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 Wczesne lata 80. Były naczelnik gmi-
ny na Kaszubach wychodzi któregoś 
letniego wieczoru przed dom, a następ-
nie zza płotu na piaszczystą drogę.
Fiat jedzie. Wieś jest mała, siedziba 
władz gminy jest w większej wsi, czte-
ry kilometry stąd, więc jadący fiat jest 
jakąś sensacją, zwłaszcza że nie może 
być „swój”, bo nikt w tej wsi fiata nie 
ma. Były naczelnik ma skodę, syn 
sołtysa zastavę, obecny naczelnik we 
wsi gminnej ma ładę, a księdza pro-
boszcza wozi skodą były naczelnik. 
Fiata 125p ma milicja, ale przecież wi-
dać od razu, że to fiat milicyjny. A ten 
który jedzie po piaszczystej drodze to 
fiat cywilny.
  Samochód zatrzymuje się przy by-
łym naczelniku, kierowca opuszcza 
szybę i pyta o drogę na Gdańsk. Były 
naczelnik, chcąc odpowiedzieć wy-
czerpująco na pytanie, pochyla się do 
opuszczonej szyby, przy okazji rzuca 
okiem do środka i drżenie go ogar-
nia: samochodem jedzie cała rodzina 
– oprócz kierowcy kobieta na tylnym 
siedzeniu, pewnie żona, troje dzieci 
i jeszcze jakiś patrzący nieruchomo 
przed siebie mężczyzna z przodu, obok 
kierowcy. Mimo zapadającego mroku 
były naczelnik dostrzegł, że wszyscy 
mają jakieś takie ciemnawe twarze. 
Wykrztusił więc machając ręką, że na 
Gdańsk to dalej prosto i szybkim kro-
kiem, prawie biegiem, wrócił do do-
mu. Dopadł telefonu i wykręcił numer 
na posterunek MO. - Jasiek – rzucił do 
słuchawki podnieconym głosem – ja-
cyś obcy się tu kręcą. Cyganie!!!
  Chciałoby się powiedzieć, że polska 
ksenofobia jest irracjonalna, jednak 
nie byłoby to ścisłe, ponieważ źródło 
tej zbiorowej nienormalności da się do- 
syć łatwo wskazać. Zacząć należało-
by od powiedzenia, że wszystko przez 
przeklętą wojnę, która na lata (na za-
wsze?) pozbawiła Polskę wcześniej-
szego kolorytu. Polska kultura rozwi-
jała się jak należy, czerpiąc soki z róż-
nych kultur, z różnych stron świata, 
dopóki na kraj nie napadli bandyci 
z zachodu i ze wschodu. Ci z zachodu 
mordowali za inność, mając powbija-
ne do zbrodniczych łbów przekona-
nie, że inność to cecha podludzi, któ-
rych trzeba tępić. Bandyci ze wschodu 

zabijali za wysoką kulturę i wolność 
myślenia – a więc również za inność, 
gdyż wymienione cechy były obce 
stalinowskim zbrodniarzom.
  Po wojnie, przez czterdzieści parę lat 
PRL-u, Polacy tworzyli więc (wciąż 
tworzą) prawie w całości społeczeń-
stwo wiejskie, niezależnie od tego, czy 
żyli na faktycznej wsi, czy mieszkali 
w mieście (wbite łokciami w poduszki 
baby w oknach, wiejskość blokowisk 
itp.). Właściwie mówić należy o spo-
łeczeństwie wsiowym, rozumiejąc 
przez wsiowość brak ogłady, ignoran-
cję, awersję do nowości, izolacjonizm 
wsiowości, podejrzliwość i patrzenie 
na wszystko i wszystkich spode łba.
  Peerelowska wsiowość była w wy-
sokim stopniu homogeniczna. Być 
może każda wsiowość jest w wyso-
kim stopniu homogeniczna (przycho-
dzi na myśl końcowa scena Easy Ri-
der Dennisa Hoppera), ale za PRL-u 
dodatkowo na straży jednorodnej pol-
skiej wsiowości stały komunistyczne 
władze, które pilnowały jak mogły, że-
by do społeczeństwa nie przedostały 
się jakieś „szkodliwe treści” z Zacho-
du – jakieś nowinki, które mogłyby tę 
jednorodność naruszyć. Wybierano 
lub tworzono wiadomości, które miały 
świadczyć o degeneracji zachodniego 
społeczeństwa, które miały obrzydzać 
ludziom kapitalizm, jako ustrój nie tyl-
ko „niesprawiedliwy”, ale też pełen o-
byczajowych nienormalności, czyli 
„zboczeń” (golizna). Poza tym rząd
wybierał i dawkował treści pozornie 
propagandowo obojętne, co miało do-
wodzić, że społeczeństwo socjalistycz-
ne nie jest trzymane w izolacji od świa-
ta, a także świadczyć o obiektywizmie
partii rządzącej, która nie obawiała się 
przyznać, że również Zachód ma pe-
wne osiągnięcia. Nie były to rzecz 
jasna osiągnięcia na miarę osiągnięć 
Związku Radzieckiego, który pierw-
szy wysłał człowieka w kosmos, ale 
zawsze. Władza komunistyczna ubie-
rała więc na przykład odważnie swo-
ich obywateli w płaszcze ortalionowe, 
czy eleganckich mężczyzn w koszule 
non-iron i wąskie krawaty z dermy. 
Kobiety, mając od nastania Chrusz-
czowa możliwość oglądania filmów z 
Elizabeth Taylor czy Brigitte Bardot, 

dowiadywały się o światowej modzie
modzie i mogły pewne jej elementy 
wprowadzać, korzystając z usług licz-
nych krawcowych albo szyjąc same,
i wzorem Bardotki czesać się w „koń-
ski ogon”. Jazz nie był zakazany… To 
wszystko miało oczywiście znaczenie,
ale... bez przesady. To był wąski mar-
gines ryzykantów korzystających z od- 
wilży, a nie żadna tam rewolucja. W ra-
dio wciąż królował zespół akordeoni-
stów Feliksa Dzierżanowskiego. Go-
mułce zdecydowanie nie podobało się 
przyzwolenie na „wybryki”. Cenzura 
wciąż była czujna, a propaganda nie 
robiła sobie przerw. Młodzieżowe pró-
by ucieczki od powszechnie panującej 
szarzyzny, poczynając od bikiniarzy, 
były szykanowane; młodych nonkon-
formistów nazywano pasożytami, nie- 
bieskimi ptakami, bezmyślnymi epi-
gonami zachodnich wzorców itp., co 
lud pracujący miast i wsi akceptował 
bez zmrużenia powiek. Klasa robot-
nicza akceptowała tę propagandę do 
tego stopnia, że niebezpiecznie było 
być innym, w mordę można było do-
stać za inność – trzeba było poruszać 
się w dużej grupie, jeśli było się in-
nym, gdy na przykład „długie włosy, 
krótki rozum” się miało. Polska wsio-
wość bardzo nie lubiła „nienormal-
ności”, odmieńców.
  Czasowo przebywali w Polsce, w ra-
mach pomocy edukacyjnej dla mło-
dzieży zaprzyjaźnionych narodów, stu-
denci z Kuby, Wietnamu czy Palesty-
ny, ale byli oni bardzo mało widoczni, 
pozostając pod okiem przydzielonego 
im opiekuna, który oprowadzał ich o-
kreślonymi ścieżkami albo po prostu 
trzymał w akademiku. Poza tym było 
coś takiego w narodzie, że przybysze 
z bratnich krajów (także tych europej-
skich) tak naprawdę „się nie liczyli”
– wszyscy byli od nas gorsi i nie warto 
było głowy sobie nimi zawracać. Przy 
czym, rzecz ciekawa, ludowej władzy 
zupełnie nie zależało na tym, żeby tę
postawę wobec przybyszów zmieniać. 
Przeciwnie, partia miała interes w tym 
(wrócimy do tego za chwilę), by pod-
trzymywać nacjonalizm – ktoś w koń-
cu wymyślał i puszczał w obieg „ka-
wały”, w których występowali Nie-
miec, Rusek i Polak. W każdym razie 

tamto marginalne pojawianie się ludzi 
innej narodowości nie miało z pew-
nością nic wspólnego z wielokulturo-
wością. Tak jak pojedynczy Murzyn
w dużym mieście wywoływał co naj-
wyżej gał wybałuszanie, a nie myśl, 
że być może jest to zapowiedź powie-
wu orzeźwiającego wiatru, który od-
świeży i wzniesie naszą kulturę. Bo 
nie stworzy się wielkiej kultury z włas-
nego jedynie, zaściankowego folkloru, 
co pojmuje każdy, kto wie coś o mu- 
zyce, malarstwie, filmie, rzeźbie, tań-
cu, teatrze, literaturze…

  Bez porównania większe od zagra-
nicznych studentów znaczenie mieli 
marynarze z zachodnich krajów przy-
pływający do portowych miast, na 
przykład do Gdańska, a także mary-
narze naszej floty handlowej, przywo-
żący z rejsów rzeczy na sprzedaż – o-
dzież, płyty, sprzęt techniczny, potem 
filmy na kasetach wideo czy choćby 
kosmetyki. Myślę, że miało to wpływ 
na to, iż Gdańsk był dla komunistów 
miastem niespokojnym. Pamiętam, że 
już jako nastolatkowie – my, grupa 
młodzieży z otwartą głową – byliśmy 
całkiem nieźle obeznani z Zachodem; 
na mojej półce wcześnie stanęły płyty 
Hendrixa, Jefferson Airplane... W Ha-
li Stoczni występowały zachodnie ze-
społy rockowe (pamiętam The Da-
kotas, The Artwoods, The Animals), 
latem w sopockim Non-Stopie grali 
szwedzcy rockmeni, którzy niewątpli-
wie nie dorównywali Czechom (Blue
Effect, Framus Five z Michalem Pro-
kopem), no ale byli ze Szwecji. Moż-
na powiedzieć, że mieliśmy szczęście 
– żaden z moich najbliższych kolegów 
z czasów nastoletnich nie jest dziś kse-
nofobem.
  Ale poza tym – poza budowaniem 
własnego świata, który chronił przed 
komuną, z kręgiem osób, z którymi 
przegadywało się noce, z DKF-ami, 
sztuką w ogóle, książkami, chyba let-
tnią włóczęgą i innymi tego rodzaju 
atrybutami osobistej wolności – rze-
czywistość PRL-u nie miała nic, za 
czym mógłbym dziś tęsknić. Jest na 
przykład charakterystyczne, że komu-
nizm – czy to w Bułgarii, czy w Chi-
nach – dążył do daleko posuniętej uni-
formizacji społeczeństwa. Klasa ro-
botnicza prezentowała się w swojej

masie ubrana we wspomniane już or-
taliony, zimą w jesionki, miała na gło-
wie beret, a w ręku skórzaną teczkę.
Uniformizacja klasy robotniczej była 
dobrowolna, dyktowana przekona-
niem, że po prostu tak należy wyglą-
dać, że tak wygląda normalny na u-
myśle człowiek. Człowiek kolorowo 
ubrany był niespełna rozumu. Bar-
dziej barwna kobieta uważana była za 
wiadomo kogo. Pilnowano wręcz, że-
by nikt z obowiązującego wizerunku
pełnoprawnego członka polskiej wsio-
wości się nie wyłamał. Od stóp do
głów wszyscy mieli wyglądać podob-
nie; chłopcy i mężczyźni mieli nawet 
strzyc się identycznie, „po męsku”,
maszynką znad karku w górę i z prze-
działkiem. Było szaro i brudno. Było
szaro i brudno za zgrzebnego Gomuł-
ki, za Gierka i dalej, aż do końca. Kie-
dy wiosną 1980 r. wracałem z kilku-
miesięcznego pobytu w Republice Fe-
deralnej, podczas przesiadki w Pozna-
niu poczułem się tak, jakbym nagle 
zszedł z wysokiego, jasnego piętra do 
piwnicy. Potem, już w Trójmieście, 
długo jeszcze ta szarość rzucała mi się 
w oczy. Gdy człowiek żył w tym oto-
czeniu, nie widział tego.
  Czasem przypominają mi się, właś-
ciwie bez powodu, sceny z tamtych 
lat i są to obrazy ponure. Na ulicach 
dominowało chamstwo. Dźwięczą mi
w uszach zwroty, jakimi obdarowywa-
no kobiety, knajackie zaczepki pod-
rywaczy, zaproszenia „na kawkę”, pi-
jalnie piwa, z których można było nie
wyjść cało, siarczane wino w bramach
i chwiejący się na nogach pijani na 
ulicach… Chamstwo było normą. 
Chamstwo było w twarzach, w ru-
chach, w języku. A wartością, powo-
dem do dumy był tzw. chłopski rozum.
– Ja tam szkół nie kończyłem – ma-
wiano – siedem klas i tyle, ale na mój 
chłopski rozum… Słownikowa defi-
nicja „chłopskiego rozumu” nie jest 
pejoratywna, ale w praktyce lat PRL-u
był to zwrot, mający wyraźny ujemny 
podtekst. Ktoś deklarujący posiadanie 
chłopskiego rozumu dawał do zrozu-
mienia, że uważa się za mądrzejszego 
od tych różnych mądrali, dla których 
sympatii za grosz nie miał, a wręcz 
nimi gardził. W 1968 roku posiadacze 
chłopskiego rozumu będą zaganiać 
pisarzy do piór… 
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