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„DULSKA: Gdy patrzę na ciebie, 
to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. 
ZBYSZKO: jestem, mamciu! jestem, niestety! 
I to właśnie cała moja tragedia ... " 

Akt I scena 2 

' 

Z ROZMOWY 
Z ZYGMUNTEM BAUMANEM ... 

O MOQALNOŚCI 

Co to właściwie znaczy płynna rzeczywistość? 

Zastosowalem przenośnię plynu bo Jak 
mówi definicja. płyny o ciała. które nie potrafią 
utrzymać fonny same przez siebie Nawe błaba 
sila dzialająca z zevmątrz zrniema ich kształt 

Wczorajsze mapy są do wyrzucenia Wszystko 
ies chwilowe, w niczym rue można pokl:adać 
ufności, że pozostanie. jaklffi 1est na długo 

Dryfujące zaufanie szuka Jakiejś osłoniętej od fal 
przystani I nie może znaleźć Ufność Jest dziś 
niepopularna lud21e bo1ą się poparzonych pal
ców. 

Czy w płynnej rzeczywistości istnieją jakieś 
źródła moralności? 

Wrogiem moralności jest me tylko wys
tępek moralny, przeciwnik widoczny; prosty do 
wykrycia Większym jeszcze mebezp1eczeń
stwem dla człowieka moralnego i moralnego 
ładu społecznego jes ludzka obo1ętność na 
oceny moralne: a ściślej uznanie szerokiego 
zestawu pos ępków za . .moralnie obojętne' 

Zdaje się, że ślepo a na aspekt moralny 
naszych poczynan Jest krzewiona i podtrzymy
wana nadal główme przez rynek. 1 w sposób 
grożruejszy ieszcze niż kiedyś bo trudniej 



dos zegalny Kalkulaqa przy]emnosc1 i nieprzy-
1emnośc1 zastępuje oce y moralne. Poe wpły

wem syndromu konsumpcYJnego przeżywa tez 
kryzy 1dea op.ehlństwa· Bestsellery poucza
jace o sztuce dobregC' ( czytn~ i,rygodnego) zyc.a 
rnowią iesli poswięCISz zyc1e lIIDym uzaiezrusz 
się od ruch UTIL"<:dJ tego 1a1· ogrua! A przec1e2 
poswręcenie dla innych jest sednem stosun.'1.l 
moralnego Jestem moralny bo przYJmuję odpo
wiedzialnośc. otwieram się na oVOJe vvypowie
dz1ane 1 niewypowiedziane prośby MySlę o swo
im zachowamu pod kątem two1ego dobra . o 
i dlatego że nie pytam co mi z tego przyjdzie 
i czy mi za usługę zapłacisz . i czy w sumie nu się 
opłaca 

QODZINIE 

A jak miewa się w dzisiejszych czasach wspól
nota rodzinna? 

Rodzmct rzadko się ogląda Jako roazina 
własnie DoIT.y rodzinne stają się zbiorem ScL'l!Ot
m Kazdy ma WOJ pol'.ÓJ w ktorym sie czym 
prędzej zarnyk 1a tam swoj odrębny e1ewizor 
1 komputer 1 ·ik1 JUZ me kłóci się nawet o to. ktory 
kanał oglądać Ludziom ci 'Z'f obowiązek sie
dzenia przy jednym stole codzienny rytual 
rodzmny Dzieci tylko patrzą Jak uciec do swoich 
poko1ów gdzie :::zeka1ą gry ·omputerowe A fast 
foody znakorrjcie zaspokajają te potrzeby; lik
widują moralny nacisk, by jesc razem 

Siedzerne przy wspólnym stole było 

kiedyś me tylko wspolna konsumpqa. ale tez 
spozywaniem m rocu łspolneJ prociukCJi Corka 
pomagała matce w "'Uchni. ktoś rozktadał 

szrućce. ktoś mył naczyrua. wszyscy. niczym w 
fanryce, mieli jakis udział w procesie produkc)l 
biesiady Dzis przynosuny hamburgery albo 
słodko-kwaśne jedzeme chlńskie zaczynamy 
i kończymy na spożywaniu . A wszak każdy 
spożywa w samotności . 

O KULTUQZE 

Nie myśli pan, że potrzebujemy przebudzenia 
z rzeczywistości wirtualnej i spotkania z pier
wotnymi odczuciami? 

W nas'Z'jffi płynnym świecie propaguje się 
strategię , zaczynarua na nowo" czy nawet .. no
wonarodzenia' I przypisu1e się jej naiwnym ku 
zgubie, skutecznośc 1 

Jak doświadczyłem kultury: która się bez 
kontaktu z pierwotnymi uczuciami obchodzi. 
osłupiałem . I dalej trwam w osłupieruu 

fragmenty roZ.'TlO'.'/Y C nnaJeS d!anp1zy13c. Ja przepro., dz-ne 
przez • ld!l:mil fdb anskieg0 

2 protesorem SOCJOiogu Zygrmmtem Bdtl!Tid..'l"m 
fu:eiaOJ nr - : -2 19 XIl 006 

Paru Dulska 



MASKOTKI I REKINY 

Kultura konsumpGYJTid pochlonęla zarówno mężczyzn. Jak i kobiety Wręcz 
pozarta A im krócej się zyło w czasach sprzed jeJ ekspansji tym bardzie) ies się 
pożartym ie ma wątpliwości że czarodziejska różdzka utowarowienia i korner -
qalizacJi dokonuje zadziwiaiących transfonnacj1 na ciele i umyśle obydwu płci 
Mężczyźni szybko przeksztatcają się dziś w leruwe masko ki kobiety zaś staJą 
się rekinami spętanymi n własne zyczeme dz1es1ątYami rozmaitych smyczy 
Leniwa maskotka Jest czymś znacznie mniej dynamicznym od wpłvwowego re
kina 

Tuliasl€''ilCZOV'd 

Polki dorosły do toli żarłaczy całkiem nie awno - w póznycb latach 90 
(podobne procesy zachodzily na Zachodzie JUZ na początk.11 70 la XX vnek.11) 
Zdillill to nastąpiło upchnię o Je w społecznym akwarium ' którego sCJany 
wyznaczały !ITI nieprzekraczalne gramce. W efekcie do dziS dostrzegalny .1est u 
kobie: syndrom rybki a.kw3.fiowej W męskiej kulturze feudalnej a pozruej 
kapn styczne] rybka wciSnię a w Jak!S kąt akwanum wciąż rosła. a z czasem 
przekształclła się w zarlacza. zaczęło się Je] robić ciasno l'vlineło jeszcze trochę 
czasu i nadszedł dz1en, edy ostateczrue pękły szyby akwarium a kobieta 
mogła wreszcie ,vypłynąc na szerokie wody I choć to pravne bezkresny ocean, 
ona wc1 z w skarze rekina. usiluJe pływać od szyby do szyby am i z powrotem. 
Mężczyżni - leniwe maskotb - nie starają się zmieruć fałszywej kobiecej 
św1 domości IUswiadamiać w k.-westil nieistnieni owych zyb Leniwa maskot
ka po prostu rue zauwazy!d przennany swiat - jej zdaruem o wc1az świat męz
czyzn. 

Dldczego zatem męzczyzna transmutuJe w maskotkę a kobieta N rekina? 
Ano dlatego. ze mężczyzru zdIIlleruaJą się w s1worzerua bierne - nowa rzeczy 
'NlS osc ich rozleruwia wolrueJ też reagują na muany. Coraz chętrueJ występują 
w roli hołub1one1 przez ob1ety (m ti<i s1os y, babcie 1 zony) maskotki częs o
- oc są - o zgrozo' - cdłkoWJcie na dc1111skun trzymarliu 

atomiast .-ob1ety podd Jcł się konsumpcyjnej transtmmacj1 z mnie1szyrn 
oporem czasem wręcz z nieskrywaną przYJemnosc1ą .ak Jak Kopcmsze!~ pod
dawał się mocy dobrej 1.vróżki. Kultura ·onswnpcy]na to bajkowa wrozka, ale czy 
dobra? Niby zarruerua dyrue w karety gałgany w balowe su_V:rue Problem w 
tym ze w kulturze supennarketów magiczny w:ok ulatuje z przedmiotow grubo 
przed pomocą Konsumpcyjna wrozka musi za em harowac 24 h na dobę \ cza
rowaniu nie moze być luk nikt me zrnes1e dluzszego powro • do dyr. 1 szarych 
galganow kiedy wokót trwa bal. kremowe tony ksi zęta 1 ks1ęzmczki 

Spe ~akl ~onsumpcYJilego czarowania to cos czego do: w1 dczamy co
· z en11e. 

Złośliwi . malkontenci zauważą że 1 tak najważ.'11eJszy 1est en 1lo za o 
1Szystko plac: Mam dla ruch złe wiadomości Otóz kobiet rue tylko dzlsiaJ 

wybiera ale 1 plac1 



Piotruś Pan ur :zy -h1 p iec. klóry 
wciąż 0001 za mar.lenia-

mi. Je(,o życie lo c i~la Labaw , przy(\oda i buja
nie w oblokach. Ale leż \l iLczna ucie-czka: przed 
pr zą życia, kL1mprL misami. ludźmi. klórzy mogą 
od nic.s"'I -ze0oś '1YmiJ,8aĆ. Pi:-ilruś Pan L"'I symbol 
nicdojrwłuści. 

H islOl!f' ('hfoprn, ktri1)' 11if rha doros 
wv - Piotrnsia Pa 110 - opisal }tlllll'.\ 

,\/allht'H' lfol"l"lf' (os/ol11io ,, Polm1 11kaw
lo sir 11owe t!1111111c7..e11ie tr~j hiqihi om: ) i!J 
lw11l_v111ulfJO). W latarh 80. XX wi1'k11 tllllf' -
1)·l<({li\/<i /1,ydwloK Dan Ki!l'_Y ,fi1 11rrrl:il, Żl' 
rnhJ rlwmkl11 1J-::.11jąre Pwtrn.\io Pn110 'iff 
do.ff pmt1~Zt'd11u'. W 198} rok11 11aj1iml 
k'iqż.kt o w11rlro111111 Piotm,·ia Po11a. C'1(/
mkl111yst_yt~11y111i nhjrw'tlJni ll'J „dwrohJ" są: 
11111od/Hm i11d:iu/11w'r:. ltk prznl orlr::.110:11in11 
'mw1!111J1i i 11arr1·z.111, r1 lrild„e 11iez.do/110.\ć 
rlo 11owią:.m1io rlnjrz.af..yr/i rr1/rup z jdrią 
pr'enw1u1. 
Kilt')' rlm.11rHlzi. i11 dla w.'J1ń!t:.t1 \lll'j 111/o
rl:i1•.:,1 zd11 /"7„f'l lir z. n„1•t::.ywi,lns'riq )r'sl hrh.\
lll' i ~llatego wid11 mio~lyli ludz./ bw11i .,ię 
/nz.erl d ()lmltum 111. S/nz.yjlyq 11111111 Jmstfl-
11~1· rod l('(J11'. .fa/1 pi\:t A.i ft')· „Siw ro rodz1-
re :ezwalai<f rhierin111 110 H'SZ)'·'Llw, lo 1hi1'ti 
WJ J1rzr1 fo1iadrw111', ~l' nil' sto.111n i1 1nbn nirh 
i1.1d11ych rl'gul". A 11r1 dodrilf'k bmk)1'sl dzi.\ 
rytua!Ow inirjar]i w dom.1/t' iy i11

• l:Lńrl' 
h_Y!yhy dla rlomstająrPgo d1!oprt1 .1ymbnlem 
oddzi11/mia \i{' od matki i JH1S07.1 1a11ia go 1w 

W0)011'11 if<rt. 

J
edną z osiowych p trzeb niedojrzałego 

mężczyzny wyrażają słowa popularnej pio
senki: ,,Laopiekuj się mną. nawet gdy nie będę 
chciar. On je t do opieki przyzwyczajony i uwa
ża. że mu ię ona należy. bez żadnych tarań. 

Chce tej opieki nieustannie. a wtedy będzie 

mógł udawać, .le wcale jeJ nie potrzebuje. Tak 
rozgrywał to kiedyś ze swoją nadopieku11czą 
mamą. 

lfYO/nI.\ 'I'an la clrlop1cc. klon• ::.1111'~.::t· chce r11icL' 
· 1.- c:.tc1)' lata. '/\''IL'. .::c k1edv 1loro.\11i<' bpd::: . .H' 11111-
~wl po::.t:111u1t' ~1r::. km111q nwr::.c1i . ' Bfd:::..1c 11111~ial 

pot.'L: tło 11r11n•, o.::cnu' ~i~'. :.anrbw{ 'f'io/m)· • Pmt 
nie cflcr .::uJnwh ::.oboll'it,J::.i.11i . 11•a.::m· Jt')/ dla 111cqo 

f:.•lko to, cv tl:::..11•1c sir tu 1 Iem:. - pr::.::qoclu , ::.u/;11„ 
11•11 C :::\' w1ulrom • Pwtrnsia ' I'111111 fót wd11tJ :. cho
rób 11 ·)pofc::c.'m1)et:' '[)/ac::c_qo 111ektrir:.~· 111t' dm; 
dojr::.cc' i 11r:.d tlo1r:.nłosciq 11cick11111; Jaku int 
~JrLlllica mirt12.!' doir:::..ało;citl a 111do1r::.i.1ło\ci11; 

Takich bezradnych P10rrus1ów zazw~czaj 

kształrują marki. 

{ 
mn~e 1vl':,ej lah<il _</fo11v1Ntrlm ~lluwm 

(. / lo.1·:taft.t1/e 6ralo ,ty°l'a.'.'' 

P
ieniądze shlżą za kamuflaż kłopotów, 
„lukrują I"Zeczywistość". Pomagają ukry

wać prawdę do chwili gdy może być za 
póżno . 

Zby· 



I KTO TUTAJ JE~T DOJQZALY? 

Jakie dostrzega Pani przejawy bycia Piotrusiem Panem? 
Przede wszys:.kun rr JdnosCl w dokonywam wy boru 1 oczeldwanie że ktos 

za nas cos zrobi To są e powoje owuuęte wokoł drugiego człowieka lub ide
ologii W ruch moznc.1 s1ę )ezpieczrue schowac 1 rugdy me do]rzec bo 1 tak zde
cyduje grupa s atu ;;zy rei;JUlamm Do mrue często przychodzą n ei.volnicy -
wszystko jedno czego - bIZnesu p1emędzy drugiej osoby Próbują filę w tym 
skryc Osoby z zabw:zeruarrn lękowyrrn maJ problem z dorastaniem lękają się 
zycia 1 aby dodac sonie ammuszu. s1ęga1ą po roznego rodzaju chemię albo 
próbują się ·vcisnąć w jakąś sektę B!t!l: poczucia bezpieczeństwa lęk przed 
oplillą przed .·arą przed brcJJem akceptac i rue pozwdlaią doJrzec 
Coraz więcej dorosłych już ludzi nadal nueszka z rodzicami, mają po 30 lat 
i nie wyprowadzają się , mama pierze im i gotuje. Z czego to wyruka? 

Z IV 1 .;:iodruc. lid __ rueodc1ętP pf>_ ;0wmy P1 zychodz1 dr u1n:.e k1os 1 mowi 
_ ·1enaw1dzę swojej matki :\J1e mogę z rą star nuesz:k c Umawiam się wtedy 

na W'zytę domową Yvchodzę 1 Nlclzę e koszulki •.vyprane matczynymi rękami 
Sluzacą masz w domu zacina ob1eta tal· etę me obsłuży cwaruaczku - mo~\1e 

1 wychodzę 

Ale matka też z jakichś powodów nie powie mu: „Idź synu na swoje". Za tym 
kryje się niedojrzałość emocjonalna - zarówno matki, która nie pozwala sy
nowi odejść , Jak i syna, który nie potrafi się od nieJ oderwać. I ona i on nie 
potrafią przejść do kolejnego etapu swojego życia. 

NaduzyCia są w obrE strony Ona m kole1nego męzn w synu On ma pierw 
szą zonę w matce Jest to absolutne k·az1ro cze psychologiczne zw1ązarue llldad 
wampiryczny Tam Jest ssarue - truano !JOWiedziec czy majątkowe czy seksucli
ne Dziecko bywa od małego wykorzystywane i uzywane Jak dorosły. Jeden z 
mmch paCJentów zmienil juz n:zec1 ilaJ uc1ek.a.1ąc przed ma .zq. Mowi , I taY me 
mogę od niej uciec bo cały czas mam ją w psychlce · A ona wcrąz go sztL1<:a. bo 
był męzczyzną 1e1 zyc1a 
Mówi Pani o tym, co mamusie robią dzieciom .. , 

Móv·nę o mamusiach bo teraz iest moda na oskarzame tatusiów Ja się 
przeciw ·emu buntuję Tatus ma małe szanse zeby zaistrueć 1v1ęzczyżru są :.:as
trowaru przez przekaz w memach 1 przez ~obiery: Ktore im udowadniają że nic 

me potrafią - am z;:irab1ać ani ię wysłowić tak Jak vvykształcona zona. To iest 
mezalians psychologiczny Męzczyzna zszedł na margmes Jes .:.wolniony z roli 
pana domu. k1óry utrzymuje rodzinę i zapewrna 1e1 bezp1eczenstwo. 
Czy jest mu z tym dobrze? 

Jest mu tragiczrue Pięcdz1es1ęc1oparoletru męzczyzru rozwodzą się i wiążą 
z młodymi dz1ewczynarm Mo zna ich posądzać o niedoJrzalosc Ale dopiero przy 
tych dziewczynach mogą się spelnic w roli męzczyzny Bo rywalizuiące zony 1ITl 

na to !1le pozwalały. Od mamusi trafialt do drugiej mamusi ::ądającei i .vardeJ 
suki' - 1ak o nich mow1ą - która rmała oczekiwania a om potrzebowali mil:ości 

Przy tych młodych dziewczynach czu1ą się ważni przez parę lat pokJ ona me 
skończy szkoły i póki me zacznie rozglądac się za młodszyrru pana:rrn 



100 lal lemu Moralność pam DuJsk1e1 
była diagnozą mo:ral-

nosCI polskiego nueszczanstwa - Zapolska trafnie 
i bezlitośnie demaskowała obłudę i zakłarname 
owczesnych Polakow. Z niemal chrrurgiczną pre
cyzją rozprawila się z podwóJną etyka dotyczącą 
stosunkow parmJących w rodzinie dotyczących 

podzralow klasowych. seksu przyzwoi ości 
Po ponad l OO la ach po rewoluq1 klaso vej 

seksualnej 1 ma enalneJ w czasach w l1órych 
pojęcia takle iak . rnoralnosc dazą coraz szyb 
c1e1 ku bezpowromei dewaluacji dramat Za
polskie] pozostaje Jednak zaskakuiąco aktualny 
Po przeniesiemu punktów c1ężkosci w dalszvrn 
ciągu czyta się go jako jedną z naJbardz1eJ =Jadli
wych satyr na polskie spoteczeńs .vo. 

Zmienila się waność 1 stosunek polskiego 
społeczenstwa do pieniądza Zmienily się sposo
by 1akirru do pieniędzy się dochodzi 

100 lat temu Aniela Dulska rnieszczka
kanuemczmczka siedziała 1.;ałyrru dniarru w do
mu. wychodząc z mego tylko po to. by odebrn.c 
czynsz od lokatorów. W porownaruu z tyrru do
chodami zarobla. 1e1 męza i syna byly symbo
licznym kieszonkowym które naipierw tm od
bierała. a następme wydzielała na drobne ,przy
jemnośCJ · 

Dzisiejsza Dulska, by moc prowadz1c dom 
na odpowiedrum poziorrne zapewnic c:lz1ec1om 
odpowiednie wykształcenie 1 zabezpieczenie 
materialne a także zaspokoic wszelkie zachcian
ki cale] rodziny: pracuie przez większość drua 
kosztem domu. więzi rodzinnych, p1elęgnowama 
, domowego ogruska Skupiona na gromadzernu 
dóbr materialnych nie musi JUZ oszczędzac 



Hanka 

choc nawyk narzekania że ciągle , mało, malo, 
mało · , pozostał. Pieniądze 1 nabywane za me ko
le1ne, coraz to efektowruejsze dobra. maJa zre
kompensowac dzieciom brak czasu, uwagi 1 ro
dzicielskiej opieki Więż emogonalna ponuędzy 
członkarru rodziny zastąpiona została więzią mate 
rialną, która dla Dulskie] stała się roclza1em srny
cz;y. na któreJ ciągrue za sobą męża 1 dzieci 

Powierzchownosc swiata materialnego za
stąpila gtęb1ę więzi rruędzyludzkich Nie mogąc 
dziecku poswięcić czasu. kupuje mu się kolejny 
gadżet, nie mogąc pójsć: z nim na spacer. wysym 
się je na kolejne korepetycje. lekqe tańca . temsa 
czy Jazdy konnej, rue maiąc siły na powazną roz
mowę sadza się je przed telewizorem W efekcie 
członkowie rodzrny z jednej strony oddalają się od 
siebie. a z drugie] - ksztaltuJą na swoie podob1eń
stwo stając się skupionyrru na sobie. ego1styczny
ffil wyznawcami kultu p1eruądza. 

Wspołcześm DULSCY to diagnoza stanu 
1 kondycji polski.ej rodziny, w ki órej pieniądze 
przesłonily wagę więzi rodzinnych wspólnego 
spędzania czasu 1 rozmowy. Studium „degene
racji' rodzmy pod względem emocjonalnym 
Pozostawmne same sobie. pozbaw10ne wzorca 
męski.ego i kobiecego. bezradne wobec otacza
Jących je problemow dzieci stają się „dziecrni na 
sha1u zalarnarna nerwowego·· Moralnosc to ces, 
czego nie ma zakurzone pojęcie ze starych 
książek Nową moralnosc1ą i est pieniądz l uzname 
społeczne. Szczególnie gdy na1ważnie1sze w roz
woju dzJ.ec1 osoby czyli rodzice, tak warunkują ich 
mzwóJ 1 z petną bezpretens1onalnosc1ą sankcio
nują taki ogląd świata 
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Gabriela Zapolska 
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