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powtarzaj wielkie s³owa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustyniê i ginêli w piasku
a nagrodz¹ ciê za to tym co maj¹ pod rêk¹
ch³ost¹ œmiechu zabójstwem na œmietniku

Zbigniew Herbert
(z wiersza Przes³anie Pana Cogito)

Uderzenie rózgi wywo³uje siñce,
uderzenie jêzyka ³amie koœci.
Wielu pad³o od ostrza miecza,
ale nie tylu, co od jêzyka.

M¹droœæ Syracha (28, 17-18)
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Wolno kpiæ z prezydenta, ale... nie z ka¿dego
(prolog, który jest epilogiem – czyli pocz¹tek od koñca)

Trzy wydarzenia przyczyni³y siê do powstania tej ksi¹¿ki. Naj-
pierw by³ to nalot uzbrojonych funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego na mieszkanie 25-letniego Roberta Fry-
cza z Tomaszowa Mazowieckiego, studenta anglistyki, twórcy
satyrycznej strony internetowej antykomor.pl. Potem decyzja pro-
kuratury, która temu m³odemu cz³owiekowi postawi³a zarzuty
zniewa¿enia Prezydenta RP (wczeœniej Marsza³ka Sejmu) Broni-
s³awa Komorowskiego. A w koñcu wyrok s¹du uznaj¹cy Roberta
Frycza winnym „zniewa¿enia prezydenta” i skazuj¹cy go na do-
tkliw¹ karê.

Ta sprawa nie ma precedensu w demokratycznej Polsce. Oto
18 maja 2011 roku, o godzinie 6 rano, grupa uzbrojonych agentów
ABW, których g³ównym zadaniem jest ochrona porz¹dku kon-
stytucyjnego pañstwa, w tym zwalczanie terroryzmu i szpiego-
stwa, wkroczy³a do domu internauty, który podpad³ tym, ¿e od
lata 2010 roku prowadzi³ w sieci serwis z treœciami krytycznymi –
a œciœlej przeœmiewczymi – wobec prezydenta Bronis³awa Komo-
rowskiego.

Œledztwo w tej sprawie – jak siê okaza³o – by³o prowadzone
od lutego 2011 roku. Funkcjonariusze przedstawili Robertowi Fry-
czowi pismo z prokuratury informuj¹ce, ¿e chodzi o publiczne znie-
wa¿enie prezydenta RP, za co – zgodnie z art. 135 ust. 2 kodeksu
karnego – grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat trzech. Potem
dok³adnie przeszukali mieszkanie i piwnicê m³odego cz³owieka,
zarekwirowali jego laptop, a tak¿e twardy dysk zewnêtrzny i inne
noœniki danych. Student przestraszony niespodziewan¹ akcj¹ s³u¿b
specjalnych niezw³ocznie zamkn¹³ stronê antykomor.pl.

Wizyta agentów ABW w domu twórcy antyprezydenckiego
serwisu trwa³a „zaledwie” trzy godziny, ale w istocie otworzy³a



17

Zamiast wstêpu...

w III RP now¹ epokê w relacjach w³adzy z jej krytykami, pos³ugu-
j¹cymi siê ¿artem i ironi¹. Zw³aszcza, ¿e niespe³na rok po tej bez-
precedensowej akcji – w kwietniu 2012 roku – Robert Frycz w Pro-
kuraturze Okrêgowej w Piotrkowie Trybunalskim us³ysza³ zarzuty
zniewa¿enia Bronis³awa Komorowskiego, przez co w jednej chwili
sta³ siê Robertem F., zagro¿onym odsiadk¹ w wiêzieniu. A na-
stêpnie (14 wrzeœnia 2012) ów m³ody cz³owiek us³ysza³ wyrok s¹du
w Piotrkowie Trybunalskim: rok i trzy miesi¹ce ograniczenia wol-
noœci z obowi¹zkiem wykonywania prac spo³ecznych przez 40
godzin miesiêcznie.

Nagle okaza³o siê, ¿e najpowa¿niejsze s³u¿by i instytucje pañ-
stwa mog¹ byæ z ca³¹ stanowczoœci¹ u¿ywane do ochrony prezy-
denta przed jego publicznym oœmieszaniem.

W jaki sposób z g³owy pañstwa szydzi³ Robert Frycz? Jego
serwis antykomor.pl powsta³ krótko po zwyciêstwie Bronis³awa
Komorowskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich
i dziennie by³ wtedy odwiedzany przez 300-400 osób. Na stronie
prowadzonej przez studenta pojawia³y siê z³oœliwe rysunki, ka-
rykatury i fotomonta¿e z wykorzystaniem wizerunku nowego
prezydenta, opisy jego wpadek, licznik odliczaj¹cy czas do koñca
kadencji g³owy pañstwa, a tak¿e gry: Komor Killer i Komor Szo-
ter, które polega³y na wirtualnym rzucaniu ró¿nymi przedmiota-
mi w postaæ prezydenta oraz na strzelaniu z u¿yciem celownika
do podobizny Bronis³awa Komorowskiego. W obu przypadkach
chodzi³o o to, aby zebraæ jak najwiêcej trafieñ.

Autorzy zastrzegali wprawdzie, ¿e ich gry nie s¹ zapowie-
dzi¹ zamachu na prezydenta RP czy innej dzia³alnoœci zmierzaj¹-
cej do pozbawienia go ¿ycia, ale to nie mog³o stanowiæ usprawie-
dliwienia. Rzecz bowiem poza dyskusj¹ – zabawa w „zabijanie”
g³owy pañstwa jest niesmaczna, budzi moralny sprzeciw i nie
powinna byæ propagowana. Jeœli zatem cokolwiek w tej sprawie
wzbudzi³o w¹tpliwoœci, to gorliwoœæ, z jak¹ aparat pañstwa wy-
st¹pi³ przeciwko twórcy portalu antykomor.pl. Kontrastowa³a ona
bowiem z postaw¹ organów œcigania i s³u¿b specjalnych, które
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nie reagowa³y tak zdecydowanie lub wrêcz zachowywa³y obojêt-
noœæ i biernoœæ, gdy w podobny lub bardziej drastyczny sposób
by³ obra¿any prezydent Lech Kaczyñski. Wówczas wszelkie prze-
jawy drwin i naruszania godnoœci g³owy pañstwa by³y nie tylko
tolerowane i nag³aœniane w mediach, ale wrêcz ¿yczliwie przyj-
mowane i wychwalane przez liczne œrodowiska opiniotwórcze
i celebryckie jako dowód na istnienie w Polsce wolnoœci s³owa.

Bezprecedensowe zaanga¿owanie ABW, prokuratury i s¹du
w obronê czci prezydenta Bronis³awa Komorowskiego wywo³a³o
wra¿enie, ¿e nagle zaczê³y obowi¹zywaæ zgo³a odmienne kryte-
ria w ocenie tego, co jest dopuszczaln¹ krytyk¹ i oznak¹ zdrowe-
go poczucia humoru, a co bezprawnym zniewa¿aniem i przeja-
wem zdziczenia obyczajów. Twórca serwisu antykomor.pl
w specjalnym oœwiadczeniu (upowszechnionym 20 maja 2011 roku
miêdzy innymi w serwisach rp.pl i wpolityce.pl) opublikowanym
po najœciu funkcjonariuszy na jego mieszkanie, przyzna³ otwar-
cie, ¿e „g³ównym motywem dzia³ania «antykomora» by³o poka-
zanie tej «drugiej stronie» jej w³asnych «metod postêpowania»”.
Dalej student wyjaœni³, ¿e ma na myœli „sta³e i perfidne dzia³ania
maj¹ce na celu oœmieszenie osoby œ.p. Lecha Kaczyñskiego oraz
jego brata Pana Jaros³awa Kaczyñskiego”. Doda³ te¿ z ¿alem:
„Szkoda, ¿e osoby odpowiedzialne za powy¿sze nie zosta³y, jak
ja, poci¹gniête do odpowiedzialnoœci karnej – czyli krótko mó-
wi¹c – bezkarnie obra¿a³y (w moim subiektywnym odczuciu) œp.
Lecha Kaczyñskiego oraz jego brata, a tak¿e osoby, które identyfi-
kowa³y siê z ich pogl¹dami i przekonaniami, ³ami¹c tym samym
prawo, którego dziœ tak zaciekle broni¹”.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 24 maja 2011 Robert
Frycz w podobny sposób wyjaœni³ motywy swych dzia³añ w in-
ternecie. Na pytanie dziennikarki Katarzyny Borowskiej, czy ata-
kuj¹c Bronis³awa Komorowskiego chcia³ broniæ zmar³ego Lecha
Kaczyñskiego, odpowiedzia³: „Chcia³em nie tyle broniæ, ile zapro-
testowaæ przeciwko temu, ¿e niektórzy, nie przebieraj¹c w s³o-
wach, atakuj¹ œwiêtej pamiêci prezydenta Lecha Kaczyñskiego czy
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Jaros³awa Kaczyñskiego, polityków Prawa i Sprawiedliwoœci, jego
elektorat, a jednoczeœnie uwa¿aj¹, ¿e nie mo¿na atakowaæ polity-
ków innych opcji. Prezydenta Kaczyñskiego atakowano ponad
miarê, b³ahostki wyolbrzymiano do monstrualnych rozmiarów.
Skoro by³a akceptacja dla tego rodzaju dzia³ania, to ja te¿ mam
prawo krytykowaæ, œmiaæ siê z Bronis³awa Komorowskiego, któ-
ry zalicza wpadkê za wpadk¹ i realnie oœmiesza Polskê za gra-
nic¹. Co wa¿ne, ja nie u¿ywam tak mocnych s³ów, jak wypowia-
dali siê o zmar³ym prezydencie na przyk³ad pose³ Janusz Palikot
czy marsza³ek Stefan Niesio³owski”.

Roberta Frycza z jednej strony zaczêto kreowaæ na bohatera
walki o pluralizm i wolnoœæ wypowiedzi, ale z drugiej strony wy-
tkniêto mu szybko, ¿e cztery lata wczeœniej zosta³ skazany (na dwa
lata wiêzienia w zawieszeniu) za nielegalne przejêcie danych oso-
bowych firmy telekomunikacyjnej oraz bezprawne korzystanie
z jej szybszego ³¹cza internetowego. Student przyzna³, ¿e wykry³
luki w systemie wspomnianej firmy i lojalnie j¹ o tym powiado-
mi³, a kiedy nie zosta³ za to nagrodzony, umieœci³ na swoim ser-
werze dane osobowe klientów i – jak to uj¹³ – „podkrêci³ sobie na
pó³ roku internet na szeœciomegowy”. By³a to kradzie¿, której nic
nie t³umaczy, ale w ca³ej tej sprawie nie chodzi przecie¿ o ocenê
postawy moralnej studenta z Tomaszowa Mazowieckiego, który
zreszt¹ pokaja³ siê publicznie za „g³upi b³¹d m³odoœci”. Kluczow¹
kwesti¹ jest to, jak jego dzia³alnoœæ satyryczna na portalu antyko-
mor.pl, a tak¿e œledztwo prokuratury w tej sprawie, akcja ABW
w domu m³odego internauty oraz wyrok s¹du wp³ynê³y w Polsce
na debatê o wolnoœci s³owa i jej granicach oraz dopuszczalnych
formach satyry politycznej. Przypadek Roberta Frycza by³ szcze-
gó³owo omawiany i ¿ywo komentowany we wszystkich mediach,
a formu³owane opinie mia³y œcis³y zwi¹zek z pogl¹dami politycz-
nymi uczestników dyskusji.

Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski na zjeŸdzie m³odzie¿ówki swej
partii, nawi¹zuj¹c do sprawy „antykomora”, podkreœli³, ¿e „obecna
w³adza atakuje wolnoœci obywatelskie i wy³¹cza kolejne mecha-
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nizmy kontroli spo³ecznej”. Przypomnia³ te¿, ¿e sprawy o obrazê
tragicznie zmar³ego Lecha Kaczyñskiego w czasach jego prezy-
dentury by³y masowo umarzane. „W takich samych sytuacjach –
zupe³nie inna reakcja. To jest w pañstwie demokratycznym kom-
pletnie niedopuszczalne. To jest dzielenie obywateli, dzielenie
wielkich grup spo³ecznych na dwa rodzaje: tych, którzy maj¹ pra-
wa i tych, którzy ich nie maj¹” – podsumowa³ Jaros³aw Kaczyñ-
ski. Tê sam¹ kwestiê poruszy³ pose³ Arkadiusz Mularczyk
w wypowiedzi dla portalu niezalezna.pl: „By³em bardzo zasko-
czony, gdy siê o tym dowiedzia³em. Nie widzia³em takiej docie-
kliwoœci ze strony pana Bondaryka, gdy prezydentem by³ Lech
Kaczyñski. Nie œcigano tych, którzy obra¿ali prezydenta, a by³o
ich bardzo wielu, w³¹cznie z czo³owymi politykami Platformy
Obywatelskiej. Mam wra¿enie, ¿e s³u¿by s¹ obecnie wykorzysty-
wane do walki stricte politycznej”.

Europose³ Tadeusz Cymañski na portalu onet.pl oceni³, ¿e
„potraktowanie m³odego studenta II roku anglistyki jak terrory-
stê, jak polskiego Osamê bin Ladena, jest wydarzeniem kompro-
mituj¹cym nasze pañstwo”. Z kolei dwaj inni eurodeputowani PiS
Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski stwierdzili na konferencji praso-
wej w Sejmie, ¿e „PO nie znosi krytyki, u¿ywa si³y pañstwa do
d³awienia wolnoœci s³owa”. Zdaniem by³ego ministra sprawiedli-
woœci w rz¹dzie PiS „m³ody cz³owiek korzysta³ z konstytucyjne-
go prawa swobodnej, jak naiwnie s¹dzi³, krytyki w³adzy, za co
spotka³ siê z szokuj¹cym dla niego doœwiadczeniem – wkrocze-
niem agentów ABW”. Jacek Kurski doda³, ¿e gdyby do podobne-
go wydarzenia dosz³o za czasów PiS, „wywo³a³oby to piek³o na
skalê nie tylko Polski, ale i po³owy Europy”.

Zgo³a inne stanowisko zajmowali politycy PO. Julia Pitera na
antenie Radia TOK FM stwierdzi³a z oburzeniem: „Nie mo¿na
nazywaæ dowcipem i kabaretem zabawy wokó³ zabijania”. I doda-
³a: „W stosunku do prezydenta to niewyobra¿alne, ka¿de demo-
kratyczne pañstwo od razu by to zlikwidowa³o”. W jej ocenie
w USA natychmiast zasta³aby zamkniêta strona „antyobama”.
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Z kolei Zbigniew Æwi¹kalski, by³y minister sprawiedliwoœci w rz¹-
dzie Donalda Tuska, w rozmowie z Monik¹ Olejnik na antenie Ra-
dia Zet przyzna³, ¿e takie s¹ przepisy i prokuratura musi w ten
sposób dzia³aæ. Powiedzia³ te¿, ¿e w prokuratorskim œledztwie
i akcji ABW nie widzi nic nadzwyczajnego, gdy¿ trzeba by³o wyja-
œniæ, czy nie dosz³o do pope³nienia przestêpstwa zniewa¿enia pre-
zydenta. G³os zabra³ tak¿e premier Donald Tusk, który podczas
spotkania z dziennikarzami w Brukseli ca³¹ sprawê wyt³umaczy³
„nadgorliwoœci¹ polskich s³u¿b” i zapowiedzia³, ¿e rz¹d usunie
przepisy, które j¹ umo¿liwiaj¹. A najbardziej chyba zainteresowa-
ny prezydent Bronis³aw Komorowski w wywiadzie dla „Super
Expressu” oznajmi³, ¿e by³ zaskoczony decyzj¹ prokuratury o prze-
szukaniu mieszkania studenta i akcj¹ podjêt¹ przez ABW. Zapew-
ni³ przy tym, ¿e nie mia³ nic wspólnego z tymi dzia³aniami.

Z opiniami polityków mo¿na siê zgodziæ lub je odrzuciæ. To
samo dotyczy ocen prawników, którzy – tak jak cytowany wczeœniej
Zbigniew Æwi¹kalski – równie¿ bywaj¹ mocno zaanga¿owani poli-
tycznie. Choæ – dodajmy – akurat w tej sprawie nawet eksperci koja-
rzeni z „salonem” czy szeroko rozumianym obozem w³adzy nie
ukrywali swej dezaprobaty wobec poczynañ aparatu pañstwa. „Ca³a
akcja przypomina strzelanie z armaty do wróbla. Agencja Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego jest od œcigania terrorystów, a nie autorów
stron satyrycznych. Zak³adaj¹c nawet, ¿e jej autor zniewa¿y³ prezy-
denta, a tego jeszcze nie wiemy, to spraw¹ powinna zaj¹æ siê policja,
a nie ABW” – podkreœli³ na portalu niezalezna.pl (21 maja 2011) zna-
ny prawnik i adwokat Piotr Kruszyñski. Niemal identyczne stano-
wisko zaj¹³ inny znany prawnik, specjalista od prawa konstytucyj-
nego, Wojciech Sadurski, który w „Gazecie Wyborczej” (24 maja 2011)
powiedzia³: „W sprawie strony antykomor.pl mam te¿ pretensje
o zlecenie przez prokuraturê dzia³añ ABW, co by³o nieproporcjonal-
ne do wagi sprawy. I do ABW, która zachowa³a siê w sposób nie-
proporcjonalny do sytuacji, nachodz¹c cz³owieka nad ranem”.

Nie chodzi jednak o rozstrzygniêcie, kto w tej dyskusji ma ra-
cjê. Najistotniejszy jest fakt, ¿e w ogóle odby³a siê publiczna debata
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w sprawie granic wykorzystywania œmiechu w walce politycznej,
w kwestii jakoœci satyry wymierzonej przeciwko g³owie pañstwa
oraz na temat zasadnoœci istnienia art. 135 ust. 2  kodeksu karnego,
który mówi o zniewa¿aniu prezydenta. Takiej publicznej rozmo-
wy zabrak³o, gdy najwy¿szy urz¹d w pañstwie pe³ni³ Lech Kaczyñ-
ski. Autorytety moralne, politycy, dziennikarze, celebryci nie za-
prz¹tali sobie g³owy tym, czy rechot, który na co dzieñ rozlega³ siê
wokó³ „Kaczora” by³ uprawniony czy nie, w dobrym stylu czy prze-
ciwnie, mieszcz¹cy siê w regu³ach demokratycznej kultury politycz-
nej, czy poza ni¹ wykraczaj¹cy. Nie by³o takiej refleksji, bo pano-
wa³ pogl¹d, ¿e w wolnym pañstwie satyra nie mo¿e podlegaæ ¿ad-
nym ograniczeniom, a „obciachowy” prezydent sam jest sobie wi-
nien, ¿e na ka¿dym kroku prowokuje do drwin na swój temat.

Chwila zastanowienia nast¹pi³a dopiero po akcji ABW w miesz-
kaniu Roberta Frycza. Agencja w swej ocenie prawnej materia³ów
i gier zamieszczonych w serwisie antykomor.pl skrupulatnie
wyliczy³a, ¿e znalaz³y siê tam zdjêcia przedstawiaj¹ce prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego jako: „prostytutkê, homoseksualistê,
pijaka, uczestnika czynnoœci seksualnych, porównuj¹ce go do Jó-
zefa Stalina oraz innych polityków by³ego ZSRR”. Podkreœlano
te¿, ¿e gra Komor Killer polega na rzucaniu w wizerunek g³owy
pañstwa „ró¿nymi przedmiotami (fekaliami, m³otkiem i innymi)
a¿ do momentu zabicia postaci”, a w przypadku gry Komor Szo-
ter ju¿ podczas jej instalacji prezydentowi „zostaje przestrzelona
g³owa”, a potem gracz celuje w pojawiaj¹ce siê sylwetki „Komo-
ra”, aby ich jak najwiêcej zastrzeliæ.

Bulwersuj¹ce? Oczywiœcie. Z satyr¹ nie mia³o to wiele wspól-
nego. Ca³y problem w tym, ¿e ani analiz podobnych gier siecio-
wych, ani katalogów drwin z prezydenta s³u¿by nie sporz¹dza³y
za kadencji Lecha Kaczyñskiego, gdy nie tylko internet, ale tak¿e
pozosta³e œrodki masowego przekazu a¿ buzowa³y od poni¿aj¹-
cych, wulgarnych, drastycznych materia³ów z nazwy tylko hu-
morystycznych. Jakich? W³aœnie o tym jest ta ksi¹¿ka.
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„Œmiech jest straszn¹ broni¹”.
Jiøi Menzel, czeski re¿yser filmowy, scenarzysta i aktor
(z wywiadu dla „Rzeczpospolitej” – 23-24 paŸdziernika 2004)

„Poczucie humoru. Dowalanie Kaczyñskim i PiS.
Poczucia humoru brak. Niedostateczne dowalanie Kaczyñskim
i PiS”.
Bronis³aw Wildstein, publicysta
(„Rzeczpospolita” – 22-23 grudnia 2007)

„Boi siê [Lech Kaczyñski – przyp. SK] tylko Polaków w swoim
kraju. Mo¿e s³usznie. Wszak œmiech zabija. BOR przed nim nie
uchroni. Nawet pod nowym dowództwem”.
Joanna Senyszyn, pos³anka SLD
(z wpisu na swoim blogu – 30 listopada 2008)

„Mamy problem z dzisiejsz¹ prezydentur¹ Lecha Kaczyñskiego.
Nie powinniœmy go wyœmiewaæ, ale krytykowaæ wolno”.
Bronis³aw Komorowski, marsza³ek Sejmu
(podczas spotkania z cz³onkami PO w Toruniu – 20 marca 2010)

Zamiast wprowadzenia...
zdania na temat wyœmiewania


