujê wyobraziæ sobie, jak mog³a wy-
gl¹daæ podczas œmiechu. Mo¿e by³ to 
trudny do opanowania œmiech histe-
ryczny? Mo¿e œmiech obronny, po-
krywaj¹cy lêk zwi¹zany z pojawie-
niem siê tego, co nieakceptowane? 
Oswajaj¹cy to, co nieoczekiwane? 
Wtedy powód do wstydu by³by oczy-
wiœcie znacznie mniejszy. Jednak nie, 
nic z tych rzeczy, Zdort tylko ironi-
zuje na temat swojego wstydu. Œmia³ 
siê zwyczajnie, poczciwie i beztrosko, 
szczerze ubawiony „karykaturalnie 
wyolbrzymion¹” histori¹ przedstawio-
n¹ na ekranie. „Jeœli [autorzy] narysu-
j¹ j¹ zbyt grub¹ kresk¹, wychodzi gro-
teska. Niezamierzona”. Có¿, szkoda 
dalszych dywagacji, skoro ironista nie

potrafi zobaczyæ, ¿e „wychodzi” coœ 
ca³kiem, ale to ca³kiem innego. Nie
groteska, ale tragedia. I to jak najbar-
dziej zamierzona.
   Na temat istoty tragedii i tragicz-
noœci napisano – poczynaj¹c od Arys-
totelesa (Poetyka) a¿ do czasów naj-
nowszych – niezliczon¹ iloœæ dzie³ i 
komentarzy. Siêgam do niewielkiej 
objêtoœciowo, uchodz¹cej jednak za 
rzecz fundamentaln¹ w tej dziedzinie, 
pracy Jacqueline de Romilly pt. Tra-
gedia grecka. Czytam o tragedii zde-
cydowanie odwróconej od jakiego-
kolwiek realizmu, najczêœciej pozba-
wionej wyjaœnieñ psychologicznych 
– choæ anga¿uj¹cej podstawowe ludz-
kie uczucia. O tragedii sk³aniaj¹cej do 
odniesieñ wspó³czesnych (s¹ tam „idee
czy problemy, które nagle wi¹¿¹ siê  
z teraŸniejszoœci¹”) – wype³nionej 
aluzjami, transpozycjami, nastawie-
niami polemicznymi lub apologetycz-
nymi. Tragedia mówi o tym, co ko-
nieczne (los, fatum, boskie wyroki), 
lecz ujawniaj¹ce siê w ludzkich wy-
borach i czynach („To Medea uku³a 
swój w³asny los – nie znaczy to jed-
nak, ¿e mog³a go unikn¹æ”). Tragedia 
– by nie przeci¹gaæ tej charakterystyki 
– jest zorganizowana wokó³ „czynu 
do spe³nienia”: w tragedii walczy siê, 
podejmuje wysi³ek, có¿ z tego, ¿e da-
remny. Tragedia, najbardziej nawet 
krwawa, koñczy siê tak, ¿e œwiat³o 
dominuje nad mrokiem, ¿ycie nad ni-
coœci¹. Jacqueline de Romilly koñczy 
sw¹ ksi¹¿eczkê cytatem z Elektry Jea-
na Giraudoux, kod¹, która domyka tê 
sztukê: „Jak to siê nazywa, gdy wsta-
je dzieñ, jak dzisiaj, a wszystko jest 
zniszczone, w ruinie – a jednak jakoœ 
siê oddycha; wszystko stracone, mias-
to p³onie, niewinni zabijaj¹ siê na-
wzajem – lecz i zbrodniarze konaj¹ w 
md³ym brzasku wschodz¹cego dnia”. 
Stary ¯ebrak, do którego kierowane 

jest to pytanie, odpowiada: „To siê na-
zywa: jutrzenka”. Tê jutrzenkê Arysto-
teles okreœla³ mianem katharsis: trage-
dia przez to, ¿e wzbudza litoœæ (eleos)
i trwogê (phobos) prowadzi do oczysz-
czenia. Trzeba byæ œlepym, zaœlepio-
nym, by nie dostrzec wiêkszoœci wska-
zanych wy¿ej cech w Pok³osiu W³a-
dys³awa Pasikowskiego.  
  Dominik Zdort zobaczy³ na ekranie 
groteskê, bo chcia³ j¹ zobaczyæ, bo taki 
ju¿ jest. Wielu m¹drych ludzi – Eklez-
jasta, œw. Alfons Liguori,  Immanuel 
Kant, Johann Wolfgang Goethe, Hein-
rich Heine, Anthony de Mello, Tzvetan 
Todorow i inni - zwraca³o na to uwagê: 
¿e widzimy rzeczy i ludzi nie takimi, 
jakimi s¹, ale takimi, jakimi my sami 
jesteœmy. Widzi wiêc Zdort Pok³osie 
zapewne jako film antypolski, bo prze-
cie¿ bicie siê we w³asne piersi zamyka 
oczy na cudze winy i niszczy polsk¹ 
godnoœæ, a rozpowszechnianie obrazu 
polskiego antysemityzmu szkaluje 
Polskê i Polaków.  
  Drugi zarzut nie brzmi powa¿nie,  
bo o polskim antysemityzmie mówi 
siê w œwiecie od dawna. Krytyczna 
samowiedza zwi¹zana z antysesemi-
tyzmem nie szkaluje, ale budzi szacu-
nek dla odwagi i wielkoœci (do dziœ 
pamiêtam s³owa mamy mówi¹cej do 
kilkuletniego ch³opca, ¿e tylko tchórz 

nie potrafi siê przyznaæ do winy). Nie 
obni¿y³ presti¿u Francji Jacques Chi-
rac przepraszaj¹c za ³apankê ¯ydów 
w lipcu 1942 roku (ob³awa Vel d’Hiv), 
nie poni¿y³ Niemiec Willy Brandt klê-
kaj¹c przed pomnikiem Bohaterów  
Getta Warszawskiego; nie sprzenie-
wierzy³ siê chrzeœcijañstwu Jan Pawe³
II przepraszaj¹c za antysemityzm (i in-
ne grzechy) Koœcio³a. W wielu krajach
europejskich podejmowane s¹ próby 
uporania siê z nieprost¹ przesz³oœci¹
sprzed kilkudziesiêciu lat, doœæ wska-
zaæ Austriê, Szwajcariê czy – ostatnio 
– Szwecjê. W Pozytywce Constantina
Costy-Gavrasa (1989) córka (wstrz¹-
saj¹ca w tej roli Jessica Lange) ujaw-
nia dawne zbrodnie wojenne swego 
ojca, szanowanego powszechnie oby-
watela, dlatego ¿e go kocha i po to, 
by mog³a go nadal kochaæ mi³oœci¹ 
przekraczaj¹c¹ naturê (zwi¹zek krwi) 
na rzecz elementarnej aksjologii. Dla
osób wierz¹cych wa¿ne s¹ s³owa: 
„Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, 
którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i wy-
pe³niaj¹ je”.
  Bicie siê we w³asne piersi: chyba 
tylko we w³asne mo¿na siê biæ. Nie 
chodzi w tym wypadku o rozliczanie 
siê z innymi, wa¿enie wzajemnych 
przewin i zas³ug, ale o rozliczenie siê 
z sob¹. Inni, ¯ydzi, niech sami siê o 

siebie troszcz¹. Dwa cytaty wydaj¹ 
mi siê na miejscu. Timothy Snyder: 
„Dla ¯ydów Polska to przesz³oœæ. 
Przysz³oœci¹ jest Ameryka albo Izrael. 
Ale Polacy mieszkaj¹ nadal w Polsce 
i jeœli uto¿samiaj¹ siê z narodem pol-
skim, to musz¹ braæ pod uwagê, co 
tu robili ci wszyscy ludzie mówi¹cy 
po polsku. To przede wszystkim prob-
lem polsko-polski i dyskusja polsko-
polska”. I Leszek Ko³akowski: „Anty-
semityzm w Polsce ̄ ydom nie szko-
dzi, lecz tylko Polakom: wydobywa na 
wierzch wszystko, co w naszym ¿yciu 
jest najpodlejsze, najnikczemniejsze”. 
  Chodzi o oczyszczenie siê z samo-
zatrucia, tak, jak to siê dzieje podczas 
spowiedzi powszechnej, gdzie prze-
cie¿ wyznaje siê winy nie tylko Bogu, 
ale i ludziom. T³umienie, skrywanie,
d³awienie w sobie, zgodnie z opisa-
nymi doœæ szczegó³owo mechaniz-
mami resentymentu i przeniesienia, 
wywo³uje zastêpcz¹ agresjê wobec 
innych. Chodzi wiêc w ostatecznoœci 
o odszukanie siebie, ja rzeczywistego, 
zastêpowanego dot¹d przez ja fasa-
dowe, czyli przez dulszczyznê. Bo-
gaæ tam, dulszczyznê! U Dulskiej, we 
w³asnym domu, brudy jednak prano
– dziœ uznaje siê je za czystoœæ, a pio-
r¹cy przypominaj¹ wy³¹cznie sienkie-
wiczowskich Kiemliczów.

      

Szkoda, ¿e wszyscy ulegli czarowi 
elektrycznoœci.
  Kiedy jestem w koœciele i widzê 
przera¿aj¹c¹ iloœæ œwiat³a elektrycz-
nego, w bogatych oprawach, czêsto 
kryszta³owych, to zastanawiam siê 
gdzie jestem - w koœciele czy w teat-
rze. Kiedyœ na prostych metalowych 
œwiecznikach tañczy³y pomarañczo-
we ogniki, tak by³o w koœció³ku w 
mojej ma³ej miejscowoœci, nigdy nie 
zapomnê tamtych piêknych dni.
  Fascynacja œwiat³em wzros³a z chwi-
l¹, kiedy w moim domu zamieszka³ 
wspania³y, siedmioramienny œwiecz-
nik, przypominaj¹cy menorê, jedn¹ 
z najwiêkszych œwiêtoœci ludu Izrae-
la, drzewo ¿ycia, symbol pe³ni i dos-
kona³oœci. Jeden przedmiot i a¿ tyle 
wspania³oœci wesz³o razem z nim do
mojego domu i ¿ycia. Siedem ramion,
siedem p³omieni, zgaszê jedno - œwie-
ci szeœæ pozosta³ych, tworzy siê har-
monia i jednoœæ. Œrodkowy kieruje siê 
ku górze, a boczne œwiec¹ ku œrodko-

wi, lewe p³omyki kieruj¹ siê w praw¹ 
stronê, a prawe w lew¹, co za dyscyp-
lina i jednoœæ. Kiedy tak bez koñca ob- 
serwujê tê wspania³¹ grê œwiat³a, od-
noszê wra¿enie jakbym by³a czêœci¹ 
menory, szczególnie jej centrum, do
którego zamiast p³omieni tuli siê mo-
ja rodzina. Có¿ za wspania³e uczucie, 
nie wyobra¿am sobie dnia bez œwiat-
³a menory. Ka¿dy kto goœci w moim 
domu jest zafascynowany urokiem 
œwiecznika i jego p³omieni i ka¿dy 
z nich wywo³uje dyskusjê na temat  
menory i ¯ydów.
  Menora sprawi³a, ¿e bardzo zainte-
resowa³am siê, wrêcz zafascynowa³a
mnie kultura ¿ydowska. Przy wspa-
nia³ym p³omieniu œwiat³a menory s³u-
cham muzyki, malujê obrazy i czy-
tam o historii narodu ¿ydowskiego. 
Niesamowite, ¿e wszystko to dzieje 
siê za spraw¹ ma³ego p³omienia œwie-
cy.
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