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LUX 2

Kiedy rozum śpi... Krótki szkic o 
teologii objawienia w islamie i 
trudnościach, które z niej wynikają 
M A T E U S Z  K .  D Z I Ó B

 

W islamie nie ma czegoś takiego jak samodzielne myślenie, a każda próba 
modernizacji tej religii kończy się fiaskiem. Ten problem wynika z podejścia 
muzułmanów do objawienia. Ma ono charakter totalny (by nie powiedzieć: 
totalitarny), a sam Bóg jest bytem całkowicie transcendentnym. Z tych 
właśnie powodów dialog z islamem jest niesamowicie trudny do prowadzenia 
dla chrześcijan. 

Bolesne zderzenie z nowoczesnością

Cywilizacja arabska, pomimo tego, że może się poszczycić kilkoma sukcesami (np. 
najwyższy budynek świata, Burdż Halifa znajduje się w Emiratach Arabskich) jest 
strasznie zacofana. Poziom alfabetyzacji społeczeństw arabskich jest tragiczny. 
Raport „Arab Human Development” opublikowany przez ONZ w 2002 r. 
stwierdza, że „w świecie arabskim ukazuje się rocznie 330 tłumaczeń książek 
obcojęzycznych, jedna piąta tego co w Grecji. Ilość tytułów przetłumaczonych 
ogółem (od IX w.) wynosi ok. 100 000 dokumentów”. Edukacja zaś muzułmanów 
(np. w Egipcie) sprowadzona jest wyłącznie do nauki Koranu na pamięć; a 
studenci nie mogą zadawać swoim wykładowcom nawet pytań. Ale chyba 
muzułmanie zbytnio nie ubolewają nad takim stanem rzeczy, skoro wybitny 
muzułmański filozof Syed Muhammad Naguib al-Attas (szef malezyjskiego 
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Instytutu Cywilizacji Islamskiej) powiedział w jednym z wywiadów iż, 
„przedstawicielowi Zachodu, który twierdziłby, że w świecie arabsko-
muzułmańskim nie ma żadnego postępu – co w sprawach gospodarczych jest 
oczywiste – nie należy odpowiadać. Ponieważ w cywilizacji islamskiej postęp jest 
wewnętrzny, jego materialne objawy są wtórne”. Brzmi to dość zagadkowo, jeśli 
nie bezsensownie. Nędza, w której żyją miliony muzułmanów jest więc, zdaje się, 
uwarunkowana religijnie i kulturowo (w islamie panuje np. zakaz lichwy).

Trudno ukryć, że islam znajduje się w momencie znacznie „spóźnionego, bolesnego 
i wciąż dalekiego od zakończenia, zderzenia z nowoczesnością” (trudno o bardziej 
obrazową metaforę niż ta użyta przez A. Besanocna). „Świat muzułmański” – jak 
stwierdził Benedykt XVI – „sam w sobie stoi dziś przed pilnym zadaniem. Jest to 
„pytanie o stanowisko, jakie wspólnota wierzących musi zając wobec poglądów i 
postulatów, które postawiono w epoce oświecenia”. Dopiero kiedy nastąpiło by to 
przejście opisywane przez papieża byłaby możliwa demokratyzacja. Jednakże 
byłoby to strasznie ciężkie zadanie, skoro muzułmanie utożsamiają demokrację ze 
światem „zgniłego” Zachodu (notabene, Zachód w czasach swojego kolonializmu i 
imperializmu sam ciężko zapracował na swoją renomę, zniechęcając tym samym 
muzułmanów do chrześcijaństwa). Demokratyzacja świata islamu zdaje się być 
„mission impossible” z jeszcze jednego powodu. Mahomet – jak pisał o nim B. 
Lewis – „był swoim własnym Konstantynem, założycielem swojego państwa i 
imperium. Dlatego nie stworzył – i nie potrzebował tworzyć – kościoła. Tak 
kluczowa w historii Zachodu dychotomia między „regnum” i „sacerdotium” nie ma 
w islamie odpowiednika”. Islam (a szczególnie islamski fundamentalizm) jest więc 
w całości religią i w całości polityką.

Totalitaryzm objawienia

Jeszcze większy problem z islamem polega na tym, że jego wyznawcy nie uznają 
żadnej tożsamości rozumu i wiary i stosują radykalną dychotomię polegającą na 
całkowitym odseparowaniu od siebie tych dwóch idei. Mamy w islamie do 
czynienia wyłącznie z prawdą objawioną, która nie podlega żadnej dyskusji. Nie 
jest to chrześcijaństwo, gdzie biblistyka wraz ze wszystkimi swoimi naukami 
pomocniczymi pomaga w egzegezie Pism by dojść do tego co „autor miał na mysli”, 
dzięki czemu krytycznym okiem patrzy na te natchnione jej zdaniem Dzieła. 
Chrześcijaństwo nie jest bowiem religią księgi (jak to się ostatnio niestety czasami 
błędnie przedstawia) lecz Wcielenia i spotkania ze Zmartwychwstałym. Jeśli zaś 
muzułmanin czyta surę Koranu, to choćby kilka stron dalej znalazł zaprzeczenie 
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tego co przeczytał poprzednio (i takie sprzeczności faktycznie w Koranie 
występują – wystarczy prześledzić stosunek Mahometa do innych religii) i tak nie 
podejmie refleksji teologicznej nad danym zagadnieniem, gdyż Koran rozumiany 
jest literalnie a nie parabolicznie i symbolicznie. Zdaje się więc, że gdybyśmy mieli 
zastosować jakąś analogię między Koranem, a tym co w chrześcijaństwie temu 
Koranowi odpowiada to nie byłoby to Pismo Święte, ale… sama postać Chrystusa. 
Taka jest bowiem ranga tej „świętej księgi” w muzułmańskiej teologii.

O totalitarnym wręcz charakterze islamu niech zaświadczy wypowiedź 
wspomnianego wyżej Syeda Muhammasa Naguib al-Attasa:” Przykładem 
zachodniej infekcji jest chociażby (…) rozróżnienie pomiędzy rozumem a 
objawieniem. Objawienie, (…) jest rodzajem wiedzy, która nie wymaga dowodów. 
Dlatego obowiązkiem muzułmanina jest nie odpowiadać na pytania o 
autentyczność objawień Proroka. Myśl o udzieleniu odpowiedzi równałaby się 
zdradzie cywilizacji islamskiej, ponieważ jest ona zbudowana na objawieniu, a 
rozum pozostaje sprawą wtórną”. Dla muzułmanina nie do pomyślenia jest 
refleksja nad tym, jak mógłby wyglądać świat bez Boga, ani znalezienie 
jakichkolwiek innych norm poza Koranem, sunną czy rozmaitymi fatwami, które 
mogłyby się stać podstawą prawa i moralności. Koncepcja prawa naturalnego w 
islamie nie istnieje.

Nie da się wobec tego z muzułmanami prowadzić jakiegokolwiek dialogu. 
Próbowałem wejść kiedyś w dyskusję z redaktorem jednej ze stron poświęconych 
islamowi. Dialog miał dotyczyć kwestii dopuszczalności spożycia alkoholu. Mój 
interlokutor twierdził, że chrześcijanie mają kategoryczny zakaz spożywania 
trunków wysokoprocentowych. Pomimo tego, ze przytoczyłem odpowiedni ustęp z 
Ewangelii mówiący o cudzie na weselu w Kanie Galilejskiej ów obrzucił mnie 
jedynie inwektywami, po czym stwierdził, że niemożliwe aby Chrystus pił alkohol, 
bo przecież Mahomet zabronił tego czynić, a Biblia z pewnością została tak przez 
chrześcijan jak i Żydów sfałszowana. I tak właśnie wygląda dialog chrześcijaństwa 
z islamem. Dialog ten bowiem jak ognia unika kwestii teologicznych. Mimo tego, 
że odbywają się w Kościele rozmaite dni islamu to jednak są one wysoce 
bezproduktywne, gdyż są to spotkania tak naprawdę o niczym. Pewną próbą 
przełamania tego impasu było wydanie przez stronę muzułmańską w 2007 r. 
„Jednakowego słowa dla was i dla nas”, zwanego czasami „muzułmańską Nostra 
aetate”. Dokument podejmował w dość zawiły sposób temat miłości Boga i 
bliźniego, będący tytułowym „jednakowym słowem”. Deklaracja stwierdzała, że te 
„<<dwa największe przykazania>>” stanowią obszar wspólnej przestrzeni między 
Koranem, Torą i Nowym Testamentem”. I to by było na tyle, bowiem na 
„Jednakowym słowie”… dialog teologiczny się kończy.
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Bóg-bez-nas

Trudności, na które napotyka dialog wynikają głównie z transcendentnego 
całkowicie rozumienia Boga. „Jego wola nie jest związana z żadną z naszych 
kategorii, również nie z rozsądkiem” –mówił wykładzie ratyzbońskim Benedykt 
XVI – „Bóg [muzułmanów – przyp. MKD] nie jest ograniczony nawet przez swoje 
Słowo i nic nie zmusi Go do objawienia nam prawdy. Jeśli taka będzie Jego wola, 
człowiek będzie musiał nawet czcić bożki. Tu rozchodzą się drogi w rozumieniu 
Boga, a co za tym idzie - w konkretnym urzeczywistnianiu religii, które jest dla nas 
dzisiaj bardzo bezpośrednim wyzwaniem”. Czy więc my chrześcijanie, wierzymy w 
tego samego Boga co muzułmanie? Czytamy przecież u św. Jana, że „na początku 
był lógos”, co można tłumaczyć jako Słowo, ale też jako… Rozum! Wobec tego 
„działanie niezgodne z rozumem (sýnlogo) jest sprzeczne z istotą Boga”. Coś 
takiego jak wolna wola w islamie nie istnieje, a cała tamtejsza antropologia zdaje się 
czynić z człowieka wyłącznie pewnego niewolnika, uwarunkowanego na dodatek 
przez predestynację.

Transcendencja Allaha widoczna jest w muzułmańskiej modlitwie, której wierność 
podziwiają nawet chrześcijanie (por. Jan Paweł II, „Przekroczyć próg nadziei”). 
Muzułmanina z Bogiem nie łączy jednak żadna relacja, a jego modlitwa nie jest 
rozmową z Absolutem, lecz wyłącznie oddaniem Mu czci. Modlitwa tasbih, czyli 
„muzułmański różaniec”  polega np. na wyrecytowaniu 99 imion Allaha. Na próżno 
jednak szukać w tych wszystkich atrybutach Boga imienia Ojciec. Najlepiej to 
chyba podsumował Jan Paweł II pisząc, iż „Bóg Koranu obdarzany zostaje 
najpiękniejszymi imionami, jakie zna ludzki język, ale ostatecznie jest to Bóg 
pozaświatowy, Bóg, który pozostaje tylko Majestatem, a nie jest nigdy 
Emmanuelem, Bogiem-z-nami”. To, że coś jest nie tak z Allahem muzułmanów, 
zauważył również czołowy przedstawiciel lewicy islamskiej, Hassan Hanafi, który 
postulował aby Boga, z uwagi na ten jego najważniejszy atrybut, określać po 
prostu „Transcendencją”.

Mollahokracja

Jeśli już powinniśmy się czegoś od muzułmanów nauczyć to odróbmy wraz z nimi 
lekcję historii, pokazującą nam, do czego może prowadzić brak myślenia, refleksji 
wewnętrznej i dialogu w kwestiach teologicznych. Nie zawsze bowiem było tak, że 
islam był całkowicie hermetyczny – kiedy spojrzymy na cywilizację arabską okresu 
średniowiecza to miejscami przewyższa ona swoimi osiągnięciami ówczesną 
cywilizację Europy. Sama instytucja uniwersytetu wzięła się znikąd indziej jak 
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właśnie od muzułmanów. W dziedzinie nauki można wymienić tutaj takie postaci 
jak Awicennę (nazywanego czasami ojcem współczesnej medycyny), Ibn-al-Sida, 
którego myśl inspirowała Żydów; Awerroesa zwanego przez św. Tomasza 
Komentatorem [Arystotelesa – przyp. MKD]; czy wreszcie Ibn Chalduna, 
uważanego za prekursora socjologii, ekonomii i politologii. Wszyscy ci myśliciele 
pełnymi garściami czerpali z filozofii starożytnych Greków.

Wcześniej zaś, w IX w. w świecie arabskim pojawił się mutazylizm, czyli 
racjonalistyczny kierunek filozofii postulujący alegoryczne rozumienie Koranu w 
przypadku kolizji jego treści z rozumem. Na filozofię mutazylitów wpłynęła myśl 
hellenistyczna. Jeden z prekursorów tego nurtu, Wasil ibn Ata uznał świętą księgę 
islamu za spisaną w czasie, a nie wieczną, a więc za podległą krytycznej 
interpretacji oraz przyznał, że człowiek ma wolną wolę. Dla nas, ludzi Zachodu 
wydaje się to być normalne, ale nawet dla dzisiejszych muzułmanów takie 
twierdzenia są niczym innym jak bluźnierstwem. Mutazylizm jednak został uznany 
za herezję (o czym za chwilę). Kilka wieków po Wasilu ibn Ata, kalif Bagdadu, Al-
Kadir, oznajmił, że Koran nie został objawiony Mahometowi, lecz istniał od 
zawsze. Jacques Berque tę właśnie datę (1017 r.) uważa za początek tzw.” 
mollahokracji” (mollah oznacza duchownego), czyli dyktatury duchownych w 
świecie islamu. Mollahokracja istnieje do dziś. Jeszcze niecałe 20 lat temu, w 1996 
r., w Kairze, skazano na śmierć pewnego naukowca, który idąc za Wasilem ibn Atą 
stwierdził, iż… można określić powstanie Koranu w czasie. Podobnych 
przypadków z pewnością znalazło by się więcej.

Wróćmy do średniowiecza i mutazylitów. Wszystko byłoby dobrze i być może dziś 
mielibyśmy do czynienia z innym obliczem islamu, gdyby nie to, że działalność 
mutazylitów nie spodobała się hanbalitom, czyli muzułmańskim ortodoksom. A nie 
spodobała im się ona, ponieważ… dyskusje mutazylitów na tematy teologiczne 
pobudziły chrześcijan, Żydów i zoroastrystów do dialogu i polemik z naukami 
islamu. Efektem tego była również liberalizacja polityki kalifatu. Z powodu intryg 
ortodoksów mutazylici zostali uznani za heretyków i uwięzieni. Co ciekawe, 
reakcja antymutazylicka zbiegła się w czasie z tzw. „zamknięciem bram Itżtihadu”, 
czyli mającym miejsce w X w. procesie skostnienia doktryny prawnej. Od tamtego 
okresu nie jest w sunnizmie możliwa jakakolwiek własna interpretacja prawa 
(szczególnie tego, które nie wynika bezpośrednio z Koranu i sunny) i dostosowanie 
go do zmieniających się warunków. Zamiast itżtihadu panuje zasada taklidu, czyli 
naśladownictwa w dziedzinie stanowienia prawa. Kolejnym powodem, dzięki 
któremu wspaniała wówczas cywilizacja islamu upadła były niszczycielskie najazdy 
Mongołów mające miejsce w XIV w. To one ostatecznie przesądziły o klęsce 
oświeconych muzułmanów.
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Dzieci Rifa’y

Trzeba jednak przyznać, że na przełomie XIX i XX w. mieliśmy do czynienia z 
próbą przełamania tego trwającego kilka wieków impasu. Chodzi tutaj o ruch 
muzułmański zwany „dziećmi Rifa’y”. Ruch ten wziął swą nazwę od Rifa al-
Tahtawiego, Egipcjanina żyjącego w XIX w. w Egipcie. Ów, po tym jak zakończył 
studia w Paryżu został doradcą egipskiego króla. Głosił rewolucyjne jak na swoje 
czasy i miejsce w którym przyszło mu żyć tezy. Postulował powrót do koncepcji 
prawa naturalnego, zakładał szkoły, do których mogły uczęszczać także 
dziewczynki; rozpoczął również wydawanie pierwszej w świecie islamskim gazety 
„Journal Officiel” (ukazywała się ona w języku francuskim). Jednakże nigdy nie 
wyparł się swojej wiary, o czym świadczy np. wypowiedź jego o tym, że „pogardy 
godna religia paryżan polega na tym, że swych mędrców i fizyków umieszczają 
ponad prorokami, przeczą istnieniu Opatrzności i rzeczy nadnaturalnych”. Co 
więcej zdaje się, że to właśnie na tym polegał jego sukces. Z powodu szacunku 
żywionego do islamu działał inaczej niż inni reformatorzy (np. Kemal Ataturk w 
Turcji czy Reza Pahlawi w Iranie).

Ten liberalny ruch oddziaływał w całym świecie muzułmańskim (dotarł nawet do 
Indonezji) aż do lat 50. XX w. Skutkami działalności „dzieci Rifa’y” była obecność 
wolnej prasy, dobrze kształcące uniwersytety, rozwój gospodarczy, powstanie klasy 
średniej oraz zakładanie partii politycznych. Niestety „dzieci Rifa’y” odniosły 
niezawiniona klęskę. Niezawinioną, bo przyczynami zahamowania liberalizacji 
islamu było militarne zwycięstwo Izraela nad państwami arabskimi, które 
wzmocniło tylko antyzachodni nacjonalizm, oraz arabski socjalizm Nasera. Jakby 
tego było mało, po klęsce politycznej Nasera na islamską scenę wkroczyli radykalni 
islamiści, którzy odnieśli sukces dlatego, że – po tym jak liberalny islam odniósł 
klęskę - w trudnych chwilach proponowali inne, fundamentalne oblicze tej religii. I 
to radykalne oblicze islamu niestety bardzo dobrze się sprzedało.

Z pewnością istnieją na świecie oświeceni, czy też wyzwoleni muzułmanie. Są to 
głównie ci, którzy wyemigrowali do krajów Zachodu. Jednakże stanowią oni 
zdecydowaną mniejszość i w swojej ummie są niemile widziani, a często nawet 
represjonowani i skazani na banicję. Na wspomnianego już w tym artykule Hasana 
Hanafiego, islamskiego lewicowca została wydana fatwa, która obwołała go 
apostatą, a prof. M. ‘Ābid Ğābirī, który podjął próbę krytyki myśli arabskiej, 
musiał zastosować autocenzurę aby nie narazić się swojemu społeczeństwu. Nadżib 
Mahfuz, laureat Nagrody Nobla w 1994 r. został zasztyletowany, gdyż zdaniem 
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jego oprawcy był zbyt laicki. Dwa lata wcześniej zamordowano znowu Farada 
Foda – liberalnego intelektualistę, który stwierdził – zgodnie zresztą z  prawdą 
historyczną – że złoty wiek islamu obfitował w zabójstwa polityczne.  Nie wolno 
także zapominać o wkurzonych i wyzwolonych już z hidżabów islamskich 
kobietach. Należy do nich m. in. Irshad Manji, która wydała książkę „Kłopot z 
islamem”. Tytułowy „kłopot” autorka widzi w Koranie i w podejściu muzułmanów 
do objawienia Bożego. Jej zdaniem to właśnie ta kwestia jest głównym hamulcem 
postępu świata arabskiego. Przyznam bez ogródek, że to pierwszy raz w moim 
życiu, kiedy zgadzam się z feministką.

Ostrzeżenie dla nas

Casus zagadnienia fides et ratio w islamie stanowi ostrzeżenie dla nas, chrześcijan. 
Oto na własne oczy możemy zaobserwować, co może się stać kiedy umrze dialog 
wewnętrzny i nastąpi kres wszelkiej refleksji nad pewnymi prawdami 
objawionymi. Chrześcijaństwo ma do siebie to, że oddziela politykę i prawo od 
religii. Ten dualizm obcy jest światu islamu i jednocześnie stanowi podstawę idei 
wolności, charakterystycznej dla kultury Zachodu.  Dzięki niemu krytyka religii 
jest możliwa, co ma funkcję dla religii oczyszczającą. Paradoksalnie, to otwarcie na 
rozum powoduje, że chrześcijaństwo, które samo zaczęło proces modernizacji, w 
jego wyniku słabnie. Świat islamu za to od wieków prawie nie zmienia się w ogóle. 
A wiemy, że kiedy rozum śpi, wtedy budzą się demony. Część z tych demonów już 
widzieliśmy na własne oczy. Kiedy jednak jedne znikają, wówczas pojawiają się 
drugie. Teraz problemem nie jest Al-Kaida, czy terroryzm, lecz Państwo Islamskie. 
Dopóki w islamie nie będzie krytycznego myślenia, dopóty takie zagrożenia będą 
pojawiać się jak grzyby po deszczu. I mieć wpływ także na naszą, zachodnią 
cywilizację.
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Arab uprowadzający Europę 

P I O T R  B O L C

W książkach od zawsze poszukiwałem wartości poznawczych. Uważałem, że 
nawet literatura popularna, taka jak literatura sensacyjna czy kryminalna, jest 
w stanie przekazać uważnemu czytelnikowi pewną wiedzą o otaczającym go 
świecie. Każda książka, nawet rozrywkowa, powstaje w określonym 
otoczeniu politycznym i społecznym. Z tego właśnie powodu czytając 
współczesny kryminał czy książkę sensacyjną można się sporo dowiedzieć o 
tym, co zaprząta umysły współczesnych ludzi, jakie widzą oni przed sobą 
zagrożenia i jakie cele przed sobą stawiają. Żeby zbadać kondycję 
współczesnych ludzi na podstawie wydawanych obecnie książek trzeba 
jednak mieć umysł pozbawiony uprzedzeń dotyczących istnienia literatury 
„wysokiej” i „niskiej”. Z każdej książki można się czegoś interesującego 
dowiedzieć.

No właśnie, więc w jaki sposób świat widzi współczesny autor?

„Czarna lista” Frederica Forsytha. Bohaterem książki jest Tropiciel – były 
podpułkownik marines, który dołączył do TOSA – ściśle tajnej agencji rządowej, 
której zadaniem jest likwidowanie terrorystów z tytułowej „czarnej listy”. 
Głównym celem Tropiciela ma być Kaznodzieja – publikujący w Internecie 
radykalny islamista, z inspiracji którego przez Stany Zjednoczone i Wielką 
Brytanię przetacza się serią krwawych zamachów.

Pisząc o tej książce Frederica Forsytha, nie można na wstępie nie napomknąć o 
pozycji o 40 lat starszej, czyli o „Dniu szakala”. Tam głównym zagrożeniem dla 
świata był płatny zabójca, na zlecenie tajnej organizacji niezadowolonych z polityki 
wobec Algierii generałów mający dokonać zamachu na prezydenta de Gaulle’a. To 
były czasy zamachu na Kennedy’ego i dekolonizacji. Czterdzieści lat później jest 
już nieco inaczej – w „Czarnej liście” główne niebezpieczeństwo upatruje pisarz nie 
w świetnie wyszkolonych płatnych mordercach, ale w islamskich terrorystach, 
czyli w z pozoru zwykłych ludziach, którzy mogą pojawić się nagle wśród 
nieprzeczuwającego niczego tłumu i w imię wyznawanych wartości zdetonować 
ładunek wybuchowy.

Kim są ci ludzie, którzy zagrażają obecnie światu Forsytha i naszemu? Autor 
umieszcza w „Czarnej liście” ich portrety. Sprawcą pierwszego zamachu w USA 
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jest pochodzący z Jordanii student. Autorem zamachu na terenie Wielkiej Brytanii 
jest Irakijczyk, azylant polityczny, pracownik supermarketu, który jeszcze do 
niedawna „(…) imprezował na całego, pił na umór i zmieniał dziewczyny jak 
rękawiczki” . Autorem kolejnego jest pochodzący z Somalii azylant, pracujący w 1

zakładzie oczyszczania miasta. Za jeszcze inny odpowiada somalijski student, 
urodzony już na terenie Stanów Zjednoczonych. Za ostatni zamach w książce 
odpowiada Syryjczyk, legalny imigrant i dyplomowany technik stomatologii.

Co Autor chciał nam powiedzieć o tych zamachowcach? Wśród nich wyróżnił 
studentów, przedstawicieli nisko płatnych zawodów, jak również przedstawicieli 
klasy średniej. Są wśród nich przedstawiciele pierwszego pokolenia imigrantów, 
jak również drugiego. Wśród nich są ludzie, którym nowa ojczyzna dała azyl 
polityczny. Pochodzą z różnych krajów arabskich. Nie mieszkali w obozach dla 
uchodźców, studiują bądź studiowali, wszyscy mają pracę w nowym kraju. Czy są 
to przykłady reprezentatywne dla dokonywanych zamachów? Czy znany ze swojej 
szczegółowości Forsyth celowo umieścił w swojej książce właśnie takie przykłady? 
Sprawcami rzeczywistego zamachu w Londynie w 2005 r. byli m.in. urodzony w 
Anglii pracownik szkoły, pracownik Fast-foodu, student college’u. Wszystko 
wygląda więc łudząco podobnie do wizji autora.

Wróćmy do książki. Dlaczego ci ludzie zdecydowali się w tak radykalnie zwrócić 
się przeciwko nowej ojczyźnie? Frederic Forsyth wyjaśnia to w prosty sposób – to 
wpływ radykalnych kazań wygłaszanych w Internecie przez islamskiego radykała. 
Po usłyszeniu głoszonej przez niego nauki imigranci zwrócili się przeciwko 
zachodniemu stylowi życia, zostawili imprezy i dziewczyny i poszli zabijać za 
wiarę. Idąc dalej tym tropem – skąd biorą się więc te kazania? Tak na to pytanie 
odpowiada Forsyth:

„(…) Czy to będą terroryści z Al-Fatah, z Czarnego Września, czy nowy, rzekomo 
religijny gatunek, na pierwszy plan wysuwają się wściekłość i nienawiść. Dopiero 
potem szuka się uzasadnienia. Dla IRA jest nim patriotyzm, dla Czerwonych 
Brygad polityka, a dla salafickich dżihadystów pobożność. Rzekoma pobożność.” .2

To wyjaśnienie wydaje się dość płytkie. Wściekłość i nienawiść. Tylko tyle? Ale 
przeciwko czemu? Żeby być wściekłym i czegoś nienawidzić, trzeba mieć jakiś 

 Frederick Forsyth, Czarna lista, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2014, s. 36.1

 Frederick Forsyth, Czarna lista, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2014, s. 31.2
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powód. Czy to możliwie, by wszystkie opisane przez Forsytha osoby, z ich 
sukcesami, w miarę wygodnym życiem, nagle dały się porwać internetowemu 
kaznodziei? Czy nie było przypadkiem tak, że ten człowiek wydobył na wierzch 
coś, co siedziało w nich od dawna?? Czy internetowy kaznodzieja byłby w stanie 
wzbudzić w tych ludziach gniew przeciwko Zachodowi? Czy potrafiłby sprawić, 
żeby nagle go znienawidzili? To nie wydaje się przekonujące. W kulturze Zachodu 
zapewne musiało być coś, co podświadomie budziło w nich niechęć do naszej 
cywilizacji, nawet jeśli wcześniej ta grupa prowadziła dokładnie taki jaki my styl 
życia.

Oderwijmy się od samej książki i przypomnijmy sobie niedawne wydarzenia we 
Francji. W lipcu 2015 roku opalająca się w bikini w parku miejskim dziewczyna 
została zaatakowana przez grupę muzułmanek, sprowokowanych jej wyglądem. 
To, co wybija się na pierwszy plan z publikowanych w mediach komentarzy w tej 
sprawie, to z jednej strony bunt przeciwko agresji muzułmanek chcących narzucić 
przemocą francuskiej dziewczynie swoje zdanie, a z drugiej kpina, że komuś w 
XXI wieku taki strój (a raczej jego brak) może przeszkadzać w miejscu 
publicznym. W rewanżu za atak muzułmanek, rodowite Francuzki zaczęły 
publikować w sieci swoje zdjęcia w bikini. Zastanówmy się: czy leżenie półnago w 
parku jest jakąś wartością, której trzeba aż tak zajadle bronić? Czy na 
paradowaniu w bikini opiera się cały europejski styl życia? Czy tylko takie 
wydarzenie może oburzyć Europejczyków?

Spójrzmy na całą sprawę z odrobiną zrozumienia dla inaczej myślących. Wczujmy 
się w rolę kobiety wychowanej w bardzo restrykcyjnej kulturze, od której 
skromność wymaga, by nie wystawiała swojego ciała na widok publiczny. Ba, 
której nawet nie wolno bez asysty rozmawiać z obcym mężczyzną, a która nagle 
widzi półnagą młodą dziewczynę, wystawiającą swoje ciało na widok publiczny. 
Wyobraźmy sobie, jaki dla muzułmańskiej kobiety musi być to szok kulturowy.

Podobne przykłady starcia silnego i restrykcyjnego systemu wartości z jego 
brakiem można mnożyć. Przybywający do Europy muzułmanie nie tylko spotykają 
lekko prowadzące się kobiety, ale także alkohol i kościoły zamieniane na dyskoteki. 
Ludzie obawiający się muzułmanów bardzo często przywołują argument o starciu 
cywilizacji chrześcijańskiej i islamskiej (zamachy terrorystyczne w Europie mają 
być efektem takiego starcia). Nie wiem, w jakiej części Europy widzą oni jakąś 
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cywilizację chrześcijańską? Czy tam, gdzie kościoły zamienia się na bary i 
dyskoteki?

Wracając do przywołanego już starcia młodych kobiet we Francji – jak 
muzułmańskie kobiety miały ocenić widok francuskiej dziewczyny w parku? Jej 
zachowanie odebrały jako czyn nieobyczajny, bo tak zostały wychowane w swoim 
kraju. Pytanie tylko, czy mają obiektywną rację, czy nie? Pytanie, czy był to 
rzeczywiście czyn nieobyczajny? Czy miały prawo zareagować na to w sposób?

W Europie przyzwyczailiśmy się do daleko posuniętej tolerancji. Do tolerancji, 
która w wielu przypadkach jest tak daleka, że przypomina bardziej akceptację 
wszystkich i wszystkiego. Nasza współczesna kultura mówi nam: może ci się wiele 
nie podobać, ale nie masz prawa wyrażać tego publicznie, bo zawsze znajdzie się 
ktoś, komu twoje zdanie nie będzie pasować. W islamie jest inaczej. Muzułmańskie 
kobiety w parku czuły się w obowiązku zareagować. I zareagowały.

Wróćmy jeszcze do pytania o to, czy te kobiety miały obiektywną rację. 
Przypomnijmy sobie, od jak dawna Europejki ubrane w taki sposób mogą 
pokazywać się publicznie. Jeżeli to zrobimy, to przekonamy się, że z takiej 
możliwości korzystają od niedawna. Pytanie tylko, czy jest to rzeczywiście 
osiągnięcie europejskiej kultury, czy może świadectwo stopniowego obniżania się 
norm obyczajowych, które doszło już tak daleko, że występowanie w bikini w 
miejscu publicznym wydaje się nam wszystkim tak niewinne, że nikt nie zwraca na 
to uwagi.

Spytajmy, czy muzułmanie, czasami występujący ostro, nawet brutalnie, czegoś 
przypadkiem nie bronią? Odmawia się im praktycznie wszystkiego – na kartach 
książki Forsytha określa się ich mianem „nienawistników”, „wściekłych”, sugeruje 
się, że są zmanipulowani przez wykorzystujących ich przywódców religijnych. 
Pewnie do pewnego stopnia tak jest, ale nie wyobrażam sobie, żeby manipulacja 
połączona z jakąś każąca zabijać zwierzęcą wściekłością wystarczyła do dokonania 
tak radykalnego kroku. Tam musi być coś więcej, coś czego nie chce widzieć 
Forsyth i jemu podobni. W europejskiej kulturze (a przynajmniej w obecnym jej 
wydaniu) jest coś, co wywołuje u muzułmanów tak silne emocje, że są w stanie 
fizycznie zacząć niszczyć to, co tam widzą.
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I tutaj moim zdaniem Forsyth trafia w sedno:

„(…) – Handlarze nienawiści mają cztery jej poziomy. Pan pewnie sądzi, że to wy, 
chrześcijanie, jesteście na szczycie. Błąd, ponieważ wy również wierzycie w 
jednego prawdziwego Boga, więc jako tacy, razem z Żydami jesteście Ludźmi 
Księgi. Nad wami są ateiści oraz bałwochwalcy, którzy zamiast boga mają tylko 
malowanych idoli.” .3

Muzułmanie nie walczą wcale z nami ani z chrześcijaństwem, ani z naszą kulturą. 
Walczą z tym, czym się staliśmy i czym stała się nasza wiara i cała nasza 
cywilizacja.  

�  Frederick Forsyth, Czarna lista, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2014, s. 290.3
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Odległe kontynenty umysłu 
A L D O U S  H U X L E Y  –  E S E J  Z  K S I ĄŻ K I  „ S Y N T E T Y C Z N Y  
B Ó G ”

Poniższa mowa jest pierwszym zwielu wystąpień 
Huxleya na temat sposobów osiągania 
doświadczenia wizyjnego. Eileen J. Garrett, 
długoletnia przyjaciółka autora, była prezesem 
Parapsychology Foundation, organizującej 
doroczne sympozja, na które zapraszano czołowe 
postacie związane zprzedmiotem działania tej 
f u n d a c j i . H u x l e y z a i n t e r e s o w a ł s i ę 
parapsychologią wlatach trzydziestych, po tym 
jak wroku 1937 poznał dr. J.B. Rhine’a, 
wykładowcę Duke University. T.

Trudno jest mówić o zjawiskach psychicznych, 
nie stosując porównań do znanego wszystkim 
świata rzeczy materialnych. Można rzec, że 
człowiek składa się ze Starego Świata 
indywidualnej świadomości i leżącego po 

przeciwnej stronie oceanu szeregu Nowych Światów podświadomości. Te Nowe 
Światy mogą nigdy nie zostać skolonizowane, rzadko są dokładnie zbadane, a w 
wielu wypadkach jeszcze czekają na odkrycie. Podobnie jak na ziemi – jeśli 
wyruszymy w podróż na antypody samoświadomej osobowości, napotkamy tam 
rozmaite rodzaje stworzeń, osobliwych co najmniej tak jak kangury. W żadnym 
razie nie wymyślamy tych stworzeń. Istnieją niezależnie od naszej woli i nie mamy 
nad nimi kontroli. Możemy jednak udać się tam, gdzie występują, i obserwować je. 
One zaś istnieją „tam”, w psychicznym odpowiedniku odległej przestrzeni. „Stąd” 
możemy czasem popatrzeć, jak zajmują się swoimi tajemniczymi sprawami. 

Część z nas nigdy świadomie nie odkrywa swoich antypodów. Inni lądują tam 
okazjonalnie. Nieliczni odwiedzają je i powracają łatwo i wedle woli. Przyrodnik 
umysłu – który musi zgromadzić niezbędne informacje, nim wszyscy staniemy się 
prawdziwymi ekspertami tego organu – powinien dysponować przede wszystkim 
jakąś bezpieczną, łatwą i pewną metodą przenoszenia się ze Starego Świata do 
Nowego. Istnieją dwie takie metody. Żadna z nich nie jest wprawdzie doskonała, 
obie są jednak na tyle godne zaufania, łatwe i bezpieczne, by mogły być stosowane 
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przez osoby z nimi obeznane. Pierwszą jest posłużenie się alkaloidem zwanym 
meskaliną. Drugą stanowi hipnoza. Oba te środki transportu przenoszą 
świadomość w ten sam region, tyle że narkotyk ma większy zasięg działania i 
przenosi tego, kto go zażył, na dalsze obszary terra incognita. 

Jeśli chodzi o hipnozę, nie wiemy, w jaki sposób wywołuje ona obserwowane 
efekty. Ale też wiedza ta nie jest nam niezbędna. Wiemy za to trochę o 
fizjologicznych skutkach użycia meskaliny. Substancja ta nakłada się na działanie 
systemu enzymatycznego, regulującego funkcjonowanie mózgu, obniża wydajność 
tego organu i pozwala wejść w świadomość pewnych form aktywności mózgowej, 
które na co dzień są wyłączone, ponieważ nie służą osobniczemu przetrwaniu. 
Mamy wtedy wizje. Nie są one jednak przypadkowe. To, co w nich zachodzi, jest 
wewnętrznie logiczne, podobnie jak rzeczy widywane na antypodach 
zewnętrznego świata. Są one osobliwe, lecz obdarzone regularnością.

Wzorzec ten narzuca naszemu doświadczeniu wizyjnemu pewne wspólne cechy. 
Pierwsza i najważniejsza z nich to doświadczenie światła. Wszystko jest bajecznie 
oświetlone, lśni od wewnątrz, a owa feeria kolorów jest zintensyfikowana do barwy 
przerastającej to, co widzimy w normalnym stanie. (Nawiasem mówiąc, śnimy 
najczęściej w czerni i bieli bądź nasze sny jedynie w nieznacznym stopniu są 
kolorowe). Kolor w snach lub wizjach reprezentuje zapewne kształt czegoś, „co 
jest dane”, w przeciwieństwie do naszej dramatycznej szamotaniny duchowej, czy 
też pragnień, pozbawionych zazwyczaj wielobarwności. Natomiast wizje oglądane 
na tych antypodach nie mają nic wspólnego ze snami śnionymi na co dzień: te 
ostatnie tworzy nasz własny umysł. Owszem, widzimy je, ponieważ jako zjawisko 
istnieją, nie są one jednak jego kreacją. Takie nadnaturalne światło jest wspólnym 
elementem wszystkich doświadczeń wizyjnych. 

Wraz ze światłem doświadczamy wzmożonego rozpoznania znaczenia. 
Samorozświetlające się przedmioty obdarzone są znaczeniem równie intensywnym 
jak ich kolor. W tym przypadku znaczenie jest tożsame z istnieniem; przedmioty 
nie są bowiem odwzorowaniem niczego, reprezentują wyłącznie siebie. Oto jak 
można określić ich znaczenie: same w sobie są intensywnością, a cecha ta 
powoduje, iż objawia się przez nie zasadnicza „daność” oraz inność wszechświata. 

Światło, kolor i znaczenie nie istnieją na prawach wy- łączności. Modyfikują one 
kształt i formę przedmiotów albo są przez nie objawiane. Nieustannie pojawiają się 
pewne rodzaje perceptualnych wyobrażeń: nasycone barwą, poruszające się żywe 
formy geometryczne przybierają płynnie kształty bardziej już konkretnych 
obrazów wzorzystych obiektów, na przykład dywanów, rzeźbień i mozaik, 
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przechodząc bez ustanku w coraz to nowe bogactwa kolorów i w splendor. 
Wizjoner zostaje odcięty od swojej przeszłości: ogląda nową kreację. Przypomina 
ona w znacznym stopniu niebiosa lub czarodziejskie krainy rodem z folkloru i 
religii, jest to prototyp wielu Rajów. 

Jednak wizje te mogą być również piekielne, w równej mierze przerażające co 
tamte cudowne. W trakcie niebiańskich wizji ten, którego są one udziałem, doznaje 
wrażenia odłączenia od własnego „ja” oraz ciała; gdy doświadcza wizji 
infernalnych, jego świadomość cielesna ulega wzmożeniu i nieustannej deprecjacji. 
Jest to następstwem niedostatku wiary oraz pełnej oddania ufności, które 
wystarczają, by doznanie wizyjne było niebiańsko cudowne. Treść wizji zaś może 
uchodzić za przedsmak tego, czego zazwyczaj zaczynamy doświadczać w chwilę 
po przekroczeniu granicy życia ze śmiercią. 

Tytuł oryginalny: „The Far Continents of the Mind” [1954]. Wystąpienie Huxleya podczas 
Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego Studiów Parapsychologicznych, które odbyło się 
we Francji, w St. Paul de Vence w dniach 20–26.04.1954. Opublikowane potem w Proceedings 
of Four Conferences of Parapsychological Studies, Nowy Jork 1957, s. 6–8. 

Z angielskiego przełożył Bartłomiej Zborski.

Powyższy fragment został opublikowany dzięki uprzejmości Wydawnictwa 
Fronda. Książkę można kupić w Księgarni Ludzi Myślących: www.xlm.pl. 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Prezydent / Nowy dylemat Hamleta 
Ż O R Ż  P O N I M I R S K I

ANI TEATRZYK ANI GĘŚ A JUŻ NA PEWNO NIE ZIELONA

ZMUSZONY JEST PRZEDSTAWIĆ

PREZYDENT

(NIEZNANY RĘKOPIS SZEKSPIRA O KTÓRYM BADACZE UTRZYMUJĄ, ŻE 
POWSTAŁ MIEDZY HAMLETEM A MAKBETEM)

Występują: 

Wymodlony Prezydent

Tłum Prawdziwych Polaków

Bastion Polskości

(Prezydent wizytuje bastion Polskości)

Prezydent:

Chciałbym….. 

Tłum Prawdziwych Polaków:

Hurra!!! Polska w odbudowie!

Prezydent:

Chciałbym….. 
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Tłum Prawdziwych Polaków:

Hurra!!! Cudotwórca!

Prezydent:

Ekhem Chciałbym….. 

Tłum Prawdziwych Polaków:

Hurra!!!  Zesłany z niebios! Zbawiciel

Prezydent:

Bardzo bym chciał….

Nie udaje mu się ukończyć bowiem tłum Polaków rozrywa jego ubranie na 
relikwie ku uciesze obnośnych sprzedaży cudownych obrazków i medalików.  
Kurtyna litościwie opada.

�20



LUX 2

 ANI TEATRZYK ANI ZIELONA ANI GĘŚ

ZMUSZONY JEST PRZEDSTAWIĆ

NOWY DYLEMAT HAMLETA

GDZIEŚ W POLSCE 

Występują:

Hamlet 

Fortynbras

Szczwany kelner

Hamlet:

Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  
Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  
Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  
Kawa czy herbata?  Kawa czy herbata?  

Fortynbras:

Dla mnie kawa!

Szczwany kelner:

Dla pana kawy to nie ma. Osiem lat była kawusia, teraz będzie tylko herbata

(po czym podaje kawę na stolik Hamleta)

Hamlet:

Ojej. Co teraz….

(łapie się za głowę)

Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z 
cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez?           
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Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z 
cukrem czy bez? Z cukrem czy bez? Z cukrem czy bez?

Kurtyna umęczona upada.
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Uroki duńskiego nacjonalizmu 
M A C I E J  K A L B A R C Z Y K

Zwiedzając Danię nie zobaczyłem komunizmu, tylko sprawnie działającą 
gospodarkę rynkową. Mimo usilnych poszukiwań, nie znalazłem tam śladów 
Marksa i jego młodszego kolegi. Rzuciło mi się w oczy coś innego: 
nacjonalizm pełną gębą.

Mój znajomy jest zadeklarowanym komunistą. Takim z krwi i kości. Studiował 
dzieła Marksa, w swoich wypowiedziach nieustannie podpiera się Heglem, Kantem 
i Schopenhauerem. Uważa, że Polska została zniszczona przez terapię szokową 
Balcerowicza i neoliberalne reformy SLD, który jest partią lewicową tylko z samej 
nazwy. Miał propozycję rozpoczęcia studiów doktoranckich, ale potrzebował 
pieniędzy, więc ponad rok temu zdecydował się na wyjazd do Danii – państwa, 
będącego jego zdaniem ucieleśnieniem realnego komunizmu. Kraju, w którym 
stosunki pomiędzy tzw. kapitalistą, a jego pracownikiem są ściśle regulowane przez 
państwo i wszyscy na tym korzystają. Postanowiłem sprawdzić jak żyje się w tym 
raju na ziemi i w tegoroczne wakacje wybrałem się do Kopenhagi. Nie zobaczyłem 
komunizmu, tylko sprawnie działającą gospodarkę rynkową, w której kryterium 
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narodowe pochodzenia danego produktu jest najważniejsze. Mimo usilnych 
poszukiwań, nie znalazłem tam śladów Marksa i jego młodszego kolegi.

Zwiedzając stolicę Królestwa Danii miałem ogromną przewagę nad turystami, 
przyjeżdżającymi do Kopenhagi żeby wspólnie z przewodnikiem zobaczyć 
największe atrakcje miasta: rezydencję rodziny królewskiej Amalienborg, 
Gliptotekę, Muzeum Narodowe, Ogrody Tivoli czy słynną rzeźbę Małej Syrenki z 
baśni Andersena, której nota bene od paru lat ktoś regularnie obcina głowę. 
Widziałem te i inne zabytki, skarby dziedzictwa narodowego Danii, ale przede 
wszystkim oglądałem kraj oczami człowieka, mieszkającego w nim od ponad roku i 
spędzającego każdą wolną chwilę na zapuszczaniu się w kolejne rejony państwa 
dobrobytu. Przez tydzień zdążyłem zobaczyć jedynie fragment tego 
skandynawskiego państewka. W tym czasie starałem się oprzeć pokusie wyjazdu 
tam na stałe i życia w świętym spokoju, z bezkarnym i całkowicie normalnym 
piciem piwa na ulicy i wieczornymi spacerami w okolicach Dronning Louises Bro. 
Pomarzyć zawsze można.

Przeciętny Duńczyk zarabia 20-30 tys. koron netto miesięcznie, imigrant na starcie 
może liczyć na 10 tys. Wynajem kawalerki kosztuje 2 tys. koron, miesięczny bilet 
komunikacji miejskiej 500. Resztę można wydać na jedzenie i przyjemności. Dzięki 

�24



LUX 2

temu, że Duńczycy w większości kupują produkty, wytworzone na miejscu, 
pieniądze zostają w narodowym obiegu, zasilając kolejne gałęzie gospodarki. Co 
więcej, ci wredni nacjonaliści rzadko dopuszczają do udziału w rynku zagraniczne 
firmy – wolą zachować pieniądze dla siebie. 

Trudno pozostać ideowcem i tzw. patriotą kiedy nadal żyje się w państwie, 
będącym cieniem PRL-u. Kiedy w publicznej toalecie trzeba osobno płacić za 
papier, mydło i pisuar, a na co dzień jeździ się opóźnionymi o kilkadziesiąt minut 
pociągami. Przy zetknięciu się z ponurą rzeczywistością miejskiego szaletu poziom 
irytacji każdego Polaka natychmiast szybuje w górę, a w reakcji na opóźnienia 
komunikacji miejskiej już tylko załamujemy ręce w geście bezradności.

Jednak tylko patriotyzm ekonomiczny może nas uratować przed degrengoladą 
tego systemu. Największym problemem w Polsce nadal jest przyjęty model 
kapitalizmu, sprowadzający się do maksymalnego otwarcia na lobbing 
zagranicznych firm oraz ich faworyzowania kosztem rodzimych przedsiębiorstw. 
Problem stary i powszechnie znany, ale dopiero w zetknięciu z inną, lepszą 
rzeczywistością staje się tak bardzo widoczny.

W Kopenhadze schludne, dobrze wyposażone i bezpłatne toalety są na każdym 
kroku, a zgodnie z przyjazdami i odjazdami pociągów można regulować zegarki. 
Na dodatek przy 40% podatkach każdego mimo wszystko stać na własne 
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mieszkanie i drobne przyjemności, bez specjalnego zastanawiania się nad 
wysokością rachunków. Co więcej, kiedy przychodzi czas rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym, instytucja sama zajmuje się przygotowaniem odpowiednich 
dokumentów, a płatnik tylko je zatwierdza, czasami nanosząc drobną korektę.

Bądźmy patriotami i nacjonalistami, a naszą bronią niech stanie się portfel. Bez 
konkretnych zmian systemowych możemy co prawda niewiele, ale jak wiadomo 
naprawę świata warto zacząć od siebie. Nasze decyzje zakupowe mają 
niebagatelny wpływ na losy małych przedsiębiorstw – często o tym zapominamy, 
poruszając się w gąszczu portugalskich biedronek.

Zdjęcia – Joanna Michalina Wal 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O wartości Dumy i Smutku. Wrażenia 
pochopne chwilowe i stałe 
I C E K  M U S Z K I E T A

Droga - daleka, 
A życie nie zwleka! 

Łesia Ukrainka

Życie nie zwlekało. Postanowiłem wyjechać na wolontariat na Ukrainę. 
„Jesteś szalony! Po co tam jedziesz?” – pytała rodzina. Po co? Okazało się, 
że pojechałem odzyskać dumę i poczuć nastrój niepokoju. Przed samym 
wyjazdem niczego konkretnego sobie nie wyobrażałem. Czułem jednak, iż ten 
krótki, po części samotny wyjazd jest ucieczką od siebie (i znów od Polski). 
Uciekłem...a może raczej wpadłem do źródła narodowego sentymentu? 
Nigdy tak dumnie nie podnosiłem swego czoła jak właśnie tam. Od siebie i od 
Polski nie uciekłem wcale.

Ruszyłam w drogę.

(…)

Daleka droga. Trud pokonać taki!
Najciężej ją samotne czują kroki,
Ale nie sama ja idę tym szlakiem,

Nie sama nim wędruję w świat szeroki.
Samą już dawno szlak by mnie ten strudził,
Lecz po tej drodze tylu kroczy ludzi.

(…)

Czy na swej drodze spotkam tylko ciernie,
Czy kwiatów wonnych witać będę krasę,
Czy cel osiągnę naprzód dążąc wiernie,
Czy też ma droga urwie się przed czasem -

Marzenia moje niech się ucieleśnią:
Skończyć je pragnę, jak zaczęłam – z pieśnią.

Łesia Ukrainka, MOJA DROGA
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Ssąc berberysowego cukierka, podarowanego od przewoźnika autobusowego, 
odkrywałem poezję Łesi Ukrainki. W ten sposób wprowadziłem się w poetycki 
stan odczuwania Ukrainy. W stan nagły i powierzchowny.

POCZĄTEK

Po kilkunastu godzinach dojechałem do Lwowa. Tam spotkałem się z 
wolontariuszami z różnych zakątków Europy. Wyruszyliśmy razem do 
Podkamienia. Odległość niemal stu kilometrów pokonaliśmy w ponad cztery 
godziny, dwiema marszrutkami. W pojazdach panował niesamowity tłok i ukrop 
(brak otwartych okienek w środkach transportu, wywołany strachem przed złymi 
skutkami przewiania, jest wciąż bardzo aktualny). Wyjątkowy system płacenia za 
bilet metodą „podaj dalej” (nawet z najodleglejszego zakątka marszrutki) 
przywoływał zew przygody (w sensie: „WOW! Ależ dziwnie, ależ egzotycznie!”)

Po długim czasie, po pierwszych głośnych dyskusjach w języku angielskim, 
pierwszych wrażeniach z Ukrainy dojechaliśmy na miejsce. Z przystanku 
autobusowego czekała nas trzydziestominutowa wędrówka na Wzgórze 
Różańcowe, gdzie znajdował się dominikański klasztor. Na szczęście torby udało 
się wrzucić do bryczki. Dorzuciliśmy na pojazd łasego na takie wschodnie smaczki 
Holendra – owocem tego są piękne zdjęcia. 

W klasztorze powitał nas brat Oleg, którego tożsamość i doświadczenie życiowe 
najpierw fascynowało, a potem już tylko straszyło. Jednak wcześniej należało 
odebrać dowiezione torby. Jak się okazało, bryczka – wraz z torbami i naszym 
Holendrem (Erykiem), zajechała za bramę szpitala psychiatrycznego (lub inaczej 
sanatorium, jak nazywano to miejsce), które także znajdowało się na terenie 
klasztoru. Z bramy wyskoczył Eryk pełen przerażenia. Przeżywał fakt, że musiał 
doświadczyć kontaktu z chorymi Ukraińcami. Torby ostatecznie przynieśli 
pacjenci, co było bardzo miłe. To był nasz jedyny kontakt z tym miejscem (oprócz 
nocnych i porannych krzyków, dochodzących zza ścian).

Oleg pospiesznie oprowadził nas po zatopionej w pyle i kurzu bazylice, pięknej 
kapliczce, w której znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki 
Santa Maria Maggiore w Rzymie, ogrodzie i naszych pokojach. A to właśnie w 
nich sypiali Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski (Podkamień sąsiaduje 
z miasteczkiem Olesko – miejscem narodzin Sobieskiego). Nad głowami wisiały 
ciemne, toporne krzyże oraz święte obrazy. W całym klasztorze można było 
natknąć się na każdym kroku na kościelne rekwizyty, wyposażenia z XVI i XVII 
wieku. Część z nich czekała na sklasyfikowanie i umieszczenie w kątach 
wyremontowanej bazyliki.
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To szybkie wprowadzenie było jedynym walorem edukacyjnym wolontariatu. 
Ducha brudnych historii z przeszłości doświadczałem już samodzielnie. Dlaczego? 
Bo historia bezpośrednio odnosiła się do mojego pochodzenia i świadomości 
narodowej. Przez ponad dwa tygodnie egzystowania z pozostałymi 
wolontariuszami odczuwałem, iż moja rola w ich otoczeniu może być bardzo 
ważna. Dopowiadałem i prostowałem dzieje Polski. Bo cóż Francuza czy Holendra 
obchodzą zmiany, zależności – a prościej: historia tej części Ukrainy czyli Polski 
sprzed setek lat? Niestety nadal wszystko postrzegali jako w pełni ukraińskie. 
Miałem czyste sumienie – chociaż próbowałem.

PRACA I ROZPAD SPOKOJU

- A na Ukrainę po co? 
- Kości przodków wycałować. 

Ziemowit Szczerek,  

PRZYJDZIE MORDOR I NAS ZJE,  
CZYLI TAJNA HISTORIA SŁOWIAN

Nie planowałem wycałowania kości, w ogóle nie myślałem, że mógłbym mieć z 
nimi do czynienia. Codziennie wykopywaliśmy całe sterty. Mokra ziemia, suchy 
piach, połamane kości, portyki, naczynia, monety. Kości nie oddzielaliśmy. 
Zrzucaliśmy je setki razy taczkami wraz z hałdami ziemi – żywej i martwej. 
Podczas przesypywania natrafialiśmy na naboje – puste i pełne. Pewnego razu brat 
Oleg zdemontował jeden z nich (po wcześniejszym wywołaniu paniki i 
konieczności dzwonienia po specjalne służby – brat Oleg był żołnierzem). Kiedy 
było już po wszystkim otrzymałem nabój na pamiątkę. Dowiedziawszy się o tym, 
ojciec Andriej odebrał mi go, tłumacząc, iż: „Tak będzie lepiej, bezpieczniej”. Tak 
samo było z polskimi monetami z 1923 roku, które udało nam się znaleźć. „Monety 
przekazałem do muzeum” - powiedział brat Oleg. „Jakiego muzeum?”, głowiłem 
się. Istotnie, monety, naboje (kto wie co jeszcze) trafiły do m a g a z y n u w 
podziemiach. Moja prośba, by ujrzeć te rzeczy, okazała się niemożliwa do 
spełnienia.

Cmentarze górskie są osobliwe. Są łagodne i mądre. Nie mają się 
szczególnie dokąd rozrastać. Dlatego najczęściej wchodzą w głąb i 
zarastają zielem i drzewami, które zmieniają cmentarz w place d'armes – 
plac boju, neutralizujący filozoficzne pytanie o wyższość materii nad ideą. 
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Pierwszeństwa nie ma, bo nie ma drugorzędności – przemawiają górskie 
cmentarze. 

Taras Prochaśko, W GAZETACH TEGO NIE NAPISZĄ

Każdego dnia spoglądałem na sąsiednie wzgórze obsypane maleńkimi pomnikami i 
krzyżami. W blasku słońca tworzyło zielono-żółtą mozaikę. W smugach cieni i 
mgieł wywoływało friedrichowski niepokój. Po paru dniach pracy przy renowacji 
postanowiłem przeprawić się przez układankę płyt nagrobnych. Polskie nazwiska i 
modlitwy przeplatały się z nowymi ukraińskimi wersjami. Deus ex machina: wielki 
krzyż i kilka tablic z nazwiskami. 12 i 16 kwietnia 1944: wymordowanie Polaków z 
Podkamienia i okolic (tego dnia Sonia z Czech otrzymała wiadomość od mamy: 
„Pracujesz w miejscu wymordowania setek Polaków i Żydów. Miej to w pamięci. 
Uszanuj historię.”) Następnego dnia poszedłem do urzędu miasta, by dopytać się o 
te miejsce. Usłyszałem: „Sprawa Polaków, nie nasza. Oni zbudowali ten pomnik”, 
„Jak to się stało? Pewnie porachunki Ukraińców i Polakami, takie czasy”. Jakie 
porachunki? Nawet najbardziej oczywiste fakty historyczne są nieistotne dla 
mieszkańców Podkamienia. Wikipedia wyjaśnia: 

W czasach rzezi ludności polskiej na Wołyniu w warownych murach 
klasztoru schroniła się przed atakami UPA ludność polska, w tym żołnierze 
AK. W dniach 12-16 marca 1944 klasztor został zaatakowany, doszczętnie 
rozgrabiony i zniszczony przez oddział UPA. W klasztorze i poza jego 
obrębem zabito w tym czasie 400-600 osób, w całej okolicy blisko 2 tysiące 
ludzi.

Po paru dniach przyjechała do klasztoru polska wycieczka. Rozrzewnieni, 
sentymentalni goście należeli do pewnego stowarzyszenia Kresowiaków na 
Ziemiach Odzyskanych. To właśnie, między innymi oni przyjeżdżają i oddają cześć 
ofiarom. Wtedy usłyszałem wiele słów: „Nie wierz im; oni są zakłamani; nic nie 
możemy zrobić; wciąż ukrywają prawdę; w tym klasztorze przetrzymywano i 
więziono Polaków. Kości mówisz, że wykopujecie…  Żadne zwierzęce. To 
wiadome kości etc. etc.” Woda z mózgu, bo komentarze braci były różnorodne: od 
porzuconych kości zwierząt po posiłku, po kości ze szpitala.
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TOŻSAMOŚĆ/ PRZYKŁAD 

Aleksander / Oleg Tomaszewski / Tomasziwski. Wersja ukraińska dla mnie. Wersja 
polska dla obcokrajowców (nie Polaków).

ROZDARTE SERWETKI

Najtrudniej jest sobie uświadomić,
że Ukraina to kraj którego nie ma. Obecne czasy to granica, 
archipenkowska przestrzeń pomiędzy dwiema różnymi 
Ukrainami. 

…

Współczesna Ukraina to tektoniczne pęknięcie, wulkan 
zmieniający podstawową geografię. 

…

Bo mapa to tylko marzenie. Mapy trzeba oglądać wtedy, gdy 
wciąż się wahasz – iść czy nie iść. Mapa jest przede wszystkim 
artystyczną grawiurą, która nie ma nic wspólnego z tym, gdzie 
wylądujesz. 

…

Najbardziej naturalną reakcją jest uznanie tego terytorium za 
swoje. Skoro jest niczyje, to znaczy, że może być moje. I czucie 
się na nim wolno i swobodnie. Póki jeszcze można się tak czuć. 
Póki nasz kraj ostatecznie nie przekształci się w coś. 

Taras Prochaśko, W GAZETACH TEGO NIE 
NAPISZĄ

Pewnego wieczora przysiadłem się do koordynatorek projektu. Olga i Valentina 
pochodziły ze wschodniej Ukrainy. Układanie harmonogramu wolontariatu stało 
się preludium do rozplanowania „przyszłości” państwa. Dopiero po jakimś czasie 
zapragnąłem porozmawiać o aktualnej sytuacji kraju i Europy. Olga i Vala 
rozrysowały swe wizje na białej serwetce. Obie spierały się o przyszłość i o lepszy 
podział. Jedna z nich chciała dalszej zależności od Rosji (powodem była 
stabilizacja gospodarki etc.), druga pragnęła zmian i stabilizacji europejskiej. Linia 
między Ukrainą wschodnią a zachodnią nabierała wyrazistości czarnego tuszu. 
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Ostatecznie serwetka biernie poddała się rozpadowi. Kolejną szczyptą bezsensu 
było oderwanie Lwowa – kawałka papieru - przeze mnie i zawołania Czeszki: 
„Lenka, chcesz Zakarpacie?” –„ Jasne!” – „To odrywamy.” I tak rozeszliśmy się z 
naszymi odzyskanymi ziemiami. Ściskając w ręku Lwów ukochany… Niestety, 
zgubiłem ten kawałek…

TARNOPOL/ PRZERWA

Najpiękniej. Jezioro, słońce, stary młyn, hotel, przyjemność, beztroska. Wszystko 
płynęło jak my na statku po jeziorze w Tarnopolu. Ale to tutaj pod pomnikiem 
Bandery moja powierzchowność i chamstwo wypłynęły na wierzch. Valentina 
przeciągała uznanie UPA i Bandery ciągle powtarzając o ich krwi, przygotowaniu 
kraju na lepszą przyszłość – „Och to są nasi prawdziwi b o h a t e r o w i e!”. 
Nieopodal stała Julia z Austrii, więc niewiele myśląc zapytałem: „Hej Julia, czy 
również uważacie Hitlera za swojego prawdziwego bohatera?” – wiadomo jakie 
spojrzenia wywołałem. Ale cóż, wszystko płynie… 

Tarnopol urzekł mnie także wielością ślubów – w prawie każdym zakątku starego 
miasta i przyjeziornego bulwaru. Siedząc na wyspie byłem wpatrzonym świadkiem 
trzech ceremonii. Dzięki temu mogłem poznać tradycję wyszywanej wstęgi oraz 
ubrań, które ochraniają i wróżą pomyślność.

REALITY SHOW

W drugim tygodniu zdemaskowaliśmy całą prawdę o klasztorze. Strasznie ciężko 
było nam dalej dostosowywać się do tamtejszych reguł. Każdy z nas wyrażał swoją 
obojętność, niewiedzę, odrzucenie i niewiarę w Boga. W końcu zapragnęliśmy 
wyjść nocą – uwolnić się od czatujących i błąkających się całymi nocami braćmi. 
Jedna z prób skończyła się przedziwnym spotkaniem z zakonnikami i ich 
przełożonym. „E, gdzie chcecie iść? Zamykamy! Jest 22. Robimy to dlatego, że 
boimy się młodych ludzi z koktajlami mołotowa!” – „Co? To żart?”, zdziwiliśmy się 
w wielu językach. Z pewnością był to żart. Trzeba mieć na uwadze ilości 
pochłoniętej przez braci wódki. Oni to już mieli niezłych Mołotów w głowie…

Pewnej nocy w końcu udało nam się wyjść na zewnątrz klasztoru. Tę przyjemność 
zawdzięczałem Alinie, studentce z Charkowa. Dziewczyna przekupiła jednego z 
braci wódką. Ten wskazał drzwi i przejście poprzez opuszczone cele na dwór. Po 
pokonaniu kilkunastu stopni schodów, otwieraniu skrzypiących drzwi, przejściu 
przez puste cele byłego więzienia, paru potknięć o taczki WYSZEDŁEM. 
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Ujrzałem najprawdziwszą noc nieskalaną sztucznym światłem. Połyskujące, 
wyraźne gwiazdy prosiły o łapanie wzrokiem. Przestrzeliłem ciemność strugą 
światła. Zbliżyłem się do przedmurza. Wyobrażałem sobie porozrzucane kości, 50 
centymetrowe rowy wokoło, które kopaliśmy przez cały czas wolontariatu. 
Wszystko zostało przerwane męskim głosem – „Kto to? Kto tam?” - Cóż wtedy 
pozostało? Uciekać – znów, z większym impetem, otwierając skrzypiące drzwi, 
biegnąc przez puste cele więzienia, potykając się o taczki, swój strach i głupotę.

SEN/ KOSZMAR

Pierwszej nocy po prawie 17 godzinach drogi z Lwowa do Poznania przyśnił mi się 
koszmar, zmutowane wspomnienie. Było to tej pierwszej nocy, kiedy 
podświadomość wylewała swe niepokoje w sennych widzeniach. Uciekałem przed 
klasztornym fermentem, przed braćmi, Jezusami zawieszonymi nad moją głową. 

Przemierzam tak samo jak w rzeczywistości ciemny korytarz. Na palcach, prędko, 
prędko i cicho, bo Ojciec Andriej już pewnie śpi. Jedne drzwi, drugie drzwi… 
Przemierzam dawne cele, puste pomieszczenia, potykam się o taczki, tumany 
kurzu. Wychodzę w ciemną noc. Tylko gwiazdy cicho błyszczą, psy jak zwykle 
ujadają gdzieś we wsi – poza murami klasztoru. W rzeczywistości zaskoczył mnie 
głos Ojca Andrieja: „Kto to? Kto tam jest?”. Wtedy to uciekałem znów do naszych 
sypialni. We śnie nie napotykam prześladowczego głosu. Biegam po ogrodzie. Z 
ziemi wystają studnie. Gaśnie moja latarka. Oswajam wzrok przed obliczem 
garstki światła od gwiazd i księżyca. Ze studni dobiegają głosy. Jeden z nich 
krystalizuje się. Nie pamiętam już słów. Uznałem go za głos śmierci. Dialog mojej 
bojaźni i okrzyków z wnętrza ziemi przekonał mnie, iż jestem w centrum zła, że 
stoję nad dołami pełnymi kości, nabojów i mokrej ziemi.

Nie pozwolę, by serce me spało,
Chociaż ciemność panuje wokół,

Chociaż wszystko mi będzie szeptało,
Że na mnie śmierć czatuje w mroku.

Przypadkiem śmierć do mych piersi, do mnie,
Choć świta – mgła nieprzenikniona.

Ach, o tym wszystkim lepiej zapomnieć,
A może da się śmierć pokonać?
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O, tak! I poprzez łzy śmiać się będę,
Pieśni śpiewać nawet w zawiei!

Ja żyć chcę, precz więc, dumki obłędne,
Ja wierzę, choć nie ma nadziei!

Łesia Ukrainka, CONTRA SPEM SPERO

KRZEMIENIEC/ RUINY ZAMKU/ DOM SŁOWACKIEGO

„No bo Słowacki... No bo Szkoła Ukraińska Polskiego Romantyzmu... Nie wiesz? 
Nic? Nie kojarzysz? To przecież wspólna myśl. Nie? Hmmm…” (zdziwienie 
podczas rozmowy z Olgą i Valentiną)

 „Jesteś Polakiem?”, spytał po ukraińsku przewodnik zamku. „Tak”, 
odpowiedziałem. „Tfuu”, splunął mi na buta; rozzłościł; machnął ręką. (kolejne 
zdziwienie w ruinach zamku)

PRAWIE KONIEC

Wśród licznych kłótni braci z wolontariuszkami ze wschodniej Ukrainy, nadszedł 
ostatni dzień w klasztorze. Wszelakie spory odbierałem w systemie stereo-
językowym. Brat Oleg głośno tłumaczył mi zepsucie dziewczyn, które rzekome 
wynikało z: a) pochodzenia, b) posługiwania się  językiem rosyjskim, c) szacunku 
do wspólnej kultury ukraińsko-rosyjskiej, d) braku zjednania myśli wśród młodego 
pokolenia. Brat Oleg nie bał się używać takich sformułowań jak: „Lizanie dupy 
Ruskom”, „Rosyjskie dziwki”, „Wypierdalać do Rosji”… Wyjaśniając system 
stereo-językowy:  
– w języku angielskim słyszałem żale i złości dziewczyn; po polsku odbierałem 
stosy przekleństw  
w kierunku dziewczyn i niektórych wolontariuszy. Wbrew pozorom, brat Oleg 
bardzo mnie lubił  
– chyba jako jedynego. Czasem miałem wrażenie, iż przychylność wobec mnie 
wynika z tworzenia 
pozoru przyjaźni polsko-ukraińskiej. Przede wszystkim odczuwałem, że wywołana 
jest ostrożnością. Bo kto namąci w dyskusji bardziej niż Polak? Co ciekawe, przez 
wszystkich braci byłem odbierany jako polski Żyd na ukraińskiej ziemi – bo taki 
ciemny, robotny, sprytny. I jeszcze rodzinę mu wymordowali w Oświęcimiu. Żyd 
jak malowany: Icek Muszkieta.
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Ostatniego wieczoru część grupy odmówiła spożycia wspólnego posiłku. Wszyscy, 
ale to wszyscy, kłócili się z bratem Olegiem. W nocy zaś, brat Oleg przesiadywał w 
damskiej toalecie. Wywołało to oczywiście pisk i puste przerażenie Ukrainek. Bo 
za dużo zostało wyrzuconych słów o dawaniu dupy taksówkarzowi, 
wolontariuszom, a bardziej metaforycznie: Ruskim. Popłoch wśród dziewczyn 
wywołany był strachem. Za krzyki alkoholowe, spory kulturowe i ideologiczne, 
mogliśmy się spodziewać właściwie wszystkiego. 

A POTEM ZACZĄŁ SIĘ LWÓW

We Lwowie spędziłem samotnie parę dni. Okna hostelu wychodziły po lewej na 
pomnik Szewczenki, po prawej na pomnik Mickiewicza. Prawdziwą rozkoszą było 
spokojne spacerowanie, zwiedzanie, smakowanie Balu maskowego Verdiego i 
Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków Bogdana Pawłowskiego w Operze 
Lwowskiej, polskiego malarstwa i architektury, a nawet mszy (po polsku, 
ukraińsku, angielsku) w katedrze. I łez…

W pierwszych chwilach po rozejściu się wszystkich wolontariuszy przepłakałem 
ostatnie minuty na karcie telefonicznej. Prozaiczne połączenie z bliskimi pod 
fontanną na rynku. Płacz z bezsilności i chęci odpoczynku. Ostatecznie osiągnąłem 
namiastkę wewnętrznego spokoju, doprowadziłem się do miejskiej samotności. 

Przy kasie z biletami do Lwowskiej Galerii Obrazów poznałem pewną starszą 
panią z Lwowa, która przyszła wraz z przyjaciółką z Krakowa. Przy kasie miałem 
problem z zakupem biletu dla studentów. Jako że nie jestem studentem z Ukrainy, 
musiałem zapłacić cenę normalnego biletu. Zrozumiałem to dopiero dzięki pomocy 
wspomnianej Polki. Zwiedzając już Galerię, zatrzymałem się w pół kroku wraz z 
nią. Byliśmy wpatrzeni w portret dzieci Jana Matejki. „Niech Pan spojrzy. Te 
dzieci patrzą tak prawdziwie, jakby miały zaraz do nas podejść. Niech mi Pan 
powie, dlaczego nie mogę ich odwiedzać w Krakowie? Dlaczego dzieła te umykają 
widzowi w Polsce? Dlaczego oni wciąż posiadają nasze zbiory? Te dzieci, nasze 
dzieci prawdziwe”, lamentowała ze łzami w oczach. „A wie Pan, że część obrazów 
gnije gdzieś po piwnicach muzeum?”
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* * *

Nad dawną dolą Ukrainy
Biadamy – łkamy w każdy czas,
Z płaczem czekamy tej godziny,
Kiedy kajdany spadną z nas.

(…)

Daremne żale i zgryzoty,
Toż nie ma dla nas drogi w tył.
Weźmy się śmiało do roboty,
Walczmy o nowy byt co sił.

* * *

Za prawdę, bracia, razem w bój kroczmy
Po najsłuszniejszej z wybranych dróg
Jedna nas wszystkich wiara jednoczy,
Jednego serca słyszymy stuk.

Nie ma w nas, bracia, myśli podstępnej
I nie lękamy się zła ni krzywd.
Dzierżymy prawdy proporzec świętej,
Z naszego grona nie zdradzi nikt.

Niechaj się do nas przyłączy każdy,
Kto oddać życie za prawdę rad.
Przyjmiemy każdego jak brata miłego,
Kto kocha prawdę, ten nasz brat.

Łesia Ukrainka

Powyższe wiersze wpasowują się w sytuację, kiedy wielokrotnie spotykałem 
żołnierzy, jadących do Donbasu. Niektórzy z nich byli o wiele młodsi ode mnie. 
Jak można ich zapamiętać? Tylko w obliczu pożegnania. Czułe śpiewy, karaoke na 
placu przy pomniku Szewczenki, biesiadowanie przy dworcu, przerwane objęcia z 
rodziną. Chcą być bohaterami – mówią – nowymi bohaterami – krzyczą. Za 
Ukrainę!
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PRZEWARTOŚCIOWANIE

Nie lubię ciszy w gąszczu mojej rzeczywistości. Ponownie wróciłem z podróży. 
Wolność chce mnie zniszczyć. Za moją pracę uważam podążanie setkami 
kilometrów ścieżek do miejsc nieznanych, nowych. Moją pracą jest nauka, która 
coraz częściej bywa fartem, szybkim i zaplanowanym szczęściem. Spowolniłem 
tempo czytania. Codziennie chciałbym wyruszać w świat. Świat pełen obcych 
bram, kamienic, placów, dźwięków... Zachwycam się. Żyję tylko chwilami. 
Chwilami dalekimi od domu. Jest już za późno i jednocześnie nie jest za późno - na 
wysyłanie S.O.S. do miłości, do podróży zabijającej miłość i chuć. Ratunku! 
Poproszę o kilometry, kilometry ucieczek. Exodus wielkiej ilości m n i e do 
mniejszej ilości m n i e; do siebie na zewnątrz i wewnątrz. Minuta, minuta / 
sekunda, sekunda - odjazd autobusem do granic swego pochodzenia. Proszę o 
kilometry dróg wydeptanych przez mistrzów.

NIE KOCHAMY, bo chcemy być kochani. Parafraza z Pociągu Kawalerowicza 
aktualnie dopasowuje się do stanu, jaki odczuwam podczas podróżowania. Wtedy 
mógłbym nie kochać. Dokonywać przerw  
w transmisji uczuć. Oczekuję zaś, że nowe miejsce mnie zaakceptuje i będę nim 
zaabsorbowany. Wysiłkiem kupuję rozlazłe przemyślenia o miłości czy chuci. I 
wnet Mikołaj Gogol znów ma rację - podróżując uciekamy od grzechu. Ucieczka 
trzyma nas w ryzach. Stabilizacja otwiera drzwi wyobraźni - drzwi do koszmaru.

Czy raptem kilka podróży w ciągu roku, podróży, traktowanych jako szkółki życia, 
mogły mnie uodpornić na sprawy czysto uczuciowe? Nagle odczuwam lekkość, 
spokój. Staję się bardziej czuły. Otwieram się. Jednakże wciąż z dozą asekuracji. 
Brak euforii. A wszystko wywołane nieokazywaniem uczuć przez ostatnie lata. 
Osoby, które wciąż mi ufają i są ze mną związane, cechuje wielka cierpliwość i 
afirmacja mojego pustego samotnictwa.

Czuję się znieczulony, a nawet odrętwiały. Ukraina rozbudziła dumę. Rzym 
rozbudził estetykę. Petersburg rozbudził fascynację wielką machiną manipulacji. 
Doświadczyłem wielu światów,  
lecz świat miłosny jest dla mnie wciąż nieodkrytym wybrzeżem, po którym się 
sennie przechadzam i zatapiam koniuszki stóp w wodzie. Obserwuję lekki prąd, 
fale, słońce. Świat mi czasem kadzi. Cóż mogę zrobić? Nic, tylko powolutku 
oswajać się ze zmianami. Stąd proporcje są nierówne. A ja pierwszy raz odczuwam 
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fascynację i uwielbienie mną. Może wtedy nie muszę dbać o rozpalanie ognia danej 
osoby? Nie dbam, lecz się staram.  Nie staram się, lecz dbam.
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Dowody na nieistnienie. Recenzja 
książki Odbicie Wojciecha Nowickiego 

J O A N N A  W A L

Nowa propozycja Wojciecha Nowickiego to kolejna książka poświęcona 
fotografii, kontynuacja pierwszego cyklu esejów „Dno oka”. „Odbicie” skupia 
się wokół portretu człowieka, rozwoju sztuki fotografii, a także odpowiada na 
pytania dotyczące ludzkiej egzystencji.

Nowicki zwraca się w kierunku przeszłości, sięga do początku historii fotografii. 
Wyciąga z niej elementy, które dziś dla nas, jako ludzi wychowanych w  kulturze 
XX-wiecznej mogą być dziwne lub odpychające. Przedstawia zdjęcia, które 
uwierają, a niekiedy odpychają. I śmiało można by pomyśleć, że nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Dzięki tej wędrówce po śladach czasu przez karty historii, 
Nowicki dostarcza niezbite dowody na to, jak bardzo zmienił się świat i jak bardzo 
wiek XIX, z wiekiem XX rozminął się mentalnie i kulturowo. 
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Autor skupia się na bohaterach zdjęć, które bierze na warsztat. Postaci te, to żywe 
dowody na nieistnienie. Śmiało można by tu pokusić się o przywołanie wielkiego 
XX-wiecznego francuskiego myśliciela, Rolanda Barthesa, który ujmuje mnie 
swoim bystrym porównaniem fotografii do śmierci. Zdaniem Barthesa, 
uwieczniając kogoś na zdjęciu, ożywiamy go (zwłaszcza po śmierci), ale tym 
samym przybliżamy go nieuchronnie do kresu życia. Można by tu wymienić 
jeszcze kilka nazwisk wielkich klasyków fotografii,  których przywołuje autor, 
m.in. Susan Sontag czy Tadeusza Konwickiego.

Nowicki dłuższą chwilę poświęca hermafrodytyzmowi, jako zjawisku, które 
zaprzecza naturalnemu porządkowi świata i przywołuje Michela Foucaulta, który 
„napisał, że współczesne społeczeństwa zachodnie z uporem domagają się wyboru: 
jednej osobie należy się jedna płeć. Tymczasem (…) w średniowieczu, bywało, że 
hermafrodyci – o ile nie byli tępieni albo mordowani – miewali przywilej 
dwupłciowości, który nie wadził ani lekarzom, ani prawnikom. Kobieta i 
mężczyzna mogli współistnieć w jednym ciele bez konieczności dokonywania 
ostatecznego wyboru; ich płeć określano jako obojnaką”. Autor przywołuje znane 
sportsmenki, które cierpiały na tę przypadłość, m.in. Stanisławę Walasiewicz 
(znaną jest jako Stella Walsh) czy Caster Semenya. 

Do XVIII wieku bywały przypadki, gdy o płci dziecka zaraz po urodzeniu 
decydowali rodzice i od nich zależało, kim dziecko będzie w przyszłości. Rodzice 
wybierali tę płeć, która ich zdaniem będzie silniejsza i lepiej poradzi sobie w życiu. 
Nowicki zestawia ten przypadek z obecnymi realiami, w których według 
medycznych badań można rozróżnić dziesięć rodzajów płci i osiem rodzajów płci 
psychologicznej. 

Autor prowadzi czytelnika przez karty historii i przywołuje okoliczności, w jakich 
popularyzowała się fotografia. Przypomina zasługę Alphonse'a Bertillona, młodego 
policjanta, który wymyślił antropometrię i wykorzystał fotografię w pracy 
policyjnej – ułatwiło to proces identyfikacji poszukiwanych. W latach 
osiemdziesiątych XIX wieku zdjęcia przestępców zaczęły być masowo używane w 
pracy policji. Metoda antropomorficzna  składała się z trzech elementów – portretu 
opisowego, listy znaków szczególnych oraz dwóch fotografii, en face i z profilu. 

Wraz w rozwojem fotografii, rośnie większe zainteresowanie i popyt na albumy 
rodzinne, pocztówki z wakacji ze Sfinksem, Wieżą Eiffla czy Statuą Wolności.      

�40



LUX 2

W tych czasach fotografowie mają pełne ręce roboty. Można by pokusić się o 
stwierdzenie, że to złoty wiek dla fotografii. Tę rewolucję da przyrównać do 
rewolucji Forda w przemyśle – jak pisze Nowicki. Od tego momentu nic nie będzie 
takie jak przedtem. Postęp, możliwość powielania zdjęć, jeden magiczny guzik, za 
pomocą którego możemy wykonać zdjęcie (bo sprzęt robi je za nas) 
zrewolujonizowało ludzkie podejście do obrazowania. 

W kolejnych esejach Nowicki sporo uwagi poświęca też Jerzemu Lewczyńskiemu, 
którego nazywa „pół człowiekiem, a pół fotograficzną maszyną”. Jego 
„Archeologia fotografii” była najbardziej oryginalnym rozdziałem w historii 
polskiej fotografii. Dalsze refleksje związane są ze Zbigniewem Dłubakiem, 
znanym z ilustracji Serca Magellana, nawiązujące tytułem do poematu Pabla 
Nerudy. Obok tak wielkich postaci kanonu polskiej fotografii znadziemy też Zofię 
Rydet ze swoim Zapisem socjologicznym, czy Zdzisława Beksińskiego, który obok 
wielkiej kariery malarskiej, zasłynął z ekscentrycznych portretów.

Na koniec Nowicki porusza jeszcze jeden ważny aspekt fotografii XIX-wiecznej – 
mowa tu o fotografii pośmiertnej. W dzisiejszych czasach pojęcie takie w zasadzie 
nie występuje, a przynajmniej takich praktyk się nie uprawia. Autor dotyka ważnej 
kwestii wypierania przez współczesną kulturę „momentu przejścia na drugą 
stronę”. XX wiek promuje idee zdrowego trybu życia, młodości, piękna i seksu. W 
XX wieku nie chce rozmawiać się o śmierci. Wszystko co z nią jest związane 
wypiera się ze świadomości, jak gdyby temat ten nie dotyczył żadnej ludzkiej istoty 
chodzącej po tym świecie. Nikomu już dziś do głowy by nie przyszło, aby 
fotografować ciała zmarłych. Nikt nie pomyślałby o przebieraniu zwłok i 
symulowaniu codziennych czynności życiowych. Takich rzeczy dziś już nie godzi 
się robić. To uderzałoby w dobre obyczaje i szacunek do ciała zmarłego. 

Warto spojrzeć, jak to zjawisko wyglądało w XIX wieku. „Fotografia pośmiertna 
jest jak praktykowane w innych czasach balsamowanie zwłok albo odlewanie 
masek pośmiertnych, wygładzanych potem przez rzeźbiarzy, żeby zniknęło 
stężenie rysów i widoczny strach, a także po to, by w miejsce tych wad oblicza 
(wad życia) ukazało się uniesienie albo pokój wieczny, marmurowy, z lekkim tylko, 
znośniejszym dla oglądających nalotem śmierci. Te maski kopiowano w licznych 
egzemplarzach jako narodowe lub rodzinne pamiątki (...)”. Ciało w fotografii stało 
się ogromnym przemysłem. Po śmierci starano się ukazywać modela tak, jakby 
jeszcze cały czas był żywy. Ciekawa była też tendencja do retuszu i idealizacji ciała 
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podczas rytuału przejścia, a wszystko to na potrzeby ostatecznego obrazu, który 
był swoistą pamiątką po zmarłym. 

Na koniec, śmiało można by przywołać słowa Urszuli Czartoryskiej, według której 
„fotografia jest nie tylko odbitką na papierze światłoczułym, jest także 
zwierciadłem świata, czasem krzywym, kiedy indziej wiernym, dającym obraz 
ciągły czy też rozbity na miliony odprysków, jest przedłużeniem w czasie ulotnego 
spostrzeżenia oka, jest narzędziem urabiania umysłów”. Te patetyczne, choć w 
pełni trafnie ujęte słowa to tylko jedna z wielu definicji, którymi teoretycy sztuki 
zajmują się od lat. Zdaniem innego, tym razem praktyka, Jerzego Lewczyńskigo 
fotografia jest językiem współczesnej cywilizacji, wobec tego, (jak twierdził) nie 
można pozbywać się żadnych wykonanych zdjęć. Jeżeli każda fotografia ma być 
nośnikiem wartości naszych czasów i ma snuć opowieść o XXI wieku, to coś w tym 
bez wątpienia jest. Mimo to, skoro w dobie  wszechobecnej i nadal niesłabnącej 
popularności selfie zalewamy internet swoimi avatarami (bo czasem te zdjęcia 
paradoksalnie nie odzwierciedlają naszego wizerunku z rzeczywistości), to jaką 
historie opowiadamy o współczesnych czasach? I w jakim kierunku zmierzać 
będzie cała obrazowa rewolucja?
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Boudika dziewczyną Bonda 
B Ł A Ż E J  G Ę B U R A

Z fabuły SPECTRE nie wynika wcale, że to Franz Oberhauser miał 
największy wpływ na życie Bonda. Nikt bowiem nie sterował 007 tak 
przebiegle, jak Boudika - Królowa Icenów.

Wygląda na to, że Bonda dopadła nie tylko przeszłość własna, lecz także pewien 
dramatyczny epizod ze skarbca historii Albionu. Kulminacyjne sceny sugerują 
bowiem, że Bond w rzeczywistości był podwójnym agentem (choć w nieświadomy 
sposób). Tak czy owak, załatwiał interesy Celtów. Skąd taki wniosek? 
Przeanalizujmy przebieg finałowej sekwencji filmu.

Bond (wraz z ukochaną Dr Madeleine Swann – znakomita w tej roli Lea 
Seydoux!) w ostatniej chwili wypływa motorówką z wylatującej w powietrze (już 
po raz drugi – tym razem doszczętnie, pierwszą eksplozję oglądaliśmy w serii z 
Craigiem widzieliśmy w  Skyfall) siedziby MI6.  Widz oczywiście tego nie widzi, 
ale Bond kierując się w stronę Westminster Bridge, musi przepłynąć obok włazu, 
który prowadzi do podziemi właśnie zniszczonej siedziby wywiadu. To znak 
rozpoznawczy Effry, jednej z londyńskich rzek o celtyckiej nazwie, którą z biegiem 
czasu zabudowano. Tak czy inaczej, mamy tutaj czytelny trop. Bond płynie z 
prądem celtyckich interesów. 

Na tym jednak nie koniec. Zestrzelony przez 007 helikopter Franza Oberhausera 
spada dokładnie pod pomnikiem Boudiki. Złoczyńcy udaje mu się wyczołgać z 
płonącej maszyny, ale Bond już ma go na celowniku. Może jednak to zwykły 
przypadek? Czy nie oskarżyliśmy Bonda o podwójną grę, na podstawie zbyt 
wątłych przesłanek? Żeby to rozstrzygnąć, musimy cofnąć się w mroki brytyjskiej 
przeszłości. 

***

Icenowie, pod wodzą króla Prasutagusa, byli plemieniem sprzymierzonym z 
Rzymskim najeźdźcą Brytanii. Po śmierci władcy, Rzymianie nie tylko zaczęli 
szerzyć wśród Icenów terror, ale także łupili ich bogactwa. W tej sytuacji, żona 
Prasutagusa, Boudika wszczęła powstanie przeciwko Rzymianom. Czarę goryczy 
przelał publiczny gwałt na córkach Boudiki, co oznaczało, że nie będą mogły 
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poślubić mężczyzn o podobnie wysokim statusie społecznym. Dalsza część tej 
historii nie jest dla nas istotna, no może poza dwoma faktami: powstanie upadło, 
ale zanim do tego doszło, Boudice udało się odnieść kilka zwycięstw i doszczętnie 
spalić Londyn (ówczesne Londinium).

Żeby zrozumieć trafność postawionej przeze mnie hipotezy, trzeba na koniec 
skupić się na postaci Franza Oberhausera. Nie tyle jest istotne, że zjawił się w 
Londynie. To za mało, żeby łączyć go z powstaniem Boudiki. Ważniejsze jest raczej 
jego miejsce pracy. A jest nim oczywiście: Wieczne Miasto – Rzym. To tam swoją 
siedzibę ma SPECTRE. Zatem obserwujemy sytuację, w której martwa, 
zamieniona w pomnik celtycka królowa nie może się już sama zemścić. W niejasny 
sposób kierując poczynaniami Bonda, potrafi jednak doprowadzić do tego, żeby 
odpłacić komuś, kto w może odległy, ale jednak rzeczywisty sposób reprezentuje 
dawne, agresywne Imperium. Cały szkopuł w tym, że ostatecznie Bond nie pociąga 
za spust. Rzym nie wypada z gry.
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Koreański film (1) – Chopin i Azjaci 
K R Z Y S Z T O F  K A R N K O W S K I

Ponieważ nigdy nie podpisywałem żadnej deklaracji kulturalnego 
konserwatysty, mogę napisać, że choć w pełni rozumiem emocje płynące z 
obserwacji Konkursu Szopenowskiego, to podzielam je tylko w niewielkiej 
części. Z pewnym zdziwieniem, może nawet miłym, odkryłem, że imprezę, 
kojarzącą mi się z dzieciństwem i czarnobiałym telewizorem śledzi całkiem 
sporo osób i że jest to wspólnota ponadpokoleniowa. Tak więc popatrzyłem 
przez chwilę, czasami nawet włączając dźwięk, dowiedziałem się, kto to jest 
Aimi Kobayashi, nie dowiedziałem się, czemu nie została należycie doceniona 
– i tak konkurs przestał być jedynie przywołanym odległym wspomnieniem.

Obejrzałem sobie pełną gamę min i emocji, zapamiętałem też trójkątne uszy 
Mayaki Nakagawy, które jednak wygrać nie pomogły, a przy tym też 
zorientowałem się, że jeszcze nie dorosłem i oprócz „Etiudy rewolucyjnej” resztę 
raczej przyjmuję do wiadomości, z odpowiednim szacunkiem i takim też dystansem 
i zostaję przy łupance. Z muzyki poważnej zostawiam sobie Musorgskiego, którego 
odkryłem kiedyś dzięki pewnemu fizycznemu podobieństwu do tego kompozytora, 
na które któryś ze znajomych zwrócił mi uwagę. Od Szopena oderwałem się 
jednak uspokojony – tradycja żywa, uczucia potężne, dla niektórych również 
zastrzyk dla patriotyzmu, przy którym nikt nie wyrwie się z gadaniem o demonach. 
Co prawda gdzieniegdzie wyrywa się Szopena z kontekstu polskości, co udaje się 
nawet naszym mądrym komentatorom, ale jednak trochę za mocno w nas to siedzi. 
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Dlatego na koniec dobrze było posłuchać prezydenta Dudy i przekonać się, że 
armaty, które Bronisław Komorowski umieścił w swoim czasie w krzakach, z 
powrotem znalazły się w kwiatach, na swoim miejscu.

Szopen poza Polską kojarzy się głównie z kochającymi go Japończykami 
(„Jeszcze buzi w noski szopeniątek/Zanim waliz brzuchy znajdą/Się wydęte od 
tandetnych pamiątek /W samolocie na Hokkaido” – Warsaw Dolls), co i na 
tegorocznym konkursie znajdowało swoje potwierdzenie, wygrał jednak 
Koreańczyk. Wcześniej zaś zobaczyć mogliśmy kilka Koreanek, które pilnie uczyły 
się grać wtedy, gdy ich koleżanki spędzały długie godziny u chirurgów 
plastycznych. Nie kryterium urody było jednak decydujące.

Od Szopena nie dało się uciec. Było go pełno na Twitterze, Facebooku i forach, 
przynajmniej tych, gdzie pisuje się o muzyce. Czasem dodałem coś od siebie, by 
później posłuchać sobie któregoś z polskich kawałków, tradycje szopenowskie 
demolujących (poza cytowanymi Warsaw Dollsami uzbrojony byłem w „Fortepian 
Szopena” Zaciera i „Radio powinno być dla gówniarzy” Kobranocki), jednak 
ostatecznie musiałem się poddać, za sprawą Koreańczyków właśnie.

Jako fan koreańskich horrorów mam ostatnio problem z dotarciem do nowych 
filmów, pocieszam się jednak bardzo sprawnie zrobionym serialem „Cheo Yong: 
detektyw widzący duchy”. O ile pierwsza seria przygód tytułowego policjanta, 
któremu do pary dołożono pyskatego i sympatycznego ducha licealistki była 
bardziej kryminałem, niż horrorem, choć nadzwyczajne zdolności Cheo Yonga 
pomagały mu w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw, w sezonie drugim akcenty 
zostały odwrócone.

Gdzieś pomiędzy historiami o nowym, superuzależniającym narkotyku i jego 
ofiarach, duchu dziennikarki, snującej się po korytarzach stacji (i straszącej 
koleżankę, czytającą na żywo wiadomości – jedna z ciekawszych i świeżych scen, 
jakie ostatnio widziałem w horrorze) czy psychopacie konstruującym idealną 
dziewczynę z wykorzystaniem fragmentów ciał, pojawia się również historia 
tajemniczej śmierci młodej pianistki. Pozostałe przy życiu przyjaciółki kończą 
szkołę, grywają na prestiżowych imprezach, czasem nawet je nawet wygrywają, 
zaś nieszczęsny duch sporadycznie objawia się, brawurowo wykonując „Etiudę 
rewolucyjną”. Czasem nawet potrafi w ten sposób zdezorganizować miejscowy 
konkurs. Duchy, które budziły się w Warszawie przez prawie cały październik 
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zachowywały się jednak o wiele spokojniej i tylko Kobayashi momentami 
wyglądała tak, jakby nie chodziło tylko o problemy z dopasowaniem stołka. 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Apoteoza wiejskiego żywota 
A D A M  K A Z I M I E R Z  P O B O Ż N Y

Ostatnio przybył do nas Gienek, wraz z żoną Krystyną. Rodzina ojca – 
Kryśka to jego siostra cioteczna, co usilnie starałem się wytłumaczyć matce 
podczas rozmowy o stopniach pokrewieństwa. Dobra mama próbowała 
zrozumieć, ale w swojej interpretacji nieustannie pomijała sedno sprawy: to 
jednak dość bliska rodzina, kuzynostwo z pierwszej linii, tak jak dla mnie 
Marcin i Ola, a także Marta, Justyna, Ania i inne kuzyneczki, których imion 
niestety nie pamiętam  – relacje rodzinne nie są idealne. Poza tym nie lubię 
wyjeżdżać za miasto.

Zawsze z pewną wzgardą odnosiłem się do tej części spokrewnionych ze mną 
ludzi, którzy nie wylewają za kołnierz, a język jakim operują znacznie odbiega od 
miejskiego standardu: a dajta spokój, powiedziałżeś, mata, zróbta, kupta itp. Nagle 
dotarła do mnie myśl, która szczęśliwie wyrwała mnie z letargu: Głupi, próżny 
idiota. Oni pewnie powiedzieliby: wyżej s..niż du.. ma. I mieliby rację.

Przecież z pochodzenia jestem chłopem, którego dziadkowie przyjechali do miasta 
za chlebem. Ilu takich jak ja myślało tak samo, lecząc swoje kompleksy i 
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niedowartościowanie? Ilu w rzeczy samej miało wiejskie korzenie, które na różne 
sposoby próbowało usunąć ze swojej pamięci?

Tego popołudnia wysłuchałem opowieści o codziennym życiu, sprawach, które 
spędzają sen z powiek mieszkańcom miejscowości Bedoń Wieś. Odkryłem w nich 
nie sedno mieszczańskich dążeń do osiągnięcia odpowiedniego poziomu życia, jak 
trafnie zauważył Roland Barthes w swoich Mitologiach, ale prostotę ludzkiej 
egzystencji, pozbawioną nadbudowy, tych nieznośnych, ideologicznych 
naleciałości, które ma tzw. młody, gniewny z wielkiego miasta. Indywidualizm, 
snobizm, dążenie do celu, samorealizacja, sztuka, spełnienie, wyjątkowy, twórczy, 
kreatywny, modny, alternatywny, komunikatywny – emoticon smile z ogłoszenia o 
pracę w korporacji. A oni? Ci wieśniacy od Anka, lutuj, A dajta spokój i Ładnie się tu 
urządziłyśta, biznesmeny?

Mają spokojną głowę, egzystencję pozbawioną chorych myśli. Wesele jest zabawą 
do upadłego, robota jest fuchą, która pozwala przeżyć i utrzymać rodzinę, 
rozrywka zabawą w remizie wspólnie z sąsiadami, a w niedzielę idzie się do 
kościoła. Potem jest śmierć, której nie ukrywają, bez żenady zastanawiając się czy 
nieboszczyk ładnie wyglądał w otwartej przy ostatnim pożegnaniu trumnie. Na 
końcu jest wódka i wspólne biesiadowanie z tymi, którzy stracili bliskiego. Tutaj 
cykl zaczyna się od początku.

I tak aż do końca: razem, bo w kupie raźniej, jak chętnie mawiają. Do tej kupy, nadal 
zapraszają Tego tam, na górze.

Zdjęcie – Joanna Michalina Wal
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