
                              nr 226 - KWIECIEŃ 2016   21

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Moda

 Rozumiana szeroko, ma dwie cechy, 
które j¹ konstytuuj¹: przejœciowoœæ i 
wspólnotowoœæ. Przejœciowoœæ (prze-
mijalnoœæ, tymczasowoœæ) widoczna
jest w tym, ¿e mówi¹c o modzie mó-
wimy w istocie o modach, o wielu mo-
dach, nie wiadomo dlaczego pojawia-
j¹cych siê i równie zagadkowo zani-
kaj¹cych. W tym sensie moda mo¿e 
byæ naocznym znakiem kruchoœci 
œwiata w ogóle. Symbolizuje waria-
bilny œwiat Heraklita, a nie utrwalony 
w swej bytowoœci œwiat Parmenidesa. 
Wskazuje na œwiat, którego postaæ 
przemija, jak pisa³ Pawe³ z Tarsu w 
liœcie do Koryntian i jak zatytu³owa³a 
sw¹ ksi¹¿kê Hanna Malewska. Jest 
znakiem tego, ¿e œwiat, w którym ¿y-
jemy, raczej „staje siê” nieustannie ni¿ 
„jest”. Okreœlenie „ostatni krzyk mo-
dy” rodzi podwójn¹ asocjacjê. To coœ 
œwie¿ego, nowoœæ, ale i coœ, co wyda-
je w³aœnie ostatnie tchnienie. Z kolei 
wspólnotowoœæ (niektórzy woleliby 
powiedzieæ: stadnoœæ) zwi¹zana jest 
z faktem, że moda odwo³uje siê do 
tego, co wyraża się w zaimku liczby 
mnogiej: „my”. Nie „ja” – ale „my”. 
Moda sp³aszcza „ja”, ka¿e zanikaæ od-
miennoœciom naturalnym. W tym te¿
kryje siê podobieństwo mody do kul-
tury rozumianej funkcjonalnie, czyli
do regu³ gry w ¿ycie zbiorowe – zasad 
i norm moralnych, prawnych, religij-
nych, obyczajowych, estetycznych, 
kulinarnych itp. Moda to tak¿e ogól-
nie przyjête formy – konwenanse, kon-
wencje, wzorce estetyczne czy oby-
czajowe. Wszystkie one wp³ywaj¹ na 
to, co by³o i w³aœnie przestaje byæ in-
dywidualne. Kszta³tuj¹ i formuj¹ gust, 
smak, wra¿liwoœæ, wyobraŸniê.
  Moda, o jakiej mówiê, odciska sw¹ 
obecnoœæ na ¿yciu jednostek i trudno 
tego unikn¹æ. Gdy rozumieæ j¹ wêziej 
– nie jest ju¿ struktur¹ glajchszaltuj¹-
c¹ i opresyjn¹, przed którą chcia³oby 
siê uciec. Przeciwnie, stanowi przed-
miot usilnych d¹¿eñ i œwiadomych za-
po¿yczeñ. Stanowi punkt odniesienia, 
pozwalaj¹cy utrzymaæ w³aœciwy kie-
runek, chroni¹cy przed zagubieniem 
w spo³ecznym chaosie. Mniej wiêcej 
od po³owy XVII wieku takim punk-
tem odniesienia by³ dla Europy Pary¿. 
Tam mo¿na siê by³o dowiedzieæ, co 
„obowi¹zuje” dziœ, w tym sezonie; co 
jest modne, a co démodé (dépassé). 
Żona modna Ignacego Krasickiego to 
dobry przyk³ad osoby snobuj¹cej się, 
zapatrzonej we francuszczyznê, gar-
dz¹cej swojskoœci¹. Wspó³czesnym jej 
odpowiednikiem jest ktoœ w rodzaju
Madzi Karwowska z Czterdziestolat-
ka, która oznajmia swemu mężowi: 
Stefciu, musimy mieæ ³uki! Kiedy za-
pyta³, lekko skonsternowany, dlacze-
go ³uki, a nie tradycyjne drzwi, odpo-
wiada z wy¿szoœci¹: bo teraz siê ma 
³uki. W³aœnie owo „siê” decyduje w o- 
statecznoœci o wszystkim. Rezygna-
cja z „ja” (ze statusu osobowego) za-
czyna się od zapatrzenia się w to, co 
cudze („on”, „my”) i prowadzi do pe³-
nej depersonalizacji (Martin Heidegger
nazywa to nieautentycznoœci¹) w par-
tykule zwrotnej „siê”. Zapewne dlate-
go mo¿na spotkaæ ludzi, którzy staraj¹
siê chroniæ wewnêtrzn¹ suwerennoœæ 

i ostentacyjnie podkreœlaj¹ sw¹ niedzi-
siejszoœæ. El¿bieta Baniewicz w ksi¹¿-
ce Dziwny czas stwierdza zwiêŸle:
„Chrzaniê modê równo”.
  Do obowi¹zuj¹cego wzorca odwo-
³uje się zazwyczaj osoba zakomplek-
siona, pozbawiona w³asnej miary war-
toœci, „zewn¹trzsterowna” (w rozu-
mieniu Davida Riesmana), znajduj¹ca 
potwierdzenie w³aœciwych wyborów 
w tzw. trendzie (niektórzy nazywaj¹ to 
owczym pêdem). Mentalny prowin-
cjusz zapatrzony jest w „stolicê”. Ma 
siln¹ potrzebê przynale¿noœci do g³ów-
nego nurtu, wiêc okreœlenie „niemod-
ny” znaczy dla niego tyle, co niedzi-
siejszy, ktoœ spoza rzeczywistoœci. 
Najprostszym punktem odniesienia 
dla prowincjusza jest idol (bo¿yszcze), 
celebryta (znakomitoœæ) – ktoœ znany 
wy³¹cznie z tego, ¿e jest znany. Janusz 
Czapiñski u¿ywa w tym wypadku o-
kreœlenia „oferta opakowania”, ja wolê 
mówiæ o „teatralnoœci” (rekwizyty,
kostiumy, wyuczone kwestie itp.). Nie-
którzy obserwatorzy kultury, m.in. 
Czes³aw Mi³osz i Janusz Tazbir, zwra-
cali uwagê na fakt, ¿e Jan Pawe³ II dla 
wiêkszoœci Polaków by³ tak¿e kimœ w 
rodzaju celebryty – nie starali siê prze-
myœleæ jego s³ów, nie czytali nawet 
encyklik, jakie napisa³, lecz znajdowali 
w nim ³atwe antidotum na w³asne nie-
dostatki.         
  Naœladownictwo zaspokaja potrze-
bę akceptacji spo³ecznej, umieszcza 
wœród „swoich” i odró¿nia od „ob-
cych”. Moda jest czymœ w rodzaju ra-
my, która ogranicza przestrzeñ i po-
kazuje, gdzie jest obraz. Jest to szcze-
gólnie widoczne w tzw. subkulturach, 
które wyodrębniają się jako ma³e 
wspólnoty poprzez jêzyk, sposób cho-
dzenia, ubiór itp. Podczas warsztatów, 
jakie prowadzi³em kiedyœ w Liceum 
Plastycznym w Or³owie, zobaczy³em 
ma³e getto: wszyscy uczniowie, pod-
kreœlaj¹cy wci¹¿ prawo do buntu i
zachowania indywidualnoœci, nosili 
identyczne glany, plecaczki, mieli 
w nosach te same kółka, na g³owach 
kaptury. Paradoks mody polega tak¿e 
na tym, że cz³owiek chce siê dziêki 
niej wyró¿niæ – i gubi siê w t³umie 
uformowanym, zuniformizowanym 
przez tê w³aœnie, rozpowszechnion¹
ju¿, modê. Wyró¿nia jedynie moda 
„pierwsza” – innowacyjna, bulwersu-
j¹ca, ³ami¹ca estetyczne i obyczajowe 
nawyki. Pierwsza – albo „ostatnia”: 
prawdziwa moda jest tym, mówiła 
Coco Chanel, co wychodzi z mody; 
dopiero wtedy na powrót indywidua-
lizuje. Trudno dziœ zauwa¿yæ takie 
indywidualizacje. Na ulicy uczniowie 
oraz studenci chodz¹, także zim¹, 
w trampkach i obszernych czapkach 
we³nianych, reżyserzy teatralni maj¹ 
d³ugie szaliki, lekarze stetoskopy przy-
daj¹ce szyku, ¿ule dresy – wszystko 
to przypomina kawiarniane kreacje 
m³odopolskich kabotynów. 
   Moda, mody. Modne tañce, alko-
hole, domek za miastem, grill. M³o-
dzie¿owa moda na doros³oœæ i doros-
³a na m³odzieñczoœæ. Moda na stopnie 
naukowe, szczególnie ¿ywa wœród po-
lityków niemieckich; doktorem filozo-
fii chcia³ byæ gangster Ramzes z fil-
mu E = mc2. Mody w sztuce: po stro-
nie odbiorców na okreœlone motywy, 

wziête nazwiska; po stronie twórców 
na œrodki wyrazowe (performance, in-
stalacje, obróbka fotografii), na udziw-
nianie zapisów nazw, nazwisk. Mody 
teatralne: dekonstrukcja tekstu, publi-
cystycznoœæ, nagoœæ wprowadzana 
nawet do bajek. Moda w polityce: ste-
reotypy jêzykowe („pora¿aj¹ce”, „po-
si¹œæ wiedzê”, podkreœlaj¹ce patrio-
tyzm okreœlenie „sowiecki”). Rafa³ A. 
Ziemkiewicz mówi o „klimatach epo-
ki”, o tym, ¿e przed wojn¹ modne by-
³o nienawidziæ ¯ydów, dzisiaj modne 
jest walczyæ z faszyzmem. Nawet 
w nauce istnieje coœ w rodzaju mody,
czyli tzw. paradygmat naukowy (opi-
sany przez Thomasa Kuhna w Struk-
turze rewolucji naukowych) – niekwes-
tionowany zbiór pojêæ, teorii, zasad
metodologicznych, buduj¹cych obraz 
rzeczywistoœci. 
   Co bêdzie modne jutro, w dalszej 
przysz³oœci? Trudno oprzeæ siê wra¿e-
niu, że z wolna wyczerpuj¹ siê mo-
dowe mo¿liwoœci i spe³nia siê m¹droœæ 
Eklezjasty (Nihil novi sub sole). Coraz 
czêœciej widoczne s¹ powtórki, trendy 
retro, w³aœnie wraca disco-polo.  

Tak? Nie?

  Autobus, stoj¹ca obok pani koñczy 
rozmowê przez telefon: „No dobrze, 
wtedy koñczê, nie? Jakby co, to da-
waj znak, nie? No, hej. No, na razie”. 
Chodzi mi o to „nie?” wypowiedzia-
ne dwukrotnie z intonacj¹ pytaj¹c¹. 
By³em te¿ œwiadkiem wielu rozmów, 
którym towarzyszy³o podobnie wy-
powiadane s³ówko „tak?”. W sensie
logicznym oba wyra¿enie s¹ równo-
wa¿ne: mówi¹c „nie”, mówimy „tak” 
(„nie zabijaj” – „tak, chroñ ¿ycie”). Nie 
s¹ równowa¿ne w sensie psycholo-
gicznym, „nie” jest zazwyczaj trud-
niejsze od „tak”, o czym pisa³ Albert 
Camus w Człowieku zbuntowanym.
W tym jednak wypadku – wracam do 
rozmowy telefonicznej w autobusie – 
zachowuj¹ wzglêdn¹ równowa¿noœæ. 
I w jednym, i w drugim wypadku, 
niezależnie od tego, czy siêgamy do 
„nie?” czy do „tak?”, nie ma w nich 
¿adnej zawartoœci semantycznej. Za-
stępują, podobnie jak ma to niekiedy 
miejsce w przypadku wulgaryzmów, 
przecinki, czyli pe³ni¹ funkcjê prze-
stanków, które – ³adnie to ktoœ okreœli³ 
– „rzeŸbi¹ frazê”. Staj¹ siê semantycz-
ne i nabieraj¹ znaczenia dopiero w 
kontekœcie psychologicznym, gdy wy-
ra¿aj¹ potrzebê potwierdzenia, upew-
nienia siê. Mo¿e tu chodziæ o upew-
nienie siê w dwóch ró¿nych sprawach. 
O upewnienie siê, ¿e treœæ danej wy-
powiedzi jest akceptowana („nie?” 
znaczy tyle, co „nieprawda¿?”, a „tak?”
to „zgadzasz siê ze mn¹?”); lub ¿e sa-
ma wypowiedŸ jest rozumiana, a s³u-
chacz pod¹¿a za tokiem wywodu.
  Odnoszê wra¿enie, które trudno by-

³oby zobiektywizowaæ, ¿e „tak?” jest 
form¹ bardziej uprzejm¹, przyjazn¹, 
mo¿e te¿ œwiadcz¹ca o wyrobieniu 
kulturalnym. Chyba czêœciej u¿ywa-
j¹ tego zwrotu osoby wykszta³cone. 
Kojarzy mi siê z wypowiedziami eks-
pertów i ekspertek od spraw natury 
wychowawczej lub psychologicznej, 
w których owo „tak?” nie jest wolne 
od zabarwienia perswazyjnego. Pytaj-
ne „nie?” pojawia siê czêœciej w mo-
wie ma³o wyrobionej, bardziej natu-
ralnej („co nie?”), gdzie wyra¿a ra-
czej niepewnoœæ ni¿ perswadowan¹ 
wiedzê.

Ksi¹¿ki o dzieciach. Dzieci praw-
dziwe

  Janusz Korczak nie za³o¿y³ rodziny, 
nie mia³ w³asnych dzieci. T³umaczono
to, sam też tak mówił, że jako pisarz 
i pedagog  poœwiêci³ siê wszystkim 
dzieciom, a jako lekarz, zw³aszcza pod 
koniec życia, tym przede wszystkim,
które do 1942 roku by³y jego pod-
opiecznymi w Domu Sierot na Kroch-
malnej. 
  Czy jedno uzasadnia³o drugie? Czy 
wybra³ samotnoœæ i bezdzietnoœæ po 
to, by – jako „fanatyk obcych spraw” 
– móc w pe³ni oddaæ siê swej misji? 
Joanna Olczak-Ronikier (Korczak. 
Próba biografii) cytuje fragmenty 
prowadzonego jeszcze w ostatnich 
miesi¹cach ¿ycia pamiêtnika Starego 
Doktora, w których mówi on o ko-
bietach (dziewczynach): „[…] juchy 
zach³anne i na noce ³ase, no i rodz¹ 
dzieci. Paskudny obyczaj. Raz mi siê 
zdarzy³o. Pozosta³ niesmak na ca³e ¿y-
cie. Doœæ mi tego by³o. I gróŸb, i ³ez”. 
Mo¿e zatem wa¿y³y powody zupe³nie 
inne, niż spo³ecznikowskie, powody 
„schulzowskie”, „kafkowskie”? Sam 
Korczak podsuwa jeszcze inne tropy. 
Wspomina w pamiêtniku chorobê 
psychiczn¹ swego ojca, jego pobyty 
w szpitalu psychiatrycznym zakoñ-
czone – byæ mo¿e samobójcz¹ – œmier-
ci¹. „A wiêc ja – syn ob³¹kanego. 
A wiêc dziedzicznie obarczony. Parê 
dziesi¹tków lat i dot¹d myœl ta mnie 
okresami drêczy”. A wczeœniej, w 1938 
roku, w liœcie do przyjaciela, pisze: 
„Przypominam sobie chwilê, gdy po-
stanowi³em nie zak³adaæ w³asnego 
domu. By³o to w parku ko³o Londynu. 
Niewolnik nie ma prawa mieæ dzieci. 
¯yd polski pod zaborem carskim. I za-
raz odczu³em to jako zabicie samego 
siebie. Z si³¹ i moc¹ poprowadzi³em 
swoje ¿ycie, które by³o na pozór nie-
uporz¹dkowane, samotne i obce. Za 
syna wybra³em sobie ideê służenia 
dziecku i jego sprawie”.
  Diogenes Laertios (Żywoty i poglądy 
sławnych filozofów) pisze, ¿e zgodnie 
z niektórymi pog³oskami Tales z Mi-
letu zaadoptowa³ syna swej siostry. 
„[…] a kiedy go zapytano, dlaczego 

nie ma w³asnych dzieci, odpowiedzia³, 
¿e dlatego, i¿ kocha dzieci”. Nie mieæ 
dzieci z mi³oœci do nich. Nie pamiêtam 
już wszystkich pomysłów interpreta-
cyjnych, jakie pojawia³y się podczas 
æwiczeñ poœwiêconych temu zdaniu. 
Nie dowierza³ sobie, nie chcia³ ich 
skazywaæ na  siebie (jednak siostrzeñ-
ca „skaza³”?). Unika³ konfliktu miê-
dzy „¿yciem” (obowi¹zki) i „pisaniem” 
(wolnoœæ). Powody psychologiczne: 
³atwiejsza jest wyobraŸnia dotycz¹ca 
czystego dzieciêctwa, niż użeranie się 
z dzieckiem realnym. Motyw ontolo-
giczny: antycypowa³ Platona, wola³ 
odnosiæ siê do idei dziecka ni¿ do 
konkretu. Aspekt egzystencjalny – nie 
chcia³ p³odziæ istoty œmiertelnej (Gre-
cy czêsto powtarzali, że co powstaje 
(genesis) znika (phthonos). Ten aspekt 
znalaz³em w szkicu Stefana Chwina pt. 
Miłosz i samobójstwo egzystencjalne, 
w którym jest mowa o „winie istnie-
nia”, o „ko³ysce niebytu”, o aborcji jako 
wyrazie mi³oœci. Mi³oœci, która chroni 
przed ¿yciem w tym œwiecie, zawsze 
okropnym. Chwin szuka stosownych 
odniesieñ u Czes³awa Mi³osza, znaj-
duje je tak¿e u gnostyków, Byrona, 
manichejczyków. Doda³bym dalekie-
go Mi³oszowi Philipa Larkina, jego 
Albę. Tak¿e Stanis³awa Grochowiaka 
(Płonąca żyrafa), Emanuela £astika 
(„Umrê – wiêc jestem”). Oczywiœcie 
Artura Schopenhauera („Najwiêksz¹ 
win¹ cz³owieka jest, ¿e siê narodzi³”). 
Przede wszystkim Samuela Becketta, 
którego zdanie: „Birth was the death 
of him” Antoni Libera t³umaczy jako 
„Urodzi³ siê i to go zgubi³o”. 
  Najs³ynniejsz¹ ksi¹¿kê Jana Jakuba 
Rousseau (Emil, czyli o wychowaniu) 
rozpoczyna zdanie: „Wszystko jest
dobre, co z r¹k Stwórcy pochodzi, 
wszystko paczy siê w rêkach cz³o-
wieka”. Piêcioro swoich dzieci, sp³o-
dzonych z Teres¹ Levasseur, odda³ do 
sierociñca (sam tak¿e spêdzi³ dzieciñ-
stwo w przytu³ku). Nie chcia³ przy-
k³adaæ rêki do ich paczenia? 

Attritio 

  Niezmistyfikowana œwiadomoœæ 
dzieci. – Patrzcie, przecie¿ on jest nagi! 
– wo³a u Andersena ma³e niewini¹tko, 
dopiero po nim oœmieli siê powtórzyæ 
to lud. Kiedy wyszliœmy z Klementy-
n¹ z filmu Pocahontas, milcza³a, po-
tem doœæ gwa³townie powiedzia³a, ¿e
oni siê nie kochali. Kochali siê, t³uma-
czy³em, tylko ona musia³a byæ królo-
w¹ Indian, a on te¿ mia³ w swoim kra-
ju wa¿ne obowi¹zki. Nie, upiera³a siê, 
nie kochali siê, to by³y wymówki. Po 
obejrzeniu w gdyñskim Teatrze Mu-
zycznym Scrooge`a nie mia³a złudzeń 
co do autentycznoœci moralnej popra-
wy bohatera. – On nie by³ wcale dob-
ry, on się tylko przestraszy³, co będzie, 
jak siê nie zmieni! 

Okruchy


