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Warszawa	2017

1  „W październiku 1958 roku Foucault 
poleciał do Warszawy, gdzie przedsta‑

wił się ambasadorowi Francji w Polsce, 
który właśnie został powołany na to sta‑
nowisko – był to Étienne Burin des Ro‑
ziers. »Zachowałem w pamięci – wspomi‑
na – młodego człowieka, uśmiechniętego, 
sympatycznego, odprężonego, szczęśliwe‑
go w związku z podjęciem nowej pracy, 
z której znaczenia i związanych z nią trud‑
ności już przedtem zdawał sobie sprawę«.

Ulokowany zrazu w doprawdy skrom‑
nym pokoju w warszawskim Bristolu, tuż 
obok budynków uniwersyteckich na Kra‑
kowskim Przedmieściu, Foucault znalazł 
sobie mieszkanie położone niedaleko od 
miejsca pracy. Polegała ona na tym, że 
z jednej strony kończył pisać swą rozpra‑
wę doktorską, z drugiej zaś miał zajęcia 
administracyjne i uniwersyteckie, które 
mu powierzono. Przede wszystkim miał 
się zająć powołaniem do życia Centrum 
Cywilizacji Francuskiej. […]

Projekt ten nie został jednak zrealizo‑
wany, ponieważ Foucault musiał natych‑
miast opuścić terytorium państwa pol‑
skiego. Historia ta była bardzo zawikłana, 
w każdym razie najwidoczniej dość czę‑
sto powtarzała się w krajach wschodnich: 
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otóż Foucault poznał pewnego chłopca, 
z którym zaczął spędzać przyjemne chwile 
w tym smutnym i przygnębiającym kraju. 
Młodzieniec pracował jednak dla służby 
bezpieczeństwa, która próbowała inwigi‑
lować zachodnie przedstawicielstwa dy‑
plomatyczne. Toteż pewnego dnia Burin 
des Roziers stwierdził krótko: »Musi pan 
opuścić Polskę«. »Kiedy?« – spytał Fou‑
cault. »W ciągu najbliższych godzin« – 
odparł ambasador”.

Tak rozpoczyna się i kończy historia 
pobytu Michela Foucault w Polsce. Tak 
też relacjonuje ją Didier Eribon, bodaj 
najsłynniejszy biograf filozofa. O pobycie 
tym wzmiankują również autorzy Homo-
Warszawy. Przewodnika kulturalno-histo-
rycznego (2009) oraz Krzysztof Tomasik 
w Gejerelu (2012). Zdawkowe informacje 
pojawiają się w dziennikach i wspomnie‑
niach rozmaitych osób. I tyle. Nie ma pa‑
miątkowej tablicy na kamienicy, gdzie 
mieszkał (obecnie Chmielna 32, wówczas 
Rutkowskiego). Nie istnieją większe opra‑
cowania bądź relacje. Nawet archiwa IPN 
mówią niewiele. A przecież Foucault na‑
leżał do największych umysłów XX wieku, 
był współtwórcą myśli ponowoczesnej, 
pokazał, jak można zapisywać historię 
idei w sposób interesujący i nowatorski. 

2 Przypomnijmy dla porządku: Paul‑ 
 ‑Michel Foucault urodził się 15 paź‑

dziernika 1926 roku w Poitiers w miesz‑
czańskiej rodzinie inteligenckiej. Ojciec 
był lekarzem, a matka – córką chirurga. 
Młody mężczyzna obrał jednak inną dro‑
gę – filozofii. Okres ten był dla niego trud‑
ny, kilkakrotnie próbował popełnić samo‑
bójstwo. Dużo pił. Miewał stany depre‑
syjne. Trafił na terapię psychoanalityczną. 

W 1950 roku wstąpił do partii komuni‑
stycznej, którą porzucił kilka lat później. 
Pracował wówczas nad doktoratem doty‑
czącym historii szaleństwa. W 1956 wyje‑
chał do Uppsali, a następnie – Warszawy. 
W roku 1962 Foucault otrzymał nominację 
profesorską – objął katedrę w Clermont‑

‑Ferrand – tam również poznał swego to‑
warzysza życia, Daniela Deferta. W latach 
1966–1968 był profesorem filozofii w Tu‑
nisie, a następnie na Uniwersytecie w Vin‑
cennes. W roku 1970 otrzymał – utworzo‑
ną specjalnie dla niego – katedrę „historii 
systemów myślenia” w Collège de France. 
Do najważniejszych jego książek zaliczyć 
można Historię szaleństwa, Narodziny kli-
niki, Słowa i rzeczy, Archeologia wiedzy, 
Nadzorować i karać oraz monumentalną 
(i niedokończoną) Historię seksualności. 
Gilles Deleuze nazywa Foucaulta „nowym 
archiwistą” i „nowym kartografem”, a jego 
myślenie określa jako „myślenie w spo‑
sób nowy”. W swoich pracach koncen‑
trował się on bowiem zwłaszcza na gru‑
pach wykluczonych, podporządkowanych 
oraz stygmatyzowanych (m.in. szaleńcach, 
zbrodniarzach czy też homoseksualistach), 
pokazując, jak wytwarzana na ich temat 
wiedza daje nad nimi władzę, konstytu‑
ując tym sam podmiot uJArzmiony, czy‑
li taki, którego tożsamość („ja”) jest od 
początku przeznaczona do zarządzania, 
podporządkowania i dyskryminowania. 

Foucault przyjaźnił się z największy‑
mi myślicielami drugiej połowy XX wie‑
ku, takimi jak: Roland Barthes, Jacques 
Derrida, Pierre Bourdieu, Gilles Deleu‑
ze czy Hélène Cixous. Do Polski powró‑
cił ostatni raz w 1982 roku, z konwojem 
żywności i pomocą medyczną zorganizo‑
wanymi przez Lekarzy Świata, wyrażając 
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poparcie dla ruchu społecznego „Solidar‑
ność”. Zmarł 25 czerwca 1984 roku na po‑
wikłania grypy wywołane AIDS w pary‑
skim szpitalu Salpêtrière (w tym samym, 
w którym sto lat wcześniej Charcot leczył 
histeryczki, a który Foucault opisał w Hi-
storii szaleństwa). 

3 Pojawiają się zatem pytania: dlacze‑
go tak niewiele wiadomo o pobycie 

Foucaulta w Polsce? Jak wyglądało jego 
życie w Warszawie? Gdzie bywał? Z kim 
się spotykał? Z jakiego powodu musiał 
wyjeżdżać? Dlaczego zastawiono na niego 
pułapkę? I w końcu – dlaczego sam Fo‑
ucault później mówił o Polsce niewiele? 
Odpowiedzi na te i inne pytania próbuje 
znaleźć Remigiusz Ryziński w książce pt. 
Foucault w Warszawie. Autor jest filozofem 
i kulturoznawcą, wykładowcą akademi‑
ckim, który wydał trzy książki naukowe: 
Rzecz niemożliwą (o pisaniu i kochaniu, 
o psychoanalizie i literaturze, o Rolan‑
dzie Barcie i Prouście, i o wielu innych 
sprawach), Wariatki (o mitach kobieco‑
ści u Freuda) oraz Konfabulatora (z kolei 
o mitach męskości u Freuda). Foucault 
w Warszawie to jego debiut reporterski. 

Od razu trzeba powiedzieć, że au‑
tor wykonał iście detektywistyczną pra‑
cę. Przeglądnął setki teczek w Instytucie 
Pamięci Narodowej, archiwa Uniwersy‑
tetu Warszawskiego, Polskiej Akademii 
Nauk, Ośrodka Kultury Francuskiej, lot‑
niska Okęcie, miasta stołecznego Warsza‑
wy, Muzeum Literatury, Polskiej Agen‑
cji Prasowej, Szpitala w Tworkach, tomy 

„Życia Warszawy” i „Przekroju”, kolejne 
dzienniki i wspomnienia (np. Jerzego An‑
drzejewskiego, Pawła Hertza, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Zygmunta Mycielskiego, 

Edward Stachury, Jerzego Zawieyskiego) 
itd., itp. Zazwyczaj nie natrafiał na żadne 
informacje. Stosunkowo najwięcej przy‑
niosły – z trudem odnalezione – tecz‑
ki IPN‑u oraz spotkania z uczestnikami 
warszawskiego życia gejowskiego tamtego 
czasu. A także rozmowa z Danielem De‑
fertem, wieloletnim partnerem Foucaulta. 
Poszukiwania te zaowocowały wymier‑
nymi efektami. Powstała bowiem książ‑
ka z jednej strony rzetelna i pożyteczna, 
z drugiej – oryginalna i interesująca, któ‑
rą czyta się z niekłamaną przyjemnością.

Tym bardziej, że autor unika łatwych 
rozwiązań i banalnych odpowiedzi. Po‑
dam jeden przykład. Pozornie sprawa 
przymusowego wyjazdu Foucaulta jest 
oczywista: niemoralne (czyli: homosek‑
sualne) prowadzenie się. Choć – dodać 
trzeba, że w ówczesnej Polsce homoseksu‑
alizm nie był karany, a jedynie pornogra‑
fia i prostytucja. Od razu jednak Ryziński 
wskazuje inne przypadki: „Arnauld [który 
objął stanowisko po Foucaulcie – M.S.] 
nawiązywał intymne kontakty z Polka‑
mi. Krakowski lektor francuskiego bez 
problemu poznawał chłopców. Cocteau – 
homoseksualista – był w Polsce fetowa‑
ny. Pytanie brzmi: dlaczego akurat Mi‑
chel Foucault był dla PRL‑u takim prob‑
lemem?” (s. 106).

4 Zresztą, do teczek, „pachnących stry‑
chem” (s. 13), Ryziński ma osobliwy 

stosunek – materialny, wręcz cielesny, 
podejrzliwy, ale też emocjonalny. Pisze: 

„Papiery, notatki, zdjęcia, raporty, dono‑
sy, informacje poufne, zlecenia i zarzą‑
dzenia, zapisy rozmów i uwagi tajnych 
współpracowników. Nekrofilia, patolo‑
gia, fetysz. Brudne dłonie. Kurz. Lepkość. 
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Obsesja. Przeglądałem archiwa pod każ‑
dym możliwym kątem” (s. 13). A później 
dodaje: „Teczki noszą tytuł »Środowisko 
homoseksualistów materiały na osoby lata 
1962«. Spięte gumką, przygotowane, leżały 
w przegródce w czytelni IPN‑u. Patrzyłem 
na nie niespokojnie, były przede mną, na 
wyciągnięcie ręki, a jednocześnie się ba‑
łem, że rozpłyną się w powietrzu jak sam 
Foucault w Warszawie. Było w nich coś 
nierzeczywistego. […] Mają ponad pięć‑
dziesiąt lat. Są brązowe ze starości. Nikt 
przede mną ich nie czytał. Pół wieku temu 
ktoś napisał na każdej z nich niebieskim 
długopisem tytuł, opisał każdą informację, 
sporządził spis treści, pogrupował każdą 
osobę ze względu na jej znaczenie i przy‑
datność. Ktoś dokonał kategoryzacji ludzi. 
Zbadał ich intymność. A potem związał 
teczki gumką i odłożył na półkę. Może 
myślał, że na zawsze. Teczki kłamią od 
początku” (s. 52–53). 

5 Z takich i podobnych fragmentów wy‑
łania się drugi – obok Foucaulta – bo‑

hater tej książki, mianowicie – autor. Ry‑
ziński opisuje zarówno problemy z dotar‑
ciem do materiałów, jak i swoje fascynacje 
czy też zadowolenie z odkrycia kolejnych 
kwestii. Traktuje swoich rozmówców – 
i swojego bohatera – czule, ale z dystan‑
sem. Nigdzie też nie ukrywa swojej tożsa‑
mości. Zdaje się mówić: za wszelką cenę 
chcę odkryć i opisać tę historię, aby odkryć 
siebie, aby gdzieś siebie umiejscowić, aby 
odzyskać moją (naszą) przeszłość, czyli: 
historię i genealogię. 

6 Powtarzam: Ryziński nie ufa teczkom. 
Dlatego też – z całą świadomością 

i rozmysłem – oddaje głos swoim roz‑

mówcom. Tym samym pojawia się kolej‑
ny bohater – zbiorowy – środowisko ów‑
czesnych warszawskich homoseksualistów. 
Dlaczego? Autor odpowiada: „Oni wszyscy 
spotkali Foucault: »Hrabina«, bo znał ję‑
zyk, Jurek, bo znał »Hrabinę«, Waldek, bo 
chciał do Francji, Mirek, bo wszędzie szedł 
za Stefanem, i Stefan, bo lubił zabawę […]. 
Henryk, Jurek i Mirek już nie żyją. Wal‑
dek i Stefan trwają w wielkiej namiętności 
do siebie. Tylko że to już nie jest miłość, 
lecz coś zupełnie przeciwnego” (s. 39). Za‑
zwyczaj autor rozmawiał nie bezpośred‑
nio z osobami, które spotkały Foucaulta, 
lecz z osobami, które znały osoby, które 
spotkały „intrygującego Francuza”. Trak‑
tuje ich opowieści z uwagą i szacunkiem, 
a każdy fakt – nawet błahy i niezwiązany 
z filozofem – pozostaje istotny. Ryziński 
rekonstruuje ich życie, dylematy i oba‑
wy, wylicza kolejnych kochanków, meto‑
dy podrywu czy organizowane przyjęcia 
i spotkania. Wielka historia miesza się tu 
z małą. Obok postaci anonimowych jak 
Lulla lub Januszowa pojawiają się osoby 
znane – jak Paweł Hertz i jego Władysław 
albo Zygmunt Mycielski i jego Stanisław. 

Autor zdaje się naśladować tu gest Mi‑
chała Witkowskiego, który w słynnym Lu-
biewie również oddawał głos „peerelow‑
skim ciotom”, archiwizując i ocalając od 
zapomnienia ich historie – bardziej pry‑
watne niż publiczne, intymne, choć zako‑
rzenione w rzeczywistości Polski drugiej 
połowy XX wieku. 

7 Ryziński w pewnej mierze wykonu‑
je ten sam gest, co Foucault – oczy‑

wiście na innych zasadach i na mniej‑
szą skalę. Mianowicie – archiwizuje ję‑
zyk. Autor zbiera opowieści i przytacza 
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je w niezmienionej formie. Tym samym 
odzyskuje idiolekt subkultury homosek‑
sualistów tego czasu. Zapisuje coś, co za 
kilka lat odeszłoby w zapomnienie wraz 
z ostatnimi przedstawicielami tych czasów, 
tych miejsc i tych formacji. Dlatego też 
kolejnym bohaterem tej książki jest język 
sam w sobie. Podam przykład: w aktach 
znajduje się informacja o Stanisławie J., 

„handlarzu walutą, a oficjalnie warzywem” 
(s. 76). Mało kto już dziś pamięta, co zna‑
czyło „handlować walutą”, i dlaczego liczba 
pojedyncza leksemu „warzywo” wycho‑
dzi obecnie z użycia (w dosłownym zna‑
czeniu). Nie mówiąc o pewnych smacz‑
kach językowych, które – ze skrupulatną 
akrybią – wynotowuje z teczek Ryziński: 

„zdecydowany homoseksualista” (s. 77), 
„finałem jest erotyka i miłość na zawsze” 
(s. 77), „w łóżku oszalały” (s. 78). Wszyst‑
ko to sprawi, że język – jako bohater tej 
książki – stwarza innego bohatera – kolo‑
ryt lokalny, który – jak sądzę – jest istot‑
nym atutem reportażu. 

8 Warszawa lat pięćdziesiątych jest bez 
wątpienia jedną z najważniejszych bo‑

haterek książki Ryzińskiego. Oczywiście, 
pisze o Warszawie oficjalnej – o hotelach 

i sklepach dla zagranicznych gości, o Bri‑
stolu i uniwersytecie. Ale przede wszyst‑
kim interesuje go Warszawa „podziem‑
na” – prywatna, powszednia, zwyczajna 
i gejowska. Opisuje najważniejsze restau‑
racje i kawiarnie tego czasu: Amatorską, 
Kameralną, Alhambrę, Roxanę, Antyczną, 
Lajkonika, Świteziankę i Niespodziankę. 
Wzmiankuje łaźnie (słynną Messalkę) 
i sauny (popularną Dianę). 

Wiele miejsca poświęca pikietom, czyli 
miejscom schadzek: „Na Złotej była pi‑
kieta, która – zamyśla się Lulla – funkcjo‑
nuje chyba do dziś. Dużo się tam działo. 
Koleżanki spacerowały w jedną, w drugą 
stronę, jak na wybiegu lub na spacerze 
w Łazienkach. Zapominały o tym, że to 
zwyczajna uliczka, a ich celem jest nie pa‑
łac Na Wodzie, tylko pobliska toaleta. Jak 
już się zaczepiły w ten czy inny sposób, to 
wchodziły gdzieś w bramę, w ustronnym 
miejscu się chowały, czy schodkami w dół 
do toalety. Chwila uniesienia, a potem był 
od razu rozwód” (s. 144). No właśnie – to‑
alety były kolejnymi miejscami schadzek, 
które rozmówcy Ryzińskiego nazywają 

„klubami tamtych czasów” (s. 145): „Ludzie 
poznawali się w taki sposób, bo innego 
nie było […]. Ogłoszenia funkcjonowały, 
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owszem, ale tylko na ściankach kabin to‑
aletowych. Pisano różnie, wiersze, ofer‑
ty, podawano miejsce schadzki i godzinę 
pobytu” (s. 144).

Najpopularniejsze jednak były grzyb‑
ki: „Grzybki to legenda […]. Od zewnątrz 
wszystko było zasłonięte. Mogłeś wejść 
z jednej lub z drugiej strony, z lewej kie‑
szeni lub z prawej, a środek dzielił się na 
osiem części, jak pomarańcza. Nie było 
kabin, szedłeś się wysikać, za przeprosze‑
niem, prosto z ulicy. Jeden przychodził się 
wysikać i wychodził. Ale ci, co chcieli ko‑
goś przyuważyć, poderwać, to wchodzili 
i wychodzili, krążyli, znowuż wchodzili, 
zaglądali. Tak to było: sikasz, ktoś wcho‑
dzi, puszczasz oko, wychodzisz, ktoś cię 
prosi o papierosa, o ogień, o zapałki” (s. 
146 – 147). Ale jeden grzybek był najważ‑
niejszy: „I wreszcie kultowy, legendarny 
grzybek na placu Trzech Krzyży” – „mek‑
ka warszawskich ciot” (s. 153). 

Nie bez powodu książka nosi tytuł Fo-
ucault w Warszawie. Wyłania się z niej 
bowiem niezwykle interesujący obraz 
stolicy – tej oficjalnej i tej „szemranej”, 
swojskiej i zarazem egzotycznej, a przez 
to – tajemniczej i fascynującej. Takiej, ja‑
ką znamy z książek Tyrmanda czy Hła‑
ski, uzupełnionej jednak o jeden istotny 
element – homoseksualny. 

9 Zastrzeżenia budzić może jedynie 
kompozycja książki. Wobec braku 

informacji Ryziński musiał przesunąć 
punkt ciężkości i specyficznie rozłożyć 
akcenty. Na plan pierwszy wysuwają się 
bowiem inni bohaterowie, natomiast Fo‑
ucault schodzi w gruncie rzeczy na dalszy 
plan. Wiele miejsca poświęca autor ów‑
czesnej Warszawie, opowieściom – nieko‑

niecznie związanym z głównym tematem – 
swoich rozmówców czy też samej Historii 
szaleństwa. Przypadek Foucaulta staje się 
więc impulsem do rekonstrukcji tamtych 
czasów i tamtych miejsc. Choć powiedzieć 
trzeba, że detektywistyczna praca została 
wykonana należycie: autorowi udało się 
ustalić tożsamość tajemniczego młodzień‑
ca, podstawionego przez służbę bezpie‑
czeństwa, oraz odpowiedzieć na pytanie 
o to, dlaczego właśnie Foucault musiał 
opuścić Warszawę i czego tak naprawdę 
obawiano się w związku z filozofem.

10 W rezultacie Ryziński osiągnął coś, 
zapewne nieświadomie, o co przez 

całe życie chodziło Foucaultowi. Historia 
nigdy nie jest i nie może być jednowymia‑
rowa. Albowiem historia zawsze jest wy‑
padkową wielu czynników. To nie jedynie 
biografia jednostki, ale też grupy, wielkiego 
miasta, lecz także miejskich przestrzeni, 
doktryn politycznych i ich realnych reali‑
zacji. Pytanie tylko – gdzie w tym wszyst‑
kim jest prawdziwy człowiek. Na przykład 
o imieniu Michel. Te kwestie pokazywał 
Foucault. A teraz opisuje je Ryziński. 

Autor odnotowuje fakt, że we wstę‑
pie do Historii szaleństwa Foucault wy‑
znał, iż praca nad doktoratem zaczęła 
się w „szwedzkiej nocy”, a skończyła pod 

„upartym, jasnym słońcem polskiej wol‑
ności” (s. 108). Sądzę, że to właśnie jest 
klucz do zrozumienia książki Ryzińskiego, 
który przedstawia nie tyle filozofa, ile Mi‑
chela Foucault, i nie tyle smutny kraj, co 

„jasne słońce polskiej wolności” końca lat 
pięćdziesiątych. Dodajmy: „jasne słońce” 
Polski komunistycznej, egzotycznej i ho‑
moseksualnej. 

Mateusz Skucha




