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Baranku Wielkanocny

Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta

z tego co po ludzku się nie udało
prawda, że trzeba stać się bezradnym

by nie logiczne się stało

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu

prawda, że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu

  Mieszkam w Gdyni. Przyjechałam 
tu cztery lata temu z mojego rodzin-
nego miasta, Warszawy. Mój tata jest 
rodowitym warszawiakiem, mama na- 
tomiast pochodzi z województwa ma-
łopolskiego. Mieszkając teraz na Po-
morzu, czuję, jak doświadczenie ży-
cia w centralnej Polsce miesza się we 
mnie z doświadczaniem codzienności 
na „północnym biegunie” Polski oraz 
doświadczeniami mentalności „połud-
niowców”.
  Mama, odkąd pamiętam, bardzo tęs-
kniła za górami i za swoimi rodzinny-
mi stronami. Całe życie słyszałam od 
niej uszczypliwe komentarze pod adre-
sem miasta, w którym razem przyszło 
nam żyć. Chyba nigdy nie pogodziła 
się z tym, że zamieszkała w Warsza-
wie. Można więc powiedzieć, że ja, 
mimo iż urodzona w „stolycy”, dys-
tans do Warszawy wyssałam wraz 
z mlekiem matki.
  Trzydzieści lat mojego życia w War-
szawie to przede wszystkim doświad-
czenia z podobno nielicznymi już war-
szawiakami, to wspomnienia z dzie-
ciństwa, z czasów szkolnych i oczy-
wiście trzydziestoletnia obserwacja 
miasta. W tej obserwacji nie ma żad-
nego dystansu, obiektywizmu i uogól-
nienia. Trzydzieści lat obserwacji czę-
sto krytykowanej stolicy pozwoliło mi 
poznać ją też od podwórek, zajrzeć
w odległe i nudne kąty, dało mi moż-
liwość poznania bardzo różnorodnych
specyfik dzielnic, spojrzenie na pewne 
fakty z perspektywy historycznej, zro-
zumienia pewnych zjawisk, pozwoli-
ło mi poznać moje rodzinne miasto 
spoza szlaków (albo czasów) ludności 
napływowej. 
  Proszę mi wierzyć, że emigrując do 
Trójmiasta nie nastawiałam się raczej,
że spotkam tu jakieś różnice kulturo-
we czy mentalnościowe. One po pros-
tu są. Tak, jakby czekały na mój przy-
jazd, żeby zaskoczyć mnie swoją ska-
lą. Więc różnice były i są widoczne też 
dziś. A rzecz ma swoje źródło w po-
działach Rzeczypospolitej na 3 rozbio-
ry; i tak dziś obserwuję różnice mię-

dzy północną Polską – pruską, central-
ną Polską – „rosyjskiego zaboru” i po-
łudniową Polską – Galicją. 
  Różnice te są na tyle zaskakujące, że 
obserwowanie ich zajmuje mnie po 
dziś dzień, zwłaszcza, że dotyczą bar-
dzo wielu aspektów życia.
  Religia. Najbliżej tej warstwy życia 
jest „katolicka Galicja”. Tu kościół roś-
nie obok kościoła. Ale też życie ducho-
we współczesnych sprawia wrażenie 
bardziej świadomego niż w innych re-
gionach kraju, zwłaszcza gdy widzi się 
tak dużo młodych ludzi uczestniczą-
cych we Mszy Świętej z autentycznym
zaangażowaniem. Często występujące
osoby w habitach lub sutannach nieza-
uważone mieszają się z tłumem świec-
kim na krakowskim rynku, podczas 
gdy w aglomeracji Trójmiejskiej poja-
wienie się osób w takich strojach na-
tychmiast rzucałoby się w oczy. O za-
angażowaniu w życie religijne świad-
czą także statystyki powołań: na po-
łudniu nadal licznie rekrutuje się do 
licznych seminariów i licznych zako-
nów, północ zaś statystycznie jest re-
prezentowana w tej rubryce przez ze-
ro. Warszawa, leżąca po środku tych 
biegunów wykazuje statystycznie środ-
kowe wartości.
  Skoro jesteśmy już przy Kościele. Za-
jrzyjmy do środka. Przekrój ubioru lu-
du jest również zróżnicowany. Proszę 
Państwa: w Warszawie w kościołach 
spotkać można najwięcej moherowych 
beretów! Codziennie wytrwale drep-
czące do kościoła emerytki w powszed-
niości tych spacerów nie przywiązują 
już tak dużej wagi do kościelnego stro-
ju. W „Prusach” kościół należy jednak
do rytuałów niedzielnych, czyli świą-
tecznych. Poza tym „pruski zabór” 
w ogóle odznacza się elegancją. Tutaj 
panie niezależnie od wieku dbają o sie-
bie na każdym kroku, dlatego w koś-
ciołach zamiast beretów przeważają 
kapelusze. Musi być elegancko. Więc: 
kapelusze, futra, buciki na obcasach i 
spódnice. 
  Takich diametralnych różnic w este-
tyce Pomorza i dawnego zaboru rosyj-

skiego jest znacznie więcej. Wychodzą
na każdym kroku w krótkich spódni-
cach studentek Uniwersytetu Gdań-
skiego, można je obserwować także 
na bulwarze w Gdyni uprawiające jog-
ging, bądź ćwiczące na sprzętach do 
ćwiczeń sportowych, które stanowią 
nieodłączny element tutejszego pejza-
żu miejskiego.
  Tę różnicę w sposobie ubierania się 
ewidentnie tłumaczy tło historyczne. 
Elegancja i szykowność, charakterys-
tyczna dla Pomorzan, to z jednej stro-
ny germański „Ordnung muss sein”, 
ale też i typowa dla naszych zachod-
nich sąsiadów „moralność pani Dul-
skiej” – jak cię widzą, tak cię piszą. 
Za to warszawskie berety, kożuchy, to 
warszawskie dziadostwo, prostactwo i
niechlujstwo w spadku od rosyjskich 
sąsiadów. 
  Dlatego Niemcy piją wino z elegan-
ckich kieliszków, a Rosjanie chleją 
wódę ze słoików. Pomorzanie mają 
zadbane domy i ogródki, Warszawia-
cy wychowują się w estetyce bloko-
wisk. Gdyńska komunikacja świeci 
schludnością i czystością, warszawska 
śmierdzi wymiocinami po sobotnich 
imprezach...
  A Galicja? Galicja ma swoją specy-
fikę. Galicja jest indywidualnością, 
oryginalnością, jest jakością, jest też 
bohemą. Galicja jest inteligencka (= 
była! do czasów masowych egzeku-
cji inteligencji w czasie drugiej woj-
ny światowej), Galicja to arystokracja 
– życie na wysokim szczeblu, na wy-
sokim poziomie, ale nie na pokaz, jak 
u Prusaków, tu jest autentyczna jakość
życia z naciskiem na rozwój intelektu-
alny. Nie bez kozery Kraków jest naj-
częściej odwiedzanym przez obcokra-
jowców miastem w Polsce. Kraków to 
niepisana polska stolica kultury.
  Właśnie, jeśli chodzi o kulturę, to 
szale wagi między eleganckim Pomo-
rzem i prymitywną „Warszawką” zu-
pełnie inaczej wyglądają. Galicyjski 
Kraków z niepodważalnymi tradycja-
mi teatralnymi i malarskimi do dziś 
zdobywa uznanie na arenie polskiej 

kultury, z jednej strony stwarzając bar-
dzo szeroki wachlarz festiwali na wy-
sokim poziomie, licznych galerii ze 
sztuką nowoczesną i niezwykle boga-
tego repertuaru teatralnego oraz coraz 
mocniej robudowującą się sceną mu-
zyczną, z drugiej strony jednak opiera 
się na micie bohemy artystycznej, co 
trochę trąca już myszką i odejmuje
blichtru i autentyczności na tle wy-
darzeń w całym kraju. Jeśli mowa o 
blichtrcie to na scenę siłą rzeczy wkra-
cza „Warszawka”: obfitująca w sno-
bistyczne galerie promujące sztukę naj-
młodszą. Tu nie ma poklasku dla kra-
kowskiej bohemy, ale jest za to sno-
bizm: na sztukę, design i hipsterstwo. 
Z „zaborem pruskim” sprawa jest bar-
dzo prosta: na Pomorzu, można by po-
wiedzieć, po prostu w ogóle nie ma 
kultury. Liczba teatrów, galerii współ-
czesnych w całej aglomeracji trójmiej-
skiej w porównaniu do samego Kra-
kowa czy Warszawy jest żenująca. Na 
Pomorzu życie kulturalne smuci się 

podobnym zainteresowaniem jak i ży-
cie duchowe. Najwyższą wartością i
kultem jest kult ciała. Właśnie: sport 
i kultura fizyczna, moim zdaniem, de-
finiujące trójmiejskie ambicje, określić 
można poprzez jedno hasło, wyzna-
wane przez lokalną populację: KULT 
CIAŁA. Więc cała kultura, którą lubi 
poszczycić się szczególnie nowoczes-
na Gdynia, to kultura fizyczna. 
 Reasumując myślę, że to jest cudow-
ne, że mamy taką różnorodość. Gdy 
inne państwa muszą w tym miejscu 
posiłkować się polityką otwartą na in-
ne kraje, ideologią „multi-kulti”, Polska
znów okazuje się wystarczająca sama 
w sobie: z góry Prusacy, ze wschodu
Rosja, a z dołu Austro-Węgry. I przez 
to okazuje się, że nasz kraj jest zróżni-
cowany nie tylko geograficznie, ale 
jest również niezwykle zróżnicowany 
i przez to atrakcyjny także mentalnie, 
co myślę, jest ciekawsze, bo mniej od-
kryte i niedookreślone.
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