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mogą być także Inne prezentowane tu 
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Redakcja 
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SONIA SZOSTAKIEWICZ 

ROK 1900 
Oscarowi Wilde'owi obcięto kolejny kawałek penisa i przyłożono do rany 

kawałek świeżej baraniny. Paryscy lekarze uważali, że pomaga to na raka prącia. 
Nie pomogło; Wilde skonał w męczarniach. Kilkaset kilometrów dalej w Weimarze 
Fryderyk Nietzsche zjadł kolejny kawałek własnego kału, co zwykł czynić od 
dwunastu lat, od czasu kiedy w Turynie ogłosił się Antychrystem i postradał zmysły. 
Umarł wkrótce w pełnej nieświadomości. W Indiach głodowało w tym czasie trzy 
miliony ludzi, w Afryce Południowej trwała wojna burska, a w Chinach wybuchło 
powstanie bokserów. Wyruszających do Pekinu z ekspedycją karną niemieckich 
żołnierzy cesarz Wilhelm II pożegnał zachętą, by nie ustępowali w okrucieństwie 
Hunom. W Odessie kolejny pogrom Żydów zapisywał się w pamięci sześcioletniego 
Issaca Babla, nad Jeziorem Bodeńskim wzbił się w powietrze pierwszy sterowiec 
skonstruowany przez Ferdinanda von Zeppelina, a w Monza włoski anarchista 
Angelo Bresci zastrzelił króla Humberta I. W Niemczech Max Planck ogłosił swoją 
teorię kwantów, w Wiedniu Sigmund Freud rozpoczął leczenie za pomocą 
psychoanalizy, a w Lipsku Włodzimierz Lenin wydał pierwszy numer bolszewickiego 
pisma "Iskra". W Paryżu tymczasem trwała Wystawa Światowa i Igrzyska 
Olimpijskie, wydano zakaz plucia na ulicę i zamontowano pierwsze liczniki 
telefoniczne. Opublikowano też "Zmartwychwstanie" Lwa Tołstoja. Wydrukowaniu tej 
powieści w Rosji sprzeciwiła się cenzura. Po ukazaniu się książki Cerkiew 
prawosławna ekskomunikowała Tołstoja. Włodzimierz Sołowjow, dla którego Tołstoj 
był zwiastunem Antychrysta, przeżył metamorfozę. W ciągu jednej Wielkanocnej 
nocy przekreślił całą swoją dotychczasową twórczość, dopuszczającą możliwość 
zbudowania teokratycznego raju na ziemi - i napisał profetyczną "Opowieść o 
Antychryście". Urodzili się Heinrich Himmler i Hans Frank. Jedenastoletni Adolf Hitler 
kreślił na marginesach swastyki. Koba niestrudzenie przemierzał Kaukaz. Królowa 
Wiktoria czuła się coraz gorzej. 

Sonia Szostakiewicz 
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GRZEGORZ GÓRNY 

POTOP 

- Profesorze Noe! Pan chyba zwariował! Jaki znowu Bóg?! - dyrektor 
Międzynarodowej Agencji Genetycznej Ramayana aż podskoczył za swoim 
biurkiem. - Jaki Bóg, do cholery?! 

Siedzący naprzeciw niego niski pucułowaty mężczyzna w okrągłych drucianych 
okularach nerwowo skubał trzymany na kolanach kapelusz: - Jest jeden Bóg... -
próbował wyjaśnić, ale Ramayana powstrzymał go gestem dłoni, po czym starając 
się wypowiadać każde słowo jak najdobitniej i najwyraźniej, przemówił: - Profesorze, 
jak każdy inteligentny i wykształcony człowiek twierdzę, że Boga nie ma. Proszę 
sobie zapamiętać: to nie Bóg stworzył człowieka, to ludzie stworzyli sobie Boga. 

- Jak to nie ma? - zdziwił się szczerze profesor. - Przecież nie dalej jak wczoraj z 
Nim rozmawiałem. 

- Pan znowu swoje, dziwię się panu... 
- To ja się panu dziwię - profesor Noe przerwał tak gwałtownie, że Ramayana aż 

umilkł zaskoczony. - Przed chwilą powiedział pan, że nie wierzy w Boga, ponieważ 
stworzyli go ludzie, ale dziś pan sam stworzy człowieka i pan w niego wierzy. Każe 
całemu światu wierzyć w niego. Organizuje pan bezpośrednią transmisję do 
wszystkich krajów. 

- Nie mieszajmy dwóch porządków - żachnął się dyrektor. - Pan mówi o jakichś 
legendach, zapewne o jakimś Adamie i Joannie... 

- Ewie - poprawił profesor. 
- ...niech będzie Ewie, na istnienie których nie ma żadnych dowodów, a ja mówię 

o faktach. A fakty są takie, że nasza agencja złamała kod DNA i po wielu latach 
badań doszliśmy do tego, że możemy od dziś klonować ludzi, możemy od podstaw, 
z prochu, tworzyć nowe ludzkie istoty. Czyżby już pan zapomniał, profesorze, że to 
pana odkrycie pozwoliło na ten krok? Dlaczego wypiera się pan swojej przeszłości? 
Czego pan się wstydzi? 

Noe nerwowo wiercił się na obrotowym krześle: - Zostałem genetykiem, bo 
chciałem wyeliminować ze świata ból i cierpienie. Kiedy miałem sześć lat, umarła na 
raka moja matka. Przez kilka miesięcy nie odchodziłem od jej łóżka, widziałem jak 
kona w męczarniach. Jej ciało było jednym wielkim wrzodem... 

- Oto ten pana Bóg - uśmiechnął się zgryźliwie Ramayana. - Jeśli jest tak dobry i 
sprawiedliwy, jak pan mówi, to skąd na świecie tyle zła, bólu i cierpienia? 

- Nie umiem na to odpowiedzieć, ale potrafię sobie wyobrazić człowieka 
doskonale pobożnego, którego dotykają wszystkie możliwe nieszczęścia świata, a 
który mimo to nie przeklina Boga i jest mu do końca wierny. 

- Znakomicie! - Ramayana ironicznie pokręcił głową. - Niech pan napisze o tym 
książkę, to będzie prawdziwy bestseller. Tylko dla masochistów! Coś panu powiem -
dyrektor nagle spoważniał - pana Bóg to sadysta. 

Profesor nie wydawał się tym speszony i podjął przerwany wątek: - Ale jestem 
też w stanie sobie wyobrazić, że Bóg może zniżyć się do poziomu człowieka i 
przejąć na siebie całe jego cierpienie, łącznie ze śmiercią w boleściach. I to byłaby 
Jego odpowiedź na nasze cierpienie. 

- No ładnie, profesorze, nie dość, że sadysta, to jeszcze masochista. A swoją 
drogą jest pan niekonsekwentny: najpierw mówi pan, że chce wyeliminować ze 
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świata cierpienie, a teraz serwuje mi pan jakieś wizje sadystyczno-masochistyczne, 
które są oparte właśnie na cierpieniu. 

- Dziś myślę, że to był błąd. Nie da się wyeliminować cierpienia ze świata. Im 
zresztą ludzie mniej cierpią, im mniej myślą o śmierci, tym bardziej oddalają się od 
Boga. Wmawiają sobie, że mogą być nieśmiertelni... 

- Ale od dziś przestaną sobie wmawiać, profesorze! - wykrzyknął gwałtownie 
Ramayana. - Będziemy świadkami największego wydarzenia w dziejach świata! 
Koło, silnik, komputer, statek kosmiczny to wszystko pestka! Profesorze, dał pan 
ludziom nieśmiertelność! - Ramayana z mocą wpatrywał się w Noego, który 
odburknął tylko: - Rzeczywiście, dam światu nieśmiertelność, ale inaczej niż pan 
sobie wyobraża. 

Dyrektor wzniósł na to ręce ku górze, jakby wołając o pomstę do nieba, ale 
natychmiast je opuścił, jak gdyby przypominał sobie, że niebo jest puste, a gest 
cokolwiek atawistyczny: - Profesorze - powiedział, - dziś kiedy ma się spełnić 
największe marzenie ludzkości, o którym śniły wszystkie pokolenia, do którego 
wzdychali wszyscy ludzie wszystkich czasów, pan przychodzi i najspokojniej mówi, 
że pokazał się panu Bóg i zakazał realizacji naszego projektu! Pan jest chyba 
szalony; pan sobie zdaje sprawę, że tylko pana sława i geniusz chronią pana przed 
zamknięciem w domu wariatów. 

- Nie wycofuję ani jednego słowa, powtarzam to, co powiedziałem wczoraj w 
telewizji i co wydrukowały dzisiaj gazety. 

- Wiem, wiem, czytałem, widziałem - przytaknął skwapliwie dyrektor. - A swoją 
drogą ładnie pana potraktowali w tej telewizji: pański apel nadali między 
wiadomością o trzygłowym mutancie szympansa, a reportażem z pierwszego 
wokółorbitalnego domu publicznego. 

- To jeszcze nic - rozżalił się profesor. - Na koniec mojej wypowiedzi podłożyli 
ścieżkę dźwiękową z nagranym śmiechem, żeby widzowie wiedzieli kiedy się śmiać. 

Zapadła chwila ciszy. Przerwał ją Ramayana, mrugając do Noego przyjacielsko 
okiem i pytając: - A czy przypadkiem, profesorze, tego pana Boga nie zesłała nam 
konkurencja? Myślę, że Cyberhomogen Copmpany bardzo by się ucieszyło, gdyby... 

- Jak pan śmie?! - Noe aż zerwał się z krzesła i ruszył w stronę drzwi. W tym 
momencie dyrektor wybiegł zza biurka i zaczął go przepraszać. - To był głupi żart. 
Wiem, że pan nie pracuje dla konkurencji - chwycił profesora delikatnie za ramię i 
posadził z powrotem na krześle. - Prawdę mówiąc miałem takie podejrzenia trzy 
lata temu, kiedy zniszczył pan całą dokumentację projektu, zawirusował wszystkie 
komputery i opuścił naszą agencję. Na szczęście, tego pan nie przewidział, miałem 
wszystkie kopie u siebie w sejfie. Postanowiłem czekać na pana posunięcia, moi 
ludzie obserwowali pana. Gdyby poszedł pan do Cyberhomogenu, zniszczyłbym 
pana bez wahania. Ale pan się najpierw rozpił... 

- Wie pan to? - profesor był wyraźnie zaskoczony. 
Ramayana uśmiechnął się z wyższością: - Wiem nawet, że kiedy urżnął się pan 

raz do nieprzytomności, to musieli pana ratować pańscy synowie, Sem i Jafet. 
Później się pan uspokoił i założył ogród zoologiczny. Co pana napadło z tym ZOO? 
Myśleliśmy na początku, że chce pan przeprowadzać eksperymenty genetyczne na 
zwierzętach i krzyżować je ze sobą. 

- Nic podobnego - zaprzeczył Noe. - Po prostu ukazał mi się Bóg i rozkazał, 
abym zgromadził po jednej parze każdego gatunku na Ziemi. Ludzkość przebrała 
bowiem miarę i... 

- Niech pan przestanie - Ramayana machnął ręką, jakby opędzał się przed 
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natrętną muchą. - A dlaczego wcześniej miara się nie przebrała?! - wybuchnął 
nagle. 
- Dlaczego ten pana Bóg nie interweniował podczas drugiej wojny mezozoicznej, 
albo kiedy szlag trafił Atlantydę?! Dlaczego miara się nie przebrała, kiedy ulicami 
płynęły strumienie ludzkiej krwi, a teraz kiedy niesiemy nie śmierć, a życie, kiedy 
nasze pobudki są szlachetne, to On grozi nam zagładą? A może jest po prostu 
zazdrosny? Może nie potrafi ścierpieć, że staliśmy się jako bogowie, dający życie i 
nieśmiertelni? 

- Musi nas wygubić, aby nas uratować. Was już nic nie powstrzyma, a stworzone 
przez was istoty nie będą ludźmi, bo nie będą miały duszy. Tylko Bóg może tchnąć 
duszę w człowieka. Będą jak zombie. Będą miały puste oczy. Ziemia pełna będzie 
waszych tworów, ale nie będzie w nich prawdziwego życia; będą chodzącymi 
trupami, automatami. A wszystko dlatego, że uwiodła nas materia, zaniedbaliśmy 
swój rozwój duchowy. Dlatego po potopie przykażę, aby wszystkie osiągnięcia 
naszej materialistycznej cywilizacji zostały zapomniane; zostawię w historii tylko to, 
co niezbędne, historię o Adamie i Ewie, o Kainie i Ablu, o Henochu, którego Bóg 
wziął do siebie przed jego śmiercią... 

- Henoch zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach - zaprotestował Ramayana. 
- Wyszedł z domu i nie wrócił; komisarz prowadzący śledztwo podejrzewał, że 
utonął w górskim jeziorze. Czytałem o tym książkę. 

- Nie będzie już książek, dyrektorze - odpowiedział melancholijnie Noe. - Nie 
będzie czytelników. 

- No już dosyć, profesorze, rozmarzył się pan ponad miarę - Ramayana spojrzał 
na zegarek. - Obiecałem panu dwadzieścia minut i słowa dotrzymałem. Wie pan, że 
nie mam czasu. O godzinie szesnastej pokażę światu pierwszego stworzonego 
przez nas człowieka - dyrektor wstał zza biurka i podszedł do profesora. Stanęli już 
w drzwiach, gdy Ramayana przystanął i zapytał: - Jeszcze jedna sprawa, chciałem 
zapytać pana, czy wierzy pan w sny? 

Profesor spojrzał na niego zdumiony. Nie czekając na odpowiedź, dyrektor 
kontynuował: - Bo wie pan, dzisiaj po raz pierwszy od czasów dzieciństwa miałem 
sen. Śniło mi się, że jestem nieśmiertelny i nagle okazało się, jak wielkie pociąga to 
za sobą możliwości; mogłem pojechać we wszystkie miejsca, które zawsze 
chciałem zwiedzić, i pojechałem, mogłem przeczytać wszystkie książki, które 
zawsze chciałem przeczytać, a na które nigdy nie miałem czasu, mogłem mieć 
wszystkie kobiety, które zawsze chciałem mieć, mogłem wszystko, rozumie pan? 
Wszystko! Nigdy nie wierzyłem w sny, ale ten wydał mi się proroczy... A panu co się 
śni? 

- A takie tam... - zmieszał się nagle Noe. 
- No, proszę powiedzieć, niech się pan nie krępuje - zaczął nalegać Ramayana, 

widząc konfuzję profesora. 
- Krzyż - odpowiedział Noe. 
- Krzyż? 
- Drewniany trzymetrowy krzyż, ze śladami krwi, wbity na szczycie góry. 

Dyrektor spojrzał z politowaniem na profesora i dobrodusznie poklepał go po 
plecach: - Kto wie, może ten pana krzyż będzie miał dla świata takie znaczenie, jak 
pańskie odkrycie, które dało ludziom nieśmiertelność. 

Profesor aż się wzdrygnął, jakby go prąd kopnął i spojrzał uważnie na dyrektora. 
Ten, przypuszczając, że znów może uraził czymś gościa, zaczął się 
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usprawiedliwiać: - To był bardzo głupi żart, nie wiem skąd mi przyszedł do głowy. 
Przepraszam. 

Profesor nie wyglądał na obrażonego, tylko głęboko zamyślonego. Nie spuszczał 
wzroku z dyrektora. Ocknął się po chwili i nałożył kapelusz. 

- Do widzenia - powiedział Ramayana. 
- Nie ma do widzenia. Już się nie zobaczymy - powiedział Noe i wyszedł. 

Grzegorz Górny 
(Ararat lipiec 1994) 
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NIKT NIE POWIEDZIAŁ. ŻE KOŚCIÓŁ EUROPEJSKI 
JEST WIECZNY 

WYWIAD Z KARDYNAŁEM GODFRIEDEM DANNEELSEM, PRYMASEM 
BELGII, ARCYBISKUPEM MECHELEN I BRUKSELI. TEOLOGIEM, PISARZEM, 
POETĄ. 

F R O N D A Wasza Eminencjo, interesuje nas fenomen New Age. Skąd u 
współczesnego człowieka tęsknota za nową religią? Dlaczego nie stara się 
zaspokoić swoich potrzeb duchowych w sprawdzonych religiach i wieszczy nadejście 
nowej epoki? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Nie można tego do końca wytłumaczyć; jest to 
fenomen, który pojawił się w konkretnym momencie historycznym i kulturowym. 
Sądzę, że po pierwsze New Age proponuje koncepcję ludzkiego życia, a przede 
wszystkim szczęścia, koncepcję, która jest doskonale przystosowana do tego, co 
obecnie człowiek odczuwa jako "zapotrzebowanie na szczęście". Według 
współczesnego człowieka na szczęście składają się trzy elementy: brak stresu, 
nieobecność ubóstwa oraz brak konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. New Age 
dostrzegł zapotrzebowanie na szczęście ze strony współczesnego człowieka i 
zaczął propagować model tego szczęścia. Po drugie, nowoczesny człowiek 
opowiada się za religią "ogólną", uniwersalną, niczym nie zdeterminowaną i nie 
posiadającą żadnych dogmatów, specyficznej etyki czy ściśle zdefiniowanego credo. 
Człowiek chce raczej religii fluktującej, szerokiej i "naturalnej", a mówiąc ściślej, chce 
negacji dogmatów i etyki. New Age jest rodzajem mentalności, ale niezbyt 
zdefiniowanej, choć istnieją cztery filary, na których opiera się ten ruch. 

Pierwsza sprawa to zjawisko ogromnego zaufania, jakim współczesny człowiek 
darzy naukę. Dlatego szuka religii, w której naukowo można by wszystko 
wytłumaczyć, religii, która nie ma tajemnic, dogmatów i która byłaby do 
zaakceptowania pod względem naukowym. New Age przedstawia teorię, że 
uniwersum, w którym żyjemy, nie jest światem Newtona, gdzie zachodzą relacje 
mechaniczne oraz zależności: przyczyna - skutek. Jest to raczej wielki żywy 
organizm, zwierzę, w którym wszystko ma związek ze wszystkim. Współczesny 
człowiek jest przekonany, że dusza ma ścisły związek z ciałem. Jeśli jest się 
chorym fizycznie, to równocześnie chora jest nasza psychika. Jeśli przeżywa się 
cierpienia duchowe, to od razu pojawiają się cierpienia cielesne. Wszystko wiąże się 
więc ze wszystkim: istnieje związek między liśćmi, drzewami, zwierzętami, 
człowiekiem, Bogiem - to wszystko stanowi ogromny organizm, kosmos, w którym 
niczego nie można wyróżnić. Jest to rodzaj panteizmu. W takim przypadku człowiek 
nie jest za nic odpowiedzialny, jest jak statek na morzu, raz zanurzający się, to z 
kolei wypływający. Człowiek nie ma wpływu na swoje czyny, jest częścią 
uniwersum. Jest to holistyczne widzenie świata. 

Drugi ważny filar New Age to duże zainteresowanie religiami Wschodu, 
ponieważ są to religie kompilacyjne, proponujące uczestnictwo każdemu na 
zasadzie wspólnoty pierwotnej oraz przy zaniku wszelkich barier i limitów. Są tc 
religie, które przywiązują ogromne znaczenie do zmysłów, intuicji, a niezbyt duże 
na przykład, do prawodawstwa. Hinduizm i buddyzm są bardzo niesprecyzowane 
niejasne, zmieniające się. Dlatego również są religiami mistycznymi, mówiącymi c 
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jedności człowieka z Bogiem, o związkach między ludźmi, o powszechnym pokoju i 
braterstwie. Przywiązują dużą wagę do twierdzenia, że człowiek i Bóg to to samo, 
że Bóg jest we mnie, Bóg to ja, między nami nie ma żadnej różnicy. Jednak to, co 
jest najważniejsze w religiach Wschodu, to teoria reinkarnacji. Reinkarnacja jest o 
wiele łatwiejsza do zaakceptowania niż zmartwychwstanie, ponieważ znajduje 
odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie są nieszczęśliwi. Po prostu 
grzeszyli w poprzednim wcieleniu i teraz muszą to odpokutować. To częściowo 
t łumaczy cierpienie niewinnych, na przykład dzieci, cierpienie trudne do pojęcia. 
Mówi się wówczas, że istoty te były wcześniej grzesznikami. 

Trzecim fundamentem, na którym opiera się New Age, jest psychologia głębi i 
psychoanaliza Gustawa Carla Junga. Według Junga mamy w sobie, w swojej 
podświadomości, obrazy i odczucia zmysłowe, które mogą się urealniać, na 
przykład podczas snów, ale także w czasie naszych działań i wypowiedzi. 1 to moje 
życie duchowe jest moim Bogiem, Bóg nie jest więc Bogiem osobowym, którego 
można oddzielić od nas. To my jesteśmy Bogiem. Dlatego nie istnieje tak naprawdę 
coś takiego, jak modlitwa. W miejsce modlitwy mamy raczej medytację, dzięki której 
możemy zejść w głąb własnej świadomości. To nawiązanie do własnych korzeni 
powoduje, że rodzimy się powtórnie. Czwarty element New Age to astrologia, czyli 
wiara, że nasz los zależy od gwiazd. Zwolennicy New Age twierdzą, że zachodzi 
ścisła relacja między układem ciał niebieskich a wydarzeniami na Ziemi. W erze 
Byka dominowała religia Mezopotamii; rzeczywiście w cywilizacji babilońskiej i 
asyryjskiej symbol byka odgrywał znaczącą rolę. Następnie Słońce weszło w 
konstelację Barana, która miałaby odpowiadać religii judaistycznej. Potem mamy do 
czynienia z konstelacją Ryb i jest to czas chrześcijaństwa. Natomiast około roku 
2014 Słońce wejdzie w orbitę Wodnika i będzie to okres dominacji New Age. 
Oczywiście teoria ta niezbyt odpowiada rzeczywistości - nie jest na przykład prawdą, 
że podstawowym symbolem chrześcijaństwa są ryby. Jest nim raczej baranek. 
Również jeśli chodzi o judaizm, teoria New Age nie ma żadnego potwierdzenia -
symbolem tej religii nie może być baran, ponieważ Żydzi nie mieli żadnego symbolu. 

New Age wyczuł, co współczesny człowiek traktuje jako swoje największe 
potrzeby i nawiązał do tego. 

F R O N D A A czy u podstaw narodzin New Age nie leży również kryzys wyobraźni, z 
którym mamy dzisiaj do czynienia. Ludzie czerpią informacje głównie z mediów 
audiowizualnych. Mówi się o "śmietnisku informacji". Misjonarze twierdzą, że w tych 
wioskach afrykańskich, gdzie pojawiły się telewizory, nie ma po co zaczynać 
ewangelizacji. Prawdy biblijne po prostu nie docierają do człowieka, nie mogą 
przedrzeć się przez kokon tej "obrazkowej wyobraźni". 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Tak, to całkiem prawdopodobne, jednak podstawową 
przyczyną jest fakt, że współczesny człowiek jest bardziej skłonny zaakceptować 
religię uniwersalną, posiadającą "naturalne" tajemnice, aniżeli chrześcijaństwo, w 
którym Chrystus wcielił się w Jezusa z Nazaretu, które posiada instytucję Kościoła i 
opiera się na dogmatach. Powracamy częściowo do sytuacji, jaka panowała w 
początkach chrześcijaństwa: do gnozy. Jest to marzenie o wielkiej, powszechnej, 
niezależnej od niczego religii, w której Bóg jest stworzony przez człowieka. A to 
przecież nieprawda - Bóg zawsze pozostaje Bogiem. Oczywiście również media 
odgrywają tu pewną rolę, ponieważ przedstawiają wszystkie religie jedną obok 
drugiej: chrześcijaństwo, protestantyzm, buddyzm, konfucjonizm, hinduizm, religie 
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Japonii i wierzenia afrykańskie. Dlatego ludzie odnoszą wrażenie, że są dziesiątki i 
setki religii, które muszą mieć jakąś wspólną cechę i tak naprawdę to nie ma 
znaczenia, czy jest się buddystą czy chrześcijaninem, trzeba tylko znaleźć we 
wszystkich tych religiach wspólny mianownik, który będzie stanowił religię 
uniwersalną. 
Ciekawe jest również i to, że współczesny człowiek szuka w religii cech 
terapeutycznych. Religie mogą mi pomóc w uzdrowieniu i właściwie Bóg może być 
dla mnie użyteczny. To nie ja mam Mu służyć, to On ma pomagać mojemu zdrowiu, 
duszy, psychice, sprawom cielesnym. W człowieku naszych czasów występuje 
ogromne dążenie do poddawania się "uleczaniu", terapii, chęć do zapewniania sobie 
komfortu cielesnego, harmonii, do unikania napięcia. Bóg jest więc "wielkim 
lekarzem". 

F R O N D A Rzeczywiście ludzie przywiązują ogromną wagę do wszelkiego rodzaju 
terapii) ale uważają również, że bardzo ważna jest nauka. Entuzjaści New Age 
zarzucają chrześcijaństwu, że istnieje w opozycji do nauki, że pozostało jedynie 
zbiorem zasad moralnych, podczas gdy New Age opiera się na nowoczesnej 
psychologii głębi, fizyce i innych naukach. Jakie jest zdanie Waszej Eminencji na ten 
temat? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Zarzut, że nie można pogodzić wiary i nauki, jest 
bardzo stary. Pochodzi on jeszcze z XIX wieku, przede wszystkim z czasów rozkwitu 
pozytywizmu. Nie uważam jednak, aby ludzie myślący i choć trochę inteligentni 
sądzili, że wiara stoi w sprzeczności z nauką. Możliwe jest natomiast 
niedostrzeganie, że wiara i nauka uzupełniają się, "żyją w zgodzie", ponieważ nie 
mamy jeszcze całościowego spojrzenia na to, co mówi nauka i co mówi wiara. 
Nawet w laickich ośrodkach uniwersyteckich, gdzie widać sprzeciw wobec religii, nikt 
już nie powtarza tego starego oskarżenia, że wiara jest obskurancka, ciemna, że nie 
znosi nauki, walczy z nauką. Myślę, że nie jest to obecnie zarzut stawiany zbyt 
często. Na Zachodzie to właśnie Kościół i wiara chrześcijańska są sprawcami 
rozwoju nauki. Różne dziedziny nauk i uniwersytety narodziły się przecież w 
Kościele. Chociaż jest to zarzut stawiany głównie w przeszłości przez 
wolnomyślicieli i pozytywistów, na przykład Augusta Comte'a, słyszy się go jeszcze 
czasami w niektórych kręgach antyklerykalnych. Myślę jednak, że nie stanowi to dla 
ludzi myślących większej przeszkody w wierze. 

F R O N D A Tak, ale słyszy się jednocześnie opinie współczesnych fizyków, np. 
Stephena Hawkinga, iż świat nie ma ani początku, ani końca i nie ma sensu mówić o 
osobowym Bogu. W takiej sytuacji największym osiągnięciem duchowości ludzkiej 
byłby buddyzm. 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Oczywiście, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak twierdzą, 
ale nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Już w średniowieczu św. Tomasz z Akwinu 
powiedział, że niepodobna filozoficznie udowodnić, czy świat był stworzony w jakimś 
konkretnym momencie, czy też istniał zawsze. Nawet jeśli istniał zawsze, również 
mógł być stworzony przez Boga. Czas nie jest głównym przedmiotem sporu. 

F R O N D A Wcześniej Arystoteles twierdził, że świat istnieje od zawsze. 
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K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Zgadza się, a św. Tomasz dodał, że nie sposób tego 
udowodnić, ponieważ powstanie świata nie oznacza, że świat zaczyna istnieć od 
określonego momentu, lecz to, że świat staje się całkowicie zależny od Boga. To nie 
jest kwestia czasu, ale kwestia zależności. 

F R O N D A Problem, który chcielibyśmy teraz omówić dotyka głównie obyczajowości 
Europejczyka. Czy w cywilizacji Zachodu zmienionej przez rewolucję seksualną, 
obyczajową, przez idee Wielkiej Rewolucji Francuskiej, czy w tej cywilizacji 
chrześcijaństwo nie będzie coraz bardziej marginalizowane. W przeciwieństwie do 
instytucjonalnego Kościoła ze skodyfikowaną moralnością, New Age proponuje 
ezoteryzm, liberalizm w dziedzinie seksu, doktryny i instytucji. Czy Kościół może 
wobec tego wszystkiego być konkurencyjny? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Kościół był zawsze osłabiany przez inne filozofie, 
koncepcje ideologiczne i religie. Myślę, że gnoza XII i XIII wieku pod względem 
dogmatycznym i moralnym była mniej więcej tym, czym New Age dzisiaj. Stanowiła 
wówczas dla Kościoła jedno z największych zagrożeń. Ale dlaczego Kościół miałby 
nie przetrwać? Różne ruchy mogą długo trwać, jednak nie dostrzegam w związku z 
nimi specjalnych problemów. Tak naprawdę Kościół zawsze był w konflikcie z 
otaczającym go światem i z różnymi ideami. Nigdy do końca nie przystosował się do 
kultury i mentalności danej epoki. Zawsze musiał się czymś wyróżniać. Kiedy 
weźmiemy, na przykład, I List św. Jana, w którym odcina się on od gnostycyzmu, 
pisząc: "Jeśli uważacie, że nie popełniacie grzechów, jesteście kłamcami; jeśli 
mówicie, że kochacie Boga, a nie kochacie bliźnich, jesteście kłamcami; jeśli 
mówicie, że jesteście doskonali bez przestrzegania przykazań, jesteście kłamcami", 
to zauważymy, że jest to ten sam problem, z którym mamy do czynienia obecnie. 
Jeśli Kościół przetrwał marksizm, dlaczego miałby nie przetrwać New Age'u? 

F R O N D A Ale kiedyś jedynie elity czy ludzie nauki wysuwali zarzuty wobec wiary i 
Kościoła. Obecnie relatywizm dotyka całych społeczeństw. Prawdziwy problem 
chrześcijaństwa polega na tym, że współczesny człowiek w głębi ducha nie dba o to, 
czy Bóg jest, czy go nie ma. 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Po pierwsze jest to problem dotyczący przede 
wszystkim człowieka Zachodu. Są jeszcze Azjaci, mieszkańcy Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. W ich sercach naturalne odczuwanie Boga jest wciąż silne. Po drugie: 
relatywizm, dotykający kiedyś pewnych elit, rzeczywiście ogromnie się 
rozprzestrzenił. Nie można jednak zapominać, że jest wielu naukowców i 
intelektualistów, którzy porzucili myślenie racjonalistyczne czy pozytywistyczne i 
zaczęli zdawać sobie sprawę, że tajemnice są niezbędne. Być może za pięćdziesiąt 
albo sto lat całe społeczeństwa będą przechodzić takie przemiany. Nie można 
myśleć, że wszystko zostało już z góry przesądzone. Mogę nawet pokusić się o 
twierdzenie, że obecnie w środowiskach naukowców i intelektualistów nie ma już 
sprzeciwu wobec anty-racjonalizmu czy wobec tajemnic. Chodzi raczej o 
indeferentyzm szerokich mas. Intelektualiści są dziś żywo zainteresowani tym, co 
nadnaturalne i tajemnicze. Opozycji wobec wiary nie należy już szukać w 
środowiskach uniwersyteckich, naukowych i intelektualnych, ale raczej w 
społeczeństwie, które jest obojętne, które nie występuje przeciw religii, ale które jest 
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bardzo obojętne, materialistyczne i hedonistyczne. Przede wszystkim to ostatnie 
zjawisko t łumi wiarę chrześcijańską, nie zaś zarzuty intelektualistów. 

F R O N D A Chcielibyśmy więc określić proporcje zagrożenia - czy New Age stanowi 
rzeczywiste niebezpieczeństwo dla Kościoła, czy tym zagrożeniem jest całkowita 
obojętność społeczeństw, społeczeństw głuchych i ślepych na sprawy wykraczające 
poza rozrywkę, politykę, psychologię. Jakoś zaczopowanych na metafizykę. 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S - Nie sądzę, by New Age był dużym zagrożeniem dla 
Kościoła, uważam nawet, że na Zachodzie ma się on ku końcowi. Należy ponadto 
pamiętać, że obok rozwoju religii powszechnych, uniwersalnych i zmieniających 
swoje zasady, rozwijają się również fundamentalizmy: islam czy niektóre tendencje 
w kościołach chrześcijańskich, służące głównie zaakcentowaniu swojej obecności. 
Współcześnie mamy więc do czynienia z innym wielkim zjawiskiem religijnym - jest 
ruch religii powszechnej, jak New Age, i jest ruch przeciwny do niego; występuje 
tendencja generalizowania, maksymalizacji, obecna w New Age, i tendencja 
indywidualizaqi, minimalizowania, obecna w małych sektach i grupach religijnych. 
Nic nie jest proste, bo kiedy rodzi się jakiś ruch, od razu pojawia się ruch przeciwny. 

F R O N D A Być może postawiony tu problem dotyka głównie Europy, ale przecież 
inne kontynenty coraz bardziej się do niej upodabniają... 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Oczywiście New Age może stać się również 
problemem dla Azji i Afryki. Tego nie możemy teraz przewidzieć. Nie jestem pewien, 
czy po Europie, która przeżyła ogromny rozkwit, i której historia zmierza w kierunku 
racjonalizmu i krytycyzmu, podobną drogą nie pójdą Afryka czy Azja. Na obszarze 
tej ostatniej występują mające trzy- cztery tysiące lat religie, które nigdy nie były 
"racjonalistyczne". Oczywiście cywilizacja techniczna i naukowa coraz bardziej 
rozszerza się na cały świat, ale nie znaczy to, że na przykład zmieni ona całkowicie 
afrykańską duchowość. Proszę spojrzeć na Japonię. To najbardziej rozwinięty pod 
względem gospodarczym region świata, do tego całkowicie zamerykanizowany, ale 
wszyscy Japończycy są wciąż wyznawcami narodowej religii. Może się to wydawać 
dziwne, ale te dwie dziedziny świetnie ze sobą współgrają. 

F R O N D A Jezus powiedział, iż "Kościoła nie zmogą nigdy bramy piekielne" i to 
twierdzenie jest oczywiście wciąż aktualne z perspektywy religijnej, ale z drugiej 
strony możemy zaobserwować proces coraz większej de sakralizacji. Europa za lat 
kilkanaście może się okazać Europą pustych kościołów będących jedynie reliktem 
zamierzchłej epoki. Katedra Notre Dame będzie tyle znaczyła, co egipskie piramidy. 
Wasza Eminencjo, czy ta wizja jest prawdopodobna? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Wszystko jest możliwe, nie możemy przewidzieć biegu 
wydarzeń. Jednak nawet jeśli za kilkanaście lat Europa stanie się kompletnie 
obojętna, nastawiona konsumpcyjnie i hedonistycznie, to nie zapominajmy, że 
Europa to nie cały świat. Jest tylko częścią kuli ziemskiej. Nikt zresztą nie 
powiedział, że Kościół europejski jest wieczny. Weźmy na przykład północną 
Afrykę, gdzie rozkwitają oazy chrześcijaństwa, ale gdzie wciąż nie ma wielu 
chrześcijan. Co do samej Europy, to oczywiście jej obraz w radiu, telewizji, 
publikacjach jest obrazem konsumpcjonizmu i hedonizmu, ale pamiętajmy, że w 
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Europie jest również wiele środowisk głęboko wierzących. Nie powinniśmy myśleć, 
że wszyscy ludzie, jakich znamy, to materialiści i hedoniści. Zresztą zapewniam was, 
że obecna sytuacja ulegnie zmianie. 

F R O N D A Jeśli chodzi o myślenie o sprawach metafizycznych czy o śmierci, 
możemy mówić o prawdziwym kryzysie. Czy jest możliwe, aby ludzie znowu zaczęli 
myśleć o śmierci, której problem jest obecnie zepchnięty na margines, bez żadnego 
kataklizmu, katastrofy? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Myślę, że jakakolwiek katastrofa może zawsze zmusić 
ludzi do myślenia o sprawach śmierci, to jednak ta ostatnia i tak pozostaje tajemnicą 
oraz problemem dla każdego człowieka. Można oczywiście zapomnieć o śmierci lub 
"uodpornić się" na nią, poddać ją "znieczuleniu", ale ten problem pojawi się na końcu 
żyda każdego człowieka. Nie wyobrażam sobie, aby było możliwe stworzenie 
społeczeństwa, w którym nie istniałby problem śmierci. Oczywiście pojedyncze 
jednostki mogą mówić: "jestem nieczuły na śmierć; na razie jem, piję, a później się 
zobaczy", ale problem śmierci jest na tyle ważny, że człowiek musi do niego dojrzeć. 
Tym bardziej, gdy pojawiają się takie zjawiska, jąk Auschwitz, które przvnominają 
nam, że śmierć iest teiemnirrza i nm^na. 

F R O N D A Tak, ale problem śmierci jest w ogóle nieobecny w kulturze. 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Odsuwa się śmierć, ale to nie znaczy, że jej nie ma. 
Media boją się jej, przechodzi się obok niej, przestając o niej myśleć, ale jest ona 
wszechobecna we współczesnej kulturze. Obecnie tak się jej boimy, jak jeszcze 
nigdy dotąd. 

F R O N D A A jak Wasza Eminencja widzi konsekwencje tej falsyfikacji, bo przecież 
nieobecność śmierci i cierpienia w kulturze i mediach jest rodzajem zniekształcania 
rzeczywistości? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Nie wiem, ostatecznie myślę, że nasza epoka trwa w 
specyficznym strachu przed śmiercią i żeby o niej nie myśleć, organizuje ciągły 
karnawał, podczas którego ludzie tańczą, śpiewają i zapominają. Zauważmy, że 
nawet podczas największego karnawału w Rio de Janeiro śmierć jest wszechobecna 
i że to właśnie ze strachu przed nią ludzie śpiewają i piją. Również narkotyki są 
rodzajem protestu przeciwko śmierci. Jest coś w rodzaju zmowy milczenia wokół tej 
kwestii i to pokazuje, że śmierć jest wszechobecna: jeśliby tak nie było, to po cóż by 
"konspirować" przeciwko niej? Nasza cywilizacja przepełniona jest śmiercią, o której 
się nigdy nie mówi. Jak podczas wojny, kiedy wokół jest mnóstwo śmierci, ale nikt o 
niej nie wspomina. Wszyscy o niej myślą, nikt nie mówi. 

F R O N D A Czy świadomość śmierci, cierpienia, obiektywnej rzeczywistości - wszak 
śmierć jest realna - może pomóc Kościołowi w reewangelizacji? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Nie powinno się żądać, aby dopiero cierpienie zmusiło 
ludzi do powrotu na łono Kościoła... 

F R O N D A Me chodzi o cierpienie, raczej o świadomość cierpienia. 
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K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Ale świadomość śmierci i cierpienia staje się znacząca, 
gdy my sami albo ktoś z naszych bliskich cierpi. Stajemy się wówczas o wiele 
poważniejsi, myślimy o sprawach ostatecznych i przez to jesteśmy bardziej ludzcy. 
W takich sytuacjach Kościół jest obecny i może być pomocny w rozmyślaniach o 
śmierci i w przezwyciężaniu cierpienia. Jest prawdą, że jeśli nie ma stałego procesu 
cierpienia, dzieje ludzkości dobiegają końca. Jesteśmy biedni, mali i grzeszni i fakt 
ten pomaga nam uświadomić sobie naszą przemijalność i jednocześnie potrzebę 
posiadania Odkupiciela i Zbawiciela. 
Myślę, że problem śmierci istnieć będzie tak długo, jak długo istnieć będzie 
człowiek. Ludzie zawsze zadawać będą sobie pytanie, dlaczego istnieje śmierć i 
dlaczego istnieje cierpienie. Wszystkie odkrycia dokonane przez Żydów i chrześcijan 
mają za podłoże odkrycia dotyczące cierpienia i śmierci. Od początku ludzkości, 
przez miliony lat, jedyne, co nie uległo zmianie, to narodziny i śmierć człowieka, dwa 
dowody na naszą przemijalność. I ciągle pozostaje pytanie: dlaczego?. Kościół musi 
na to pytanie odpowiadać. 

F R O N D A Papież Jan Paweł II w swojej encyklice "Redemptor Hominis" określił 
Jezusa jako "centrum wszechświata, centrum, po pojawieniu się którego nic 
ważnego nie może się już zdarzyć". Z drugiej strony angielski historyk, Arnold 
Toynbee, którego teorie są wykorzystywane przez New Age, przedstawia wizję 
cywilizacji i religii, które podlegają ciągłemu procesowi narodzin i degradacji. 
Entuzjaści New Age mówią, iż ten proces dotyka również chrześcijaństwa. Czy 
Wasza Eminencja sądzi, że ta teoria może być dla ludzi atrakcyjna? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Trzeba rozróżnić: to, co mówi Papież, to wyznanie 
wiary; to, co mówi Toynbee, to teoria kulturowa, socjologiczna i historyczna. Zbytnio 
bym się jej nie obawiał. W przyszłości zobaczymy, czy była słuszna. 
Kultura ewoluuje, być może również religie, ale chrześcijaństwo nie jest religią, 
chrześcijaństwo to wiara. Od momentu jego powstania wiele było zmian 
kulturowych. Wiele zjawisk się narodziło, wiele uległo zmianie. Cesarstwo Rzymskie 
całkowicie zniknęło, zniknęła duchowość rzymska, w epoce Odrodzenia zaginęły 
średniowieczna duchowość germańska i galijska. Jeśli chrześcijaństwo byłoby religią 
stworzoną przez ludzi, to miałoby swój początek i swój koniec, ale ponieważ jest to 
religia stworzona przez Boga, jej koniec można przewidzieć tylko w wierze. Nigdy nie 
ma się pewności co do jej końca. Nie potrafię dowieść, czy nastąpi koniec 
chrześcijaństwa. 

F R O N D A Niektórzy twierdzą, iż żyjemy w czasach apokaliptycznych, schyłkowych. 
Czy jest to tylko naturalna tendencja, zgodnie z którą każda generacja skłonna jest 
absolutyzować własne czasy? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S W całej historii ludzkości zawsze, gdy kończy się wiek, 
ludzie sądzą, że Chrystus powstanie i wszystko się zakończy. Pod koniec tysiąclecia 
myśli się o tym oczywiście jeszcze więcej. Ale przecież każde czasy są czasami 
apokaliptycznymi, nie tylko pod koniec stulecia. Przez cały czas żyjemy pod presją 
końca świata. Myślę, że obecnie to raczej kwestia psychologiczna czy kulturowa; 
obserwujemy właśnie renesans katastrofizmu; zjawisko, do którego nie 
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przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi. Chrystus powiedział: "Nikt nie wie, kiedy 
przyjdę. Nawet Ja. Tylko Mój Ojciec to wie." 

F R O N D A Czy koniec tysiąclecia powinniśmy widzieć w wymiarze historycznym czy 
raczej eschatologicznym, religijnym? 

K A R D Y N A Ł D A N N E E L S Koniec świata jest prawdą teologiczną. Nie można tego 
wyjaśnić "historycznie". Świat kiedyś się skończy, wciąż ku temu zmierzamy, ale nikt 
nie wie, kiedy to nastąpi. To twierdzenie, które oparcie ma w wierze, nie w historii. 

Rozmawiali: Marcin Pieszczyk i Rafał Smoczyński 
(Mechelen, 13 września 1994) 
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DARIUSZ SUSKA 

WIERSZE 

M Ó W I A M U N D S E N O W I 

Odkąd zamieszkał na biegunie i 
nazywa się Marcel Proust, bliskie 
sprzęty zamarzły, zamarzło Morze 
Śródziemne. Z dzieciństwa nie pamiętam 
samochodów, mówi Amundsenowi, jedynie 
kruche powozy i jeszcze kruchsze 
konie, ale w porcelanowym świecie wszystko 
jest możliwe, nawet zapalenie płuc 
u córki ostatniego cesarza Francuzów, 
kiedy nad Marną pękają szrapnele, 
a wróble wypijają źrenice żołnierzy. 

23 grudnia 1915 

J E S Z C Z E N I E 

Jeszcze nie wiem, że jestem Kafką 
i sprzedają mnie na koszulkach, 
które w upał jak klejnot noszą 
kobiety w typie Mileny. 

Jeszcze gromady mnie nie spacerują 
po miastach Europy, a w Grecji nie 
zobaczyłem siebie naprzeciw świątyni 
Apolla, ani zdjęcia w New York Times'ie 

na przedostatniej stronie, podobno bardzo 
ładnego, ale wystraszonego. Jeszcze nie 
znam natury świateł, które wyzwolą jasność 
i oświetlą popiół języka jak lampy biurowe 

16 kwietnia 1916 
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S A M U M R Ę 

Wyznałem ojcu, że jestem zwierzęciem, 
a inne zwierzę umarło na krzyżu, 
żeby zmartwychwstały uliczne gołębie. 
To w wieku męskim olśnił mnie cynamon 

i szum piasku zawładnął muzyką umysłu 
wśród przedmieść i sanatoriów pod tłustą 
klepsydrą. Za dziesięć lat zbyt wiele śmierci 
będzie rzeczywistych, by zaakceptować 

wyjątkowość formy na proszonym obiedzie 
u siostry burmistrza. Sam umrę od kuli 
Adolfa Hitlera, sławnego wegetarianina 
i znawcy malarstwa. 

7 września 1937 

M O G Ł A B Y B Y Ć K R Ó L O W Ą 

Mogłaby być królową, gdyby istniało 
królestwo, a tylko otwiera formę 
na tężenie światła, pastelowego między 
śmietnikiem a murem. I przystanek 
promienia nad ścierwem szpaka i 
jaskółki, przystanek płomienia 
nad białym rozkładem. Gwiazda 
Betlejemska, gdyby ponownie rozbłysła, 
zatrzymałaby się w miejscu, gdzie 
siedzi na ławce. 

W Y C H O D Z Ę Z D E S Z C Z U 

Wychodzę z deszczu. Światło podzieliło się 
na dwie pionowe strony, tutaj u zbiegu 
pogód. Nie myślałem, że są miejsca, 
w których deszcz się kończy. Nie myślałem, 
że zobaczę odwracanie się stron. Po jednej 
wykrwawiony jeż leży w deszczu jak senny 
gwiazdozbiór. Po drugiej rozpostarta w czasie 
figura Madonny. 

Dariusz Suska 

20 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



SCHYŁEK? PRZEŁOM? KONIEC? 

J E R Z Y N O W O S I E L S K I - profesor, malarz, teolog. 

"Albowiem jedynie posiadając substancjonalny byt, zło zdolne jest nasycić formę 
artystyczną. Taka niepokojąca rzeczywistość artystyczna zaistniała dopiero w 
naszych czasach, sztuce dawniej obce były tego rodzaju doświadczenia. Zło 
ucieleśniało się w sztuce dopiero w realizacjach Bacona. Wydaje mi się, że fakt, iż 
zaistniała taka możliwość, stanowi znamię czasów ostatecznych. Zło w sztuce 
Bacona jest tak nieskończenie groźne właśnie dlatego, że zdaje się posiadać byt 
substancjonalny. Obrazy „Ukrzyżowań" Bacona wydobywają z aktu ukrzyżowania 
aspekt infernalny nie mający żadnego zakorzenienia w metafizycznym 
przezwyciężeniu zła. Ukazują coś, co można nazwać złem absolutnym. I to jest 
mistrzowsko zrealizowane. I dlatego jest tak groźne. To jest coś, co może napawać 
tylko lękiem. Ale musimy się bać, stoimy przecież w obliczu Sądu Ostatecznego. 
Całkiem poważnie uważam, że sytuacja, w której zaistniała możliwość osobowego 
pojawienia się zła w sztuce, po prostu nosi znamiona nadejścia czasów Antychrysta. 
Pojawienie się pozytywnej pod względem artystycznym manifestacji zła w sztuce 
dlatego tak niesłychanie mnie niepokoi, że wskazuje na to, iż Antychryst już 
osobowo działa w naszej świadomości. Wszystko zmierza do katastrofy. 
Rzeczywiście stoimy w przededniu Sądu Ostatecznego. I cały wysiłek kultury i sztuki 
skupiony jest na tym, aby przygotować świadomość człowieka na Drugie Przyjście 
Chrystusa. Niczego lepszego nie będzie. Złudzeniem jest, że można ten świat jakoś 
lepiej urządzić. Bo gdyby nawet była ku temu najlepsza wola polityków i działaczy, to 
warunki biologiczne przeżycia gatunku homo sapiens są żadne. Zbliżamy się do 
końca historii. Nie twierdzę, jak świadkowie Jehowy, że koniec świata nastąpi jutro. 
Jednakże przynajmniej od czasów Włodzimierza Sołowjowa, mam na myśli jego 
„Trzy rozmowy", ogólna perspektywa została zarysowana. Trzeba się przygotować 
na Drugie Przyjście Chrystusa. To znaczy \ wyciągnąć z dotychczasowego 
doświadczenia ludzkiego wszystkie elementy, które będą mogły przejść przez ogień 
końca świata. I właśnie we wskazywaniu tych elementów widzę zadanie kultury, 
filozofii i sztuki."-
(„Mój Chrystus", rozmowy Zbigniewa Podgórca z Jerzym Nowosielskim, LUK 
Białystok 1993) 

"Współcześnie jesteśmy świadkami jakiejś katastrofy, chciałbym wierzyć, że jest to 
jedynie kryzys. Mam bowiem intuicję, że Hannibal ante portas, koniec świata blisko. 
Kanon rozpada się na naszych oczach. Pan Jezus powiedział: gdy zobaczycie 
brzydotę na miejscu świętym, to wiedzcie, że bliski jest koniec. Spójrzmy tymczasem 
na nasze kościoły, zauważmy, jak brzydkie są teraz formy kultu - brzydota, 
spustoszenie na miejscu świętym. Koniec sztuki zapowiada koniec świata. - „Innego 
końca świata nie będzie", w: „Znak" nr 7, Kraków 1994 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 21 



A N K I E T A ; Redakcja "Frondy" zadała dziewięciu OSObom pytanie: "Czy Żyjemy w 
czasach ostatnich, czasach schyłkowych? Czy też w czasach przełomowych i co 
będzie cechą charakterystyczną epoki następnej?". 

P I O T R A M S T E R D A M S K I - fizyk: 

Schyłek to pojęcie, które w zasadzie można użyć tylko w sferze kultury i 
cywilizacji, nie zaś w odniesieniu do świata przyrody. Zakłada bowiem jakiś cel lub 
wartości, których realizacja właśnie zamiera. W świecie przyrody trudno mówić o 
jakimkolwiek celu lub wartościach, mamy do czynienia wyłącznie z następstwem 
wydarzeń. Jeśli w ogóle można mówić o schyłku w przyrodzie, to tylko naciągając 
nieco sens tego pojęcia i stosując je do procesów fizycznych, w których można 
wyodrębnić pewne ciągłe, charakterystyczne procesy. 

Jeśli przyjmiemy takie rozumienie tego pojęcia w odniesieniu do przyrody, 
to o schyłku można mówić lub nie w zależności od skali interesujących nas zjawisk. 
W ewolucji wszechświata widać ewidentną ciągłość i równie ewidentny brak oznak 
schyłkowości - wszechświat wciąż jest we względnie młodym wieku. Jego schyłek -
bądź w postaci wielkiego chłodu bądź wielkiego kresu - nastąpi nie wcześniej niż za 
kilkadziesiąt miliardów lat. Bliższy jest koniec układu słonecznego, a w 
szczególności Ziemi jako zdatnej do żyda planety. Z dobrze znanej teorii ewolucji 
gwiazd wynika, że za kilka miliardów lat Słońce zmieni się w tzw. czerwonego 
olbrzyma i jego rozmiary tak urosną, że orbita Ziemi znajdzie się we wnętrzu Słońca. 

Procesy wieikoskalowe, takie jak ewolucja wszechświata lub Słońca, 
potrafimy dobrze przewidywać, ale ponure konsekwencje tych przewidywań są 
bardzo odległe. Znacznie trudniejsze jest stwierdzenie, jak potoczą się losy 
układów, w których istotną rolę odgrywa nasza działalność, na przykład Ziemi. 
Zarówno stopień komplikacji istotnych procesów fizycznych, jak i nasze interwencje 
w ich przebieg sprawiają, że przewidywania mają wątpliwą wartość. Wydaje się 
jednak jasne, że tak długo dalej być nie może. Można dowolnie długo gadać na 
temat niesłychanej wartości ludzkiego życia, ale na jednym metrze kwadratowym 
zmieści się tylko ograniczona ilość ludzi. Jeśli ludzkość jako gatunek nie opanuje 
swego przyrostu i nie zacznie szanować zasobów Ziemi, to wkrótce poczuje tego 
konsekwencje. I pod tym względem niewątpliwie żyjemy w czasach przełomowych. 
W procesach dziejących się w mniejszych skalach trudno mówić o jakiejkolwiek 
ciągłości, przeto pojęcie schyłkowości zupełnie do nich nie pasuje. 

Zupełnie oddzielnym problemem jest kwestia schyłkowości ludzkiej 
cywilizacji. I ten problem zależy od skali. W skali Polski trudno mówić o 
schyłkowości demokracji konstytucyjnej, gdyż doświadczamy dopiero jej początków. 
To samo dotyczy cywilizacji obfitości. W skali świata zachodniego oba te problemy 
są natomiast bardzo ważne. Opanowanie przyrostu naturalnego i zużycia surowców 
wymagać będzie zmiany celów i wartości uznawanych w tych społeczeństwach, 
rozwiązania problemu wolnego czasu oraz bezrobocia w gospodarce zerowego 
wzrostu. To zapewne będzie wymagało tak daleko idących zmian w świadomości 
obywateli, że można zasadnie mówić o schyłku obecnej cywilizacji. 
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J A C E K B A R T Y Z E L - historyk, krytyk literacki: 

1. Że czasy obecne (przez co rozumiem okres już prawie ćwierćtysiącletni) 
są epoką dekadencji, uważam za fakt, a kwestionowanie tej oczywistości za dowód 
już to ograniczonych zdolności czucia i poznania, już to osobistego zainteresowania 
w podtrzymywaniu istniejącego rozgardiaszu. Szczególnie trafną i lapidarną 
diagnozę stanu rzeczy znajduję w poczynionych dość dawno temu, ale wciąż 
aktualnych spostrzeżeniach Hoene-Wrońskiego: " w krytycznym okresie rozwoju 
historycznego ludzkości, w jaki wstępujemy obecnie, (...) ludzie ciemni i 
znieprawieni, nie szanujący ani władzy politycznej w mniemaniu, że mają prawo 
stanowić ją sami i obalać ją kiedy im się podoba, ani władzy religijnej w mniemaniu, 
że jest ona co najwyżej wymysłem do kiełznania namiętności gminu, (...) 
wyobrażając sobie, że są wybitnie oświeconymi i cywilizowanymi, i gardząc wszelką 
wiedzą wyższą, przekraczającą ich nieuctwo wymowne i ich pobielaną nieprawość, 
zagarniają wszystkie drogi wpływu i głośności, i dochodzą w ten sposób, przez tak 
wygodną ciemnotę, złączoną z korzystną tak deprawacją, do pociągania całych 
narodów w rzekomą swą cywilizację, zarówno zgubną jak głupią i brutalną..." (List 
do papieży, 1828). 

Uderzającą trafność powyższej diagnozy postrzegam nie tylko we 
wskazaniu istoty panoszącego się zła, ale także w unaocznieniu, iż kryzysowe 
położenie nie jest jakimś objawem samoczynnym, od woli ludzkiej niezależnym, 
tylko - przeciwnie - wynikiem działania określonych, świadomych celu sił 
sprawczych. Siły to wprawdzie, wykonawczo, ludzkie, ale inspiracja i motywacja 
(bez cudzysłowu) szatańska. Bez wątpienia, destrukcja porządku - kulturowego, 
politycznego, moralnego - ufundowanego na więzi z Transcendencją, jest dziełem 
metafizycznego zła; skutkiem drugiego poddania się podszeptom Złego, że 
"będziecie jak bogowie". Wszystkie, niezliczone objawy upadku streścić można w 
jednym, ogarniającym całość słowie - PAN-DEMOKRACJA. Rozumiem przez to 
nieuznawanie w żadnej sferze życia autorytetu wyższego niż ludzkie, obojętnie: 
indywidualne czy stadne, chciejstwo. 

W imię tego pan-demokratyzmu zburzono najpierw autorytet polityczny 
(królobójstwo jako magiczno-symboliczne bogobójstwo!) i zgodny z naturą, 
tzn.pluralistyczno-stanowy ład społeczny. Osiągnięty został w ten sposób cel 
podstawowy: wytworzenie bezkształtnej, rozproszkowanej, zbydlęconej masy 
ludzkiej, której każe się, w regularnych mniej lub bardziej odstępach, odgrywać 
trywialny spektakl ludowej "suwerenności". Krwawy epizod komunizmu i nacjonal-
socjalizmu też spełnił, z tego punktu widzenia, swoją rolę, ponieważ pozwolił 
wytępić "relikty przeszłości", a jednocześnie jaskrawa obrzydliwość znamionujących 
go ideologicznych orgii ułatwiła wmówienie ogłupiałym t łumom, iż "demokracja" 
stanowi wybawienie od "totalitaryzmu". 

Powodzenie egalitarnych rewolucji, które doprowadziły do całkowitego 
odarystokratyzowania polityki, przygotowało grunt pod kolejne ciosy, wymierzone 
tym razem w najważniejsze, bo duchowe filary ładu: religię i kulturę. Wydawać by 
się mogło, że tu atak musi się załamać, bo trudno wyobrazić sobie coś bardziej 
sprzecznego z anty-zasadą równości, niż wiarę i twórczość. A jednak niemożliwe 
stało się możliwe. Nawet Skała, na której Pan zbudował Kościół Swój, poczęła od 
kilku dziesięcioleci kruszeć pod naporem podmywających ją prądów. Kultura zaś 
została prawie do końca opanowana przez hordę demokratycznych neo-
barbarzyńców, a to, co produkuje, brzmi jak "pisk podnieconego eunucha" 
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(M.Davila). Jak uzupełnia Tomasz Molnar, "ideologia demokratycznej kultury nie jest 
nawet indywidualistyczna, tylko uniformizacyjna i ... masturbacyjna". Rewolucja 
moralno-obyczajowa, równouprawniająca, a właściwie uprzywilejowująca 
"odmienne" style bycia, "orientacje" seksualne, "modele" małżeństwa i rodziny, 
dopełniła dzieła przez zniszczenie gdzieniegdzie już całkowicie, ostatniej reduty 
tradycji - rodziny. Gruzowisko klasycznej, aryjskiej i chrześcijańskiej cywilizacji 
tratują tedy bez większego oporu czterej jeźdźcy Apokalipsy: DEMOKRATA, 
EKUMENISTA, WULGARYZATOR i TOLERANCJONISTA. Pierwszy zaprowadza 
anty-politykę, drugi anty-kościół, trzeci anty-kulturę, czwarty anty-moralność. 

2. Czy wszystko jest już stracone; czy po demokratycznym zatruciu 
ludzkość czeka duchowe samounicestwienie? - to pytanie narzuca się nieuchronnie. 
Z pewnością, nie należy odurzać się haszyszem zbyt naiwnego optymizmu. Racji nie 
miał nawet pół-katastrofista, pół-mesjanista Bierdiajew, koncypujący odrodzenie 
przez nadejście "nowego średniowiecza". Miał ją natomiast Chateaubriand, gdy 
pisał: "Najazd idei przyszedł po najeździe barbarzyńców; rozkładająca się 
cywilizacja dzisiejsza zatraca się sama w sobie, i niepodobna jej uratować szukając 
innego naczynia: z rozbitego nic się nie da przelać." (Pamiętniki zza grobu). 

Cóż więc pozostaje - kulturowe zakony, na poły konspiracyjne, elitarne 
"klasztory", pielęgnujące duchowość i poczucie sensu, co proponują: wspomniany 
już Molnar, Junger, Evola i wielu innych? Zapewne tak, ale także z całkowitą 
jasnością, że nierówna walka będzie najprawdopodobniej, "po ludzku" rzecz biorąc, 
przegrana, oraz, że - jak notował pospiesznie, jakby w przeczuciu rychłego 
zagipsowania ust, Andrzej Trzebiński - "scena, na której rozgrywa się kultura, pełna 
jest rozrzuconych gwoździ i rozbitego szkła, a każdy krok rani do krwi". Trzeba ani 
chwili nie zapominać, że egzystencja kulturowej "sekty" będzie równie krucha i 
zagrożona zalewem chmary Kalibanów, jak komandorie prawdziwych zakonów 
rycerskich, zagubionych na pustkowiu i obleganych przez wrogów. 

Promyk nadziei można jednak widzieć w tym, że również demokratyczna 
anty-cywilizacja podlega procesom butwienia, a co więcej, pierwiastki rozkładu 
przynależą do samej jej nihilistycznej istoty. W końcu zło, mimo wszystko, 
ontologicznie jest rzeczywiście tylko brakiem, nie-bytem. I ta anty-cywilizacja musi 
także runąć, choćby dlatego, że czyhają na jej świecidełka t łumy prawdziwych, tzn. 
jeszcze naturalnych barbarzyńców. Gdy to się dopełni, z cytadel kulturowego 
tradycjonalizmu wyjdzie hasło nowej krucjaty. Czy ostatniej? Roztropniej być w 
udzielaniu odpowiedzi ostrożnym, gdyż pokusa udocześnionego millenaryzmu, 
zaciemniającego widzenie rzeczy ostatecznych, nie omija także obrońców Tradycji. 
W wieczności każda dobra sprawa uzyska swą zapłatę, ale na ziemi lepiej mieć w 
pamięci przestrogę Bezimiennego Poety: 

Ach! płyną lata! ach! płyną I wieki, 
Nim się Myśl Boża w ciało przeistoczy! 
Zguba wciąż bliska - a triumf daleki -
Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy! 

W O J C I E C H B O C K E N H E I M publicysta, redaktor dz ia łu 
pseudointelektualnego "bruLlonu": 
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Nie chciałbym uwzględniać w swoich wywodach astrologicznego t ła obecnego 
momentu historycznego. Choćby dlatego, że istnieją poważne kontrowersje 
dotyczące początku procesyjnej natury. Era Wodnika, według niektórych źródeł, 
rozpocznie się dopiero za około trzysta lat. Ale tak czy inaczej koniec tysiąclecia jest 
ładną, okrągłą datą i wypada, aby doszło do jakiejś zmiany w dużej skali, 
polegającej niekoniecznie na tym, że dupnie jakaś bomba. Wszelkie proroctwa są tu 
oczywiście bardzo ryzykowne - jak dotąd wszelkie, na przykład literackie, próby 
ogarnięcia niedalekiej nawet przyszłości nabierały w niedługim czasie groteskowego 
odcienia - szczególnie kiepsko było z przewidywaniami ewolucji standardów 
kulturowych. Czego, uwzględniwszy te zastrzeżenia, można się spodziewać po 
nadciągającym schyłku? 

Najbardziej nagłośnionym symptomem obecnego fin de siecle oraz fin de 
millenaire jest zapewne kryzys życia religijnego. Rzeczywiście religijność 
chrześcijańska, jako porządek życia i myślenia oraz jako uniwersalne remedium na 
lęk przed śmiercią, traci od jakiegoś czasu na znaczeniu. Ale, co ciekawe, również 
próby podstawienia pod panujące dotychczas religie chrześcijańskie różnych 
nowoczesnych substytutów wydają się mieć charakter lokalny, a w najlepszym razie 
- tymczasowy. Najpoważniejszymi kandydatami na miejsce chrześcijaństwa były 
swego czasu radykalne ideologie polityczne. Na szczęście wyniki praktycznego 
zastosowania faszyzmu i komunizmu obrodziły powszechną nieufnością oraz lękiem 
wobec świeckich prób wyręczenia religii. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych usiłowano wykreować jeszcze 
jeden konkurencyjny wobec chrześcijaństwa paradygmat religijny. Nowy 
spirytualizm, popularnie zwany ruchem "Nowej Ery" lub "ery Wodnika", starał się - i 
ze słabnącym impetem stara się nadal - wylansować nowy model religijności 
odwołujący się do ezoterycznych tradycji Wschodu i Zachodu. Według orędowników 
"Nowej Ery" obowiązującą cywilizacyjnie zasadą miał stać się , że użyję brzydkiego 
sformułowania, pluralizm dróg zbawienia i samodoskonalenia się duchowego. 
Spoiwo świadomości Nowej Ery stanowić miała idea holizmu. Pogląd holistyczny był 
w istocie próbą definitywnego obalenia jednego z najbardziej zmurszałych filarów 
chrześcijaństwa - przekonania o dualizmie ducha i materii. Holizm zawierał sugestię, 
że cały wszechświat jest uduchowioną jednością, w której wszystkie z pozoru 
odrębne byty przenikają się w oparciu o zasady synchronii i reinkarnacji. Do 
trwałych spektakularnych sukcesów Nowej Ery należy przełamanie supremacji 
chrześcijaństwa w dziedzinie eschatologii, popularyzacja wielu pożytecznych, choć 
nienaukowych, metod leczenia ciała i ducha (równocześnie) oraz upowszechnienie 
myślenia ekologicznego. 

Moda na "Nową Erę" trwała około dziesięciu-piętnastu lat - jest to i tak bardzo 
dużo, biorąc pod uwagę tempo przemian na Zachodzie. Obecnie światopogląd 
Nowej Ery jest jedną z kilku wpływowych nostalgii popularnych wśród klasy średniej, 
nostalgią solidnie okopaną na poziomie instytucjonalnym, ale apogeum popularności 
mającą już chyba dość wyraźnie za sobą. Nie doszło ani do ostatecznej detronizacji 
chrześcijaństwa, ani do intronizacji dobrotliwych zarządców planu astralnego na 
powszechnie akceptowanych przywódców ludzkości. Kryzys myślenia religijnego 
dotyczy więc w równym stopniu chrześcijaństwa, co ruchu Nowej Ery i wszelkich 
innych nurtów religijnych. 

Po krótkotrwałej fascynacji "świadomością Nowej Ery" coraz większą 
popularność zdobywa ostatnio światopogląd oparty o tak zwane teorie chaosu, 
posługujący się emblematem fraktala jako swoim znakiem rozpoznawczym. Jest to 
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pogląd również holistyczny, ale podważający obecne w Rodnikowych" kręgach 
przekonanie o hierarchii duchów we wszechświecie - na górze bodhisattowie 
(mistrzowie świata astralnego, duchy przyrody, mądre delfiny etc), a na dole zwykli, 
nieoświeceni śmiertelnicy. Światopogląd zainspirowany teoriami chaosu, mówiąc w 
dużym uproszczeniu, utrzymuje, że na wszystkich poziomach rzeczywistości panuje 
subtelna równowaga pomiędzy sensem a chaosem. Mówiąc obrazowo -
rzeczywistość mnichów buddyjskich z Tybetu opiera się na podobnym układzie 
napięć i faz rozwojowych, co rzeczywistość górników dołowych na Górnym Śląsku. 
Z drugiej strony - każde zjawisko w świecie jest swego rodzaju precedensem -
podobieństwo nigdy nie osiąga poziomu identyczności z innym zjawiskiem 
(przewodniczący NSZZ Górników Dołowych nigdy nie przemieni się w Dalaj Lamę i 
odwrotnie, choćby nie wiem jak wielkie schizmy nie targały buddyzmem 
tybetańskim, a Związek Górników przekształcił się w konfraternię misteryjną 
nawiązującą do tradycji wolnomularskiej). Światopogląd wyrosły z teorii chaosu 
zasługuje na uwagę choćby z jednego powodu. Jest to chyba pierwszy popularny 
system myślowy, który nie narzuca właściwego ideologiom podziału na 
"wtajemniczonych" i "profanów". Jakie praktyczne wskazówki można wyciągnąć z 
"chaotycznego sposobu myślenia"? Niestety żadnych. Poza tym, że po prostu 
należy "robić swoje", bez poczucia odpowiedzialności za losy całego świata (a nawet 
z poczuciem, jeśli ktoś ma takie ambicje). Teorie chaosu mogą być zwiastunem 
nadciągającego - znowu brzydkie słowo - neonihilizmu. Korzyść z tej wizji jest 
przynajmniej taka, że malkontenci z obozu religijnego i malkontenci-humaniści będą 
wreszcie mieli o czym śnić podczas pełni księżyca. 

Na marginesie teorii chaosu można dodać, że wiążą się one w sposób dość 
tajemniczy z kolejnym znakiem nadchodzących czasów - rozwojem 
cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń oznaczać może między innymi: 
- nową formę demokracji bezpośredniej w wyniku ukonstytuowania się społeczności 
opartych o komunikację w ramach sieci komputerowych, 
- odciążenie sporej części ludzkiego mózgu zdobywającego wiedzę za pomocą 
systemów symulacyjnych, a nie książek i wykładów, 
- utratę kontaktu z własnym ciałem na skutek młodości spędzonej w aparaturze 
wirtualnej, 
- nową generację chorób psychicznych dzięki upowszechnieniu psychoaktywnych 
urządzeń do wywoływania satori lub orgazmu, 
- sto pięćdziesiąt pięć ideologii lansujących na różne i wzajemnie wykluczające się 
sposoby humanizację czy wręcz unicestwienie informatycznego molocha, 
- niebotyczną eksplozję wyobraźni artystycznej, 
- wielkie pranie mózgu, 
- wielki krach na giełdzie i Bóg wie jakie jeszcze niespodzianki. 

Rozwój cyberprzestrzeni może z pewnością mieć fatalny wpływ na religijne 
oblicze nadciągających czasów. W kwestii hipotetycznej (jak na razie) 
cyberprzestrzeni lepiej jednak nie zabierać jeszcze publicznie głosu. Choćby 
dlatego, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat nie wyjść na głupka, albo co gorsza, na 
wizjonera nadchodzących czasów. Kto gustuje w amerykańskich filmach zapewne 
zdaje sobie sprawę, co mam na myśli. 

Obecny kryzys religijności zdaje się mieć również inną niecybernetyczną głębię -
najczęściej niedocenianą, bądź zbywaną aforyzmami na temat losu hippisowskich 
komun. Koniec dwudziestego wieku przyniósł znaczące usamodzielnienie się 
człowieka, jeśli chodzi o budowę światopoglądu i to jest być może jeden z 
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największych, choć nie do końca uświadomionych przełomów w zachodniej 
cywilizacji. Załamanie się Tradycji nastąpiło w jej najbardziej newralgicznym punkcie 
- podważony został panujący od wieków model inicjacyjny, czyli powszechnie 
przyjęty sposób wyczarowywania z dzieci ludzi dorosłych. Kontestacja pod postacią 
różnych ruchów alternatywnych, mniejszościowych i dużo bardziej powszechnych 
działań niezrzeszonych przypomina dzisiaj - co bynajmniej nie jest inwektywą - węża 
pożerającego własny ogon. Jedni kontestatorzy demaskują jakąś tam formę 
manipulacji, ich naśladowcy sami dostają się w potrzask nowej manipulacji, następni 
demaskują nową manipulację, a wszystkiemu towarzyszy niesłabnące napięcie 
twórcze i bujny rozwój muzyki rock'n'rollowej. O wygaśnięciu czujności na 
manipulację konserwatyści mogą sobie jedynie pomarzyć. 

Ekspansja ruchów i subkultur kontestacyjnych przypomina nieco eksplozję 
ruchów gnostycznych na początku naszej ery - ruchów wymierzonych w spełniający 
ówcześnie rolę dzisiejszego chrześcijaństwa panteistyczny politeizm imperium 
rzymskiego. Analogia ta ma jednak wyraźne ograniczenia. Albowiem dwa tysiące lat 
temu jedna z gnostyckich sekt judaizmu - chrześcijanie - dzięki sprawnej organizacji, 
subtelnej doktrynie i sympatycznej osobie patrona, wykolegowała w mgnieniu oka 
wszystkich swoich konkurentów. Nie sądzę, a równocześnie mam nadzieję, że 
żaden z ruchów cyberkontestacyjnych i neopogańskich nie osiągnie równie 
dominującej pozycji w obecnym świecie. Nie sądzę również, aby zbiorowy udział 
tych ruchów w kształtowaniu przyszłego świata musiał się skończyć wojną na 
miecze laserowe czy zawodami w pluciu na krucyfiks. Nie sądzę wreszcie, aby 
hasło "nihilizm" mówiło więcej o koleżkach badających świat na własną rękę, niż o 
dezorientacji mentorów, tracących publiczność dla swojego wyrażanego na papierze 
autorytetu. Być może koleżkowie ci są ogólnie bardziej sfrustrowani niż 
prenumeratorzy "Liberation", "Encountera" czy "Tygodnika Powszechnego". 
Bezpośredni kontakt z tymi koleżkami wcale jednak tego faktu nie potwierdza, choć 
trudno tego dowodzić przy pomocy słów. Jeśli brzmi to mało wiarygodnie, to 
proponuję zapisać się na rekolekcje Metropolitalnego Kościoła Zamierzonego 
Zapomnienia. Dwie godzinki z głową w prototypowej kopule encefalotronicznej 
"Amnesy International" i wszystkie wątpliwości znikną jak anioły w przestworzach. 
Teraz już państwo wiedzą kim jestem i o co mi od początku chodziło. 

M I E C Z Y S Ł A W G O G A C Z - filozof, teolog: 

Czasy, w których żyjemy, są - jak wszystkie czasy - ogarnięte dobrocią 
Opatrzności Bożej. Znakiem tej dobroci jest w dziejach świata najpierw obietnica, a z 
kolei spełnianie Wcielenia Syna Bożego. Dzięki Wcieleniu Chrystusa, Jego śmierci 
na Krzyżu i Zmartwychwstaniu, miłość osób została realnie powiązana z kierowaną 
do nas miłością Boga. Z tego względu dzieje świata stały się dziejami miłości ludzi 
do Boga. O tej miłości informowali Prorocy , jej objawieniem jest Chrystus i wciąż 
głosi ją Kościół katolicki, jako wspólnota osób powiązanych miłością z Chrystusem. 
Każda osoba może podjąć i chronić to powiązanie. Może też go nie podjąć, a nawet 
je zniszczyć. 

Czasy, w których żyjemy, nie są w tej perspektywie ani schyłkowe, ani 
przełomowe. Są normalnymi czasami, w których trwa, nasila się lub słabnie 
powiązanie przez miłość ludzi z Bogiem. 
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I nie można inaczej ująć dziejów świata, ani inaczej rozumieć czasów, w których 
żyjemy. Jest to ujęcie w tym, co najważniejsze, a najważniejszy jest los ludzkiej 
miłości. Chodzi tylko o to, kto lub co stanie się napędem działań ludzi, rodzin , 
narodów, społeczeństw, państw i instytucji. W każdych czasach, co uwyraźnił już 
św. Augustyn, ludzie kształtują swoje życie i układy społeczne, uwzględniając realne 
więzi osobowe z Bogiem lub wykluczając te więzi. 

Inne powody organizowania społeczeństw i swego życia są drugorzędne, 
częściowe i nie zapewniają trwania w ładzie i pokoju. Negowanie miłości do Boga i 
do ludzi wprowadza w odwrotność miłości. Społeczeństwa budują się wtedy na 
skutkach negacji dziesięciu przykazań. 

W naszych czasach nie kończy się pobudzanie do niechęci wobec Boga. Nie są 
to także procesy mechaniczne, lecz skutek świadomego i wolnego rozpoznania oraz 
decyzji. Dzieje więc nie są mechaniczną przemianą epok. Tak sądzili tylko starożytni 
stoicy. Śmieszne wobec tego jest uzależnianie dziejów człowieka i świata, a głównie 
kultury, od astrologicznej interpretacji znaku ryby i wodnika. Nie znaki lub układ ciał 
niebieskich decydują o charakterze czasów, lecz osoby, a głównie stwarzająca świat 
i ludzi oraz powiązana z nami miłością Osoba Boga. Śmieszna jest też walka 
człowieka z Bogiem, szczególnie walka w naszych czasach. Ludzie niechętni Bogu i 
Chrystusowi walczą teoriami, które zmieniają wiedzę, a nie rzeczywistość. 
Wymyślają np. ateizm, który jest zawsze stanowiskiem tylko politycznym. Nie jest 
wnioskiem filozofii lub nauk przyrodniczych. Jest tezą ideologii, forsującej 
materializm i negację miłości. Śmieszność wynika z tego , że niechęć do Boga 
przypomina wyrywanie się dziecka z ramion ojca. Czasem dziecko rzeczywiście 
wypadnie z tych ramion. I wtedy wydaje mu się, że rzeczywiście jest w erze wodnika 
i że na zawsze wyrwało się z kochających ramion Boga. 

Prawdę o realności Boga potwierdza filozofia realnych bytów jednostkowych, gdy 
umiemy je rozpoznać przy pomocy odróżniania przyczyn od skutków. To 
odróżnianie dość długo wyniszczał w świadomości ludzi Hume, Kant, 
neopozytywizm i scjentyzm. Nie wyniszczyli jednak mocy intelektu ludzkiego, 
zawsze dochodzącego do prawdy. Zniszczyli tylko wiedzę i na szczęście nie do 
końca. 

Nie ma więc schyłku dziejów miłości. Nasze czasy z tej perspektywy nie są 
przełomowe. Inne kryteria schyłkowości lub przełomu są drugorzędne i jedynie 
udręczające ludzi. Nasilenie bowiem niewiedzy i złości nie zmienia czasów w 
przełom. 

Przełomowa dla człowieka jest zawsze tylko decyzja, wsparta na wiernym 
prawdzie rozumieniu, decyzja chronienia dobra i powiązań przez miłość. Ta decyzja 
wyznacza kierunek ludzkiego życia. Gdy większa ilość ludzi, dezinformowanych 
przez kulturę, pominie prawdę, dobro i miłość oraz więzy z realnie istniejącą 
rzeczywistością, czasy mogą wydać się np. schyłkowe i przełomowe. 

Jeżeli za przełom uznamy nasilenie się w świecie negacji Boga, to po okresie 
tego względnego przełomu nastąpi powrót do normalności, do wierności prawdzie i 
dobru oraz do miłości kierowanej do Boga i ludzi. Zwykle bowiem po odejściu, 
następuje powrót do normalności, do wierności prawdzie i dobru oraz do miłości, 
kierowanej do Boga i ludzi. Zwykle bowiem po odejściu następuje powrót. Człowiek, 
znużony fałszem i z łem, powróci do prawdy i dobra oraz będzie szukał swego 
realnego świata w powiązaniach z realnymi osobami, z Bogiem i ludźmi. Przez 
miłość, wiarę nadzieję jako dążenie do trwania w życzliwości i wzajemnym zaufaniu. 
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G U S T A W H E R L I N G - G R U D Z I Ń S K I - pisarz: 

Wątek schyłkowości, zmierzchu wprowadził w naszym stuleciu filozof i historyk 
niemiecki Oswald Spengler w książce „Untergang des Abendlandes" (Zmierzch 
Zachodu). Zaczął ją pisać w roku 1911, skończył tuż przed końcem I wojny 
światowej: w 1918 r. Drugi tom napisał i wydał w roku 1922. Książka miała ogromne 
powodzenie, robiła wielkie wrażenie i myślę, że było to związane z nastrojami po 
tym ogromnym pożarze i upływie krwi, jakim była I wojna światowa. Po upadku 
komunizmu pewien Japończyk, którego nazwiska nie pamiętam, a który jest zdaje 
się urzędnikiem amerykańskim i politologiem, napisał książkę o końcu historii. Tu 
zaczynamy się zbliżać do absurdu. Wszystkie te zmierzchy i schyłki nie trafiają mi 
do przekonania. Według mnie przeżywamy po prostu bardzo głęboki kryzys 
wartości. Możemy się z niego wydobyć, jeśli potrafimy codziennie walczyć o istotę 
naszej cywilizacji zachodniej, naszego Abendlandu. 

W pierwszym numerze miesięcznika "Kultura", który ukazał się w 1947 r. w 
Rzymie, a dopiero potem przeniósł się do Paryża, wydrukowany został szkic filozofa 
i historyka włoskiego Benedetto Croce, napisany nazajutrz po II wojnie światowej, w 
roku 1946. Umieściliśmy ten szkic w Kulturze" celowo, bo szedł po linii codziennej 
walki o nasze wartości i o naszą cywilizację. Croce kończył swój tekst tak: ,,W tej 
codziennej walce każdy na swoim posterunku, postawa nasza jest jasna, gdyż tylko 
ona jedyna w pełni nie obniża życia duchowego człowieka i odwraca się od kalekiej i 
nikczemnej zasady przeżycia za wszelką cenę. Ta postawa wynika z jednorodności 
procesu historycznego i prawdy etycznej". 

I R E N E U S Z K A N I A - tybetolog, t ł u m a c z , religioznawca: 

Uwaga wstępna 

Żyjemy w czasach pod wieloma (istotnymi) względami niepodobnych do epok 
poprzednich, dlatego analogia historyczna przy przewidywaniu przyszłości obecnie 
musi wydać się metodologicznie wątpliwa. Czyż nie zakrawa więc na paradoks, że w 
pewnych nader istotnych kwestiach (np. ekologia) skuteczną metodą prognozowania 
może się okazać prosta ekstapolacja zjawisk obecnych, podczas gdy w przeszłości 
musiała ona zawodzić? (Na przykład w początkach XIX w., gdy na większą skalę 
wprowadzono omnibusy konne w miastach, przewidywano rychłą katastrofę 
ekologiczną z powodu nadmiernego zanieczyszczenia odchodami końskimi, itp.). 
Wiąże się to z faktem , że w przewidywalnej przyszłości "nie grożą nam" nowe, 
rewolucyjne wynalazki techniczne, które by mogły radykalnie - i na lepsze - odmienić 
sytuację ekologiczną globu (jako, że obserwujemy wyrodnienie myśli technicznej, 
nastawionej na koncypowanie coraz to nowych, a w istocie niepotrzebnych rzeczy 
bądź, w najlepszym razie, na częściowe likwidowanie przyczynionych przez siebie 
szkód). Wobec tego przewidywać można linearne - a może nawet wykładnicze -
pogarszanie się tejże. 

Uwaga druga 

Horyzont czasowy poniższych rozważań sytuuje się w odległości ok. 50 - 70 lat 
od chwili obecnej. 
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Tak, żyjemy w czasach poniekąd "ostatnich". Oczywiście nie mam na myśli 
popularnych nastrojów millenarystycznych, które są zwykłą dziecinadą i kwestią 
przypadku (gdybyśmy rachowali nie w systemie dziesiętnym, ale na przykład w 
sześćdziesiątkowym, jak niektóre archaiczne cywilizacje, końce epok wypadałyby w 
inaczej cyfrowo zakończonym roku). 

Otóż żyjemy w "czasach ostatnich", czyli w takich, w których nieodwołalnie, albo 
na długie wieki , umierają dotychczasowe wartości, postawy, formacje kulturowe, 
wreszcie pojęcia, ponieważ: 

1) pogłębiający się ciągle kryzys ekologiczny i demograficzny, a także związany z 
tym konflikt wzdłuż umownej osi "Północ - Południe" wymusi na demokracjach 
zachodnich stopniowe ograniczenie, bądź praktyczną rezygnację z wielu swobód 
ludzkich i obywatelskich, jak wolność słowa, swoboda przemieszczania się, otwarte 
granice, nieograniczona inicjatywa gospodarcza. W wielu dziedzinach zwiększać się 
będzie interwencja Państwa. Krótko mówiąc, wchodzi w okres schyłku kompleks 
złożony z idei demokratycznej + liberalizm gospodarczy; rozpada się on pod 
ciśnieniem wewnętrznej sprzeczności (idea równości wszystkich ludzi w jej 
rozumieniu potocznym - jako prawo wszystkich do takiego samego dobrobytu - jest 
na dalszą metę nie do pogodzenia ze wzrostem demograficznym i kurczeniem się 
zasobów naturalnych). 

2) Z wyżej opisanych powodów dożywa swoich dni powszechna nadzieja ludzi na 
ciągłą poprawę żyda. Dalszy skokowy wzrost masowego dobrobytu, zwłaszcza w 
krajach o już wysokim jego poziomie, jest niemożliwy. Amerykański w istocie model 
cywilizaqi globalnej, oparty na sprzężeniu "coraz większa produkcja - coraz większa 
konsumpcja", napędzany mechanizmem rynkowym i w istocie zorientowany 
ekstensywnie - wyczerpuje się; w krajach o skromnych zasobach naturalnych 
(przestrzeń, woda, powietrze) jest już wyraźnie dysfunkcjonalny (vide problem 
masowej indywidualnej motoryzacji). Owszem już niedługo do powszechnej 
świadomośd zacznie docierać konieczność częściowej rezygnacji z osiągniętego 
standardu materialnego, aby ludzkość w ogóle mogła przetrwać. 

3) Postępująca ciągle dewastacja i zaśmiecanie przyrody sprawia, że znów 
zaczynamy ją postrzegać - jak nasi praszczurowie - jako środowisko człowiekowi 
nieprzyjazne, pełne zasadzek. Wchodząc do rzeki myślimy, czy aby nie zatrujemy 
się jej wodą i czy nie rozkwasimy stopy na zbitym szkle bądź zardzewiałym 
żelastwie. Coraz groźniejsze będzie dla nas Słońce. Kończy się więc (bezpowrotnie) 
pewien typ psychicznej postawy wobec otaczającego nas świata - postawy 
nacechowanej ufnością i przeświadczeniem, że ten świat jest "dobry"; umożliwiała 
ona bezrefleksyjny, a więc głęboki, kontakt człowieka ze środowiskiem naturalnym. 
Jest to zmiana o ogromnej doniosłości psychologicznej. 

4) Wyostrzający się syndrom "wioski globalnej" niesie uniformizację kulturową 
wedle wzorca amerykańskiego i szybkie niszczenie pluralizmu kulturowego na 
świede (znikanie kultur lokalnych, ludowych itd.). Pluralizm ten nie będzie twórczo 
odbudowywany na innych płaszczyznach i poziomach, gdyż np. telewizja zabija w 
większości ludzi chęć i potrzebę aktywnego udziału w kulturze. W tej sytuacji 
psychologiczna potrzeba "pluralizmu", różnicowania, wyodrębnienia się, przybierać 
będzie przede wszystkim formy destruktywne i aspołeczne (proliferacja subkultur 
rozmaitego rodzaju, o charakterze ekskluzywistycznym). 

5) Obecny kulturalny regres na olbrzymią skalę (agresywne wypieranie "kultury 
wysokiej") w połączeniu z ciągłym doskonaleniem socjotechnik sprawiają, że 
przyszła epoka będzie stać pod znakiem "człowieka masowego" (w rozumieniu 
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Ortegi y Gasseta oraz Nietzschego), sterowanego przez oligarchie. Oznacza to 
zmierzch personalizmu i indywidualizmu jako wartości. 

6) Chrześcijaństwo w coraz mniejszym stopniu funkcjonuje jako uświadamiany 
bądź nieuświadamiany system odniesienia dla współczesnego człowieka w jego 
codziennym życiu, a to wskutek selektywnego podejścia do wartości religijnych, i 
erozji autorytetu duchowego na rzecz autorytetu techniki. Oznacza to postępującą 
martwicę tej religii. W połączeniu ze znikomą wiedzą tegoż człowieka o własnej 
tradycji duchowej, otwierać to będzie coraz szersze pole dla ruchów parareligijnych, 
sekt itp. Kryzys Kościoła wejdzie w nową martwicę po śmierci obecnego papieża, 
którego następcy z pewnością nie potrafią dorównać mu charyzmatem. Niedobrze 
wróży fakt poniekąd porażki dzieła prowadzonego z wielkim rozmachem przez Jana 
Pawła II (ludobójstwo w najbardziej chrześcijańskiej części Afryki, z którą wiązał on 
bodaj największe nadzieje, sytuacja moralna w Polsce, gdzie autorytet Papieża 
ogranicza się do werbalnego uznania). Przełomowy II Sobór Watykański przyszedł -
jak z resztą wszystkie nieomal reformy w Kościele - za późno. 

7) Żyjemy również w epoce "końca ideologii" i "końca historii", o czym w 
głośnym eseju pisał niedawno F. Fukuyama. Wokół jego tez powstało wiele 
zamieszania, wyjaśniam więc, że sam rozumiem je jako oznajmienie, iż nowe 
ideologie już nie powstaną, wobec czego do celów ideologicznej i politycznej walki 
(która, rzecz jasna, będzie trwać nadal) wykorzystywać się będzie ideologie znane 
już z przeszłości albo ich elementy w rozmaitych kombinacjach. "Koniec historii" zaś 
pojmuję jako załamanie się idei liniowego postępu oraz wyczerpanie się mocy 
kreatywnych zachodniej cywilizacji (orientalne już dawno spotkał ten los), co może 
pociągnąć za sobą zmianę cywilizacyjnego paradygmatu z "linearnego" na 
"cyrkularny" ( w kulturze - czerpanie niemal wyłącznie z dorobku przeszłości, w 
ekonomii - teoria "wzrostu zerowego"). 

Reasumując: 
Żyjemy w epoce nie tyle przełomu, co dziejącej się od pewnego czasu zmiany 

o charakterze zasadniczym. Epoka nowa, która tej zmiany będzie wynikiem, 
odznaczać się prawdopodobnie będzie następującymi cechami: 
a) w dziedzinie cywilizacji materialnej: 
odwrót od masowej, coraz większej konsumpcji; w przemyśle i technologii coraz 
większe nakłady na minimalizowanie skutków ich własnych działań i na 
zaspokajanie (z coraz gorszym skutkiem) elementarnych potrzeb ludzi; stopniowe 
załamywanie się japońskiego modelu rozwoju; 
b) w dziedzinie kultury: 
wszechwładza masowych, obrazkowych środków przekazu; elitarność druku; 
infantylizacja i prymitywizacja rozrywki; zerwanie ciągłości historycznej; ponowne 
odkrywanie wartości dawno odkrytych; 
c) w dziedzinie polityki i ideologii: 
ewolucja ku formom rządów autorytarnych, oligarchicznych, przy pozorach 
demokracji; konfrontacja ze światem islamu; "odgrzewanie" ideologii od dawna, 
zdawałoby się, przebrzmiałych; 
d) w dziedzinie mentalności społecznej: 
nawrót, w formie zdegenerowanej, syndromu plemiennego; 
e) w dziedzinie psychologicznej: 
poczucie wszechobecnego zagrożenia; postrzeganie świata jako miejsca 
nieodpowiedniego do życia, a więc coraz powszechniejsze przeświadczenie, że 
lepiej byłoby nie rodzić się na nim; 
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f) w dziedzinie religii: 
obumieranie instytucji religijnych, mnożenie się sekt; chrześcijaństwo jako religia 
elitarna, "katakumbowa"; ekspansja islamu; 

Generalną dominantą epoki nadchodzącej będzie rozpaczliwa walka ludzkości o 
przetrwanie i walka grup ludzkich między sobą o dostęp do dóbr elementarnych 
(ziemia, woda, przestrzeń życiowa). 

Istotne zastrzeżenia: 
1) Wszystkim nakreślonym zjawiskom i zagrożeniom towarzyszyć będą tendencje 
wprost przeciwne i nikt, włącznie , rzecz jasna, z niżej podpisanym, nie potrafi orzec, 
która z nich ostatecznie weźmie górę; 
2) 'Współczynnik nieprzewidywalności" może w istotnym stopniu zmienić nakreślony 
obraz. Ta okoliczność jest zresztą ambiwalentna, gdyż zmiana nie musi być dla nas 
korzystna; 
3) Taka bądź inna ewolucja sytuacji świata i tak nie ma większego znaczenia wobec 
faktu, że najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 100-200 lat czeka go - zgodnie z 
zapowiedziami Biblii, stoików i Hindusów - "ogień z nieba", kspyrosis, mahapralaja, 
czyli spopielenie w totalnym "pożarze" (promienie rentgenowskie i nadfioletowe), 
kończącym nasz cykl dziejowy (kalijug). 

A N D R Z E J N O W A K - historyk, redaktor naczelny 'Arki': 

Odpowiedź na zadane pytania wymaga przenikliwości, jakiej dostarczyć może dar 
prorocki albo gotowy schemat ideologiczny. Moja nauczycielka - historia - nie uczy 
przenikliwości, nie udziela daru prorokowania, podpowiada nieufność wobec 
ideologicznych (historiozoficznych) schematów. Uczy na pewno jednego -
cierpliwości. 
Postawione w ankiecie pytania zdradzają nastawienie przeciwne, charakterystyczne 

prawdopodobnie dla współczesności, a zwłaszcza dla narzucających jej obraz 
mediów - niecierpliwość. Tutaj znajduje ona swój ekstremalny wyraz: Co nowego 
przyniesie nam przyszłość? A może to już w ogóle jej koniec? Koniec przyszłości? 

Nie są to pytania nowe. Ostatnio z największym szumem przypomniał je Francis 
Fukuyama, drukując najpierw na łamach 'The National Interest", a następnie w 
osobnej książce, swą tezę o końcu historii. Jego odpowiedzi wyrosły z ambicji 
uogólnienia doświadczeń załamania komunizmu i końca Zimnej Wojny. Fukuyama 
ukazał je jako kapitulację ideologii komunistycznej wobec ideału, w którym Hegel już 
sto osiemdziesiąt lat wcześniej dojrzeć miał zamknięcie historycznej drogi ludzkości, 
ideału uniwersalnego państwa ufundowanego na zasadach wolności i równości, 
ideału spełniającego się obecnie pod postacią globalnego triumfu zachodniej 
cywilizacji. Jej istotę Amerykanin o japońskim nazwisku streścił w nader prostej 
formule: "liberalna demokracja w sferze politycznej, połączona z powszechnym 
dostępem do video i stereo w sferze ekonomicznej". To było cztery lata temu. 
Wtedy wszystko wydawało się jasne - nie tylko Fukuyamie. Upadł komunizm, 
RWPG, Układ Warszawski, wreszcie sam "sojuz nieruszymyj" - ZSRR. EWG 
przekształcić się miała wkrótce w realnie zjednoczoną Europę, w której 
brukselskich i strasburgskich strukturach rozpuścić się miały ostatecznie historyczne 
spory i współczesne konflikty interesów. Na porządku dnia - przed nastaniem 
wieczności - pozostać miały już wyłącznie kwestie ekonomiczne. Polityka miała 
odejść do lamusa dziejów. Tylko gospodarka, durniu! A potem, kiedy już wszyscy 
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będziemy mogli włączyć nasze własne satelitarne odbiorniki telewizji, wyłączyć się 
miała ostatecznie historia. 

Dziś ogłądamy na naszych ekranach ciągle tę samą, starą historię. Koalicja 
PZPR-ZSL u władzy, tradycyjna rzeźnia na Bałkanach, zgrabna restauracja 
imperium za naszą wschodnią granicą, na zachodzie rozkład projektu zjednoczonej 
Europy, odtwarzający się powoli koncert wielkich mocarstw, które uzgadniają swe 
interesy kosztem małych i słabych. Wiadomo już także, iż na anteny satelitarne nie 
starczy pieniędzy dla wszystkich. Trzeba więc bronić tych, którzy je już posiadają, 
przed tymi, którzy swą nadmierną ilością mogliby zakłócić ten festiwal używania -
przed nienarodzonymi z lekceważonej przez Fukuyamę strefy ubóstwa (ostateczne 
rozwiązanie ich problemu miała przybliżyć konferencja w Kairze). 

Koniec historii okazał się raz jeszcze tylko końcem wyobraźni ideologa. Bywają 
jednak i inne scenopisy ostatniego aktu. Często mniej optymistyczne od 
amerykańskiej melofarsy Fukuyamy. Zaledwie dekadę przed jego proroctwem na 
świecie dominowały odmienne, przeciwne zgoła nastroje. 13 grudnia w Polsce, 
podsycana przez starców z Kremla histeria nuklearnej apokalipsy w zachodniej 
Europie, zamach na Papieża, wybuch islamskiego fanatyzmu w Iranie - wejrzenie w 
polityczny horyzont początku lat osiemdziesiątych zdawało się zapowiadać noc 
długą i ciemną. Ponurych proroków wielkiej wojny światów, a przynajmniej 
pochłaniającego nadchodzący czas krwawego chaosu, nie brakowało w tamtych 
latach. Dziś, ku przestrodze zbyt drobiazgowym Kasandrom, polecić warto dla 
przykładu lekturę powstałej z owych apokaliptycznych nastrojów początku lat 
osiemdziesiątych książki Corneliusa Castoriadisa "W obliczu wojny". 

Wcześniej, w ostatnich latach Stalina, tego rodzaju proroctwa końca historii, którą 
rychło zagarnąć miał na skalę całego globu bury kolor sowieckiej rzeczywistości, 
wydawały się o ileż mocniej ugruntowane nie w ideologii tylko, ale w praktycznym 
doświadczeniu. Stefanowi Kisielewskiemu do sformułowania tego rodzaju wizji 
końca ostatecznego argumentu dostarczyła druzgocząca wygrana sowieckiej 
"sbornej" nad kanadyjskimi hokeistami w 1954 roku. Innych w przekonaniu o 
schyłkowości swego czasu przekonywała skala sowieckich zbrodni. Inni wreszcie, 
jak zniewolony Miłosz, gotowi byli się pogodzić z wiecznym zwycięstwem 
komunizmu, odwołując się do dialektyki Hegla... 

Wiek wcześniej, również wpatrzony ze zgrozą w naszego wschodniego sąsiada, 
schyłek czasów wieścił Zygmunt Krasiński. Konstatując powszechne zepsucie 
obyczajów i tropiąc wywrotową ideologię "bandy infernalnej" (rewolucjonistów, 
socjalistów, masonów oraz innych bezbożnych postępowców) na Zachodzie, 
przeczuwał Krasiński katastrofę, jaka wyniknie ze spotkania tych zjawisk z siłą 
rosyjskiego despotyzmu, nihilizmu i kulturowej retrogradaqi zarazem. "Przyjdzie 
chwila straszna - pisał - przepowiedziana, w której ateizm i schizma, komunizm i 
Moskwa w jedno zło się zleją. Ja to widzę jak na dłoni. Car stanie na czele 
komunizmu w końcu! Na czele ateizmu w końcu!" 

Lekturę tomu siódmego pism Zygmunta Krasińskiego, a także kilkunastu tomów 
jego korespondencji warto podjąć dzisiaj, gdy przeczuwamy schyłkowość naszej 
epoki, nie tylko dlatego, że jako wieszcz katastrofy, okazał się hrabia Zygmunt przez 
większość XX wieku prorokiem prawdziwym. Warto czytać kasandryczne karty 
Krasińskiego dlatego także, iż są one znakomitym przykładem spojrzenia na 
historię, które się w niej pogrąża bez reszty, które wychodząc z trwałych, 
pozahistorycznych wartości pozwala dojrzeć z całą ostrością wszystkie zwiastuny 
kryzysu, ale nie zmusza do moralnej wobec nich prostracji. Krasiński odsyła wprost 
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do źródła chrześcijańskich wizji końca: do Apokalipsy św. Jana. (z jej dwudziestego 
rozdziału wywodzi się podjęty przez Krasińskiego ze szczególnym upodobaniem 
archetyp podwójnego oblicza Przeciwnika: ostatni szturm, jaki przypuści na świat 
chrześcijański przeciwna Bogu potęga szatana, dokona się pod wodzą Goga i 
Magoga, których postaci odpowiadają zarazem, jak wskazują egzegeci, bestiom z 
rozdziału dwunastego i trzynastego). 

Błąd Krasińskiego-proroka był błędem niecierpliwości tylko - autor "Nie-boskiej 
komedii" wierzył, że kryzys, którego oznaki widział, będzie ostatni, decydujący. Jego 
recepta na zachowanie w czasach próby godna jest jednak powtórzenia przy 
każdym kolejnym poczuciu końca: "W takich burzach jak te, co idą, żaden sofizm się 
nie utrzyma, wszystko przejdzie przez próbę, a z próby tej się pokaże, że wreszcie 
tylko cnotą cnota i Bogiem Bóg! A kto będzie z Bogiem, ten panem stanie się 
duchowym świata znękanego czy Moskwą, czy komunizmem. Tyle o przyszłości." 

Prorocy-optymiści, tacy jak Hegel, Marks czy Fukuyama, a zwłaszcza ich 
polityczni uczniowie (tacy jak Lenin, Clinton, czy Michnik) bywają niebezpieczni, 
ponieważ proroctwo staje się nierzadko w ich ręku potężnym narzędziem 
samospełnienia. Gdy filozof głosi szczęśliwy koniec historii, intelektualiści organizują 
konferencje poświęcone zwalczaniu "zabójczej" - według wyrażenia Jacka Kuronia -
pamięci (narodowych tradycji i odrębności), która stoi jeszcze na drodze do 
urzeczywistnienia utopii powszechnego zadowolenia. Media uporczywie spierają się 
z rzeczywistością swym wychowawczym wysiłku dostrojenia jej do wizji 
intelektualistów... 

Prorocy-pesymiści, tacy jak Krasiński, Zdziechowski czy Orwell, przerysowując 
najczarniejsze elementy swej wizji końca, a zwłaszcza określając zbyt precyzyjnie 
jej terminy, narażają swą przenikliwość na krytykę, bywają nawet niekiedy 
ośmieszani. A jednak budzą moją sympatię i wdzięczność, bowiem tak jak są 
samospełniające się proroctwa, są również proroctwa, które się, by tak rzec, 
samoodwracają czy samofalsyfikują. Głosy przestrogi nie zawsze ostatecznie 
okazują się głosami wołającego na pustyni. Ożywiają niekiedy wyobraźnię, 
pozwalają dostrzec niebezpieczeństwa i je odwrócić (gdy są odwracalne). 

Taką też intencję dostrzegam w niecierpliwych pytaniach redaktorów FRONDY -
i wdzięczny im jestem za ich postawienie. W sezonie niepewności wiemy już niemal 
wszyscy ( z wyjątkiem nieuleczalnych ideologów i niepoprawnych "pragmatyków"), 
że utrzymanie status quo jest utopią. Doświadczenia minionych poszukiwaczy 
wiedzy o przyszłości podpowiadają, że ekstrapolowanie trendów widocznych 
współcześnie także nie jest pewną metodą przewidywania tego, co nadejdzie. Cóż 
więc nas czeka? Przeczytam chętnie przestrogi, jakie znajdą się zapewne obok 
mojego głosu. Kto będzie miał rację? Pokaże przyszłość, sędzia - jak pisał pewien 
francuski polityk - surowy i sprawiedliwy, który przychodzi jednak, niestety, zawsze 
zbyt późno. 

M A R C I N Ś W I E T L I C K I - poeta, korektor. 

Prawdę mówiąc - świat skończył się w roku 1984 

Świat istnieje jeszcze - siłą rozpędu 

Masa nieświadomych niczego żywych trupów itd. 
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Wobec powyższego - pytania ankiety są bez sensu. 

Żadnego przełomu nie będzie, będzie powolne wygasanie. 

To naturalnie może trwać jeszcze bardzo długo. 

Wygasła już niemal polityka. Bardzo śmieszne ostatnie drgawki tych 

wszystkich palantów z rządów, organizacji przeróżnych, sekt... 

Stara Kultura niby już umarła, ale przed śmiercią udało jej się 

zaszczepić wcale niemałą grupkę, która teraz pielęgnuje w sobie 

nasionka Starej Kultury, nie wiadomo po co 

Osławiona Era Wodnika nie nastąpi. Tyle o niej gadali, że już ją 

przegadali, zawstydziła się i nie przyjdzie 

Istnieje tylko rock'n'roll, bo niby czemu miałby umrzeć? 

Nie ma żadnego przełomu. Jest tak jak zawsze 

Czasy zawsze są pierwsze i ostatnie 

Być może epoka minie, gdy umrę. Nie mam pojęcia co może być potem... 

M A T E U S Z W I E R C I Ń S K I - ind o log: 

Przede wszystkim chciałbym wyrazić swój podziw, że ten świat jeszcze trwa, 
pomimo wszelkich wysiłków ludzkich zmierzających do jego unicestwienia, zarówno 
w aspekcie środowiska naturalnego, jak i społecznego . Jestem przekonany, że 
żyjemy w czasach schyłkowych epoki napiętnowanej sukcesami cywilizacji 
naukowo-technicznej, przed skutkami, których nikomu nie uda się już uciec. Jakie 
sukcesy mam tu na myśli? 

Lista jest długa i jej omówienie wykroczyłoby daleko poza dopuszczalną objętość 
odpowiedzi na ankietę. Bynajmniej nie chodzi tu o same tylko wynalazki techniczne 
typu: telewizor, komputer, laser, środki transportu, broń jądrowa itd., lecz o sukcesy 
w oddziaływaniu ideologicznym z wykorzystaniem różnych wynalazków 
technicznych. Głównym sukcesem ideologicznym tej cywilizacji jest właśnie 
utwierdzenie ludzi w przekonaniu, że zarówno oni, jak i pozostałe elementy 
otaczającego świata (a nawet cały świat) są skomplikowanymi mechanizmami, w 
całości poddającymi się poznaniu naukowemu. Przyjęcie paradygmatu mechanizmu 
jako ogólnej zasady w wyjaśnianiu natury rzeczywistości (patrz: Andrzej Wierciński, 
"Magia i religia, Nomos 1994) ma dalekosiężne skutki. 
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Mówimy o mechanizmach biologicznych, psychicznych, o mechanizmie dziejów 
itd. Dążymy do wymiany środowiska naturalnego na park maszynowy. Bez przyjęcia 
paradygmatu mechanizmu, nie byłby możliwy rozwój genetyki i medycyny 
laboratoryjnej. Płód ludzki i nienarodzone dzieci traktowane są jako surowiec lub 
półprodukt. Wykorzystuje się je do testowania nowych broni bakteriologicznych, 
zdobycia nowych możliwości zwalczania chorób. Trwa proceder handlu dziećmi 
("małymi maszynami"), których różne organy wewnętrzne ("części zamienne") 
potrzebne są do przeszczepów (tj. naprawiania "większych maszyn" i przedłużania 
im okresu gwarancji). 

Czesław Ryszka w swej książce "Obrazy końca czasów" (Bytom, 1993) podaje 
szereg ciekawych faktów, z istnienia których warto sobie zdać sprawę: Każdego 
dnia umiera w męczarniach w laboratoriach naukowych około 555 tys. zwierząt. 
Skonstruowano sztuczne łożysko, które podtrzymuje rozwój płodu ludzkiego 
uzyskanego za pomocą carskiego cięcia (między 18 a 24 tygodniem życia płodu). 
Jak miał stwierdzić profesor Giorgio Data z Instytutu Filozofii Człowieka na 
Uniwersytecie w Chieti (Włochy), sam musiał zatrzymać ten rozwój, gdyż w 
przeciwnym wypadku płody osiągnęłyby stadium porodowe. 

Dokonuje się sztucznej inseminacji szympansie nasieniem ludzkim, w nadziei, że 
uda się "wyprodukować" nową istotę, przeznaczoną do wykonywania ciężkich prac i 
ewentualnie na części zamienne. Próbowano już wszczepić serce pawiana małej 
dziewczynce. 

Łatwo sobie wyobrazić, jakie będą skutki przewidywanego kolejnego odkrycia 
inżynierów-genetyków w otrzymywaniu osobników ludzkich pod względem 
genetycznym (tzw. klonowanie). 

Drugim sukcesem, po części wynikającym z tej zdeanimizowanej wizji świata, 
jest wyrobienie w ludziach licznego zestawu wtórnych potrzeb. W ten sposób został 
wyrugowany, a w każdym razie mocno ograniczony czas przeznaczony na refleksje i 
wsłuchiwanie się w głos sumienia ( samo słowo wywołuje już postawę obronną). 
Potrzeba sensu życia zagłuszana jest przez nadmiar zbędnych informacji, które 
pozwalają chwilowo uciec od samego siebie, od odpowiedzi na trudne pytania 
(podobnie jak narkotyki, nadużywany alkohol). Tzw. wolny czas wypełniamy 
oglądaniem telewizji, video, czytaniem prasy, słuchaniem ogłuszającej muzyki 
rockowej. Jesteśmy tak spragnieni tego szumu informacyjnego, że nie potrafimy już 
wypoczywać. 

Niestety nie tylko własną głowę traktujemy jak śmietnik, ale również i otoczenie 
naturalne. Nie będę się tu rozwodził nad powszechnie znanymi faktami ciągłego 
skażania środowiska w imię postępu. Przypomnę jedynie, że ten "postęp" to m.in. 
coroczny wyrąb 11 min ha lasów na ziemi ( ponad 1/3 powierzchni Polski) i emisja 
do atmosfery ponad 20 mld ton dwutlenku węgla, według danych przytoczonych 
przez Ryszkę. 

Stworzenie systemów drugo- czy trzeciorzędnych potrzeb, które zyskują 
pierwszoplanowe znaczenie, powoduje, że zaczynamy przywiązywać się do 
określonych (też i ceną) przedmiotów i dążyć do ich ciągłego pomnażania. 

W dużej mierze żyjemy dla samych siebie. Nauczono nas patrzeć na 
pojawiające się sytuacje życiowe jako na szanse zdobycia rozmaitych korzyści, 
dokładniej pieniędzy i uznania. Pierwsze potrzebne jest do stworzenia sobie 
iluzyjnego komfortu fizycznego, drugie - psychicznego (iluzyjnego, ponieważ siła 
przyzwyczajenia niszczy nawet i to). 
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Przy takim kupieckim i konformistycznym podejściu do życia, źle czulibyśmy się 
snując różne refleksje, szczególnie myśląc czasem o śmierci, jako o fakcie, którego 
wszyscy możemy się spodziewać. Dlatego też współczesnego człowieka trzeba 
separować od tego zjawiska w możliwie największym stopniu, zastępując je śmiercią 
filmową. Prawdziwa śmierć przeszła do szpitali, a ciał zmarłych nam bliskich raczej 
już nie oglądamy (i nie chcemy), dowiadując się, że sekcja zwłok potwierdziła 
przyczynę zgonu. 

Następnym sukcesem z tej listy jest postępujący proces rozkładu modelu 
tradycyjnej rodziny, dokonywany przez upowszechnianie sprzecznych z nim 
wzorców oraz prawne sankcjonowanie dawniej społecznie negowanych zachowań 
(rejestracja małżeństw homoseksualnych w Holandii, pierwsze próby ustawowego 
złamania zakazu kazirodztwa). Małżeństwu proponuje się posiadanie co najwyżej 
jednego dziecka, motywując to przeludnieniem Ziemi. Szarżując tym argumentem, 
wtłacza się ludziom do głowy, że antykoncepcja i aborcja są niezbędne i, że to jest 
wymóg racjonalny, bo przecież nie należy hamować swojego popędu seksualnego 
rozwijanego przez pornografię w literaturze, sztuce (bardziej adekwatne słowo; 
instalacje), TV i na kasetach video. Przedziwna logika! 

Moja wypowiedź powinna mieć jednak jakiś akcent optymistyczny. Otóż wydaje 
mi się, że przy tym wszystkim, co się w naszych czasach dzieje, znajdzie się paru 
sprawiedliwych, dla których warto cały ten świat jeszcze podtrzymywać. Ponadto, 
dopóki istnieje zróżnicowanie na miasto i wieś z odrębnym trybem życia, nie jest 
jeszcze tak źle. 

Wreszcie wierzę, że przekształcenie świadomości w skali globalnej jest realne, 
tyle, że z uprzednią serią katastrof pośrednio czy bezpośrednio wywołanych przez 
ludzi. 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 
37 



ARCHITEKTURA 

RAFAŁ BARYCZ I PAWEŁ M. SARAMOWICZ 

A R C H I T E K T U R A U S C H Y Ł K U X X W I E K U • S C H Y Ł E K C Z Y P R Z E Ł O M 
W A R C H I T E K T U R Z E ? 

Znak Przyszłości dla Grazu. Wyróżnienie w Konkursie SARP o/Kraków • Projekt roku 92" 
Projektowali architekci: Rafał Barycz i Paweł M. Saramowicz 

38 
F R O N D A JESIEŃ / 2MA 1994 

G A L E R I A F R O N D Y 



Wnętrze. 
Projektowali architekci: Rafał Barycz i Paweł M. Saramowicz 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 
39 



Pijalnia Wód mineralnych przy pl. Biskupim w Krakowie. 
Nagroda Równorzędna V Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 93 

Projektowali architekci: Rafał Barycz i Paweł M. Saramowicz 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 40 



F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 41 



Bela Hamvas (1897-1968), jeden z najwybitniejszych myślicieli węgierskich XX 
wieku, był niemal do końca lat 80. niemal całkowicie nieznany w swoim kraju, 
chociaż mieszkał w nim nieprzerwanie. Pozbawiony przez komunistów w 1949 r. 
możliwości wykonywania pracy naukowej, nie mógł publikować książek czy 
artykułów. Zarzucano mu, że „nie doceniał naukowości naszych czasów". Pracował 
fizycznie w wielu miejscach, m.in. jako magazynier. Endre Toeroek nazwał go 
„ostatnią wielką, a może i największą, osobistością metafizyki sakralnej". Poniższy 
esej, mimo że pochodzi z wydanego jeszcze w latach 30. zbioru „Kryzys światowy", 
do dziś zachował aktualność. -

I 

Najnowsza książka Giulio Evoli (Rivolta contro il mondo moderno, Mediolan 
1935) jest nie tylko okazją, lecz wręcz wezwaniem do tego, by człowiek przemyślał 
wszystko to, co zwykło się w ostatnich latach nazywać światowym kryzysem. 
Powaga Evoli nie budzi wątpliwości. Jego znaczenie można porównać z tym, jakie 
mają: we Francji Valery, w Hiszpanii Ortega, a w Niemczech Keyserling; jest typem 
nowego myśliciela, którego w dawnych czasach nazwano by trochę pogardliwie 
„życiowym mędrcem", lecz do którego określenie to niezbyt pasuje. W dawnym 
świecie dla takiego myśliciela nie było miejsca. W pewnym sensie jest on 
archaicznym filozofem, o tyleż uniwersalistycznym, co naiwnym. Evola nie jest tzw. 
specjalistą: ani psychologiem, ani socjologiem, ani historykiem, nie zajmuje się 
badaniem rzeczy niewidzialnych, nie ma u niego estetycznych, moralnych czy 
filologicznych punktów widzenia. Przedmiotem jego rozmyślań jest - „wszystko". Nie 
tylko kultura, ale i człowiek; nie tylko przyrodzone, ale i nadprzyrodzone; nie tylko 
dusza, ale i duch; nie tylko życie, ale i to, co poza życiem. I wszystko to nie 
oddzielnie, ale razem. To właśnie jest tym, co u tego typu nowoczesnych myślicieli, 
jest naiwnym. Na wszystko spogląda on całościowo. Nie uznaje wyspecjalizowania i 
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różnicowania. Jego myślenie jest takie jak Heraklita lub Empedoklesa: archaiczne. 
Przedmiotem książki Evoli jest - wszystko, dokładniej: „wszystko" w kryzysie. 
Dlatego jest to zaproszenie, by człowiek przypatrzył się, czym takim jest kryzys. 

Pełny chaos, jaki panuje wokół tej kwestii, nakazuje ostrożność. Ożywiony 
szum, z jakim zwykło się omawiać tą sprawę, budzi wątpliwości. Tak więc przed 
rozmową o prawdziwej naturze kryzysu, należy zadać pytanie: czy w ogóle może 
być mowa o kryzysie? Ostrożność i niepokój nie są bezpodstawne. W każdych 
czasach świat skłaniał się ku takim myślom, które wywoływały strach. Ludzie, a 
zwłaszcza masy, bardzo lubią trwożyć się. U wielu duchowy kryzys dziś 
niebezpiecznie przypomina zbiorową histerię. Cudowna możliwość: bać się - i mówić 
0 tym, mówić, że społeczeństwa rozpadają się, ubożeją, że grożą straszliwe wojny, 
uzbrojone narody szantażują się nawzajem, podżegacze buntują klasy przeciw 
sobie, instytucje Kościoła i państwa rozkładają się, moralność przemienia się w 
hipokryzję oraz, jak mówi o tym Coudenhove, „chrześcijaństwo służyć będzie jako 
towar dla kolorowych narodów". Temat to niepokojący, i dla rozmowy, i dla lektury, 
lecz przez to właśnie ciekawy. „Śmierć białej rasy", „zmierzch Europy", „agonia 
chrześcijaństwa", „ekonomiczna katastrofa", „kryzys produkcji", „upadek 
duchowości" - czyż to nie dostatecznie pompatyczne tematy, by człowiek aż 
struchlał ze strachu? Tylko, co w tym jest realnego? Czy w ogóle jest kryzys? Czy 
nie są to zjawiska istniejące zawsze? Kryzys jest zawsze. Jeśli człowiek sięgnie po 
najstarsze utwory literackie, od razu styka się z tą właśnie duchowością, która 
potępia współczesność i nawołuje, że jeśli ludzie nie nawrócą się na właściwą 
drogę, to pogrążą się w pustce. Apokaliptyczny głos Lao-Tsy, Buddy, Heraklita 
można rozpoznać tak samo łatwo, jak niektórych gnostyków, prawdziwych i 
fałszywych ewangelistów, Jana Chryzostoma, Savonaroli, kardynała Newmana. 
Myślicielowi, który krytykuje wiele, zawsze towarzyszy apokaliptyczny ton. Czasy 
najnowsze - samowolnie liczące się od 1750 r., od Monteskiusza poczynając, 
poprzez Rousseau, Hoerderlina, romantyków, Hegla, Kierkegaarda, Marksa, 
Nietzschego aż do Evoli - mówią tym samym tonem i niczego nowego nie wnoszą. 
Ten wieczny kryzys duchowy został potraktowany tylko w sposób nowoczesny: 
apokaliptyczna tradycja z powodu zalewu książek i prasy przetworzyła się w histerię. 
Kryzysów jest dzisiaj równie niewiele, co w czasach Lao-Tsy, albo nawet jeszcze 
mniej: obecne czasy nie przypadkowo nazywane są kryzysowymi, ale nie bardziej, 
niż w jakimkolwiek innym momencie historycznym. 

Kiedy więc jest mowa o kryzysie, kiedy podnosi się na ten temat rwetes, w 
gruncie rzeczy mamy do czynienia z nadzwyczaj prostym i naturalnym zjawiskiem, 
które ma miejsce zawsze. Ktoś nadwrażliwy reaguje po prostu zbyt emocjonalnie na 
sytuację, która nie jest po jego myśli. Gromadzą się wielkie słowa na określenie 
niezbyt znaczących zjawisk. Jeśli zbliża się kometa, od razu pojawia się strach 
przed końcem świata. Wszyscy wiedzą, że około roku tysięcznego Europę ogarnęło 
swoiste masowe szaleństwo! Może i dziś istnieje podobna przyczyna, ale nie warto 
jej nawet szukać. Do niczego to nie prowadzi. Nie umiera zachodnia kultura, nic się 
nie rozkłada. Świat zmienia się, ale to jego natura. Nie trzeba rezygnować z rozumu 
1 bać się tego, co przychodzi - w istocie nie będzie to się odróżniać od tego, co jest i 
co było. 

W literaturze kryzysu może być taki punkt widzenia, że kryzys istnieje. 
Krytyk literacki musi jednak w tym momencie powiedzieć, że pisarze być może się 
mylą i do końca podtrzymywać trzeba możliwość, że kryzysu właściwie nie ma. 
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Korzystnie będzie przyjrzeć się literaturze kryzysu po dojściu do takiego 
wniosku, jak powyższy. Zacząć można obojętnie skąd. Kierkegaard pisze: „czas bez 
bólu nie ma ceny, całe życie przemieszcza się jakby na reprezentacyjnej scenie, nie 
ma bohatera, nie ma myśliciela, nie ma zakochanego, nie ma rycerza, wszystko to 
tylko role i dwulicowość". Hoerderlin: „widzisz rzemieślników, ale nie ludzi; myślicieli, 
ale nie ludzi; księży, ale nie ludzi, panów i sługi, ale nie ludzi - czy to nie jest jak pole 
po bitwie, gdzie ręce, korpusy, nogi i wszelkie części ciała walają się 
rozczłonkowane, podczas gdy życiodajna krew wsiąka w piasek?". Jak objaśnia 
Kierkegaard tą swego rodzaju przemianę? „Wszystko pozostawiają takim, jakie jest, 
ale potajemnie ze wszystkiego starają się wziąć jakąś korzyść, aby życie 
kumulowało się we wzruszonych uniesieniach i wyczerpywało w przemianie 
przejawów życia wewnętrznego w refleksję, że wszystko pozostaje niezmiennym, 
ale ich życie tworzy swoje prywatne dwuznaczności, przywłaszcza sobie inny sens... 
czas cierpień idzie naprzód, wywyższy albo załamie, zadusi czas refleksji, 
przeszkodzi, zniweluje... Niwelacja w czasach nowożytnych odpowiada temu, co w 
starożytności było losem". 

Nie jest to jednak jeszcze ten głos, który podkreśla nieuniknioność upadku, 
tak jak robi to Spengler: „narodziliśmy się w tym czasie i śmiało musimy przejść 
nasze drogi. Nie ma już innej możliwości, jak tylko wytrwać na naszych miejscach, 
bez nadziei i bez wiary w zbawienie". Nie jest to wcale też głos kogoś, kto na 
własnej skórze odczuwa dekadencję: „dławiący strach, demoniczność, nudę, 
słabość, przesyt, zanikającą zdolność odczuwania przyrody, socjalne wyobcowanie, 
skłonność do mistyfikacji, bezdomność, degradację rodziny" (von Sydow). Człowiek 
jednym tylko spojrzeniem ogarnia społeczne formy: „miejsce spotkania czyli 
kawiarnia pełna była handlarzy, żołnierzy, pijaków, rewolucjonistów i kobiet 
wątpliwej moralności". „Cynizm, prostytucja, perwersja i pełne zatracenie się" 
(Coudenhove). 

Tak europejską duchowość definiuje Gundolf: „Europejczyk ucieka do 
spokoju tropików, do egzotycznych zwierząt, do rosyjskiej emocjonalności, do 
amerykańskiego świata maszyn, w chińszczyznę, a potem w tzw. .człowieczeństwo. 
Te światy, kiedyś tam, w swoich czasach, rzeczywiście były prawdziwe i realne, ale 
bez korzeni dla Europejczyka; to nie światy, ale to przeżycia lub narkotyki, a w 
najlepszym wypadku niespokojne i podniecone oznaki ucieczki w czasie, które i tak 
miną razem z człowiekiem". 

Coudenhove wyróżnia cztery stopnie takiej degradacji: odwrócenie się od 
Kościoła (Reformacja), od dogmatu (Oświecenie), od Boga (materializm), wreszcie 
od moralności (cynizm) - „gdzie nie ma Bożych zasad, tam nie ma wartości; gdzie 
nie ma wartości, tam nie ma moralności... po bankructwie chrześcijaństwa nastąpiło 
bankructwo idealizmu, a potem bankructwo moralne". „Moralność stała się 
konwencjonalnym kłamstwem, aby pognębiać nieuświadomionych... pod maską 
altruizmu kapitaliści, demagodzy, zdziercy, szachraje dzielą się władzą nad 
światem... Uczciwość stała się znakiem nikczemności i przedmiotem drwin". 

Lessing dostrzegł zniszczenie natury i napisał: „ jakiż to potwór, którego 
nazywają europejską damą. Wokół jej szyi soból, wokół pasa żmija, jej buty to 
cielęcina, na jej kosmetyczce kość słoniowa, jej rękawiczki to młode koźlątko, a na 
jej głowie z ptasim móżdżkiem, tak jak u wszystkich bezmyślnych i bezdusznych 
morderców przyrody - pióropusz zwycięzcy: egzotyczne pióro ptaka", ( „żeby moda 



dostała swoje, co roku 300 milionom śpiewających ptaszków, jaskółek, rajskich 
ptaków i kolibrów wyrywane są pióra".) „ W ciągu dwóch tysięcy lat, las i morze i 
ziemia, całe kwitnące piękno stało się zdobyczą człowieka". 

Zdaniem innego twórcy (Ferdinand Fried), cztery światowe potęgi dzisiaj to. 
katolicyzm - zjawisko duchowe wycieńczonej ludzkości, nacjonalizm - aktywna duszć' 
frontowca z niedobitków wojny światowej, amerykanizm - czyli technokrata oraz 
anarchia rosyjskiego bolszewizmu. Będące u władzy klasy społeczne upadły jedna 
po drugiej, wiek XX jest stuleciem bez reminiscencji, bez produktywnego myślenia -
prymitywizm cywilizacji i przerażająca bezduszność techniki - najsłynniejsi myśliciele 
wieku występują przeciw własnemu stuleciu, rozpowszechnianie fałszywych 
informacji i dwulicowość filantropii, dusza z kamienia i moralny bezwstyd, koniec 
nauki, atonalnej muzyki itd. 

Albo tenże Ferdinand Fried w swojej książce o kapitalizmie: „członkowie 
współczesnego społeczeństwa porozumiewają się między sobą już tylko za pomocą 
rekwizytów, wymienialnych, wychodzących z obiegu, zużytych pieniędzy... Sztuka 
teatralna, artysta, książka - to wszystko pieniądze... Osoby, osobistości już się nie 
liczą... Jeszcze bardziej wstrząsające jest uprzedmiotowienie w miłości i w rodzinie. 
W naszych czasach naczelnym prawem stało się, aby z miłości zrobić interes". Głos 
z Ameryki: we współczesnym świecie panuje „nieczysta sytuacja", życie społeczne 
to „korupcja i ignorancja" (Richard Bie). I kolejny stamtąd: dom zamienił się w 
mrowisko, dlatego że kobiety, które pragną władzy, nie są w stanie stworzyć 
ogniska domowego. Typ 'twardogłowego" wsysa w siebie człowieczeństwo. 
Współczesna cywilizacja to szum, smród, chaos, t łum, brud, pył, sadza cywilizacji 
(Adams). „Selbstzersterung der Menschheit... Wir stehen im Zeitalter der 
Untergangs der Seele... Die meisten leben schon nicht, sie existieren nur" (Klages). 
Niech przemówi pewien holenderski myśliciel: „Wyjątkowość czasów 
współczesnych to brak świadomości, sztuka bez świadomości, nauka bez 
świadomości, chrześcijaństwo bez świadomości i wszystko bez świadomości na 
miarę swoich warunków - perwersyjne" (Huizinga). Albo Anglik: największa część 
ludzi żyje już najmniejszymi rzeczami i maksimum tego, co może dziś zrobić, to 
zająć jakieś stanowisko „against the living death of the modern materiał civilisation" 
(T.S.Eliot). Albo Francuz: „straszliwie dreszcze przebiegły po rdzeniu kręgowym 
Europy... Czujemy, że cywilizacja mija, tak samo jak każde życie" (Valery). Hiszpan: 
„ tak długo oczyszczali rozum, aż wyczyścili go z życia, rozum stał się surowy i 
gruby, zostało coś barbarzyńskiego (Ortega). Włoch Evola: „Prawdziwa zguba 
wszelkiego rodzaju porządku to materia, złoto, samochody, władza liczb, zagubiły 
się hierarchia i pokora ducha, uczynki i poczucie • wielkiej siły duchowości, 
współczesny człowiek nie zna przyrody, nie zna dziękczynienia, nie zna kraju, 
Europa zagubiła swe centrum, a wszystko to zrobiła wiadoma nam cywilizacja 
zachodnia; ten .sukces jest przede wszystkim efektem wiary w zabobony". 

Dochodzi do tego jeszcze kompletna bezwyjściowość sytuacji, co Charles 
Peguy tłumaczy następująco: „wszystko to, co zostało publicznie wezwane, aby 
podtrzymać kulturę, wszystko, co mogłoby ją ochronić, popełnia przeciwko niej 
największą zdradę". 

Trudno sprzeciwiać się cytatom. Cała literatura kryzysu pełna jest takich 
cudownie udowodnionych twierdzeń. Ale już w samym tym przeglądzie widać, ile w 
tych oskarżeniach, w końcowym rezultacie, emocjonalności, a jak mało poczucia 
rzeczywistości. Podczas gromadzenia tych wszystkich informacji od razu rzuca się w 
oczy, że wszyscy ci myśliciele popełniają największy błąd, jaki tylko mogą popełnić 
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myśliciele: w znakach widzą przyczyny. Udało się odnaleźć oczywistości; histeria 
kryzysu obowiązuje w obiegowych wyrażeniach: „sukces zabobonów", „oderwanie 
od natury", „kryzys społeczny", „upadek moralny", „cynizm" i innych. Są to słowa, 
które zapełniły już nawet szpalty gazet. Wiodący ton jest odczuwalny: „blaspheme 
de r amour", czyli gwałtowny wybuch z miłości do człowieczeństwa, profetyczne 
oburzenie, miotanie przekleństw na sytuację w świecie, głos przepowiadający 
nieszczęście, ponury szantaż batogiem, ślepa pewność siebie każdego z twórców, 
wiara, że światowa historia tylko jemu jednemu odkryła swoje sekrety, a wszyscy 
pozostali są politowania godni jako ludzie błądzący. 

Obojętnie z jak wielkim niedowierzaniem odniósłby się człowiek do tego 
profetyzmu, z jakim chłodem przyjąłby to apokaliptyczne rozgorączkowanie -
jednemu nie może zaprzeczyć: że twórcy ci, na przekór wszystkiemu, są dziś 
najwybitniejszymi umysłowościami Europy. Nie ulega wątpliwości, że Duńczyk 
Kierkegaard, Francuz Valery, Amerykanin Adams, Anglik Eliot, Holender Boerger, 
Rosjanie: Bierdiajew, Arseniew, Mereżkowski, Niemcy: Klages, Lessing, Keyserling, 
Spengler, Hiszpan Ortega, czy Włoch Evola znajdują się na szczytach duchowości. 
A jeśli człowiek pójdzie jeszcze dalej, zdolny dostrzec takie zjawiska, jak w 
Niemczech krąg George'a, we Francji Nouvelle Revue Francaise, w Anglii Criterion, 
poza tym powieściopisarzy (Lewis, Dreiser, Doeblin, Du Gard, Papini, Sinclair, de la 
Serna, Powys i inni), naukowców (Otto, Uexkuell, Chamberlain, Prinzhorn, 
Frobenius i inni), to niechybnie dojdzie do jego świadomości ta prawda, że 
„najwybitniejsi myśliciele tych czasów zajęli stanowisko przeciw swoim czasom", co 
więcej nawet: że pierwszą oznaką człowieka wybitnego dziś jest to, na ile radykalnie 
występuje on przeciwko „wszystkiemu" we współczesności. Czy można przypuścić, 
że były kiedyś czasy, gdy w ich ocenie mogli pomylić się najwięksi myśliciele? 

III 

Z kryzysem nowoczesnej Europy zaznajomiła nas książka Oswalda 
Spenglera „Untergang des Abendlandes". Nie oznacza to jednak, że była pierwszą, 
która dotknęła tego problemu. Kiedy ukazał się „Untergang", Klages i Lessing 
całkowicie już zamknęli swoje filozofie, a dla każdego z nich fundamentalnym 
zagadnieniem był kryzys; już w 1914 roku pojawiła się książka Rudolfa Pannwitza 
„Krisis der europaeischen Kultur", utwór we wszystkich aspektach zgodny z książką 
Spenglera; nawet krąg Georgea od lat 1890-tych stale koncentrował się na tej myśli; 
Spengler, Klages, Lessing, Pannwitz, George czerpali z „Wil le zur Macht" 
Nietzschego. Książka ta była pierwszą, a można nawet dodać, że niedoścignioną 
krytyką czasów najnowszych. Od tego, co zawarł Nietzsche w swoich dziełach, 
nawet w samych tytułach: „Europejski nihilizm" i „Oskarżenie największych 
dotychczasowych wartości", nikt nic bardziej istotnego powiedzieć nie mógł. 
Wszyscy pisarze, czy to świadomie kontynuujący Nietzschego, czy nie, czy tworzą 
naukę, czy filozofię, czy to Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Anglicy, Rosjanie, 
Amerykanie, Francuzi, czy znają „Wil le zur Macht", czy też nie, w istocie powołują 
się na Nietzschego; żaden z nich nie może powiedzieć czegoś, czego wcześniej nie 
powiedziałby Nietzsche. 

Podstawowa wartość „Wil le zur Macht" nie wynika z tego, że wypowiada 
ono miażdżącą krytykę swoich czasów, ani z tego, że nie zostawia żywą żadnej z 
„dotychczasowych wartości". Nie krytyka jest bowiem ważna, a punkt widzenia. W 
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naturze tego punktu widzenia nie ma miejsca na wątpliwości. „Politycy i bankierzy -
pisze Nietzsche - uśmiechają się nade mną, kiedy mówię, że nie zamierzam brać 
niczego poważnie oprócz religii; oni nie wiedzą, jak ja się uśmiecham nad ich 
polityką i finansami". Żeby nie było nieporozumień: Nietzsche obwiniał nie Kościół 
chrześcijański, to zrobił już Voltaire; osądzał nie chrześcijaństwo, to zrobił Marks; 
lecz obydwaj zostawili coś jeszcze: Voltaire - samo chrześcijaństwo, a Marks - myśl 
humanistyczną. Nietzsche odrzucał Kościół, chrześcijaństwo, ale i humanizm też. 
To znaczy, że prócz samej tylko religii, Nietzsche zupełnie niczego nie brał 
poważnie, niczego innego nie uważał godnym krytyki. Współczesny kryzys jest 
kryzysem religii. Wszystko inne wypływa z tego jednego: polityka, społeczeństwo, 
gospodarka, sztuka, filozofia. Religia jest najgłębszym punktem całego istnienia: 
transcendentnym szczytem egzystencji, z którego wynika sens, cel, piękno i 
bogactwo życia. Religia jest natchnieniem ludzkiego życia. Co wyróżnia się w myśli 
Nietzschego, to nie jego niszczenie religii, jest dokładnie na odwrót, do świadomości 
człowieka dochodzi to, w jaką straszliwą bezbożność popadła Europa. Nietzsche nie 
walczył z religią, był on tym, w którego krytyce najpełniej się odczuwa kompletną 
bezproduktywność i beztreściowość życia bez religii. 

Niech poniższy cytat ze światowej myśli pokaże, że sprawa jest o wiele 
poważniejsza, trudniejsza i mroczniejsza ,niż na pierwszy rzut oka człowiek może to 
sobie uświadomić. Rozanow mówi o apokaliptyzmie: „jeśli człowiek spojrzy na 
ciągłość apokaliptycznej myśli, może zapytać: o czym tu w ogóle mowa, gdzie jest 
sekret wyroku przechowywanego w Kościele, skąd ta trucizna, oburzenie, płacz i 
zgrzytanie zębów? (bo jest to książka płaczu i zgrzytania zębów) - wówczas 
człowiek przeniesie się w nasze czasy: tak, przyczyna jest tu: w bezradności 
chrześcijaństwa, w tym, że człowiek niezdolny jest urządzić swoje życie, niezdatny 
żyć ziemskim życiem. Jest to zrozumiałe od chwili, kiedy wyjaśnia się, że to nie 
Chrystus daje chleb, ale fabryka, jak mówią cynicznie i grubo nasze czasy. Wszyscy 
zapomnieli chrześcijaństwa. W jednej chwili zapomnieli. Bo nie ,pomaga, nie 
zapobiega ni wojnom, ni bezrobociu. Zawsze tylko śpiewa i śpiewa. Jak jakaś panna. 
Słyszeliśmy to już, długo słyszeliśmy. Teraz dość. A najstraszniejsze jest to, że 
wielu nawet nie domyśla się, że to wcale nie ludzkie serce sprawiło, że 
chrześcijaństwo przegniło, ale to chrześcijaństwo uczyniło takim ludzkie serce. 
Oznacza to płacz Apokalipsy. Bez tego nie byłoby nowego życia i nie byłoby 
nowego wiecznego bytu. Bez tego w ogóle nie byłoby Apokalipsy. Apokalipsa 
pragnie i potrzebuje nowej religii, woła o nową religię. W tym jej istota". 

Naturalnie, że z cytatu tego trzeba wiele odcedzić: możliwe, że jego 
brutalność, egzaltowane określenia, szalone uwznioślenia to rozanowski głos, 
rosyjski demonizm mesjański, ale można wywnioskować z tego, że postawa 
apokaliptyczna, bezlitosna krytyka wieku, gniewny profetyzm wyrywają się 
bezpośrednio z ludzkiego serca, które stało się bezbożne. Nigdzie nie jest tak 
konieczne brać jako środek obrony owo „blaspheme de ramour", jak w tym właśnie 
wypadku, gdyż nigdzie twórca nie potrzebuje tak bardzo usprawiedliwienia swego 
głosu i myśli. Jest mu coś do wybaczenia. Jednego jednak nie sposób poddać w 
wątpliwość: to, co mówi, pochodzi z jego wnętrza, które cierpi z powodu 
bezbożności. 

Przykład ten jest z pewnością dobry z jednego powodu: abyśmy odczuli, 
jakiego rodzaju jest kryzys religijny, o którym mówi Nietzsche. Nie jest on ani 
sentymentalny, ani dogmatyczny, ani socjalny, ani światopoglądowy, stoi ponad 
uczuciami, myślami i konkretnymi sytuacjami życiowymi, nie dotyczy smaku, ocen 
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czy postaw, jest przede wszystkim i poza wszystkim rozpaczliwym kryzysem 
egzystencji cierpiącej z powodu pustki. To, co w religijnej krytyce Nietzschego, jest 
bolesne i gorzkie, to dziki krzyk. Bezbożność, czyli to, co Nietzsche nazywa 
nihilizmem, to: niedostatek trahscendentu, ateizm, areligijność, zubożenie 
wewnętrzne, sprymityzowanie życia, owo „malum metaphysicum", którego 
oznakami są: ruina państw, nieporządki społeczne, krach ekonomiczny, rozpad 
praw moralnych, wszystko to sprzyja nowoczesnej technokracji, terrorystycznym 
strukturom państwowym, korupcji, obojętności, niepohamowaniu i degradacji. 
Centralnym punktem nowoczesnej apokalipsy jest - kryzys religii. 

IV 

Nie oznacza to, że trzeba zmieniać pierwotne stanowisko, co więcej, nawet 
bardziej niż kiedykolwiek przedtem nie można ani na moment zapominać, że może 
to wszystko nie jest wcale tak, o kryzysie nie ma w ogóle mowy, a i z religią nie ma 
problemów. Wszystko, co zostało wyżej przedstawione, brzmiało bardzo ciekawie, 
ale zupełnie nieprzekonywająco, by można było podzielać takie poglądy. Jeśli 
stanowisko to nie zmienia faktów, to na pewno chroni obserwatora przed uleganiem 
wpływom. Prócz tego daje prawo, by człowiek zadawał dalsze pytania. 
Rozpatrywanie jak zwykle znowu będzie drażliwe. Z dotychczasowych rozważań 
widać bowiem, że albo Europa rzeczywiście pogrążona jest w bezprzykładnym 
kryzysie, albo ci, którzy bez powodu napisali wyżej wymienione cytaty, mają 
niebezpiecznie chorą wyobraźnię. Trzeba więc poddać analizie rzeczywistą istotę 
tego, co określili oni mianem kryzysu religii. 

„Podstawowe fundamentalne pytania - pisze Keyserling - w jaki sposób 
rozumiem świat, jak głęboko go rozumiem. Wszystkie wrażliwe związki wzajemne 
naprowadzają na coś głębszego. I tak dalej w nieskończoność. Wynika z tego 
wniosek, że wiedza metafizyczna jest głębsza od doświadczenia; religijne 
przeżywanie świata nie oznacza innego sposobu, lecz głębsze fundamentalne 
duchowe przeżycie". Ludzkość, czyli nauka, filozofia, sztuka i światopogląd ostatnich 
czasów przestały czerpać z głębi przeżyć i popadły w bezduszność. Była w tym 
jakaś ślepota na transcendent. „E in Mensch kann an nichts anderen zugrunde 
gehen ais an einem Mangel an Religion" (Weininger). Jednak ślepota ta i 
bezduchowość nigdy nie jest zależna jedynie od człowieka. „Jeśli widzimy to - pisze 
Peguy - że metafizyka, filozofia, religia zatracają się, wtedy nie tylko musimy mówić, 
że zatracają się... W tymże czasie trzeba nam wiedzieć, że razem z nimi zatracamy 
się i my... Jeśli jakaś metafizyka, filozofia, religia zniknie z ludzkości, to w takim 
samym stopniu, a nawet większym, ludzkość ta zniknie z metafizyki, filozofii, religii". 
Stąd właśnie owo nietzscheańskie „antychrześcijaństwo" w całej swej istocie. 
Nietzsche widzi, że wiara chrześcijańska jest dla ludzkości stracona w swym 
głębszym wymiarze, ale w tym samym czasie, w jeszcze większym stopniu nawet, 
to ludzkość okazuje się stracona dla chrześcijaństwa. Cechą nowoczesnego 
człowieka jest nihilizm i ślepota na transcendent. Jeśli nihilizm się kumuluje, nie 
oznacza to jeszcze, by współczesny człowiek porzucił religię, która porzuciła jego; 
abstrahując od jego przekonań i od dystansu jaki ma wobec religii, on i tak pozostaje 
przy wyobrażeniu, w które subiektywnie już nie wierzy, i które nie ma obiektywnej 
historycznej realności ani potwierdzenia. To właśnie ów krańcowy nihilizm, który jest 
teraz u władzy w Europie. Światopogląd taki, jak pisze Loewith: „n ie jest jeszcze 
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Idealny jak ateizm, który nie wierzy już w Chrystusa, w Boga, ale zamiast tego 
wierzy w Nic, jak w jakieś ukryte bóstwo... ateizm z rozwoju naszych stosunków to 
tylko przedostatni efekt... tak jak naukowy pozytywizm poprzedzony był filozofią 
rozczarowania... Z powodu mankamentów jakiejś nowej wiary, póki co nie wierzą oni 
w nic... Człowiek teraz jest w takim przejściowym stanie, kiedy nie wierzy już w 
ogóle w nic i, nie zważając na to, wszystko zostawia po staremu... Nie wierzy w 
chrześcijaństwo, życie pozagrobowe, ale pozostaje wierny formom światowej 
eschatologii, odrzuca chrześcijańskie wyrzeczenie się, ale nie staje się przez to 
pewniejszy siebie". Tak jak pisze sam Nietzsche: „praktyka każdej chwili, każda 
intencja, wszystko co wiąże się z wartościowaniem, wszelkie zachowanie jest dziś 
antychrześcijańskie. Niemowlę jakiego potwora zniesie to karmienie nieprawdą, by 
powstał współczesny człowiek, który nie przejmując się niczym, nie wstydzi się, gdy 
nazywają go chrześcijaninem?". 

Po tym wszystkim można zadać sobie pytanie: jeśli świadomość 
nowoczesnego człowieka nie jest religijna, to jaka? Oczywiście, że włada nim nie 
głębia doznań, lecz empiryczna, nietranscendentna świadomość. Jego światopogląd 
nie pochodzi z góry, od Boga, ale z dołu, od człowieka. Świadomość 
nowoczesnego człowieka nie jest religijna, lecz humanistyczna. Nie ma zachwytu 
nad nadprzyrodzonym. Nie ma uniwersalnego postępowania. Nie ma istot 
kosmicznych. Równocześnie jest: racjonalistycznie, empirycznie i humanistycznie. Z 
tego wypływa wszystko, co nowoczesne: materializm, technokracja, socjalizm, 
orientacja ekonomiczna, maksymalizacja zysku, korupcja, polityka (znacząco 
humanistyczna), nowoczesne nauki (połowiczność rezultatów, niedostatki wielkich 
związków wzajemnych, prace laboratoryjne, filologia) - to przyczyny nowoczesnego 
kryzysu światopoglądowego, moralnego, socjalnego i ekonomicznego państw i 
społeczeństw. 

Wspaniale byłoby wierzyć, że pogląd ten to jedynie nietzscheańska 
„repoganizacja", jak to nazywa Keyserling, wezwanie do powrotu do pogaństwa. Ci, 
którzy wbrew temu wszystkiemu, nazywają siebie chrześcijanami, w końcowym 
efekcie są w takiej samej sytuacji: chrześcijaństwo w ogóle nie istnieje. Kierkegaard 
powiedział, że dziewiętnaście wieków, takie jak one były, trzeba wyrzucić przez 
okno z historii świata, tak jakby chrześcijaństwa w ogóle nie było i rozpocząć od 
nowa „praktykę" wchodzenia w chrześcijaństwo. Bierdiajew nie jest taki surowy, ale 
historię ostatnich czterech stuleci, czasy nowożytne, w całości wyklucza on z historii 
chrześcijaństwa. Zdaniem Eliota z kolei razem ze zmierzchem średniowiecza 
zakończył się pierwszy rozdział chrześcijaństwa. U francuskich pisarzy katolickich 
(Bloy, Peguy) znaleźć można dosłownie tą samą myśl o czasach nowożytnych. 
Wszyscy całkiem jednomyślnie przyczynę tego upatrują w humanizacji. Między 
typem na powrót spoganizowanych ludzi a chrześcijanami nie ma żadnej różnicy 
poglądów, jeżeli chodzi o prawdziwą przyczynę współczesnego kryzysu religii - jest 
nią humanizacja religii. Różnica polega na tym, że typ chrześcijański wierzy w nową 
żywotność chrześcijaństwa, a poganin - nie. „Chrześcijaństwo - pisze Evola - dziś 
już nie może być ratunkiem, jeśli zabrakło mu do tego siły stulecia wcześniej, gdy 
miało bez wątpienia wygodniejszą sytuację materialną, intelektualną i moralną. Czy 
mogłaby dziś znowu zapanować ta religia, jaka nie panuje w tej chwili nad sobą? 
Gdy tymczasem profanacka nauka, laicka kultura i masowy duch rosną w siłę?... 
Nie może już być mowy o kompromisach i przystosowaniu. Gra z kompromisami i 
dostosowywaniem się nie uczyniła niczego, by zapobiec zniknięciu zachodniej 
cywilizacji. Albo znów będzie jedna religia i transcendent znów się przejawi w niej w 
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sposób absolutny, albo cała religia nie będzie nic warta". Typ chrześcijański 
przyznaje, że religia chrześcijańska osiągnęła dotąd niewielkie znaczenie w historii 
ludzkości, ale przyczyną tego było to, że nie była ona „prawdziwa" i okres ten 
następuje właściwie dopiero teraz. W tym samym czasie oba kierunki myśli stykają 
się w jednym punkcie: jest to bezwzględny i bezlitosny sąd nad tym, co nazywają 
humanizmem. 

V 

W krytyce humanizmu, oprócz Nietzschego, Evola poszedł najdalej. 
Nakreślił on ogólne zarysy dziejów humanizacji. Punktem wyjścia jest starożytne 
królestwo Boże. Ten arystokratyczny porządek kastowy „nie jest figurą retoryczną, 
ale najprawdziwszą realnością - naszej kulturze brakuje przecież wizji królestwa, co 
jest właściwością polityka: laika i profana". Królowie - bohaterscy basileusowie - to 
uniwersalistyczne istoty kosmiczne. Chodzi tu nie o alegorię, ale o metafizyczną 
realność. Król - Słońce, który obdziela życiem, którego „prawo władzy pochodzi z 
nieba", który istnieje nie poprzez działanie, a przez promieniowanie (wei-wu-wei, 
według Lao-Tsy, co można przetłumaczyć „działanie bez działania"), który 
reprezentuje i oznacza nadprzyrodzoność, który daje każdej ludzkiej istocie 
transcendentną pewność. Królewski porządek to porządek kastowy: zasady, miary, 
granice, formy. Do tego formuje się prawo, sądownictwo, gospodarkę, moralność, 
sztukę. Wszystko jest święte, bo cały świat jest zrytualizowany i sakralny. 

Na początku królestwo zostało zamienione przez papiestwo. Potem 
nastąpiła władza magnatów i rycerzy. Na koniec mieszczaństwa i proletariatu. Tak 
wygląda proces humanizacji w historii. Wyjaśnieniu go poświęca Evola największą 
część swojej książki. Dziś dawna „matka", istota szlachetna, odsunięta została 
całkowicie od rządzenia i od „sądu", a jej miejsce zajęły istoty niższego porządku. 
Przyczyną spustoszenia Europy jest humanizacja: zniesienie bariery kastowej -
pozytywistyczna nauka i władza filozofii - wiara w mechanizmy techniki i rządzenia. 
Władza nie jest mechanizmem, a transcendentną rzeczywistością. Kasty wiedne tak 
długo padają, dopóki nie ugrzęzną na zawsze i się już więcej nie podniosą, a do 
władzy dochodzą ich sługi. Zwycięstwo ruchu demokratycznego - pisze Ortega w 
„Democratia morbosa" - przeciw temu, co uprzywilejowane, kastowe, konstytucyjne 
itp., to moralna perwersja, to właśnie to, co nazywa sie plebejskością". To czasy III 
Międzynarodówki, kiedy wierzono, że praca podtrzymuje społeczeństwo. Istota 
niewolnictwa: praca. „ W ogóle o niewolnictwie tylko dziś można zacząć rozmowę". 
„Narzędzia życia stały się ważniejsze niż samo życie, więcej nawet: narzędzia 
pogrążyły życie w narzędzia" (Evola). (Człowiek jako „konsument", jako „podatnik", 
jako „materiał ludzki" - statystyczny światopogląd etc.) Równolegle z tym procesem, 
kiedy mądrość, czyli wiedza sakralna zamieni się w „naukowość" i będzie dostępna 
dla każdego, rozum socjalizował się będzie tak samo jak władza. „Wiedza jest tak 
samo arystokratyczna, indywidualna, prawdziwa, substancjonalna, organiczna, 
jakościowa, jak nauka - cywilizacyjna, demokratyczna, abstrakcyjna, socjalna, 
niwelująca i ilościowa". W kulturze wszystko jest jak najściślej powiązane: władza 
jest tylko inną stroną tego, czym jest wiedza, porządek społeczny inną stroną tego, 
co sztuka, gospodarka, moralność, zaś najwyższym szczytem, a także największą 
głębią jest - kosmiczna świadomość człowieka: tym jest właśnie religia." „Jeśl i 
ludzie nie przyznają takich autorytetów w duchowym porządku - pisze Guenon - to 
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nie przyznają i władzy, i profani dotykają świętości... infernaine sądzi niebiańskie, 
głupiec stoi nad mędrcem, błąd pokonuje prawdę, ludzkie zamienia boskie, ziemia 
odgrywa rolę nieba..." W ludzkiej świadomości humanum zastępuje miejsce divinum: 
tak przetwarza się religia - na początku zamiast związku z transcendentem w religię 
współczucia i miłosierdzia, potem zaś w religię braterstwa, równości, czyli religia 
Boża przekształca się w religię ludzką, tak niebo zamienia się w ziemię, sakralne w 
socjalne, mądrość w naukę, poezja w filologię, sztuka w wirtuozyjne pokazy, a 
człowieczeństwo w t łum. To jest właśnie owo „oddolne barbarzyństwo", jak pisał 
Ortega; „crowd-mindensses", jak mawiają Amerykanie; "niwelacja", jak chciał 
Kierkegaard; "Sklayenmoral", jak określał Nietzsche. (...) „Świadomość 
nowoczesnego człowieka, zostawiając na boku wszystkie inne aspekty, odnosi się 
wyłącznie do nagiego humanistycznego porządku... i oznacza to tylko tyle, że 
pozbawia sensu własne życie. A pozbawić się sensu to pozbawić sie własnego 
życia, to sfałszować zasady, przemieszać kasty, uczynić kosmos chaotycznym... to 
tak, jak obrać drogę do upadłego świata, gdzie wszystko zależy od przypadkowości, 
i gdzie w końcu wszystko rozmywa się i niszczeje" (Evola). Tylko w ten sposób 
mogła powstać nowoczesna ekonomia materialistyczna, czołobitna wobec zasad 
materii - „economic determinism is today a God before whom we fali down" (Eliot). 
Nowoczesny humanistyczno-socjalno-ekonomiczno-ateistyczno-cyniczno-naukowy 
człowiek to właściwie „ typ z upadłego świata, jak pisze Bierdiajew, wtóruje mu 
Christiansen, który stwierdza, że nowoczesny człowiek jest rezultatem 
demonicznego wyrodzenia się, zaś Evola uważa, że współczesny t łum to „powrót 
dawnej totemistycznej hordy, rozprzestrzenianie się plebeizmu, zbliżenie do 
homogenicznego aglomeratu, efekt demona kolektywizmu". „T ł um nieuchronnie 
demoralizuje się, jeśli staje się bezreligijny, po prostu rozkłada moralność, ponieważ 
na swej bezreligijnej drodze natyka się na materializm" (Boerger). Stąd właśnie 
niwelacja nowoczesnego człowieka, ta dwulicowość współczesnej twarzy: „cezar 
razem z lokajem", jak pisze Romier, terrorysta i niewolnik. Niewolnictwo jednak nie 
jest już tylko stanem społecznym, ponieważ wyszło poza społeczeństwo: 
współczesny człowiek jest „pariasem", jak twierdzi Evola. To wypływa z jego 
wnętrza - niewolnika nie czynią okoliczności, ale to, że urodził się niewolnikiem w 
duszy i nie wie czemu innemu miałby służyć (praca jako największa godność) - nie 
relacje uczyniły go niewolnikiem, lecz właśnie to. Dlatego tyle w nim 
niesamodzielności, niepewności, podatności na wpływy, bezkształtności, 
„ ignorance", ograniczenia i ślepoty na transcendent. Między społeczeństwem, a 
człowiekiem zachodzi korelacja: określonym ludziom odpowiadają określone 
społeczności - królewscy ludzie, królewski porządek; wyrzutkom i pariasom 
odpowiada rozkład, chaos, infernalność i jest to już nie społeczeństwo, ale stan 
pozaspołeczny; człowiekowi kosmicznemu odpowiada „piękny porządek", 
humanistycznemu chaosowi: socjalizm, nauka, krach gospodarki, ogólnie mówiąc, 
bezreligijność. 

VI 

Gdyby teraz zapytał ktoś, ale nie pisarza kryzysu, tylko krytyka literatury 
kryzysu, albo postronnego obserwatora, jaki wniosek wyciągnąłby z powyższego, to 
należałoby odpowiedzieć następująco: na szczytach europejskiej duchowości 
poczynając od XVIII wieku odczuwalne jest wyraźne zaniepokojenie. Być może 
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pierwszym znakiem tego niepokoju była książka Monteskiusza o rozpadzie 
imperium rzymskiego. Pojawiła sie tam na początku zawoalowana krytyka wieku, 
która rozkwitnąć miała z czasem we współczesnej apokaliptyce. Głos okrzepł, 
poważniał, stawał się coraz bardziej donośny - aż do Nietzschego, u którego 
osiągnął najwyższy punkt, ale równocześnie z którym skończył się. Po Nietzschem 
można wyróżnić dwa nurty: pierwszy - krytykuje dalej i wpada w rozpacz, drugi -
wychodzi od tego punktu, do którego dotarł Nietzsche, i jeśli nawet nie wie, jak 
wyrazić, a jeszcze mniej jak rozwiązywać problemy, to z pewnością daje nam 
odczuć ich wagę. Możliwe, że zachodnia kultura zniszczy się sama. Ludzkość 
wyczerpała się z kultury. Możliwe, że najbliższych sto lat przyniesie nam wielkie 
zmiany, a możliwe, jak dowodził Nietzsche, wszystko to nie jest takie ważne, gdyż 
istota problemu znalazła się gdzie indziej. Cywilizacja, być może, przeżyła się, ale 
ludzkość pozostanie, i być może rację ma Valery, kiedy mówi: „ rozum tyle razy musi 
się pomylić, ile razy wyciągnie z życia niesprzyjające wnioski dla siebie". Być może 
rzeczywiście jest kryzys, ale apokaliptycy wyolbrzymiają go. Najważniejszy jest 
człowiek. Temu człowiekowi nie grozi niebezpieczeństwo. Takie książki, jak np. 
Erwina Reisnerea, który postrzega „historię jako wpadanie w grzech i drogę, która 
wiedzie do Sądu Ostatecznego", są tak samo bezpodstawne, jak apokalipsy 
Rosjanina Rozanowa czy Francuza Bloya. Książki te są lepszymi oznakami kryzysu, 
niż utworami krytycznymi. Pogląd, że kryzysu nie ma w ogóle, można utrzymać, ale 
jest to tak samo zbędne, jak twierdzenie, że kryzys jest przeznaczeniem. Ponieważ 
ten, kto zaprzecza kryzysowi, odrzuca rzeczywistość. Wystarczy rozejrzeć się wokół 
siebie po świecie, a w sposób namacalny odczuwać się będzie cały szereg 
kryzysowych sytuacji. Jednocześnie tak samo odrzuca rzeczywistość ten, kto widzi 
we współczesnym świecie nowy potop albo wędrówkę ludów. Valery mówi, że 
położenie świata nigdy nie jest bez wyjścia, bo nigdy nie zależy od tych, którzy nie 
wierzą w życie, ale od tych, co weń wierzą. To właśnie historia nie raz już 
udowodniła. 

Jeśli chodzi o sposób rozwiązania kryzysu, to myśl najwybitniejszych 
przedstawicieli duchowości jest w miarę dostatecznie jednorodna. ,, Świat - pisze 
Evola - dopiero teraz uświadamia sobie przeczucia swojego coraz bardziej 
mrocznego losu, ale już setki lat trwają przyczyny, które spowodowały wewnętrzną 
degradację duchowych i materialnych stanów do tego stopnia, że dla większości 
ludzi zagubiła się już nie tylko droga, która wiedzie do zdrowia i normalności, ale i 
możliwość tego, aby w ogóle zrozumieć, co oznacza zdrowie i normalność... Faktem 
jest, że dzisiejszy człowiek nie jest w stanie znaleźć w przeszłych epokach niczego, 
co mógłby na nowo przetworzyć w historię". „Na ile to konieczne, idealny byłby 
rozpad i bunt... wielki całościowy katharsis... obowiązkowa i bezlitosna rozbiórka... 
tak, aby każda rzecz nabrała na nowo sensu, aby wszystko, co tak niskim 
sposobem odarte zostało ze świętości, pojawiło się w nowej czystości..." Narastanie 
kryzysu nie jest niebezpieczne, wręcz odwrotnie: jest ono prawidłowe, gdyż 
przyspiesza rozwiązanie kryzysu. To pogląd Nietzschego: nie konserwować 
dzisiejszego świata, ale wpływać, aby czym prędzej wyrzucił on z siebie to, czego i 
tak trzeba się pozbyć. 

Wygląda na to, że jedyna przyczyna kryzysu związana jest z tym, co mówi 
Prinzhorn: „osobę ludzką, tak samo jak miejsce człowieka w świecie można 
zrozumieć tylko religijnie". Religia zaś oznacza to, do czego nawołuje Evola: „niech 
sam człowiek odkryje najgłębsze korzenie własnego życia". Rezultat tego nawrotu 
brzmi: „jeśli jakieś państwo nie jest święte, wtedy nie jest państwem", „jeśli władza 
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nie opiera się na religijnych zasadach, wówczas nie jest władzą", „ trzeba nareszcie 
przebudzić się i skoczyć na równe nogi... gotowi na to, by zedrzeć brudną skórkę 
retoryki, sentymentalizmu i religijnej hipokryzji, tego wszystkiego, co wypełni ło i 
zhumanizowało Zachód..." „Nauka zawęża się ku głębszej rzeczywistości 
człowieka... wraz z tym istnieje konieczność świętej, intymnej, tajemniczej, twórczej 
wiedzy..." „Doskonałą pomyłką jest myśleć, że państwo może być czymś innym niż 
civitas diaboli, pod warunkiem że nie zmartwychwstanie imperium...". Zwiastunami -
strażnikami (ergegoroi) - tego świata są specyficzni ludzie. Ich zachowanie jest 
takie: „wykluczają siebie z ogólnego rozkładu, przyspieszają rytm tzw. .przesuwania 
czyli dążą bezpośrednio do tego, aby dana epoka historyczna czym prędzej 
dobiegła końca - z jednej strony cierpliwie, wytrwale i bezlitosną pewnością rujnują, 
z drugiej zaś od nowa stwarzają świat". Evola prawie dosłownie mówi to, co 
Nietzsche i jego współcześni: Ortega, Valery, Keyserling. Tak samo widzi on rozkwit 
nowego typu człowieka wśród nieporządku rzeczy, a jego myśl współgra z 
poprzednikami, kiedy pisze, że „zbędne jest mówienie o politycznych, socjalnych 
czy ekonomicznych reformach, gdyż myśl, która takimi drogami chce dojść do 
odnowy, po prostu jest śmieszna - to tak jakby ktoś na chore ciało przyklejał plastry, 
wtedy gdy krew jest zatruta". 

Literatura na temat rozwiązania kryzysu jest w ogóle tak samo warta uwagi, jak 
sam kryzys. 

Bela Hamvas 

(tłumaczyła Natalia Korszyńska) 
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ZDZISŁAW SZMAŃDA OP 

INNEGO KOŃCA NIE BĘDZIE 

Dies irae, dies Ula 
solvet saeculum in favilla, 
teste David cum Sibylla... 

W dzień końca świata 
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć. 
Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 
W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 
Powiada przewiązując pomidory: 
Innego końca świata nie będzie, 
Innego końca świata nie będzie. 

Czesław Miłosz, "Piosenka o końcu świata". 

Coraz trudniej jest czuć się w naszym świecie jak w domu. Zmiany 
następują tak szybko, że ledwie dajemy sobie radę z ich rejestracją, nie mówiąc już 
o wkomponowaniu ich w nasz obraz świata. Dotyczy to również przekonań 
związanych z tym, co będzie "potem" - czy będzie i jakie będzie. Wyobraźnia nie 
nadąża za nauką, techniką czy nawet współczesną filozofią i teologią. Zadomowił 
się w niej średniowieczny obraz przyjścia Pana z trąbami archanielskimi, 
kataklizmami, jękiem potępionych i świętymi wznoszącymi się w glorii chwały. Nasze 
- czyli mieszkańców Europy - późniejsze doświadczenia zmąciły ten obraz. 

64 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



Przestało być oczywiste, że niebo, jako miejsce zamieszkania Boga, jest w górze, a 
potępieni smażą się w siarce. Wiele elementów, które tradycyjnie (zwłaszcza w 
malarstwie) kojarzą się z obrazem Sądu Ostatecznego, zostało zakwestionowanych 
jako naiwne i niepoważne, ale nie powstał żaden alternatywny sposób 
przedstawienia rzeczy ostatecznych. Tak więc kiedyśmy dorośli, odrzuciliśmy 
dziecinne wyobrażenia, ale nasza wyobraźnia nie otrzymała niczego w zamian. 
Ponieważ świat abstrakcji nie jest domem, w którym mieszka na co dzień większość 
ludzi, więc wraz z obrazem cały problem został zepchnięty w cień. Pogodziliśmy się 
z tym, ale gdzieś w głębi pozostało pragnienie posiadania klarownego obrazu 
świata, w którym wszystko jest na swoim miejscu. Nie tęsknimy za kataklizmami, ale 
potrzeba ładu zdaje się być większa od pragnienia życia w zgodzie ze wszystkimi 
osiągnięciami współczesnego świata. Mieszka w nas "Sąd Ostateczny" Memlinga, 
ale dla rozumu jest on już tylko muzealnym eksponatem. Stąd problemy i brak 
harmonii. 

E S C H A T O L O G I A W Y P I E R A N A 

Szczególną rolę w destrukcji wrażliwości eschatologicznej odegrało 
Oświecenie, a zwłaszcza mit postępu. Oszałamiający rozwój nauki i techniki uczynił 
możliwymi rzeczy dotychczas niemożliwe i wręcz niewyobrażalne. Ta sytuacja 
odsłoniła słabość tego rodzaju chrześcijaństwa, które w niebie szuka tylko 
spotęgowanej możliwości realizowania przyjemności bez jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji. Kiedy wydaje się, że wszystko to będzie możliwe już tutaj, w 
doczesności - hipoteza nieba przestaje być potrzebna. Gorzkie owoce tych iluzji 
przeżyli prawnukowie tych, co w nie wierzyli. Tymczasem pragnienie zbudowania 
raju na ziemi, które nawiedzało ludzkość od niepamiętnych czasów, zachowuje 
swoją żywotność. Pokusa samozbawienia ofiaruje niezależność od zewnętrznego 
porządku. Rozwiążemy odwieczne problemy ludzkości na naszych warunkach i na 
naszą modłę. Domorośli mesjasze czynią najwięcej szkód, bo obiecują nadzieje, 
których nie są w stanie zrealizować. Pytania o miłość i śmierć, o sens nie dają się w 
sposób rozsądny zredukować do doczesności. Dążenie do nieskończoności i pełni 
jest w człowieku tak silne, że próby wyparcia go kończą się klęską albo przynajmniej 
zgodą na życie skarlałe i okaleczone. Słusznie św. Tomasz był przekonany, że 
naturalne pragnienie nie może być próżne, nie pojawia się bezpodstawnie. 
Namacalnie doświadczyliśmy tego ucząc się dopiero na własnych błędach. 

Może - w końcu - świat, który zaufał nauce i technice, tak zdecydowanie 
odrzuca wizję końca, bo wszystko, co dla niego jest drogie, w obliczu wieczności, 
obraca się w nicość. Technika nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. 

J E D N A K A P O K A L I P S A 

Pobożne życzenia nie uchroniły ludzkości przed katastrofami i wojnami, a 
ich skutki pogłębił szok wynikający z kontrastu między wielkimi nadziejami, 
pokładanymi w rozwoju nowoczesnego świata, a dwudziestowiecznym 
totalitaryzmem, który pełnymi garściami czerpiąc z osiągnięć ówczesnej wiedzy, 
wykorzystał ją w sposób optymalny przeciwko ludziom. Doświadczenie takiego 
rozdźwięku między oczekiwaniami, a ich opaczną realizacją zachwiało wszelkimi 
wartościami. Dawne punkty odniesienia, konstytuujące kryteria odróżniania dobra od 
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zła zostały wcześniej odrzucone, a nowe straciły rację bytu (niestety nie całkowicie, 
mit postępu wykazuje zdumiewającą żywotność, nawet w obliczu faktów 
stawiających go pod znakiem zapytania). Konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
cynizm. Wobec upadku etyki technika staje się naczelną wartością. Sztuka życia 
polega na osiągnięciu celów możliwie najskuteczniej - i to zdaje sie być jedynym 
kryterium odróżniającym już nie dobro od zła, ale to, co warto robić, co się opłaca, 
od tego, co takim nie jest. Taka jest odpowiedź na kataklizm ludzi "mocnych" i 
zdecydowanych. Ludzie słabi tworzą sobie eschatologię uproszczoną i prymitywną. 
Oczekiwanie na cud i rezygnacja z własnej wolności oraz odpowiedzialności w 
kształtowaniu świata charakteryzują taką postawę. 

C Z E G O U C Z Y H I S T O R I A 

Idea końca świata nieco się więc zdewaluowała. Jako ludzkość przeżyliśmy 
już tyle obiecywanych końców, że kolejne zapowiedzi nie robią już na nas takiego 
wrażenia. Problemy to zresztą nie nowe. Gmina chrześcijańska w Tesalonikach 
oczekująca rychłego powrotu Mesjasza, Joachim da Fiore czy wreszcie 
najróżniejsze współczesne sekty millenarystów, aby zestawić zjawiska z różnych 
czasów i kręgów kulturowych - dają o tym świadectwo. Próby ustalenia dnia końca 
czasów nie powiodły się. Również wszelkie rodzaje historycyzmu skompromitowały 
się już wystarczająco. Nie da się - jak to doskonale ukazał CS. Lewis - przy pomocy 
rozumu i posiadając tak wycinkową wiedzę o rzeczywistości, jaka jest nam dana -
ustalić, jaki sens w Planie Dziejów miało jakieś wydarzenie i na tej podstawie 
przewidywać dalszy przebieg wypadków. Z tego, co działo się kiedyś, tylko część 
została zapisana, z tych zapisów tylko część dotrwała do dzisiaj, z tego tylko część 
dało się odczytać - i tak dalej. Nie są to dane wystarczające do kompletnej 
rekonstrukcji przeszłości, a tym bardziej nie wystarczają do ustalania praw 
rządzących dziejami i przewidywania przyszłości. To jest domena wiedzy Boskiej, 
nam niedostępna. 

Cóż jednak przeszkadza przyjąć, jako fakt objawiony, że historia nie jest 
monotonnie obracającym się, ciężkim walcem, który cyklicznie wydobywa spod 
siebie i ukazuje na powierzchni te same konstelacje wydarzeń? Dlaczego historia nie 
miałaby się skończyć w jednym punkcie, który będzie jej wypełnieniem, po którym 
zacznie się zupełnie nowa rzeczywistość? Początkowo brzmi to jak herezja 
kulturowa. Tak jesteśmy przywiązani do konstytuującej nasz świat i nasze 
człowieczeństwo roli historii (w przeciwieństwie do światów rządzących się prawami 
mitu), że jej odrzucenie nie kojarzy się z wypełnianiem, ale z ruiną. Jednak również 
życie wieczne na ziemi, przynajmniej dla jednostki, wydaje się być nie do zniesienia. 
Można rozważać wieczność w sensie gatunkowym, ale to, rzecz jasna, nikogo nie 
satysfakcjonuje. 

Tak czy inaczej - wieczność wydaje się być monotonią pozbawioną ruchu. 
Tymczasem ta rzeczywistość, która tak bardzo różni się od naszej, historycznej, 
wcale nie musi być nudna, jeśli oznacza wieczne kontemplowanie Absolutu, którego 
głębi nigdy nie zdoła się wyczerpać. 

56 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



W S P Ó Ł C Z E S N A E S C H A T O L O G I A C Z Y L I F I N D E S I E C L E 

O ile posttotalitarne eschatologie stały się karykaturą, o tyle przetrwało w 
Europie przekonanie, że czas zmierza w jakimś kierunku. 

Poczucie, że coś się kończy, towarzyszy nam i spędza (przynajmniej 
niektórym) sen z powiek. Trudniej jest powiedzieć co jest tym czymś. Raczej mamy 
do czynienia ze zjawiskiem schyłkowości niż eschatologią. Odkrycie Fukuyamy, że 
cywilizacje są śmiertelne - zdawałoby się tak oczywiste - wywołało pewien wstrząs. 

Wiele już napisano na temat kryzysu kultury zachodniej. Dominujące 
obecnie tendencje kulturowe mają wpływ destrukcyjny na całość naszego świata. 
Nie jest przesadą, że nosi on w sobie ziarna śmierci. Dotyczy to nie tylko sfery 
aksjologicznej, ale po prostu struktury cywilizacji, która podcina własne korzenie. 
Można zaryzykować stwierdzenie o swego rodzaju kulturowym AIDS. Świat 
zachodni (mam tu na myśli również Polskę) traci zdolność bronienia się przed 
agresją - nie tyle zbrojną, ile dotyczącą sfery kulturowej i mentalności. Bardzo silne 
stają się tendencje, które domyślane do końca i zrealizowane, wysadzą Europę w 
powietrze. Jeśli uznamy, że kultura, w której żyjemy, została ufundowana na 
skrzyżowaniu chrześcijaństwa i tradycji helleńskiej, to nurty obecnie dominujące, 
były dotychczas w tej tradycji marginalne. One również należą do tradycji 
europejskiej, ale nigdy dotąd nie stanowiły jej rdzenia. Wymieniać symptomy tego 
przełomu można by długo, więc spójrzmy pobieżnie tylko na kilka z nich. 

Hannah Arendt ukazała kilka klasycznych opozycji, które w XIX wieku 
uległy przewartościowaniu. Vita activa stało się ważniejsze niż vita contemplativą, 
absurd bardziej wyrazisty niż sens, tradycyjne wartości uległy zakwestionowaniu. 
Można by to uzupełnić o jeszcze kilka zjawisk. Prawda w nauce jest często jedynie 
rodzajem konwencji, a w sztuce formą swobodnej autoekspresji. Wiara jest coraz 
mniej przeżywana jako droga do wolności, a coraz bardziej jako wędzidło 
ograniczające swobodę ludzkich działań. Wiara nie tylko religijna, ale także 
rozumiana jako podstawowe zaufanie do świata, przekonanie, że jest on sensowny i 
mówi nam coś o rzeczywistości nie tylko materialnej. W miejsce wiary pojawia się 
przekonanie, że "gdzieś tam coś istnieje" (trudno nawet do tego "czegoś" odnieść 
określenie Absolutu - tak bardzo jest ono nieokreślone), ale wszelkie dogmaty są nie 
do przyjęcia. Mistrzowie podejrzeń święcą triumfy, a zdrowy rozsądek ze wstydem 
udaje się na wygnanie. W końcu staje pytanie: co jest bardziej wyraziste w 
rzeczywistości - aspekt demoniczny czy dobro, miłość czy trwoga? Wiadomo: niebo 
jest nudne. 

Cały ten obraz jest oczywiście wycinkowy i przejaskrawiony, ale daje do 
myślenia. Oczywiście jest problemem, jak zdefiniujemy Europę, bo może się okazać, 
że zjawiska kulturowe, które właśnie obserwujemy, są manifestacją inaczej 
rozumianej europejskości, a na utyskiwania niezadowolonych konserwatystów ludzie 
o innej wizji odpowiadają: jeśli ten świat jest zepsuty, to daj nam Boże do końca żyć 
w takim zepsuciu. Ten styl myślenia jest jednak postawą ślepca, który z głębokim 
zadowoleniem idzie prosto do przepaści, będąc przekonanym, że jest to droga 
realizacji jego wolności. Albo inaczej: kiedy wróbel przekonany, że jest rybą, usiłuje 
pływać, albo hipopotam, chcąc latać, skacze z wysokiej skały, efekty zawsze bywają 
opłakane (chociaż skądinąd doskonale rozumiem pragnienie latania). Nie można 
bezkarnie występować przeciwko naturze ani przeciwko kulturze, która w tej naturze 
jest zakorzeniona. 
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Co to wszystko jednak oznacza? Czy świadomość kryzysu jest tylko 
niepokojem chrześcijan i szlachetnych konserwatystów zatroskanych o kulturę, w 
której jest zakorzeniona ich wiara? Czy są to znaki końca świata czy tylko 
degeneraci pewnej formaq'i kulturowej? A może wspólnym mianownikiem tych 
wszystkich zjawisk jest niezdolność widzenia celu, do którego zmierzamy? Właśnie 
oglądanie rzeczywistości z perspektywy ostatecznego celu jest istotą podejścia 
eschatologicznego. Takie spojrzenie umożliwia odczytanie sensu i ukierunkowanie 
działań. 

W niejednym trudnym momencie okazywało się, że Europa ma w sobie 
zdolności podnoszenia się z upadków i pokonywania kryzysów. Również 
doświadczenie schyłkowości może mieć swoje dobre strony. Może ono wyzwolić 
przekonanie, że na ziemi nie jesteśmy w stanie - jako ludzie, jako społeczeństwa -
zapewnić trwałości temu, co wspólnymi siłami zbudowaliśmy i potrzeba innej siły, 
aby podtrzymać ład w świecie i zapewnić przetrwanie temu, co rzeczywiście 
wartościowe, co zasługuje na przetrwanie, a co tu, na ziemi, wiecznie trwać nie 
może. Jest to również doświadczenie oczyszczające dla samego chrześcijaństwa. 
Przeżycie kruchości konkretnej kultury, w której chrześcijaństwo było zakorzenione i 
w której znajdowało oparcie musi budzić przekonanie o transcendencji 
chrześcijaństwa. Jest niezwykle ważne, aby było ono zakorzenione w kulturze, ale 
jednocześnie nie może być przez nią zniewolone i traktowane instrumentalnie. Przez 
całe wieki obyczaj, wpływ (dla innych presja) społeczności podtrzymywały wiarę. 
Dawało to poczucie siły i stabilności, ale jednocześnie stanowiło zalążek możliwej 
klęski wiary, gdy zabraknie podparcia socjologicznego. Pozytywnym przykładem 
może tu być Kościół starożytny, który przetrwał upadek świata antycznego, choć był 
w nim głęboko zakorzeniony. 

S Z U K A J Ą C Ź R Ó D E Ł 

Na czym polega zatem istota przesłania chrześcijańskiego? Człowiek jest 
istotą znajdującą się na granicy: doczesności i wieczności, materialności i świata 
ducha. Ten sposób egzystencji ujawnia się również w biblijnych przekazach 
dotyczących rzeczy ostatecznych. W tekstach Ewangelii przemieszane są fragmenty 
mówiące o lokalnych kataklizmach i "apokalipsach" z zapowiedziami ostatecznego 
końca. W Apokalipsie św. Jana nawet Tysiącletnie królestwo znajduje się w 
głównym zrębie dotyczącym jeszcze doczesności, a dopiero ostatnie rozdziały 
różnią się, dając wizję radykalnie innego świata. Jest w Apokalipsie sporo aluzji 
historycznych, ale cała Księga jest głównie zapowiedzią drogi Kościoła do 
Niebieskiego Jeruzalem, drogi, która już się zaczęła i będzie trwała aż do końca. 
Teksty mówiące o kataklizmach wskazują na jedną zasadniczą prawdę: że świat, w 
którym żyjemy, nie jest trwały, że nie da się tu zbudować wiecznego miasta. To jest 
istotny element przekazu chrześcijańskiego - człowiek jest zawieszony między 
niebem a ziemią, ojczyzna nasza jest w niebie, a tu jesteśmy przechodniami. 

Tymczasem, kiedy wczytamy się uważnie w Ewangelię i przekazy 
wczesnochrześcijańskie, ze zdumieniem zobaczymy obraz inny niż popularna wizja 
średniowieczna. Wszystkie zwiastuny wypełnienia się czasów nie są złą nowiną. "A 
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 
wasze odkupienie" (Łk 21,28). Nie jest zatem niczym dziwnym, że pierwsi 
chrześcijanie przyzywali przyjścia Pana - Marana tha - i było to wezwanie radosne, 
moment spełnienia się nadziei. Życie wieczne jest owocem miłości Boga, który nie 
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stworzył ludzi ku śmierci, ale ku życiu, i obficie się dzieli tym, co posiada w pełni. Co 
więcej: życie wieczne nie jest rzeczą, darem, który ktoś może wziąć do ręki i odejść. 
Jego istotą jest zjednoczenie z Bogiem. On jest życiem ludzi i im bliżej Niego 
jesteśmy, tym bardziej nosimy już w sobie zaczątek przyszłej pełni radości. Jezus 
Chrystus jest życiem wiecznym chrześcijan i dlatego, w pewnym sensie, koniec 
świata dzieje się już teraz. On się rozpoczął wraz z przyjściem Chrystusa i będzie 
się wypełniał aż do ostatecznego końca. Natomiast tego, kiedy nadejdzie ów dzień, 
nie wie nikt, nawet Syn, tylko Ojciec, więc wszelkie próby określenia go muszą 
spełznąć na niczym. Wszystkie zapowiadane wydarzenia potwierdzają tylko, że ów 
dzień przyjdzie na pewno. Ważne są więc nie spekulacje i operacje na liczbach, ale 
gotowość na przyjście Pana w każdym momencie. 

R A D Y K A L N A T R U D N O Ś Ć 

Święty Jan pisze o nowej ziemi i nowym niebie. Nasza niewiedza polega na 
nieznajomości proporcji. Czego będzie więcej w przyszłej rzeczywistości: owej 
"nowości" czy też "ziemi i nieba", czyli tego, co doświadczamy już teraz? Są to 
pytania, na które nie ma odpowiedzi. "Ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało..." 
Paruzja jest wydarzeniem całkowicie odmiennym od wszystkiego, czego tu 
doświadczamy - rzecz dzieje się na pograniczu świata zanurzonego w historii i 
świata wolnego od niej. I - paradoksalnie - to właśnie owo zapowiedziane i pewne 
przyjście końca jest podstawą nadziei. Gdyby historia miała trwać zawsze, 
żylibyśmy w fatalistycznym kole czasu, z którego zmęczony świat nie mógłby się 
nigdy wydostać. Śmierć jest miłosierdziem, jest osiągnięciem celu (o czym mówi 
greckie słowo telos), co oczywiście nie łagodzi ani trochę jej dramatyczności. 

O tym innym, radykalnie nowym świecie, święty Jan mówi tylko przez metafory. 
Nowe Jeruzalem jest opisane w Apokalipsie jako miasto zbudowane z drogocennych 
kamieni, z których każdy ma swoje symboliczne znaczenie. Nie miejsce tu, aby 
analizować bogatą symbolikę Księgi. Dość, że wszystkie te symbole wskazują, iż po 
tamtej stronie odnajdziemy to wszystko, co w nas najlepsze i to, co w naszym 
świecie jest najbardziej Boże - niewiarygodnie zwielokrotnione i oczyszczone - a 
wreszcie samego Boga, którego już nie będzie trzeba poszukiwać w trudzie, bo całe 
życie będzie spotkaniem z Nim."(...) i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z 
NIMI. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. (...) i odtąd już 
nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg 
będzie nad nimi i będą królować na wieki wieków" (Ap 21, 3-4; 22,5). 

Eschatologia nie powoduje alienacji. Ona daje dystans - możliwość 
zobaczenia tego, w czym tkwimy po uszy z odległości, pozwala lepiej odróżnić 
rzeczy ważne od nieważnych, rzeczy cenne od nic nie wartych, dobro o zła. 
Potrzeba tylko gotowości aby, kiedy Pan przychodzi, nie został odrzucony. Raz już 
tak się zdarzyło. Przyszedł jako ubogi wędrowiec i nie przyjęli Go. 

Zdzisław Szmańda OP 
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PAWEŁ LISICKI 

JESIENNE PRZEBUDZENIE 

Co zadecydowało ostatecznie o tym, że zacząłem spisywać własne myśli? 
Czy to, co piszę, jest wyznaniem wiary? Gdybym ją w pełni miał, zapewne tak. A 
więc rachunkiem sumienia? Być może, być może cierpienie nauczyło mnie, czym 
jest grzech. Ale tu muszę zachować ostrożność. Grzech, do niedawna, nic dla mnie 
nie znaczył. W każdym razie wolę pisać, niż milczeć. Czy to dowód, iż pogodziłem 
się z losem? Nie potrafię tego ocenić. Jeśli bowiem coś zrozumiałem, to to, że owo 
pogodzenie nie ode mnie zależy, że jest dane. Nawet więcej: jest darem. 

Obecnie minęło to, co najbardziej bolesne i nieznośne - gorączka 
oczekiwania i płoche nadzieje. Czeka mnie już tylko sam koniec, ostatnie spazmy 
bólu, które i tak wytrąciłyby mi pióro z ręki. Zdumiewam się własnym spokojem. Nie 
są go w stanie podważyć już żadne wątpliwości, żadne pytania. Do niedawna każde 
z nich wystarczyło, by przywieść mnie do szaleństwa: dziś leżę tu spokojny i 
odliczam jedynie dni, jakie mi jeszcze pozostały. Odporny na wszelkie podejrzenie, 
niepodległy rozpaczy. Nawet pytanie, czy dotrwam w ten sposób do samego końca, 
nie może mnie wytrącić z równowagi. 

Cała historia zaczęła się zupełnie niewinnie. Kilka miesięcy temu, w ostatnie dni 
marcowe, kiedy to zamazuje się granica zimy i wiosny, ziemię pokrywają jeszcze 
szmaty brudnego śniegu, dni powoli wydłużają się pełne siąpiącego ni to deszczu ni 
to śniegu, postanowiłem pójść do lekarza. Nic specjalnie dokuczliwego mi nie 
dolegało, ot po prostu przewlekły kaszel. Sam z siebie nigdy bym się na badania nie 
wybrał, ale moja żona bywa w takich sprawach nad wyraz uparta, codziennie 
powtarzała mi: "musisz iść, zobaczyć, co ci jest", więc wreszcie uległem. Dla mnie 
miało to być rutynowe badanie. Tym niemniej lekarz, do którego się wybrałem 
podszedł do sprawy bardzo poważnie (za poważnie, jak wtedy uważałem). 
Musiałem przyjść do niego kilka razy, potem wysłał mnie na całościowe badania do 
szpitala. Pytałem go o co chodzi, ale odpowiadał wymijająco, mówił: "Przyda się 
panu, dobrze jest znać stan swego zdrowia". Nie protestowałem, kiedy raz się coś 
zacznie, trzeba rzecz doprowadzić do końca. Nie przykładałem zresztą do tego 
wszystkiego większej wagi. Byłem wówczas pochłonięty zupełnie innymi sprawami: 
w pracy obiecano mi znaczną podwyżkę, jednocześnie konkurencyjna 
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firma komputerowa proponowała mi roczny wyjazd do Nowego Jorku. Dlatego nie 
dopytywałem się specjalnie lekarzy o badania, zadowolony, gdy wreszcie zostawiali 
mnie w spokoju. Myślałem jedynie, na co się zdecydować, z tego powodu nie 
mogłem spać po nocach. Czułem, że otwiera się przede mną droga do wielkiej 
kariery i że taka szansa może się już nie powtórzyć. Z tych wszystkich pobytów w 
szpitalu, zapamiętałem tylko jedną nazwę, i to chyba tylko ze względu na jej obce 
brzmienie oraz niezwykle nieprzyjemny, związany z tą nazwą zabieg, a mianowicie 
bronchoskopia. 

Mijały dni, a lekarz nadal nie chciał mi nic zdradzić. "Niech się pan nie 
martwi, wszystko będzie w porządku " - mówił, aż wreszcie uznałem, że to nie ma 
dalej sensu i wyjechałem na trzy tygodnie za granicę. Po powrocie chciałem podjąć 
ostateczną decyzję co do wyboru pracy. 

I zapewne zapomniałbym o badaniach, gdyby ten lekarz do mnie nie 
zadzwonił. Słysząc jego głos przypomniałem sobie tę zabawną twarz: sterczący z 
czarnej gęstwy brody i włosów nieco zaczerwieniony nos i małe węgielki oczu. 
Zapytał mnie, dlaczego nie przyszedłem po wyniki. Odpowiedziałem, zresztą 
zgodnie z prawdą, że zapomniałem, mam ważne sprawy na głowie, a poza tym 
czuję się świetnie. Kaszel nie minął może zupełnie, ale jest znacznie słabszy. 
Potrzebowałem widać zmiany klimatu i wszystko już w porządku. A po wyniki 
zgłoszę się później. Usłyszałem jakby śmiech, może mi się zresztą tylko wydawało, 
bo powiedział z naciskiem, żebym jednak do niego przyszedł następnego dnia. 

Następnego dnia powiedział mi, że mam raka płuc i że najpóźniej w ciągu 
roku muszę umrzeć. Powiadomił mnie o tym, jakby nigdy nic: podobnym tonem 
mógłby mnie poinformować, że mam anginę albo lekkie przeziębienie. A ja się do 
tego jego tonu dostosowałem: zażartowałem, skąd ta dokładność, dlaczego jest taki 
pewien, że mówi "najpóźniej". On na to, że po prostu statystyka, żelazne reguły 
matematyki. "Ma pan raka tzw. niezróżnicowanego. To ciekawe, jest on zmorą 
palaczy, a pan podobno nie pali. W każdym razie rozpoznanie jest pewne. 
Znaleźliśmy tkanki nowotworowe w wycinku opłucnej. Leczenie chirurgiczne 
wykluczone. Statystyki mówią, że 80% chorych umiera nie później niż w dwanaście 
miesięcy od daty rozpoznania. Nie sądzę, żeby pan był wyjątkiem". 

Spytałem go - wciąż byłem nieporuszony, zachowywałem się jak lizus, 
który zadaje łatwe pytania nauczycielowi dając mu okazję do zaprezentowania swej 
wiedzy - czy istnieje jakaś forma leczenia. Każdy z nas dobrze grał swoją rolę, on 
mnie bezosobowo informował, ja w bezosobowy sposób dowiadywałem się. 
Odpowiedział, że przypadek jest beznadziejny, postępy choroby nadzwyczaj szybkie 
i że nic więcej nie może dla mnie zrobić. Jakoś nie mogłem się zdobyć, aby wyjść z 
tego gabinetu: wydawało mi się, że tak nam się dobrze i rzeczowo rozmawia, że w 
tym samym miejscu jeszcze przed minutę te słowa nie padły i jeszcze przed chwilą 
zaliczany byłem w poczet żywych, więc może, jeśli trochę tam pozostanę, z ły czar 
pryśnie, przeszłość wróci. 

Tak jakby cała informacja nie dotyczyła mnie bezpośrednio, jakby była po 
prostu sprawą dotyczącą każdego innego człowieka, być może nawet z moim 
nazwiskiem i imieniem, ale nie mnie. Powiedziałem ogólnie, że słyszałem, iż u nas 
lekarze nie mówią pacjentom bezpośrednio o takich sprawach. Chciałem go włączyć 
do dyskusji, chciałem, aby we wzajemnej paplaninie zatarło się to, co przed chwilą 
usłyszałem. Jego słowa powoli przenikały do mojej świadomości, zdobywały ją i 
ujarzmiały. Śmierć usadowiła się we mnie i od tamtej pory, aż do dzisiaj, pozostała 
moją nieodłączną towarzyszką. 
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Ogarnął mnie wstyd; w tym, iż mam tak jasno, niepodważalnie i pewnie 
umrzeć było coś okropnie wstydliwego, do czego nie należało się przyznawać przed 
ludźmi, co powinno pozostać dla nich tajemnicą. Czułem wstyd za siebie, za swoje 
ciało, za swoją śmierć. I dlatego potrzebowałem, tak spontanicznie, od razu, 
konwersacji, aby mój wstydliwy przypadek uogólnić, aby stał się czymś takim jak 
grypa, zapalenie płuc, czymś, o czym ludzie spokojnie rozmawiają, co biorą od 
czasu do czasu w rachubę i z czym można przecież żyć. 

On chyba mnie zrozumiał. Czekali na niego wprawdzie inni pacjenci, i z 
pewnością nie miał wiele^zasu na dyskusję ze mną, ale zrozumiał, o co mi chodzi i 
też zaczął ogólnie, "że badania przeprowadzone bodajże w Anglii wykazały, że 
chory lepiej znosi całą sytuację, gdy dokładnie zdaje sobie sprawę ze swego stanu. 
Poza tym - dodał, - pan jest młodym człowiekiem, musi pan mieć dość czasu, żeby 
sobie wszystko uporządkować". 

W końcu wyszedłem od niego. Pierwszym uczuciem, które mnie 
opanowało, była przedziwna euforia. Poczułem nadzwyczajną swobodę, jakby cały 
ciężar codziennego życia nagle zawisł w próżni, jego brzemię przestało cokolwiek 
znaczyć, a mi został dany do dyspozycji ocean^wolnego czasu. Koniec z pracą, z 
wysiłkiem, wracam do domu i wreszcie przygotuję się do śmierci, mam na to cały 
rok, całych dwanaście miesięcy, może trochę więcej. Byłem niczym aktor, 
zmuszony do odgrywania niewdzięcznej roli, którego gra dobiegła końca. Czym było 
to uczucie ulgi, jakiego doznawałem i w jaki sposób godziło się z moim prawdziwym 
przecież zaangażowaniem w pracy i pasją życia? 

Tej euforii starczyło mi do końca korytarza. Kiedy zszedłem po schodach i 
zobaczyłem przed sobą ogołocone z liści smutne drzewa, gotowe już jednak do 
nowego rozkwitu, kilkoro ludzi oczekujących na autobus, kiedy doszedłem już do 
swojego samochodu i wsiadłem do środka, ciało przebiegł mi dreszcz i poczułem 
ucisk na sercu, jakby niewidzialna dłoń schwyciła mnie za gardło i zaczęła dusić. 
Siedziałem długo w środku, niezdolny przekręcić kluczyk w stacyjce. Nie pamiętam 
żadnych swoich myśli. Skryłem tylko twarz w dłoniach i pochyliłem się aby nikt z 
przechodniów nie mógł zobaczyć wypisanego na moim czole znamienia śmierci. 

Kiedy się w końcu otrząsnąłem, postanowiłem wrócić do domu autobusem. 
Drżały mi ręce, miałem chyba zawroty głowy, dlatego uznałem, że jednak nie 
zdołam prowadzić. W autobusie nie było t łoku. Patrzyłem w szybę, tak aby nie 
zwrócić niczyjej uwagi, oczy z obojętnością rejestrowały samochody, tramwaje, 
drzewa, żurawie dźwigów, spowite szarością bloki, zbite na przystankach grupki 
czekających, rozświetlone, krzyczące neony sklepów, wieczór i deszcz, ale w 
pewnym momencie dostrzegłem, że ktoś mi się przygląda. Obróciłem się. Trochę z 
boku, uczepiona przegubu, stała młoda kobieta. Ubrana w czarną pelerynę, drobna, 
szczupła, ze złocistopuszystym strumieniem włosów rozsypanym na plecach, 
zerkała na mnie ukradkiem spod długich rzęs. W kącikach jej warg, delikatnie 
uchylonych, czaił się filuterny uśmieszek. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że jej 
nienawidzę. Najprawdziwszą, najbardziej spontaniczną, najpierwszą nienawiścią: 
kogoś, kto musi umrzeć do kogoś, komu pozwolono żyć. 

Opisuję te pierwsze chwile bardzo dokładnie tylko dlatego, że w nich miały 
początek te wszystkie uczucia, które zawładnęły mną przez następnych kilka 
miesięcy. Z jednej strony odczuwałem otępienie: utożsamiłem się z własną chorobą 
i jej kolejne etapy, a raczej ich regularność i dokładność sprawiały mi niemal 
satysfakcję. Nie, nie byłem pozostawiony zupełnie na uboczu: moja choroba 
rozwijała się zgodnie ze wszystkimi ustaleniami, następstwo kolejnych objawów było 
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zdumiewająco dokładne. Sprawiało mi to jakąś dziwną, chorobliwą może 
satysfakcję, że wszystko przebiega tak poprawnie, że kaszel staje się mocniejszy, 
że w plwocinie zaczyna pojawiać się krew, że od czasu do czasu zdarzają się 
duszności, że organizm słabnie i coraz łatwiej się męczę. 

Po szoku, jaki dla mojej żony stanowiła wiadomość o raku, później 
wszystko wróciło do normy. Perspektywa niemal rocznego oczekiwania łagodziła 
nieuchronność zgonu. Moja żona jest kobietą bardzo subtelną i delikatną: pierwszy 
wstrząs minął i od tej pory przyjęła nową zupełnie taktykę. Nigdy nie poruszała 
tematów, które mogłyby mi sprawić przykrość, jak np. gdzie wyjedzie w przyszłym 
roku na wakacje, ani czy uda się nam, tak jak to wcześniej zamierzaliśmy, sprzedać 
nasze obecne mieszkanie w jedenastopiętrowym bloku i kupić większe w starym 
budownictwie. Na szczęście nie mieliśmy dzieci. Z przerażeniem myślałem, że 
musiałbym przed nimi wszystko ukrywać. 

Maria troszczyła się o mnie jeszcze bardziej niż zwykle, pilnowała, żebym 
się nie przeziębił, nie chodził głodny do pracy, nie przemęczał się. Nie mogła się 
pogodzić ze swą bezradnością, dlatego wypatrywała we mnie wszelkich innych 
możliwych chorób i starała się z nimi walczyć. Zgadzałem się na to. Co więcej, sam 
przyczyniłem się do tej gry. Mówiłem jej o każdym, najbardziej nawet nieistotnym 
bólu gardła, skarżyłem się na dolegliwości żołądka, robiłem co w mojej mocy, aby 
nasz przeciwnik stał się określony i znany. Zgodnie z radą lekarzy stosowałem 
chemioterapię, ale jej jedynym dostrzegalnym dla mnie efektem były wypadające 
włosy i zęby. Wszystkie te wysiłki nie wpłynęły na odzyskanie dawnej niewinnej i 
spontanicznej bliskości. Za każdym razem, gdy zasiadaliśmy razem do śniadania 
czułem, jak z coraz większą trudnością rozmawiamy ze sobą, jak nasze uwagi stają 
się coraz bardziej zdawkowe i błahe, jak na nasze rozmowy kładzie się cień, 
którego w żaden sposób nie udaje się nam oddalić. 

Nikomu nic nie powiedziałem w pracy, podobnie nie poinformowaliśmy 
nikogo z rodziny. Po co? Dlaczego miałem zakłócać innym ludziom spokojny sen? 
Moi rodzice jeszcze przed stanem wojennym wyjechali na stałe do Ameryki i mimo 
wszystkich zmian nie pokwapili się do kraju ani razu. Rodzina Marii pochodziła ze 
Szczecina. Dość odległe miejsce, by oszczędzić nam zażyłych kontaktów. Z 
niesmakiem myślałem o tych wszystkich rozmowach, które by mnie czekały, o tych 
idiotycznych radach, których bym musiał wysłuchać. Liczyłem na to, że nadejdzie w 
końcu właściwy moment, kiedy wszystko stanie się jasne samo przez się, a mój stan 
będzie wystarczająco zły, abym nikogo nie musiał specjalnie o nim informować. 

Nienawiść, jaką pierwszy raz odczułem wracając autobusem do domu, wracała 
do mnie niekiedy. Były to krótkie chwile zamroczenia, kiedy zazdrościłem innym ich 
życia, przyszłości, ruchliwości i planów, które nie były moimi planami. Ta dzika, 
zwierzęca zawiść nie trwała jednak długo, wyładowywała się szybko i powracał stan 
otępienia. 

Toczyła się też we mnie jeszcze zupełnie inna walka. Chciałem 
przygotować się do śmierci. Chciałem zrozumieć, co ona znaczy. Pragnąłem stanąć 
naprzeciw niej zimny, spokojny. Wierzyłem, że uda mi się ją przyjąć jak każdy inny 
fakt. Wcale mi się to jednak nie udawało. Myśl o nieuchronnym końcu poruszyła we 
mnie całe lawiny tkliwości, żalu i współczucia do samego siebie. Kiedy nikt mnie nie 
widział i zostawałem sam, nachodziły mnie obrazy przyszłości, przyszłości, do 
której już nie należałem, która stanowiła krainę beze mnie. Wtedy płakałem. 

Właściwie nie było momentów nadziei. Te pierwsze słowa po wizycie u 
doktora sprawiły, że wolny byłem od wszelkie huśtawki nastrojów, tak znanej innym 
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nieuleczalnie chorym. Pewnego razu w telewizji podano informację, że amerykańscy 
naukowcy są bliscy wynalezienia lekarstwa na raka, między innymi na raka płuc. 
Wtedy jeden jedyny raz uwierzyłem, że wyrok śmierci, jaki został wydany na mnie 
nie jest nieodwołalny. Ale tylko przez chwilę: spiker dalej beznamiętnie odczytał, że 
prace potrwają co najmniej cztery lata i że dopiero wtedy lekarstwo będzie mogło 
znaleźć zastosowanie. Co najmniej trzy lata po mojej śmierci. 

Rzeczy biegły swoim torem, a ja powoli odsuwałem się od świata, sam na 
sam ze swymi myślami. Żona starała się mnie pocieszyć. Znajdywała mi liczne 
zajęcia, zabierała do kina, chciała, abym miał jak najmniej czasu do myślenia. 
Uważała, że nic z tego dobrego wyniknąć nie może. Czas, czas... Można w to nie 
wierzyć, ale rzeczywiście moim pierwszym uczuciem była euforia: podniecenie 
zagadką, jaka czekała na mnie po przekroczeniu progu ciemności. Lecz okres, który 
nastąpił potem, był czasem zapomnienia. Miast myśleć rzuciłem się w wir 
gorączkowej pracy, spotkań, zajęć. Choroba nie ustępowała jednak. Jej oznaki 
stawały się coraz bardziej widoczne, moja słabość - krępująca. Zdarzyło mi się, że 
kilka razy zasłabłem. Czułem, jak stopniowo koledzy z firmy zaczynają przyglądać 
mi się z coraz większą uwagą, jak w ich oczach narasta żądanie, bym odszedł. 
Któregoś dnia zastali mnie przy biurku zaplutego krwią, na pół żywego. Musiałem 
opuścić pracę. 

I znowu, teraz zostawiony już zupełnie sobie, mogłem w pełni skupić się na 
sprawach ostatecznych. Ale jak? Najbardziej nieznośne było poczucie, że przez swe 
rozkojarzenie tracę coś absolutnie ważnego. Moja uwaga nie była zdolna skupić się 
ani przez moment na kwestiach ostatecznych, na pytaniu czym jest śmierć, co z niej 
dla mnie wynika. Dlaczego tak było? Miałem w sobie niepokój, strach, przerażenie, 
ale kiedy usiłowałem spojrzeć w oczy losowi, dotrzeć do samego źródła tych uczuć 
natykałem się tylko na samą powierzchnię rzeczy, a to, ku czemu dążyłem, 
wymykało się. Gdzieś za granicą dostrzegalnego, gdzieś poza tym całym 
zapodzianiem w otaczających mnie rzeczach, powinno być przecież coś innego, 
istotnego... Ale to było tylko mgliste przeczucie. 

Nie byłem człowiekiem wierzącym, jakkolwiek nie mogłem uznawać siebie 
za zaprzysięgłego ateistę. Byłem obojętny, sprawy religii wydawały się należeć do 
zupełnie innego porządku. Śmierć, przed którą zostałem postawiony, nie zmieniła 
tego. Sama myśl o tym, że nagle teraz, kiedy stałem się słaby, gdy całe moje życie 
runęło w przepaść, miałbym zwrócić się do jakiegoś Boga, poszukiwać pociechy w 
życiu wiecznym, zdała mi się nieznośna. To musiałoby być jedno wielkie kłamstwo: 
ja, który całe życie przeżyłem bez Kościoła, miałbym teraz szukać tam odpowiedzi. 
Pomyślałem sobie, że nawet gdybym taką odpowiedź znalazł, to jedynie kosztem 
kłamstwa, to jedynie oszukując siebie samego. Co miał wspólnego Bóg ze mną, z 
moim żydem? Czym byłyby dla niego moje radości, mój niewykończony dom, moja 
duma z dobrej pracy, ciekawość wyjazdów, słodkie rozkoszowanie się lenistwem, 
całe to ziemskie życie, które w sobie niosłem? Czy miałbym teraz je porzucić, 
zapomnieć? Czy tam, w jakim^ beznadziejnie nudnym niebie, odzyskałbym rozkosz 
kochania Marii, jej zapach, zapach ciała miękkiego i pełnego pożądania, w którym 
pogrążałem się z takim oddaniem, ciała kruchego i niedosiężnego, dała będącego 
samą kwintesencją zmysłowośd i materialnośd? Czy wiara w raj nie była godna 
łudzi słabych? Wieczność nie miała w sobie dla mnie nic atrakcyjnego, bowiem 
pragnąłem niemożliwego: wiecznej przemijalnośd. 
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A jednak sama już intensywność tych pytań była we mnie czymś nowym. 
Gdyby nie to rozproszenie, być może wyszedłbym poza te proste banalne 
odpowiedzi, może stanąłbym twarzą w twarz z własną śmiercią. 

Początkowo wizja mojego mieszkania, w którym wszystkie moje rzeczy nie 
należą już do mnie, mojej żony, która wiedzie teraz nowe życie, dla której jestem 
teraz już tylko wspomnieniem, tego powolnego odchodzenia z pamięci ludzi i 
zastępowania mnie przez innych, była nie do zniesienia. Ponieważ jednak 
pragnąłem dotrzeć do tego miejsca, w którym śmierć jest najbardziej okrutna, do 
samego źródła przerażenia, które we mnie wzbudzała, nie ustępowałem. W 
myślach szedłem ku temu, co najstraszniejsze. Godzinami potrafiłem snuć takie 
wyobrażenia: moja firma, w której na moim miejscu siedzi ktoś inny, moje ubrania, 
które przy kolejnych przenosinach zostaną wyrzucone do śmietnika, moje ulubione 
ścieżki w Lasku Bielańskim, po których będą chodzili inni ludzie. Starałem się być 
jedynie obserwatorem, kimś, kto patrzy na cały zewnętrzny świat pod jednym tylko 
kątem: jako na świat pozbawiony mnie samego. Wszystkie te banalne 
spostrzeżenia: że drzewa będą dalej rosły, że stopniowo pamięć o mnie będzie 
gasła, że wszystko co będzie dalej, to tylko powolny proces rugowania mnie, mych 
śladów z pamięci ludzi, aż w końcu w ogóle w niej zanikną. 

Ponownie zdałem sobie sprawę z tego, jak to dobrze, że nie mam dzieci. 
Bez złudzenia mogłem myśleć, że nikt o mnie nie będzie pamiętał, że nie 
pozostawiam po sobie nic trwałego: żadnego specjalnie wybitnego dzieła, nic, co 
mogłoby zaskarbić mi pamięć. Wyobrażenie świata zupełnie mnie pozbawionego: 
może to była jakaś droga. Świata, w którym nie pozostałby po mnie żaden ślad, nic, 
co pozwoliłoby ustalić, że w ogóle kiedykolwiek żyłem. Skoro tak, to znaczy skoro w 
żaden sposób nie było nic, co mówiłoby mi o potrzebie mojego istnienia, skoro ja i 
istnienie byliśmy tak od siebie oddaleni, że wszelkie słowo, potrzeba, cel, sens były 
tylko projekcjami mojego ja, skoro świat i ludzie mogły się doskonale beze mnie 
obywać, to czym w ogóle one były? Co to w ogóle znaczy, że one są? Istnienie, w 
którym wszystko było od siebie doskonale oddzielone, które było tylko słowem-
wytrychem bez wagi, bowiem nic naprawdę nie istniało, a jedynie pojawiało się na 
moment w mych oczach, by zapaść się z powrotem w bezpowrotną przepaść. 
Wyobrażenie samotności, w której się wtedy znajdowałem, przerażało mnie. Ciepłe 
słońce, krzyk dzieci zza okna, piękno kobiet, to tylko słowa, to tylko moje własne 
wytwory. Język i myśl miały być tylko inną odmianą konieczności tkwiącej w 
naturze. 

Szklanki traciły materialność, potrawy smak, kobiety powab, gdyż każda 
forma nazwy, przez swą czasowość, nikła i rozpływała się w nieokreśloności. To 
było właśnie owym rozproszeniem, zasłoną, która spowijała cały świat rzeczy. 
Dlaczego jednak z tego powodu cierpiałem? 

Maria patrzyła się na mnie ze smutkiem. Widziała, jak całymi dniami 
przesiaduję w miejscu, wpatrzony w jeden punkt. Widziała, że coraz bardziej 
oddalam się od niej. Nie wiedziała, jak ma ze mną roynawiać. Sama moja obecność 
krępowała ją. 

Im dłużej trwała moja choroba, tym krócej widywałem Marię. Nie miałem 
do niej o to żalu. Nie mogłem go mieć. Wiedliśmy obok siebie dwa zupełnie różne, 
zupełnie nieprzeniknione życia. Kiedy zostaliśmy ze sobą, wszystko zapowiadało się 
dobrze. Ona, pewna siebie, zaangażowana we własną pracę w jednej z najlepszych 
firm reklamowych w kraju (zawsze z dumą podkreślała, że jej firma jest na czwartym 
miejscu w Polsce), za wszelką cenę chciała odnieść sukces. Była osobą niezwykle 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 66 



towarzyską, t łumy przyjaciół, koleżanek i kolegów które ją otaczały, dopiero teraz 
zniknęły z naszego domu. Często nie wiedziałem, co robi. Ostatnio opowiadała mi o 
reklamie pasty do zębów, którą kręciła. I to hasło "myj zęby, żyj dłużej" kiedy je 
powiedziała, od razu zamilkła. Problem polegał na tym, że ja należałem do krainy 
śmierci, a ona do krainy życia. Jej myśli i nadzieje miały przyszłość, wszystko zaś, o 
czym ja myślałem, w nieodwracalny sposób złączone było tylko z tym jednym: 
końcem. Jej uniesienie i zapał wydawały mi się śmieszne, chociaż jeszcze przed 
kilku miesiącami byłem dokładnie taki sam. Znosiliśmy się zatem w milczeniu, 
wiedząc, że czas rozdzielił nas zupełnie. 

Dokładnie poznałem swoją chorobę. Wiedziałem, jak się będę 
zachowywał. Powolne osuwanie się, nagły przypływ życia po to, by już nigdy nie 
powstać. Sale szpitalne, to przechodzenie od jednej do drugiej, razem ze wszystkimi 
tymi ludźmi, którzy jak ja musieli umrzeć. Z sali do sali, aż kończyło się w tej 
ostatniej, skąd droga wiodła tylko na werandę, ciało spowite w prześcieradła, 
wydobyte już ze swego bólu, wyniszczone beznadziejną walką, przegrane, od 
dawna już bardziej źródło przekleństw niż troski, leżało tam kilka godzin, a potem do 
kostnicy. Nieuchronność, konieczność. 

Pewnego dnia Maria zadzwoniła i powiedziała, że chce, abym się z kimś 
spotkał. Nie chciała zdradzić, o co chodzi. Zgodziłem się. Przyszedł do mnie młody 
mężczyzna, dobrze ubrany, szczupły, wysoki, krótko ostrzyżony, w kraciastej 
marynarce. 

- Należę do stowarzyszenia Przyjaciół Godnej Śmierci - przedstawił się. -
Nazywam się Xxx. Wezwała mnie pańska żona - dodał, gdy zauważył moje 
zdziwienie. 

- Ach tak - odpowiedziałem. Właśnie minął mi kolejny atak kaszlu. Ostatnią 
rzeczą, której teraz pragnąłem była rozmowa z kimkolwiek. Staliśmy w przedpokoju. 
Powinienem go zaprosić do środka. 

- Myślę, że się o pana niepokoi. 
- Nie ma o co - zażartowałem. Czego on tu chciał? Sztuczność sytuacji 

dusiła mnie. 
- No właśnie, nie ma o co. Tak pan sądzi. A jest inaczej. My działamy po 

to, by takim osobom jak pan nieść ulgę. Uwalniać od stresów. Chodzi o to, by do 
końca zachować swoje człowieczeństwo. 

- Dziękuję, ale nie mam stresu. 
- Ale pańska żona, ona mówiła, że czuje się pan samotny, opuszczony. 
- Być może - złościło mnie, że on tak po prostu o tym mówi. - Było może 

tak. Ale co panu do tego? 
- Co mi do tego. No właśnie, widzi pan - rozejrzał się, szukając miejsca do 

siedzenia. Nie miałem wyboru, zaprosiłem go do środka. 
- Widzi pan - usiadł na samym skraju krzesła. - Nasze stowarzyszenie 

powstało, by pomagać ludziom akceptować ich los. - Zamilkł, czekając na moją 
reakcją. Nic nie odpowiedziałem. - Wiem, że znalazł się pan w trudnej, można 
powiedzieć tragicznej sytuacji. Sytuacji bez wyjścia. Tym niemniej, nie wolno panu 
upadać na duchu. 

- Na czym, przepraszam? 
- Na duchu. To znaczy nie wolno panu się poddawać. Trzeba walczyć. 
- O co? 
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- O swą godność - te ostatnie słowa powiedział inaczej, jakby same przez 
się już coś mówiły, jakby były magiczną formułką, wystarczającą, abym nie zadawał 
dalszych pytań. 

- Czyli o co? - moja uporczywość trochę nieoczekiwana. 
- Chodzi o to, aby pan nie rozpaczał, o to, żeby umierać w spokoju, aby 

umierać w zgodzie ze swym człowieczeństwem, w zgodzie z miłością. Przecież 
pozostaną inni ludzie, pozostanie pamięć, coś pozostanie. Jestem tu po to, aby 
wyrazić swą z panem solidarność, żeby umieranie stało się dla pana aktem 
godności. Aby do końca stał pan z podniesionym czołem i wiedział, że należy pan 
do ludzkości, do wielkiej rodziny. 

- No i co z tego? - zapytałem. Czułem że zaraz nadejdzie atak, że za 
chwilę zamienię się w wulkan kaszlu i źródło krwi. - Przecież pan wie, że za kilka 
milionów lat wybuchnie słońce i całą tę rodzinę diabli wezmą? 

- Kto to może wiedzieć - wyraźnie się ucieszył, że wciągnął mnie do 
rozmowy. - Może do tego czasu opanujemy energię kosmiczną. 

-My? 
- No, nasi potomkowie. 
- Co mnie to obchodzi? Zresztą nie mam żadnych potomków. - Musiałem 

się go pozbyć, czasu było coraz mniej. 
- Dlaczego pan patrzy na to tak merkantylnie i egoistycznie. Oni właśnie, 

przynależność do tej rodziny ludzkiej zobowiązuje nas. To jedyna forma 
nieśmiertelności, do której mamy dostęp. 

- Nic mnie nie zobowiązuje. Kiedy umrę, będę, jakby mnie nigdy nie było. I 
dla kogoś za parę milionów lat, co mówię, za parę dziesiątków lat, będę równie 
nieistotny jak ten guzik, który trzyma pan w ręku. O Boże, niech pan już stąd idzie. -
Niemal rzuciłem się na niego. Chciał mi jeszcze zostawić wizytówkę, ale 
wypchnąłem go za drzwi i wtedy już mogłem oddać się swej jedynej czynności, czyli 
kaszleniu. 

Jakież to było idiotyczne: przychodzić do mnie tylko po to, aby wyrazić mi 
swoją solidarność. Mi, czyli nikomu. Bo przecież umierając byłem nikim. Kiedy 
zdjęte zostaną ze mnie wszystkie spojrzenia, kiedy minie to pokolenie i jeszcze 
następne, kiedy za dwieście lat nikt nie będzie o mnie pamiętał, a moje miejsce na 
cmentarzu zostanie zajęte przez kogoś innego, wówczas będę jakby mnie nigdy nie 
było. I to "nigdy nie bycie", "nigdy nie istnienie" były tym czymś, do czego musiałem 
w sobie dotrzeć. To była owa zagadka, przed którą chroniło mnie rozproszenie. Tym 
kimś, który nigdy nie był, byłem ja. Ja obecny jeszcze i przez najbliższe dwa, może 
trzy miesiące, nim nie dopełni się czas i nie uduszę się i nie zostanę wyprowadzony 
na werandę. 

Ta myśl była niczym błysk, niczym ukłucie. Nicość, którą zwiastowała, 
beznadziejność, którą przepowiadała, były tylko skrajem, granicą, do której mogłem 
dotrzeć, ale gdzie nie sposób było pozostać. Śmierć nie była ani celem, ani prawdą, 
ani niczym, była obrazem. Czarną dziurą. Była tak odległa ode mnie, że nic z jej 
faktu dla mnie nie wynikło. Wiedza o śmierci, ta, jaką posiadałem, była potworna, 
ale nic nie mówiła. Nie dawała mądrości. Unieważniała moje życie, bo życie było 
czasem, a ona zamykała czas. Nie dawał ukojenia ani uspokojenia, innych niż tylko 
wynikające z biologicznej konieczności. Zwierzę złapane w potrzask, czekające 
końca - oto ja. Nic więcej. Żadnej drogi ze mnie poza. Aby ona istniała, musiałaby 
się pojawić jakaś inna pamięć, coś co przekraczałoby moją, ludzką, wszelką w ogóle 
pamięć, gdzie moje istnienie, istnienie tego komara na ścianie, i tego robaka w 
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ogrodzie, zostałoby zachowane. Pamięć, która byłaby tak inna niż wszystko, że 
żadna z nazw nie mogła jej przysługiwać... 

W tych strasznych ciemnościach dostrzegłem, że całe moje 
dotychczasowe życie było złudzeniem. To nie ja robiłem, ale mi się robiło, nie ja 
pracowałem, kochałem, pragnąłem, ale mi się kochało, pracowało, robiło. Byłem 
tylko nędzną maską nałożoną na coś nieznośnie lekkiego, na twór zwany osobą, 
zatopiony w czasowości, w tym, że jest przed i po, dlatego nie mogłem być nikim 
innym. Skoro jest przed i po, skoro tylko ja i mi podobni jedynie pamiętamy, skoro 
każde teraz odchodzi w przeszłość i nigdy nie jestem w stanie przywrócić 
przeszłości, a jedynie ją sobie przypominać, wówczas i moje ja, do którego byłem 
tak przywiązany, tak go pewien, tak z nim zżyty, okazywało się czymś śmiesznym i 
żałosnym. Wszystko przemija i czas jest wszystkim i nie ma nic poza "przed" i "po". 
A między tym "przed" i tym "po" nieprzekraczalna granica, konieczność nie do 
przebicia. 

Co praktycznego wynikało z tej wiedzy? Ciągła męka obcowania jeszcze z 
przedmiotami i ludźmi. Właściwie, pomyślałem sobie, gdybym wytrzebił ze swej 
pamięci wszelkie zawarte w niej zdarzenia i wspomnienia, gdybym je z siebie 
wydalił, mógłbym umierać spokojnie. 

Ból, ból, ból... Nawet do niego potrafiłem się przyzwyczaić. Przypominał mi 
w końcu, że coś takiego jak ja sam istnieje, że to coś, co w miarę zbliżania się 
śmierci coraz bardziej wymykało się z moich rąk, nie było tylko chimerą. Było 
przecież podstawą cierpienia. 

Ostatnie dni jesieni. Zapach butwiejących liści i palonych gałęzi. Drogi leśne 
usłane szeleszczącymi kobiercami. Brąz, żółć, czerwień. Powietrze czyste i rześkie, 
słońce niezbyt gorące, przemijanie w swej najpiękniejszej postaci. W te dni ostatnie 
wychodziłem na spacer wiedząc, że już nigdy drugiej jesieni nie zobaczę. Że raz na 
zawsze zamkną się za mną drzwi i nikt już ich nie otworzy. Chodziłem po małych 
uliczkach starego Żoliborza, po Cytadeli, parku. Zapominałem o myślach i o 
cierpieniu i chłonąłem tylko ją samą, jesień. Tak, jakby niosła w sobie ukojenie, 
jakby jej barwy i zapachy przygotowywały mnie na ostateczność. Ludzie krzątali się 
w ogródkach, z murów i płotów spływała gęsta krew winorośli, niebo jaśniało, 
twarze dzieci, umorusane, radosne, rumieniły się. 

Przypadkiem zawitałem do kościoła, zwabiony widokiem gromadki 
oczekujących przy karawanie ludzi. Bardzo dawno nie byłem na żadnym pogrzebie. 
Pogrzeb, to coś nieznośnego. Ludzi powinno żegnać się w sposób mniej rzucający 
się w oczy. Idealnym rozwiązaniem byłoby społeczeństwo, w którym ludzie usuwani 
są jeszcze przed własną śmiercią, usuwani tak, że ślad po nich nie pozostaje, bo 
ślad budzi żal i niepokój, budzi nieuzasadnione nadzieje. Właśnie ślad. Czyli, że 
jednak nie całkiem umrę. 

Patrzyłem z ostatniej ławki na zgromadzonych. Zmarły musiał być osobą w 
podeszłym wieku, przy trumnie widać było niemal samych starych ludzi. Ubrani na 
czarno, niezgrabni, sami już przeznaczeni do odejścia. Powoli zajmowali miejsca w 
ławkach. Grały organy, a w nawie panował zapach jesieni, wzmocniony jeszcze 
odorem kadzidła i wieńców. 

W końcu pojawił się ksiądz. Nie sądziłem, żeby ta msza aż tak mnie 
zdołała wciągnąć. Jakkolwiek sam sobie wmawiałem, że to bezsensowne, czułem 
wzruszenie. Modlitwy, błagania, prośby o przebaczenie, dostojność tego 
nabożeństwa i jego prawdziwość, wynikająca z tego, że jedyną postawą, choćby 
głupią i szaloną, była postawa błagania i prośby, te słowa, tak może okrutne, z 
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prochu jesteś i w proch się obrócisz, tyleż dla mnie prawdziwsze od słów o 
godności. Pokora i wyznanie własnej nicości, oto co mnie tak pociągało w tym, co 
obserwowałem. 

'Tak bardzo staramy się o życie, a tak często zapominamy o śmierci. 
Uciekamy przed nią, nie chcemy o niej słyszeć, albo też raczej patrzymy na nią jako 
na coś obcego, co zawsze jeszcze zdoła nas ominąć. Nie łudźmy się. Ona przyjdzie 
do każdego z nas, nie do wszystkich, ale do każdego z nas z osobna. I teraz 
musimy sobie odpowiedzieć, jak mamy ją przyjąć. Jak zachowamy się w tym 
ostatecznym momencie, gdy już żadna ludzka moc nie będzie nas mogła przed nią 
osłonić. Kiedy skończą się lekarstwa, odejdą najbliżsi, znikną marzenia i zwiędną 
nadzieje, gdy tak oto teraz staniemy z nią twarzą w twarz. Kiedy już nic, co na tym 
świecie nie będzie nas mogło podtrzymać przy życiu. Sami tego teraz już po części 
doświadczacie. Wiecie, że młodość nigdy nie wróci, że całe wasze życie, u którego 
kresu stoicie, bezpowrotnie należy do przeszłości. Kiedy więc ten ostateczny 
moment już nadejdzie, czy mamy wówczas krzyczeć i buntować się? Niektórzy z 
was mogą mówić w duchu: po co to wszystko? Dlaczego nie umarliśmy wcześniej. 
Dlaczego Bóg nie skrócił tej zabawy, nie objawił się wyraźnie, nie sprawił, abyśmy w 
nim tylko dostrzegali nasze szczęście? 

Nie wiemy. Kim jednak jesteśmy, aby taka wiedza została nam dana? 
Przypomnijmy sobie postać sprawiedliwego Hioba - on też nie uzyskał prostej 
odpowiedzi. Poza jedną i jedyną możliwą: człowiek wywiedzony z nicości nie ma 
prawa niczego od Boga żądać. Dlatego nic, co uważacie za własne, nie należy do 
was. Ani si ła, ani młodość, ani uroda, ani zdrowie, ani życie. Jesteśmy tylko 
nędznymi zarządcami dóbr Pana. Uważajmy więc: niech nikt nie mówi: moje życie, 
moje zdrowie, moja młodość - nic bowiem nie jest nasze. Wszystko należy do 
Pana. 

Wiem, co was trapi. Mówicie, jak to możliwe, by Bóg o nas pamiętał. By 
miał w swej pamięci miejsce dla mnie. Odpowiem wam: Bóg jest takim, jakim się 
nam okazuje. Okazał się nam w swym objawieniu, dał nam wiedzę o sobie w 
Księdze, a tam zapisano: Choćbyś zeszedł w ciemną dolinę śmierci, będę z tobą. 
Mój kij pasterski i laska, one cię będą wiodły. I jeszcze: Czy skoro wołacie do Ojca: 
"Daj nam chleba", czy da wam kamień? Oto i mamy odpowiedź. Nie jesteśmy godni i 
nie mamy żadnego prawa, ale Bóg się nad nami zmiłował i czeka na nas. Taka jest 
nasza wiara i bez niej żyć nie warto. 

Tak też wierzyła nasza zmarła siostra, Marta. Od wielu lat oczekiwała na 
śmierć. Z dnia na dzień bardziej pogrążona w bólu, nie traciła nadziei. I chociaż po 
ludzku patrząc, jej los był okrutny - sparaliżowana kobieta, zdana na łaskę bliźnich, 
którym niczym pożytecznym nie mogła się odwzajemnić. To naprawdę ona 
zwyciężyła. Gdy jeszcze mogła, często z nią rozmawiałem. I wiem, że przyjęła swój 
los w pokorze. A to liczy się najbardziej. Dlatego ufamy, że weszła do Królestwa 
żywych. Oby i dla nas nie zabrakło tam miejsca". 

Ksiądz skończył, dalej śpiewano modlitwy. Miałem wrażenie czegoś 
niebywale bliskiego i znanego. W pewnym momencie, poczułem, jak napływają mi 
łzy do oczu, jak sam przyłączam się do zgromadzonych i biorę z nimi razem udział 
w nabożeństwie pogrzebowym. 

Dołączyłem się na końcu orszaku pogrzebowego, ludzie patrzyli na mnie z 
pewnym zdziwieniem, nie pasowałem do nich, zbyt jaskrawe ubranie, zbyt młody, 
ale jakby nigdy nic, szedłem aż do samego grobu, gdzie dwóch umorusanych 
grabarzy opuściło trumnę. Ludzie powoli podchodzili do grobu, rzucali grudki ziemi, 
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ściskali dłoń starszemu panu, który był pewnie mężem zmarłej. Kiedy już prawie 
wszyscy złożyli kondolencje, odszedłem między groby. 

Słowa kazania i modlitw cały czas tkwiły w mojej głowie. Miałem wrażenie, 
jakby zostały skierowane wprost do mnie. Mówiłem sobie wprawdzie, zaczynasz 
znowu to samo, upadłeś tak nisko, że łapiesz się każdej rzeczy, byle przezwyciężyć 
lęk. Szukasz nadziei. Po co ci to? Osiągnąłeś już przecież uspokojenie. To tylko 
psychologia i biologia: na twe zmysły oddziałuje podniosłość nabożeństwa, śpiew 
księdza i melodia pieśni, kadzidło cię usypia, nie jesteś niczym innym jak tylko 
mechanizmem wprawionym w ruch przez odpowiednie bodźce, najwyższa pora 
jednak byś to zrozumiał i przestał nadawać temu, co słyszałeś, jakiś nadzwyczajny 
sens. To, co usłyszałeś, te słowa nie mają znaczenia. Są powiedziane do 
wszystkich, mają dać im pociechę, której ty się wyzbyłeś. 

Mimo tego ostrzegawczego szeptu, mimo całej siły wewnętrznego oporu, 
czułem, że te słowa przychodziły jednak spoza mnie. Odpowiedziałem sobie 
przecież: dobrze, ale skoro wszystko jest we mnie złudzeniem, skoro jestem 
mechanizmem pociąganym za sznureczki wzruszeń, to czym jest ten głos, który mi 
o tym mówi? I jak to jest, że on jeden, który mnie poucza i mówi, jak jest (więc mówi 
prawdę), ma mieć rację. Na nic nie zdają się tu różne sztuczki. Jakbym go nie 
nazwał: intuicją, instynktem, przydaję mu prawo decydowania, jak jest. Tak więc, 
podejrzliwości, twa władza nie jest wcale absolutna, gdyż i ciebie muszę 
podejrzewać. Dopóki jeszcze mam coś takiego jak myśl, jak umysł i jeszcze jestem 
w świecie żywych, dopóty nie dam ci się zwieść. 

Mijałem nagrobki, kamienne postacie aniołów przysypane liśćmi, byłem 
sam. Daty urodzenia i daty śmierci. Imiona, nazwiska. Czasem miejsca urodzenia. 
Czasem krótka modlitwa "ufam Tobie Panie Jezu", "Prosi o modlitwę". Kim tu 
byłem? Żywym trupem jeszcze, który lada moment dołączy do leżących tutaj, bez 
prośby o modlitwę jednak, bez złudzenia. Co jednak mówiło mi, że to oni ulegli 
ułudzie, a nie ja? Skoro cała moja wiedza opierała się na tym co czasowe, a 
wszystko co czasowe było beznadziejnie przemijalne, jak mogłem sądzić, że głos 
we mnie ma rację? Czyli coś ponadczasowego. 

Wróciłem do domu cały podniecony, zatopiony dalej w rozmyślaniach. Co 
więc pozostawało? Przyjąć, że i ta myśl we mnie, która pozostawała podporą 
wszelkich sądów, też jest ułudą? Niemożliwe. Przecież myślałem. Przecież moje 
wewnętrzne zmagania były realne. Cały ten wysiłek, w którym szło o prawdę, o 
uchwycenie porządku ode mnie niezależnego. O prawdę nawet najbardziej okrutną, 
nawet najbardziej dla mnie straszną, ale o prawdę. Choćby to była prawda, że nie 
jestem godny zbawienia, że na nic nie zasługuję, że czeka mnie potępienie. 
Bezwzględność tego pragnienia, jego zupełne nieuwarunkowanie od wyników i 
moich prywatnych korzyści niszczyło wszelką podejrzliwość. Owo dążenie do 
prawdy za wszelką cenę było nieusuwalnym znakiem łaski. Albowiem nie należało 
do tego, ziemskiego, czasowego, przemijającego świata. Mówiło o jakimś 
"zewnątrz". Ze świata, w którym panowało "przed" i "po" nie mogło narodzić się nic 
bezwzględnego i absolutnego. 

Utraciłem więc nawet to, co jak jeszcze niedawno mi się wydawało, 
rzeczywiście zdobyłem: rezygnację i poczucie lekkości. Jeśli bowiem ten ksiądz miał 
rację i jeśli mogłem coś wygrać, jeśli moja wieczność była czymś realnym, to... To 
należało zaryzykować i się o nią ubiegać. Nie potrafiłem jej sobie wyobrazić. Nie 
mogła być prostą kontynuacją w przyszłości minionego czasu, musiała być czymś 
nowym. Ten byt jednak, nie narażony na zmienność, wyzwolony od śmierci, nie był 
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niczym, co potrafiłbym pomyśleć. Nie pozostawało zatem nic innego, jak przyjąć 
poddanie się Bogu i z pokorą oczekiwać na to, w jaki sposób sam zechce spełnił 
swą obietnicę wieczności. W końcu nawet wszystkie moje włosy są policzone i ta 
myśl dodawała mi otuchy. O co miałem się troskać, skoro i tak kto inny decydował? 
Skoro kto inny był panem przeszłości i przyszłości? 

Czy była to już wiara? Trudno mi powiedzieć. Od tego wydarzenia i tych 
myśli minęło dwa miesiące. Leżę teraz na sali z innymi chorymi. Czeka mnie jeszcze 
jedna sala, nim dotrę do kresu. Tam powoli uduszę się. Czytałem szereg opisów 
zgonów: znam to dobrze. W gruncie rzeczy dowolność jest ograniczona. Śmierć w 
gorączce i nieświadomości raczej nie wchodziła w moim przypadku w rachubę. Na 
mnie czekała raczej śmierć do ostatniej chwili przytomna, nawet jeśli tuż przed nią 
zabraknie mi głosu, gdy stanę się jedną wielką naszpikowaną górą kroplówek. 
Kiedy zupełnie utracę władzę nad ciałem, niezdolny przyjmować napoje i pokarmi 
bez kontroli nad wydalaniem, nędzna, cierpiąca ameba. Wiem dobrze, ten moment 
agonii, dramatycznych oddechów, czy będą już czuć, że to po raz ostatni? Te 
reakcje prawie że pośmiertne, spływające łzy, ostatni gest i koniec. 

Wbrew wszelkiej nadziei i wbrew sobie, jakim byłem, powtarzałem w 
myślach słowa tej pieśni, która tak mną wstrząsnęła, gdy byłem na pogrzebie: 
"Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom Nieba, przed 
Oblicze Boga Najwyższego"... 

Paweł Lisicki 
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TOMASZ MAJERAN 

SZEŚĆ SONETÓW Z RÓŻNYCH MIEJSC POBYTU 

Ł Ę K A W I C A , L U T Y 1 9 9 3 

Nie znam się na gwiazdach. Patrzę w niebo i 
widzę gwiazdy. To, co tak jasno świeci tuż 
ponad horyzontem, to pewnie gwiazda. 

Pod gwiazdą poranną wiem dokładnie 
tyle samo, co i pod gwiazdą wieczorną. 
Czyli niewiele. Nic prawie. Ze musi 
wystarczyć. Że raczej wystarczy. Że. 

Komety Halleya - wstyd się przyznać -
nie widziałem. A mogłem. Przegapiłem 
jej lot po grudniowym niebie. Może syn. 

'Ta turecka gwiazda obok Księżyca - mówi znawca -
to wcale nie gwiazda, tylko planeta Wenus" 
Masz rację, nie dość ściśle patrzymy w niebo. 
I nie dość ściśle, mam nadzieję, mijamy się patrząc. 

II. 1993 

R A B E , C Z E R W I E C 1 9 9 1 

Leżeć na brzuchu i przyglądać się 
sprzeczce pomiędzy świerkiem a brzozą -
które z nich rzuca dziś ważniejszy cień. 

Od rana nic nie robią tylko wygrażają 
sobie gałęziami. A wiatr podsyca 
tę bezsensowną kłótnię i rzecz będzie 
chyba nie rozstrzygnięta aż do zmroku -

o ile, rzecz jasna, nie jest wmówieniem, 
figlem wyobraźni, podszeptem zmęczonej 
pamięci, która - być może - zapisała już 
gdzieś-kiedyś podobny obraz, a w miejsce 

osób wstawiła teraz brzozę i świerk - w sumie 
nie mniej i nie więcej realne niż ja sam, 
leżący na brzuchu w ich wygodnym cieniu. 
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XII 1992 
D A N O W S K I E , L I P I E C 1 9 8 9 

Na łąkę szliśmy wąską ścieżką -
najpierw nad samym brzegiem jeziora 
(eskadry ważek patrolowały trzciny), 
potem przez las, w którym żmije 

cierpliwie czyhały na moment egzaltowanej 
naiwności. Gdzieś tam musiał być raj, 
choć dzika jabłoń była dziką jabłonią, 

żmije żmijami - i tylko pierwszy grzech pasował 
do tego sielskiego obrazka z nami w tle. Z nami? 
Lecz kim byliśmy my, wtedy, o świcie, gdy gasła 

pamięć i gasły słowa i myśli i gwiazdy i 
pozostawał tylko czuły bezbronny dotyk? 
- niezbędnym sztafażem w leniwym zgiełku poranka 
- solą w oku błękitniejącego nieba. 

I. 1993 

B I E L I C E , W R Z E S I E Ń 1 9 9 2 

Liczy się wyobraźnia. Dotknij mnie choć raz, 
a uwierzę w twoją śmierć. No dotknij mnie, mówię. 
Bo zgoda na wszystko jest już w zasięgu ręki, 

twojej umarłej ręki. Z traw, mchu i kamieni 
sączy się mgła i stygnie w marmurową próżnię 
(nie wiem dokładnie co to ma znaczyć). Samotność 

nigdy nie jest wmówieniem, wmówieniem jest raj 
utracony i jego stałe akcesoria -
bezbłędne pokrewieństwo dusz na przykład. Spytasz 
w jakim ja świecie żyję? Powiem ci. Bez ciebie. 

I dlatego liczy się wyobraźnia. Oko, 
kiedy przywyknie już do ciemności, staje się 
jedynym źródłem światła {nie wiem co to znaczy, 
jest we mnie zgoda na mrok; dojrzałość jest wszystkim). 

X. 1993 
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P S Z C Z E L I N Y , S I E R P I E Ń 1 9 9 0 

Pszczeliny, sierpień 1990. Wszystko ma się 
ku zagładzie. Mógłbym przysiąc, że w gorącej 
masie powietrza stygnie czas i kładzie 
na łopatki wszelką nadzieję na wrzesień, 

październik czy listopad. Myśl, że się ubiegło 
wypadki i posprzątało po sobie; myśl, że nie dopadł 
mnie w tym zakurzonym grobie lęk - ta myśl jest ostatnia 

i fałszywa. Sierpień. Pszczeliny. Czas zastygł 
w upale, zastygł i pękł. I nie ma w tym niczyjej winy, 
że nie zrywa się wiatr, że nie kończy się dzień. Ja 
wcale nie czekam na ciebie, ja czekam na cień, który 

sprawi, że przyjdziesz, że się tu pojawisz i powiesz mi 
czy są gdzieś inne miejsca cierpień, czy można w ogóle 
być gdzie indziej. Powiesz mi, prawda? Jest sierpień. 

V. 1993 

B I E C Z , S T Y C Z E Ń 1 9 9 2 

Nie przypuszczałem, że tak szybko spłonie twoja 
fotografia. Nie miałem nawet czasu, aby 
uronić stosowną łzę, a szkoda, bo pewnie 
ugasiłaby raz-dwa ten lokalny pożar, 

bardzo dotkliwy pożar, po którym nic - tylko 
czekać na grząski potop wspomnień. Schemat zawiódł. 
Na nic zdały się wszystkie obejrzane wspólnie 
melodramaty - ona umiera, on prawie. 

Wniosek: nie dać się ponieść bezsilnej ironii 
i wziąć wszystko w nawias i żyć poza nawiasem 
(tak jakby nigdy ciebie nie było, jak gdyby 

nie istniał ten żałosny sonet) i wierzyć już 
tylko w popiół po tobie. Niewiele go. Tyle 
co kot napłakał. Nie dość, by posypać głowę. 

III. 1993 

Tomasz Majeran 
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HISTORIA „PRZYPADKU JÓZEFA" 

Reportaż o ludziach opętanych przez szatana Mirosław Spychalski napisał z 
myślą o publikacji w „Odrze". W redakcji powiedziano mu jednak, że tekst może się 
ukazać tylko pod warunkiem, że będzie opatrzony dopiskiem „opowiadanie science-
fiction". Spychalski nie zgodził się, ponieważ był to reportaż, a wszystkie opisane w 
nim wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Zaniósł tekst do „Życia Warszawy", gdzie po 
pewnym czasie oddał mu go ówczesny kierownik działu publicystyki, Ryszard 
Holzer, nie mówiąc ani słowa. Spychalski wysłał więc tekst do „Nowego Dziennika" 
w Nowym Jorku. Wkrótce potem zatelefonowała stamtąd roztrzęsiona Izabella 
Filipiak, opowiadając, że z reportażem działy się dziwne rzeczy, łącznie z tym, że 
załamał się pod nim stół. Ona sama nie mogła wytrzymać z tekstem nocy pod 
jednym dachem, więc go spaliła. - Me przysyłaj mi więcej takich rzeczy - poprosiła. 
Kiedy Spychalski myślał już, że nigdzie nie opublikuje tekstu, spotkał redaktorów 
FRONDY, którzy przygotowywali akurat pierwszy numer pisma poświęcony 
problemom z szatanem. Ucieszyli się, ponieważ brakowało im tekstu, który 
przedstawiałby nie w teorii, ale w praktyce, niemal namacalnie, udział diabła w 
rzeczywistości. Wydawało się, że tym razem obejdzie się bez przygód, jeśli nie 
liczyć przypadku maszynisty, którego podczas przepisywania tekstu na komputerze 
coś napadło, wybiegł nocą z domu rozebrany do pasa, zaczął włamywać się do 
kościoła i został przez kościelnego poszczuty psami. Reportaż został jednak 
złożony, zamakietowany, przeszedł korektę i wysłany został do drukarni. Kiedy 
pierwszy numer był gotowy, okazało się, że tekst w nie wyjaśniony sposób zniknął 
ze środka. Pozostało po nim jedynie nazwisko Spychalskiego na liście autorów 
FRONDY. „Przypadek Józefa" drukujemy poniżej, a to, że obyło się tym razem bez 
niespodzianek, zawdzięczać należy być może egzorcystycznemu medalikowi św. 
Benedykta. 

M.S. junior 

MIROSŁAW SPYCHALSKI 

PRZYPADEK JÓZEFA 

Budynek jest niewielki, jednopiętrowy, położony w centrum półmilionowego 
miasta, na tyłach centrum handlowego. Gdyby zapytać przeciętnego przechodnia, 
co się w nim znajduje, nie potrafiłby odpowiedzieć. Zresztą większość z nas się tego 
nie dowie. Podobnie zresztą jak nigdy nie dowiemy się tego, co znajduje się w 
szeregu innych rozrzuconych po naszych miastach budynkach. Trafiamy tam, gdy 
przyjdzie nasz czas, albo nie trafiamy tam nigdy. 

Dzień, w którym tracimy pewność, zaczyna się zazwyczaj normalnie. 
Najpierw pojawia się zwykły, poranny promień słońca prześwitujący przez firankę, 
potem dzwoni budzik, wstajemy, myjemy się i idziemy do pracy albo zostajemy w 
domu, bo przecież może to także zdarzyć się w niedzielę. 

Była środa - dzień pracy, udałem się więc do tajemniczego, 
jednopiętrowego budynku w centrum miasta. 
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Józef tak wspomina swój dzień utraty pewności: "Zaczynaliśmy normalny 
dzień pracy w redakcji. Byłem tego dnia redaktorem dyżurnym. Czyli miałem na 
głowie wszystkie najważniejsze wiadomości dnia. Pamiętam, że było tego sporo. 
Był rok 1989, w dodatku jesień, więc sobie wyobraź. 

Kiedy go zobaczyłem, człowiek ten wydał mi się jednym z wielu wariatów, 
jacy nawiedzają redakcję. A w tamtym roku, jak we wszystkich latach przełomu, 
wariatów ujawniło się sporo. Bo przecież odzyskaliśmy wolność i można było się 
wreszcie komuś bez obaw poskarżyć. Kiedy mówił - mimo, że było mi go oczywiście 
żal - zastanawiałem się, jak pozbyć się natręta. Gdy tylko pojawił się pierwszy z 
fotoreporterów, poleciłem mu, żeby poszedł z tym człowiekiem". 

Józef przerywa i nerwowo sięga po papierosa. Rozgląda się chwilę po 
pomieszczeniu, jego wzrok zatrzymuje się przez dłuższą chwilę na nagich zwłokach 
młodej dziewczyny. Po chwili mówi dalej: 

"Reporter wrócił po dwóch godzinach blady i coś bełkotał o latających po 
mieszkaniu faceta talerzach i przesuwających się meblach i pobiegł do ciemni 
wywoływać zdjęcia". 

Podobny przypadek mniej więcej w tym samym okresie zdarzył się we 
Wrocławiu. Paweł Kasprzak, ówczesny redaktor naczelny pisma regionalnej 
"Solidarności" - "Region", do dzisiaj opowiada to częściowo jako anegdotę. 

- Napromieniowanych, bo tak ich nazywaliśmy, po tym jak przyszedł jeden, 
którego regularnie atakowali promieniami Marsjanie, było sporo. Byli to różni ludzie, 
najczęściej z manią prześladowczą, zdarzali się też wysłannicy różnych sił 
pozaziemskich, którzy przynosili recepty na zbawienie Polski. Nachodzili albo 
redakcję, albo komisję interwencji. Mieliśmy zasadę, by tych ludzi nie lekceważyć i 
zawsze staraliśmy się z nimi rozmawiać. Aż w końcu pojawiło ich się tylu, że 
uniemożliwiało to jakąkolwiek pracę. Nie chcieliśmy ich jednak odrzucać, bo byli to 
ludzie nieszczęśliwi, a zawsze musieliśmy pracować. I ktoś wpadł na genialny w 
swej prostocie pomysł i zorganizował tych wszystkich ludzi w jedną grupę, która 
wybrała swego przedstawiciela. Tak więc zamiast dwudziestu "napromieniowanych" 
tygodniowo, nawiedzał nas tylko jeden, ten ich przedstawiciel właśnie. 

Najbardziej tajemnicza jednak była historia z latającymi talerzami - było u 
faceta trzech reporterów, bardzo rozsądni i wiarygodni ludzie, i każdy z nich wracał 
blady i mówił, że te talerze rzeczywiście latają. Niestety żaden z nich nie miał ze 
sobą aparatu, a fotoreporterzy utrwalali wtedy wydarzenia dziejowe". 
- A ty sprawdzałeś? - zapytałem. 
- Wiesz, jakoś nie. 
- Bałeś się?... Pytanie pozostało bez odpowiedzi. 

Józef w przeciwieństwie do naczelnego "Regionu" postanowił to sprawdzić, zaraz 
po tym, jak fotoreporter pokazał mu zdjęcia. 

'Te zdjęcia powaliły nas obu. Nie pokazywały wcale mieszkania faceta, 
mimo iż, były to dokładnie te zdjęcia, które fotoreporter robił w tym mieszkaniu. 
Najlepszym dowodem na to jest to, że Marek (fotoreporter), następnego dnia 
przestał pracować, potem leczył się w Tworkach, a kiedy je opuścił, natychmiast 
wstąpił do zakonu. To, co było na tych zdjęciach, było czymś niesamowitym. Jakieś 
koszmarne twarze, dziwne pomieszczenia, podobne do lochów, pola usłane ludzkimi 
szczątkami. No i na każdym z tych zdjęć znajdował się cień tej samej postaci. 

Ale ja wtedy Markowi nie uwierzyłem, myślałem, że robi sobie ze mnie jaja. 
Następnego dnia poszedłem tam sam, ze swoją kamerą. Byłem okazem zdrowego 
sceptycyzmu, więc się nie bałem. Myślałem sobie, że jeżeli Marek nie żartuje, to 
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trafia mi się genialny materiał akurat do numeru świątecznego, a poza tym będę 
miał film, który sprzedam jakiejś zachodniej telewizji. Poszedłem, talerze faktycznie 
przesuwały się bez niczyjej pomocy, wytrąciło mnie to z równowagi, ale znowu nie 
byłem aż takim sceptykiem, by zaprzeczać temu, co widzę na własne oczy. 
Marzyłem więc tylko o tym, by sfilmować to tak, by wyglądało jak w rzeczywistości. 
Myślałem o tym mniej więcej tak, jak ty sobie pewnie teraz myślisz: "O kurwa! 
Trafi łem na genialny materiał." 

-1 co udało ci się? - pytam. 
- Oj, stary, z tego sobie nie żartuj. Widzisz, gdzie rozmawiamy? W kostnicy. Tutaj 

teraz pracuję i to z własnego wyboru, i w i e m dlaczego to robię. Niech 
odpowiedzią na to pytanie będzie to, że zamiast kariery dziennikarskiej, albo 
politycznej wybrałem mycie zwłok. A przecież jak sam wiesz, zapowiadałem się 
świetnie. Miałem kontakty, kraj odzyskał wolność, mogłem podróżować po świecie, 
robić wreszcie to, co lubię i dostawać za to dobre pieniądze. 

Powiem ci tylko tyle, że kasetę z tym filmem wyrzuciłem do rzeki 
natychmiast po obejrzeniu i starałem się o tym zapomnieć. Oczywiście nie udało 
się, bo zostałem wybrany, podobnie jak wybrany został Marek... 

Po paru dniach dostałem paraliżu i torsji. Lekarze nie potrafili powiedzieć, 
co mi jest. Trwało to dwa tygodnie. Później poczułem się nieco lepiej, postanowiłem 
wyjść na dwór, do sklepu, do ludzi. Szedłem trzymając się ściany. I kiedy tak 
szedłem nie wiadomo dlaczego rzucił się na mnie pies, zaraz potem rzucił się 
następny. To było przerażające. Ta ich potworna wściekłość. Mnie zawsze psy 
lubiły. Przerażony uciekłem do domu i nie wychodziłem z niego przez dwa tygodnie. 
Po prostu się bałem. Po kilku dniach wybuchł nagle mój telewizor, chociaż nie był 
włączany już od dawna. Zacząłem bać się coraz bardziej. I chyba po tym po raz 
pierwszy w życiu zacząłem się modlić, ze strachu. Przedtem nigdy się nie modli łem, 
można nawet powiedzieć, że byłem libertynem. Bałem się wychodzić z domu. 
Prawie z nikim się nie widywałem. Czasem przychodzili do mnie znajomi, ale kiedy 
im opowiadałem, co się dzieje, to widziałem jak z trudem powstrzymują się od 
śmiechu. Wtedy zrozumiałem, że ja jestem gdzieś indziej. Ale nie wiedziałem gdzie. 
Nic nie wiedziałem". 

Podobna historia jakiś czas później wydarzyła się nad morzem. Mówi 
Andrzej, redaktor znanego tygodnika: 

"Z Maćkiem pewnego dnia zdarzyło się coś dziwnego. Przestał się 
odzywać, nie odpowiadał na telefony, nie otwierał znajomym. A wiesz, Maciek, to 
była ważna postać, w swoim środowisku był kimś w rodzaju guru, który skupiał 
wokół siebie młodych artystów. Był ich duchowym przewodnikiem. Oni tam 
eksperymentowali trochę z różnymi rzeczami: zajmowali się najpierw zgłębianiem 
satanizmu, chodzili na jakieś kursy psychotroniczne, wiesz takie rzeczy, że szkoda 
na to czasu, że to są bzdury. 

Maciek, chyba w dwa miesiące po zamilknięciu, nagle się u mnie zjawił. Był 
człowiekiem załamanym i przerażonym. Opowiadał te dwa miesiące i była to 
opowieść niewiarygodna. Najpierw go sparaliżowało. Przez dłuższy czas nie mógł 
się wcale poruszać. Potem nie wiadomo dlaczego eksplodował jego telewizor. 
Opowiadał jeszcze jakieś inne koszmary, które przypominały tani horror. I wiesz, z 
jednej strony mu wierzyłem, bo wiedziałem że ten człowiek nie kłamie. Ale 
myślałem, że on po prostu zwariował, że coś w nim puściło. I wyobraź sobie, że 
nagle zaczęło dziać się coś dziwnego ze mną i Anią, moją dziewczyną. Jeszcze 
podczas obecności Maćka, sparaliżowało mnie od pasa w górę, Ania zaś dostała 
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takich dziwnych, niespodziewanych torsji. Po prostu, bez wcześniejszego uczucia 
mdłości, ni stąd ni zowąd nagle wymiotowała. I to były torsje - nazwałbym je tak -
bez uprzedzenia. Po prostu siedzisz, z kimś rozmawiasz, czujesz się dobrze, to 
znaczy nie czujesz, że musisz pobiec do łazienki, po prostu nagle wymiotujesz. Na 
stół, na przykład, albo na swojego rozmówcę. Coś strasznego. Oczywiście 
uwierzyłem w to, co opowiadał Maciek i to do tego stopnia, że zakazałem mu do 
siebie przychodzić, a był i jest moim przyjacielem. To było przerażające. Dzisiaj 
jestem innym człowiekiem, zacząłem wierzyć w rzeczy, które dotąd wydawały mi się 
babskim gadaniem i różne historie, które wydają się niewiarygodne, dla mnie teraz 
stały się wiarygodne". 

Józef wstaje i zaczyna chodzić nerwowo po kostnicy, nie chce dalej 
opowiadać, bo jak mówi "i tak mu przecież nie uwierzę i uznam, że zwariował". Po 
kilunastominutowym przekonywaniu kontynuuje opowieść. 

"Zacząłem czytać Pismo Święte. Nie znalazłem odpowiedzi. Z czasem 
poczułem się lepiej i zacząłem nawet pracować. Coś pisałem. O tym wszystkim 
oczywiście nikomu nie opowiadałem, ale cały czas szukałem odpowiedzi. 

Przy tych poszukiwaniach zacząłem trafiać w różne dziwne miejsca, 
których istnienia nawet nie podejrzewałem, na jakieś dziwne spotkania, które 
przypominały czarne msze. Wiem, że to wszystko przypomina koszmarny żart, ale 
to naprawdę nie są żarty. I ciekawe, w te miejsca trafiałem jakby przypadkiem i 
jednocześnie też jakby przypadkiem do mojego domu trafiały różne, obce mi osoby i 
ku mojemu zdziwieniu zdarzały się wśród nich osoby znane i bardzo znane. Nie 
wiadomo skąd mieli mój adres i nie wiadomo dlaczego do mnie trafiali. Byli to m.in. 
bardzo znany pisarz i bardzo znany aktor, kilku dziennikarzy. Trafiłem nagle w jakiś 
obłędny krąg, jakby w drugą podskórną rzeczywistość, w świat, którego istnienia 
nigdy nie podejrzewałem. Trafiłem w opowieść, dla mnie wcześniejszego w złym 
guście i zupełnie absurdalną i niewiarygodną. 

Bardzo trudno jest o tym mówić, bo musiałbym do opisu tego wszystkiego, 
żeby to oddać precyzyjnie, używać języka i pojęć, które przeciętny inteligent 
odrzuca, bo go śmieszą, pachną mu spiskową teorią dziejów, zabobonami, czy Bóg 
wie czym. Jesteśmy niewolnikami języka inteligencko-racjonalnego i on nas 
koszmarnie ogranicza, uniemożliwia właściwą komunikację. No bo zobacz, 
musiałbym zacząć w ten sposób: Szatan istnieje i dąży do panowania nad światem, 
walczy o duszę każdego z nas i jest w każdym z nas. Wybiera niektórych z nas, 
abyśmy byli jego medium. 

I ty w tym momencie zaczynasz się śmiać i stajesz się odporny na opis 
mojego doświadczenia, bo twój umysł jest już zniewolony przez pewien system 
pojęć. Ja to dokładnie znam, bo przecież byłem dokładnie takim samym 
człowiekiem jak i ty. I jako taki człowiek, trafiłem nagle do luksusowej willi na 
przedmieściach stolicy, w której spotykam szereg znanych i poważnych osób, które 
ja sam traktowałem bardzo poważnie i nagle widzę, że te osoby zajmują się 
zupełnie niewiarygodnymi rzeczami. A najbardziej w tym wszystkim niewiarygodne 
jest to, że widzisz jak te bardzo znane i poważne osoby, będące dla wielu 
autorytetami, słuchają z rozdziawionymi gębami zupełnie przeciętnego faceta, na 
którego nie spojrzałbyś nawet na ulicy, wciskającego im do głowy - z punktu 
widzenia "rozsądnego człowieka" - jakieś koszmarne androny, a oni łykają to jak 
uczniaki, pilnie potakując główkami. Śmieszne, prawda? To, stary, nie jest 
śmieszne. Czujesz bowiem, że ten człowiek mówiąc, przekazuje ci poza słowem 
coś jeszcze i ty pod wpływem tego zaczynasz popadać w jakiś dziwny trans, 
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dostajesz jakiejś niesamowitej energii i zaczynasz tego człowieka traktować 
poważnie, najbardziej poważnie jak tylko można. 

Zaczynałem jakby zatracać świadomość. I co gorsze, pewnego dnia, na 
jednym z takich spotkań uzmysłowiłem sobie, że przestałem być niezależnym 
dziennikarzem, że zaczynam pisać o rzeczach, o których dotąd nigdy nie pisałem i 
to jakby pod dyktando. Przestałem się zajmować polityką, nie byłem w stanie o niej 
pisać. Wiedziałem już wtedy, że jest mało istotna, bo to nie politycy rządzą tym 
światem. Zacząłem nagle pisać jakieś dziwne eseje, wiersze. A ja przecież nigdy nie 
byłem literatem. Nie miałem takich ambicji. Ba! śmiałem się z literatów. Pisałem je 
zupełnie bezwiednie. Pod dyktando! Były to rzeczy straszne. Nie mówię tu o ich 
poziomie literackim, ale o ich treści. Powiem tylko tyle, że zawierały w sobie 
koszmarny przekaz adresowany do ludzkiej podświadomości, mimo iż na pierwszy 
rzut oka wyglądały dość niewinnie. Ot, takie sobie niewinne prowokacje i zabawy. To 
było bardzo często drukowane, ale nie ja wybierałem redakcje. Każdy tekst 
pokazywałem podczas tych spotkań różnym osobom. I to nie pod wpływem 
przymusu czy poczucia obowiązku. Robiłem to z własnej woli i nie przyszło mi 
nawet na myśl, że są to moje teksty i ja o ich losie powinienem decydować. Po 
prostu stałem się medium. 

Z tego obłędnego kręgu osób i spotkań wyrwał mnie wypadek. Pewnego 
dnia wpadłem zwyczajnie pod samochód. Byłem dość ostro połamany i potłuczony. 

W szpitalu spotkałem pewnego człowieka. Był tam sanitariuszem. Był to 
dziwny człowiek, taki bardzo zamknięty w sobie, zamyślony, osobny. Kiedyś, gdy 
czekałem na jakieś badanie, zaczęliśmy rozmawiać. I potem rozmawialiśmy po kilka 
godzin dziennie. Okazało się, że ten człowiek przeżył dokładnie to samo i już 
wiedziałem co mam dalej robić i co tak naprawdę jest ważne. 

Kiedy poczułem się lepiej i wyszedłem ze szpitala, wyrzuciłem z domu 
wszystkie książki, wszystkie notatki, wszystkie płyty, czyli wszystkie niepotrzebne 
rzeczy. Bo one, stary, są niepotrzebne, to stek głupot, uciekaj od tego, to jest 
niedobre. A teraz już idź. Nie chcę już z tobą rozmawiać. Dlatego, że cię lubię nic 
więcej ci nie powiem, bo nic więcej nie może zostać powiedziane, uwierz mi". 

Józef wstał i powoli podszedł do stołu, na którym leżała martwa, naga 
dziewczyna. Założył gumowe rękawiczki, odkręcił wodę i zaczął delikatnie obmywać 
jej ciało. Ja zaś pełen niedosytu składałem notatki. Zanim schowałem magnetofon, 
postanowiłem sprawdzić jakość nagrania. Na kasecie znajdowały się tylko strzępy z 
całej rozmowy. W domu przesłuchałem kasetę jeszcze raz. Zniknęły całe 
fragmenty dotyczące okresu tuż przed wypadkiem. Magnetofon nie był zepsuty. 

Chcąc uzupełnić notatki poszedłem do kostnicy. Kiedy opowiedziałem o swoim 
kłopocie, Józef uśmiechnął się łagodnie i powiedział: 
- To dobrze, ktoś cię chroni. Widocznie to miało zostać nie zapisane. 

Mirosław Spychalski 

Imiona bohaterów zostały zmienione. 
Fragment przygotowywanej książki pt "Pierwszy sztach wolności" 
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GRATULOWAŁ Ml PINOCHET 

Rozmowa z KS. MICHAŁEM PORADOWSKIM 

F R O N D A Istnieje opinia, że interwencja wojsk kubańskich w 1975 roku w Angoli 
była dwa lata wcześniej planowana także w Chile. Kubańczycy zrealizowali w Afryce 
jedynie wcześniej wypracowany scenariusz. Zamach stanu generała Pinocheta 
uniemożliwił zamienienie Chile w drugą Kubę. Ksiądz był w tych dniach zamachu, 
1973 roku w Santiago de Chile. 

K S . P O R A D O W S K I Zrobię wpierw pewien wstęp. Nie ulega wątpliwości, że w 
globalnych planach Sowietów cała Ameryka Południowa była do opanowania. W 
niemal wszystkich krajach tego kontynentu komuniści przy pomocy Moskwy 
próbowali robić rewolucję bardziej bądź mniej otwarcie. Jedyną siłą, która w 
warunkach Ameryki Południowej mogła to niebezpieczeństwo powstrzymać, było 
wojsko. Występowały jedynie różnice w sposobie przejmowania przez armię władzy. 
Zdarzało się, że jakiś generał wygrywał w wyborach prezydenckich, ale i w 
dramatycznych warunkach - siłą obejmowano rządy. Tak czy inaczej, prawie 
wszystkie kraje Ameryki Południowej, za wyjątkiem Meksyku, przez to przechodziły. 
Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka, Salwador, Haiti - tam wszędzie wojskowi robili w 
pewnym momencie porządek. Największa fala komunistyczna pojawiła się od kiedy 
nastał na Kubie Fidel Castro ze swoją grupą terrorystyczną. Havana stała się 
centralą oddziaływania Kominternu na całą Amerykę. Pierwszy raz wojsko wzięło 
władzę w Brazylii, kiedy rządy cywilne wyraźnie zaczęły flirtować z komunizmem, to 
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był 64 rok. Potem był Paragwaj, Argentyna. Nawet w Urugwaju, chociaż ten kraj 
miał tradycję demokratycznych rządów bez dyktatur. Wreszcie Chile. 

F R O N D A Właśnie, jak wyglądała specyfika zagrożenia sowieckiego w Chile? Czy 
akcja generała Pinocheta była niezbędna? 

K S . P O R A D O W S K I W Chile wojskowi kilkakrotnie byli prezydentami, zwłaszcza 
dwukrotnie generał Ibanez. Jak przyjechałem do Chile, to on właśnie rządził. Był 
wybrany demokratycznie, jego rząd miał nawet sympatie lewicowe. Ten okres 
sześcioletnich rządów charakteryzował leniwy spokój. Kiedyś Ibanez powiedział mi, 
że chciał być dla Chile kimś takim, jak Piłsudski dla Polski. Po nim przyszła 
chrześcijańska demokracja z Freyem. I ten Frey, to był praktycznie przypadek 
Kiereńskiego. 

F R O N D A Jak ta kiereńszczyzna wyglądała? 

K S . P O R A D O W S K I Zaczął robić reformę rolną i to nie w celu uwłaszczenia 
chłopów, a zrobienia czegoś na wzór kołchozów i zniszczenia ziemiaństwa, które 
miało duże wpływy i było podstawą struktury społecznej. Chłopi dalej nie posiadali 
ziemi na własność, dopiero jak Pinochet doszedł do władzy, dał tym robotnikom 
rolnym ziemię na własność. Ci ziemianie byli Europejczykami z pochodzenia i nie 
tylko siedzieli na wsi, ale i w miastach. Adwokaci, lekarze i cała inteligencja miała 
korzenie w ziemiaństwie. Te majątki zresztą nie były jakieś gigantyczne, żeby się 
komuś nie wydało, że wąska grupa gnębiła resztę. W ogóle struktura społeczna i 
tradycja w Chile była europejska. Frey skonfiskował majątki, zrujnował tą warstwę, 
nic dziwnego, że wkrótce Chile znalazło się w ostrym kryzysie gospodarczym. Tym 
samym Frey"przygotował" kraj do rewolucji. 

F R O N D A W takiej atmosferze Allende doszedł do władzy? 

K S . P O R A D O W S K I Tak. Salvador Allende upaństwowił najważniejsze gałęzie 
przemysłu, szybko pojawiła się wysoka inflacja, wstrzymano inwestycje, 
towarzystwa zagraniczne zaczęły wycofywać swój kapitał. Wreszcie władze podjęły 
decyzję o upaństwowieniu banków. Wojsko to wszystko obserwowało i doskonale 
zdawało sobie sprawę, że to jest otwarta droga do sowietyzacji. W Santiago i całym 
Chile kręciło się masę Kubańczyków i to nie jako turystów. Placówka dyplomatyczna 
Kuby przewyższała liczebnie chilijskie ministerstwo zagraniczne. Allende jeździł 
ciągle do Havany i Moskwy. Miał jakby swoich pretorianów i wszyscy to byli 
Kubańczycy. Od Fidela Castro dostał kałasznikowa. Wojsko nie mogło ścierpieć 
tego. No bo jak to, prezydent nie ma zaufania do swojego wojska? Wreszcie 
Allende, widząc, że nikt nie protestuje, zaczął sprowadzać wojsko kubańskie do 
Santiago. Stacjonowali w koszarach, w pobliżu pałacu prezydenckiego i budynków 
rządowych. Wojsko chilijskie liczyło wówczas 70 tysięcy żołnierzy, ale byli oni 
rozproszeni. Chile to kraj o bardzo długich granicach - prawie 4 tysięce kilometrów 
granicy. Wtedy była bardzo napięta atmosfera, prawie wojenna, z Argentyną, 
Boliwią i Peru, więc te wojska stacjonowały na posterunkach wzdłuż granicy. 
Naczelne dowództwo nie mogło odciągnąć części oddziałów do walk z 
Kubańczykami w Santiago. 
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F R O N D A Proszę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja na kilka dni przed 11 
września, kiedy doszło do walk? 

K S . P O R A D O W S K I Na początku września miała miejsce największa 
demonstracja, jaka kiedykolwiek odbyła się w Chile: 400 tysięcy zdeterminowanych 
kobiet zebrało się przed gmachem Uniwersytetu Katolickiego, żądając dymisji szefa 
państwa. Odbył się też "marsz pustych rondli" - symbol ubóstwa i paraliżu państwa. 
Dwa dni później Allende oznajmił przez radio, że "mąki czy chleba wystarczy na trzy 
dni". Skarb państwa był pusty, związki zawodowe protestowały, parlament wydał 
uchwałę, że prezydent depcze konstytucję. Allende myślał, że w wojsku jest cisza, a 
góra jest w jego ręku. Miał tam swoich ludzi i sporo było wysokich oficerów 
lewicowych, w tym minister wojny. 

F R O N D A Jaki był przebieg działań bojowych? 

K S . P O R A D O W S K I Pucz rozegrał się w bardzo szybkim tempie. 11 września 
radio i telewizja zakomunikowały, że wojsko zaatakowało budynki rządowe "w celu 
wyprowadzenia z nich rządu, który przestał być legalny i w celu zakończenia 
chaosu". Wojsko otoczyło siedzibę prezydenta. Jak mówili świadkowie zdarzeń, 
wojskowi namawiali trzykrotnie Allende do ucieczki za granicę, podstawiając mu 
nawet samolot. Prezydent odmówił i rozkazał gwardii pałacowej otworzyć ogień. 
Odpowiedzią było zbombardowanie pałacu przez lotnictwo. Dzielnice robotnicze nie 
zareagowały, mimo że były do tego wzywane. Osobisty lekarz prezydenta twierdził, 
że widział, jak Allende włożył sobie pistolet maszynowy w usta i w sekundę później 
już nie żył. Marynarka wojenna opanowała wszystkie miasta nadmorskie. Armia 
szybko poradziła sobie z Kubańczykami, którzy trochę strzelając wycofali się. Nie 
należy zapominać, że armia chilijska miała opinię najlepszej na kontynencie. Więc 
natężone walki trwały krótko, potem tylko ciągnęły się latami terrorystyczne akcje 
bojówek komunistycznych. Strzelali po wszystkich stronach, zasadzki organizowali, 
bomby podkładali na okrągło pod mosty, elektryczność, szyny kolejowe. I to było 
przyczyną represji ze strony wojska. Takie rzeczy niestety się zdarzają w czasie 
wojny. I dlatego potem oskarżało się Pinocheta, że taki okrutny, że to i owo. Ale 
komuniści atakowali, wojsko broniło spokoju. Trzeba było zakończyć te strzelanie 
komunistyczne. W białych rękawiczkach tego się nie robi. 

F R O N D A Znane są opisy działań "szwadronów śmierci", potajemnego mordowania 
przeciwników politycznych. 

K S . P O R A D O W S K I Zawracanie głowy. Były przypadki nieliczne nadużywania 
władzy, potem nagłośnione do granic surrealistycznych przez światowe media 
lewicowe. Rząd francuski i inne, żeby się przypodobać Sowietom, rozpoczęły 
nagonkę na "faszystę Pinocheta". Tak, że faktyczne zdarzenie nijak się miało do 
tego echa propagandowego. 

F R O N D A A torturowanie na stadionie w Santiago? 

K S . P O R A D O W S K I To bajki, jakieś odcinanie rąk itp. Tam zgrupowano 
rozbrojonych bojowników komunistycznych i przez kilka dni trzymano. Kto chciał, 
wyemigrował. Potem dopiero zrobiono z nich wielkich bohaterów i przypisano jakąś 
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martyrologiczną otoczkę. Nikt nie wspomina ataków terrorystycznych "ludowych 
bojówek" w czasie Allende na banki, mieszkania prywatne. Te bandy terrorystyczne 
były zresztą często kierowane przez młodych ludzi pochodzących ze znanych 
chilijskich rodzin dotkniętych dżumą marksistowską. Na przykład córka rektora 
Uniwersytetu Katolickiego w Santiago, który sam był komunistą. Ta dziewczyna 
organizowała i z bronią w ręku uczestniczyła w zamachach na "kapitalistyczne 
banki". Jak uciekła z Chile, to prezydent francuski dekorował ją jako bojowniczkę 
wolności i humanizmu. 

F R O N D A Ksiądz wykładał wtedy na uniwersytetach w Santiago i Valparaiso, jaka 
panował tam atmosfera ? 

K S . P O R A D O W S K I Komunistyczni studenci i profesorowie stworzyli taki bałagan, 
że przez rok prawie nie było zajęć. Palili opony, wydawali oświadczenia, 
dyskutowali, manifestowali. 

F R O N D A Przepraszam, zapędziliśmy się za daleko w przyszłość. Może wyjaśnijmy 
najpierw, jak to się stało, że ksiądz znalazł się w Chile? Jaka była geneza 
antykomunistycznej działalności księdza? 

K S . P O R A D O W S K I Trzeba się więc cofnąć przed wojnę. W latach 30. 
studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim prawo i ekonomię. W owym czasie 
ideami, które elektryzowały Europę, były komunizm i faszyzm. Komunizm był 
odbierany przez Polaków negatywnie z punktu widzenia moralnego i tak dalej, ale 
jeżeli chodzi o znajomość naukową tej ideologii, to było już słabiej. Postanowiłem 
się tym zająć. Na pracę doktorską wybrałem sobie temat: "Człowiek i 
społeczeństwo w nauce społecznej Kościoła i w aktualnych prądach ideologicznych 
w Europie". Wziąłem faszyzm, hitleryzm i komunizm. Kiedy to zrobiłem, zdałem 
sobie sprawę, że nie ma czasopisma, w którym można byłoby to opublikować. Dla 
tygodników było to zbyt naukowe. Zaraz po wojnie znalazłem się w Paryżu. 
Zacząłem tam studiować ekonomię, prawo i socjologię. Pracę doktorską na 
Uniwersytecie Paryskim robiłem na temat ustroju gospodarczego w Polsce. Drugi 
doktorat o zagadnieniach komunizmu kontynuowałem na Uniwersytecie Katolickim. 
Znowu zdałem sobie sprawę, że nie ma gdzie tego publikować. Tymczasem z 
trzech totalitaryzmów, jako zwycięski pozostał komunizm i zaczął się rozszerzać. 

F R O N D A Czy wtedy powstał pomysł stworzenia pisma, w którym można by się 
zająć poważnie tą ideologią? 

K S . P O R A D O W S K I Tak. Ale kwartalnik "Studia nad komunizmem" założyłem 
dopiero w Chile. Po skończeniu studiów brałem udział w wykładach aktualizujących 
problemy nauki społecznej Kościoła. W Paryżu spotykałem się z księdzem z Chile, 
który był attache ambasdy chilijskiej w Rzymie, ale przyjeżdżał do Paryża. Bardzo 
interesował się komunizmem. Mówił, żebym pojechał do Chile, bo tam na 

^Uniwersytecie nie ma specjalisty od spraw społecznych. Ja tymczasem ukończyłem 
te studia, biskup napisał, żebym szukał jakiejś pracy na Uniwersytecie, bo nie mogę 
wracać do Polski. Więc zdecydowałem się wybrać do Chile. Korzystając z pomocy 
fundacji dla uchodźców, popłynąłem okrętem. 
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F R O N D A Ksiądz znalazł się w Santiago w 1949 roku, jaka była wtedy polityczna 
atmosfera w tym kraju? 

K S . P O R A D O W S K I Kraj był podniecony, strajki, od czasu do czasu komunizująca 
retoryka będąca kartą wstępu do towarzystw intelektualnych. Partia komunistyczna 
działająca bardzo gorliwie. Panowało takie przeświadczenie, że nic właściwie 
wielkiego i poważnego nie może się w przyszłości zdążyć, jeśli komunizm 
wszystkiego nie weźmie w swoje ręce. Tak było też i w sąsiednich krajach, bo ja 
szybko zacząłem jeździć wykorzystując wakacje. Wszędzie bałagan przeraźliwy, od 
Meksyku aż do Chile. Uznałem, że trzeba sprawę komunizmu potraktować 
poważnie, ponieważ w tej powszechnej egzaltacji tak na prawdę nikt nie wiedział na 
serio, czym ta ideologia jest, o co właściwie w niej chodzi. 
F R O N D A Gdzie ten komunizm był najsilniejszy? 

K S . P O R A D O W S K I We wszystkich środowiskach, ale przede wszystkim w 
uniwersytetach. Mieli swoich ludzi wśród profesury, studenci byli formowani w 
świetle filozofii marksistowskiej. Komunizm był modny. Ja wtedy myślałem, żeby 
zrobić coś dla Polski, czyli przede wszystkim informować. Ośrodek londyński też się 
tym przejmował. Ciągle rozsyłali jakieś informacje, jaka jest sytuacja gospodarcza, 
jak jest z reformą rolną. Mnie też przysyłali nieraz bardzo dobre artykuły, prosili, 
żeby przekładać na hiszpański i gdzieś je publikować. Ale nikt tego nie chciał 
przyjmować, bo nikogo nie interesowało, co się dzieje w Polsce, ludzi to nie brało. 
Postanowiłem więc zrobić czasopismo, z tym, że Polska będzie tam stanowiła jeden 
z tematów, ale nie może zabraknąć Czech, Rumunii, jednak głównym tematem 
będzie Ameryka Południowa. Więc emigracja mi trochę pomogła, bo była 
demobilizacja i pewne fundusze wojska się uchowały na sprawy oświatowe. W 
Londynie rozmawiałem z Andersem i przedstawiłem mu swój pomysł na pismo. On 
to zaakceptował, więc na pierwszy numer miałem pieniądze od generała. Jak się to 
zaczęło, to dostałem możliwość wyjechania na dłuższy czas do Hiszpanii dzięki 
ówczesnemu ambasadorowi hiszpańskiemu w Santiago, który uzyskał dla mnie od 
rządu Franco stypendium na roczny kurs historii i kultury hiszpańskiej w Madrycie. 
Poznałem tam dość dobrze kierownika tych kursów i jak już wróciłem do Chile i 
zacząłem robić "Revistę" ("Studia nad komunizmem") to jego mianowano ministrem 
propagandy. Od razu mu wysłałem "Revistę" i napisałem, że wydałem dopiero 
jeden numer, nie mam pieniędzy i spytałem, czy by nie chciał zaprenumerować u 
mnie tego pisma. On przystał na to i się ułożył ze mną, że będzie brać 100 
egzemplarzy i to już była dla mnie jakaś podstawa finansowa. Te egzemplarze się 
rozchodziły w Hiszpanii, tam takiego pisma nie było. Wreszcie dotarły do mnie takie 
broszurki informujące o komunizmie, dowiedziałem się, że są dystrybuowane przez 
pewną ambasadę, nie mogę powiedzieć jaką. Poszedłem do nich i zaproponowałem 
współpracę. Po skontaktowaniu się ze swoim ministerstwem spraw zagranicznych 
zgodzili się brać 250 egzemplarzy co kwartał. Wkrótce zabrakło pieniędzy 
Andersowi i trwałem dalej dzięki rządowi Franco i ambasadzie tego kraju. Czyli 
wydawałem 1000 sztuk, 500 szło tymi kanałami prenumeraty, a resztę sam 
rozprowadzałem głównie wśród studentów, ale wysyłałem także do Paragwaje 
Urugwaju, Argentyny. 

F R O N D A Jak długo ukazywała się "Revista"? 
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K S . P O R A D O W S K I To był kwartalnik. Wychodził od lipca 1953 do grudnia 1965. 
Przez 12 lat. I to pismo jednak zrobiło bardzo dużo. Wielu ludziom otworzyły się 
oczy w Ameryce Południowej na komunizm, na czym polega polityka Sowietów. 

F R O N D A Wiem, że ksiądz dość szybko nawiązał bliskie kontakty z wojskiem 
chilijskim. 

K S . P O R A D O W S K I No właśnie, wśród czytelników "Revisty" byli przede 
wszystkim wojskowi i to w całej Ameryce Południowej. Oni się tymi zagadnieniami 
najbardziej interesowali, jak potem jeździłem po kontynencie, to głównie na 
zaproszenia moich wojskowych czytelników. Najczęściej zapraszali mnie do Brazylii, 
wozili samolotami do najodleglejszych koszar w dżungli na wykłady. Podczas 
jednego pobytu dałem 40 wystąpień, przyjechałem kompletnie wyczerpany, prawie 
głosu nie zdarłem, przez miesiąc prawie nie mogłem mówić. Dzięki wojsku 
poznałem Brazylię doskonale. Wojskowi w Chile sami wpadli na "Revistę" i przysłali 
mi takiego młodego oficera, który powiedział, żę dużo osób jest zainteresowanych 
moją „Revistą" w wojsku. On był moim łącznikiem, zawsze przychodził po 
egzemplarze, potem został generałem. Oprócz czytania pisma zapraszali mnie też 
na wykłady, które dawałem kadrze oficerskiej - w szkole podchorążych, w akademii 
wojskowej, w akademii morskiej. 

Po zamachu stanu spotkaliśmy się na jakimś zebraniu. Winszowałem im 
zdecydowania. A oni mi odparowali: 'To my księdzu winszujemy, bo ten przewrót 
zrobiliśmy dzięki "Reviście". Oni byli po prostu dobrze poinformowani o tym, co 
dzieje się na świecie, czym jest komunizm i jakie postacie może przyjmować. 
HRevistę" brało jeszcze wojsko z Urugwaju, Argentyny, Peru, zwłaszcza Paragwaju, 
jak był tam Stroesner. Od czasu do czasu organizowano kongresy 
antykomunistyczne w różnych miejscowościach na kontynencie. Zawsze brałem w 
nich udział i miewałem główne referaty. Była to też dobra okazja do rozprowadzania 
kwartalnika i wynajdywania współpracowników. 

F R O N D A Skąd czerpał ksiądz informacje i gdzie zdobywał współpracowników? 

K S . P O R A D O W S K I Miałem wielu znajomych zajmujących się praktycznym 
analizowaniem działalności partii komunistycznych. Byli to na ogół szefowie 
referatów badających komunizm w ministerstwach spraw wewnętrznych różnych 
krajów południowoamerykańskich. Wiąże się z tym zabawna historia. Do mnie 
przychodziły cały czas jakieś pisma komunistyczne, więc ta sekcja długo 
podejrzewała mnie, że jestem jakimś kryptobolszewikiem. Robiłem doktorat u 
jezuitów francuskich na temat rewolucji permanentnej i oni mi stale słali różne bibuły 
bolszewickie, na samym początku pobytu w Chile chodziłem też na spotkania do 
jezuitów w Santiago, ale one szybko zamieniły się w konferencje teologii 
wyzwolenia. Więc kiedyś jestem na spotkaniu w domu mojego przyjaciela, senatora 
Sergio Fernandesa, a tam przychodzi kulturalny i elegancki pan, szef jedenastego 
wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zaczyna mnie przepraszać: proszę mi 
wybaczyć, przez dwa lata rewidowałem księdzu korespondencję, ponieważ 
podejrzewałem, że jest komunistą, ale na podstawie tych listów przekonałem się, że 
ksiądz jest w porządku. Potem stał się moim wielkim przyjacielem i pomagał mi w 
różnych sprawach, to było jeszcze przed czasem rządów wojskowych. Mieć takiego 
pana w MSW było bardzo dobrze, dzięki niemu byłem na ogół wyśmienicie 
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poinformowany. Nim umarł na serce, założył własną antykomunistyczną 
organizację, tajną, taką policyjną. Wyszukiwał do niej odpowiednich emerytowanych 
policjantów. Ta jego tajna organizacja była finansowana - jak mi opowiadał - przez 
niektóre duże przedsiębiorstwa, które były zainteresowane czy wśród personelu nie 
mają komunistów. Ja z nim wymieniałem informacje, on był ciekaw moich analiz. 

F R O N D A Ksiądz wspomniał o komunizujących jezuitach, porozmawiajmy może 
więc o teologii wyzwolenia. 

K S . P O R A D O W S K I Ta koncepcja społeczna po grubsze polegała na 
teologicznym uzasadnieniu konieczności przeprowadzenia rewolucji socjalnej, 
wyzwolenia ludzi spod dominacji kapitalizmu, chrześcijaństwo było utożsamiane z 
komunizmem. Jakaś podszyta religijną retoryką forma komunizmu. 

F R O N D A Autorami tych komunistycznych koncepcji były osoby duchowne. 

K S . P O R A D O W S K I To nie jest nowa sprawa, komuniści już w czasach II 
Międzynarodówki mieli swoich dobrze zakonspirowanych księży w Niemczech. 
Przed drugą wojną światową takie rzeczy były i w Polsce. Najsłynniejszy tego typu 
przypadek był z księdzem Matuszewskim. Ja wtedy studiowałem na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdy umarł arcybiskup Kakowski, to zaczęliśmy w akademiku 
dyskutować, kto będzie na miejscu Kakowskiego i większość była za księdzem 
Matuszewskim. Ja go nie znałem, tylko słyszałem, że to wybitny kaznodzieja i tak 
dalej. Pół Warszawy się nim zachwycało. Przychodzi styczeń 1939 roku, rząd zniósł 
zakaz działania KPP, pozwolono im też na wydawanie dziennika. Nazywał się 
"Dziennik Ludowy", na pierwszej stronie wstępniak, kto go podpisał? Matuszewski. 
Było też tam małe wyjaśnienie: "z rozkazu partii komunistycznej wstąpiłem do 
seminarium i zostałem księdzem, teraz dostałem rozkaz porzucenia kapłaństwa i 
oddania się w wir pracy naszej partii". Po wojnie w pierwszym rządzie 
komunistycznym Matuszewski był ministrem oświaty. 

F R O N D A Czyżby taką praktykę stosowali komuniści w Ameryce Południowej? 

K S . P O R A D O W S K I Tak. Hiszpańska Partia Komunistyczna przed wojną wydała 
rozkaz, w wyniku którego masę młodych jej ukrytych członków wstąpiło do 
seminariów duchownych. Następnie jechali z misjami do Ameryki Południowej, bo 
tam jest niewiele powołań. Każdego roku pojawiały się setki księży-komunistów. Nie 
muszę dodawać, że ci duchowni zostawali profesorami miejscowych seminariów i 
tworzyli nowe kadry. To dalej trwa, tylko już bez kamuflaży. Pod koniec zeszłego 
roku odbyły się w Chile wybory prezydenckie, kandydatem komunistów był ksiądz 
Pizarro, proboszcz jednej z największych parafii w Santiago, członek partii 
komunistycznej od dawna. Nie przeszedł, ale zebrał nawet dużo głosów. 

F R O N D A Podobno ujawniano przypadki bezpośredniej współpracy niektórych 
latynoskich księży z Moskwą ? 

K S . P O R A D O W S K I Było takie jedno głośne zdarzenie, które rzuciło trochę 
światła na tę sprawę. To było we Francji: pewnego razu, w jakimś hotelu, winda 
zjechała z trupem, przy którym znaleziono teczkę. Po identyfikacji okazało się, że 
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zabity był agentem KGB, wskazywały na to dokumenty w teczce. Nazywał się Curiel 
i prowadził siatkę agentów na Amerykę Południową. Wcześniej działał w Afryce, 
potem przerzucono go do Francji. Prócz działalności szpiegowskiej, był bardzo 
majętnym bankierem, zajmował się też handlem diamentami. Tą jego siatkę 
stanowili księża, głównie jezuici. Akta tego procesu i dokumenty sprawy wyszły w 
formie książki (Roland Gaucher "Le resau Curiel"). Ci jeziuci nie mają nic na swoje 
usprawiedliwienie. 

F R O N D A Słynna była też sprawa prałata Tondiego, która wskazuje, że wpływy 
komunistyczne sięgały nawet Watykanu. 

K S . P O R A D O W S K I Tak, to jest dobry przykład. Sekretarzem stanu w czasie 
pontyfikatu Piusa XII był Montini, późniejszy papież Paweł VI. On na ogół siedział w 
swoim biurze, aktywność zasadniczo przejawiał jego zastępca, prałat Tondi. Później 
dopiero okazało się, że ten prałat był wtyczką KGB. Sprawa się wydała przy okazji 
przygotowywania księży apostołów do Rosji. Ilekroć, któryś z nich był wysyłany, 
zawsze wpadał w pułapkę zastawioną przez Sowietów. Pius XII rozkazał wszystko 
zbadać i zwrócił się do wywiadu wojskowego Francji. Nie wiadomo jak, ale tak czy 
inaczej Francuzi chwycili tego prałata na szpiegostwie. Informował KGB o 
wszystkim, co się działo w Watykanie. Watykan nie ma więzienia, wyrzucono go i on 
szybko wrócił do włoskiej partii komunistycznej, ożenił się i zaczął pisać ostro 
antykatolickie książki. Pius XII przeniósł po tym zdarzeniu Montiniego z Watykanu 
do Mediolanu. 

F R O N D A Dosyć ponure jest to, co ksiądz mówi. 

K S . P O R A D O W S K I Ale to prawda, co ja na to poradzę? Masoneria weszła do 
Kościoła już dawniej, ale była zwalczana. Na przykład po śmierci Leona XIII odbyło 
się konklawe, na którym wybrano ówczesnego sekretarza stanu na tron papieski, 
nazywał się Rampola. Przeszedł w pierwszym głosowaniu. Jak doszło do drugiego 
głosowania, to kardynał Puzyna z Krakowa w imieniu cesarza Austrii złożył weto 
wobec kandydatury Rampoli. Puzyna przypomniał, że cesarz Austrii został uznany 
przez Stolicę Apostolską wiele wieków temu za następcę Karola Wielkiego. Karol 
Wielki, miał prawo wypowiadać się w sprawie wyboru papieża. Cesarz przedstawił 
dokumenty wskazujące, że Rampola jest wybitnym masonem. W następnym 
głosowaniu wybrano arcybiskupa Wenecji Sarto. Sarto był pół-Polakiem, synem 
krawca z poznańskiego, który miał kłopoty z władzą pruską i dlatego uciekł do 
Cesartstwa Austro-Węgierskiego i usadowił się w Wenecji. Tam zmienił nazwisko na 
Sarto, co po włosku znaczy krawiec. I syn tego krawca został następnie papieżem 
Piusem X. 

Oczywiście czym innym są wpływy agenturalne, czym innym wzięcie spraw 
przez wrogów Kościoła całkowicie w swoje ręce. Kiedyś opublikowałem listę 
masonów pracujących w Watykanie. Zebrało się ich 19 w 1974 roku. Niektórzy już 
pomarli, inni poszli na emeryturę. Ten tekst ukazał się w II Borgese we Włoszech. 
Był on znany w prasie włoskiej i francuskiej. Wybuchła z tego duża awantura. 

F R O N D A To, co ksiądz mówi, brzmi, proszę wybaczyć, nieprawdopodobnie. 
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K S . P O R A D O W S K I Skoro tak, to kolejny przykład, tym razem z Ameryki 
Południowej. Opowiem panu o historii ośrodka formacyjnego misjonarzy i kleru dla 
całej Ameryki Południowej w Cuarnavaco w Meksyku. W owym czasie, powołań w 
USA i Canadzie było bardzo dużo, teraz to inaczej wygląda. To były lata 40. i 50. 
Pius XII polecił zrobić ten ośrodek, w którym księża i zakonnice zapoznawaliby się z 
językiem, kulturą, historią Ameryki Południowej. I szefem tej instytucji został lvan 
Sanchez. Ten ksiądz prowadził regularną komunistyczną indoktrynację, wykładał 
zakonnikom marksizm, doktrynę walki klasowej. Ja się potem spotykałem z tymi 
adeptami, wszyscy oni mieli objawy regularnego "mycia mózgów". Wychodzili 
stamtąd z przeświadczeniem, że trzeba robić rewolucję, ponieważ wszystko inne to 
jest plasterek na drewnianą protezę. Nic nie zaprowadzi sprawiedliwości na świecie, 
tylko komunizm. Ta akcja propagandowa trwała wiele lat i jeszcze w dodatku była 
finansowane przez Watykan, a miejscowy biskup wszystko popierał. Ten cały 
preceder trwał dosyć długo, aż temu llichowi sprawa się znudziła, porzucił 
kapłaństwo i zajął się w różnych publikacjach propagandowym zwalczaniem 
chrześcijaństwa. Spotykałem się na każdym kroku z tymi księżmi, wychowankami 
Micha. W wielu krajach Ameryki Płd rządy skarżyły się, że ci księża nie zajmują się 
duszpasterstwem, tylko są regularnymi agentami komunizmu. 

F R O N D A Czy Watykan nie starał się zaradzić jakoś tej sytuacji? 

K S . P O R A D O W S K I Owszem do pewnego czasu, ale wszystko to było robione 
bardzo delikatnie. Watykan bał się gwałtownie interweniować w obawie przed 
schizmą biskupów całego kontynentu. 

F R O N D A Jak układały się stosunki księdza, znanego z antykomunistycznych 
przekonań, z lewicową hierarchią kościelną? 

K S . P O R A D O W S K I Początkowo miałem bardzo duże trudności. W pewnym 
momencie zwątpiłem i napisałem do prymasa Wyszyńskiego, żeby pozwolił mi 
wyjechać do Kanady. I Wyszyński wszystko załatwił, już miałem opuścić Chile, 
kiedy wybuchła afera z takim komunistycznym pismem. Zaraz potem, jak się ukazał 
pierwszy numer "Revisty", komunistyczne "El Siglo" zaatakowało mnie oskarżając, 
że jestem nierządnikiem i deprawuję nieletnich. Nie mogłem wtedy wyjeżdżać. 
Podałem ich do sądu i wygrałem proces, to pismo wszystko odwołało. Kolejne 
poważniejsze starcie miało miejsce w połowie lat 60. Kiedy ks. Silva Enrigez został 
kardynałem i arcybiskupem Santiago, wyrzucił wszystkich księży-emigrantów nie-
Chilijczyków, którzy byli antykomunistami. Wyrzucił Chorwatów, Węgrów i innych. 
Około czterdziestu. Widzę, że ten wyjechał, tamci wyjechali. Niektóre parafie 
zostały bez księży. Czekałem, kiedy przyjdą do mnie. Mieszkałem wtedy w 
kapelanii u sióstr, byłem ich spowiednikiem. Kiedyś rano po mszy jem śniadanie, 
kilka mniszek jest obecnych, a tu otwierają się drzwi i stoi w drzwiach ksiądz, nie 
wchodzi tylko krzyczy: "Przyniosłem księdzu rozkaz od prałata. Natychmiast 
wynosić się z Chile!". Siostrzyczki się przeraziły: "co ksiądz zrobił". Ja się więc go 
spytałem: "dlaczego?". Tamten odpowiedział: "ksiądz się robi stary, może 
zachorować, może umrzeć. Kto będzie pokrywał koszty?". Trzasnął drzwiami i 
wyszedł. "Biorę siostry na świadka - zwróciłem się do nich - powiedział, że nie mają 
pieniędzy na mój pogrzeb". Zaraz pojechałem na skład samochodów, żeby znaleźć 
jakąś taksówkę i los chciał, że była. Wymieniłem swój samochód na francuską 
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"Simce", załatwiłem wszystkie papiery, zapisałem się do związku zawodowego 
taksówkarzy. Zadzwoniłem do znajomego salezjanina i poprosiłem, aby w kurii 
pokazał moje dokumenty, że w razie choroby czy śmierci syndykat taksówkarzy 
pokrywa wszystkie koszty. Biskup jedynie odebrał mi licencję na spowiadanie, ale 
zostałem w Chile. 

F R O N D A Jak długo ksiądz jeździł tą taksówką? 

K S . P O R A D O W S K I Trzy lata pracowałem jako taksówkarz, ale tylko 2 lata byłem 
na każde wezwanie. Trzeci rok byłem już właściwie szoferem, tyle że samochód był 
mój. Miałem stałego klienta. W tym czasie wydawałem też "Revistę" na własny 
koszt. 

F R O N D A Wkrótce ksiądz przestał wydawać "Revistę"? 

K S . P O R A D O W S K I Tak, ostatni numer wyszedł w 1965 roku. Potem był II Sobór 
Watykański. Jakoś w niedługo przed Soborem, Watykan nawiązał taktyczne 
stosunki z Moskwą. Ułożyli się, że Kościół nie będzie zwalczał komunizmu, a 
Sowieci przestaną atakować Kościół. Zaraz potem jeden z biskupów chilijskich o 
zdecydowanie lewicowych sympatiach oficjalnie zaczął atakować "Revistę" i udało 
mu się odciąć mnie od wszelkich źródeł finansowania. 

F R O N D A Doszliśmy do momentu, kiedy możemy wrócić do początku rozmowy. 
Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza decyzja generała Pinocheta? 

K S . P O R A D O W S K I Nie pamiętam dokładnie, jaka była pierwsza, ale jedną z 
pierwszych decyzji Pinochet zarządził zwrócenie zakładów przemysłowych ich 
właścicielom. Rządy wojskowych trwały pewien okres, potem stopniowo wracała 
władza cywilna. Armia przewidziała określony czas na pacyfikację komunizmu i 
odbudowę kraju. I dokładnie, jak zaprojektowali, tak zrobili. Wszystko ogłosili 
wcześniej, to nie była żadna tajemnica, każdy Chiljczyk wiedział. Odbudowę kraju 
trzeba było robić harmonijnie. Ale najwżniejsza była gospodarka, ponieważ w kraju 
panowała nędza przeraźliwa i bezrobocie. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale 
doskonale to wojsko zorganizowało, nie było bałaganu. Koleje, autobusy, 
szkolnictwo, wszystko to funkcjonowało. Powoli gospodarka podnosiła się, aż 
osiągnęła poziom zapewniający Chilijczykom wysoki dobrobyt, zgodny nawet ze 
standardami świata zachodniego. 

F R O N D A Co stało się takim zasadniczym kluczem reform? Miedź? 

K S . P O R A D O W S K I - Na początku trzeba wyjaśnić, że wojsko zaprowadziło 
gospodarkę produkcji maksymalnej, na cały świat. Ich rynkiem był cały świat. 
Pominęli unię z Argentyną i trzymanie kurczowe tylko z niektórymi państwami 
Ameryki Płd w związkach gospodarczych. Promowano jak największą 
samodzielność i wolność obywateli w działalności gospodarczej, to się nazywa 
chyba absolutnym liberalizmem gospodarczym. Przykład: do czasów Pinocheta 
zabroniono powiększania obszarów winnic. Wina na rynku prawie nie było. Od razu 
takie i temu podobne prawa zniósł Pinochet. Całe ogromne terytorium od Santiago 
do Arica to była pustynia, piach, kamienie i kilka kopalń miedzi. I to się zmieniło. 
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Wprowadzono tam irygaqę, wszędzie powstawały winnice, ogrody pomarańczowe, 
cytrynowe i kiwi. Dzisiaj Chile eksportuje kiwi na cały świat. Teraz jak się leci 
samolotem, to coś przepięknego, te zielone ogrody. Dzisiaj Chile ma większe 
dochody z drewna, niż z miedzi. Wojsko swoim sprzętem zrobiło przynajmniej 1000 
kilometrów autostrad przez lasy. 

F R O N D A Jak z informacjami księdza pogodzić trwale już osadzone opinie na temat 
sytuacji w Chile, że pod rządami generałów zaprowadzono tyranię, 
ubezwłasnowolniono społeczeństwo? 

K S . P O R A D O W S K I To jest kłamstwo i dezinformacja. Przecież istotą polityki 
Chile pod rządami wojskowych była wolność inicjatywy społecznej i gospodarczej. 
Prawo było tak skonstruowane, aby faworyzować taką postawę. 

F R O N D A W jakim stopniu na sukcesie ekonomicznym Chile zaważył wpływ grupy 
ekonomistów amerykańskich, tzw. "Chicago Boys"? 

K S . P O R A D O W S K I To jest przesadzone. Różne grupy ekonomistów brały udział 
w eksperymencie. Wojskowi dbali o to, aby podatki zmniejszano jak najmocniej i 
stymulowano w ten sposób aktywność ludzką. To obniżanie podatków było jedną z 
głównych sprężyn rozwoju ekonomicznego. Ludzie szybko się bogacili, czuli się 
bezpiecznie i stale inwestowali w nowe projekty. Co ciekawe, wojskowi bardzo 
nieufnie patrzyli na uzależnianie Chile od zagranicznych instytucji finansowych, nie 
przyjmowali pożyczek, Chile nie ma żadnych długów. 

F R O N D A Czym wówczas ksiądz się zajmował? 

K S . P O R A D O W S K I Miałem bardzo dużo wykładów. Oprócz pracy na 
Uniwersytecie Katolickim zostałem profesorem Uniwersytetu Marynarki Wojennej. 
Tam pracowałem do ostatniej chwili, wycofałem się stamtąd z powodu głuchoty. 
Zasadniczo wykładałem socjologię i naukę społeczną Kościoła. Na Uniwersytecie 
Chilijskim w Santiago miałem wykłady z chrystologii. Wojskowych uczyłem o 
marksizmie, komunizmie, rewolucji światowej. Wydawałem wreszcie książki. 

F R O N D A Czy miał ksiądz częste spotkania z generałem Pinochetem? 

K S . P O R A D O W S K I Ja mu czasu nie zabierałem, bo był bardzo zajęty, 
widywałem się z nim w ważnych sprawach od czasu do czasu. Pinochet to 
niesłychanie sympatyczny i bezpośredni człowiek, łapało się z nim kontakt szybko, 
bez żadnych trudności. Zresztą wojskowi nie są tam jakoś odseparowani od 
społeczeństwa, oni są obecni w życiu tego kraju. Wielu z oficerów zajmuje się 
pisaniem, historią, kadra oficerska jest świetnie wykształcona i to niekoniecznie w 
strategii wojennej. Rząd wojskowych trwał prawie 18 lat, w 1987 roku Pinochet 
zgodnie z wcześniej podjętą obietnicą oddał władzę cywilom. 

Wrocław, wrzesień 1994 
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JASMILAŻBANIĆ 

11 NAM AZ11 

Mężczyzna umyje swoją twarz, głowę, ciało. Kobieta powoli rozbierze się. Zdejmie z 
szyi sznur pereł. Wyciągnie rękę wypełnioną perłami do mężczyzny przy sobie. On 
właśnie skończy mycie. Perły na dłoni ułożą się w kształt kobiety oddanej miłości. 
Mężczyzna czubkiem nosa dotknie wyciągniętą do niego dłoń. Ucałuje każdy 
palec... Kobieta wypuści perły na podłogę. Mężczyzna obróci się za nimi. Czołem 
dotknie perłowe ziarenka. I zastygnie w tej pozycji. Będzie myślał o kobiecie, której 
nie widzi - klęczy przed nią ze schyloną głową. Dotykając kształtne perły, wsłuchuje 
się w ich dźwięczny odgłos. Wie, że ona jest przy nim. Kobieta zachowa obraz 
męskiej głowy, szyi, pleców, drobniutkich załamań na mięśniach pokrytych skórą. 
Wyciągnie rękę, aby go dotknąć. On cały czas pozostanie z głową przy ziemi, 
zwrócony w jej kierunku. Ona zwinie się i dotknie włosami jego głowy. Mężczyzna 
nagle wstanie i zapatrzy się w zwinięte przed sobą ciało. Będzie chciał jej dotknąć, 
ale usłyszy jej oddech, cichy, pełen oddania... Podniesie perły. Kobieta poruszy się. 
Wstanie. Wpatrywać się będzie w kołyszące się ziarenka pereł. Będą stać 
naprzeciwko siebie. 

Jakiś człowiek zaprowadził ją do małego pokoiku. Tam był jeszcze jeden. Podarł na 
niej sukienkę. Popchnął ją. Rozebrał ją do pasa. Ona leżała na zimnej ziemi. 
Drżała. Piersi i uda trzęsły się... 

Perły wiszą na jego dłoni. Kobieta delikatnie dotyka ziarenka , które zadrżą. 
Obydwoje wpatrują się w majestatyczny ruch. Przez cały czas unikają swojego 
wzroku. On przełoży perły do drugiej ręki. Kobieta ściśnie jego dłoń swoimi dłońmi i 
perły przetoczą się przez jego ręce. 

Dwóch mężczyzn ciągnie kobietę za nogi. Ktoś ich zawołał. Przyspieszyli kroku. 
Ciało kobiety jest ciężkie. Zostawili je. 

Trzymała perły w zaciśniętej dłoni. Mężczyzna pocałował jej dłoń. Ręka otworzyła 
się. Perły posypały się na kolana. 

Kobietę pozostawili na korytarzu. Po kilku godzinach strażnik wyniósł martwe ciało 
na dwór. 

NAMAZ - muzułmańska modlitwa. Przed modlitwą wierni muszą się wykąpać. Na 
obrządek ten składają się przeróżne pozycje ciała: np. stanie, klęczenie na kolanach 
z głową opańą o podłogę. Właśnie tymi ruchami ciała, jak również modlitwą, 
pokazujemy jak głęboka jest nasza miłość do Boga. Modlitwę wykonujemy pięć razy 
w ciągu 24 godzin. 

Jasmila 
Żbanić 

tłumaczenie: Beata Arabadżić 
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JAN STRZAŁKA 

ETO ON - EDICZKA 
Eduard Limonow jest drobnym i niewysokim mężczyzną o przeraźliwie 

bladej twarzy i krótko przystrzyżonych, nieco już siwiejących włosach, 
niespokojne oczy skrywa za ciemnymi okularami, głos ma monotonny i 
szczerze mówiąc nieco nudny. Ubiera się zazwyczaj w czarne dżinsy, czarną 
skórę, czarne podkoszulki, czarne, drogie buty martensy, kiedy zaś pozuje 
znanym fotografom przywdziewa ciężki, sołdacki szynel, wtedy też zdejmuje 
okulary, bo to trochę śmieszne, gdy czerwonoarmista okazuje się krótkowidzem; 
ktoś pomyślałby, że ma przed sobą nieporadnego korespondenta wojskowego, z 
którego kpiło żołdactwo Budionnego. Korespondent nazywał się Babel. Limonow 
zapewne nie życzyłby sobie, aby ktoś kojarzył go z lirycznym i mistycznym 
prozaikiem, tym bardziej, że Izaak Babel był Żydem, a Ediczka Limonow krzyczy 
głośno o krzywdach, które Żydzi wyrządzili jego ojczyźnie, na przykład 
wczorajszy idol Władimir Wolfowicz Żyrynowski, dziś przez Limonowa 
zdemaskowany i wyśmiany jako syjonistyczny agent i "śmiertelny wróg Rosji". 
Kiedy poszedłem do niego, rozmawiał właśnie z niemiłosiernie brudnym 
studentem, którego twarz wydała mi się znajoma; po chwili wiedziałem już, że 
pewnego wieczoru widziałem fragment jego koncertu w telewizyjnym programie 
poświęconym rockowi: program nazywa się "Cafe Obłomow", zaś młodzieniec 
jest wokalistą i liderem punkowo-faszystowskiej "Obrony cywilnej", której 
największym przebojem jest breżniewowski szlagier "A Lenin takoj mołodoj i 
junnyj Oktiabr wpieriedL.". Limonow nie gardzi kulturą masową, wraz z żoną, 
Natalią Miedwiediew, są znani i uwielbiani w środowisku moskiewskich 
rockmanów. 

Przepiękna Natalia jest dosyć ciekawą pisarką, taką rosyjską Manuela 
Gretkowską albo małym Henry'm Millerem w spódnicy, krótkiej na szczęście, 
więc można ujrzeć najdłuższe i najpiękniejsze nogi Rosji, nogi, które w 
Moskwie nazywają legendarnymi. Poza tym Natalia publikuje w gazetach 
zabawne teksty poświęcone scenie rockowej, a nieco wcześniej występowała w 
paryskich knajpach rosyjskich; sądzić można, iż raczej śpiewała romanse pod 
bałałajkę niż punkowe szlagiery. 

Jednak nie rock jest tym magnesem, który przyciągnął nas do kina 
„Październik" i, choć kręci się wokół nas kilku punkowych brudasów, to uwagę 
przykuwają przede wszystkim młodzieńcy w zgniłozielonych mundurach; takich 
schludnych, umundurowanych aryjczyków w Moskwie widzi się niemal na każdym 
kroku, ale ci wyróżniają się tym, iż na ich mundurach widnieją stylizowane 
słowiańskie swastyki, godło Rosyjskiej Jedności Narodowej, faszystowskiej 
partii, której wodzem jest generał Barkaszow. Wszyscy zjawiliśmy się w kinie 
„Październik", by uczestniczyć w jednym z pierwszych spotkań Partii Narodowo-
Bolszewickiej, platformy, jak to powiedział później Limonow, która umożliwi 
patriotom nacjonalistycznego odcienia (odcienia, dobre sobie, to całkiem 
wyrazista barwa: czerwono-brunatna!) walkę z mordercami Związku 
Radzieckiego oraz wszelkiej maści "demokratycznym gównem". Partia 
Narodowo-Bolszewicka obiecuje dokonać cudu: sprawi, iż Rosja wstanie z 
martwych, na powrót stanie się mocarstwem, przed którym drży cały świat i 
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nastanie epoka sławy i chwały, jaką cieszyła się za panowania "Ostatniego 
Wielkiego Cezara Józefa Wissarionowicza". 

Ciekawe to wszystko i warte osobnego opisania, przyglądam się brunatnej Rosji 
szeroko otwartymi oczami, ale nie zapominam, iż jestem tu przede wszystkim 
ze względu na Limonowa. Migają fascynujące twarze, padają słowa warte 
zapamiętania, ale ja wpatruję się jedynie w kamienną, martwą twarz pisarza, 
zastanawiając się, jakiego koloru są oczy ukryte za okularami. Winston Churchill o 
oczach pewnego nie najlepszego wprawdzie pisarza, ale za to wyśmienitego 
terrorysty, Borysa Sawinkowa pisał: "Niewzruszone spojrzenie nieprzeniknionych 
oczu. Spojrzenie bezosobowe i oderwane...", zaś Erenburg dorzucił do tego 
portretu: "w ołowianych oczach ubity twardo jak kasza dynamit". Nie 
dowiedziałem się, jakiego koloru są oczy Limonowa, ale uparłem się, że to oczy 
Sawinkowa. 

Ciekawe notabene, czy w oczach autora "Wspomnień terrorysty" i "Konia 
wronego" błysnęło jakieś zdumienie bądź ożywienie, kiedy enkawudziści wyrzucali 
go przez okno więzienia na Łubiance? Czy też do końca było to "spojrzenie 
bezosobowe i oderwane", spojrzenie człowieka dawno nieżywego? 

Nie odważę się zapuszczać w dyskusję o związkach między geniuszem a 
obłąkaniem, ograniczmy się więc do faktów w Polsce niemal nieznanych, bo 
wprawdzie prawie każdy czytał w "Gazecie Wyborczej" donos ostrzegający przed 
szalonym pisarzem i faszystą lub widział film BBC "Serbski epos", w którym 
pokazano jak Limonow strzela z kulomiotu gdzieś w okopach pod oblężonym 
Sarajewem, to jednak wiemy o nim niesłychanie mało, o wiele za mało -
zważywszy, że Ediczka Limonow uważany jest za jedno z najciekawszych 
zjawisk w najnowszej prozie rosyjskiej. I wiemy już, że jest też ciekawym 
zjawiskiem politycznym. 

Eduard Sawienko urodził się przed pięćdziesięciu jeden laty w prowincjonalnym 
Dzierżyńsku, w rodzinie, która szczyciła się kilku czekistami. Jako żółtodziób 
uciekł z tej zatęchłej dziury do Moskwy, gdzie zajmował się nielegalnym 
krawiectwem, kolorowe ciuchy sprzedawał później vis a vis Mauzoleum Lenina, pił 
nie na żarty, a przede wszystkim pisywał wiersze, które ręcznie przepisywał i 
rozdawał swym przyjaciołom z moskiewskiej bohemy, np. Wieniediktowi 
Jerofiejowowi czy llji Kabakowowi, najsłynniejszemu dziś konceptualiście 
świata. 

Na początku lat siedemdziesiątych Limonow opuścił Związek Radziecki -
wydawało się, że na zawsze. Rzecz jasna, nie był dysydentem, ale zwykłym 
"rosyjskim chuliganem" i artystą spragnionym świata. W 1974 roku wyszła po 
angielsku jego pierwsza powieść "Eto ja - Ediczka". Rosyjskie wydawnictwa 
emigracyjne pod żadnym warunkiem nie zgadzały się na wydrukowanie powieści, 
o której później krytycy z uporem powtarzali, że godna jest porównania z 
"Podróżą do kresu nocy" LF. Celine'a. 

"Eto ja - Ediczka" - powieść mocno nasycona pierwiastkiem autobiograficznym i 
ponurym erotyzmem, tak dosadnym i szczerym, wręcz ekshibicjonistycznym, że 
dzieli ją zaledwie cienka granica od pornografii - jest jaskrawym świadectwem 
kryzysu, jaki Eduard Limonow-narrator i Eduard Limonow-autor przeżył na 
dobrowolnie wybranym wygnaniu. Tytułowy Ediczka rezydując wraz z 
karaluchami i żydowskimi uciekinierami z Rosji w plugawym hotelu w okolicach 
Madison Avenue, warząc rosyjską zupę szczi, coś jak kapuśniak, siedząc nago na 
parapecie i pozwalając z obojętnością przyglądać się sobie zdumionym 
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pracownikom biura po drugiej stronie ulicy - jest już poniekąd byłym człowiekiem. 
Jest sam, zrozpaczony po utracie ukochanej Eleny, jest przerażony i tylko 
nocami wychodzi, by w ramionach pierwszego lepszego Murzyna lub kobiety 
znaleźć jakieś ukojenie i miłość. Tak pokrótce streścić można tę powieść, ale w 
istocie jest to dramatyczna opowieść o walce "ja" z "my", historia konfliktu 
samotnego indywiduum z groźnym kolektywem, przeciw któremy "ja" ma 
rozpaczliwy argument w postaci swego życiowego credo: "chuj wam w dupę". 
Warto to podkreślić, by lepiej zrozumieć koleje życia Eduarda Limonowa, 
przyczyny jego ekstrawaganckich gestów, za które płacić będzie w przyszłości 
wątpliwą sławą taniego prowokatora obyczajowego, kabotyna i politycznego 
pieniacza. Powieść zalatuje odorem egzystencjalnego rynsztoku, wszystko 
wydaje się w niej odrażające i wulgarne: od brukowego słownictwa począwszy, 
na opisach kolejnych kopulacji kończąc, ale doprawdy to świetna proza. 

Celinę i Limonow... Wprawdzie Ediczka, kiedy tylko może, odżegnuje się od 
pokrewieństwa z wielkim Francuzem, z tej głównie przyczyny, że wielbiąc 
silnych mężczyzn, samemu pragnąc być waleczym rycerzem, samurajem i 
człowiekiem podobnym do Feliksa Dzierżyńskiego - nie może wybaczyć 
Celine'owi jego żałosnego końca. Woli więc mówić, że jego mistrzami są Yykiou 
Mishima i Julius Evola. Tak czy owak Limonow-narrator podróżował do kresu nocy -
wraz z Murzynami, z którymi- bez tanich metafor, dosłownie - kochał się na 
śmietnikach i w rynsztokach, wraz z odrażającymi i głupimi samicami i z 
oszalałymi z nostalgii uciekinierami ze Związku Radzieckiego. 

"Eto ja - Ediczka" należy do tych rzadkich w literaturze dzieł wyjątkowo 
śmierdzących, których zapach - jak obrzydliwy smród kalafiora w powieści 
Celine'a - unosi się jeszcze długo po przeczytaniu, doprowadzając czytelnika do 
mdłości, do obrzydzenia światem. Pytanie zatem, co się wydarzyło w Nowym 
Jorku? Odpowiedź znajdujemy naturalnie w powieści. 

Limonow dożył szczęśliwego momentu i z łaski Gorbaczowa, po osiemnastu 
latach wygnania, powrócił do Rosji, gdzie czekało już nań oficjalne uznanie, czego 
najlepszym dowodem jest to, iż powieść ukazała się wreszcie w ojczyźnie, tak 
kochanej i pięknej, że, jak powiada, aż mu staje, kiedy o niej myśli. Wydano 
naturalnie i inne jego utwory, w dosyć dużym nakładzie. W posłowiu do 
pierwszej powieści czytamy, iż w wielkiej i obojętnej Ameryce bohater „przeżył 
illumination. Okazał się godnym największego zaszczytu - zobaczyć życie 
nagie, bezmyślne i okrutne - prawdziwe oblicze życia, bez iluzji. Na szczęście nie 
było obok Ediczki bliskich ludzi, nikt nie mógł powstrzymać go od zachwytu grozą. 
Zakochał się w przepięknym i strasznym obliczu Meduzy". 

Jeśli ktoś zna choć nieco twórczość Limonowa (czytelnikowi polskiemu można 
polecić jedynie fragment jednego z ostatnich dzieł pt. "Zawód: sadysta", 
drukowany w "Literaturze na świecie"), to nie opuszcza go chyba wrażenie, że 
pisarz musi być człowiekiem przedziwnym - i to zarówno przedziwnym 
fizycznie, jak i psychicznie. Patrząc na trupiobladą twarz, pomyślałem, że 
podobnie jak literackie alter ego prawdziwy Limonow ma oblicze "kamiennego 
stwora", świadectwo niebezpiecznej zażyłości z nowojorską - czy tylko z 
nowojorską? - Meduzą. Kamienny stwór nie może bowiem uwolnić się od 
szpetnego grymasu, który ściął mu twarz w Nowym Jorku, mieście, którego 
śmiertelnie nienawidzi, choć czasami przyznaje, że usłyszał w nim najpiękniejsze 
nuty wielkiej, fascynującej symfonii. W wypowiedzi dla pewnego francuskiego 
pisma literackiego wyznał kiedyś, że nienawidzi świata, głównie zaś dzisiejszej 
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cywilizacji Zachodu, albowiem "pulchniutkie życie", którym bałamuci nas kultura 
rodząca się na gruzach chrześcijaństwa, te urlopy na słonecznych plażach, 
komputery, video-clipy itd. - są stokroć potworniejsze i zabójcze od starego i 
poczciwego totalitarnego zła a la Orwell. Są drutami nowego Gułagu! 

Po osiemnastu latach wygnania, które zaowocowały dziewięcioma powieściami, 
kamienny stwór powrócił do Rosji i odtąd niezmiennie skierowane są na 
niego wszystkie aparaty fotograficzne i kamery telewizyjne. Nie będziemy więcej 
pisać o sztuce, starej sztuce, kojarzącej się z zacnymi pisarzami czule i troskliwie 
pochylającymi się nad kruchym tworzywem, będziemy zaś pisać o karabinach, 
marszach, głośno skandowanych hasłach politycznych. Bo kiedy w 1992 Limonow 
zmienił paryski adres na moskiewski, nie chciał więcej paradować w śmiesznym i 
sztywnym gorsecie pisarza. Zaczęła się epoka żołnierskich płaszczy i czarnych 
skór, które tak dobrze harmonizują z jego kamienną twarzą oraz "spojrzeniem 
bezosobowym i oderwanym". 

Limonow wrócił do ojczyzny w chwili niezwykłej: przestał istnieć Związek 
Radziecki - o którym z największym sentymentem powiada, że to szczęśliwy kraj 
jego dzieciństwa, kraj, za którym tęskni jak za cieplarnią. Limonow nie był 
wprawdzie nigdy komunistą, ale nie mógł się pogodzić z tym, że Gorbaczow 
dorżnął zdradziecko Związek Radziecki. "Rosyjska polityka - powiada w 
pamflecie "Limonow kontra Żyrynowski" - jest liryczna, czuła i heroiczna jak 
rosyjska poezja". Nic przeto dziwnego, że pisarz nie chciał być nadal pisarzem, 
ale zapragnął uczestniczyć w Historii, która w byłym Związku Radzieckim 
tragicznie ruszyła z kopyta, czemu towarzyszył liryczny i heroiczny szczęk 
oręża. I to nie tylko pod Białym Domem, ale i w Republice Naddniestrzańskiej, 
w Abchazji - Limonow jako korespondent wojenny, piszący do "Sowietskoj 
Rossiji" czy dla osławionego reakcyjnego "Dnia", widział to własnymi oczyma, 
dotarł osobiście do kilku najgorętszych miejsc świata. Był na Twerskiej, kiedy 
obrońcy ZSRR w krwawej walce ścierali się z OMONem, broniącym "reżimu 
Jelcyna", był też pod Sarajewem, gdzie ujrzał górę zmasakrowanego 
ludzkiego mięsa, był tam w towarzystwie Radovana Karadżicia, który również 
porzucił poezję dla rozprawienia się z wrogami, jedynej sprawy -zdaniem 
Limonowa - wartej żyda i śmierci. Ale to było trochę później, bo najpierw 
musiał załatwić pewne niecierpiące zwłoki spotkanie. 

Niemal prosto z lotniska, po dwudziestu latach wygnania, skierował się do 
Rybnikowskiego Pierieułka, gdzie urzędował Władimir Żyrynowski, 
"najnowocześniejszy lider opozycji". Nie lubili się z wzajemnością od pierwszego 
wejrzenia, niemniej jednak przez osiem miesięcy trzymali się siebie kurczowo. 
Trudno zajrzeć w duszę Limonowa - nawet jeśliby się to udało, to zapewne 
panują w niej mroki rosyjskiej duszy, nieprzenikniony, pierwotny chaos i ciemności 
- trudno pojąć wszystkie motywy, które przyczyniły się do tego, że zaprzedał 
swój talent człowiekowi, którym podobno zawsze gardził - nie tylko ze względu 
na tępotę wodza, ale i jego tchórzliwy charakter, ohydną naturę sowieckiego 
karierowicza, "mieszczucha", który ma nawyki krzykliwego i natrętnego 
komiwojażera czy wschodniego kupca - tyle, że Żyrynowski nie sprzedawał 
rachatłukum, ale idee nacjonalistyczne, które miały zapewnić mu prezydenturę 
lub co najmniej mandat deputowanego. 

W swym świetnym pamflecie, pełnym wigoru, ciekawych spostrzerzeń i celnych 
kopniaków wymierzonych w "brzuch, w mordę i ślepia" Władimira Wolfowicza -
Limonow daje jedno z ciekawszych wyjaśnień tzw. fenomenu Żyrynowskiego, 
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zarazem -podobnie jak we wcześniejszych utworach stricte literackich -
prawdziwym bohaterem okazuje się sam autor, to następna powieść 
autobiograficzna, kolejna wariaqa na temat starcia "ja" z "my". Pamflet ów możemy 
również uznać, na przykład, za rozwinięcie starej rosyjskiej opowieści o dwojniku, 
czyli sobowtórze: demoniczną i ciemną rolę spełnia w tej opowieści Żyrynowski, 
cyniczny hochsztapler, który opętał naród, zaś drobny, lecz nieustraszony 
rycerz, gotowy poświęcić dla zbawienia ojczyzny nawet własne życie to 
oczywiście Ediczka Limonow, który gryzie się dziś tym, że nie ma "krwawego 
miecza", którym mógłby ukarać zdrajcę i oszusta. 

Yukio Mishima, japoński pisarz, o którym Limonow wypowiada się z 
największym nabożeństwem, na długo przed samobójczą śmiercią powtarzał za 
samurajami: "Drogą samuraja jest śmierć". Limonow zapewne od dawna 
przygotowany jest, by - jeśli zajdzie potrzeba - pójść śmiało i bez trwogi tą 
drogą. 

Nim doszło do konfliktu między Żyrynowskim i Limonowem, ten ostatni, w 
gabinecie cieni Władimira Wolfowicza, sprawował funkcję ministra. Najpierw 
zaproponowano Limonowowi stosowną dla wielkiego pisarza godność ministra 
kultury, ale Ediczka wywalczył sobie stanowisko mniej lukratywne, za to 
bardziej romantyczne i heroiczne... urząd ministra spraw wewnętrznych, albowiem 
od dawna marzył, by jak Dżyngis-chan lub Feliks Dzierżyński "gnać przed sobą 
swych wrogów" i potrząsać "krwawym mieczem" rewoluqi. Wrogami Limonowowa 
są dziś wszyscy, którzy doprowadzili Rosję do śmiertelnej agonii: obrzydliwi 
demokraci, wyrachowani intelektualiści, Gorbaczow, Jelcyn, i od niedawna 
Żyrynowski. Bo Limonow szybko odkrył, że Władimir Wolfowicz nie jest 
prawdziwym patriotą, ale "śmiertelnym wrogiem Rosji", nowym Łżedymitrem i 
Chlestakowem w jednej osobie. 

Pamflet „Limonow kontra Żyrynowski" liczy blisko dwieście stron, nie sposób 
przeto wyłożyć wszystkich zarzutów Ediczki oraz "kopniaków w brzuch, w mordę, w 
ślepia" Władimira Wolfowicza, ale warto wspomnieć choćby to, że oskarżając 
byłego idola o kłamstwa, czcze obietnice imperialne i gospodarcze, których 
Liberalno- Demckratyczna Partia Rosji nie zamierzała nigdy spełnić, Limonow 
twierdzi, że Żyrynowski jest kryptodemokratą, nieskorym do poważnego 
traktowania idei nacjonalistycznych. I że nie jest fenomenem, lecz ordynarnym 
złodziejem -kradnącym polityczne hasła na lewo i prawo: od Gorbaczowa, 
przez Jelcyna, aż po skrajną prawicę; dlatego też Limonow w którymś momencie 
trzasnął z obrzydzeniem drzwiami lokalu w Rybnikowym Pieriełku i pobiegł do 
prawdziwych nacjonalistów: do Barkaszowa, Makaszowa, kagiebisty 
Stierligowa, a biegnąc zdążył jeszcze zdeptać znienawidzonego wroga, 
ujawniając światu, że buńczuczny wódz pod marynarką zawsze nosi kuloodporną 
kamizelkę!!! 

I pomyśleć, że w Moskwie zagadkowe tolerowanie Limonowa przez wodza LDPR 
tłumaczy się tym, że Władimir Wolfowicz, choć sam książek żadnych nie czyta, 
hołubił Ediczkę, po cichu marząc, iż zdolny literat zapewni mu swym piórem 
nieśmiertelność! Żyrynowski zawiódł się srodze, portret, który namalował mu 
Limonow, wprowadził go zapewne do wieczności, ale czy o takim wizerunku marzył 
Władimir Wolfowicz? 

A czego oczekiwał od wodza Limonow? Ediczka, który jawnie i z dumą głosi 
idee nacjonalistyczne, dzieląc świat na Rosję i jej wrogów, widział w 
Żyrynowskim nowoczesnego nacjonalistę i rozczarował się niezmiernie, kiedy 
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przekonał się, że wódz broni interesów kapitalistycznych rekinów oraz 
żydowskich syjonistów, albowiem wódz oszukiwał Rosję udając, że poważnie 
traktuje nacjonalistyczne idee rosyjskiego narodu wybranego. To jedna 
przyczyna śmiertelnej dziś nienawiści wobec Zyrynowskiego, druga zaś wynika z 
tego, że Limonow nie skrywa zachwytu autorytarnymi metodami, nienawidząc 
dialogu z reżimem Jelcyna. Dowodem na to jest kolaboracja "liberałów" w Dumie 
ze wszystkimi, którzy doprowadzili Rosję do katastrofy tak wielkiej, jakby runęło 
na nią w jednej chwili tysiąc meteorytów tunguskich. 

Poza tym Ediczka wróciwszy do Moskwy nigdy nie ukrywał, że "szuka 
bandy". Pomylił się, LDPR to banda, ponad wszelką wątpliwość, ale nie banda 
heroicznych i lirycznych rycerzy słowiańskich, tylko banda nomenklatury i 
biznesmenów. Tak utrzymuje rozczarowany Limonow, choć zawód jego dotyczy 
jedynie Zyrynowskiego, a nie polityki, którą nadal czci jak "czułą i heroiczną" poezję 
rosyjską. Władimir Wolfowicz jest nikim, ohydnym zerem, wykrzykuje Limonow. 
I udawadnia, że dziennikarze i politycy, którzy okrzyknęli Zyrynowskiego 
rosyjskim Hitlerem, popełnili wielki błąd nie zauważając mianowicie, iż "Hitler był 
rewoluqonistą, a Żyrynowski nigdy nim nie był", albowiem panicznie boi się 
rewolucji socjalnej i nacjonalistycznej. Limonow jest święcie przekonany, że 
takowa rewolucja jest już ante portas. W godle Partii Narodowo-Bolszewickiej 
czarny sierp krzyżuje się z czarnym młotem, co w sposób symboliczny 
odzwierciedla program partii, która myśl socjalistyczną zaszczepiła na 
narodowej glebie. Ergo jest to ruch narodowosocjalistyczny, stąd też sierp i młot 
przypominają hitlerowską swastykę... 

Kamienny stwór Limonow jest człowiekiem zbyt skomplikowanym, "politykiem" 
(cudzysłów wydaje się konieczny) i artystą zbyt namiętnym; trudno mieć 
pewność, że płomyk rozumu rozświetli zagadkowe mroki jego natury. Niektórzy 
pewni są, że Limonow robi wszystkich w durnia, że jest specem od autoreklamy, inni 
zaś nie mają wątpliwości, że Ediczka jest człowiekiem chorym, bo jedynie patologia 
psychiczna wytłumaczyć może jego polityczne wybory. Tyle, że podobnych 
wyborów dokonało w tym stuleciu wielu wybitnych artystów: Ezra Pound, Celinę, 
Juenger, Evola i jeszcze cała fura cenionych myślicieli i twórców zauroczonych 
komunizmem. 

Trudno zrozumieć Limonowa, bo wije się jak piskorz i nie wiadomo, czy 
chce być ofiarą czy katem, czy woła, aby zabijać czy też w przerażeniu krzyczy, 
że trzeba skończyć z przemocą. Żyrynowski oskarża go, na przykład, że zarówno w 
powieściach, jak i w reportażach Ediczka poetyzuje wojnę i przelaną krew. To 
prawda, zdarza się to Limonowowi dosyć często, ale równie często wyznaje, iż 
przerażony jest okropnościami wojny. Kiedy wrócił z reporterskiej wyprawy do 
Vukowaru, usłyszał z ust Zyrynowskiego, że rosyjski żołnierz podbije wnet cały 
świat: 'Widzę rosyjskich żołnierzy wyruszających na ten ostatni bój", "A góry trupów 
nie widzisz?" - krzyczał do Zyrynowskiego przerażony Limonow... 

Rozmyślając o nim warto ponownie przypomnieć przenikliwego Churchilla: 
"Spojrzenie bezosobowe i oderwane, lecz obciążone - czułem - świadomością 
fatalnego losu. Znałem jego życie, wiedziałem jaki to los". 

Na koniec kilka słów o najnowszej książce Limonowa pt. "Śmierć wartownika", 
skąd pochodzi 'Testament Dżyngis-chana", "Elena i Nicolae" oraz 'Tragedia 
głupoty". Książka ta jest wyborem reportaży, felietonów, manifestów 
politycznych Ediczki. Pisana jest na gorąco i z namiętnością, stąd też dziwny, nieco 
urywany, zadyszany, pospieszny i gorączkowy styl owych artykułów. 
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Tytułowym wartownikiem jest generał Achromiejew, wojskowy doradca 
Gorbaczowa. Generał popełnił samobójstwo po rozwiązaniu przez Michaiła 
Siergiejewicza Komunistycznej Parti Związku Radzieckiego. Limonow widzi w 
Achromiejewowie sowieckiego patriotę i człowieka honoru, jednoznacznie też 
daje do zrozumienia, że każdy uczciwy Rosjanin w sytuacjach 
ekstremalnych powinien postąpić jak Achromiejew: zabić wroga, a jeśli jest to 
niemożliwe, to... 

Limonow wielokroć w tych repotażach i manifestach porównuje siebie do 
samotnego wartownika stojącego na straży zagrożonej ojczyzny, chciałby stać 
się godnym następcą Achromiejewa. Regulamin służby wartowniczej jasno i 
precyzyjne określa bowiem obowiązki żołnierza: jeśli wartownik polegnie, 
niezwłocznie musi zastąpić go inny żołnierz... Regulamin służby jest również 
estetycznym ideałem Ediczki, słowa są w nim proste i jednoznaczne, wyzbyte 
ornamentu, piękne, celne i dźwięczne w swej zgrzebności. Wartownik Limonow 
postanawia więc używać stylu żołnierskiego. 

Jan Strzałka 
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EDUARD LIMONOW 

TRAGEDIA GŁUPOTY 
W trzecim programie telewizyjnym pokazano film "Siedmiu Simieonów", 

dokładniej: dwa filmy o tragicznej i zbrodniczej rodzinie Owieczkinów. Pierwszy 
zrealizowany w 1985 roku, poświęcony jest szczęśliwej familii wunderkindów. 
Siedmiu braci - młodzieńców, podrostków i dzieci, najstarszy dwudziestoparolatek, 
najmłodszy pięciolatek, zakochało się w nowoorleańskim jazzie, sami nauczyli się 
grać i jako grupa jazzowa zyskali popularność w syberyjskim Irkucku, a nawet poza 
jego granicami. Matka, silna kobieta z szeroką twarzą rosyjskiej wieśniaczki, stoi na 
czele rodziny i kieruje zespołem. Mieszkają za zburzoną cerkwią, w drewnianej, 
syberyjskiej izbie z przybudówkami. Trzy krowy, siedem arów ziemi, na której 
uprawiają ogród. Idylla. Uśmiechnięte twarzyczki dzieci. Koszą siano, ustawiają 
stogi, uczą się melodii, kamera śledzi ich z zadowoleniem. Koncert: ociężałe twarze 
widzów, niektórzy z medalami, inni bez, z zachwytem przyglądają się występowi. Na 
scenie najmłodszy chłopczyk z kokardą gra na trąbce, chłopiec z kokardą uderza w 
klawisze pianina. "Simieonowie" na koncertach i festiwalach: w Prybałtyce...w 
Tbilisi...Oklaski. 

Drugi film zrealizowano w 1988 roku. Rozpoczyna się obrazem spalonego 
brzucha rozwalonego samolotu. Płoną rozerwane odłamki. Pada śnieg. W 
szczątkach samolotu grzebią wojskowi i milicjanci. Wynoszą jakieś stopione, spalone 
kawałki, które się nazywają: 'trup nr 1", 'trup nr 2" itd. Przyjrzawszy się uważnie, w 
końcu zauważasz, że to zwęglone korytka klatek piersiowych. Gdzie się podziały 
nogi, nie wiadomo. Razem dziewięć korytek. Pakują je do dziewięciu worków. Film 
powraca do początku wydarzeń. 

8 marca 1988 roku siedmiu Simieonów oraz matka - mocna krowa - i 
siostra Olga, będąca w siódmym miesiącu ciąży, wsiedli do samolotu lecącego z 
Irkucka do Leningradu. Z instrumentami. Przy wejściu do samolotu nikt nie 
skontrolował ich bagażu, byli znani, swoi, byli osobliwością i dumą Irkucka. W 
kontrabasie ukryli m.in obrzynki, pistolet i amatorsko wykonane bomby. Gdzieś nad 
Leningradem starsi chłopcy Owieczkinowie rozkazali pilotom lecieć do Helsinek 
(później do Londynu). Jednak piloci nie otworzyli drzwi do kabiny. Samolot 
wylądował w Leningradzie. Domyśliwszy się tego, bracia zastrzelili stewardessę 
(która zapewniała, że wylądowali w Helsinkach). Niechlujnie i krwawo szturmowano 
samolot. Nastąpiła strzelanina, wybuchy, pożar. Wasilij, najstarszy z braci, zastrzelił 
matkę, bo prosiła o to. "Oderwało jej połowę czaszki" - zeznaje Igor, ocalony 
Simieon. Skupiwszy się w ogonie samolotu żyjący jeszcze członkowie rodziny 
wyciągnęli bomby. Przeżyła ciężarna Olga oraz najmłodszy Sierioża i Igor. Podczas 
procesu ten ostatni opowiadał: "Krzyczeli, żebym do nich przybiegł - umówiliśmy się, 
że jeśli się nam nie powiedzie, to się zabijemy - ale uciekłem, zamknąłem się w 
toalecie, jestem młody, zapragnąłem żyć. Tam u nich w ogonie rozległy się 
wybuchy i wystrzały. Oprócz pięciu Simieonów i ich matki zginęło troje pasażerów. 

Między dwoma filmami - pierwszy różowo szczęśliwy, drugi tragiczny aż do 
spalonego mięsa - nie istnieje jakikolwiek związek. (Niepokoi tylko niewyjaśniona 
wypowiedź Olgi: "Bracia mówili: Urodzisz nie z Rosjanina - dziecko zadusimy". Ten 
wątek nie był kontynuowany.) Związków można się jedynie domyślać. 
Spróbowałem. Wydało mi się interesującym zastanowić się nad tym wydarzeniem, 
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bo psychika Simieonów jest psychiką narodu rosyjskiego w jego skrajnych 
przejawach. Pierwsze co uderza, to głupota Simieonów. Ta rzeźnia, smażone mięso 
ludzkie wymieszane z fotelami samolotowymi - jest skutkiem zadziwiającej ciemnoty. 
Porywacze nie mieli pojęcia, że od dawna wszystkie kraje świata podpisały 
konwencję o piractwie powietrznym. Dokądkolwiek nie przylecieliby Simieonowie, 
potrząsając obrzynkami, aresztowano by ich i wydalono do ZSRR. Nieświadomość 
pchnęła więc rodzinę Owieczkinów do czynu z góry i na sto procent skazanego na 
niepowodzenie. 

Dziesiątki przypadków uprowadzenia w ostatnich latach radzieckich 
samolotów są wynikiem przerażającego zacofania obywateli ZSRR, którzy wkraczają 
na drogę zbrodni z powodu bezdennej głupoty. I jeszcze jedno fałszywe 
przekonanie rodziny: zbyt wysokie mniemanie o swych możliwościach I 
zarozumialstwo. Bardzo przecenili swój talent. Młodzieńcom nie przyszło do głowy, 
że reakcje na ich talent w kraju i za granicą nie mogą być podobne. W kraju 
zaliczano ich do cennej kategorii osobliwości, do grupy w której hodowca 
nadzwyczaj okazałej dyni sąsiaduje z talentem, który na ziarnie pszenicy wyrzeźbił 
hymn Związku Radzieckiego oraz z najmniejszym karzełkiem świata. Syberyjscy 
chłopcy grają "czarny" jazz! Nie przypadkiem pięcioletni Sierioża stał się gwiazdą. 
Nauczycielka muzyki powiedziała, że to właśnie Sierioża miał największy talent, 
starsi bracia byli przeciętnymi muzykami-amatorami i to nawet w skali ZSRR. Na 
Zachodzie, nawet jeśli można wyobrazić sobie baśniowy, udany przelot, tragedia 
była nieunikniona. Nie zdołaliby nawet wyjść na scenę, nie mogliby rywalizować z 
zawodywymi muzykami jazzowymi, zresztą kto by im na to pozwolił. A do tego -
nawet najlepsi jazzmani ciężko pracują na chleb. (Miałem okazję poznać i 
przyglądnąć się życiu Steve Lace, znanego muzyka jazzowego, tak więc wiem, o 
czym mówię). 

Simieonowie spędzili kilka dni w Japonii na festiwalu amatorskich zespołów 
jazzowych. Zaproszono ich tam, jak zaprasza się australijskich Aborygenów, by na 
światowej wystawie rolniczej wykonali pląs myśliwych. Obca i dziwna kraina, ujrzana 
niemal jak seria żywych pocztówek, zraniła ich do głębi. Szybko się załamali. 
Najstarszy z braci, według wspomnień ocalonego Igora, próbował złapać taksówkę, 
aby wspólnie pojechać do Tokio, prosto do amerykańskiej ambasady, ambasady 
ojczyzny jazzu! Taksówki nie udało się złapać. Matka była wtedy nieobecna. Warto 
zauważyć, że nie powstrzymała ich matka, która pozostała w Irkucku, ale kłopot z 
taksówką! 

W kraju ojczystym braci ceniono. Całą siódemkę przyjęto przecież do 
wyższej szkoły muzycznej. Uczyli się zaledwie dwa dni, po qzym opuścili szkołę z 
własnej woli. Z rozwalającej się chłopskiej chałupy przeniesiono ich do dwóch 
mieszkań w nowym budownictwie. Ale rodzinie to nie wystarczało. Rodzina zaczęła 
zadzierać nosa. Owieczkinowie nie mogli zrozumieć, że sukcesu w kraju nie 
zawdzięczają muzycznemu talentowi, ale barwności, cyrkowej egzotyce siedmiu 
braci, najmłodszemu dziecku z trąbką i kokardą. Że widzowie przyglądają im się jak 
klownom i liliputom, lecz wcale nie słuchają... Łańcuch głupoty, aż do ostatniej: 
kretyńskiej próby wyważenia otwartych w 1988 roku drzwi na Zachód! "Owszem, 
wiedzieli, że z kraju można wyjechać legalnie - opowiada matka chrzestna chłopców 
- ale nie mieli krewnych za granicą. Bez zaproszenia krewnych trzeba by długo 
czekać, a im się spieszyło, drugiego wedle wieku chłopaka powinni wnet zabrać do 
wojska, a i trzeciego..." 
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Realizatorzy spróbowali znaleźć rozwiązanie tragedii Simieonów w 
przeszłości rodziny i w przeszłości kraju. W tym, że ojciec był alkoholikiem. W tym, 
że pijany stróż kołchozowy zastrzelił babkę, matkę matki Owieczkinów, za to, iż 
wykopała dziesięć kartofli z kołchozowego pola. Być może wzrusza to widza 
radzieckiego, ale ja nie mogę zapłakać nad nieszczęsnym losem chłopki pod 
władzą radziecką, zabitej za kartofle. Wiem bowiem, ze podobne tragedie zdarzają 
się wszędzie i zawsze. Całkiem niedawno, jak doniosły gazety francuskie, francuski 
chłop strzelał do ludzi wykopujących na jego polu marchew, jednego faceta zabił na 
miejscu, drugiego zranił w brzuch. Po dziesięciu dniach pisano z kolei, że inny 
chłop, czatując na terenie swej posiadłości na złodziei, zabił w ciemnościach 
dwunastoletniego chłopca. Trafił go w plecy. Jak widzimy, własności prywatnej 
chłopi potrafią bronić nie mniej absurdalnie i krwawo, niż kołchozowej... Autorzy 
filmu narzucali nam wyjaśnienie tragedii trudnościami życia rodziny. Tym, że nosili 
wodę ze studni, tym że spali we dwóch na jednym łóżku, że mieli kłopoty z 
utrzymaniem trzech krów i ogrodu. To znaczy, że w drugim filmie podważono 
wszystko, co w pierwszym sławiono jako egzotykę i zachwycającą bliskość z naturą. 
Dojenie krów, sianokosy - wszystkie wiejskie zajęcia z natchnionej egzotyki 
zamieniły się w oczach autorów w nieznośne ciężary życia. Bo i też w 1988 roku 
nowe mody społeczne, pierestrojka (w filmie nie wspomniana ani razu) były już na 
progu radykalizmu. Dlatego też autorzy przekonują, wskazując palcem, że to system 
ponosi winę za tragedię Simieonów. W związku z tym przypomniała mi się tragedia 
innej rodziny, przypomniałem sobie mianowice "muzyka" Charlesa Mansona, który 
"źle skończył". Bez wątpienia hipisowskiej rodzinie Mansona i matriarchalnej rodzinie 
Owieczkinów przyświecały różne aspiracje. Rodzina Simieonów z zapamiętaniem 
pragnęła się wyrwać do społeczeństwa, w którym Manson jako muzyk nie mógł 
zaistnieć (miał niezły głos, niewątpliwy talent, szczytem jego muzycznej kariery było 
sprzedanie zepołowi Beach Boys dwu piosenek za 5000 dolarów). Wyrywali się do 
społeczeństwa, któremu "rodzina" Mansona wypowiedziała wojnę. Jeśli system 
komunistyczny winny jest tragedii Simieonów, to czyż wedle tej samej logiki tragedii i 
zbrodni Mansona i jego rodziny nie jest winny kapitalizm? Wielbicielom demokracji 
amerykańskiej trudno przyjdzie się z tym pogodzić. 

Nie, nie w pospolitej, banalnej socjopsychologii i nie w przeszłości należy 
doszukiwać się przyczyn tragedii Simieonów. W teraźniejszości i wyłącznie w niej. 
To jest bardzo współczesna historia radziecka. Jest ona pouczająca, ponieważ w 
symboliczny sposób odzwierciedla tragedię całego społeczeństwa radzieckiego. 
Brak informacji, zacofanie wiodą niezawodnie do tragedii. Idealizacja "zagranicy" 
(Ameryka - ojczyzna jazzu, Japonia - piękna, baśniowa kraina), niemożność trafnej 
samooceny, przecenianie bardzo skromnych talentów muzycznych doprowadziły 
Owieczkinów do zagłady. Łańcuch głupoty, niedoinformowanie, idealizacja 
własnych sił zawiodły rosyjskich mieszczuchów do labiryntu tragedii. Opętani są oną 
szaloną ideą zagnania na Zachód kraju, który w dwóch trzecich jest azjatycki. ZSRR 
podobny jest do płonącego samolotu, w którym zginęła rodzina Owieczkinów. 
Płonie samolot ZSRR uprowadzony przez radykalną burżuazję, równie ciemną jak 
familia Owieczkinów. Wrzeszczą wniebogłosy oszaleli pasażerowie - to jest naród 
radziecki. Burżuazja mimo wszystko próbuje w płonącym samolocie odlecieć na 
idealny Zachód. 
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T E S T A M E N T D Ż I N G I S - C H A N A 

Średniowieczny historyk perski Raszid-ed Din w swej księdze "Dżamid-al 
Tawarikch" ("Zbiór kronik") cytuje następujące słowa wielkiego Dżingis-chana: 
"Mężczyzna największej doznaje rozkoszy, gdy pokona wrogów, gdy gna ich przed 
sobą, zabiera wszystko nad czym sprawują władzę, gdy widzi ich bliskich skąpanych 
we łzach, gdy siodła konie wrogów i ściska w objęciach ich córki i małżonki". To 
mrożące krew w żyłach credo, ale bez powoływania się na autora, słowo w słowo 
usłyszeć możemy w amerykańskim filmie Johna Millewisa "Conan Barbarzyńca", w 
której Conana, wodza z epoki prehistorycznej, gra potężny Schwarzenegger. 

Po ośmiu stuleciach owe straszne, okrutne i mądre słowa pozostają 
wyjątkowo uczciwą i bezlitosną diagnozą człowieka. Najstraszniejszym przeżyciem 
mężczyzny, tuż po klęsce, stracie majątku, dezercji, jest dzisiaj nadal strach przed 
ujrzeniem dzieci i żon w rękach wrogów. W kulturze masowej, którą nie gardzę (w 
odróżnieniu od wielu mych współczesnych, służących w randze "intelektualistów") 
znaleźć można niemało przykładów zupełnie innego koszmaru: trwogi mężczyzny, 
który lęka się, że ulegnie przemocy, że będzie pokonany. W wieloodcinkowym 
amerykańskim filmie "Życzenia Śmierci", w którym Charles Bronson gra pośrednika 
budowlanego, żona i matka bohatera, pod jego nieobecność, zostały napadnięte 
przez bandytów. Żona umiera od ciosów, zgwałcona córka popada w szaleństwo. 
Bronson mści się okrutnie - dziesięć trupów w pierwszym odcinku i kilkadziesiąt w 
drugim. Oto jak dobitne myśli wielkiego Dżyngis-chana po ośmiu wiekach 
urzeczywistniły się na celuloidzie. Pamiętam okładkę płyty nowojorskiej gwiazdy 
punkowej Blondie - widniał na niej rysunek zakochanej pary: Blondie i jej chłopak na 
brooklyńskim moście. Drogę zastąpiła im banda wyrostków z kijami bejsbolowymi. 
Jeden z nich mocno schwycił Blondie za rękę... W czasach kiedy obłudna 
demagogia intelektualistów służących DEMOKRACJI atakuje nas słodkimi 
banialukami o humanizmie, kultura masowa, świadomie czy też nieświadomie, ale 
mimo wszystko przekazuje nieustannie testament Dżyngis-chana: "Mężczyzna 
doznaje największej rozkoszy, gdy pokona wrogów... gdy ściska w objęciach ich 
córki i żony". Jeśli ktoś pragnie przekonać się, czy to prawda, niech przyjrzy się 
sobie samemu - czujemy się znacznie bardziej zagrożeni wychodząc na "out" (do 
restauracji, do kina, na koncert) z NASZĄ kobietą, niż wychodząc samotnie czy z 
przyjacielem. To właśnie strach, że ulegniemy przemocy, szczególnie zaś, że 
utracimy samicę, sprawia że czujemy niepokój. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych w całej Europie opublikowano książkę 
Konrada Lorenza pt. "Agresja". Opierając się na badaniach zachowania zwierząt w 
ich naturalnym środowisku, Lorenz dowiódł, że agresja zarówno zwierząt, jak i ludzi 
nie jest przejawem patologicznym, złym, negatywnym, ale INSTYNKTEM służącym 
zachowaniu gatunku; więcej, Lorenz dowiódł, że agresja jest fundamentalnym i 
najważniejszym impulsem człowieka. Ludzka agresja to JAKOŚĆ, a nie brak czy 
choroba (całkiem inna sprawa, że współczesne społeczeństwa nie dają żadnego 
upustu ludzkiej agresji). Rzecz jasna, dzieło Lorenza przyjęte zostało nadzwyczaj 
wrogo przez kolegów-naukowców. W cywilizacji, w krórej pokojowe zachowanie 
stało się głównym obowiązkiem każdego człowieka, większość uczonych podziela 
moralne złudzenia swych czasów. Konrad Lorenz jest rzadkim wyjątkiem. Laureat 
nagrody Nobala naturę człowieka określa nie mniej cynicznie i przenikliwie niż chan 
Mongołów. Oto kilka fragmentów z bezlitosnej diagnozy doktora: "Kiedy dzięki broni i 
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narzędziom, swemu odzieniu i ogniowi człowiek w mniejszym czy większym stopniu 
zapanował nad wrogimi siłami natury, walka z nieprzyjaznymi plemionami stała się 
bez wątpienia jednym z głównych czynników selekcji, określając następne fazy 
ewolucji człowieka. Nic zatem dziwnego, że czynnik ten wywołał niebezpieczne 
ekscesy". "Człowiek pekiński, ów Prometeusz, który pierwszy nauczył się chronić 
ogień, wykorzystał go do przysmażania krewnych; wraz z pierwszymi śladami 
regularnego wykorzystania ognia napotykamy pogruchotane, ogryzione i spalone 
kości samego Sinanthropus pekinensis". I jeszcze bardziej przerażająca uwaga 
Lorenza: "Społeczeństwo ludzkie przypomina niezwykłą społeczność szczurów, 
które wewnątrz swego plemienia zachowują się miło i pokojowo, ale stają się 
prawdziwymi DEMONAMI względem pobratymców nie należących do ich własnego 
stada". Spostrzeżenia te potwierdza testament Dżyngis-chana. ponownie cytuję 
Raszida-ed Dina: "Dżyngis-chan rzekł: 'Pośród przyjaznych ludzi bądźcie jako 
dwuletnie cielęta... podczas świąt i odpoczynku bądźcie jako młode źrebięta, ale 
walczące z wrogami atakujcie i rzucajcie się na nich jak wygłodzone ścierwojady na 
swą zdobycz...". Tym, którzy upierają się, że człowiek jest już dziś istotą 
cywilizowaną, przypominam zimę 91/92, kiedy zjednoczona koalicja najbardziej 
cywilizowanych krajów w tchórzliwych atakach powietrznych zniszczyła, wręcz 
przysmażyła bombami (system "aerosol") 250-300 tysięcy Irakijczyków. 

Tak więc agresja jest instynktem, którego nie da się wykorzenić. Żyjąc w 
świecie należy mieć tego świadomość i budować na tym strategię indywidualnego 
czy grupowego zwycięstwa. Trzeba przyznać, że człowiek jest nieustannie 
zagrożony ze strony obcych agresji. Żyjąc osiemnaście lat pośród obcych plemion 
miałem mnóstwo sposobności o tym się przekonać. Kilka stłuczeń czaszki, złamane 
żebra przypominają o własnej i cudzej agresji. Całkiem niedawno, w górskiej wiosce 
zamieszkanej co najwyżej przez kilkadziesiąt osób, spotkałem niczym 
nieusprawiedliwioną przemoc. Działo się to na południu Francji, w dzień święta 
narodowego, 14 lipca. Do domu na skraju wsi, w którym zamieszałem z 
przyjaciółką, próbowali się wedrzeć miejscowi wieśniacy, mocno podnieceni 
świąteczną libacją. Poprzedniego dnia najzwyczajniej w świecie sprzedawali nam ser 
i twaróg. 

Czułem się bezpiecznie jedynie w latach 50-60. Było to w Sałtowce, 
podmiejskim osiedlu Charkowa. Byłem żółtodziobem, potem młodzianem, czułem 
się bezpiecznie, bo tamten świat był moim plemieniem. Moje plemię zawsze chciało 
i zawsze mogło się za mną wstawić. Wyruszając na terytoria innych plemion, do 
robotniczych osiedli Ziurawliewka i Tiurienka, musiałem zachowywać się 
dyplomatycznie, ponieważ żyły tam plemiona jeśli nawet nie wrogie, to niepewne. 
Dobrze to czy źle, ale cywilizacja rosyjska połączyła wiele plemion w jedno 
wszechrosyjskie plemię, a marksowscy proletariusze uważali przynależność do klasy 
społecznej za ważniejszą niż przynależność do mniejszego czy większego 
plemienia, czy to ukraińskiego, charkowskiego czy też najmniejszego -
sałtowskiego. Kiedy zburzono ponadnarodową ideologię komunizmu, która 
scementowała ludy w nadnaród radziecki - pojawiło się coraz więcej plemion, które 
wobec pobratymców spoza stada zachowują się jak PRAWDZIWE DEMONY. Tylko 
powstanie nowej, agresywnej i ponadnarodowej ideologii może położyć kres 
szczurzemu demonizmowi, który pustoszy dziś Kaukaz i Bałkany. 

Rządy i światowe elity, pragnąc zrealizować własne cele, czarują nas 
słodkimi pieśniami o naszym ucywilizowaniu, ale w istocie pod szarym popiołem 
codzienności wrze magma agresji, zalewając nas każdego dnia widocznymi 
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koszmarami. Nie przymykając oczu przyjrzyjcie się światu. Jest pełen krwi i 
przemocy. Pokój jest raczej wyjątkiem. Tylko w jednym brazylijskim stanie Mata 
Grosso ujrzycie siedemdziesiąt dwa przypadki linczu i to zaledwie w okresie 
półrocza 1991 roku. Przywiązane do opon samochoodowych i żywcem spalone 
ciała członków wrogich sobie plemion Zulu i Bantu z Południowej Afryki! Takie są 
ludzkie społeczeństwa. Taka jest prawdziwa natura człowieka. 2000 lat kazań o 
chrześcijańskiej miłości nie zdołały zapanować, albo chociażby wpłynąć jakoś na 
Instynkt Agresji. 

Ponieważ agresji nie da się ujarzmić, zatem wyłącznie odważny i czynny 
stosunek wobec świata zdoła nas ochronić przed cudzym gwałtem. Zarówno 
indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Niech to zabrzmi paradoksalnie, ale trzeba dodać, że to właśnie 
Instynktowi Agresji zawdzięcza człowiek swe niepodważalne cechy. Oto jeszcze 
jedna porcja Lorenza: "Osobiste więzi, przyjaźń jednostek w wyjątkowych 
przypadkach zauważamy również wśród zwierząt, których wewnątrzgatunkowa 
agresja bywa mocno rozwinięta. Bestia sanzo pace, wilk według Dantego, ssak, 
którego agresywne zachowanie stało się przysłowiowe, jest najlepszym i 
najwierniejszym przyjacielem". Lorenz dowodzi, że "nie ma miłości bez agresji" i z 
filozoficzną zjadliwością spostrzega: "Charakterystyczne jest między innymi to, że 
najszlachetniejsze i zachwycające cechy człowieka ujawniają się światu wtedy, kiedy 
człowiek zabija drugiego człowieka. Równie szlachetnego jak on sam". 

A oto diagnoza jeszcze bardziej znanego doktora Zygmunta Freuda: 
"Człowiek nie jest istotą wątłą - pełną dobroci, z sercem spragnionym miłości. 
Powiada się o nim, że broni się wyłącznie wtedy, kiedy bywa zaatakowany. 
Przeciwnie: istota ludzka, pośród odruchów warunkowych, posiada w nadmiarze 
dawkę agresji. Skutkiem tego bliźni nie jest wyłącznie pomocnikiem lub 
potencjalnym obiektem seksualnym, ale i przedmiotem pokusy. Faktycznie bowiem 
człowiek usiłuje kosztem bliźniego zaspokoić konieczność agresji, próbuje 
bezpłatnie wykorzystać jego pracę, wykorzystać seksualnie bez przyzwolenia, 
zagarnąć mienie, upokorzyć, skazać na cierpienie, uczynić ofiarą i zabić. Homo 
homini lupus; komu starczy męstwa, by w obliczu wszystkich doświadczeń życia i 
historii zaprzeczyć tej konkluzji?" 

Za wyjątkiem wilka, doktorze Freud, wszystko jest prawdą (podobnie jsk 
Dante, Freud mało wiedział o wilkach). I zadziwiająco współbrzmi to z testamentem 
Dżyngis-chana. A Freud nie mógł znać testamentu chana mongolskiego, ponieważ 
za jego życia istniał tylko przekład rosyjski. 

Straszna jest owa uniwersalna mądrość. 

E L E N A I N I C O L A E 
Przesłuchiwano ich, a oni siedzieli - od czasu do czasu on, starając się ją 

uspokoić, dotykał jej rąk. Siedzieli wciśnięci w kąt obcego pomieszczenia, ściśnięci 
stołami z plastyku, zdaje się, że tworzywo nazywa się formica. Tchórzliwie skryli się 
przesłuchujący, obecne były tylko ich głosy. Lecz później na potajemnie sprzedanej 
Zachodowi półpodziemnej wideokasecie mogliśmy przyjrzeć się owym "sędziom" -
prawie wszyscy byli wojskowymi, za wyjątkiem człowieka z siwą brodą. Jak 
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zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, i;den spośród spiskowców nie oparł się 
pokusie pieniędzy. Z chciwości, na przeKór wszystkim prawidłom handlu, kasetę 
sprzedano dwukrotnie. Jednak zdemaskowanie twarzy nie rozjaśniło sprawy. Ani 
jedna twarz nie wzbudziła zainteresowania. Byli to ludzie bez wyrazu, ofiary 
zwykłego zbiegu okoliczności. Frazy, które wówczas wygłosili, pełne były pustych 
słów: "ludobójstwo", "demokracja", "wolność" i coś tam jeszcze. 

Prawdziwymi bohaterami okazała się para podstarzałych ludzi oraz ich 
miłość. Ona w ludowej chustce rumuńskiej wieśniaczki, w jasnym palcie, on w 
czarnym płaszczu, pod krawatem, z szalikiem i w czarnym nakryciu głowy z 
baraniego futra - w swoim czasie coś podobnego nosiło w ZSRR miano pirożka. Ten 
pirożek stanowił jedyny majątek jeńca, faktycznie już skazanego na śmierć, pirożek 
pozwalał mu zachować spokój. Czasami brał go ze stołu i zmiąwszy w rękach 
odkładał z powrotem. Czy dlatego, by się przekonać, że może jeszcze o 
czymkolwiek decydować? Że może chociażby podnieść i odłożyć nakrycie z 
baraniego futra? 

Ich miłość... widzi się ją od początku do końca kasety, była obecna we 
wszystkim, przysłoniła "oskarżenia" sędziów, oskarżenia obrońcy, w końcu 
unieważniła proces. Kaseta, choć pomyślana jako usprawiedliwienie wyroku na 
głowę państwa rumuńskiego, jest współczesnym, strasznym i żywym świadectwem 
miłości dwojga starszych ludzi, wyznających sobie miłość dotykiem i spojrzeniem. I 
to zalediwe kilka godzin przed śmiercią... Ona zapragnęła umrzeć wraz z nim, 
podobnie jak niegdyś czyniły to małżonki wielkich obywateli Rzymu albo dumne 
żony germańskich wodzów. 

W chwilach kiedy ona wybuchała gniewem (naturalnie była obdarzona 
większym temperamentem niż on), on tkliwie kładł rękę na jej dłoni, lekko 
naciskając lub wielokroć gładząc bez słowa. Rozumiał, że w trosce o dostojeństwo 
nie wolno przekroczyć określonej granicy. Kto nauczył niegdysiejszego szewca 
owego dostojeństwa? Jakżeby inaczej: musiał się z nim narodzić... Lecz i ona, 
położywszy kilka razy dłoń na jego dłoni, zdołała powstrzymać jego gniew, który 
zmieniłby się zapewne w coś niestosownego. Tak wzajemnie się wspierając, 
wspaniali i majestatyczni w skromnej prostocie, przeszli do wieczności. Rzecz jasna, 
nie mogli nie wiedzieć, jak zakończy się ten proces (chyba nie traktowali tego 
wydarzenia jako prawdziwego procesu), jednak bez przygotowania i bez prób 
generalnych - nie popełnili błędu, ani przez chwilę nie sprawiali żałosnego wrażenia, 
nie próbowali się usprawiedliwiać, błagać o łaskę, prosić o darowanie życia. On nie 
uznał legalności sądu i nieustannie powtarzał, że sądzić go może jedynie 
Zgromadzenie Narodowe. 

Na drugiej kasecie, tym razem dłuższej, pokazano tę parę leżącą we krwi. 
On ze zsuniętym szalikiem, pod głową kałuża krwi... Siwy, falujący kosmyk włosów 
opadł na oczy. On jest jasny i nieżywy. Leżeli blisko siebie, być może w ostatnich 
chwilach próbowali dotknąć się rękoma... 

Po ujawnieniu pełnego zapisu procesu rozpoczęła się dyskusja, lecz nie 
dotyczła ona ich uczucia. Francuski kryminolog poddał w wątpliwość czas, sposób 
oraz miejsce rozstrzelania. Nowa władza rumuńska pospiesznie zrealizowała kilka 
filmów dokumentalnych przedstawiających światowej opinii publicznej 
niedokończony pałac w centrum Bukaresztu, jakiś bunkier albo schron 
przeciwatomowy, w którym rzekomo on i ona zamierzali się schronić. W bunkrze z 
namaszczeniem otwarto lodówkę i pokazano kilka kilogramów przechowywanego w 
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niej mięsa i kiełbasy. O czym to miało świadczyć? O korupcji? O ohydzie? O 
złośliwości tej pary? 

Owa kaseta, kiepsko sfilmowana przez ludzi, którzy zawczasu wydali na 
nich wyrok śmierci, świadczy o ...miłości, o majestacie. W naszym świecie, tak 
ubogim w miłość, kaseta okazała się tragicznym i wspaniałym dokumentem 
wierności i dostojeństwa. Zapewne on i ona w jakiś sposób byli winni, niemożliwe 
bowiem, by przywódca narodu był całkowicie niewinny. Nawet najbardziej niewinny 
coś kiedyś podpisał, komuś nie okazał łaski, nie ocalił, zniszczył. Taki jest zawód 
przywódcy. Wciśnięci w kąt między stołami, niewyspani, przygotowujący się do 
śmierci, znienacka zaskoczeni pokazali nam bez prób misterium spokrewnione z 
największymi tragediami Ąjschylosa czy Sofoklesa. Elena i Nicolae Causescu na 
wieki dołączyli do nieśmiertelnych kochanków naszej Historii. 

Przypomnę, że kiedy 28 kwietnia 1945 roku wykonywano wyrok na duce 
Benito Mussolinim, jego przyjaciółka Clara Petacci pozostała z nim do ostatniej 
sekundy, nalegając by wspólnie umrzeć. Spostrzegam, że przywódcy "dyktatorskich" 
i "totalitarnych" reżimów oraz ich kobiety umieją umierać tragicznie, czego nie 
sposób powiedzieć o przywódcach reżimów "demokratycznych". Ci zazwyczaj 
umierają na hemoroidy albo na inne wstydliwe choroby. 

tłumaczył: Jan Strzałka 

PRESS - CLIPS 
Najciekawsze w życiu jest to, co odgrodzone od nas prawem. Na ścianach 

mojej pracowni wisi mnóstwo wycinków z gazet, które w swoim czasie bardzo mi się 
podobały. 

Mieszkaniec Brooklinu, lat 57, specjalista od air-condition, zgwałcił 
sześcioletnią dziewczynkę, uwodząc ją butelką wody sodowej. Cóż może być 
piękniejszego nad seksualne obcowanie z delikatną istotką, no, może nie 
sześcioletnią, ale dziesięcio-, albo dwunastoletnią? Zamiast tego życie podsuwa 
nam masę możliwości nawiązywania kontaktów seksualnych z dwudziestopięcio- i 
trzydziestoletnimi monstrami o barkach herosów i kamiennych zadach, z piersiami 
do podłogi, ciemnym puszkiem na górnej wardze, ostro capiącymi cieczką, 
obrzydliwie zarośniętymi na wpół wygoloną sierścią to tu, to tam. „ F u , jaka ohyda!" 
Nasz Brooklińczyk zapłacił za swój bezkompromisowy smak dwudziestoma 
pięcioma latami pozbawienia wolności. Państwo chciałoby, żeby jebał on 
odpowiadającą mu wiekiem pięćdziesięcioletnią babcię, a on mężnie znalazł w sobie 
dość siły, aby wybrać to, co mu się podoba. 

Następny wycinek powiadamia nas o tragedii, która wydarzyła się w tej 
samej części świata - na brooklińskim cmentarzu. Szesnastoletnia Rita została 
zgwałcona i uduszona w tym sektorze cmentarza, gdzie przecinają się aleje: 
Brzozowa i Sosnowa. Paul K. - oskarżony o gwałt i morderstwo - przeżył na 
cmentarzu najbardziej fascynujące, rzecz jasna, chwile swojego życia. Sądząc po 
fotografii w gazecie, Rita była bardzo śliczną dziewczynką. Policja znalazła Ritę 
nagą, a jej dolna bielizna była owinięta wokół jej szyi. 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 109 



Cała ta historia wygląda nie tak złowieszczo, jeśli prześledzić ją od 
początku. Rita, jej 24-letni boyfriend oraz Paul, lat 21, postanowili odbyć przejażdżkę 
samochodem należącym do Paula. Żeby szybciej dostać się do samochodu, 
postanowili pójść na skróty i przeciąć cementarz. Około godziny 11.15. sforsowali 
ogrodzenie największego w Nowym Jorku cmentarza, a już o godzinie 11.30. 
boyfriend Rity stracił z oczu Ritę i Paula. Powałęsawszy się trochę w poszukiwaniu 
obojga, boyfriend powrócił do domu. żeby wypaść w ogóle z tej historii. Paul i Rita 
zostali sami. On wyciągnął do niej rękę... 

Paul znał wówczas Ritę osiem miesięcy. Zupełnie nie pochwalam tego, że 
zabił Ritę. Żywa Rita mogłaby mu przynieść jeszcze wiele zadowolenia, martwa nie 
przyniesie nikomu. Jednakże tam, przy rogu alej: Brzozowej i Sosnowej, w ciemnych 
krzakach, wśród grobowych płyt, chciałbym się znaleźć ja - ma się rozumieć, bez 
późniejszego aresztu, więzienia i kary. W samej rzeczy zbrodnia jest przepiękna, a 
kara - odpychająca, i tylko z pomocą elektrycznych krzeseł i cel więziennych udaje 
się naszym władcom - czyli państwom - twierdzić, że jest odwrotnie. Zbrodnia na 
cmentarzu byłaby jeszcze bardziej przepiękna, a świeże ciało Rity, które przeżyło 
wszystkiego szesnaście wiosen i nie zdążyło jeszcze zesztywnieć i zsinieć, byłoby, 
oczywista, jeszcze bardziej zachwycające, gdyby ten prymitywny chłopiec Paul K. 
zdążył naprawdę cokolwiek poczuć. I sam gwałt - no przyznaj się, przyznaj, 
czytelniku... - wchodzenie w Ritę w tej samej chwili, kiedy obok włóczy się jej 
boyfriend, wpychanie swojego członka w Ritę, cudzą, nie do Paula należącą Ritę, 
oczywiście było wspaniałe, ponieważ była to jedna z najcudowniejszych możliwości, 
aby poczuć radość z tego powodu, że jest się człowiekiem - silnym, samotniczym 
zwierzęciem, tak nie do końca udomowionym, nie godzącym się na ich nudne 
prawa, stworzone dla słabych... 

Być może nie takimi motywami kierował się Paul, lat 21, ale ja już analizuję 
powyższą zbrodnię z punktu widzenia pisarza Limonowa. Istnieje w przyrodzie 
niezbyt znana dziewczyna Monika - tu, w Paryżu. Ma wszystkiego siedemnaście lat, 
a ja - który skończyłem 37 lat - z rozanieleniem spoglądam na jej maleńką pupkę, 
śmieszne nóżki w białych pantofelkach i złocistą grzywkę włosów. Niestety, Monika 
ma pięknego boy-frienda, jest w nim zakochana i, jak mi powiedzieli chłopcy, boi się 
milczącego pisarza-włóczęgi, urodzonego w Rosji, żyjącego w Stanach 
Zjednoczonych i Bóg wie jeszcze gdzie. Monika chce mieć dziecko ze swoim 
pięknym, ciemnym jak Cygan, boyfriendem, a ja, mroczna, dorosła istota, nie 
pociągam jej. „A jeślibyśmy znaleźli się kiedyś razem na brooklińskim cmentarzu we 
trójkę?" - rozmyślam czasami. 

Jedna z londyńskich gazet donosi o radosnym i niezwykłym fenomenie -
jedenastoletnia dziewczynka-nimfomaniaczka poszła za kontrolerem autobusowym, 
lat 29, Irlandczykiem, do niego do domu i wlazła mu, nadzwyczaj prędka 
dziewczyna, prosto do pościeli. Okazało się, że dziewczynka miała szczególną 
słabość do mężczyzn w uniformach. 

Szczodra gazeta podaje też krótkie biografie seksualne osób zamieszanych 
w sprawę. Dla irlandzkiego kontrolera autobusowego był to drugi kontakt seksualny 
w jego życiu! Jedenastoletnia podfruwajka do spotkania z kontrolerem miała 
dwunastu (!) kochanków, a pierwszy raz uwiedziona została w wieku lat ośmiu przez 
własnego ojca. 

Sprawiedliwy sąd londyński uniewinnił irlandzkiego konduktora. Na dodatek 
małoletnia kurwa okazała się wyższa od niego wzrostem. 
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Cudowne są dzieła Twoje, Panie! Tak strasznie żyją na świecie ludzie. 
Dlaczego ja nie spotkałem nigdy małoletniej suczki, kiedy byłem w Londynie? A tak 
się nudziłem z aktorką, lat 32... 

W jednym z maleńkich kalifornijskich miasteczek nadmorskich utonął 
chłopiec. Młody rzeźnik, lat 21, utonął podczas nurkowania w niedzielę. Jedno tylko 
w nekrologu pozostaje niejasne: dlaczego wyrazy ubolewania złożyło 
Antykryzysowe Centrum ds. Gwałtów? Czy był on zgwałcony w wodzie, przepiękny 
rzeźnik? Jak? Przez kogo? Dziwne. Należy dodać jeszcze, że przylądek, w pobliżu 
którego utonął, nazywany jest „miejscem kochanków". 

Nekrologi - to najbardziej fascynująca lektura. Nic tak nie odsłania przed 
nami tajnych kurtyn życia, jak zawiadomienie o śmierci i krótka biografia zmarłego. 
Zacząłem kolekcjonować nekrologi kilka lat temu. Nekrologi są i poetyckie, i 
romantyczne, i pouczające. 

W Columbus, w stanie Ohio, umarły z głodu dwie staruszki. Przed tym 
próbowały one jeść gazety. Babcia Naomi, lat 76 i jej siostra - babcia Raffi, lat 74, 
zostały znalezione na podłodze w sypialni. Sierżant policji mówi: „ W domu nie było 
absolutnie nic do jedzenia. Policja znalazła na talerzach niewielkie rurki z 
gazetowego papieru. Sądząc po tym, jak ułożone były rureczki, doszliśmy do 
wniosku, że siostry próbowały je zjeść" - oświadczył sierżant John Ricci. Sąsiedzi 
charakteryzują siostry jako „ekscentryczne i dumne dziewczęta, tylko trochę 
dziwne" 

Zauważcie tylko: „dziewczęta" - lekki amerykański sztych, zwróćcie uwagę 
na słowa niedomyślnego sierżanta - „po tym jak ułożone były rureczki" - i od razu 
zrozumiecie, co za życie tam u nich, w Columbus, stan Ohio. 

W tym samym kalifornijskim miasteczku, gdzie utonął rzeźnik, umarła 
„Lady Batterfly", czy też Lady Motylek, jak ją poetycko nazywali okoliczni 
mieszkańcy, a która nosiła imię nie mniej oryginalne niż przezwisko, również motyle 
- Klio. Nasza Klio miała zaledwie 65 lat, wiek normalny jak na średnią długość życia 
w tym miasteczku - 88, 90, 92 lata. 

Entomolog, Lady Motylek, zajmowała się motylami w ciągu czterdziestu 
pięciu lat swojego życia. Zbierała motyle na Nowej Gwinei i w Australii i, bez 
wątpienia, spędziła tam bardzo dobry okres. Urodziła się w Teksasie. Syn jej z 
jakiegoś powodu mieszka w Arabii Saudyjskiej. Zdarza się. Intrygujące jest nazwisko 
człowieka odpowiedzialnego za kremację Lady Batterfly - Paula Mortuari. Po 
rosyjsku brzmi to jak Paweł Śmiercin. 

Wisielczy humor w zawiadomieniu o śmierci mister Doyle'a Goodnighta. 
Chciałoby się powiedzieć mu: „Good night, mister Goodnight!" Miał 72 lata. Też 
młody trup, mógłby jeszcze pożyć. 

Mister Goodnight poza wszystkim innym (dwadzieścia jeden wnuków i sześć 
prawnuków) był właścicielem mostu. Tak... Myślę sobie: ciekawe, czy znał on Lady 
Batterfly? Sądząc po wieku, bardzo do siebie pasowali. Być może, że byli nawet 
kochankami... Być może, ona w pogoni za motylami przybiegała do niego pod 
most? Od tego przypuszczenia robi mi się gorąco i wesoło, niezależnie od tego, jak 
żyli Lady Batterfly i mister Goodnight. 
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A oto doniesienie z dziedziny apokaliptycznej. O tym, jak dwudziesty wiek 
powoli zabija śpiewaczkę. Śpiewaczka waży już tylko 54 funty. Wymiotuje od oparów 
gazoliny i już trzy lata nie wychodzi z mieszkania. Jej twarz puchnie od 
promieniowania, płynącego z ekranu telewizora i od używania telefonu. Ostatnie trzy 
lata przeżyła tylko dzięki ustawionym w mieszkaniu maszynom filtrującym powietrze. 
Jeśli jej przyjaciele nagle zechcą odwiedzić ją (dziesięcioro chce - bezmyślni!), 
powinni ubrać się wyłącznie w wełniane stroje, nie używać żadnych perfum ani 
dezodorantów w najlepszym wypadku przez 24 godziny wcześniej, i starać się myć 
przed złożeniem wizyty delikatnym mydełkiem dziecięcym. Śpiewaczka wymiotuje 
także od „wchodzenia w kontakt" ze zrobionymi maszynowym sposobem dywanami, 
firankami, meblami. Może jeść tylko naturalny pokarm. 

Śpiewaczkę próbują uratować - i przewieźć z Anglii do Dallas, gdzie 
specjalistyczna klinika zebrała już dwudziestu pięciu (!) pacjentów, cierpiących na tę 
samą apokaliptyczną chorobę, nazywaną przez lekarzy „totalną alergią". Choroba 
przyszłości. 

Nie chciałbym przebywać w mieszkaniu śpiewaczki. Zdarzyło mi się w 
1972 r. w Moskwie podrywać kobietę w mieszkaniu, za ścianą którego żył samotny 
sąsiad, zmarły potem na raka żołądka. On także wymiotował, nawet od wody. Już 
na kilka tygodni przed śmiercią był podobny do samej śmierci - tak go wykończyło. 
Pamiętam, że właśnie wtedy przeżywałem szczyt pewnej historii miłosnej i całymi 
dniami jebałem u siebie w pokoju wspaniałą cudzą żonę, lat 22, a w tym samym 
czasie za ścianą wymiotował biedny udręczony człowiek. Myśmy stękali i jęczeli z 
zadowolenia, a on - z bólu. On słyszał nas, a my jego. 

Jedne osobowości starają się na tym świecie uciec od cierpień, inne ich 
szukają. W tej nieposkromionej i jak zawsze ekscentrycznej Anglii przedsiębiorczy 
sierżant Bob Ackraman otworzył na terenie treningowej szkoły spadochronowej 
doskonałą pełną kopię nazistowskiego obozu koncentracyjnego z czasów drugiej 
wojny światowej, gdzie za ledwie 30 funtów możecie spędzić weekend jak więzień 
obozu koncentracyjnego i doświadczyć tam wszystkich możliwych poniżeń. 
„Więźniowie" zmuszani byli do stania kilka godzin w ulewnym listopadowym 
deszczu, a także do przenoszenia ciężkich obiektów - donosi korespondent, który na 
własne oczy widział obóz. 

Obóz koncentracyjny ma ogrodzenie z drutu kolczastego, wieżyczki 
strażnicze, a także silne i ruchome reflektory. Załoga obozu ubrana jest w 
niemieckie mundury z drugiej wojny światowej. „Dzienna racja więźnia - oświadczył 
korespondentowi z dumą Bob Ackraman, stojąc na placu w niedbale narzuconym na 
ramiona płaszczu esesmańskim - w niczym nie różni się u nas od racji w takich 
obozach, jak Treblinka i Dachau. Czerstwy chleb i wodnista nalewka - to jej 
podstawowe komponenty". 

Spośród czterdziestu „więźniów", znajdujących się w obozie („sami 
mężczyźni, ani jednej kobiety" - zauważył korespondent) byli: nauczyciel, technik 
sanitarny, doktor, dwóch agentów sprzedaży nieruchomości, strażak. Pozostałych 
trzydziestu czterech ludzi okazało się biznesmenami. Oto okazuje się, kto w 
naszych czasach dysponuje najbardziej zakurzoną wyobraźnią - biznesmen! 

Ograniczę się do krótkiego doniesienia, choć należałoby w szczegółach 
opowiedzieć o jednym z najciekawszych oryginałów - o mister Lionsie, jednym z 
aktywistów londyńskiej grupy „Wyjście" - towarzystwa propagowania samobójstw i 
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pomocy w ich urzeczywistnianiu. Indywiduum to obwinia się o pięć przypadków 
nakłaniania do samobójstwa i cztery przypadki pomocy w samobójstwie. W jednym 
z przypadków, zgódźcie się, że niezwykły mister Lions nałożył na głowę kobiety-
samobójczyni plastikowy worek, ale, jak informuje gazeta - „nieprzyjemnie się 
rozczarował, gdyż jego ofiara okazała się trudniejszym przypadkiem niż 
oczekiwał..." Ciekawe, czy ofiara nie za bardzo chciała umierać, czy też już w 
plastikowym worku rozmyśliła się?... 

Zakończmy tą małą wycieczkę po złowrogim świecie przestępstw i śmierci 
wesołym wybuchem, który nastąpił w miasteczku Winchester, stan Wirginia, gdzie 
wybuchł, nie, nie noszący to samo imię zakład produkujący winchestery, lecz... 
ciasto chlebowe. Ciasto chlebowe, eksplodując, wybiło okna w sali mieszalnej 
piekarni i wyrządziło poważne szkody. Ucierpiał także jeden z pracowników piekarni. 
Zatrzymano go nawet na pewien czas w szpitalu, aby wyleczyć zaklejone wybuchem 
oczy. 

Eksplozja nastąpiła dlatego, że powietrze połączyło się z ingredientami 
suchego chleba, suchy chleb stwardniał, wywołał przegrzanie urządzenia i reakcję 
chemiczną, skutkiem czego był wybuch, który wybił okna w sali 30 na 30 metrów. 

Poszkodowany robotnik nazywał się Paul Puffenberger. 

Eduard Limonow 
tłumaczyła: Estera Lobkowicz 
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HIROMI ITO 

Z A B I J A N I E K A N O K O 
Czytałam książkę o aborcji 
Kiedy moja siostra powiedziała 
Że usunęła diabełka 
Diabełek został usunięty 
To były jej słowa 
Diabełek został usunięty 
Gratuluję 
Moja córka Kanoko nie została usunięta 
Moja siostra zapytała czy kiedykolwiek to zrobiłam 
Odpowiedziałam że tak 
Chociaż Kanoko nie została usunięta 
Przerwałam tylko ciążę 
Z płodem który musiał być podobny do Kanoko 
Z płodem który musiał być podobny do Kanoko 
Ale to nie była Kanoko 
I diabełek został usunięty 
To nie były moje słowa 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 

Kiedy zrobili mi ultrasonograf 
Lekarz powiedział 
twoje dziecko jest duże i będziesz miała 
mnóstwo mleka 
Ja zbyłam to śmiechem 
Cha cha 
Cha cha 
Rzeczywiście miał rację 
Miałam mnóstwo mleka 
Kiedy ściskałam moje piersi 
Plamiły ubranie 
Nie bolały ani nie puchły 
Ale raczej trudno było powiedzieć 
Że są piękne 
W każdym razie 
Gratuluję 
Dobrze jest mieć mleko 
Coś słodkiego i podnoszącego na duchu 
Wytryskującego znikąd 
Dobrze jest mieć mleko 
Bo wydzielam coś podobnego do mleka 
Sprzedawanego w sklepie spożywczym 
Bo wydzielam to 
Tak jak mocz ślinę łzy i wydzieliny 
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Bo mnóstwo mleka 
Płynie z moich piersi 
Coś podobnego do mleka płynie 
Z mojej dupy ust i pochwy 
Dlatego jestem szczęśliwa 
Gratuluję! 

Usunęłam ciążę 
w połowie drugiego trymestru 
Zapytałam lekarza jakiej płci było dziecko 
Ale słowo dziecko nie jest tutaj właściwe 
W rzeczywistości jest to płód 
Oczywiście lekarz nie powiedział mi 
Bo byłby to zbyt wielki szok 
Dla ciała matki 
Ale ciało matki nie zastanawia się 
Czy to był chłopiec czy dziewczynka 
Która przypominała Kanoko 
Kiedy byłam w ciąży 
Miałam wszystko 
Miałam zatrucie krwi 

Miałam cystę pełną wody 
Widziałam wszystkie grudki 
Które wypełniały moją macicę 
One też musiały 
Przypominać Kanoko 
Miałam raka macicy 
I kroili mi macicę 
Wycięli mi nawet jajniki 
Miałam męczące i długie skurcze 
Kroili mi srom 
Macica była opuchnięta 
Moje ciało było pełne 
Mogłam jeść ile chciałam 
I masturbować się bez końca 
Och te szczęśliwe palce ciężarnej kobiety 
Wyobrażające sobie moment przyjścia 
Jej dziecka na świat 
Można powiedzieć 
Że byłam 
Szczęśliwie ciężarna 
Dlatego właśnie 
Dałam dziecku moje piersi 

Kanoko ma teraz 6 miesięcy 
Rosną jej zęby 
Które chcą odgryźć moje brodawki 
Czekając na swoją szansę 
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Kanoko zjadała mój czas 
Okradała mnie ze środków do życia 
Pozbawiała apetytu 
Wyrywała mi włosy 
Zmuszała mnie do zmieniania pieluch 
Chcę ją porzucić 
Chcę porzucić brudną Kanoko 
Chcę porzucić brudną Kanoko która odgryza 
Moje brodawki 
Zanim rozleje moją krew chcę ją zabić 

Porzuciłam martwe ciało 
To było łatwe zaraz po porodzie 
Łatwiejsze niż aborcja jeśli cię nie złapią 
Jestem pewna że mogłabym zrobić to jeszcze raz 
I nie zostałabym złapana 
I mogę zakopać tak wiele Kanoko jak tylko chcę 
Gratuluję zakopanych Kanoko 
Gratuluję 
Musimy kopulować 
Musimy poczynać jedną Kanoko po drugiej 
A potem musimy się ich wszystkich pozbyć 
Z wyjątkiem jednej 
Czyli Kanoko tej chwili 
Która chce odgryźć moje brodawki 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Fajnie jest wybatożyć pasierba 
Fajnie jest zabić pasierba 
(Zrobiłam już to sama) 
Lecz moje własne dziecko znaczy dla mnie więcej 
Przyjemnie jest porzucić dziecko 
(zrobiłam to) 
Lecz trudniej jest porzucić samego siebie 

Wszyscy mi gratulowali 
Gen-ichiro dał mi butelkę Bordeaux 
Higuchi róże 
Kohei przysłał mi wypchanego królika 
Ishizeki misia 
Shiroyascu psa papier-mache 
Non upiekła mi ciasto 
Kanoko kupił kamerę wideo 
Ozaki przysłał telegram 
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Wszyscy mi gratulowali 
Dziękuję dziękuję 
Kiedy szczęśliwa Kanoko odgryza mi brodawki 

Jak wspaniale byłoby 
Porzucić ją bez poczucia winy 
Chcę zostawić ją w Tokio 
Z dziką radością porzucić ją 
Gratuluję zniszczenia 
Teruko - gratuluję ci aborcji 
Mihiko - gratuluję porzucenia Take 
Kumiko - gratuluję zabicia Tomo 
Mari - może porzucić Norioho 
Mayumi - jakiej płci był twój płód 
Riko - czy nie najwyższy czas pozbyć się Kotaro 

Porzućmy wszyscy synów i córki 
Którzy ostrzą zęby aby odgryzać nasze brodawki 
Moja przyjaciółka Hiromi 
Zabiła się skacząc z okna trzy lata temu 
Prawdopodobnie z powodu kłopotów z mężczyzną 
Lecz miała także chorobę skóry na stopach 
Dlatego ukryła ją w skarpetkach 
Założyła dżinsy i wyskoczyła 
Dwie nogi i brzuch 
24-letniej zaskakująco pięknej kobiety 
Nie mogę ich wymazać z mojej pamięci 
Nawet po 3 latach 
Mimo, że w rzeczywistości nigdy ich nie widziałam 
Na ziemi 
Dwie nogi i brzuch nieżywej 
Dwie nogi i brzuch nieżywej 
Gratuluję zniszczenia 

Kiedyś nagle zdenerwowałam się na Kanoko 
i uderzyłam ją w głowę 
Budzikiem 
Upadła nieruchoma 
Krzyknęłam potrząsnęłam nią 
Poklepałam ją ona ani drgnęła 
Byłam przerażona myślą 
Że ją zabiłam 
Więc zostawiłam Kanoko i wyszłam 
Kiedy wróciłam dwie godziny później 
Ciągle nie dawała znaku życia 
Czarne mrówki roiły się 
Na jej całym ciele 
Jednak wydawało mi się że przesunęła się trochę 
Z miejsca 
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W którym ją zostawiłam 

Później znalazłam młodego wróbelka 
Szamoczącego się na rozpalonej ulicy 
Podniosłam go i przeniosłam w miejsce 
Gdzie na poboczu było trochę wilgoci 
Lepiej pomyślałam 
Niż na wysuszonej stronie ulicy 
Ale szosa to zawsze szosa 
Nigdzie nie można się ukryć 
Wzięłam więc znowu wróbelka i położyłam go na trawie 
I zajrzałam do niego kiedy wracałam do domu 

Przy okazji zauważyłam mnóstwo mrówek 
Niedaleko 
Ale nie skojarzyłam mrówek z Kanoko 
Najpierw mrówki były na całym ciele wróbelka 
Z wyjątkiem łebka 
Poruszał swoimi nieopierzonymi skrzydłami 
Próbując uciec przed mrówkami 

Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 

Dotykałam czystego wróbelka 
Ale nie mogłam go dotknąć kiedy pokryły go mrówki 
Więc uciekłam 
Przypomina mi to o porzuceniu Kanoko 
Kiedy mrówki zaczęły się roić po jej ciele 
Jednak nie boję się Kanoko 
Boję się właśnie mrówek 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 
Gratuluję zniszczenia 

Hiromi Ito 
Przełożył Andrzej Antoszek 
Za: "Rewia Kontr Sztuki" 

P.S. Poemat "Zabijanie Kanoko", napisany przez japońską poetkę Hiromi ito, 
wnuczkę kobiety-szamana, spotkał się, co ciekawe, mimo swojej drastyczności, z 
przychylnym przyjęciem przez sympatyków ruchu antyaborcyjnego, ponieważ 
przedstawił przerwanie ciąży nie jako środek antykoncepcyjny czy zabieg 
porównywalny z wyrwaniem chorego zęba, ale - jako morderstwo. 
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RAFAŁ SMOCZYŃSKI 

SPÓŹNIONY AUTOBUS 

Lokalny "Dziennik Pomorski" podał w grudniu zeszłego roku następującą informację: 
'Wczoraj 30-letni pracownik biblioteki gminnej w Brzezinie, Andrzej H. 

zamordował miejscowego księdza. Według relacji gosposi, która była świadkiem 
zajścia, Andrzej H. przez 15 minut dyskutował z proboszczem parafii pw. świętego 
Ignacego o predystynacji i poezji, aż nagle schwycił widelec i wbił duchownemu w 
aortę szyjną. Zanim zbiegł, pouczył gosposię: 

- Ratuj się kobieto przed "imperium księcia tego świata", zwracając uwagę na 
szczegóły. Twojego gospodarza zdradziła słabość do wierszy Leśmiana." 

Andrzeja H. policjanci znaleźli kilkaset metrów od plebanii w polu kapusty, gdzie 
kopał sobie ziemiankę." 

Naczelny wysłał mnie do Brzezin na reportaż. Na miejscu niewiele dowiedziałem 
się o sprawcy morderstwa. Miał opinię człowieka skrytego, z nikim się nie przyjaźnił, 
mieszkał w małym pokoiku przy bibliotece, rzadko go opuszczał. Do Brzeziny 
przyjechał pięć lat temu na praktyki po studiach i już został. 

- My tu ludzie nie oświeceni, zmachani pracą, w telewizor wolimy się gapić niż 
czytać - opowiadał sołtys. - Andrzej sam wśród książek siedział. 

Kiedy już miałem wyjeżdżać, sołtys przypomniał sobie, że bibliotekarza 
widywano czasem jak spacerował koło pobliskiego jeziorka z Krystyną B. 
Dziewczyna pracowała na dworcu PKS, zapowiadała przyjazdy i odjazdy 
autobusów. 

- To dziwny człowiek, właściwie go nie znałam - odparła zdziwiona, gdy 
poprosiłem ją, by mi o nim coś opowiedziała. - Kiedyś mnie zaczepił, jak 
wychodziłam z pracy, powiedział, że interesuje się mną od dawna. Zaskakujące, 
przyzna pan? Ale nie chciał powiedzieć dlaczego. Nieśmiały. Widzieliśmy się potem 
może cztery razy. Nudził mnie trochę, ale i podobał, był inny od reszty chłopaków. 
Opowiadał o różnych mądrych rzeczach, jak nauczyciel. Nie pojmowałam o co mu 
chodziło, ale przyjemnie się słuchało, miał ładny głos. Wiedziałam, że coś do mnie 
czuje, jego oczy na to wskazywały, ale nigdy właściwie się nie podwalał. Kiedy, wie 
pan, zdarzało mi się go bajerować, on jakoś wpadał w zakłopotanie, takie duże 
dziecko. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może to. Zabawne, dostałam od niego kilka 
dni temu przesyłkę, w środku był zabazgrany zeszyt. Przejrzałam, ale niczego nie 
zrozumiałam, zresztą po tym, co zrobił, nie chcę o nim myśleć. Może panu się to 
przyda, mi to na nic. 

Szybko zorientowałem się, że wpadł mi w ręce dziennik Andrzeja H. Bibliotekarz 
prowadził go przez ponad rok; oprócz luźnych uwag dotyczących przeczytanych 
lektur, planów dziennych zajęć, pomysłów na nigdy nie napisane opowiadania, 
dziennik pełnił też rolę konfesjonału. Wynurzenia - jak to bywa w czasie spowiedzi -
są często mgliste, chaotyczne, myśl kreślona jest spiesznie, niemal w stanie 
podgorączkowym, żeby tylko najszybciej wyrzucić ją z siebie i otrzymać odkupienie. 

Pierwsze zapiski pochodzą z listopada 1992 roku: 
"Oglądam reprodukcje obrazów Hieronima Boscha. Ludzie potwory, zamiast 

głów mają paszcze zwierzęce, nożyce, wszędzie mutanci. Piekło. Tam błąd i 
porządek są tym samym, raz jest grawitacja, raz jej nie ma, brakuje nadziei i 
możliwości przewidywania. Człowiek czy pies znaczy to samo, możesz się obudzić 
bakterią, a potem zamienić w stonogę. Wszystko jest dowolne, jednego dnia 
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uciekasz jak jeleń przed wilkiem, potem jesteś czasem i masz świadomość 
wiecznego cierpienia. Jeśli nasz świat po Upadku nosi w sobie znamiona porządku, 
potrafimy rozpoznać błąd i się przed nim bronić; jest to dla mnie wystarczający 
dowód, że nie żyjemy w piekle". 

W grudniu Andrzej H. kontynuuje wątek teologiczny: 
"Przypadkiem wszedłem do chlewu, w którym unosił się świński odór. Inwentarz 

pojechał do rzeźni, ten ciepły smród był jednak jakąś formą ich istnienia. Czy cały 
świat nie jest jakimś zapachem ukrytego Boga? Ziemia jest oczywiście bardziej 
skomplikowana niż odór, ale tak samo rzecz się ma porównując Boga do wieprza". 

W dwa dni później napisał: 
"Na gałęzi dostrzegłem drozda. Czy stało się tak przez przypadek? Może ten 

świat ma swoją podściółkę, jakiś ukryty nurt, który dla niektórych jest uchylany. 
Wtedy ten drozd nie tylko jest ptakiem, ale i jakimś znakiem, ma swoje miejsce w 
szerszej logice Tajemnicy". 

Do połowy lutego bibliotekarz rozwija te myśli. Dochodzi do wniosku, że 
przeznaczeniem człowieka jest poszukiwanie prawdy bez względu na cenę. Oprócz 
tego narzeka trochę na niskie zarobki, doskwiera mu samotność, zachwyca się 
"Żywotami świętych pańskich", planuje zrobić przemeblowanie w pokoju. 

20 lutego odnotowuje wydarzenie, które odmieni mu życie i, pośrednio, w kilka 
miesięcy później zawiedzie go na plebanię: 

"Przechodziłem koło dworca, kiedy ją usłyszałem. Zapowiadała przyjazd 
autokaru ze Słupska. Coś kazało mi się zatrzymać, ten głos wciągał. Był zmysłowy, 
czarujący. Nie wiedziałem, że tyle musującego wdzięku można odnaleźć w zwrocie 
"przejeżdża przez Koszalin". Od tej pory jej głos usadowił się na trwale w mojej 
świadomości obok muzyki Bacha, poezji Miłosza, dźwięku budzika i kilku innych 
rzeczy". 

Kolejnych kilka stron dziennika zajmują analizy głosu Krystyny B. Co ciekawe, 
Andrzej H. nie wiąże ich w żaden sposób z rozważaniami natury teologicznej. Może 
był przemęczony. Codziennie po pracy - tak wynika z tekstu - szedł pod budynek 
dworca i przez kilka godzin wsłuchiwał się w głośnik. O 16.30. odnotowywał 
najczęściej bezpretensjonalną kokieterię, kiedy informowała o autobusie z Gdańska, 
o 19.05. z kolei głos jego łowił poetycką melancholię, gdy zapowiadała odjazd 
pospiesznego do Elbląga. 

4 marca nastrój Anrzeja H. pogorszył się: 
"Miałem straszny sen. W konfesjonale, kiedy przychodzi moment wyznania daty 

ostatniej spowiedzi, ogarnęła mnie koszmarna niemoc. Pomiędzy mną a 
spowiednikiem wyrosła jakaś bariera nie do przebycia. Skuliłem się, wyciągnąłem 
ręce, chciałem się zbliżyć, ale już wiedziałem, że nie dostąpię sakramentu. Byłem 
jak grzesznik na Sądzie Ostatecznym, który wyrzuca sobie, że zbyt długo zwlekał. Z 
przerażeniem spostrzegłem, że twarz kapłana zaczyna się mienić, jak klisza 
rentgenowska prześwietla do kości. Szatan powstrzymywał mnie przed 
oczyszczeniem. Tak muszą się czuć ludzie, którzy spóźnili się na autobus 
ewakuujący ich z terenu, który za chwilę ma zalać lawa". 

Kilka dni później bibliotekarz po raz pierwszy spotkał się z Krystyną B. Potem był 
z nią jeszcze na kilku randkach. Jest jednak bardzo oględny w opisie. Dopiero w 
połowie kwietnia wypunktowuje spostrzeżenia: 

"Ma figlarno-zmysłowe ułożenie wąskich ust. 
- Nie powiem, żeby twój głos brzmiał zachęcająco - tak powitała mnie na drugim 

spotkaniu. 
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Było ciepło, siedzieliśmy w parku. Zachowywała się swobodnie, miała kusą 
zieloną spódniczkę i szarą marynarkę zarzuconą na gołe ciało. Kiedy się schylała, 
dostrzegłem pobudzone, kształtne piersi o końcówkach w kolorze kawy z mlekiem. 

Powiedziała, że jest katoliczką. 
Jest czasem oschła, ale nie próżna. Typ "magiczny" z pierwszym skojarzeniem: 

"szalenie niedostępna". 
Poskarżyła się w czasie spaceru, że rozbolała ją noga. Przerwałem opowieść o 

siódmym kręgu niebiańskim w mistyce Wiliama Blake'a i przyjrzałem się 
kontuzjowanemu miejscu. Uśmiechnęła się wtedy i jakby obudziła. Miałem 
wrażenie, że mnie dostrzegła. Był to jeden z nielicznych momentów, kiedy ją 
rzeczywiście zainteresowałem." 

10 maja pisze: 
"Dni upływają mi na zastanawianiu się, czy ona przyjdzie, czy ja mam iść do niej. 

Nie chcę, żeby pomyślała, że jestem nachalny. Teraz się wykąpię, a potem wybiorę 
do jej domu... Po godzinie stwierdziłem, że lepiej będzie zrobić to jutro, dzisiaj nie 
mam dobrego nastroju, brakuje mi polotu, nie może wiedzieć, że poświęcam czas 
na takie wahania. Tyle ciekawych rzeczy mógłbym jej opowiedzieć, ostatnio sporo 
przeczytałem na temat obrządku koptyjskiego. Nic, cisza. W okolicach mostka kłębi 
mi się kulka strachu przed jutrem, przed następnymi dniami. Kto się odezwie?" 

Andrzej H. zamilkł na kilka miesięcy. Dopiero we wrześniu wrócił do prowadzenia 
dziennika. Ze zdwojoną siłą podjął problemy "zasadnicze": 

'Trzeba żyć w napięciu niespełnionej miłości, trzeba cierpieć z powodu milczenia 
Boga. Każdy, kto jest wytrwały i nie letnieje z powodu porażek, zachowuje w swoim 
sercu absolut. Świat duchowy należy do gorących. Opór, jaki stawia mi materia w 
zachowaniu miłości w stanie wrzenia, jest ceną, jaką należy płacić za utrzymanie 
prawdy". 

"Muszę przerwać kontakt ze światem natury, w którym panują okrutne prawa siły 
ciążenia, przewagi, gry i znaleźć się w świecie ducha, gdzie nie ma obłudy, 
cielesnych zawodów, smrodów, pocierania. Ten zgiełk bierze się z samej istoty 
materii, która jest tymczasowa i przemija. Dlatego ludzie zachowują się siłowo, 
zachłannie". 

"Prawdziwa miłość jest zjawiskiem duchowym, z pogranicza cudu i ogarnia 
człowieka bez jego pomocy. Po prostu, kiedy się na nią zasłuży, Bóg ją daje". 

Andrzej H. pisze, że "niedobór emocjonalny" rekompensuje sobie tańcząc przed 
lustrem do muzyki Krystyny Prońko. 

W październiku bibliotekarz wpisał do dziennika wiersz religijny znanego poety: 
'Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu z poduszką pod głową owinięty w 

śpiwór jeden nie zląkł się Krzyża jeden stał pod Krzyżem pozostali ze strachu w 
Wielki Piątek zbiegli kto ucieka od Krzyża - krzyż cięższy dostanie" 

Na następnej stronie dodał od siebie: 
"Zmierzanie do doskonałości jest drogą bólu. W pewnym momencie nie 

rozpoznaje się wartości, nie wiadomo, gdzie jest dobro i zło. Na tej drodze grozi 
obłęd, dewocja, dziwactwo". 

Pod datą 5 listopada przeczytałem: 
"Muszę się strzec. Święty Antoni z uwagi na swoją wzorową pobożność był 

obiektem szczególnej uwagi szatana". 
Od tego miejsca lektura dziennika jest utrudniona, gdyż Andrzej H. zaczyna pisać 

rodzajem szyfru: 
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"Dużo znaków. To już trzeci kiient w tym tygodniu prosi o Dostojewskiego. W 
miasteczku, w którym przeczytanie Mniszkówny nastręcza ludziom problemy, to 
musi dziwić". 

"Postanowiłem się zrelaksować i zabrać za coś lekkiego. Sięgnąłem po zbiorek 
reportaży, otworzyłem na chybił trafił i wzrok utkwił mi na zwrocie "Lucyfer zaczął 
swój taniec". Rzuciłem książkę i poszedłem na kawę. Znowu niepokojąca rzecz, 
filiżanka kosztowała sześć tysięcy, potem przechodząc przez jezdnię policzyłem, że 
namalowano na niej sześć białych pasów. Starając się o niczym nie myśleć i jak 
najmniej patrzeć, pobiegłem do kościoła św. Ignacego. Ksiądz polecił mi czytać 
poezję". 

"Rano ktoś pukał w ścianę, potem pomyślałem o śniadaniu, włączyłem radio, a 
tam reklamowano właśnie margarynę Rama. W drodze do sklepu jakiś gospodarz 
prowadził krowę, zapytał mnie czy nie chcę mleka. Uspokój się - mówiłem sobie w 
duchu - musisz być silny. Wracam do domu, tymczasem radio nadaje piosenkę 
jakiegoś hałaśliwego zespołu pt. "Rzeźnia". Krew podskoczyła mi do głowy i wtedy 
ktoś zadzwonił do drzwi. Listonosz przyniósł list z Nowej Zelandii. Zdziwiłem się, 
przecież ja z nikim nie koresponduję nawet w kraju. W środku była instrukcja: jeśli 
chcesz zaznać szczęścia, przepisz 30 razy nowennę do św. Judy Tadeusza". 

"Znowu rano coś pukało w ścianę". 
"Ograniczyłem ruchliwość do minimum. Nie włączam radia, w pracy 

powiedziałem, że jestem chory. Czytam Księgę Hioba". 
Dotarłem do ostatniej strony dziennika. Andrzej H. czerwonym flamastrem 

zapisał ją na dwa dni przed zabójstwem: 
"Usłyszałem jej głos. To nie mógł być przypadek. Zapowiadała autobus 

poznański z taką tęsknotą i zmysłowością, że nie miałem wątpliwości, że w ten 
zakamuflowany sposób przesyła sygnał jakiemuś mężczyźnie. Chryste, a więc 
jednak moje cierpienia zostały wynagrodzone, nie uległem szatanowi, nie wpadłem 
w obłęd i zostaliśmy obdarzeni miłością. Jeśli jesteś cierpliwy i w coś gorąco 
wierzysz, to dostajesz to. Dostojewski margaryna Rama list z Nowej Zelandii krowa 
na ulicy - wszystko układa się w logiczną całość podskórnego świata. To była moja 
droga krzyżowa, ale udźwignąłem swój krzyż i teraz czas na zapłatę. W świecie 
ducha wszystko jest uporządkowane, nie ma miejsca na błąd. Jestem całkowicie 
szczęśliwy, nigdy nie byłem tak pewny, że Krystyna dzisiaj zaraz po pracy przyjdzie 
do mnie. Pewnie powie, że wpadła tak przez przypadek. Najwyższy czas, żebym ją 
objął czule". 

Wracając PKS-em myślałem o Andrzeju H. i poezji Bolesława Leśmiana. 

Rafał Smoczyński 
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DARIUSZ SOŚNICKI 

O S A D 

Kamień porastający ścianki czajnika, 
żółty osad na zębach, kurz w ustach, 
kurz w gardle i na ubraniu -

nasze życie w wierszu. 

P R Z E D P O Ł U D N I E , C I E M N O 

Przedpołudnie, ciemno, chmury tuż przy ziemi. Nie czeka 
trawa na nic - rośnie. Deszcz po szybie ścieka. 

Sąsiadka wynosi z domu dziwny kwiat w doniczce. Jej córka 
miskę stawia na ganku. Pośrodku podwórka 

dojrzewa kałuża. Mowa strug jedynie. Bezwzględny alfabet 
kropel wymywa inne znaki. Nawet 

pies zamilkł. Stanął przy pniu kasztanowca. Powoli rozlewa 
się jego brunatna plama na tle plamy drzewa. 

Dariusz Sośnicki 
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JULIUS EVOLA 

DUCH ARYSTOKRATYCZNY A RASIZM 
Włoski myśliciel Julius Evola (1898-1974), wraz z Rene Guenonem czy Alistairem 
Crowleyem, zaliczany jest do głównych przedstawicieli tzw. drugiego pokolenia 
prekursorów New Age, które nastąpiło po pierwszej generacji na czele z Madame 
Blavatzky i Rudolfem Steinerem. Jego liczne książki należą dziś do kanonu 
światowej literatury religioznawczej i ezoterycznej. 

Krąg zainteresowań Evoli był niesłychanie szeroki. Zajmowała go historia religii, a 
jego dzieła z tej dziedziny wywarły olbrzymi wpływ na Mirceę Eliadego, który zawsze 
z dumą podkreślał, że jest przyjacielem Evoli. Obydwu zbliżyła również gorąca 
sympatia do faszyzmu. Evola był głównym ideologiem faszyzmu włoskiego i jednym 
z bliższych współpracowników Benito Mussoliniego. Podczas II wojny światowej 
wygłaszał odczyty w europejskich instytutach SS. Jako ideolog konserwatyzmu 
sławił Metternicha, Corteza i de Maistre'a. 

Jednocześnie był jednym z najbardziej aktywnych liderów ruchu dadaistycznego, 
przyjacielem Tristana Tzary, Godfrieda Benna, Fillippo Marinettiego, a także 
najwybitniejszym malarzem włoskiego futuryzmu (jego obrazy osiągają dziś na 
aukcjach światowych szalone ceny). Zajmował się też alchemią, ezoteryką (wspólnie 
ze swoim przyjacielem Rene Guenonem) i jako jeden z pierwszych w Europie 
rozpropagował buddyzm tantryczny. Dzięki swym okultystycznym zainteresowaniom 
zetknął się m.in. z Gustavem Meyrinkiem czy głównym wyznawcą satanizmu na 
kontynencie Alistairem Crowleyem. Znajdując się pod wpływem myśli Hegla pisał też 
filozoficzne rozprawy, co umożliwiło mu zawarcie znajomości z Ernstem Juengerem i 
Jose Ortegą y Gassetem. 

Pod koniec II wojny światowej Evola został ranny podczas nalotu bombowego, a 
następnie sparaliżowany. Tylko to uchroniło go od stanięcia przed sądem. W wiele 
lat później prokuratura znów próbowała wytoczyć przeciw niemu proces, tym razem 
0 nawoływanie dó aktów terrorystycznych neonazistów z grupy "Imperium", którzy 
dokonali kilku zamachów bombowych. 

Jak pisze redakcja rosyjskiego pisma "Elementy", w którym lubi publikować 
Eduard Limonow, uważający się za ucznia Evoli: "jego idee wpłynęły na kilka 
pokoleń europejskich intelektualistów - zarówno skrajnie prawicowych, jak i skrajnie 
lewicowych, tak konserwatywnych, jak awangardowych, subtelnie wysublimowanych 
1 ekstremistycznie radykalnych". 

1. Istnieje duch arystokratyczny I istnieją różne jego wcielenia związane z 
określonym czasem i miejscem. Wcielenia te, jako takie, posiadają charakter 
przypadkowy, posiadają genezę, podlegają rozwojowi, a także, ewentualnie, 
upadkowi. Duch arystokratyczny jest zatem wyższy i starszy od każdej z nich. 
Posiada on naturę ponadhistoryczną, a można nawet rzec, metafizyczną i jako taki 
trwa niezależnie od narodzin i zmierzchu arystokracji historycznych, które mogą go 
ucieleśniać, w mniej lub bardziej doskonały sposób, w określonym okresie i cyklu 
danej cywilizacji lub danej rasy. 

Tak jak idea REGNUM lub idea porządku czy idea tradycji, tak samo idea 
arystokratyczna posiada sama w sobie konsakrację i legitymizację. Jest to już 
oznaka zmierzchu światła wewnętrznego cywilizacji, gdy rodzi się pogląd, że to 
"historia" stworzyła REGNUM, arystokrację lub tradycję i że tak jedno, jak i drugie 
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znajdują swe usprawiedliwienie i wartość na bazie czynników przypadkowych, jak 
użyteczność, dominacja czysto materialna lub sugestia. Historia, i w ogólności 
wszystko, co jest zwyczajnie ludzkie, może jedynie oferować DYNAMIS - głęboką 
siłę, dzięki której w danych okolicznościach formuje się REGNUM i przejawia się 
duch arystokratyczny. Lecz, w swej najgłębszej istocie, owo historyczne wcielenie 
jest powiązane z tajemnicą - tajemnicą, która potwierdza swą obecność wszędzie 
tam, gdzie stykają się wierzchołki ludzkich uniesień i ujścia wpływów, więcej niż 
ludzkich. Owe punkty interferencji stanowią momenty przełomowe historii. Są to 
punkty, w których to, co jest symbolem, staje się rzeczywistością, a to, co jest 
rzeczywistością, staje się symbolem; w których to, co jest duchem, staje się mocą, a 
to, co jest mocą, staje się duchem. 

2.Jednym z manewrów taktycznych, najczęściej używanych przez tajne siły 
rozkładowe, jest zastąpienie zasady przez osobę. Wszędzie tam, gdzie zamierza się 
zniszczyć ład tradycyjny, siły owe czekają na moment, w którym nasila się 
dekadencja wśród historycznych reprezentantów fundamentalnych zasad ładu 
tradycyjnego. Jest to najdogodniejszy moment dla akcji wywrotowej; wystąpienia 
przeciwko osobom niepostrzeżenie rozciągają się na zasady, które osoby te 
reprezentują, aby zostały tak samo zdyskredytowane i uznane za przestarzałe oraz 
aby zostały zastąpione przez inne, mniej lub bardziej zanieczyszczone rozkładem. 
Taktyka taka była stosowana już od bardzo dawna przeciwko tradycjonalistycznej 
arystokracji europejskiej. Niezaprzeczalna degeneracja jej części stała się 
szczególnie użytecznym środkiem dla zaatakowania samego ducha 
arystokratycznego; w konsekwencji nie doprowadziło to do zadań, aby ta upadła 
arystokracja została odwołana i zastąpiona przez inną, stojącą na wysokości idei, z 
której jedynie może wywodzić swój autorytet i swoją rację istnienia, lecz 
doprowadziło do zanegowania samej idei z korzyścią dla sił i idei niższych. 

Wszystko to zresztą stanowiło jedynie epizod w starszym procesie rozkładu i 
regresu, o którym należy tutaj krótko wspomnieć. Mamy na myśli cztery 
podstawowe stopnie starożytnej, aryjskiej hierarchii społecznej: przywódcy duchowi, 
arystokracja wojskowa, mieszczanie, pracownicy. Degeneracja pierwszego stopnia 
nie posłużyła, aby niegodni przywódcy duchowi zostali zastąpieni przez innych, 
godnych reprezentantów tej samej zasady, lecz stanowiła doskonały pretekst, dzięki 
któremu przedstawiciele drugiego stopnia, arystokracji wojskowej, zagarnęli i 
uzurpowali sobie autorytet prawnie należący tylko do pierwszego stopnia. Następnie 
degeneracja części arystokraci wojskowej nie spowodowała bynajmniej restauraqi 
autorytetu przywódców duchowych, lecz kolejną uzurpaqę dokonaną przez trzeci 
stan, kiedy to rycerstwo i szlachtę zastąpiła burżuazyjna plutokracja. Wreszcie 
degeneracja systemu trzeciego stanu, burżuazji i kapitalizmu, nie doprowadziła do 
eliminacji chorych i pasożytniczych narośli, lecz, ponownie, posłużyła za pretekst do 
zaatakowania samej zasady i przyczyniła się do próby kolejnej uzurpacji ze strony 
czwartego stanu, ze strony przeżartego materializmem i sploretaryzowanego świata 
mas (marksizm, bolszewizm). 

3. Z tej krótkiej syntezy historycznej wynika zupełnie jasno, że świadomość istoty 
i wagi ducha arystokratycznego jest podstawą prowadzenia walki przeciwko si łom 
rozkładu i pomaga we właściwej orientacji, zwłaszcza w sytuacji, a jakiej znajduje 
się obecnie "cywilizacja zachodnia". 
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Dzisiaj pewne siły zmobilizowały się duchowo i materialnie przeciwko cywilizacji i 
duchowi burżuazyjnemu, przeciwko plutokracji, przeciwko kapitalizmowi. Pragną one 
końca "epoki burżuazyjnej". Są jednakże dwie drogi ( nie tylko różne, ale wręcz 
wykluczające się nawzajem) zanegowania burżuazji i położenia kresu epoce 
burżuazyjnej. Wedle pierwszej, burżuazja ze wszystkimi jej pochodnymi powinna być 
pokonana, aby ustąpić miejsca panowaniu mas. Według drugiego punktu widzenia 
natomiast prawdziwym przezwyciężeniem burżuazji jest powrót do idei 
arystokratycznej, to jest do idei, która z jednej strony wskutek degeneracji pewnej 
części, z drugiej zaś poprzez uzurpację, została zastąpiona hegemonią burżuazji i 
burżuazyjnych idoli ( kapitał, złoto, ekonomia bez ojczyzny i bez oblicza). 

Tę samą alternatywę można wyjaśnić z ostatniego punktu widzenia. Siły, o 
których wspominaliśmy wyżej, niewątpliwie mają aspekty "totalizaq'i" i socjalizacji, 
zewnętrznie przypominające cechy właściwe społecznym "ideałom" marksistowsko -
komunistycznym. W jakiej mierze siły te przynależą do końca cyklu, którego cechą 
charakterystyczną jest właśnie zredukowanie tego to zróżnicowane, jakościowe, 
personalne do anonimowego kolektywu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
zdać sobie jasno sprawę, iż fenomen totalitaryzmu i koncentracji państwowej 
posiada dwa przeciwstawne oblicza, w zależności od swego "kierunku" i typu 
poprzedzającego go ustroju społecznego. Lecz, z takiego punktu widzenia, 
podstawowym kamieniem probierczym jest ponownie idea arystokratyczna. 

Przyjmijmy przypadek, w którym ład społeczny istniejący przed "totalizacją" był 
prawidłowy, społeczeństwo podzielone było - nie w sposób sztuczny, ale poprzez 
naturalne powołanie - na warstwy, nie zamknięte i wrogie, lecz działające w 
harmonijny i uporządkowany sposób w ramach hierarchicznej całości. Załóżmy 
również, że zróżnicowanie i antykolektywizm takiego społeczeństwa wyrażały się 
poprzez określony podział władzy i suwerenności, określony podział funkcji i praw 
szczegółowych, ponad którymi królował jednak autorytet centralny, wzmocniony, 
chociaż pomniejszony, w swej czystej, niematerialnej formie właśnie poprzez ową 
częściową decentralizację. Jeśli w takim społeczeństwie zapanuje centralizm i 
totalitaryzm, oznaczać to będzie zniszczenie i rozbicie, regres od stanu 
organicznego do amorficznego. Absolutystyczne zgromadzenie w centrum wszelkiej 
władzy oznacza w takim przypadku pragnienie przekazania bezpośrednio do mózgu 
wszystkich funkcji i aktywności całego ciała, a zatem realizację statusu owych 
zwierząt niższego rzędu składających się jedynie z głowy i nierozwiniętego, 
niezróżnicowanego ciała. Taki właśnie jest sens absolutyzmu antyarystokratycznego 
i niwelującego, który był wprowadzany metodycznie, pod wpływem różnych 
okoliczności, przede wszystkim przez monarchów Francji. Nie jest przypadkiem, że 
właśnie we Francji, poprzez rewolucję jakobińską, doszła do głosu po raz pierwszy 
demagogia i dyktatura trzeciego stanu. Absolutystyczni monarchowie, zwalczając 
arystokrację, w istocie sami sobie kopali grób. Podczas gdy z jednej strony ich 
godność sekularyzowała się i traciła swoją pierwotną konsakrację, centralizując i 
mumifikując państwo, zastępując biurokratyczno-państwową superstrukturą żywe i 
bezpośrednie formy autorytetu, odpowiedzialności i częściowej, osobistej 
suwerenności, stworzyli oni wokół siebie pustkę, gdyż próżna arystokracja dworska 
nie miała żadnego znaczenia, a arystokracja wojskowa pozbawiona była 
bezpośredniej więzi z krajem. Po zniszczeniu zróżnicowanej struktury, która służyła 
jako pomost pomiędzy narodem a suwerenem, pozostał jedynie naród jako masa, 
oderwana od suwerena i jego zsekularyzowanej suwerenności. Za jednym 
uderzeniem rewolucja zniosła ową superstrukturę i oddała władzę w ręce zwykłej 
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masy. Jest to przykład pierwszego kierunku procesu totalizacji państwowej -
przykład regresu i upadku. 

Odmienny jest przypadek, kiedy poprzednikiem procesu koncentracji autorytarnej 
nie jest ład organiczny, hierarchiczny i zróżnicowany, lecz społeczeństwo w stanie 
rozkładu, jak to jest w epoce współczesnej. Liberalizm, demokracja, racjonalizm, 
internacjonalizm zredukowały narody do poziomu labilnej masy, rozpraszającej się 
we wszelkich kierunkach, by osiągnąć dno upadku w postaci marksizmu i 
bolszewizmu. W obliczu takiego stanu rzeczy pierwszym i najpilniejszym zadaniem 
jest naturalne stworzenie za wszelką cenę tamy, hamulca, aby zneutralizować 
tendencje odśrodkowe za pomocą dośrodkowej siły politycznej. I taki właśnie sens 
należy przypisać procesowi totalizacji, do którego zmierzają wspomniane siły. Mamy 
tu do czynienia jednakże z zadaniem wstępnym, zadaniem podstawowym pozostaje 
natomiast odrodzenie narodu, zjednoczonego pod znakiem mitów i symboli; jest to 
wyciąganie narodu z odmętów kolektywizmu poprzez powołanie do życia stabilnej 
struktury hierarchicznej, uformowanej ze szczególnym uwzględnieniem zasady 
osobowości i prawdziwego autorytetu duchowego. 

Lecz uznanie tego oznacza także potwierdzenie, iż to właśnie idea 
arystokratyczna, jako określony kierunek, pozwala odróżnić obydwa przypadki; na 
bazie tejże idei nurty przynależące historycznie do końca cyklu, odróżniają się 
zdecydowanie od innych nurtów, reprezentujących już porządek odrodzenia i 
odbudowy ponad internacjonalizmem i ruiną kolektywizmu. 

4. Duch arystokratyczny jest starszy i wyższy od każdego swojego wcielenia, 
stąd też problem pogłębionego zrozumienia samej istoty owego ducha stoi ponad 
problemem każdej konkretnej formacji arystokratycznej. Przede wszystkim, powinno 
się zawsze pamiętać, iż mówiąc o rekonstrukcji, nie mamy na myśli jedynie 
odbudowy zwykłej klasy politycznej, mniej lub ba dziej związanej z korpusem 
administracyjnym czy legislacyjnym państwa. Przede wszystkim chodzi nam o 
prestiż i wzorzec, związane z określonym stanem społecznym, które powinny 
formować pewną atmosferę, krystalizować wyższy styl życia, pobudzać szczególne 
formy uczuciowości i w ten sposób nadać ton nowemu społeczeństwu. Należałoby 
zatem myśleć o swego rodzaju Zakonie, zgodnie z męskim i ascetycznym 
znaczeniem, jakie termin ów posiadał w ghibellińskiej cywilizacji średniowiecznej. Ale 
jeszcze lepiej myśleć o najstarszych społeczeństwach aryjskich i indoaryjskich, 
gdzie elita nie była w żaden sposób zorganizowana materialnie, nie wywodziła 
swojego autorytetu ze sprawowania jakiejkolwiek namacalnej władzy lub z jakiejś 
abstrakcyjnej zasady, ale utrzymywała trwale swą rangę i nadawała ton całej 
cywilizacji poprzez bezpośredni wpływ promieniujący z jej istoty. 

Świat współczesny zna wiele imitacji elityzmu, w stosunku do których należy 
zachować dystans. Duch arystokratyczny jest w swej istocie antyracjonalistyczny. 
Należy, na przykład, zająć wyraźną postawę wobec tak zwanej "arystokracji myśli". 
Przesądny kult "myślenia" jest charakterystyczny dla cywilizacji mieszczańskiej, 
która go wprowadziła i rozpowszechniła z określonych racji polemicznych. Przeciw 
ostatnim pozostałościom arystokracji krwi i ducha, cywilizacja mieszczańska, 
skonsolidowana wraz ze wzrostem potęgi stanu trzeciego, wprowadziła pojęcie 
"prawdziwej" arystokracji, to jest właśnie "arystokracji myśli", której większą część 
stanowili "szlachetni książęta" przygotowani przez masoński illuminizm. Powrót do 
prawdziwej cywilizacji arystokratycznej wymaga przezwyciężenia tego 
burżuazyjnego mitu. 
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Czym jest owa "arystokracja myśli'? W znacznej mierze ogranicza się ona do 
słynnych "intelektualistów", do twórców słynnych i arbitralnych "filozofii", poetów, 
literatów i humanistów, w sumie w mniejszym lub większym stopniu do tych, których 
Platon, w przeciwieństwie do prawdziwych przywódców i mędrców, chciał słusznie 
wygnać ze swego idealnego Państwa, które nie miało nic wspólnego, jak się 
powszechnie mniema, z jakimś utopijnym modelem, lecz odzwierciedlało to, co 
tradycyjnie zawsze uznawane było za normalne w sferze porządku politycznego. 
Wystarczy już samo sformułowanie idei, że elita intelektualistów, humanistów i 
myślicieli, którzy mogą być również, jako ludzie, nikczemnikami albo zwykłymi 
drobnymi mieszczuchami, powinna stanowić wierzchołek społeczeństwa, aby 
ujawnić jej absurdalność i anachroniczność nie tylko wobec problemu prawdziwego 
ducha arystokratycznego, ale nawet wobec anty racjonalizmu, który porusza 
wspomniane wcześniej siły. 

5. Rozwiawszy w ten sposób zasłonę dymną postępowego illuminizmu i 
scjentyzmu, należy również zachować dystans wobec "arystokracji myśli" 
pojmowanej jako "elita" złożona z naukowców, wynalazców i techników. Wszyscy 
oni stanowią niewątpliwie element użyteczny i nieodzowny dla współczesnego 
społeczeństwa i nowej idei państwa, która zastąpi ideę państwa 
demoparlamentarnego, właściwe jest potwierdzenie zasady kompetencji także na 
polu polityki. Lecz jest również oczywiste, że tego rodzaju arystokracja nie może 
stanowić substancji odpowiedniej na centralne jądro nowej cywilizacji, ponad 
cywilizacją burżuazyjną i kolektywistyczną. Pogląd, iż elita techników, powołana do 
rozwiązywania problemów czysto materialnych, społecznych i ekonomicznych, 
może oświecić skolektywizowaną ludzkość, w której służbie się znajduje, i 
poprowadzić ją w stronę nowego raju, jest o wiele bliższy marksizmowi i 
bolszewizmowi. 

6. Nie ma również podobieństwa między duchem arystokratycznym, a 
powierzchownie pojmowaną ideą autorytarną lub dyktaturą. Już sam fakt istnienia 
takiego terminu, jak "dyktatura proletariatu", unaocznia potrzebę faktycznego 
określenia dyktatury i autorytaryzmu. Vilfredo Pareto próbował udowodnić, że 
fenomen elity, to jest pewnej mniejszości kierowniczej, jest podstawowym 
problemem w historii. Autor ów omawiał tzw. "krążenie elit", które zastępują się 
wzajemnie, dochodząc do władzy dzięki mniej lub bardziej analogicznej technice, 
posługując sie różnymi ideami, które w tym wypadku są raczej mitami, to jest dobrze 
przygotowanymi centrami krystalizacji sugestywnych sił irracjonalnych. 

Elitaryzm, w takim ujęciu, jawi sie jako koncepcja czysto formalna: pewna 
warstwa staje się elitą, kiedy dochodzi do władzy, wywierając dzięki temu określony 
wpływ. Tymczasem typowa koncepcja zakłada, że pewna warstwa powinna być u 
władzy i wywierać określony wpływ wówczas, gdy JEST elitą, to jest grupą wybraną 
( łac. eligo - wybierać), gdy posiada pewną wyższość, prestiż i autorytet 
nierozłącznie związany z pewnymi, niezmiennymi zasadami, z określonym stylem 
życia, z określoną istotą. 

Prawdziwy duch arystokratyczny nie może mieć wspólnych cech z panowaniem 
na bazie makiawellicznej lub demagogicznej, jak to miało miejsce w starożytnych 
tyraniach plebejskich lub w przypadku trybunału ludowego. Tak samo jego 
fundamentem nie może być teoria "nadczłowieka", pojmowana jako panowanie 
oparte na wartościach czysto indywidualistycznych i naturalistycznych pewnych 
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gwałtownych i napawających strachem postaci. W swojej najgłębszej istocie duch 
arystokratyczny posiada naturę "olimpijską", wspomnieliśmy już, że wywodzi się ona 
z porządku metafizycznego. 

Podstawa typu arystokratycznego jest przede wszystkim duchowa. Pojęcie 
duchowości ma tutaj niewiele wspólnego ze współczesnym znaczeniem tego 
terminu, łączy sie ona z wrodzonym poczuciem suwerenności, z pogardą dla rzeczy 
profańskich, pospolitych, nabytych, zrodzonych ze zręczności, pomysłowości, 
erudycji, a nawet genialności; pogardą bliską pogardzie praktykowanej często przez 
ascetów, różniąc się jednakże całkowitym brakiem patosu i resentymentów. Istotę 
prawdziwego szlachectwa, prawdziwej natury arystokratycznej, można zamknąć w 
takiej formule: "wyższość wynikająca z natury, z rasy". Owa arystokratyczna 
wyższość w typie arystokratycznym nie służy tworzeniu antytezy własnego JA, lecz 
tak jak druga natura, podporządkowuje sobie i poddaje dominacji niższą część 
ludzkiej natury, przekształca się we władczą godność, w siłę, w spokojny i 
opanowany styl duchowy, styl gestów i słów. Jest to typ ludzki, którego opanowanie, 
niewzruszona siła, zdecydowanie kontrastują z typem 'tytanicznym", prometejskim, 
tellurycznym. Starożytni przyznawali symboliczne "niebiańskie" pochodzenie 
uraniczne wszystkim nosicielom ducha arystokratycznego. Widać w tym uznanie 
owego "olimpijskiego" pierwiastka ducha arystokratycznego. Przypomnijmy 
starożytną koncepcję ario-helleńską NOUS. NOUS nie jest "duchem" w rozumieniu 
współczesnych intelektualistów, jest ponadludzkim elementem natury ludzkiej, który 
przewyższa duszę, tak jak słońce przewyższa księżyc, i który stanowi substancję 
niematerialnego męstwa. Istniał też mit, mówiący iż bogowie zachowali NOUS dla 
siebie, a zdecydowaną większość ludzi obdarzyli jedynie niespokojnym rozumem. I 
tak w micie przebiegłość i zuchwałość prometejska nie może pokonać olimpijskiego 
NOUS. Tragedia ludzi i herosów polega na dążeniu do osiągnięcia NOUS, który 
góruje jak niezmienne i spokojne światło. Kto partycypuje w nim, ten naprawdę 
należy do królewskiego szczepu i jako taki uczestniczy również w obcowaniu z 
bóstwem, właściwym dla stanu pierwotnego, a plemiona, które odeń się wywodzą, 
stanowią rasy wyższe, super - rasy, które rozwiązały pozytywnie problem oscylacji 
pomiędzy naturą ludzką, a więcej niż ludzką, jaka pierwotnie była właściwa 
niektórym plemionom ziemskim. Odbicie tych ponadhistorycznych znaczeń 
odnajdziemy wszędzie tam, gdzie ujawniła realizację prawdziwego ducha 
arystokratycznego. 

7. Idea rasy łączy się - w swoim najgłębszym i autentycznym znaczeniu - z ideą 
arystokratyczną. Należy jednak zważać, aby poprzez uogólnienie, pojęcie rasy nie 
ulegało osłabieniu i nie utraciło swojego najwyższego, tradycyjnego znaczenia. Idea 
rasy posiadała zawsze w dziejach ścisły związek z ideą arystokratyczną i związek 
ten powstrzymywał nieustannie materializację idei rasy w swego rodzaju zoologizm. 
Pojęcie "rasowy" było zawsze synonimem pojęcia "arystokratyczny". Jakość rasy 
posiadała zawsze znaczenie jakości elity. Przeciwstawiały się one zawsze jakości 
zwykłego człowieka, ponieważ jawiły się, w znacznym stopniu, jako wartości 
wrodzone, podstawowe, połączone ze znaczeniami wyższymi. Aby objaśnić owe 
znaczenia, bardzo ważne jest wyodrębnienie różnych aspektów tego, czym 
generalnie jest rasa. Pierwszym aspektem jest rasa ciała, drugim - rasa duszy, 
trzecim - rasa jako duch. Są to trzy oddzielne wcielenia tej samej istoty, którym 
odpowiadają odrębne cechy dziedziczne, prawa i ograniczenia. Podczas gdy w 
pierwszym przypadku rasa przejawia się w określonej formie dziedzicznej postaci 
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fizycznej, w drugim przypadku przejawia się w określonym stylu doświadczeń, a w 
trzecim - w określonej formie tradycji. 

W swej najwyższej formie rasa łączy się z elementem ponadbiologicznym, z 
właściwościami i siłami takiej natury, że w stanie czystym mogą realizować się i 
zachować jedynie w ramach elity, w masie uległyby bowiem nieuchronnie 
zagubieniu. Można zatem rzec, że masa znajduje się w stopniu rozproszonym we 
wszystkich przedstawicielach danego plemienia, lecz w stopniu najwyższym realizuje 
się tylko w określonej grupie, która, w ramach plemienia, prezentuje się 
równocześnie jako bezpośrednie ucieleśnienie ducha arystokratycznego. Tutaj żyje i 
potwierdza się to, co możemy nazwać "rasą wieczną". Jej ucieleśnieniem jest 
tradycja oraz prawdziwi przedstawiciele tradycji, która reprezentuje wewnętrzną 
duszę i metafizyczne jądro rasy biologicznej. Rasa jako duch stanowi, ze swej 
strony, nić olimpijską owego plemienia, to jest arystokrację. 

Słowo 'tradycja" pochodzi z łacińskiego 'tradere", to jest "przekazywać". Z 
takiego punktu widzenia wydaje się, że pojęcie to nie jest niczym ograniczone, tj. że 
'tradycją" można nazwać wszystko to, co zostało przekazane. Jednak z wyższego 
punktu widzenia rzeczy mają się inaczej. Zakłada się bowiem w przekazywaniu 
pewną ciągłość, identyczność zawartości, co jest niemożliwe bez pewnego 
przezwyciężenia kondycji doczesnej. Nie można zatem mówić o tradycji w sensie 
wyższym, gdy jej treść nie jest związana z elementem metafizycznym i 
ponadczasowym. Tradycja może przybierać różne formy wyrazu, uwarunkowane 
przez różne czynniki, tak samo zmienne, a nawet wyraźnie sprzeczne. Ale nie 
powinna oznaczać rutyny, przekazu mechanicznego zwyczajów, obyczajów i idei, 
które się nawarstwiają, poddając deformacjom i zaciemnieniu. Ponad tymi formami 
zewnętrznymi wyrażania się tradycji, powinna istnieć głębsza i nieprzerwana nić 
oraz ludzie, którzy mają pełną i jasną jej świadomość. Konieczna jest zatem 
ezoteryka tradycji, która jako bazę naturalną winna mieć owe jednostki, będące 
zarazem eksponentami ducha arystokratycznego. W istocie mamy tutaj do czynienia 
z wzajemnym uwarunkowaniem: tradycja służy jako baza dla ducha 
arystokratycznego, tak samo jak ten ostatni służy za bazę tradycji, która ze swej 
strony stanowi wyraz rasy wiecznej bądź wieczności rasy. 

W tych ramach szczyt i najgłębsza, najbardziej wysublimowana wewnętrzna siła 
tradycji i ludzi tradycji stanowi element ponadnarodowy narodu lub super-rasę rasy. 
Pochodzi stąd możliwość współpracy i solidarności pod znakiem prawdziwego 
ducha arystokratycznego, której liczne przykłady, w odniesieniu do narodów 
wywodzących się ze wspólnego pnia, dostarcza przeszłość, i która znajduje również 
odzwierciedlenie w niektórych obyczajach dawnej arystokracji europejskiej. 
Wiadomym jest, że w hodowli zwierząt zwierzę "czyste krwi" nie zawsze jest 
potomkiem rodziców tego samego gatunku, lecz może być także produktem 
skrzyżowania różnych rodziców, pod warunkiem jednakże, iż będą oni tej samej 
rangi i tej samej czystości. Jakość czystej krwi zostanie natomiast zagubiona i 
nastąpi degeneracja, jeśli dojdzie do skrzyżowania z typem niższym, chociaż tego 
samego gatunku. Z intuicji analogicznego prawa, obowiązującego na wyższym 
szczeblu, wywodzi sie system ponadnarodowych pokrewieństw różnych dynastii i 
arystokratycznych rodów europejskich. Były to związki przekraczające granice 
narodowe, ale zachowujące zasadę równej rangi. 

Chociaż system ten miał również swoje ciemne strony, jednak u jego podstaw 
znajdowało się odzwierciedlenie pewnej prawdy wyższej - zasada wspólnoty rasy 
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duchowej, jedności na bazie elementu metafizycznego i wiecznego zawartego 
potencjalnie w reprezentantach arystokracji. 

8. W odniesieniu do rasizmu współczesnego istnieje podwójna możliwość 
interpretacji, całkowicie analogiczna do zastosowanej przy omawianiu zjawiska 
koncentracji totalitarnej. Także w tym przypadku, kryterium oceny stanowi duch 
arystokratyczny. 

Można uznać współczesny rasizm polityczny jako jeden z rozdziałów tzw. 
humanizmu, w najbardziej ogólnym sensie koncepcji świata i życia, w centrum której 
stoi człowiek. Począwszy od tzw. Odrodzenia, umacniała się systematycznie 
tendenqa do przekazywania człowiekowi mistyki boskiej i to, rzecz szczególna, tym 
silniej, im człowiek przestawał być traktowany jako byt uprzywilejowany procesu 
stworzenia, i od kiedy zaczęto go rozpatrywać nie z punktu widzenia jego 
ponadnaturalnych początków i przeznaczenia, lecz jako jeden z wielu gatunków 
naturalnych, wręcz jako jeden z gatunków zwierzęcych. W ten sposób słowo 
Antropologia", które pierwotnie oznaczało naukę o człowieku, w całej jego 
złożoności fizycznej i duchowej, ostatecznie przyjęło zupełnie nowe znaczenie: nie 
była to już nauka o człowieku jako takim, ale o człowieku jako bycie natury, w 
stosunku do którego stosuje się takie same metody klasyfikacji jak w zoologii lub 
botanice. Lecz w tym samym czasie oddziaływała wspomniana tendencja do 
deifikacji człowieka. Widać ją już w deistycznym i illuministyczno-masońskim kulcie 
"ludzkości", rozwijającym się aż po bolszewicką mistykę człowieka kolektywnego i 
mesjanizm techniczny. Tendencja ta przejawiała się również w nurtach zupełnie 
odmiennych od wyżej wspomnianych, w postaci dążenia do deifikacji ludzkości jako 
substancji określonego narodu, ludu, jako realności biologicznej rasy i krwi. 

Lecz ta interpretacja odnosi się jedynie do niektórych ekstremistycznych form 
rasizmu, które, mając charakter wyłącznie "naukowy" w sensie modernistyczno-
materialistycznym i pozytywistycznym tego terminu, wychodzą z założeń 
naukowych, by promować mistykę sui generis. Nie jest to jedyną cechą całego 
rasizmu. Już poczynając od De Gobineau, widoczny jest jego arystokratyczny w 
istocie rodowód. Rasizm pojawił się w świecie współczesnym jako reakcja przeciw 
zgniliźnie demokratycznego egalitaryzmu oraz materialistycznemu i 
antyjakościowemu klimatowi. W klimacie takim rozwijał się właśnie wspomniany 
scjentyzm, z którego, poprzez dziwaczną inwersję, rasizm, w innych swoich 
aspektach zapożyczał różne argumenty i próbował szukać swego alibi. Możliwe jest 
określenie i wydzielenie w rasizmie właśnie owej tendencji wyższej, traktując go jako 
początek rewolty przeciwko cywilizacji internaqonalistycznej, niwelatorskiej, 
racjonalistycznej i plebejskiej. Powrót do idei rasy, zwłaszcza rasy wyższej czy 
super-rasy, oznaczać też może odnowienie dziedzictwa duchowego i 
arystokratycznego, zapomnianego lub bezmyślnie roztrwonionego przez nas. 

Tam, gdzie w rasizmie dominuje jedynie składnik humanistyczno-
materialistyczny, może zdarzyć się, iż w swych formach ekstremistycznych, znajdzie 
on swe miejsce ideowe właśnie wśród idei i nurtów końca cyklu. Tracąc poczucie 
rzeczywistości metafizycznej i elementu boskości w człowieku, cywilizacja 
zachodnia poczęła uważać człowieka za zwykły gatunek zwierzęcy, a rasę - jako 
rzeczywistość wyłącznie biologiczną, czyniąc z tego jednocześnie swego rodzaju 
mistykę. Lecz tam, gdzie w rasizmie dominuje drugi składnik - arystokratyczny, 
który, jak wspominaliśmy, wywierał silny wpływ na pierwszych teoretyków rasizmu i 
na formowanie się mitu rasy aryjskiej, nordycko-aryjskiej i aryjsko - rzymskiej, tam 
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miejsce historyczne rasizmu jest odmienne, może on stanowić początek nowego 
cyklu, cyklu odbudowy. Pożyczając różne argumenty z arsenału współczesnej nauki 
dla obrony koncepcji rasy cielesnej, rasizm ma też możliwość używania ich 
przeciwko koncepcji materialistycznej, demokratycznej i racjonalistycznej właściwej 
dla ostatniej fazy dekadencji zachodniej. Potwierdzając wartość krwi, tradycji, rasy, 
próbując odnowić zróżnicowanie i hierarchię, rasizm może stanowić początek 
restauracji i odrodzenia wartości wyższego rzędu. 

To właśnie duch arystokratyczny wywyższa możliwości rasizmu współczesnego 
oraz, wspomnianą już, organiczną i głęboką jedność pomiędzy koncepcją rasy i 
wewnętrzną gradacją rasy, pomiędzy tradycją i ezoteryką tradycji, pomiędzy elitą 
wojowniczą i duchową, przynależne do starożytnego aryjskiego ideału olimpijskiej 
wyższości. 

9. Fundamentalną funkcją prawdziwej arystokracji jest nadawanie określonego 
'tonu" danej cywilizacji, dokonujące się nie tyle poprzez oddziaływanie 
bezpośrednie, co za pomocą akcji "katalitycznej", to jest oddziaływania poprzez 
samą swoją obecność. Idea ta nie powinna wszakże prowadzić w konsekwencji do 
dualizmu, do zrodzenia sie poglądu, iż ci, którzy sprawują władzę polityczną nie 
powinni być przedstawicielami arystokracji, i z drugiej strony, że przedstawiciele 
arystokracji nie powinni dzierżyć władzy politycznej. Należy również uznać funkcję 
polityczną przedstawicieli prawdziwego ducha arystokratycznego i sprecyzować ją w 
kilku krótkich punktach. 

Większość ludzi dzisiaj przez posiadanie zdolności politycznych rozumie w istocie 
fundamentalny brak zasad, jeśli wręcz nie brak charakteru, giętkość i elastyczność 
względem zmiennych czynników zewnętrznych, realizm najniższego rzędu. My 
natomiast jesteśmy przekonani, że tam, gdzie nie ma prawdziwych zasad, 
prawdziwych wartości duchowych, nie można mówić o prawdziwej klasie rządzącej, 
także w sensie politycznym. Prawdziwa arystokracja w prawdziwym państwie 
powinna nadawać wszystkiemu sens, stanowić pewną "terra ferma", niewzruszone 
centrum stojące ponad zmiennymi i przypadkowymi czynnikami, którym to 
czynnikom nie powinna dać się porwać, lecz nad którymi powinna zapanować, aby 
pokierować nimi, za pomocą odpowiednich środków, w pożądanym kierunku. Bez 
tego nie można wzbudzić zaufania w narodzie, nie można rozwinąć żadnego dzieła 
wychowawczego i formacyjnego w wyższym sensie. Nie wystarczy w tym celu 
jedynie posługiwanie się "mitami", tj. ideami, które posiadają wartość nie ze względu 
na ich istotną treść, lecz z uwagi na ich irracjonalną i subracjonalną moc 
sugestywną. 

Poprzez uczestnictwo reprezentantów prawdziwego ducha arystokratycznego w 
politycznej klasie rządzącej, wartości etyczne i duchowe, zharmonizowane i 
umocnione, winny zrównoważyć wartości materialne i socjalne. Owe wartości 
wyższego rzędu winny przenikać całego człowieka, nadawać orientację wszystkim 
jego działaniom i umożliwiać formację oraz nieprzerwane zachowanie cech 
"rasowych", których przykład polityczna klasa rządząca powinna dawać jako 
pierwsza. Wartości te to wierność, szczerość, poczucie honoru, odwaga - nie tylko 
fizyczna, ale także intelektualna i moralna, zdecydowanie. Lecz ponad tym 
wszystkim dominować winna tendencja do stylu ascetycznego, braku próżności, 
godnej i mężnej bezosobowości. 

Chcemy użyć tutaj wyrażenia "asceza potęgi". Takie powinny być efekty 
oddziaływania ducha arystokratycznego na rządzące elementy polityczne. 
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Aby nadać sens władzy, konieczne jest odróżnienie jej od bogactwa. Władza 
polityczna, która powinna zapewnić sobie także prawdziwy autorytet duchowy, musi 
również utwierdzić swoją pełną niezależność od wszelkiej potęgi związanej z 
bogactwem. Nie bogactwo zatem, lecz coś więcej: władza nad bogactwem. Kto ma 
prawdziwą władzę i świadom jest, że jest jej godzien, kto naprawdę czuje się 
wyższy, ten zdaje sobie również sprawę, że wszelka forma próżności i 
interesowności poniża go, są to bowiem sztuczne i pozorne wartości, tak wobec 
samego siebie, jak wobec innych, których on nie potrzebuje. Nie mają one nic 
wspólnego z prawdziwym aryjskim, nordycko-aryjskim i ario-rzymskim stylem życia. 
Tylko w ten sposób powstać może nowa grupa rządząca - antyintelektualistyczna, 
ascetyczna i heroiczna, niemal feudalna i barbarzyńska w swej twardości i surowości 
formy, milcząca, zwarta i bezosobowa jak Zakon, ale właśnie dlatego realizująca 
wyższą formę osobowości, znajdująca oparcie w tradycji i rasie, w ich najgłębszych i 
transcendentnych wartościach. 

Siły owe elity nie mogą utracić kontaktu z różnymi płaszczyznami narodowego 
życia. Zadaniem tej elity będzie, aby w ramach różnych problemów politycznych, 
narodowych i międzynarodowych, konkretna realizacja celów doczesnych szła w 
parze z wiernościom fundamentalnym ideom własnej tradycji i poszanowaniem 
podstawowych wartości, na których opiera się godność ludzka i samo pojęcie 
osobowości. 

Mamy tutaj do czynienia również z akcją umacniania wewnętrznego, podobną do 
tej, rozwijanej w cywilizacjach odmiennej natury przez administratorów określonej 
wiary, różniącą się jednak przez negację jednostronnego i rozdzierającego dualizmu. 
W świecie współczesnym rozpościera się wielki gąszcz mitów politycznych i samo 
słowo "mistyka" używane jest przy najróżniejszych i najosobliwszych okazjach. 
Jednakowoż żyjemy w epoce, w której trudno jest dać ludziom poczucie głębszej 
racji, dla której by pracowali, podporządkowywali się dyscyplinie, wytwarzali, trudzili 
się czy wreszcie poświęcali się i gotowi byliby na heroiczną śmierć. W tej sytuacji 
przywódcy, swoim słowem, przykładem i działaniem, powinni wskazywać drogę, 
powinni napełniać wszystkie formy życia i działania nowego człowieka, 
antyburżuazyjnego i anty kolektywistycznego, najwyższym znaczeniem. 

Przypomnijmy tutaj klasyczną aryjską koncepcję, która później została podjęta i 
w pewnym stopniu przekształcona przez zachodnią religię panującą: istnieją dwa 
państwa, jedno wielkie, które obejmuje jednocześnie siły ludzkie i boskie, oraz 
drugie, z którym jesteśmy związani poprzez narodziny. "Istnieją ludzie, którzy'służą 
jednocześnie obydwu państwom, inni jedynie temu mniejszemu, jeszcze inni tylko 
temu większemu"(Seneka). Starożytna maksyma nordycka głosiła: "Kto jest 
wodzem, buduje mosty", to znaczy stwarza połączenie pomiędzy dwoma brzegami, 
dwoma światami zawierając w sobie naturę otydwu. Ptewotae', 
przedchrześcijańskie znaczenie terminu "pontifex" jest takie samo: Budowniczy 
mostów, i taki sam był, w starożytnej cywilizacji indo-aryjskiej, termin określający 
funkcję sprawowaną przez przywódców duchowych. Funkcja ta pozostaje 
niezmieniona dla każdej grupy ludzi, grupy, która w jakimkolwiek punkcie dziejów 
ucieleśnia ducha arystokratycznego w jego najwyższej potędze. Jest to 
jednocześnie funkcja etyczna: asceza potęgi, świadectwo wyższego typu ludzkiego. 
Jest to również funkcja polityczna, gdyż do przywódców należy wskazywanie dróg, 
dzięki którym w każdym punkcie państwa doczesnego odnajdujemy równocześnie 
refleks państwa wewnętrznego i transcendentnego, dzięki którym walcząc z 
wrogiem zewnętrznym, zwalczamy zarazem wroga w samym sobie, dzięki którym 
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wreszcie pomiędzy narodami połączonymi tym samym przeznaczeniem i 
wywodzącymi się z tego samego pnia, może powstać jedność w honorze i wierności, 
ponad wszelkimi partykularnymi ambicjami, dziką żądzą panowania i wbrew 
knowaniom tajnych sił światowego rozkładu. 

W odniesieniu do tego ostatniego aspektu podkreślić należy jeszcze jeden 
powód, dla którego zrozumienie ducha arystokratycznego nabiera dzisiaj 
szczególnej aktualności, nie użyźniając wyjałowionego konserwatyzmu, lecz 
wywołując powrót do żywych tradycji, nie podsycając bezpłodnej nostalgii za 
minioną przeszłością, lecz pobudzając wolę skierowaną ku konstruktywnej 
przyszłości. Z uwag powyższych można nawet dojść do przeświadczenia, że nowa 
manifestacja ducha arystokratycznego, w formie adekwatnej do wymogów naszych 
czasów, jest warunkiem niezbędnym, aby dynamiczna i wulkaniczna substancja, 
poruszana tragicznymi wydarzeniami koniecznego dzieła zniszczenia starego ładu, 
nie poddała się tendencjom negatywnym, kolektywistycznym i materialistycznym, 
lecz by poddana została tendencji pozytywnej, tendencji, która przyjmie formę 
odrodzenia, odbudowy i odnowy najwznioślejszego dziedzictwa ario-europejskiego. 
(1941). 

Julius Evola 
tłumaczył: Bohdan Kozieł 
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ANDRZEJ WIERCIŃSKI 
Zakład Antropologii 
Historycznej UW 

CHARAKTERYSTYKA POSTACI „WSPÓŁCZEŚNIAKA" 
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D E F I N I C J A : człowiek „zanurzony" w micie nieograniczonego 
Postępu 

D A T O W A N I E : druga połowa XX wieku 

R Z Ą D Z Ą C Y P A R A D Y G M A T : gorączkowa pogoń za nowością, bo to, co 
wcześniejsze jest gorsze, prymitywniejsze, mniej 
prawdziwe, ograniczone, słowem 
„nienowoczesne" 

W RELACJI DO: SKRZYDIO LEWE 
(DESTRUKTYWNE): 

SKRZYDIO PRAWE 
(KONSTRUKTYWNE): 

CZASOWOŚĆ nie ważna przeszłość, tyko 
„tu i teraz" i /lub „aby do 
przodu", niepunktualność 

chłodno kalkulowana 
przyszłość, punktualność 

ZASADA DZIAłANIA maksymalizacja „wolności 
indywidualnej" 

maksymalizacja „zysku" 

UKłAD NORM norma: walka ze wszystkimi 
normami 

normy ekonomiczne i 
zdrowotne 

SPOłECZNO. 
KULTURALNYCH 

libertynizrn obyczajowy i 
seksualny, bezład w domu i 
miejscu pracy 

umiarkowany hedonizm, ład 
w domu a szczególnie w 
miejscu pracy 

OBYCZAJOWOŚĆ 
RODZINA 

rozpad rodziny legalnej, 
dzieci najpierw przy matce, 
potem w gangu 
rówieśniczym; gwałtowny 
feminizm 

„zimna" rodzina legalna, ale 
z rozwodami i „ skokami w 
bok" obu partnerów; dzieci w 
dobrej szkole, żona 
społeczniczka lub działająca 
zawodowo; umiarkowany 
feminizm 

PODEJŚCIE 
POZNAWCZE 

„racjonalne mędrkowanie" 
lub „mistycyzujący" bezład 
umysłowy 

scjentyzm i 
„komputeryzacja" 

JĘZYK uproszczony w kierunku 
„gwary młodzieżowej"" z 
elementami języka 
przestępczego i więziennego 

uproszczony, ale poprawny, 
w kierunku gwary 
zawodowej 



Podsumowanie: pozorny pluralizm, bo zachodzi odcięcie od tradycji lokalnych i 
dezindywidualizująca standaryzacja w ramach „nowoczesnego stada" skrzydła 
lewego lub prawego; jaki może być pluralizm przy TV i ryczącej (a więc 
wymuszającej słuchanie) aparaturze nagłaśniającej? 
Likwidacja wysokiej klasy tradycyjnych etnokultur w ekspresji elity historycznej i 
kultury ludowej. 

Andrzej Wierciński 
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TRASCENDENCJA oszałamianie się „ sex & 
drugs & rocktfroll, wyrwane 
z kontekstu praktyki 
inicjacyjne ujmowane jako 
„techniki" 

bezwzględne oddanie się 
pracy zawodowej; niekiedy 
orgiastyczne wyskoki 

KULTURA 
OŚWIATOWA 

gwałtowne zmniejszenie roli 
książki przy wzroście 
udziału massmediów, 
wideoklipy, „przelatywanie 
po gazecie" 

czytelnictwo zawodowe, 
prasa plus telewizja 

SZTUKA 
AMBITNIEJSZA 

walka ze wszelkimi 
kanonami tworzenia, 
nastawienie 
„happeningowe", bezład i / 
lub nowatorstwo 

mało ważna, byle 
„nowoczesna" 

SZTUKA MASOWA 
ryk dyskoteki z migającymi 
światłami i wybiciem 
dudniącego rytmu, 
dostosowanego do stadnego 
tańca paratransowego, z 
oddzieleniem mężczyzny od 
kobiety, któremu nie jest ona 
w tańcu poddana 

mało ważna, byle 
„nowoczesna" 

MODA fyzura typu „chrystusek", 
„goła pała", lub „punkowe 
udziwnienia" itp. Ubranie: 
„klown-śmieciarz-
sportowiec". Łagodniejsza 
wersja „dżinsowiec"-na ogół 
brudne i zaniedbane 

fryzura „przedwojenna", 
czysto wygolony. Ubranie: 
„garnitur-unrform" z 
czerwonym krawatem bez 
udziwnień, zadbany 

RELIGIA 
syndrom „New Age" 
- antykościeiność 
- maniakalne sekciarstwo z 
elementami Orientu 
- ekologizm parareligijny 

stosunek pogardliwie 
ironiczny lub pobłażliwie 
konwenansowy 

GRUPA LUDZKA 
chętne uczestnictwo w 
gwałtownych 
demonstracjach ulicznych i 
rozmaitych tłumnych 
wystąpieniach 

zespoły zawodowe; 
konferencje; zebrania 
„piknikowe" i „fajfowe" 



NIKODEM BOŃCZA-TOMASZEWSKI 

UDERZENIE HEGLOWSKIE 
N O W Y R E A L I Z M A N O W A K U L T U R A 

Ktoś, kto zada sobie trud poznania "duchowej sytuacji swojej epoki", natrafi 
na istotny problem zbadania wpływu myśli filozoficznej na kulturę. Skoncentrujmy 
się na tych nurtach, które w myśli filozoficznej są szczególnie trwałe, a ich wpływ na 
kulturę znaczący. 

Chodzi głównie o wpływ realizmu i idealizmu na współczesną 
postmodernistyczną kulturę i postmodernistyczne społeczeństwo. Oczywiście mam 
na myśli idealizm i realizm w filozoficznym rozumieniu tych terminów. 
Przypomnijmy, że idealizm jest prądem filozoficznym odmawiającym 
postrzeganemu przez nas światu prawa bycia rzeczywistym. Prawdziwym, jedynie 
godnym poznania, jest dla idealisty nadzmysłowy "świat idei". Nie następuje tu 
bynajmniej negacja świata nam dostępnego. Jest on jednak tylko odbiciem 
wiecznych idei, które jako jedyne możemy nazwać prawdziwie rzeczywistymi. 

Realizm jest postawą zgoła odmienną. Utrzymuje on, że świat postrzegany 
jest rzeczywisty, a "idee" są wobec niego pochodne. Oczywiście świat postrzegany 
obejmuje zarówno byty materialne i niematerialne, realizmu nie można sprowadzić 
do prostego materializmu. 

Na początku XX w. nastąpiło gwałtowne zerwanie przez część filozofów z 
idealizmem i z większą częścią koncepcji filozoficznych powstałych między wiekami 
XVI i XIX. Filozofia nowożytna została skrytykowana za antropocentryzm, skrajny 
nieraz racjonalizm oraz za dążenie do budowania systemów filozoficznych 
pełniących funkcje światopoglądów. Dwudziestowieczni realiści wprowadzili także 
szereg zmian w metodologii (m.in. położono duży nacisk na analizę języka i logikę). 
Najważniejszy dla nowego realizmu okazał się jednak zwrot ku przedmiotowi. Tak 
jak filozofia nowożytna była skoncentrowana na badaniu podmiotu, na własnym "ja" 
, tak teraz fenomenologowie i analitycy powrócili do badania przedmiotów w świecie 
rzeczywistym. Filozofia realistyczna zaczęła z czasem dominować wypierając tak 
silny w wieku XIX idealizm. 

P A R A D O K S 

Nadejście nowego realizmu zmieniło sposób oddziaływania myśli 
filozoficznej na kulturę. Poza fenomenologią (a ściślej mówiąc metodą 
fenomenologiczną stosowaną przez egzystencjalistów) problematyka filozoficzna 
zaczęła powoli znikać z salonów intelektualnych. Ludzie nie zajmujący się filozofią 
zawodowo stopniowo zrywali swój kontakt ze współczesną im myślą filozoficzną. 
Doszło do tego, że jej bezpośrednie oddziaływanie na kulturę zmalało do tego 
stopnia, że jest ono obecnie słabsze niż to miało miejsce chociażby w XIX wieku. 

Być może jakiś wpływ miał na to programowy postulat szkoły analitycznej 
(najsilniejszej obecnie szkoły realistycznej), która dąży do odseparowania filozofii od 
światopoglądu. Dążenie to słusznie zakłada, że filozofia nie może spełniać roli 
duchowego panaceum na bolączki danej epoki; nie można zamieniać nauki, jaką jest 
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filozofia, w rodzaj para-religii. Co więcej, dwudziestowieczna filozofia zaczęła 
posługiwać się nowymi metodami, stała się nauką wymagającą znajomości 
specjalistycznego aparatu pojęciowego. Zatem przeczytanie, na przykład, rozprawy 
o analizie języka stało się dla przeciętnego inteligenta zadaniem arcytrudnym; 
bardziej pociągające są dla niego chociażby aforyzmy Nietzschego. 

W sytuacji, gdy wpływ nowego realizmu na naszą współczesną kulturę 
został osłabiony, powstała próżnia ideowa. Wypełnił ją specyficzny "cocktail 
ideowy", którego podstawowymi składnikami były idee filozofii nowożytnej z 
freudyzmem, nietzscheizmem i heglizmem czele oraz tym, co się ostało z filozofii 
Oświecenia. Pominę tu marksizm, który swą siłę zawdzięczał przede wszystkim 
układowi politycznemu, a który obecnie już dogorywa w kulturze. 

Przykładów wpływu owego "cocktailu" na kulturę XX w. jest wiele. Czasem 
dana idea czy tendencja pojawia się w formie nieskażonej, przykładem może tu być 
wybitnie antropocentryczny egzystencjalizm; częściej jednak możemy napotkać 
systemy będące kontynuacją i rozwinięciem starych idei (np.: heglizm jest często 
uważany za źródło marksizmu, a nietzscheizm za źródło faszyzmu). Można również 
zaobserwować próby "unowocześniania" niektórych koncepcji . Teilhard de Chardin 
rekonstruował, na przykład, oświeceniową ideę postępu. Prądy nowożytne 
osiągnęły w połowie XX wieku swe apogeum. Jednak z początkiem lat 60-tych 
rozpoczął się proces upadku "wielkich idei". Zastępowały je eklektyczne, nieraz 
wewnętrznie sprzeczne, systemy. Powstała np. tzw. teologia wyzwolenia mająca 
łączyć marksizm i katolicyzm, a niemiecki filozof Marcuse podjął jeszcze bardziej 
absurdalną próbę syntezy marksizmu z freudyzmem. 

Cały ten chaos ideowy nie jest przypadkowy. Idee filozofii nowożytnej 
(kształtowanej od XVI w.) nie przystają do potrzeb współczesnej kultury i dlatego 
próby ich utrzymania dały w końcu absurdalne efekty. Potrzebę zmiany 
paradygmatu w kulturze dostrzegli już na początku wieku nowi realiści, jednak ich 
prace mają na kulturę wpływ bardzo ograniczony. Dlatego, wraz z załamaniem się 
idei nowożytnych, pojawiła się w kulturze owa pustka ideowa. Tak oto powstał 
charakterystyczny dla całej postmodernistycznej kultury paradoks - myśl filozoficzna 
jest obecnie realistyczna, podczas gdy w kulturze się zaczął pojawiać idealizm. 

Jest to zjawisko dość zaskakujące w kulturze europejskiej. Dotychczas 
nawet idealiści skłonni byli uznawać realizm za "postawę naturalną", leżącą niejako 
w naturze ludzkiej. Może się jednak okazać, że postawa realistyczna, bądź 
idealistyczna jest jedynie zmiennym elementem kultury. Należy wszakże podkreślić, 
że realizm jest podstawowym, fundamentalnym czynnikiem w kulturze europejskiej: 
całe chrześcijaństwo jest przecież realistyczne. Postawa idealistyczna w Europie, 
choć często spotykana w filozofii, rzadko objawiała się w myśleniu praktycznym, 
aczkolwiek można było się na nią natknąć. Idealizm występował np. łącznie 
z dualizmem (dzielącym świat na część materialną-złą i duchową-dobrą) lub 
panteizmem (uznającym wszechobecność bóstwa we wszelkich bytach). 

R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć S K O M P L I K O W A N A , R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć 
A B S U R D A L N A 

Przyjrzyjmy się zatem pewnym wybranym elementom "krainy 
postmodernistycznego ducha " w poszukiwaniu oznak idealizmu. Prawdziwą 
awangardą w walce z realizmem były niewątpliwie sztuki plastyczne. Zerwanie z 
rzeczywistością nastąpiło tu na długo przed postmodernizmem, jeszcze na 
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początku wieku XX. Wówczas to malarze rozpoczęli, w sposób dość systematyczny, 
odchodzić od świata realnego. Na przykład kubizm dzieli świat na kawałki, dadaizm 
burzy harmonię i reorganizuje ład. Bilet do "nowej rzeczywistości" dostarcza dopiero 
surrealizm, wprowadzający w świat wyzwolonej podświadomości, która ma być 
jedyną skarbnicą "prawdziwych" pragnień. 

O wiele słabsze jest dążenie do idealizmu w literaturze. Co prawda, 
początek naszego stulecia był bardzo obiecujący; wystarczy wspomnieć rodzimych 
twórców: Leona Chwistka utrzymującego, że jest "wiele rzeczywistości", czy Witolda 
Gombrowicza, w którego utworach świat realny jest zbiorem sztucznych i 
absurdalnych, narzuconych ludziom póz. Pisarze postmodernistyczni zwolnili jednak 
tempo odrywania się od rzeczywistości wprowadzając "świat skomplikowany". 
Składa się on z wielu niespójnych elementów, a został stworzony trochę 
przypadkowo, w pośpiechu i nasycony jest bezsensem. Często "świat 
skomplikowany " przechodzi w "świat absurdalny". Ludzie będący jego częścią mają 
poczucie "absurdalności istnienia", co skłania ich do poszukiwań "prawdziwego" 
świata. "Świat skomplikowany" dominował w literaturze lat 50-tych i 60-tych na 
przykład w utworach Becketta, Ionesco, Różewicza. Obecnie w zmodyfikowanej 
formie możemy się na niego natknąć nawet w utworach bardziej popularnych, 
takich jak np. "Świat według Garpa " Johna lrvinga. 

Idealizm obecny jest nie tylko w sztuce postmodernistycznej. Zakrada się 
także do środowisk naukowych. Mogłoby się wydawać, że nauki empiryczne są z 
gruntu realistyczne, a jeszcze w połowie wieku Einstein twierdził, że "równania są 
wieczne". Obecnie jednak częściej mówi się o coraz to szybszych zmianach 
paradygmatów, które przestają pełnić rolę spójnej wizji świata. Na fali sceptycyzmu 
powstały teorie głoszące, że wybór między paradygmatami naukowymi jest sprawą 
"smaku" (K. Feyerabend), czy też przyznające paradygmatom jedynie role 
programów działania. Nic zatem dziwnego, że Fridtjof Capra zaczął postulować 
zastąpienie tradycyjnego w nauce europejskiej realizmu Arystotelesa idealistycznymi 
koncepcjami myśli Wschodu. 

I D E A L I Z M W Ś W I A D O M O Ś C I M A S O W E J 

W sytuacji, gdy w sztuce idealizm zaczął się zarysowywać coraz wyraźniej, 
a jego wpływy sięgnęły aż do nauki, rozpoczął on kształtować tzw. kulturę 
masową. Odrywanie masowego odbiorcy od realizmu jest jednak procesem 
długotrwałym. U jego źródeł leży desakralizacja kultury europejskiej, która 
spowodowała takie zjawiska jak m.in. relatywizm, rozpad więzi międzyludzkich, 
radykalny hedonizm oraz utratę poczucia bezpieczeństwa. Na te czynniki nałożył się 
gwałtowny rozwój techniki i szybkie tempo życia pogłębiające poczucie alienacji. 
Odpowiedzią na zachodzące obecnie przemiany jest odrzucenie świata w całości 
lub jego pewnych elementów i poszukiwanie "lepszej" rzeczywistości. 

Poszukiwania takie ułatwia szeroka gama środków oferowanych przez 
postmodernistyczną kulturę. Najprostsze potrzeby zaspokaja telewizja, dostarczając 
na kilkudziesięciu kanałach kakofonię obrazów, wprowadzając widza do oblężonego 
Sarajewa i w świat "Dynastii", przeplatając informacje o dziurze ozonowej 
z przygodami wojowniczych Żółwi Ninja. W świecie na ekranie granica między 
rzeczywistością a fikcją jest cienka; świat ten jest pociągający i przerażający 
zarazem. Jednak nie wszystkim wystarcza telewizja. W podróży do innego świata 
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pomóc mogą narkotyki lub najnowsze dziecko nowoczesnej technologii, stworzona 
przez komputery: rzeczywistość wirtualna. 

Ostatecznie przeciętny "szary" odbiorca kultury masowej ma jednak 
wyraźne opory, nie chce zrezygnować z rzeczywistości. Nie dopuszcza do siebie 
myśli, że świat, w którym żyje, jest ułudą. Coś musi zrobić, jeśli nie chce przyjąć 
postawy idealistycznej. Może zatem, podobnie jak bohater filmu "Upadek", wkurzyć 
się i zamanifestować swą niechęć do świata, używając broni palnej. Może powrót do 
świata ułatwi mu reżyser, wychylający się od czasu do czasu zza kamery czy też 
modne ostatnio filmy parodiujące całą rzeczywistość filmową. W końcu jednak widz, 
a masowy odbiorca jest przede wszystkim widzem, zada sobie pytanie: po co 
szukać świata realnego? Prostsze rozwiązanie oferuje w swoich utworach gwiazda 
rocka Meat Loaf, który utrzymuje, że "no one said it had to be real, but it's gotta be 
something you can reach out and feel"("nikt nie powidział, że to musi być realne, 
wystarczy, że coś możesz dotknąć i poczuć"). 

Świadomość religijna postmodernisty też napełniana jest idealizmem. 
Tylko tym tłumaczyć możemy obecność panteizmu w quasi-religiach typu New Age 
czy w myśli importowanych ze Wschodu sekt indyjskich. 

U D E R Z E N I E H E G L O W S K I E 

Często intelektualny romans z marksizmem, lub ujmując rzecz szerzej z 
idealizmem, określa się jako "ukąszenie heglowskie". "Ukąszonymi" byli zazwyczaj 
intelektualiści, i choć ich ilość nie była wielka, stanowili oni grupę opiniotwórczą. 
Jeżeli dalej posłużymy się ową wampiryczną nieco terminologią, można 
zaryzykować tezę, że postmodernistyczną kulturę czeka już nie "ukąszenie", lecz 
"uderzenie heglowskie". "Lewy sierpowy" Hegla doprowadzić może do zamiany 
fundamentalnej dla kultury europejskiej postawy realistycznej na idealistyczną. 
Proces taki wydaje się być jeszcze odległy, ale trudno oczekiwać, że obecny w 
filozofii nowożytnej idealizm pozostanie bez trwalszego niż teraz wpływu na kulturę. 
Może być on dwojaki. Może się okazać, że widoczne obecnie wpływy idealizmu są 
wynikiem "przesilenia kulturowego" (tzn. okresu, w którym kultura poszukuje 
nowego paradygmatu). "Przesilenia" takie mają miejsce u schyłku epok i często 
towarzyszy im odżywanie stale obecnego idealizmu, nie dochodzi jednak do jakiejś 
trwalszej jego dominaqi. Tak działo się np. u schyłku średniowiecza. Powstały 
wtedy m.in. masowe ruchy mistyczne o wyraźnie panteistycznym podłożu. 

Z drugiej jednak strony ożywienie idealizmu może okazać się początkiem 
trwalszej jego dominaq'i. Doprawdy trudno jest wyobrazić sobie ewentualne oblicze 
kultury europejskiej opartej na idealizmie. Być może przyjęła by ona wówczas wzór 
ze Wschodu, ale równie prawdopodobne byłoby powstanie kultury idealistycznej 
nowego typu. Wydaje mi się, że wówczas kultura europejska przestałaby być 
europejską, przynajmniej w naszym rozumieniu. 

Nikodem Bończa-Tomaszewski 
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BORYS OLIJNYK 

GORBACZOW ANTYCHRYST 
Na przełomie marca i kwietnia br. odbyły się na Ukrainie wybory parlamentarne, 

w których zwyciężyła partia komunistyczna. Jej głównym ideologiem i szarą 
eminencją był pisarz Borys Olijnyk. Miesiąc później został on "ukraińskim 
Geremkiem" czyli przewodniczącym parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. 
Jego ostatnia książka nosi tytuł "Apostata, czyli dwa lata na Kremlu". Opowiada o 
urzędowaniu Olijnyka w Radzie Najwyższej ZSRR, gdzie należał do najbliższych 
współpracowników Gorbaczowa. Pisarz, do dziś wierny ideom komunizmu, 
powołując się m.in. na Apokalipsę św. Jana udowadnia, że Michaił Gorbaczow, który 
objawił się Ziemianom jednocześnie z Kometą Halleya, jest współczesnym 
wcieleniem Antychrysta. Jednym z jego pomocników w dziele niszczenia 
prawosławia i ZSRR był - zdaniem autora - papież Jan Paweł II. Borys Olijnyk jest 
uważany dziś za architekta ukraińskiej polityki zagranicznej i jedną z najbardziej 
wpływowych osób w państwie. Oto fragmenty jego książki: 

Uznajemy, że istnieją ludzie, którzy nieświadomie, bez własnej woli, 
wypromieniowują z siebie negatywną aurę, stwarzając bez swej woli dyskomfort 
wszystkim wokół. Tak w przyrodzie, na przykład, robi osika. 

Poza tym znamy też osoby, które zgodnie ze swoją wolą, świadomie wcielają z ło 
w życie. Są to złoczyńcy. Do najbardziej znanych należą: Kain, Prokrust, 
Herostrates, Neron, Julian Apostata... Oczywiście, zbrodnie ich niejednakowego są 
kalibru, ale jednakowo są niewybaczalne, gdyż popełniane z własnej woli, z pełną 
premedytacją. 

Do jakiej z tych kategorii zaliczyć naszego bohatera? Jeżeli do pierwszej, to jego 
negatywne "osikowe" pole mogło się dobić jedynie na stanie czy losie najbliższych 
mu osób, wliczając w to puczystów Janajewa. Ale był przecież jeszcze nielegalny lot 
Rusta przez cały system obrony przeciwlotniczej i jego lądowanie nie gdzie indziej, 
tylko tuż obok Kremla (!); jednoczesne rozbrojenie i zrujnowanie armii; potajemna 
wyprzedaż kraju; rozniecenie wojny w Zatoce Perskiej, która tylko szczęśliwym 
trafem nie doprowadziła do III wojny światowej; reanimacja kapitalizmu w państwach 
Europy Wschodniej i Pribałtyki; sprowokowana rzeź między narodami byłych 
republik ZSRR, która doprowadziła do wojny domowej w Mołdowie, Gruzji, Armenii, 
Azerbejdżanie oraz na pewien czas w Tadżykistanie i w Rosji; rosnący ciągle - z 
nieprzewidywalnymi skutkami - rozłam w Cerkwiach; przekazanie (lub sprzedaż) 
obcym służbom specjalnym całego systemu obrony i tajemnic państwowych; 
cyniczna zdrada byłych sojuszników, w tym braci-Słowian; organizacja sierpniowego 
"puczu" i, wreszcie, zmiana istniejącego porządku drogą przewrotu państwowego, w 
rezultacie czego wypuszczono na wolność dziki, szczególnie wilczy rodzaj 
kapitalizmu, razem z wszechwładzą mafii we wszystkich sferach, od duchownej i 
ekonomicznej po środki masowego przekazu... Wszystko to razem z bezrobociem, 
skrajnym zubożeniem narodu, który przemienił się w ogólnoświatowego żebraka, z 
niebezpiecznym spadkiem przyrostu demograficznego, od którego tylko krok do 
ludobójstwa, oraz z gwałtownym wzrostem liczby samobójstw, z celowym 
zdemoralizowaniem młodzieży nagim seksem z patologicznymi zboczeniami i 
otwartą pornografią i narkomanią, z legalizacją prostytucji, aż po handel "żywym 
towarem" do zagranicznych burdeli, ze złowieszczym wzrostem bezkarnej 
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przestępczości, nie mówiąc już o otwartej spekulacji i wszechwładnej korupcji, która 
toczy nawet państwowe organy praworządności - wszystko to, oraz wiele jeszcze 
innych rzeczy, nie mogło zdarzyć się przypadkowo, poza czyjąś wolą, a na pewno 
nie pod wpływem czyjejś negatywnej tylko aury. 

Nie i jeszcze raz - nie! Wszystkie fakty i wydarzenia jednoznacznie, bez żadnych 
uprzedzeń, świadczą obiektywnie, że jest to proste następstwo złego, zaiste 
diabolicznego zamiaru. Fantom, zgodnie z wolą którego odbył się ten globalny 
Czarnobyl, nie wpisuje się nawet w wyżej wymieniony przeze mnie kalejdoskop 
przeklętych przez ludzkość złoczyńców, ponieważ przekracza granice wszystkiego, 
co dotychczas znane. 

Wówczas jednak powinniśmy szukać tego, co niewyjaśnione, w wyjaśnionym, a 
wyjaśnionego w niewyjaśnionym. Spróbuję tej metody, powołując się na 
doświadczenie papieża rzymskiego. A dlaczegóż by nie? Jeśli Jan Paweł II, czyli 
sam namiestnik Boga na ziemi, pozwolił sobie niemal na... okultystyczne 
przypuszczenie, kiedy mówił o swoim pierwszym spotkaniu z Gorbaczowem: 
"między nami odbyło się coś instynktownego, jakbyśmy byli już znajomi" - to mnie, 
grzesznikowi, niech będzie dozwolone zwrócić się do instynktu czy - według 
pisarskiego narzecza - do intuicji. A ta podszeptuje mi: a raptem i ja "jakby wiem", że 
pan piekieł dostrzegł coś takiego, co już apriori władało "osikowym kompleksem", 
niechby niewinną, ale zawsze negatywną aurą. Jeśli tak jest, to z czym będziemy 
mieli do czynienia w przypadku, gdy ta statyczna, na razie minusowa energia 
pomnoży się przez piekielny woltaż energii bestii, która "dała mu... swą siłę, swój 
tron i wielką władzę"? Dlaczegóż by nie przypuścić, że z tego pomnożenia może 
narodzić się fenomen tak rujnującej potęgi, która porównywalna jest chyba tylko z 
zabójczymi działaniami "drugiej bestii". Czy jednak porównywalna? Bo o ile 
poplecznik Antychrysta karał swoją opozycję ogniem i mieczem, to nasz fantom, 
nawet nie podnosząc miecza, mimowolnie, już samą swoją energią, pasywną tylko 
obecnością detonuje prawdziwe apokaliptyczne klęski, katastrofy i awarie, 
niewyjaśnione wybuchy tłumów, i zwierzęce morderstwa. 

Czyż nie stąd wziął się Czarnobyl, wszystkie następne katastrofy i awarie, tak 
ekologiczne, jak i polityczne? Czyż nie stąd wzięło się straszliwe trzęsienie ziemi w 
Armenii? Być może właśnie tak zareagował kosmos na pojawienie się JEGO w 
ziemskich granicach. Dziwi co innego: czyżby nie było na planecie człowieka, który 
nie uświadamia sobie: KTO i PO CO przyszedł na nasz świat? Jest, i nie jeden, 
świadom tego. Zarówno w naszych granicach, jak i poza nimi. Ale pewne siły, które 
gotowe są dla zniszczenia nas wstąpić w zmowę z samym Szatanem, strzegą 
tajemnicy, spodziewając się, że czara ta ominie ich. 

Ale zło nie ma Ojczyzny: cały grzeszny świat to jego władanie. I jeśli ktoś cieszy 
się nadzieją, że rujnującą wszystko energię skumulować można tylko na swoim 
przeciwniku, to biada mu - i jeszcze raz biada! I nam biada! 

Czyż nie o czymś innym świadczy fakt, że od razu po przybyciu Gorbaczowa do 
Chin uczyniono krwawe pobojowisko na Placu Tienanmen? 

Czy to nie po jego pocałunkach z liderami byłych krajów socjalistycznych, 
wszyscy oni zostali albo zabici, jak Ceaucescu z żoną, albo umarli, albo toczy się w 
ich sprawie śledztwo? 

Czy to nie w czasie kolejnej wizyty Gorbaczowa w USA wybuchły w San 
Francisco krwawe zamieszki, które pozostawiły po sobie barbarzyńskie dewastacje i 
liczne ofiary w ludziach? (...) 
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Szczególnie ciężkie ciosy, oprócz ZSRR, otrzymały Indie. Ich nieszczęście 
wynikło z powodu ich... szlachetności i głębokiej fascynacji nami. Korzenie tej 
przyjaźni sięgają jeszcze pradawnych czasów, kiedy przodkowie Hindusów żyli w 
granicach Ukrainy. Podświadome ciążenie ku nam zmaterializowało się w 
działaniach ojca narodu Gandhiego, potem zgodnie z jego tradycją kontynuował je 
Nehru, następnie Indira Gandhi i jej syn. 

Będąc jasnowidzami oraz proroczymi geniuszami Hindusi nie mogli nie wyczuć 
czegoś wrogiego w samej figurze Gorbaczowa. Ale wrodzona gościnność i tradycja 
nie pozwoliły im, choćby w imię analizy wydarzeń, "ochłodzić" nieco swój zapał. 
Nawet po zabójstwie Indiry Gandhi, które stało się pochmurną przestrogą Niebios, 
nawet wówczas Indie witały go z otwartymi ramionami. 

Co się stało później, wie cały świat. Ale nawet ten świat, który przeżył niejedno 
okropieństwo, aż wzdrygnął się: takiego zezwierzęcenia, jak podczas zamachu na 
Radżiva Gandhiego, on jeszcze nie oglądał! 

A rozłam prawosławia, czyż nie nasilił się po potajemnych spotkaniach byłego 
prezydenta w papieskich apartamentach? (...) Nie godzi się mi, grzesznikowi, 
dotykać tajemnic wiary. Ale nawet wierzący i ateiści dostrzegli w ostatnich 
niepewnych sześciu latach nowy rozłam w Cerkwi, który, wedle wszelkich oznak, 
przewyższyć może wszystkie poprzednie. Proces ten rozpoczął się 1 grudnia 1989 
r., kiedy to Gorbaczow po raz pierwszy spotkał się z Janem Pawłem II. 

Przy czym bez świadków, sam na sam, nawet bez tłumaczy, ponieważ papież 
znakomicie mówi po rosyjsku (po ukraińsku zresztą nie gorzej). 

O czym rozmawiali Pierwszy Ateista - sekretarz generalny - i Pierwszy 
Przedstawiciel Boga na Ziemi, do dziś okryte pozostaje tajemnicą. 

Ale nie ma nic sekretnego, co by się nie stało jawnym. I oto niedawno za granicą 
opublikowano wspomnienia eks-prezydenta z tego spotkania, opatrzone 
komentarzami samego... papieża! 

Dowiedzieliśmy się z nich między innymi i o tym, że cała "pieriestrojka" nie tylko 
w ZSRR, ale i w Europie Wschodniej, odbyła się dzięki... papieżowi. To samo 
potwierdził zresztą 'Time". 

Interesujące i wieloznaczne są wyznania Gorbaczowa, iż podczas spotkań z 
papieżem odkrył on w sobie jakieś nieznane dotąd "wartości duchowe", co więcej: 
porozumienie między nimi nabrało "instynktownego, intuicyjnego charakteru". 
Papież (że powtórzę jeszcze raz) podchwycił to zdanie: 'To prawda. MIĘDZY NAMI 
ODBYŁO SIĘ COS INSTYNKTOWNEGO, JAKBYŚMY BYLI JUŻ ZNAJOMI, 
(podkreśl. - B.O.) On (Gorbaczow) nie mówił, że jest wierzący, ale ze mną -
pamiętam - mówił o wielkim znaczeniu, jakie nadaje modlitwie". 

Następne spotkanie genseka i papieża - znów w największej tajemnicy - odbyło 
się w listopadzie 1990 r. 

W końcu Gorbaczow doczekał się osobistego posłania od Jana Pawła II. 
I co charakterystyczne: po każdej z tych imprez gwałtownie nasilał się nacisk 

katolików na prawosławnych. 
Nawet gołym okiem można dojrzeć prosty związek determinant pomiędzy 

przyczyną (spotkania) a skutkiem (nasilenie konfrontacji między konfesjami). 
Zostawię jednak tą delikatną kwestię teologom i hierarchom. Interesują mnie 

intymne niemal doznania obu stron: Gorbaczowa - że odkrył w sobie "wartości 
duchowe" i jego więź z papieżem nabrała "instynktownego, intuicyjnego charakteru", 
oraz papieża - że "odbyło się coś instynktownego, jakbyśmy byli już znajomi". 
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Coś dziwnego i mrocznego dźwięczy w tych "wyznaniach". Już sama fraza -
"jakbyśmy byli już znajomi" - wielce przypomina... lamaistyczną inkarnaq'ę: człowiek 
w swym rozwoju przeżywa różne "wcielenia". Oznacza to, że jego dzisiejszy stan nie 
jest ani pierwszym, ani ostatnim, a tylko etapem w łańcuchu wcieleń. Istniał on do 
swoich narodzin, ale w innej inkarnacji. Pozwólcie, że zapytam: w jakim wcieleniu 
papież poznał się z fantomem o imieniu "Gorbaczow", skoro, według świadectwa 
Jego Świątobliwości, są oni "jakby już znajomi'? 

Borys Olijnyk 
tłumaczyła: Sonia Szostakiewicz 
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MARIUSZ GRZEBALSKI 

C I Ą G D A L S Z Y 

Autobus wciąga z wysiłkiem na wzniesienie 
patetyczne cielsko brzuchomówcy. 

Deszcz właśnie przestał padać. Niepewne języki 
słońca obmacują dachy niewielkich domów 

po obu stronach drogi, która prowadzi stąd 
w dwa równie nudne i bezsensowne miejsca. 

Leniwym psom nie chce się nawet ruszać. 
Bardziej z przyzwyczajenia niż z chęci życia, 

brodzą w rozmokłej skórze poboczy, przeszkadzając 
krowom obnosić się ze swoim smutkiem. 

NA RAZIE TYLE.NA RAZIE TUTAJ ROZGRYWA SIĘ AKCJA. 
Wkrótce zalepią nam oczy plastrem i zrobi się ciemno. 

Wszystkie ptaki odlecą. Wszystkie ptaki i wszystkie 
gazety, które też chciałyby latać. 

N E G A T Y W 

W tej chwili składam się 
głównie z żołądka i czarnych myśli. 
Znów bolą mnie ręce i zęby. 
Cień w kolorze startych ziemniaków 
gęstnieje pod powiekami jak farba. 
Chciałbym wstać i wyjść. 
Posiedzieć przez chwilę na kamienfu. 
Posłuchać jak trawa rośnie. 
Niech zamiast miejsca naprzeciw 
będzie dziura wypełniona wiatrem. 
Niech geometra snu chwyci w ręce 
papier ścierny albo zabije je dyktą. 
Myślę o ciepłym darze twojej skóry, 
o włosach, w których mógłbym zamieszkać. 
Wiozę zjełczały wór da ła , 
po dchu, jak złodziej. 

Słyszę: oddycha w palcach, 
jak kret. 
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R Z E Ź N I A 

U nas wszystko po staremu. 
Byłem nierozsądny, myśląc że może być 
inaczej. 

Morze ma kolor schodzonego munduru. 
Mógłbyś je wycisnąć, wciągnąć przez głowę 

i nosić jak sprany sweter. 

Ustawiamy piramidę ze skrzynek, palimy 
tanie papierosy, śmiejemy się z pijaków na ławce. 

Kundle biegają wkoło roznosząc gówna. 

Już dawno przestaliśmy przypominać ludzi. 
Nie mamy oporów, śmierdzimy mięsem. 

Jutro ani pojutrze nie czeka nas nic ciekawego. 

Na podeście różowe motyle świńskich uszu 
czekają na odlot. 
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B L U E S 

Patrzę na ciemniejące pod wieczór 
łby pagórków 
i wciąż jeszcze nie mogę uwierzyć, że tutaj jestem: 

dwa tysiące kilometrów od domu, 
rozłożony wygodnie obok starego mokasynu 
z wytatuowanym na języku wyznaniem: 

made in France. 
Dwóch Czechów wystarcza mi za całe towarzystwo. 
Jeden udaje niemowę, 

drugi ma życzenie 
rozmawiać wyłącznie po niemiecku. 
Tkwimy tak obok siebie: 

trzeci dzień w tym samym miejscu, 
patrząc jak wiatr zwleka z drogi warkocze kurzu 
i kładzie je, jak niemowlę do łóżka, 

na łysiny pól. 
Puste butelki po winie wystawiają z trawy 
bordowe szyje świeżo zarżniętych kogutów, 

dookoła toczy się zwykłe życie: 
ktoś śpi zmęczony, 

jeszcze inny podrywa śliczną chińską kelnerkę 
w barze po przeciwnej stronie szosy 
(rude wrzeciona drzew toną nieprzerwanie 

w rozlanej szeroko rzece słońca). 
Słowem- jest z nami, ten sam co zawsze, 
niesamowity blues. 

Mariusz Grzebalski 

FRONDA JESIEŃ / ZIMA 1994 149 



PIOTR ZAREMBA 

P JAK PRL 
P J A K „ P O L I T Y K A " 

W latach 70. jako człowiek nieopierzony lubiłem „Politykę". Występowali w niej 
ludzie znani mi dobrze z ówczesnej bardzo zabawnej, gierkowskiej telewizji. Byli 
dowcipni. - Odkąd w radomskim kiosku wypłacono mi resztę prezerwatywą, nic mnie 
już nie zdziwi - ten dowcip Daniela Passenta rozśmieszał mnie w liceum do łez. 

W roku 1982, gdy nastała „noc stanu wojennego" zastanawiałem się, jak będzie, 
gdy upadnie komunizm. Zdawało mi się wówczas, że wraz z PRL-em zniknie 
„Polityka". Zdążyła mi w międzyczasie obrzydnąć. „Powraca w warunkach stanu 
wojennego" - pisała o samej sobie w artykule wstępnym, pisanym pewnie przez 
Mieczysława F. Rakowskiego. - który położył kres postępującej anarchizacji życia 
społeczno-gospodarczego i rosnącemu chaosowi oraz pozbawił siły 
antysocjalistyczne możliwości działania". To wystarczyło bym wydał wyrok, 
zwłaszcza, że część dziennikarzy z „Polityki" odeszła na znak protestu. 

- Komu będzie potrzebna, jeśli komunizm zniknie? - rozumowałem naiwnie. -
Samym komunistom nie, bo albo sami także znikną, albo nie będą się musieli 
uciekać do takich sztuczek. Zwykłym czytelnikom też nie, bo cała jej pokrętna 
retoryka stanie się nieprzydatna i martwa w warunkach demokracji i wolnego rynku. 

Okazałem się naiwny. Po pierwsze nie do końca rozumiałem, że ten drętwy 
wstępniak z 1982 roku to tylko naturalna konsekwencja zadań i kształtu „Polityki" 
poprzednich lat. Najpierw pisma stworzonego pod koniec lat 50. po to, by zastąpić 
inne tygodniki, bardziej wówczas krnąbrnych rewizjonistów partyjnych. Później okna 
na świat ambitnych technokratów z legitymacjami PZPR w kieszeniach. 

Ale co gorsza nie przewidziałem również, że przy „Polityce" pozostaną po 1989 
roku jakże wierni czytelnicy. Czy i jak z nimi wojować? Jak wojować z ludzkimi 
potrzebami, gustami? 

- Co za uczucie ulgi, że jest „Polityka" - pisała w 1982 roku jedna z czytelniczek, 
kiedy inni martwili się - być może naiwnie - aresztowanymi, pobitymi, wyrzuconymi z 
pracy -To znak, że mimo bardzo skomplikowanej sytuacji autentycznie sprzyjające 
socjalistycznej demokracji siły funkcjonują i są gotowe w każdej chwili kontynuować, 
to co kontynuować musimy, aby do tragedii nie doszło - demokratyczny proces 
rozwoju we wszystkich sferach naszego życia". 

Bardzo prawdopodobne, że dziś pani tej pismo nadal dostarcza masę 
przyjemności, choć może ona sama posługuje się już inną (nowo) mową. 

Pastwić się nad „Polityką" z 1982 roku to dziś jałowe zajęcie. Passentowi 
pozwolono tam wówczas na powtarzane wtedy po kilkakroć wyznanie, które 
brzmiało mniej więcej tak: „skoro nie ma dziś szansy na bardziej liberalną władzę, 
popieram z konieczności władzę taką jaka jest". Piszę pozwolono, bo przecież dla 
tamtej władzy było to oczywiście nie do końca pochlebne. Nie wiadomo nawet, czy 
cytowana przed chwilą pani czytelniczka podzielała do końca to zdanie (może 
jednak podzielała, tylko uważała, że Passentowi wolno więcej niż jej). 

Dziś - tak jak zresztą i wtedy - wobec takiej argumentacji opadają ręce, a języka 
strzępić nie chce się tym bardziej. Już widzę uśmiechniętego z wdziękiem Passenta, 
który słucha komunikatów stanu wojennego i zmrużeniem oka wyraża wobec nich 
subtelny dystans. Mówić, że robił coś niewłaściwego? Po co? I w jaki sposób? 
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Ciekawsza dla mnie jest „Polityka" dzisiejsza, ta, która zachowała wiernych 
czytelników, ba, nawet zdobyła nowych, bo przecież część inteligencji 
solidarnościowej o taw. liberalno-laickich inklinacjach szybko przywykła do dawniej 
wrażego sobie tygodnika i uważa go dziś za własny. Prawdopodobnie już nie 
pamiętają, jak delektowali się w latach osiemdziesiątych piosenką Jacka 
Kaczmarskiego dedykowaną z patetyczną pogardą Passentowi właśnie. Jak czytali 
z wypiekami na twarzach subtelne, a przesycone moralnym oburzeniem analizy 
cynizmu Politykowych mistrzów dialektyki. 

To zresztą świadectwo pewnej słabości tego środowiska. Dwa sztandarowe 
tygodniki musieli im zafundować wychowanek Rakowskiego, Jan Bijak oraz były 
sekretarz KC Marek Król (mowa oczywiście o „Wproście"). W obu dąsa się od czasu 
do czasu na kołtunów Andrzej Szczypiorski. Dziś to w pełni już wystarczy, by 
uświęcić te łamy. 

Czego lub raczej kogo szukają w „Polityce" jej czytelnicy? 

P J A K P A S S E N T 

W czasie stanu wojennego wielu opozycyjnych moralistów usiłowało się 
pastwić nad Passentem. Nie mogli znieść jego precyzyjnej logiki, która kazała mu 
głosić twardą konieczność dziejową pośród wytrawnych dywagacji (a czasem 
dyrdymałków) o amerykańskich uniwersytetach i zachodnich politykach. Jego 
ówczesny szef, komunistyczny wicepremier Rakowski pewnie mu tego zazdrościł. 
On umiał jedynie chwalić się na spotkaniu z Wałęsą i gdańskimi stoczniowcami tym, 
że kanclerz Schmidt poklepał go w kolano. Stylu jednak nie miał, nadawał się do 
pisania topornych wstępniaków. Np. tego o wprowadzeniu stanu wojennego. 

Passent miał styl i trudno go dzisiaj zmóc innymi argumentami niż estetyczne. 
Sztukę ówczesnej dialektyki posiadł jak mało kto. Oto wiosną 1982 roku 
polemizował z Koźniewskim, a później z intelektualistami-dogmatykami - Januszem 
Roszko i Januszem Gaworskim. Koźniewski domagał się w języku szczególnie 
odpowiednim dla tamtego momentu bezwzględnego posłuszeństwa dla każdego 
państwa bez wyjątku. Podobało się to - co zrozumiałe -intelektualistom-komunistom. 

Passent komunistą nie był. I dlatego w kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu 
wojennego heroicznie sprzeciwiał się Koźniewskiemu. - Państwo ma przecież 
kontekst klasowy - oburzał się i przypominał, że taka filozofia mogłaby prowadzić do 
apologii gnębicielskich funkcji państwa sanacyjnego czy Anglii rządzonej przez 
krwawą Margaret Thatcher. A między wierszami robił perskie oko do publiczności. -
Nie każde państwo mi się podoba - sugeruje wbrew rygoryście Koźniewskimu. - W 
tym obecnym także nie wszystko. 

Jednak żywiołem ówczesnego Passenta było co innego. W maju 1982 roku 
relacjonował telewizyjną wymianę zdań (a była to telewizja stanu wojennego, 
chroniona chyba jeszcze przez strażników w mundurach) między narodowo-
komunistycznym aktorem Ryszardem Filipskim i publicystą „Polityki" Zygmuntem 
Kałużyńskim. Passent relacjonuje subtelnie, ale nie skrywa sympatii dla 
Kałużyńskiego. Nazywał go (zresztą za Filipskim) właśnie „liberałem". W ustach 
Passenta, bywalca amerykańskich środowisk akademickich, to wielka pochwała. 

„Liberał" Kałużyński przeżył wtedy gwałtowny przypływ aktywności. Zajmujący się 
na ogół filmami, przystąpił wówczas do intelektualnej ofensywy. Nie skrywając 
wrogości wobec szeroko rozumianej „prawicy" ogłaszał swoje kolejne odkrycia. Na 
przykład, że Józef Stalin nie był wcale tak zły, jak go do tej pory przedstawiano. 
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Albo, że George Orwell pisząc „Rok 1984" miał w gruncie rzeczy na myśli nie 
radziecki komunizm, ale rządy angielskich labourzystów. 

Dla Passenta był Kałużyński sojusznikiem, nie tylko dlategp, że od lat pisali w 
jednym piśmie. U schyłku lat 70. „Polityka" wdała się w wymianę ciosów z tzw. opqą 
„patriotyczną", a tak naprawdę narodowo-komunistyczną - reprezentowały ją takie 
pisma jak „Barwy", „Stolica" czy „Ekran". Toczono homeryckie boje o poszczególne 
dzieła artystyczne i oceny wydarzeń historycznych, w podtekstach i aluzjach tamci 
oskarżali „Politykę" o kosmopolityzm, publicyści zaś tego pisma swoich oponentów o 
antysemityzm. Pasja jaką wkładały obie strony w te spory przypominała pasję 
ugrupowań politycznych walczących o władzę w parlamentarnej demokracji. 

Rzecz w tym, że była to co najwyżej dintojra hodowanych przez KC PZPR koterii i 
po 1982 spór ten nie obchodził prawie nikogo poza ich uczestnikami. Obchodził 
Passenta, który na bazie dziwacznego „kombatanctwa", sojuszu sił „zdrowego 
rozsądku" odnajdywał jedność z Kałużyńskim i Koźniewskim, skądinąd 
nieubłaganymi zwolennikami silnego, karzącego wichrzycieli państwa. 

Ten sojusz chciałby zapewne weteran Passent podtrzymywać i dziś, a nawet 
poszerzać, bo narodowych komunistów wprawdzie nie widać, ale są katoliccy 
narodowcy. I rzeczywiście, w „Polityce" wciąż piszą kochani przez polską 
inteligencję, postarzały Kałużyński, postarzały Koźniewski. Bywa, że pojawia się 
wciąż krzepki Jerzy Urban, z którym w 1982 Passent także w rozkoszny sposób 
polemizował i przez którego bywał z lekka besztany jako pięknoduch, a którego w 
1994 przewrotnie broni jako trochę „nieuładzonej" źrenicy wolności. 

W 1989 roku Passent uznał, że historyczne wypadki potwierdziły, jak zwykle 
zresztą, słuszność wszystkich jego tez. Także słuszność postawy, skoro Kuroń i 
Michnik okazali się mięczakami, i choć Koźniewski cieszył się w 1982 z ich 
internowania, oni wezwali niezwłocznie do pojednania. Przez kilka ostatnich lat, w 
przerwach między niezmiennymi opowieściami o amerykańskich peregrynacjach i 
kolejnych prezydentach USA, Passent dyskutował głównie o dziedzictwie PRL-u. 
Polemizował z „duchowymi dekomunizatorami", nawet wówczas, gdy oni w praktyce 
już milkli lub w najlepszym razie byli bardzo słabo słyszani. Dawał ustawicznie 
odpór tym, którzy poważyli się na rozliczanie cudzych życiorysów. Robił to chwilami 
wręcz obsesyjnie przerastając w swej gorliwości tych, z którymi walczył. Sam sięgał 
z upodobaniem po życiorysy tych, którzy przeszli na drugą stronę barykady - Jacka 
Maziarskiego, czy Jerzego Klechty. 

- Przeszłość stoi człowiekowi w gardle i ani ją przełknąć, ani wypluć - konkludował 
wiosną 1993 roku. Dalej było o pułkowniku Kuklińskim i paleniu kukieł przez 
prawicę. W rok później przy jednym z kolejnych jego rozważań tego typu pojawiła 
się karykatura Andrzeja Mleczki. Ojciec rodziny skonfrontowany przez synka z 
książką przypomina sobie: PRL, PRL rzeczywiście było coś takiego. 

Tylko co to ma właściwie oznaczać w przypadku „Polityki"? 
Epigoni dawno zresztą przerośli mistrza gorliwością - Ryszard Marek Groński, 
Ludwik Stomma, do niedawna Krzysztof Teodor Toeplitz prowadzą swe uporczywe 
kampanie. 

Groński przyszedł do „Polityki" w drugiej połowie lat 80., był zaś starym kumplem 
Passenta „od satyry". Zrazu zajmował się głównie wspominkami tego czego tak 
naprawdę nie pamiętał, wskrzeszaniem tradycji dawnych kabaretów, bulwarowych 
teatrzyków, tradycji Boya-Żeleńskiego. Później zajął się mocniejszym repertuarem. 
Jeszcze przed 1989 rokiem sięgnął po antyklerykalizm sugerując, że kraj trzymany 
jeszcze dość krzepką ręką PZPR, jęczy w istocie pod jarzmem Kościoła. 
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W 1993 roku wali z grubej rury: - Niełatwa sprawa z rozliczeniami - rozprawia. -
Zgoda, PZPR rządziła przez wiele lat. Ale partie prawicowe też sobie porządziły. I 
jakoś nie słychać wezwań, by co chwila odcinały się od przeszłości. 

W rok później bardzo zręcznie nawiązuje do tradycji peerelowskiej satyry, 
zwłaszcza z czasów walki z „reakcją" w pierwszych, jakże heroicznych lat po II 
Wojnie. W skreślonym naprędce kuplecie pojawiają się groteskowe postaci: 
Wojewoda, „ofiara koalicyjnej swawoli", zaszczuty Hrabia z MSZ i Kombatant-
Wykrywacz, który z komunizmem zaczął walczyć już w szpitalu położniczym. 

Trudno nie być bezradnym wobec takiej dialektyki, bo faktycznie wszystko jakby 
się zgadza. Czego chcą w istocie publicyści „Polityki"? Wyrzeczenia się 
jakiegokolwiek grzebania się w PRL-u? Przeczyłaby temu karykatura Mleczki i 
częste utyskiwania Passenta, Toeplitza, że tego okresu wymazać ze świadomości 
się nie da. Nie o to więc chodzi. 

Chodzi o zadekretowanie raz na zawsze, że tamto państwo było takie samo jak 
obecne i takie samo jak każde inne, a pod pewnymi względami nawet lepsze, bo 
przecież obrzydliwa prawica, zbiorowa bohaterka 99 procent kupletów, dowcipów i 
paradoksów Grońskiego, o rządzeniu jednak marzyć nie mogła. Czasem łączy się 
to z na poły autentycznym, na poły urojonym poczuciem przynależności do jakiejś 
dawnej elity. 

Toeplitz atakuje nagle z niezwykłą swadą Jacka Żakowskiego z „Gazety 
Wyborczej" za to, że miał rzekomo ośmieszyć pewien intelektualny i w gruncie 
rzeczy od pewnego momentu opozycyjny wobec PRL-u stolik intelektualistów w 
kawiarni „Czytelnik". Atakuje na wyrost, to, co jest, jego zdaniem pamfletem, było w 
gruncie rzeczy apologią. Tyle, że „bohaterowie się poobrażali". 

Toeplitz denerwuje się: oto młodzi autorzy „ G W nie mogą znać tamtych czasów i 
źle je przedstawiają. „Polityka" chce mieć monopol na ludzką pamięć, a jej autorzy 
mają ku temu powody - jak inaczej powołać do życia cukierkową wizję życia elity, w 
której opozycjoniści mieszali się z intelektualistami koncesjonowanymi, Toeplitz był 
Stańczykiem i mędrcem na równi ze Słonimskim, a konflikty wewnątrz tej grupy były 
równie nieistotne i niezrozumiałe jak wojny między piłsudczykami i endekami w 
międzywojennym dwudziestoleciu. Jest to w gruncie rzeczy wizja, jaką z drugiej 
strony kreuje - tyle że w tonacji pamfletowej, a czasem i spiskowej - - radykalna 
prawica. 
Zabawne jest też coś innego. Passent, Toeplitz, Stomma, Groński mówią o 
ugrupowaniach prawicowych, czasem solidarnościowych jako zapatrzonych w 
przeszłość, anachronicznych, historycznych. Gdyby jednak próbować rozpoznać ich 
własne poglądy na kwestie społeczno-gospodarcze, byłyby z tym niejakie trudności. 

Niegdyś wytyczały je granice decyzji wydziałów KC, a w stanie wojennym -
generałów rządzących Polską. Pisząc w 1982 roku o ekonomicznych 
koniecznościach Toeplitz czy Passent nie mieli przecież w istocie rzeczy pojęcia na 
czym one mają polegać. 
Jeśli w 1994 Passent broni ostentacyjnie rządu Pawlaka, a Toeplitz osobiście 
samego Pawlaka przed sforą pismaków, nie robią tego w imię jakichkolwiek racji, bo 
trudno byłoby ich się doszukać w felietonowych łamańcach. „Solidarność" jest dla 
Toeplitza niezmiennie populistyczna, tak jak była nią w dobie stanu wojennego, 
operujący natomiast podobnymi, prospołecznymi argumentami politycy SLD lub PSL 
nie budzą żadnych emocji. 
Chodzi im bowiem tak naprawdę tylko o jedno. Wyraził to dobitnie Ludwik Stomma, 
kolejny z loży intelektualistów, drugie wcielenie Passenta, importowane z Francji, a 
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nie z Ameryki, a dokooptowane już po zwycięstwie wyborczym „Solidarności". 
Oglądając w telewizji Stefana Niesiołowskiego w kilka miesięcy po zwycięstwie SLD 
i PSL, triumfował on. - Jego argumenty brzmiały jak teksty z zupełnie innej operetki, 
po której już opuszczono kurtynę. 

Należy podejrzewać, że człowiek ten niewiele więcej zrozumiał z rezultatów 
wyborczych 19 września. Otwarta połowicznie na środowiska unijne „Polityka" 
wydrukowała jakiś czas temu tekst Marcina Króla „Koalicja strachu". Jeśli określenie 
to pasuje do postkomunistycznego bloku rządowego, to do środowisk, które chciałby 
integrować tygodnik Passenta, Grońskiego i Stommy w sam raz pasuje nazwa 
„koalicja strachu przed Niesiołowskim". 

Strach to sztucznie podsycany, naiwny, a równocześnie nieomal mistyczny. 
Niechęć do ludzi nawiązujących do tradycji narodowych, kochających polski Kościół, 
a jeszcze, nie daj Boże, chlubiących się dawną walką z komunizmem, pozwala 
Politykowemu inteligentowi kochać Passenta, tolerować Kałużyńskiego, a Stommie 
wybaczać, że czasem beznadziejnie nudzi. 

P J A K P O D E M S K I 

Podemski to zjawisko zupełnie innego rodzaju. Nie jest błyskotliwym, felietonowym 
ironistą, który kocha robić coś z niczego. Przeciwnie, to rzetelny publicysta prawny, 
badacz konkretnych problemów, obrońca konkretnych spraw. 
W 1980 i 1981 roku tak gorliwie zajął się praworządnością i reformami państwa (na 
ówczesną miarę, zgodnie jednak z intencjami „Solidarności"), tak chętnie pisywał o 
zmianach w sądownictwie, o autonomii szkół wyższych, o konsultacjach 
społecznych, o prawach obywatela wobec wymiaru sprawiedliwości, że po 
wprowadzeniu stanu wojennego niektórzy oczekiwali jego odejścia wraz z wcale 
niemałą grupą dziennikarzy, zbuntowanych przeciw logice stanu wojennego. 

Tymczasem został i kilkakrotnie wyjaśniał swoje motywy. - Nie jestem 
kolaborantem - przekonywał w maju 1982 roku. - Pochodzę z Wielkopolski, z której 
posłowie do szlacheckiego Sejmu najrzadziej korzystali z liberum veto. 

Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do Passenta czy Toeplitza, Podemski 
nigdy nie zabierał się za wyjaśnianie twardych konieczności dziejowych. Właściwie 
realizował sformułowaną niedługo później maksymę Wojciecha Młynarskiego 
„róbmy swoje". Stale pisał o reformie państwa, o demokratyzacji, o niezawisłych 
sądach, o autonomii szkolnictwa. Przeprowadzając wywiad z komunistycznym 
ministrem sprawiedliwości Sylwestrem Zawadzkim, wyrażał nawet swoje zatroskanie 
o stan praworządności w Polsce stanu wojennego. Napomykał o urzędniczej 
arogancji, podpierając się ostrożnie krytycznymi opiniami posłów na PRL-owski 
Sejm. 

Być może był to jakiś wybór. Sam Podemski uważał się - jak można wnosić z jego 
ówczesnych tekstów - za pożyteczniejszego od tych, którzy wybrali „czcze 
manifestacje". Pewnie uważał się nawet za rodzaj kropli, która drąży skałę. I 
rzeczywiście, władze stanu wojennego nie zlikwidowały początkowo autonomii szkół 
wyższych, a sądom przyznały bardzo ograniczone prawo unieważniania niektórych 
decyzji administracji. Czy zrobiłyby to samo, gdyby nie było Podemskiego? Trudno 
powiedzieć. 

Być może więc tylko mojej małostkowości może zawdzięczać redaktor Podemski 
ówczesne skojarzenie. Tym razem przywołam Przemysława Gintrowskiego. 
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Śpiewał on o „ornamentatorach", którzy skłonni są pomalować na różowo wszystko, 
nawet plecy tych, których zamknięto w więzieniu. 

- Redaktor Podemski niczego nie upiększał - zakrzykną jego obrońcy. To tylko ja 
miałem takie niemiłe wrażenie, gdy pod koniec maja 1982 roku w atmosferze 
tysięcy przykładów autentycznego bezprawia snuł on misterne rozważania 
prawnicze na temat pojęcia oszczerstwa. I kiedy w następnych latach sekundował 
na łamach pisma kolejnym, czysto pozornym krokom w kierunku „demokratyzacji" -
fikcyjnym wyborom samorządowym, fikcyjnemu referendum, fikcyjnemu wówczas 
Trybunałowi Konstytucyjnemu i równie fikcyjnemu rzecznikowi praw obywatelskich. 

W 1994 roku ani Trybunał Konstytucyjny, ani rzecznik praw fikcją już nie są. 
Podemski uważa się dziś zaś nadal za stróża prawa. Pojmuje je na modłę rzecznika 
Tadeusza Zielińskiego. Możliwość jego usunięcia przez Sejm nazywał w 1993 roku 
„hańbą". 

I znów czasem tylko pojawiają się wątpliwości. W miesiącu w którym ujawniono 
Instrukcję UOP numer 0015, Podemski prowadził właśnie wielką kampanię przeciw 
decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie religii w szkołach. To skądinąd 
zrozumiałe, orientacja laicka „Polityki" nie podlega dyskusji. 

Czemu jednak ten niezależny prawniczy autorytet nie zdecydował się na podjęcie 
tematu, który połączył na moment centroprawicowe PC i lewicową Unię Pracy? 
Czemu nie zaniepokoiła go możliwość inwigilowania opozycyjnych polityków? Czy 
dlatego, że nie wywołała ona również żadnej reakcji polityków UD i SLD, które nie 
uznały za stosowne walczyć ze „starymi fachowcami" z UOP, choć podlegali oni 
niezbyt przez te środowiska lubianemu prezydentowi Wałęsie? A może wystarczyło, 
że nie chciał się wypowiedzieć w tej sprawie rzecznik Zieliński? A może wolność w 
ujęciu „Polityki" to w pierwszym rzędzie „wolność od pasa w dół"? W tym samym 
wszak czasie Podemski znalazł czas, aby napiętnować marszałka Chrzanowskiego 
za to, że „ciężko znieważył" Anastazję Potocką nazywając ją prostytutką. 
Gdy zaś wspomni się jego wymowne milczenie w latach 80. trudno mu nawet zadać 
pytanie, dlaczego nie upominał się o zadośćuczynienie ofiarom komunizmu. 
Dedykuje im dziś co najwyżej tekst broniący (z pryncypialnych pozycji państwa 
prawa) wyroku sądu w sprawie Ciastonia i Płatka. I wezwanie do abolicji, bo „po co 
przecież grzebać się w tamtych sprawach"? 

P J A K P A R A D O W S K A 

O ile Passent, Toeplitz czy Podemski to weterani „Polityki" taką jaką była ona od 
czasu, gdy tworzyły ją komunistyczne władze, o tyle czołowa komentatorka 
polityczna Janina Paradowska jest postacią względnie nową. Dziennikarka „Kuriera 
Polskiego", która otarła się o „Solidarność" i w 1982 roku o mało nie została 
negatywnie zweryfikowana, pisywała w latach 80. do „Życia Warszawy" teksty 
bezbarwne, więc względnie przyzwoite. Teraz uchodzi w piśmie za reprezentantkę 
opcji „liberalnej". 

Polską scenę polityczną opisuje z ironią, a czasem zgryźliwością mentorki. - Nie 
powinny w niej obowiązywać reguły jak z piaskownicy - dowodziła przy okazji 
pierwszego, spektakularnego sporu prezydenta Wałęsy z postkomunistycznym 
parlamentem. Politycy, którzy znają jej charakterystyczną postać, przemierzającą 
korytarze Sejmu twierdzą, że traktuje ich czasami jak niesforne dzieci. 

Co można jej zarzucić? To, że swoje analizy-komentarze produkuje kompilując 
teksty z gazet codziennych? Nawet jeśli tak czasem robi, nikt nie może jej odmówić 
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koneksji wychodzonych cierpliwością, a czasem namolnością, która jest wszak 
główną cnotą dziennikarza. 

Czy to, że czasem w swych poszczególnych pouczeniach galopuje tak daleko, że 
przekracza granice śmieszności? Podchwytując czysto instrumentalną wypowiedź 
Jana M. Rokity ze schyłkowego okresu rządu Suchockiej, porzuciła nagle ironię i 
spytała patetycznie: Jakie jest właściwie stanowisko Kościoła nie w sprawie lekcji 
religii, czy dziecka poczętego, ale przemian w sferze gospodarczej, najtrudniejszych 
i dla społeczeństwa uciążliwych? To są pytania, na które wreszcie należy udzielić 
odpowiedzi. 

Czy to, że nierówno traktuje różne strony politycznych sporów? Nikt nie dorówna 
zjadliwością jej opisom, pokazującym już nie w krzywym, a w 
superkrzywym zwierciadle polską prawicę. Prawicowi liderzy podkładają się jej się 
skądinąd nieustannie. Rok 1992 przedstawiła w podsumowaniu jako ciąg nie 
kończącej się groteski z solidarnościowymi politykami w głównych rolach. Rok 1994 
podobnej relacji już się pewnie nie doczeka, choć obecna koalicja zrobiła tysiące 
rzeczy śmiesznych. Na racje pewnych ugrupowań, lub przynajmniej przyczyny ich 
obecnej kondycji jest zamknięta totalnie. Na racje innych odwrotnie. Takie są po 
prostu jej poglądy. 

To Paradowska sformułowała w swoim czasie tezę: jeśli ludzie starego systemu 
zajmują w naszym państwie pozycję uprzywilejowaną, to dlatego, że są lepsi. Nic 
dziwnego, że z potworną irytacją reaguje na wszelkie spory o politykę kadrową, że 
demonstracyjnie ich nie rozumie. Że nie może zrozumieć, o co chodzi w kampanii 
dotyczącej niedoszłego szefa wywiadu Mariana Zacharskiego. Tak się wtedy 
zagniewała, że na posła Bugaja, w końcu nie prawicowca pokrzykiwała w Sejmie 
zadając kolejne pytanie i nawet nie słuchając odpowiedzi. 

W roku 1990 będąc dziennikarką „Życia" poparła prezydenta Wałęsę, licząc, że 
właśnie on pomoże jej w wewnątrzredakcyjnej rozgrywce z rządzącymi tamtą gazetą 
Kazimierzem Wóycickim i Tomaszem Wołkiem, zwolennikami „mięczaka" 
Mazowieckiego. Jeśli była w stanie przewidzieć, że cały wałęsowski program 
„Przyśpieszenia" nie jest wcale sprzeczny z jej mniemaniami o dominacji 
„fachowców", że chodzi tylko o wymianę kilku osób, świadczyłoby to o jej wielkiej 
przenikliwości. W każdym razie jeszcze u schyłku 1991 rozpatrywano ją jako 
kandydatkę na rzecznika prasowego rządu Olszewskiego. Żyła wówczas dobrze z 
centroprawicą, bo centroprawica była siłą. 

Dziś wie, że to ludzie starego systemu są siłą trwałą, więc jej komentarze-analizy 
są bezlitosne przede wszystkim dla przegranej prawicy, a względnie wyrozumiałe 
dla innych. Jej twórczość wyraża dwie proste prawdy. Pierwsza - nie ma co się 
bawić w koalicje solidarnościowe (np. po wyborach samorządowych). Druga - dobry 
jest kapitalizm jaki jest,- więc powinni go razem budować „światli" z UW i SLD. 

Paradowska unika „lewackich" odruchów Passenta i Toeplitza, którzy skłonni są 
wdawać się czasem w fechtunki w obronie takich ludzi jak Miller czy Pawlak. Jej 
teksty o populizmie tchną sterylnym banałem. Ulepszoną wersję planu Balcerowicza 
powinien realizować Grzegorz Kołodko, a innym wara od sporów, bo są one zawsze 
„populistyczne". 

To właśnie ona reprezentuje nową generację nie tylko ze względu na metrykę, co 
na biografię i poglądy. A już całkowitym beniaminkiem jest wywodzący się ze 
środowisk akademickich, kontestujących niegdyś komunizm i pokolenie Daniela 
Passenta, Mirosław Pęczak. 

156 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



P J A K P Ę C Z A K 

Jako specjalista od „luzu", od zespołów rockowych i trudnej młodzieży jest Pęczak 
bardzo mało interesujący, wpisany w logikę ideowej orientacji pisma. Gdy pisze, że 
za plecami „Frondy" czają się Dziarscy Chłopcy z „Szewców" Witkacego, to wizja 
konserwatywnej młodzieży wdzierającej się do redakcji „Polityki" i tłukącej 
pragmatyczce Paradowskiej okulary, może jedynie bawić. 

Ważniejszy jest Pęczak jako spec od mediów. Od pół roku już toczy z pomocą 
kilku dziennikarzy, pozbawionych stanowisk czy wysokich dochodów homerycki bój 
o telewizję, zagrożoną przez prawicę. Bronią są korytarzowe plotki, wrogiem 
„Dziarscy Chłopcy", którzy nie przyszli wprawdzie po okulary Paradowskiej, ale 
sięgnęli bezczelnie po stanowiska i gabinety. 

Zaczęło się wielkie polowanie z nagonką. Pęczaka, obiektywnego opisywacza 
telewizji, nie interesuje jakie są poglądy szefa TAI czy dyrektora II Programu. 
Prawicowe poglądy zastępcy szefa „Wiadomości" wykryje natychmiast pracując nad 
jego życiorysem. „Polityka" nigdy nie była gorliwa w tropieniu patologicznych 
układów, astronomicznych dochodów, niegospodarności funkcjonariuszy TV (chyba, 
że TV Olszewskiego). A tu nagle zaczęła zaglądać „Dziarskim Chłopcom" pod 
biurka. - Obrzydliwe pampersy, zarabiają po 30 milionów i są łase na komórkowe 
telefony - trąbi Pęczak, herold środowiska ascetów. 

Że obecność w telewizji paru osób o prawicowych poglądach zaowocuje najwyżej 
nieśmiałą próbą zaprowadzenia jakiej takiej równowagi między różnymi opcjami, co 
już widać po programach? Że główni informatorzy i faworyci Pęczaka zapraszają do 
swoich audycji przedstawicieli jednej racji, a potem krzyczą, że szefowie się im 
wtrącają i cenzurują? Że „reakcyjne Wiadomości" dwoją się i troją pokazując 
polityków SLD i PSL ponad miarę, bo każdy telefon może być wyrokiem? To dla 
tropiciela prawdy nie ma znaczenia. 

Bo w istocie rzeczy chodzi o co innego. Gwarantem wolnej telewizji była do tej 
pory audycja „Gorąca linia", prowadzona przez pięć dni w tygodniu przez 
publicystów „Polityki" właśnie. Nowa ekipa audycję w imię równowagi zlikwidowała. 
Kierownictwo „Polityki" zaprzysięgło zemstę. Paradowskiej czy Baczyńskiemu, 
niedawnym telewizyjnym gwiazdom wykonać jej nie wypada. 

Wizja świata redaktor Paradowskiej, redaktorów Baczyńskiego, Mroziewicza czy 
Wojny to po prostu obiektywna rzeczywistość, utrwalona ich słowami niczym na 
fotografii. Poglądy prawicowców, choćby najłagodniejsze i choćby tylko przemycane 
między wierszami są natomiast jedynie nędznymi, z natury rzeczy subiektywnymi 
urojeniami. Zasługują na wykrycie , napiętnowanie, ą czasami na donos do tronu. 
- Dobrze rozumiem niepokój ministra Strąka o telewizję - zdążył napisać Toeplitz 
przed swoim przejściem do dotowanych z budżetu państwa „Wiadomości 
Kulturalnych". Więc rękami SLD spokój próbuje zaprowadzić dawny antykomunista, 
a dziś człowiek od mokrej roboty - Pęczak. Ktoś z jego środowiska charakteryzował 
go jako wiecznego adiunkta w średnim wieku, który nosi warkoczyk i stale boi się, że 
przyjdzie ZChN i zetnie mu ten kucyk. 

Lęki Pęczaka są oczywiście jego prywatną sprawą. Natomiast jego działalność na 
polu telewizyjnym wpisuje się w starą, dobrą tradycję „Polityki" - poparcia dla 
administracyjnego zaprowadzania porządku. W chwilach przełomu umiłowanie 
pluralizmu gdzieś się na moment gubi. Jak w 1982 roku. 
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C Z Y J A J E S T „ P O L I T Y K A ? 

Lewicowej inteligencji - odpowiedzą jej publicyści. Co jakiś czas na jej łamach 
pojawiają się rozważania nad kryzysem inteligencji i nad jej trwaniem. Raz są one 
nostalgiczne jak stare kabarety (Groński), raz pragmatyczne do bólu (Paradowska, 
Władyka). Zawsze za główną cechę inteligenckiego etosu uznaje się w niej 
antyklerykalizm i wierność tradycjom Boya. 

Ta inteligenckość może zresztą przybrać postać wynaturzoną. Np. wiecznie 
żywego „państwowca" Koźniewskiego, który w 1982 roku przyklaskiwał pozbawieniu 
wolności setek przedstawicieli swojej klasy, za to w 1994 poświęca cały, pełen 
oburzenia felieton jakiemuś staruszkowi (najpewniej wariatowi), który wdarł się na 
wystawę poświęconą postępowej zwolenniczce kontroli urodzin Ireny Krzywickiej i 
zdarł parę plakatów. 

Z drugiej strony kierunek myślenia „Polityki" wyznacza też tekst Jerzego 
Baczyńskiego z czerwca 1989 roku. - Nie widzę lepszego sposobu na nomenklaturę 
niż jej uwłaszczenie - konkludował wtedy. Tej zasadzie „Polityka" pozostała wierna. 
Kiedyś reprezentowała PZPR-owską technokrację, dziś nową klasę średnią o 
mocnych, komunistycznych korzeniach. 

To na przecięciu tych dwóch grup, dwóch tradycji, dwóch sposobów myślenia 
działa redakcja tego pisma. Opcje partyjne są mniej istotne. Przed 19 września 
atakując bez pardonu prawicowy segment rządu Suchockiej „Polityka" żyła dobrze z 
Unią Demokratyczną, promowała KLD. Dziś postawiła na SLD. 

Ten nowy kerunek symbolizują dobrze felietony wicepremiera Grzegorza Kołodki. 
Zajmuje się on zarówno propagowaniem własnych poglądów, jak i besztaniem prasy 
(także unijnej) za to, że go nieustannie „szkaluje". 

- Co to za wolny rynek, na którym można kupić kłamstwa? - pyta gniewnie. 
Wolałby zapewne, aby wszystkie gazety zostały zastąpione jedną, wielką „Polityką". 
Najlepiej tą z 1982 roku, w którym on, podówczas tylko PZPR-owski profesor pisał 
śmiertelnie nudne, przeładowane liczbami artykuły, równie abstrakcyjne jak 
ówczesna gospodarka. Nikt z nim nie polemizował. Wtórować mógłby mu zaś 
Passent, udowadniający dziś racje SLD w oparciu o teksty w „Financial Times", 
zupełnie jak w 1982, gdy argumenty administracji stanu wojennego popierał 
cytatami z zachodniej prasy. 

Nowa „Polityka" ma oczywiście większy sznyt niż w czasach „twardych 
konieczności" i tylko z rzadka musi pokazać swą bezwzględną, „starą" twarz. Na 
przykład wtedy gdy Aleksander Chećko, uporczywy rzecznik racji ludzi starego i 
nowego MSW nazywa ludzi bezradnie oburzonych wyrokiem w sprawie Ciastonia i 
Płatka „oszalałym z nienawiści t łumem". Albo gdy Passent podejmuje polemikę z 
kimś, kto broni młodocianego zabójcy sierżanta Karosa, zmuszonego w 1982 roku 
biciem do przyznania się do winy. I obsesyjnie walczy ze słowem „chłopiec", bo 
może ono wzbudzić niepożądane sympatie dla 17-latka, który uwierzył, że 
wyprowadzenie czołgów na ulice w porozumieniu z ZSRR to dla Polaka czas walki o 
wolność. 

Także wtedy, gdy Ludwik Stomma zajmuje się prawem karnym. - Tymczasem 
subiektywne motywy bandyty Helskiego nie są w stanie mnie zainteresować -
wyznaje. - Wiem po prostu i to musi być naczelną zasadą, że w państwie 
demokratycznym nie dochodzi się sprawiedliwości brukowcem. Stała się rzecz 
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podła i haniebna, iecz pięknoduchych oparach stronniczych psychologizacji nie 
została napiętnowana jako taka. 

A przecież to właśnie „Polityka" wraz z całą lewicową prasą rzuciła się na 
Jarosława Kaczyńskiego, gdy zaproponował zaostrzenie przepisów prawa karnego. 
To przecież redaktor Podemski i inne prawnicze autorytety dowodziły, że to 
społeczeństwo ponosi część winy za przestępstwa, że wszystko jest trochę 
względne. Nie byliż pięknoduchami? Nie byli, bo nie zajmowali się człowiekiem, 
który podniósł rękę na generała Jaruzelskiego. Gdy ma się do czynienia z kimś 
takim, najsubtelniejszy intelektualista zakrzyknie: ukarać tego wściekłego psa! 

To w „Polityce" Ewa Łętowska porównuje Jana Rokitę (wszak nie sztandarowego 
antykomunistę) do prokuratora stalinowskiego Andrieja Wyszyńskiego, bo mu się nie 
podoba przebieg procesu Humera. Zarazem działalność tych, którzy byli naprawdę 
kontynuatorami Wyszyńskiego wywołuje co najwyżej ironiczne uśmieszki i bon moty 
Passenta. 
Opcja ideowa „Polityki" także jest jasna i nic w tym złego. Z rozbawieniem można 

przyjąć co najwyżej histerię Ludwika Stommy, który w przerwie między 
wybaczaniem Jaruzelskiemu, a gromieniem jego prześladowców, co wybaczyć nie 
chcą, zajął się jakże pryncypialnie kwestią homoseksualistów. 

- Profesor Kurowski pisze to samo co prasa hitlerowska - grzmi Stomma. I dalejże 
żądać, bez ducha wybaczenia, aby za tekst korzyli się inni publicyści katolickiego 
„Ładu" - Piotr Naimski, Marcin Gugulski. Toż to już czysta odpowiedzialność 
zbiorowa. 

Patrzymy co napisał profesor. Wzywał do eksterminacji gejów? Nie, stwierdził 
tylko, że poprawka konstytucyjna gwarantująca im równouprawnienie to 
„nieuprawniony przywilej". Dla niego także nie będzie wyrozumiałości. Wszak: „nie 
ma wolności dla wrogów wolności". 

Te dwie twarze „Polityki" - anielskiej wyrozumiałości i histerycznej bezwzględności 
w walce o „wolność od pasa w dół", połączyły wokół niej znaczną część starych i 
nowych elit. Prawica bardzo źle znosi tę integrację, zapluwa się na dźwięk nazwy 
pisma. 

Zakończę jednak przewrotnie. Porozmawiamy, gdy „Gazeta Polska" będzie 
robiona równie inteligentnie, równie profesjonalnie jak „Polityka". 
Bo mimo obsesji i zwykłych skurwysyństw, to pismo ciekawe, wszechstronne, z 
dobrym zespołem, poszerzanym o nowych ludzi, z których nie każdy jest Pęczakiem 
od mokrej roboty. 

Ale wizja prawicowej „Polityki" jest chyba równie nierealna, jak wizja Jana 
Olszewskiego dorównującego zręcznością Józefowi Oleksemu. 

Piotr Zaremba 
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KRZYSZTOF KOEHLER 

BĘDĘ LICZYŁ 
"Każdy kto liczy poecie żony i wystawia z tego powodu zle świadectwo 

poezji musi też godzić się na podobne praktyki wobec siebie" - Wiesław Władyka 
("Polityka"). 

"...wbrew Johnsonowi wydaje się, że ludzka jest właśnie niespójność 
moralna, nieludzka zaś spójność. Czy gdyby udowodnić, że nasz wielki Adam 
Mickiewicz miał chwile załamania i poszedł na krótko na jakąś formę współpracy z 
caratem, że żonę okrutnie zdradzał, był zawistny wobec Słowackiego, a na dodatek 
z matki obcej? Czy te okropieństwa dyskwalifikowałyby jego autorytet?" - Tomasz 
Jastrun ("Ex Libris"). 

To, że Rousseau w młodości biegał po Turynie pokazując kobietom goły 
tylek lub że pozbył się dzieci, jest być może moralnie naganne, ale nie jest żadnym 
argumentem przeciwko jego ideom, również moralnym" - Marcin Baczyński ("Gazeta 
Wyborcza"). 

"Właściwie takiej książki nie należy traktować poważnie... Johnson z 
ważnego problemu zrobił niesympatyczną i dość tandetną książkę. Z jego dobrym 
smakiem i wrażliwością wygrało prymitywne ideologiczne zacietrzewienie" - Paweł 
Śpiewak ("Życie Warszawy"). 

Polskę znowu obiegła wielka dyskusja o moralności i o intelektualistach. 
Wszystko przez Paula Johnsona, który w swojej książce zanegował prawo zimnych 
czaszek do doradzania ludziom jak mają postępować, opisując ich życie prywatne i 
dowodząc, że daleko odbiegało ono od powszechnie przyjętych i obowiązujących 
norm. 

Zabieg ten wzbudził gwałtowny protest polskich obrońców intelektualistów. 
No bo jakżeż, piszą oni, kamerdynerowi dobierać się do tego, co czyni pan? Jakżeż 
można, pytają dalej, lustrować tak wielkich autorów, geniuszy nowoczesnej Europy, 
skoro napisali oni tak wielkie książki i tak wielce odcisnęli się na naszym myśleniu? 
Jakżeż można - w końcu - popełniać kardynalny błąd i zestawiać ich życie prywatne 
z życiem publicznym i wyjaśniać jedno drugim? 

Czemu tego wszystkiego nie wolno robić, nasi obrońcy intelektualistów już 
nie mówią, bo to rozumie się samo przez się i tylko wyjątkowemu półgłówkowi 
wydaje się, że można inaczej. To jasne, piszą, że wielu było tych (między nimi sam 
Adolf Hitler), którzy choć wiedli spokojne i unormowane życie, nie cudzołożyli i nie 
podrzucali dzieci do przytułków - zostali zbrodniarzami. 

Dla nich więc sposób rozumowania Johnsona zasługuje jedynie na 
wzruszenie ramionami i ewentualne puknięcie się w czoło (w czaszkę, zimną). A 
kiedy i tego może być czytelnikom tekstu Pana Baczyńskijastrunśpiewakwładyki 
mało, obrońcy jajogłowych dają zaczepno-obronny portret Paula Johnsona: facet o 
kwadratowym podbródku, twardym spojrzeniu, w białej koszuli, pod krawatem, z 
czystymi paznokciami i z dziećmi oraz z "pierwszą i ostatnią żoną": s łowem typowy 
lustrator, groźny mieszczuch, typowy gad stojący na drodze awangardowym (czyli 
genialnym) artystom. 

Tak jak wszystko jednak, również i ten portret wojowniczym przeciwnikom 
Johnsona się nie udaje: jest on nawet przyjemny (tak jak przyjemniejszy jest ktoś 
przystojny od kolesia z zapitym ryjem, śliwą pod okiem i flaszką wystającą z 
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kieszeni), zaś porównanie intelektualistów z wielkimi zbrodniarzami ludzkości dosyć 
kuleje, o czym doskonale wiedzą Pan Baczyńskijastrunśpiewakwładyka, wszak sami 
piszą, że Johnson pyta jajogłowych o ich ludzkie prawo do ferowania werdyktów 
moralnych, skoro sami prowadzą się niemoralnie. Natomiast, przynajmniej z tego co 
ja wiem, Hitler ani podobni mu faceci - w całkowitym przeciwieństwie do 
intelektualistów (z czym chyba zgodzi się pan Baczyńskijastrunśpiewakwładyka) -
raczej nie udzielali moralnych rad ludzkości, tylko tęże ludzkość (lub przynajmniej 
określoną jej część) rzezali. To chyba jednak spora różnica. 

Jasne (tu wykazuję europejski polor): pytania o ilość żon nie mogą 
przekreślić dorobku poety; rozumie się samo przez się, że nie można oceniać dzieła 
przez to, jak ktoś żył i ile w swoim życiu popełnił świństw; wiedzą o tym dokładnie 
panowie spierający się z Johnsonem, dlatego głównie ten wątek (marginalnie w niej 
obecny) wynoszą na światło dnia. Natomiast to, co jest zasadniczym pytaniem 
Johnsona: jak można wierzyć człowiekowi, który kłamie, jak można słuchać nauk 
życiowych od kogoś, kto unieszczęśliwia bliskich, jak można zdać się na sąd o 
świecie tego, który nic o tym świecie nie wie i wiedzieć nie chce, i w końcu - jak 
można zdać się na duchowe przywództwo ludzi małodusznych - na te pytania 
obrońcy "zimnych czaszek" nie odpowiadają, bo nie mogą odpowiedzieć tak jak by 
chcieli, a kłamać nie chcą. Bo odpowiedź na owe pytania, biorąc pod uwagę nawet 
tylko nasze codzienne doświadczenie (kto, u jasnej cholery, odda swoje dzieci na 
wychowanie złodziejowi, krętaczowi, alkoholikowi i rozpustnikowi w jednej lub w 
wielu osobach?) jest tylko jedna - brzmi ona: nie można i nie wolno, i to właśnie jest 
zasadnicza teza Johnsona. Czemu właśnie tego nasi obrońcy nie chcą zauważyć? 

Bo taka odpowiedź, zgodna z prawdą i potocznym myśleniem, byłaby 
bardzo niewygodna, gdyż wyganiająca intelektualistów z przytulnego gniazdka, które 
umościli w hierarchii społecznej już w Oświeceniu. Gniazdka nowego zakonu księży 
złotoustych bez święceń, czyli bez światła Objawienia, bez żadnego światła a raczej 
z tępym, zimnym światłem jarzeniówki czystego intelektu. Nic więc dziwnego, że nie 
dadzą się tak łatwo stamtąd wykurzyć: to nie są żadne spory ideowe, tu chodzi o 
przetrwanie. 

Usiłują więc szantażować, nie bardzo wiadomo kogo (może samych 
siebie?), mówiąc: "kiedy zaczniesz liczyć komuś żony, możesz doczekać się tego, 
że ktoś policzy też je tobie". Przerzucają więc ciężar niewdzięcznych pytań na 
swoich oskarżycieli. "Nie ma mowy o łączeniu życia prywatnego ze sztuką" mówią, 
ale już nie powiedzą tak wprost, że "nie ma mowy o łączeniu życia prywatnego z 
publicznym". Trudno jednak wystraszyć się tych pytań temu, kto trzyma się w swoim 
życiu pewnych starych, prostych zasad regulujących życie człowieka naszej części 
świata od wieków. 

Usiłują więc chytrze wepchnąć nam mimochodem jakąś całkowicie 
fałszywą hierarchię wartości, powiadając, że 'filozofowie i artyści często wszystko 
podporządkowywali twórczości i osiągnięciu uznania1'. Nie wiem jednak, co oznacza 
to "wszystko", bo jeżeli znaczy to też zwyczajną ludzką uczciwość, poszanowanie 
drugiego człowieka w jego podmiotowości i godności, szacunek dla prawdy, dobra i 
piękna, to niestety, ja się na takie wszystko nie godzę i ludzi, którzy 
podporządkowywać będą te "wszystkie" rzeczy swojej twórczości poważał nie będę i 
na pewno nie będę ich słuchał, kiedy mnie będą chcieli uczyć jak mam postępować i 
raczej z Paulem Johnsonem namawiał będę innych do odwracania się plecami od 
takich nauczycieli. Pozostanę więc raczej po stronie, jak to zgrabnie ujęli obrońcy 
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intelektualistów, "gawiedzi" czy też po stronie "polskiej bęcwałowatej prawicy (która) 
z pewnością czeka na rodzimą lustarcyjną wersję 'Intelektualistów'." 

Bo jest bęcwałem w oczach pana Baczyńskijastrunśpiewakwładyki każdy, 
kto odważa się zapytać nauczycieli: "jakie ty masz prawo mój samowładny mistrzu 
dyktować mi jak powinienem postępować. Jak się zachowywałeś i zachowujesz, czy 
nie kłamałeś nigdy i nie krzywdziłeś innych?" 

Bo jest bęcwałem w oczach Pana Baczyńskijastrunśpiewakwładyki każdy, 
kto nie chce się poddać bez wątpliwości i pytań lodowej pysze ludzi dumnych i 
zarozumiałych. 

Będę liczył żony każdemu, kto chce mnie uczyć jak powinienem żyć i kiedy 
przekonam się, że w swoim życiu nie postępuje on uczciwie, wygnam go do 
wszystkich diabłów i nie będę go słuchał. Będę liczył mu żony i kartkował jego 
dzieła, słuchał jego kompozycji, oglądał jego obrazy. Ale nawet, gdyby opromieniała 
go aureola geniuszu, wciąż będę uważał, że gdy zdradza żonę, postępuje źle. 

Jego nauce o dobru i z łu uwieść się nie dam. W tym względzie wolę 
słuchać innych nauczycieli. 

Krzysztof KoeNer 
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JERZY HASZCZYŃSKI 

SIEKIERA 
Dworzec autobusowy, sklecony z blachy falistej i jakiś cegłopodobnych 

materiałów, tonął w błocie. Przyszli podróżni przedostawali się doń, skacząc po 
rozrzuconych tu i ówdzie kawałkach płyt chodnikowych. Potem w podobny sposób, 
już z biletami w rękach lub z nadzieją na ich kupno u kierowcy, docierali do 
stanowisk, z których odjeżdżały autobusy. 
Stanowisko nr 5 oblegał zbity t łum, w którym co chwila wybuchały kłótnie, czasami 
kończące się szarpaniną. Dzieci, zagubione wśród dorosłych, zanosiły się płaczem, 
ksiądz nerwowo palił papierosa, stary wieśniak z trudem przytrzymywał zrolowany 
dywan, a dwie przekupki, niczym kwoki, osłaniały kosze pełne jabłek i przeklinały 
wszystko i wszystkich. 
Mikołaj trzymał się obok t łumu. Nie trzeba go było znać, by się zorientować, że po 
raz pierwszy wybiera się w samodzielną podróż; nie zajmował dobrej pozycji do 
ataku na autobus, a pozostałym oczekującym przyglądał się z mieszaniną 
zaciekawienia i niepokoju. Dopiero niedawno skończył czternaście lat, ale tylko 
pyzata buzia i puszkowaty zarost pod nosem zdradzały jego wiek, bo wzrostem 
przewyższał wielu mężczyzn stojących czy rozpychających się w tłumie. 

- No, jedzie wreszcie! - warknęła jedna z przekupek. 
- Znowu, kurwa, zapchany! - dodał jakiś mężczyzna. 

Podjechał zabrudzony autosan, jego koła zapadły się w dawno rozjeżdżone 
koleiny, trochę się pokołysał i zgasł mu silnik. 

Tłum rzucił się do przednich drzwi. 
- Uwaga, ja z dzieckiem! 
- Ja mam miesięczny! 
- O Jezu, rękę mi wyrwie. 
Kilku chłopców podeszło do tylnych drzwi. Najwyższy chwycił za klamkę. 
- Zamknął! - powiedział chłopak ze złością i po jeszcze jednym bezskutecznym 

szarpnięciu ruszył w kierunku grupy, która kłębiła się przy przednich, również 
zamkniętych drzwiach. 

Drzwi otworzyły się niespodziewanie i ukazał się w nich barczysty kierowca. 
Tłum zamilkł i przestał falować, momentalnie urwał się nawet płacz dzieci. 
Kierowca z uśmiechem rozejrzał się po twarzach oczekujących, przetrzymał ich 
trochę w niepewności i wreszcie powiedział: 

- Najpierw ci z biletami! 
Nad t łumem pojawiły się ręce wymachujące białymi skrawkami papieru. Dumnie 

powiewające na wietrze bilety zaczęły się szybko zbliżać do drzwi, by po chwili 
zniknąć wraz z właścicielami w przepastnym wnętrzu autobusu. 

- Teee, dziadek, z tym dywanem to taksówką, a nie autobusem! - krzyknął 
kierowca, a stary wieśniak zdjął czapkę, podrapał się w łysą czaszkę i trochę 
kulejąc pokornie się oddalił. 

Mikołaj wcisnął się do autobusu ostatni. Miał jeszcze kłopot z zamknięciem 
drzwi, bo wzmógł się wiatr. Wreszcie zamknął i przylgnął nosem do szyby. 

Autobus jechał prawie środkiem pustej szosy. Kierowca jedną ręką trzymał 
kierownicę, a drugą wydzierał z bloczka bilety i brał za nie pieniądze. Mikołaj ściskał 
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w dłoniach plecak i wytrwale wodził wzrokiem za regularnie pojawiającymi się 
słupami telegraficznymi. Nie wsłuchiwał się w rozmowy, które prowadzono w 
autobusie. 

Nagle na szosie zamajaczył w oddali jakiś punkt. Zbliżał się dość powoli, 
stopniowo nabierał kształtów pojazdu, jawiąc się w końcu jako ciągnik, który wlókł 
za sobą dwie przyczepy załadowane burakami cukrowymi. 
Gdy ciągnik był już tak blisko, że Mikołaj mógł dostrzec kolczyk w uchu 
traktorzystki, zaczął go wyprzedzać niewidoczny dotąd samochód z otwartym 
dachem. W samochodzie za kierownicą siedział rozbawiony mężczyzna w czarnym 
garniturze i szapoklaku na głowie, obok niego zaś dama w białej sukni i z długim 
welonem, który podczas wyprzedzania ciągnika nadął się jak żagiel. 

Traktorzystka i kierowca autobusu, wpatrzeni w welon-żagiel, zaczęli 
jednocześnie hamować. Traktor natychmiast stoczył się do rowu. Autobus dwoma 
kołami zjechał na żwirowe pobocze i zanim się zatrzymał, zarzuciło go jeszcze kilka 
razy. Z przechylonych przyczep buraki szerokimi strugami zwaliły się na ziemię, a 
samochód z otwartym dachem jakby nigdy nic pomknął dalej. 

Pasażerowie autobusu złorzecząc próbowali wstać, wygrzebać się spod innych 
przewróconych ciał. W czasie hamowania wysypały się wszystkie jabłka z koszów i 
poniewierały się teraz na podłodze. Gdzieś z tyłu rozlała się nalewka na wiśniach, a 
jej ostry zapach rozszedł się po całym autobusie. Doleciał nawet do kierowcy i 
brutalnie wyrwał go z odrętwienia. 

Mikołaj podniósł się trzymając w ręku jabłko. Zobaczył, że inni zbierali jabłka z 
podłogi i podawali przekupkom albo wrzucali je od razu do koszów. Dopiero teraz 
zaczęły do Mikołaja docierać urywki rozmów. 

- Młodość, młodość, panie, musi się wyszumieć! - komentował zdarzenie 
dobroduszny bezzębny staruszek z drugiego siedzenia za kierowcą. 

- Za forsę rodziców pewnie się rozbija - odkrzyknęła koścista blondyna -
Gówniarz! Wydaje mu się, że cały świat do niego należy. Takich to trzeba zamykać. 
Mikołaj ukradkiem wsunął jabłko do kieszeni i popatrzył na przekupki. 

- Od ślubu jechał i o mały włos żony by na noc poślubną nie dowiózł -
powiedziała jedna z nich, uśmiechając się rubasznie. 

- Może mu na tym - zaakcentowała jednoznacznie druga przekupka - wcale nie 
zależy. Teraz mężczyźni jacyś dziwni. Jak baby! 

Zaśmiały się obie. Po chwili pierwsza znacząco potrąciła łokciem drugą i zaczęła 
opowiadać. 

- Córka gajowego z Rudnej też miała za mąż wychodzić. W zeszłą sobotę. Tak, 
tak! Teść kupił im mieszkanie w Warszawie. Za bony. Mieli się przenosić. Ale gdzie 
tam, do ołtarza nawet nie doszła. Dzień wcześniej jakiś zbir ją w młodniaku 
napadł... 

- Napadł? - zapytała ciekawie druga. Mikołaj również zaczął się przysłuchiwać z 
większym zainteresowaniem. Obrócił głowę i podniósł wzrok. 

- Tak, napadł, gardło poderżnął i chciał zgwałcić. Całe szczęście, że drwale 
wracali z wyrębu, to żyje jeszcze. 

- W Rudnej, takie rzeczy!? To już strach z domu wychodzić. 
- Tak, tak, koło Rudnej. 
- Ale złapali go? 
- Gdzie tam! Posterunkowy był pijany, zanim zaczęli szukać, zrobiła się noc. Ani 

śladu po nim. Ani śladu... 
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Zaciekawione spojrzenie Mikołaja zetknęło się z karcącym spojrzeniem 
przekupki, która przerwała opowiadanie. Chłopiec nieśmiało spuścił wzrok i obrócił 
głowę w stronę okna. 

Zaczynała się wieś, kilka skromnych gospodarstw i geesowski sklep. 
- Wysiadają! - krzyknął ktoś. 

Autobus zatrzymał się kilkadziesiąt metrów przed przystankiem, na którym 
czekało kilka osób. 

- Szybko! - rozkazał kierowca - Bo zaraz tu, cholera, będą - mówił o ludziach, 
którzy biegli z przystanku w kierunku autobusu. 

Mikołaj zeskoczył na ziemię, za nim, już prawie w biegu, wysiedli jeszcze dwaj 
mężczyźni. Trzasnęły drzwi i autobus nie czekając na nowych pasażerów 
natychmiast odjechał. 

Mikołaj przez chwilę się rozglądał. Wyjął z kieszeni jabłko i łapczywie wbił w nie 
zęby. Od zagród dobiegło ujadanie psów, a szosą przejechała milicyjna nysa, 
strasząc stukotem naderwanego błotnika i dziurą po rozbitym reflektorze. Chłopiec, 
jakby czymś zaniepokojony, wyrzucił nadgryzione jabłko, rozpiął suwak w plecaku i 
wyjął z niego mapę. Wsłuchał się jeszcze w odgłos przelatującego odrzutowca, 
który właśnie przecinał niebo na pół, i ruszył powoli, porównując teren z mapą. 

Przy drewnianym, poczerniałym krzyżu z wyrżniętym na poziomym ramieniu 
napisem OD POŻARU CHROŃ NAS PANIE skręcił w piaszczystą drogę, która 
oddzielała ściernisko od nędznej łąki. 

Idąc patrzył na ślady opon rowerowych, które tworzyły na piasku niekończące 
się węże. Raz wyraźniejsze, raz prawie niewidoczne węże-ślady rozdwajały się co 
pewien czas i wykrzywiały, by po chwili połączyć się w prostą. Mikołaj obserwujący 
wciąż rysunki na piasku, dostrzegł nagle twórczynię jednego z nich - nowiutką 
czarną oponę. Podniósł wzrok i zorientował się, że dogonił pijanego chłopa na 
rowerze. Chłop wiózł koszyk pełen jaj i wielką kosę, której zakrzywione błyszczące 
ostrze drgało mu złowieszczo nad głową. 

- Do Czerwonego Boru to którędy? - spytał Mikołaj. 
Chłop nacisnął ręczny hamulec, z zaskakującą zgrabnością chwycił kosz, ratując 
jajka przed rozbiciem, zszedł z roweru i rzekł: 

- Do Czerwonego? A to prosto do lasu, potem w prawo i dojdziesz, synu, do 
takiej kapliczki - zamilkł, mocno wciągnął powietrze nosem i zaczął mówić szybciej -
i przy kapliczce też w prawo i potem cały czas trzymaj się tej drogi. Drogi wzdłuż 
rowu. A jak jesteś dobry w nogach, to może dogonisz drwali. Oni cię do Czerwonego 
podwiozą. 
Mikołaj starał się nie uronić żadnego słowa. 

- Tam i w prawo, tak? - spytał, a właściwie powiedział głośno do siebie, 
pokazując ręką w kierunku lasu. 

- Tak, tak - odpowiedział chłop kiwając głową. 
- Dziękuję! - rzucił już z oddali Mikołaj, chłop zaś nadal kiwał głową, opierając 

się o rower i ściskając w rękach koszyk jaj. 
Mikołaj biegł drogą, a ściślej jednym z dwóch pasów wyjeżdżonych przez koła 

samochodów czy wiejskich wozów. Z dużym wysiłkiem pokonywał wzmagający się 
wiatr. Nogawki jego spodni ocierały się czasem o mokrą trawę. Wtem potknął się o 
jakiś wystający korzeń. Zatrzymał się i rozejrzał podejrzliwie, jakby sądząc, że ktoś 
mu podstawił nogę lub rozciągnął linę w poprzek drogi. 

166 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



Dopiero teraz zauważył, że jest już w lesie:< Szczupłe sosny kołysały się z 
szumem, w który co chwilę wkradał się jakiś trzask - łamanych gałęzi czy 
pękających szyszek. Przez moment Mikołajowi wydawało się, że w oddali ktoś 
wysunął zza pnia kudłatą głowę. Lecz zaraz, gdy kudłata głowa oderwała się od 
drzewa i odleciała zapalczywie trzepocząc skrzydłami, odetchnął z ulgą i nawet się 
uśmiechnął. Znów zaczął iść, tym razem powoli i bacznie się rozglądając. 

Gdy mijał spróchniały płot i otoczone nim olbrzymie mrowisko, na którym 
pracowite owady rozprawiały się ze skórą zaskrońca, usłyszał donośny, fletowy 
głos - didliooo, didliooo, didlioch. Przystanął i znów doleciał do niego czysty śpiew -
didliooo, didliooo, didlioch. Wśród liści zagubionej pośród drzew iglastych leszczyny 
dostrzegł żółtozielony tułów i czarne skrzydła wilgi. Rak zamknął dzióbek, 
przechylił głowę, łypnął czerwonym okiem i błyskawicznie odfrunął. 

Chłopiec stał jeszcze przez chwilę pod drzewem, ale gdy zauważył, że czerwone 
słońce już prawie skryło się za horyzontem, prędko ruszył w dalszą drogę. 

Dobiegał do skrzyżowania przecinki z bardziej wyjeżdżonym, szerszym traktem. 
Po prawej stronie stała ogrodzona kolorowym płotem kamienna kapliczka z 
jarmarcznym wizerunkiem Matki Boskiej, przed którym stały odymione od świeczek 
naczynia i leżały sztuczne kwiaty. 

Chłopiec był już blisko kapliczki, gdy kilkanaście metrów za nią, między 
drzewami obok rowu, który ciągnął się równolegle do szerszej drogi, dojrzał nagle 
dwie postacie. Jedna z nich, w jasnym płaszczu i z bardzo naderwanym rękawem, 
leżała na ziemi nieruchomo. Znad niej powstawała z klęczek - jak partyzant znad 
zwłok zabitego kolegi - druga postać, ubrana w wojskową kurtkę. Mikołaj zauważył 
długą siekierę w jej prawej ręce i momentalnie przystanął. 
Człowiek w wojskowej kurtce zrobił kilka kroków w tył i odwrócił się. Okazał się 
młodym mężczyzną. Od razu spostrzegł Mikołaja i wbił w niego wzrok. Mikołaj 
cofnął się trochę i z taką siłą przylgnął do wielkiej sosny, jakby chciał z niej 
wycisnąć żywicę. 

Wtem mężczyzna energicznie ruszył w kierunku chłopca, zasłaniając mu leżącą 
postać. Mikołaj rozejrzał się nerwowo: wszędzie drzewa, same drzewa i ten 
zbliżający się mężczyzna z siekierą. Odwrócił się i najpierw nerwowymi, małymi 
krokami, a potem już truchtem zaczął uciekać drogą, którą przybiegł. 

- Poczekaj! - powiedział mężczyzna - Stój! - krzyknął bardzo ostro," bo to 
pierwsze nie poskutkowało. 

Mikołaj stanął jak wryty. Powoli odwracał głowę - znowu te drzewa i 
nadchodzący wysoki mężczyzna. Spojrzał najpierw na jego buty - przemoczone i 
brudne trampki, potem stopniowo podnosił wzrok - dżinsy, wojskowa kurtka, gołe 
ręce, w jednej siekiera, i wreszcie^ twarz. Nawet sympatyczna, ale o groźnym i 
nieufnym wyrazie. Twarz dwudziestokilkuletniego mężczyzny, krótko ostrzyżonego 
bruneta. 

Brunet zatrzymał się kilka kroków przed. Mikołajem. Przez dłuższą chwilę 
milczał, nie poruszał się i nieobecnym wzrokiem przyglądał się chłopcu. Sprawiał 
wrażenie, jakby interesowało go tylko to, by, nie odsłonić leżącej za kapliczką 
postaci. Mikołaj miętosił w ręku swoją mapę* Nagle otworzył usta i bezmyślnie 
spoglądając to na mapę, to na drogę, to na lekko kołyszące się ostrze siekiery, 
powiedział: 

- Nie wiem, czy dobrze idę?. 
- To zależy dokąd. - odparł spokojnie mężczyzna. Chyba się ucieszył, że 

chłopiec rozpoczął rozmowę. 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 167 



- Do Czerwonego Boru, to znaczy do ośrodka wczasowego w Czerwonym 
Borze... 

- Do grzybiarzy! - przerwał Mikołajowi brunet. - To niedaleko, ale jak się nie zna 
drogi... - mruknął pod nosem, a po chwili milczenia dodał już bardziej stanowczo. -
Bo ty przecież nie znasz drogi? 

- Nie za bardzo, właściwie to wcale nie znam. - powiedział Mikołaj i spojrzał w 
prawo, gdzie w odległości kilkudziesięciu metrów leżała postać w jasnym płaszczu. 

- Zaprowadzę cię! - prawie krzyknął mężczyzna i podniósł trochę siekierę. 
- Nieee! - pisnął Mikołaj. Oderwał wzrok od postaci leżącej w oddali i popatrzył 

błagalnie na bruneta. - To znaczy, wystarczy, jak mi pan powie, którędy mam iść. 
Mężczyzna przez chwilę milczał. Jak gdyby nigdy nic pogładził siekierą pokryty 
kilkudniowym zarostem policzek i wzniósł wzrok ku niebu. 

- A jak nie powiem? - odezwał się wreszcie, a zabrzmiało to jak pytanie o 
ostatnią wolę skazańca. 

- Tooo... - zastanawiał się przerażony Mikołaj - to zapytam kogoś innego. 
- Kogo? - mężczyzna wykrzywił ironicznie twarz - Milicjanta czy leśniczego? 
- Nieee, milicjanta to nie - chłopiec spojrzał na zwalone drzewo - Ani leśniczego 

też. 
- No to kogo? 
- Nie wiem kogo - pierwsza łza spłynęła po policzku Mikołaja - Może wrócę do 

wsi. 
- Wrócisz do wsi, ach tak - brunet pokiwał głową. - A po co? Możesz mi to 

wyjaśnić? 
- Nieee! Nie wiem po co! Nie wiem i niech mnie pan stąd puści! - Mikołaj natarł 

na mężczyznę z zaciśniętymi pięściami. 
- Ja cię wcale nie trzymam - powiedział mężczyzna i błyskawicznie odsunął się z 

linii ataku. Mikołaj trafił pięściami w próżnię, stracił równowagę i upadł jak długi. 
Przez jakiś czas chłopiec leżał na ziemi z twarzą ukrytą w dłoniach i trząsł się cały 
jak szczur po przypadkowej kąpieli. Mężczyzna stał obok i z wielką przyjemnością 
zaciągał się papierosem. 

- I co? Chcesz tu zostać? - zapytał wreszcie, gdy skończył już palić i schował 
niedopałek do kieszeni. 

- Nie! - wyszlochał chłopiec. 
- Więc na co czekasz? Już późno! Wstawaj mi zaraz i zbieraj się stąd, bo po 

ciemku jeszcze ci ktoś krzywdę zrobi - delikatnie trącił Mikołaja butem. - No, 
wstawaj! Wracaj do wsi, zawiadom sołtysa, komisariat czy kogo tam chcesz. Ja idę 
w odwrotną stronę. 

- Nie znam żadnego sołtysa! |. idę do rodziców. Do Czerwonego Boru. 
- Świetnie! To znaczy, że idziemy razem - tryumfował mężczyzna. - Wstawaj i 

ruszaj pierwszy! ' 
Mikołaj jeszcze chwilę się ociągał. Wreszcie wstał, z nadmierną jak na chłopca 

uwagą otrzepał spodnie, kurtkę i plecak i ruszył. Już chciał skręcać w prawo, tak jak 
poinstruował go pijany chłop na rowerze, gdy poczuł ciężką dłoń na swym karku. 

- Dokąd? - warknął mężczyzna i popchnął Mikołaja w drugą stronę. 
- My, my, myślałem, że drogą wzdłuż rowu w prawo - chłopiec wskazał ręką 

miejsce, gdzie zupełnie bez ruchu leżała postać w płaszczu z naderwanym 
rękawem. 

- My, my, myślałeś - mężczyzna wbił w Mikołaja świdrujący wzrok. Wpatrywał 
się w niego tak przenikliwie, że aż zrobił nieznacznego zeza. 
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- Pójdziemy na skróty! - odczytał z ust mężczyzny Mikołaj. 
Szli wąską ścieżką przez wrzosowisko, na jednym krańcu wypalone przez piorun. 

Mikołaj udając, że podziwia las po prawej i po lewej stronie wrzosowiska, zerkał na 
mężczyznę, który kroczył dwa metry za nim. Mężczyzna był zamyślony, szedł nie 
rozglądając się, czasami tylko głębiej westchnął. Wyglądałby nawet na łagodnego, 
gdyby nie ta siekiera. Odwrócona ostrzem w stronę chłopca zakołysała się 
złowrogo, gdy mężczyzna potknął się nie zauważywszy dołka z kałużą. 
Kiedy przechodzili koło dużego dębu, rozległ się skrzekliwy głos sroki. Mikołaj 
przystanął, przybrał życzliwy uśmiech, obrócił się w stronę bruneta i powiedział: 

- Widziałem wcześniej żółtą wilgę. 
Mężczyzna, jakby go wyrwano ze snu, rzucił okiem na półprawdziwy-

półprzybrany uśmiech Mikołaja. 
- Wilgę? - wymamrotał. - O tej porze roku to rzadkość. A ty znasz się na 

ornitologii? - przyjrzał sie chłopcu. 
- Na czym? 
- Czy znasz się na ptakach? Lubisz je? - uśmiechając się trochę ironicznie, a 

trochę przyjaźnie, spytał mężczyzna. 
- O tak, bardzo lubię - podchwycił Mikołaj - W zimie karmię sikorki. Jedna tak się 

przyzwyczaiła, że przychodziła codziennie. W ogóle się mnie nie bała. Gdy 
zapomniałem jej dołożyć słoniny, niecierpliwie stukała dzióbkiem w okno... Była 
taka ładna, a potem, a potem zjadł ją kot. To znaczy, chyba ją zjadł. 

- Chyba to mnie nabierasz? 
- Nie, to znaczy mama mi tak powiedziała. 
- To dobre! - zaśmiał się brunet - Miejski kot polujący na sikorkę! I to skutecznie! 

- mówił już całkiem ironicznie i uśmiechał się w podobny sposób nie pokazując przy 
tym zębów. Nagle uśmiech zamarł mu na ustach. 

- Brooonek! Kaaasia! Mam, maaam! - krzyknął ktoś nagle. 
Mężczyzna wprawnym ruchem zakrył lewą ręką usta zaskoczonemu Mikołajowi, 

prawą zaś mocno przycisnął go do siebie. Zmusił chłopca do kucnięcia za 
rozłożystym jałowcem. Obaj przylgnęli do krzaka. 

- Maaam! Ale wielki! - wrzeszczał zadowolony łysawy grubas koło czterdziestki 
w ortalionowym płaszczu i z koszem w prawej ręce. W lewej podnosił z 
nabożeństwem pięknego czerwonego koźlarza z białą nakrapianą nóżką, dłuższą 
od jego pulchnej dłoni. Do grubasa podbiegło dwoje dzieci, także w ortalionach i z 
koszami w rękach. 

Mikołaj zerwał dłoń, która zakrywała mu usta. Próbował wstać. 
- O co panu chodzi? - zapiszczał. 
Mężczyzna znowu przyłożył mu dłoń do ust. Mikołaj zaczął się szarpać. 

- Ratu... - chciał krzyknąć, ale twarda ręka chwyciła go za szczękę. Ugryzł 
mężczyznę w palec, aż ten jęknął i wypuścił siekierę z drugiej ręki. Po chwili uderzył 
Mikołaja w brzuch i warknął: 

- Cicho gówniarzu! Bo cię... 
- Gdzie znalazłeś, gdzie? - pytała grubasa Kasia. 
- Tam! - grubas z dumą wskazał na wysoką trawę pod sosną. 
- Trzeba przeszukać. Zawsze rosną w grupach - powiedział fachowo Bronek i 

cała trójka rozpoczęła przeglądanie pobliskich traw. 

-1 tak nic nikomu nie powiem! - wysapał Mikołaj, gdy znów udało mu się wyrwać 
brunetowi. 
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- O czym nie powiesz? - zacharczał mężczyzna. 
- No, że, no, że... - spojrzał na leżącą na ziemi siekierę. Jego spojrzenie 

przechwycił wściekły mężczyzna. - No, że pan... - próbował mówić dysząc i 
przełykając ślinę - Nic nie powiem! - wydusił wreszcie z siebie. 

- O sikorkach! Tak? - już prawie krzyknął mężczyzna i znowu zrobił zeza z dziką 
wściekłością wpatrując się w chłopca. Mikołaj zamarł. 

- Ktoś chyba krzyczał - powiedziała Kasia drapiąc się w udo. 
Grubas chwilę nasłuchiwał, rozejrzał się uważnie i wreszcie zawyrokował: 
- Nieee. Zdawało ci się. - Spojrzał jeszcze raz pod sosnę, potem na cennego 

grzyba. - Ten był jedyny. Wszystko wyzbierane. No, ruszamy! 

Brunet wyjrzał zza jałowca. Trójkę grzybiarzy już ledwo było widać. 
- Idziemy! - powiedział szorstko i obejrzał się w stronę chłopca, który dotykał 

butem trzonka siekiery. Mężczyzna chwycił siekierę i podstawił jej zabrudzone 
ziemią ostrze pod nos Mikołaja - No, idziemy! - powtórzył z tajemniczym 
uśmieszkiem na twarzy. Chłopiec wbił wzrok w ostrze siekiery i zobaczył na nim 
kilka swoich długich jasnych włosów, które drgały nieznośnie na wietrze. 
Mężczyzna popchnął Mikołaja i ruchem głowy wskazał mu drogę. - Zaprowadzę cię, 
zaprowadzę. - Bez przekonania odpowiedział na wyczytane w oczach chłopca 
pytanie. 

W milczeniu przedzierali się przez gęsty zagajnik. Mokre gałązki smagały ich po 
twarzach, a nad ich głowami, jak płomień za przenoszoną świecą, unosił się rój 
malutkich muszek, falujący prawie bezszelestnie. I tak jak płomień, kiedy trafi weń 
silny podmuch wiatru, wytrwale trzyma się życia, tak też za każdym razem, gdy 
chłopiec lub mężczyzna uderzali się ręką w policzek, kurcząc się i pęczniejąc na 
przemian, walczył o przetrwanie rój nieustępliwych owadów. 
Gdy doszli do następnego, starszego i rzadziej posadzonego zagajnika, Mikołaj 
przyśpieszył. Nie oglądając się, stawiał nienaturalnie długie kroki i już nawet nie 
przejmował się muszkami, nie odpędzał ich i nie zabijał. 

Nagle poczuł na swym ramieniu rękę mężczyzny. Trudno powiedzieć, bardziej 
zaskoczony czy przerażony, obrócił głowę i zobaczył nad sobą wznoszące się 
ostrze siekiery. Natychmiast przymknął z całej siły powieki i starał się jak najdłużej 
wytrzymać w bezpiecznej ciemności. Usłyszał jednak jakiś szelest, wbrew sobie 
otworzył oczy i zdrętwiał - siekiera wciąż była nad nim, była tak blisko. Wykonywała 
ruchy w górę i w dół. Wtem odbiła jakiś zabłąkany promień zachodzącego słońca i 
ten krótki błysk wyrwał Mikołaja z odrętwienia. Pilnując wzrokiem ostrza siekiery, 
kątem oka zerknął na twarz mężczyzny. Mężczyzna uśmiechał się ni to tajemniczo, 
ni to życzliwie. Chłopiec odważył się oderwać wzrok od siekiery i spojrzał na całość, 
na bruneta i na siekierę razem. Ostrze wyraźnie coś wskazywało, wskazywało coś 
w górze. Mikołaj podniósł głowę i sam się uśmiechnął; między czubki sosen 
wciśnięta była ambona myśliwska, całkiem dobrze zamaskowana. 

- Wysoko! - powiedział chłopiec, głęboko wzdychając. 
- Boisz się? - zadrwił brunet, nie wiadomo, czy tylko z ostatniego stwierdzenia 

Mikołaja. 
- Nieee, raczej nie. A pan? 
- Ja? Skądże! Byłem tam już wiele razy. Piękny widok, szczególnie o tej porze. 

Chcesz zobaczyć? 
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- Nie. To znaczy chciałbym, ale robi się już ciemno. Wolałbym dojść przed 
zmrokiem. - Drobnymi krokami zaczął się cofać. 

- Sam i tak nie trafisz. No, chyba, że znasz jednak drogę. - Mężczyzna wpił się 
wzrokiem w chłopca. 

- Uhm... - zaprzeczył głową znowu poddenerwowany Mikołaj. 
- Wejdziemy. Nie będziesz żałował, naprawdę piękny widok. Może uda nam się 

podpatrzyć jakieś zwierzęta albo jakiegoś rzadkiego ptaka. 
- Nieee! I wie pan co? Mam już dość tych wszystkich ptaków, zwierząt, tego 

całego lasu. I pana z tą cholerną siekierą też. 
Zmarszczywszy lekko brwi brunet przyjrzał się chłopcu. Po chwili w miarę 

spokojnie powiedział: 
- Wchodzimy! 

- Nie, nie, nigdzie nie wchodzimy. - Mikołaj oparł się plecami o drzewo. -
Przynajmniej ja nie wchodzę - dodał wbiwszy pięty w ziemię. 

- Właź! Właź pierwszy! - mężczyzna dopadł chłopca, złapał go za poły kurtki i 
popchnął w kierunku drabiny, po której wchodziło się na ambonę. - Mówię ci, właź! 
Chłopiec chwycił jedną ręką szczebel na wysokości swoich oczu i trwożliwie obejrzał 
się na mężczyznę. Zobaczywszy jego srogą twarz i siekierę, która podpierała brodę 
bruneta, Mikołaj przytrzymał się mocno i pierwsze kilka szczebli pokonał bardzo 
szybko, nie patrząc w dół. Gdy chwytał następny, ten oderwał się z jednej strony i 
Mikołaj omal nie spadł na ziemię. - Kurczę! - zaklął niewinnie pod nosem. Spojrzał 
pod siebie - ależ wysoko! Znacznie wyżej, niż się wydawało z dołu. A nie był to 
wcale koniec; pozostało jeszcze kilka szczebli. 

Mężczyzna również zaczął się wspinać, szło mu to jednak dużo gorzej, bo 
trzymał w ręku siekierę. 

Mikołaj stanął na ostatnim szczeblu, ale zamiast wdrapywać się na platformę 
ambony, złapał się mocno za wystającą z niej belkę i zerknął w dół. Mężczyzna był 
trzy szczeble niżej i zajęty wspinaczką nie patrzył na Mikołaja. 
Nagle chłopiec opuścił jedną nogę. Już prawie dotykał włosów mężczyzny, gdy 
brunet spojrzał w górę i zauważył nad swoją głową but Mikołaja. 

- Nooo, śmiało! Kopnij! - powiedział ze spokojem. 
Mikołaj jak niepyszny cofnął nogę i wszedł na platformę ambony. 

Z góry roztaczał się widok na prostokątną polanę, której istnienie zaskoczyło 
Mikołaja. Mężczyzna wyjął z kieszeni papierosa i ukucnął za drewnianą barierą, by 
zapalić zapałkę. 

Paląc papierosa powiedział z lekkim uśmiechem: 
- Zobacz! 
Chłopiec bezwiednie spojrzał tam, gdzie ruchem głowy wskazywał mężczyzna. 
Na skraju polany dwie sarny zapalczywie skubały liście samotnej małej brzózki, 

która wysiała się tam zapewne sama, któż bowiem sadziłby ją między stalowymi 
nogami słupa elektrycznego. Chłopiec aż rozdziawił usta przyglądając się sarnom. -
Ale śliczne! - szepnął - Naprawdę są śliczne. Nigdy jeszcze nie widziałem takich na 
wolności. - Cieszył się, ale dosyć krótko, bo nagle zaskrzypiała bariera, o którą 
oparł się mężczyzna. Mikołaj błyskawicznie oderwał wzrok od saren, zmierzył 
odległość w dół i popatrzył na mężczyznę, jakby wietrząc jakiś podstęp. Mężczyzna 
jednak w spokoju wypuszczał nosem dym z papierosa i przyglądał się zwierzętom. 
Jedna z saren podniosła głowę i zaczęła nasłuchiwać. Po chwili obie w kilku susach 
zniknęły w ciemnym lesie. 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 171 



Do stojących na ambonie dobiegł jakiś warkot, a po chwiii na drodze pod lasem 
ujrzeli traktor, który wlókł za sobą drewniany wóz, taki, jaki zazwyczaj ciągną konie. 
Na wozie siedziało sześciu mężczyzn w waciakach, z piłami spalinowymi i 
siekierami. 

- To drwale! Jadą do Czerwonego Boru. - Powiedział radośnie chłopiec i zbliżył 
się do drabiny. 

- Być może - rzekł szorstko mężczyzna. - Ale my nie jedziemy! - dmuchnął 
Mikołajowi dymem w twarz i zagrodził mu drogę. Dopalił papierosa, zgasił go w 
palcach i niedopałek schował do kieszeni. 

Szli szybko przez las. Było już prawie ciemno, ledwo widzieli zarys drogi, więc 
gdy niespodziewanie skręcała, zbaczali z niej i zaplątywali się w kolczaste krzewy 
jeżyn. 

- Wiesz, ja też mam dość tego lasu - powiedział niespodziewanie brunet, którego 
twarzy Mikołaj nie widział. 

- Mnie też to wszystko wkurza. I na dodatek od ponad tygodnia z nikim nie 
rozmawiałem - rozczulił się. 

- A co, jest tu pan pustelnikiem? - odważył się niby-niewinnie spytać Mikołaj, 
wyskubując jeżynowy kolec z dłoni. 

- Pustelnikiem? - zgorzkniałe zapiszczał brunet - chyba kpisz. Bez towarzystwa 
nie umiem wytrzymać nawet kilku godzin. 

- To dlaczego pan tu jest? 
- Dlaczego? Dlaczego! I tak tego nie zrozumiesz. 
- Sądzi pan? 
- Taaak. - odparł mężczyzna i po chwili milczenia zapytał - A ty kim chciałbyś 

być? Jako kto chciałbyś pracować, co? 
- Ja? No, najbardziej to informatykiem. 
- Programować komputery, tak? 
- No właśnie! - ucieszył się Mikołaj. 
- A żołnierzem? Żołnierzem chciałbyś być? 
- Nie - zastanawiał się chłopiec - teraz to już raczej nie. 
- No właśnie! - westchnął brunet. 

Między sosnami trochę się przejaśniło, najwyraźniej las się kończył. Mężczyzna 
przystanął i Mikołaj przyjrzał się jego twarzy. Jakiś żądny krwi owad, samica komara 
czy bezpłciowy giez, zostawił na twarzy bruneta wypukły ślad, który wyglądał jak 
martwe trzecie oko, umieszczone tam przypadkowo i niesymetrycznie. Chłopiec nie 
mógł oderwać wzroku od śladu przyciągającego swą gładką wypukłością wszystkie 
wiązki światła, którym udało się przecisnąć między gałęziami drzew. Onieśmielony 
sytuacją mężczyzna zakrył ręką policzek i nienaturalnie szybko ruszył w kierunku, z 
którego przebijał się odblask zachodzącego słońca. 

- Pójdziemy tam! - powiedział mężczyzna, gdy wyszli już z lasu, wskazując na 
kolonię domków letniskowych. 
- Ale po co mamy tam właściwie iść? - spytał zmęczony chłopiec. - Znowu mam coś 
oglądać? - spojrzał z wyrzutem na mężczyznę, ale ten stał niewzruszony i milczał. -
Już mam naprawdę dosyć. Naprawdę... Rodzice się pewnie niepokoją. 

- Potem cię zaprowadzę - wyszeptał mężczyzna. 
- Potem, potem, ciągle potem. Chcę już teraz. Ciąga mnie pan po tym lesie. Po 

co to? Może od razu mnie pan walnie tą siekierą. 
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- Walnąć? Siekierą? - mężczyzna spojrzał na nią i uśmiechnął się nieznacznie. 
Wtem zamachnął się i rzucił ją w górę. Wykonała w powietrzu kilka obrotów i z 
impetem wbiła się ostrzem w kulistą kępę mchu rozrywając ją na strzępy. Brunet 
wziął siekierę ponownie do ręki, zaczął gwizdać znany mu zapewne z filmu 
fragment Wagnerowskiej "Walkirii" i ruszył nie oglądając się na Mikołaja. 

Szli wzdłuż drewnianego płotu. Przy stylizowanej na kowbojską bramie brunet 
zatrzymał się i powiedział: 

- Coś ci pokażę. Wchodź. 
- Nie chcę! - chłopiec spojrzał na furtkę, na której wisiała elegancka chromowana 

kłódka. - Mówiłem już, nie chcę! 
- Przełaź! - brunet krzyknął, choć bez większej złości, a zaraz dodał jeszcze 

spokojniej: - Zobaczysz, jak mieszkam.... Może jesteś głodny? 
- Nieee! Nie jestem głodny i niczego nie chcę oglądać. 
- Nie marudź! Przełaź! - teraz już pchnął Mikołaja i groźnie na niego spojrzał. 

Mikołaj chwycił się sztachety i z trudem wspiął na płot. Gdy znalazł się po 
drugiej stronie, ujrzał typową podmiejską działkę z małym domkiem letniskowym 
otoczonym mieszaniną roślin leśnych i ogrodowych. 

- Co, boi się pan złodziei? - zakpił Mikołaj patrząc na żelazne sztaby, które 
zabezpieczały okiennice domku. 
Mężczyzna przyjrzał mu się mrużąc oczy. Nie odpowiedział. Chłopiec odwrócił 
wzrok i spojrzał na lekko przegniłe kiście winogron, które zwisały z drewnianej kratki 
rozpostartej między ścianą domu a trawnikiem. 

W milczeniu zaczęli okrążać dom. 
- Tu mieszkam - odezwał się wreszcie brunet, gdy doszli do oszklonej werandy. 

Z ogromnej ławy zwisał śpiwór z do połowy otwartym zardzewiałym suwakiem. Przy 
ławie stał wykonany z grubego płótna zielony plecak ze skórzanymi trokami i 
masywnymi okuciami z jednej strony i bambusowym stelażem z drugiej. Trochę 
dalej, na kamiennym schodku leżał nasiąknięty wodą chleb, przy nim wyszczerbiony 
nóż i pusta puszka po szprotkach, na której widać było ślady po żmudnych próbach 
jej otwarcia. 

- Przytulnie tu - burknął chłopiec obejrzawszy to wszystko. 
Mężczyzna znów nie odpowiedział, chyba machinalnie przesunął dłoń po 

trzonku siekiery. 
- Chodźmy tam za róg - wskazał mężczyzna. 

Przeszli obok prowizorycznego ogniska i minęli róg domku. Przy bocznej ścianie 
ustawione były bale, obok których stał duży, dębowy pień do rąbania drzewa. Do 
pnia przylegał kopiec liści, głównie brzozowych, bo brzóz rosło tutaj najwięcej. 
Mężczyzna zatrzymał się gwałtownie przy pniu, uderzył weń lekko ostrzem siekiery i 
powiedział: 

- To właśnie to, po co tu przyszliśmy. 
Mikołaj nerwowo przerzucał wzrok z pnia na kopiec liści, z kopca na siekierę i z 
siekiery na pień, na którym dostrzegł rdzawą plamę. - Taaak? - wydusił wreszcie z 
siebie ledwo słyszalnym głosem. 

- No, nie bój się - mężczyzna podszedł do niego i popchnął go w kierunku pnia i 
kopca - No, kucnij! 

- Nie! 
- No, kucnij! - mówił dosyć spokojnie brunet - Przeszukaj! 
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Chłopiec kucnął obok pnia, ale zamiast przeszukiwać kopiec, obejrzał się za 
siebie i zaczął obserwować siekierę. Skupił się wyłącznie na niej. Wpatrywał się w 
jej smukły, wypolerowany trzonek, kiedy się wznosiła, i w nie całkiem symetrycznie 
wykute ostrze, gdy zatrzymała się na wysokości twarzy mężczyzny. Chwilę trwała w 
bezruchu, a chłopcu się wydawało, że wsłuchiwała się w odgłosy jego 
przyśpieszonego oddechu, który czasami przechodził w sapanie. Nagle drgnęła, 
obróciła się nieznacznie i podrapała mężczyznę obuchem w zarośnięty policzek. 
Mikołaj wziął w garść trochę liści i rzucił je na wiatr, jakby chciał wprowadzić 
siekierę w błąd. Ona jednak wcale się nim nie interesowała, spoczęła u nogi 
mężczyzny, prężąc się trzonkiem ku niebu. Nie wyglądała tam groźnie. 

Mężczyzna nie troszcząc się o siekierę, wyjął z kieszeni papierosa, rozprostował 
go w palcach, zagrzechotał pudełkiem zapałek, które musiało już być prawie puste, 
i spróbował wykrzesać ogień, ale nieustępliwy wiatr zgasił zapałkę, gdy tylko 
oderwała się od draski z wątłym płomieniem unoszącym się wokół łebka. Gdy 
wypalona zapałka spadła na ziemię, mężczyzna odwrócił się plecami do wiatru, 
zgarbił sylwetkę i przystawił do ust skulone dłonie, w których ukrywał pudełko i 
następną, być może ostatnią zapałkę. 

Mikołaj usłyszał szelest przesuwającej się po drasce zapałki i ujrzał czerwono-
żółtą poświatę drgającą wokół głowy mężczyzny, która z tyłu wyglądała jak 
gigantyczna makówka, w pełni dojrzała i gotowa do ścięcia. Chłopiec uśmiechnął 
się przebiegle i rozejrzał wokół: las ciemniał w oddali, pień sterczał obok kopca liści, 
a siekiera stała przy nogach bruneta. Chwycił ją i z całej siły uderzył wprost w kark 
właśnie odwracającego się mężczyzny, który już wypuszczał nosem dym. 

Upadając mężczyzna zrobił jeszcze mocny wydech, któremu towarzyszyły 
niezrozumiałe charczenie i bulgot. Dym ułożył się na wysokości oczu chłopca w 
kształt barana bez nóg i rogów, ale z wydatnym ogonem, i przez nienaturalnie długą 
chwilę unosił się nad leżącą i stękającą sylwetką, falował nad nią wbrew powiewom 
wiatru. 

Chłopiec spojrzał na leżącego, który teraz nie przypominał mu już człowieka. Z 
dziką radością uderzył jeszcze raz i natychmiast odrzucił siekierę. Odgłos jej 
upadku zagłuszyło miauczenie dwóch kotów, które nie wiadomo skąd wzięły się na 
tej działce. Duże, ale wychudzone koty, strosząc karki, skradały się do nie 
wydającej już z siebie żadnych dźwięków sylwetki, którą Mikołaj zaczął zarzucać 
liśćmi. 

Koty zamilkły i chłopiec trochę się uspokoił. Klęknął, wziął w rękę siekierę, 
przyjrzał się jej z dziwnym uśmiechem. Powoli wstał, kopnął leżącego, lecz ten nie 
zareagował. Kopnął też w zmniejszony już nieco kopiec liści. Po tym kopnięciu coś 
nieoczekiwanie wytoczyło się spod liści i poturlało w ciemność. Mikołaj rzucił się na 
poszukiwania i zaczął przeczesywać trawę obiema rękami. 

Wreszcie znalazł. Znalazł wielkie soczyste jabłko, z czarną plamką przy ogonku. 
Popatrzył na nie i doniosłe zawył. Spojrzał jeszcze na trupa i rozpoczął szaleńczy 
bieg z siekierą w jednej i jabłkiem w drugiej ręce. 

Płakał i biegł co tchu przez ciemny las. Dobiegł do rozdroża i zauważył 
kapliczkę oświetloną przez drgające światło znicza. Zatrzymał się przy kapliczce, 
wszedł między drzewa, potykając się doszedł do miejsca obok rowu, gdzie 
wcześniej leżał człowiek w jasnym płaszczu. Teraz nie było tam nikogo. 
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Wtem zza drzewa wytoczył się na Mikołaja wysoki mężczyzna. Chłopiec zawył i 
odskoczył jak smagnięty batem. Spojrzał na urwany rękaw jasnego płaszcza. 
Zaczął histerycznie łkać i rzucił mężczyźnie siekierę pod nogi. 
- Moja siekiera! - wybełkotał jeszcze nie w pełni trzeźwy mężczyzna w płaszczu. 
Nagle chwycił Mikołaja za gardło i już wyraźnie powiedział - Złodzieju! Ty mały 
złodzieju! 

Jerzy Haszczyński 
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KAROLINA PREWĘCKA 

BŁYSKMAJSTER 
Mietek Wasiela był małym chłopcem , kiedy piorun uderzył w rodzinny dom i 
objął go płomieniem. Zginął wtedy starszy brat, Kazik. Rodzice nie chcieli na 
powrót docierać do Ameryki. Odbudowali się na Kujawach, we wsi Lubrańczyk. 
Mietek ma ponad 60 lat. Od dawna jest leczony psychiatrycznie. Ze 
szpitalnych doświadczeń, z uśmiechem, wspomina jedynie pielęgniarki z 
warkoczykami. Zatruwano go tym, "co spadło na Hiroszimę: z jądra, wodoru i 
atomu". Wciąż jednak jest "więcej niż glob, niebo i ziemia". "Ja jestem obrót. 
Minerał. Pokropią mnie hizopem i stanę się bielszy jak śnieg. Naświetlam." Żyje 
za miastem, za torami, za mostem, na wzgórzu, najbliższy sąsiad mieszka za 
daleko; w rozwalającym się domu, bez światła, obok studni bez wody, tylko z kotem 
Waldusiem od szczurów. Żaden sprzęt nie stoi przy ścianie, jakby nie istniały 
kąty, do których można by było je przysunąć. "Wolne" ściany potrzebne są na 
"realizacje ołtarzy". Wiszą gęsto, jeden przy drugim. Dokomponowywane przez 
wiele lat, z wyczuciem symetrii i idealnych podziałów; tworzone z luster, krzyży, 
świec, różańców, oproszonych bombek, sreberek, "włosów anielskich", butelek, 
flakonów po perfumach, zdjęć, wycinków z gazet, opakowań po towarach, 
wstęg z napisami "Nowożeńcom..." i "Ostatnie pożegnanie", zegarków, 
dewocyjnych obrazków. Opisuje: "Realizuję ołtarze z takiego mistyku, takiego fiu 
(podnosi przy tym rękę, zamyka oczy i głową "sięga nieba"), z fiu są też gwiazdy". 
"Realizować mogę tylko wtedy, gdy zdarza mi się przebłysk, gdy nie ma żadnego 
wstydu i zaparcia w sobie". Dom Mietka stał się "najważniejszą świątynią na 
Ziemi", "bazyliką lepszą niż Watykan". Czeka najpierw na "mądrych" z 
pobliskiego Lubrańca, na burmistrza i lekarza. Mają się przejrzeć w jego 
lustrach i błyskotkach. Po nich przyjdą następni i następni, aż cała ludzkość 
Przejrzy i się Odrodzi - "powiedziane w zaniku, w południu i w równiku". Mietek 
czeka już długo, denerwuje się, że nikt nie rozumie jego istnienia "myślanego 
od początku świata", "misji Odkupiciela", którą spełnia. "Ja mógłbym im 
Kalifornię uczynić, słońce i deszcz na przemian, na urodzaj. Żółte bałwany, 
piękne kumulusy na niebie". "Mogę śpiewać tak cudnie przy tym, że nawet 
Uniwersytet Jagielloński nie pojmie, o co mi chodzi. Jakieś pianino mam w sobie. 
Balsamy śpiewam. Śpiewam je florze i faunie, to jest oliwa dla Boga." Przez 
szpary w oknach Mietkowej chałupy wpada wiatr. Ołtarze migoczą, pobrzękują i 
dźwięczą. Niektóre ich fragmenty sam wprawia w ruch, wędrują "za słoneczkiem", 
nie znoszą ciemności, potrzebują światła, by świecić. W ten sposób, niczym 
Gwiazda Betlejemska, mają naprowadzać. Blaskiem bijącym od "ołtarzy" mają 
wskazywać miejsce szczególne. W przedsionku, z boku, gospodarz umocował na 
ścianie woreczek. Przeznaczył go na grzechy przybyszów. Pod woreczkiem leży 
dla nich wycieraczka - wetrą w nią duchowe brudy. Przez środek ściany, na 
wprost wejściowych drzwi, od sufitu do podłogi, przebiegają przyłożone do 
siebie, jeden na drugim, dwa krzyże. Na górnym, mniejszym, wiszą obcęgi -
dla Mietka wyobrażenie węża, czyli grzechu. Tuż nad podłogą buja się lampka 
naftowa - rozbłyśnie w chwili Oświecenia ludzkości. W zamieszkałej izbie z 
paleniskiem, Mietek pokazał na jednym "ołtarzu" swoje zhierarchizowanie świata i 
wszechświata - w pionowym układzie, od góry ku dołowi: krzyż, wizerunek chrztu 
Chrystusa (podobny jest w ołtarzu głównym miejscowego kościoła), zdjęcie 

176 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



siebie samego otoczone aureolą z choinkowego łańcucha, kompozycja z 
podobizn członków rodziny, obcych i wszyscy święci na obrazkach. W zimnym 
pomieszczeniu uwija się Walduś. Zdjęcie papieża Jana Pawła II wisi nisko. Ściany 
są uboższe, ascetyczne. Na podłodze stoją flakoniki po perfumach - w Mietkowej 
symbolice odpowiadają przelewaniu pustego w próżne. Przestrzeń wypełniają dwa 
stoły. Na jednym, przykrytym obrusem o złotawym odcieniu, Wasiela 
porozstawiał butelki po śmietanie pomalowane na złoto. Wetknął w nie świece. 
Taki zestaw nazwał "szczepem". Każdy powstaje dla konkretnej osoby. Jest 
solidny u podstawy, a strzelisty ku górze. Jeśli obdarowany nim jest osobą 
"godną", zapewnia mu zdrowie, mądrość i ciągłość pokoleń. Jeśli zaś nie 
spełnia oczekiwań, Mietek przewraca jego szczep. Leżą poniewierane 
szczepy: burmistrza i lekarza. Drugi stół pokrywa biała płachta i wszystkie 
elementy na nim są białe. Biel przeznacza Mietek dla tych, co przebywają w 
szpitalach psychiatrycznych. Białe szczepy, pełne "bumbulków" - kawałków 
sreberka pomiętych w kształty pastylek, stoją pomiędzy zegarkami. Ich wskazówki 
zatrzymane są na godzinie szóstej - 'to żandarmy" - zastygli w pionie, na baczność, 
pilnujący pomieszczeń dla chorych. Mietek spogląda na niebo. Czeka na 
samoloty. "Piloci z góry Całość obserwują i naciągają na taśmy. Potem pokazują 
ważnym ministrom, Warszawie i zagranicy. Wiozą do Ameryki, do Azji i na biegun. 
Jak ludzkość o mnie się dowie, będzie Wybawiona. Ja świecę, balsamuję." 
Lubrańczyk i Lubraniec nie reagują. Mietek po raz kolejny daje rodzinnym 
stronom szansę: "Już przy ostatniej wojnie Adolf i Berlin podkreślili, że ma tu być 
doszczętne zniszczenie, ale ze mną się liczyli i dali spokój." Jako istota boska, 
Mietek nigdy nie umrze. Jeśli siłą zakopią go żywcem, to ciało jego pójdzie na 
pioruny. Zatrzęśnie się lustrzana świątynia. Z Lubrańca nikt już nie zrobi Kalifornii. 

Karolina Prewęcka 
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JAROSŁAW MICHALAK 

N I E C H I J A T O O P O W I E M 

Metodą, którą posłużył się Bóg 
przy stwarzaniu świata, był przypadek. 
Bóg fantazjował. 
Obstawił siódemkę na wielkim kole czasu, 
a czas mu sprzyjał, 
jak sprzyja wszystkim dziełom nieprawdopodobnym. 

Bóg zamknął oczy, 
wirującą Ziemię trafił palcem 
i pojawiłem się ja. 

Mój Boże, 
przecież to dowcip z nieskończoną brodą. 

* * * 

"Non omnis moriar" - nie ma się czym chwalić. 
Zostało tyle, co po Ali Babie: 
rzeczy, których nie dało się wynieść z Sezamu. 
Nic. Mało. Wszystko, co odrzucone. 
Ślady po przeprowadzce. Sieci po połowie. 

Jarosław Michalak 
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KINGA M. ROLNA 

NARKOTYCZNA OSOBOWOŚĆ NASZYCH CZASÓW 

Zmienić świadomość. Na chwilę przestać być sobą lub też poznać to, co zazwyczaj 
jest niedostępne. Zaktywizować uśpioną część umysłu; uśpić tę szarą, codzienną, 
racjonalną. Znudzony sobą człowiek sięga po coraz to nowsze środki w nadziei, że 
coś odkryje, że uda mu się wykorzystać całkowicie potencjał własnej inteligencji. 
Pobudzić mózg, wedrzeć się do jego uśpionych dotąd, niedostępnych zakamarków. 

Wyznawcy wschodnich religii twierdzą, że to ich bóg stworzył "magiczne 
zioła", które niedoskonałemu człowiekowi pozwalają, choć na chwilę, poznać boską 
istotę. W ten sposób starają się oni udowodnić tezę, że narkotyk istniał "od 
zawsze". Są jednak i tacy, którzy uważają, że narkotyki i uzależnienie to choroba 
ostatnich stuleci, że zdolny do tego był tylko zupełnie zdezorientowany mieszkaniec 
stechnicyzowanego świata. 

Narkotyk to substancja, od której trudno jest się nie uzależnić. Nawet w 
podświadomości narkomana jest jakieś tabu przestrzegające przed 
niebezpieczeństwem zażywania tego typu środków. Dlatego każdy narkoman tworzy 
własną teorię uzasadniającą "konieczność" sięgnięcia po haszysz, opium czy LSD. 
Nie ma dwóch takich samych narkomanów, podobnie jak i różne są powody, które 
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"zmuszają" do brania. Ogólnie można jednak powiedzieć, że zawsze pojawia się 
jakiś brak. Najczęściej brak wiary w samego siebie, w możliwości innego żyda lub 
we własne zdolności twórcze. 

Narkoman z lat 60. cierpiał na brak wolności, ograniczało go życie, a on 
chciał lepiej poznać samego siebie, poczuć więź z innymi ludźmi. Dziwnym trafem 
połączył więc ćpanie z filozofią Wschodu i medytacją. W swoim nałogu szukał 
wyzwolenia. Branie oznaczało realizowanie idei wolności osobistej, nieograniczone 
przez nikogo zabijanie samego siebie. Wolny wybór, o którym jeszcze na początku 
można było mówić, z czasem stawał się koniecznością, pojawił się przymus 
zażywania narkotyków, przymus myślenia, o tym skąd wziąć następną porcję. Im 
dłużej brał, tym bardziej mógł się przekonać, że filozofia i narkomania nijak się do 
siebie mają, lecz wtedy zwykle za późno było na jakiekolwiek zmiany. Brakowało 
energii i zdrowia. 

Przedstawiciel następnego pokolenia chorował na brak poczucia 
bezpieczeństwa, ciągle czuł się zagrożony, nie wytrzymywał psychicznie. Brał 
różne środki tylko po to, aby na chwilę się oszołomić i zapomnieć o rzeczywistości. 

Dzisiejszy ćpun dysponuje bogatym laboratorium pełnym syntetycznych 
środków odurzających. Zażywa głównie amfetaminę, przy pomocy której próbuje 
dogonić świat (cierpi na brak czasu) lub LSD, po to, aby na chwilę odpocząć i 
"popodróżować po sobie". 

Narkotyk to substancja tajemnicza, o niezwykłych właściwościach, może 
przynieść siłę i ekstazę, równie dobrze chorobę psychiczną i śmierć. Narkotyków nie 
można używać "kulturalnie", podobnie jak to się robi z alkoholem. W ich przypadku 
każde użycie jest już nadużyciem i kończy się uzależnieniem psychiki lub da ła . 
Nałóg pojawia się niezależnie od tego, kto i z jakich powodów bierze środki 
odurzające. Narkomanem zostaje równie dobrze infantylny nastolatek, który próbuje 
na chwilę się oszołomić, jak i dojrzały artysta "poszukujący" w używce natchnienia. 
Problem tylko w tym, czy narkotyki to substancje niszczące czy wspomagające 
rozwój? W "Sztucznych rajach" Baudelaire opisuje pewne przyjęcie, na którym żywo 
omawiano ten problem. Wszystkiemu temu przysłuchiwał się Balzac, który wyglądał 
na żywo zainteresowanego działaniem narkotyków na psychikę. Kiedy jednak 
zaproponowano mu spróbowanie, obejrzał, powąchał i podziękował. Człowiek 
rozwija się poprzez pracę i tworzenie. Narkotyki uniemożliwiają i jedno, i drugie. 
Znika wola życia i szanse na rozwój. 

. Jeszcze nie tak dawno mówiono o lekkich i twardych narkotykach. Te 
pierwsze (marihuana, haszysz, LSD) miały swoich wyznawców wśród pisarzy, 
plastyków, studentów. Te twardsze (heroina, kokaina) zostawiano "marginesowi". 
Dzięki tak wysoce postawionym protektorom, LSD i marihuana doczekały się 
własnej filozofii (lub religii jak ktoś woli) brania. W dużej mierze przyczynili się do 
tego Aldous Huxley i Timothy Leary - "kapłan" psychodelicznej religii. Według niego 
LSD nie tylko nie szkodzi, lecz wręcz przedwnie, pomaga człowiekowi w rozwoju 
własnej świadomości. Leary przez długi czas prowadził w tajemnicy badania na 
400 ochotnikach wybranych spośród studentów. Podawał im różne i lośd LSD, robił 
testy, badał wpływ środka na psychikę. Eksperyment został nagle przerwany 
samobójstwem jednego z uczestników, a Leary został zawieszony w swojej 
"naukowej" działalności na parę lat. Po jakimś czasie znów wrócił do pracy, tym 
razem próbując przekonać psychiatrów o skutecznośd narkotyków 
halucynogennych w leczeniu chorób psychicznych. Tego typu próby poczyniono w 
nowojorskim Centrum Badawczym Zdrowia Psychicznego, gdzie LSD podano grupie 
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neurotyków. Oczekiwano, że narkotyk pomoże skrócić czas terapii i pomoże 
pacjentom dokonać wglądu we własne przeżycia. Okazało się, że narkotyk 
pomagał tworzyć wizje, stawiać hipotezy, jednak zamiast przybliżać ludzi do 
własnego Ja, oddalał ich. 

W programie badawczym LSD wziął również udział Huxley, który miał 
"ukazać nowe oblicze tajemniczego środka". Huxley nie był zainteresowany 
badaniem toksyczności czy też leczniczego wpływu LSD na zaburzenia psychiczne. 
Pociągały go jedynie możliwości "poszerzenia horyzontów myśli i wyobraźni" przy 
pomocy sztucznej substancji. Przez długi okres żył pełen poczucia niższości wobec 
szaleńców i wizjonerów . Narkotyk dawał mu szansę - jak twierdził - przeżycia tego, 
co widzą tylko nieliczni. Z tego zachwytu nad meskaliną i LSD powstały "Drzwi 
percepcji", lektura podstawowa dla spragnionych psychodelicznych przeżyć 
hippisów. W ten sposób Huxley miał swój udział w narkotycznej ewangelizacji 
szerzonej przez Learego. Halucynogenna pastylka, niczym komunia, miała 
przenosić swoich wiernych do raju pełnego kolorów, do "nowego, wspaniałego 
świata", w którym nie ma szarych, betonowych ulic i bloków. 'To nam się po prostu 
należy" - twierdził pisarz. - "Jest to wysoce nieprawdopodobne, aby ludzie mogli się 
obyć bez sztucznych rajów". Narkotyk stał się kamieniem filozoficznym, który 
pozwalał zamienić szare na złote. 

Halucynacje stały się modne. Mit o cudownych narkotykach trafił na grunt 
pożądania, chęci wyjścia poza codzienność. LSD, haszysz, marihuana stały się 
symbolem archetypicznej ziemi obiecanej, ciągłej tęsknoty za rajem. Psychodeliczna 
filozofia przeniknęła literaturę, muzykę, film. Wokół narkotyków halucynogennych 
tworzył się snobizm. Gdzieś po drugiej stronie "sztucznych rajów" był marazm, 
determinacja, przerażenie... 

Lenny Bruce, młody poeta amerykański wykończył się od ciągłego 
narkotyzowania. Jako poeta-narkoman był nieproduktywny, nieznany za życia. 
Rozgłos przyniosła mu śmierć wskutek przedawkowania heroiny. Nagle stał się 
bohaterem, jego wiersze drukowano w wielotysięcznych nakładach. Podobnie 
narkotycznym poetą był Allan Ginsberg, znany jako "poeta marihuany". Sławy nie 
przyniosły mu oryginalne wiersze, lecz głoszone hasła wolności seksualnej i 
narkotycznej. W latach 60. i 70. pojawiło się wiele książek i broszur opisujących 
narkotyczne wizje. Wszystkie były do siebie podobne, bo pisali je ludzie pozbawieni 
talentu lub tacy, którzy talent dawno utracili. Wszystkie opisywały psychodeliczne 
podróże, olśnienia, wizje. Wszystkie były niemal jednakowe. W grupie wyznawców 
LSD i marihuany był również młody Kesey, który jeździł po Stanach z t łumem ludzi, 
organizując im psychodeliczne party. W jego przypadku - jak twierdził - zażywanie 
LSD usprawiedliwione było potrzebą "wzmocnienia artystycznego". I o ile chorych 
psychicznie zamykano w szpitalach, nie chcąc słyszeć o ich fantastycznych 
wizjach, to narkotyczni, sztuczni schizofrenicy cieszyli się popularnością. 

Pod wpływem narkotyków pisywał francuski poeta Henri Michoux. W 
odróżnieniu jednak od Keseya czy Huxleya posiadał on ogromną samodyscyplinę i 
dystans do swojej twórczości. Po paru latach potrafił zauważyć, że pod wpływem 
meskaliny utracił swój styl i łatwość formułowania myśli. Michoux był bliski odkrycia 
starej prawdy, że narkotyk nie dodaje talentu, a wręcz przeciwnie, może przyczynić 
się do szybkiego wypalenia. Hyman Bloom był dobrze zapowiadającym się 
rysownikiem, dopóki nie spróbował "wzmocnić talentu" narkotykami. Oglądający 
jego pracę dr Rinkel był przerażony :"być może są to artystyczne wizje, lecz samo 
oglądanie ich sprawia mi ból". Dosyć późno Bloom przekonał się, że znaczenie 
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narkotyków dla plastyków - podobnie jak i pisarzy - jest znikome. Dzieje się tak 
choćby z tego powodu, że wyobraźnia pozostaje bierna, przed oczami przesuwają 
się wizje i obrazy, których nie sposób przenieść na płótno. Zawsze będą płaskie i 
niezrozumiałe. Biorąc narkotyki trudno być autentycznym, dosyć szybko 
uzależnienie zahacza o pewne stereotypy postrzegania i zachowania się. Niewielu 
artystów może powiedzieć jak Śledziewski: "ja nie muszę nic brać, aby lepiej i 
ciekawiej widzieć, ja to >coś< mam w sobie". 

Środki narkotyczne działają przede wszystkim na system nerwowy, 
zmieniają sposób postrzegania, plączą wcześniejsze doświadczenia, zmieniają 
dystans. To, co żywe i kolorowe, w czasie próby uchwycenia staje się jałowe, 
sztuczne, traci znaczenie. "Jedyny wpływ, jaki wywierają, to iluzja, która jest 
niebezpieczna dla ludzi prawdziwie twórczych. Tracą oni wtedy motywację do 
tworzenia czegoś naprawdę nowego. U tych mniej utalentowanych iluzja umacnia 
przekonanie, że są twórcami " - stwierdził dr William Murphy, amerykański 
psychoanalityk. Murphy dobrze wiedział, że tego typu zabawy doprowadzają do 
paranoi i psychozy. Tym, którzy jeszcze w to nie wierzyli, przeciwnicy dr Learego 
przedstawiali wyniki eksperymentów. W jednym z nich podano LSD braciom 
bliźniakom. Jeden z nich chorował wcześniej na schizofrenię. Każdy dostał tę samą 
dawkę, o tej samej godzinie. Schizofrenik nie przeżył niczego nowego w tym 
doświadczeniu, natomiast zdrowego brata odwieziono do szpitala. Jeszcze przez 
trzy dni po zaprzestaniu działania narkotyku pojawiały się u niego samorzutnie stany 
lękowe, zdawało mu się, że istnieje poza ciałem, do którego nie może wrócić. To 
było jak śmierć kliniczna. Tylko, że zamiast spokoju i jasności był lęk. Tego typu 
przypadków było coraz więcej. Prasa donosiła o dziwnych wypadkach i 
samobójstwach, sekcje zwłok w większości przypadków wykazywały obecność we 
krwi narkotyków halucynogennych. 

Coraz ostrożniej reklamowano więc środki psychodeliczne i narkotyki. 
Chwilowy entuzjazm ucichł i kolejne pokolenie próbowało żyć bardziej trzeźwo niż 
rodzice. Od czasu do czasu pojawiały się w amerykańskich pismach medycznych 
artykuły dr Osmonda. Nie widział on nic złego w zażywaniu "lekkich" narkotyków. 
Należało tylko podawać je właściwym osobom: artystom, pisarzom, ludziom 
dojrzałym. Problem w tym, kogo uznać za dojrzałego. Według Karen Horney 
większość z nas to neurotycy; ci, co zostają, zaliczani są do psychopatów. Żadna z 
tych grup nie wykazuje się zdrowiem psychicznym i dojrzałością. Ktoś inny obliczył, 
że co setna osoba nosi w sobie zalążek psychozy. Każdy narkotyk stymulujący 
działa wówczas jak wyzwalacz psychozy lub paranoi. W ten sposób równie dobrze 
zamiast amfetaminy można proponować miejsce w szpitalu psychiatrycznym. 

Kiedy upadł mit o substancji wspomagającej rozwój osobowości i samego 
siebie, pozostał prymitywny środek oszałamiający - narkotyk. Co jakiś czas 
oczywiście ktoś próbuje go nobilitować, powołując się na status społeczny 
zażywających (artystów, polityków). Ktoś inny uważa, że "cel" uświęca środki, a cel 
jest jak zawsze szczytny: lepiej pisać, lepiej malować, lepiej żyć. Ekstaza i 
tworzenie stają się obsesją. Zanim ktoś zejdzie do narkotycznego piekła, wierzy, że 
istnieje wyższa racja, aby brać, palić, wdychać. "Człowiek, który za pomocą 
środków farmaceutycznych próbuje stworzyć sobie raj - pisze Baudelaire -
przypomina maniaka, który zastępuje prawdziwe meble i żywe ogrody 
malowankami na płótnie". Baudelaire, opisując świat narkomana dekadenta sprzed 
stu lat, pokazuje jego tragizm, nadludzki wysiłek zerwania z uzależnieniem, tragizm 
zniewolenia. Współcześni "zwolennicy malowanek" spożywają narkotyki w 
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nieograniczonych ilościach przy dźwiękach muzyki i podczas zabawy. Twierdzą, że 
poszukują prawdziwości i autentyczności. Tymczasem narkotyk odgradza ich od 
siebie jeszcze bardziej. Kiedy nie można osiągnąć wyzwolenia, pozostaje 
zagłuszanie tęsknoty. Każdy oszołamia się więc na własne konto, dla własnych 
celów, ryzykuje, bawi się życiem. Chce czuć wszystko na raz lub zupełnie nic. 
Zmieniła się też sceneria pomieszczeń, w których współczesny narkoman 
dokonuje swojej ucieczki. Ciche pomieszczenie wypełnione dymem z kadzidełek, 
zastąpione zostało ogromną halą dyskotekową z ogłuszającą muzyką techno. Dzień 
po dniu osiąga się tam ekstazę i oszołamia psychikę. Znikają dylematy moralne, 
problemy, konflikty. Wraca filozofia Learego: " Człowiek czujący, nie jest w stanie 
myśleć, jest oszalałym ze strachu robotem". Celem życia staje się ogłuszenie i 
ekstaza, w której zanika Ja, wyłączane są uczucia. Należy skupić się na ciele, 
poddać się tańcowi, wpaść w trans. Wszystko jest dozwolone. Zarówno w życiu jak i 
w sztuce. 

Dzisiejsza narkotykomania ma charakter rekreacyjny. Kokaina, haszysz 
czy LSD służą - jak pisze Miłosz - do zabijania nudy. Główną zasadą, jaką kieruje 
się człowiek w życiu, jest zasada przyjemności. Jego działanie w dużym stopniu 
uzależnione jest od nagród, satysfakcji i "głasków" (termin zaczerpnięty z analizy 
transakcyjnej). Szczególnym powodzeniem cieszą się "głaski psychiczne" - miłe 
słowa, podniety, dobre samopoczucie. Głaski - czyli zbierane przyjemności -
pozwalają się rozwijać i żyć. Są jednak tacy, którym trudno jest zebrać je w sposób 
naturalny. Wtedy pojawia się narkotyk, który stymuluje ośrodek przyjemności w 
mózgu. Dla wielu jest on dobrą, bo łatwą w użyciu alternatywą. Zamiast męczyć 
się w czasie długotrwałej psychoterapii wystarczy zażyć środki halucynogenne czy 
przeciwbólowe. 

Narkotyk jest substancją zaborczą, żąda pełni władzy nad człowiekiem. 
Dlatego kiedy się pojawia, znika wszystko inne. Nie ma co się łudzić, że w 
przypadku "artysty" będzie łaskawszy. O ile pierwszy etap twórczości narkomana 
może zawierać jeszcze barwne elementy, to po pewnym czasie perspektywa się 
zawęża. Wrażliwość, niepokój, tęsknota - wszystko to zostaje zabite. "Zostajemy 
wtedy bezbronni i naiwni jak kretyni zdolni podziwiać przez kilka godzin 
plamkę na obrusie" - powiedział Witkacy. Jakiś czas później ogłosił koniec swojej 
kariery artystycznej. A przecież człowiek twórczy nigdy nie przestaje się rozwijać, 
poszukiwać, penetrować własne Ja. Zatrzymanie rozwoju to śmierć. Chyba, że jest 
się narkomanem i to "coś" już się dawno wypaliło. Po chwilach euforii i ekstazy 
przychodzi marazm, pustka. Zapełnić ją może kolejna dawka narkotyku. Nigdy 
prawdziwe życie. 

Kinga M. Rolna 
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DOMINIOUE H.SALMAN OP 

ŚRODKI PSYCHODELICZNE A DOŚWIADCZENIE 
RELIGIJNE 

Rozpatrzmy najpierw nie kontrolowane używanie narkotyków. Należy 
przyznać, że istnieją doświadczenia spontaniczne przeżyte przez podmiot jako 
wizyjne, kosmiczne, objawieniowe, transcendentne, mistyczne, których osoba 
zainteresowana nie potrafi odróżnić od przeżyć autentycznie religijnych. Wydaje 
nam się, że w grę wchodzą tutaj dwa czynniki. Pierwszy - to uprzednia postawa 
religijna uaktywniona aktualną intencją podmiotu zażywającego narkotyk. Czynnik 
ten może być jawny, ale może też przybrać postać bardziej ukrytą, jak poszukiwanie 
sensu życia czy najwyższych wartości. W każdym razie te głębokie dążenia, przez 
długi czas nie uświadomione i nie zaspokojone, są czynnymi i zdrowymi zasadami 
rozwoju osobowości, które mogą zostać wyzwolone przy okazji doświadczenia 
psychodelicznego. Drugim czynnikiem jest sam wewnętrzny wstrząs osobowości, 
wywołany przez bodziec farmakodynamiczny. Jesteśmy zdania, że taka przemiana 
może nadać giętkość zbyt sztywnym mechanizmom obronnym i w ten sposób 
ułatwić dostęp zbyt długo spychanym treściom nieświadomym. I nie można 
wykluczyć, że to właśnie prowadzi do olśniewających intuicji i zniewalających 
wierzeń, które mogą również przekształcić globalną integrację osobowości. Czy 
jednak można tu mówić o przeżyciach prawdziwie religijnych? Nie wydaje się, by 
można było tak twierdzić. 

Można bowiem zauważyć, że takie niespodziewane i nie kontrolowane 
przeżycie prawie nie posiada trwałych skutków w życiu osobnika. Stwierdza się 
stale, że rezultaty są efemeryczne, zwłaszcza u podmiotów słabo lub źle 
przygotowanych. Wstrząsające przeżycie, którego oczywistość wydawała się pod 
wpływem narkotyku tak zniewalająca, zaciera się wkrótce, a jego miejsce zajmuje 
wątpliwość. Dzieje się tak tym bardziej, że takie podmioty nie dysponują ani 
kategoriami pojęciowymi służącymi do interpretacji przeżyć, ani kategoriami 
teologicznymi służącymi do umiejscowienia ich we własnej wierze. Takie 
doświadczenie nie jest zresztą włączone do życia praktyk religijnych i modlitw i nie 
stanowi części dobrowolnie przyjętej dyscypliny, co jest nową przyczyną zacierania 
się w pamięci takiego odosobnionego przeżycia. Wreszcie nie ma tu zorganizowanej 
wspólnoty kościelnej, służącej do podtrzymywania przekonania i stabilizacji wiary, 
tak jak dzieje się to w życiu religijnym wspólnoty społecznej. Z tych wszystkich 
powodów skutki przypadkowych i nieprzewidywalnych doświadczeń "religijnych" 
przeżywanych przez pojedynczych osobników, nie posiadających uprzednio 
zorganizowanego życia religijnego, mogą stać się przelotne i pozbawione trwałych 
konsekwencji dla ich osobowości. 

Jeden ze skutków wydaje się jednak bardziej trwały i utrzymuje się, kiedy 
wszystkie inne już znikły. Polega on na pewnej stałej podatności na wartości 
transcendentne i na odnalezieniu wyczucia tego, co sakralne - są to cechy 
znamienne, których szczególnie brak zeświecczonemu człowiekowi dzisiejszego 
laickiego świata. Ten nabytek daje się łatwo pogodzić z naszą koncepcją 
rozluźniania w czasie doświadczenia psychodelicznego zbyt silnych mechanizmów 
obronnych. W rezultacie więc osobowość staje się bardziej otwarta i lepiej dostępna 
dla spraw ostatecznych. Ale nie może tu być mowy o osobowości religijnej. Jeśli zaś 
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chodzi o wstrząsające doświadczenie przeżyte przelotnie pod wpływem narkotyku i 
źle zintegrowane w trwałe struktury osobowości, należy je również interpretować 
jako objawy deliryczne, obce autentycznemu przeżyciu religijnemu. 

Problem przedstawia się nieco inaczej, kiedy używanie narkotyku jest 
sankcjonowane społecznie, a więc prowadzi do wspólnego doświadczenia 
włączonego w uroczysty kult i przez ten kult kontrolowanego. Istnienie 
zorganizowanej wspólnoty wiernych zezwala wówczas na przeprowadzenie 
doświadczenia, określa i wzmacnia jego intencje, interweniuje w sposób decydujący 
w jego strukturę i treść indywidualnych przeżyć, zapewniając głęboką i trwałą 
asymilację tych przeżyć w osobowości uczestników. Wpływ tych czynników można 
łatwo zaobserwować u różnych plemion Pacyfiku, które w życiu kulturalnym i 
religijnym używają zwyczajowo narkotyków (zresztą odmiennych). U jednego z tych 
plemion, które zachowało tradycyjne obyczaje, używanie narkotyku pozostaje pod 
ścisłą kontrolą obrzędów i ceremoniału. Narkotyk jest używany wyłącznie do 
rytualnych ceremonii dorosłych, w kontekście mitycznej recytacji i śpiewów. Ten 
zinstytucjonalizowany i obrzędowy sposób używania narkotyku jest wówczas 
pozytywnym czynnikiem integracji grupy i nie pociąga za sobą ani indywidualnych 
zaburzeń, ani nieporządku społecznego. W sąsiednim plemieniu, bardziej 
dotkniętym rozpadem dawnych ram kulturowych, te same narkotyki dostały się w 
ręce kobiet i młodzieży i są zażywane w kontekście buntu i ucieczki. Przeżyte 
doświadczenie wiąże się wtedy z postawą opozycji i marginesu społecznego i 
powoduje różne zaburzenia neuropsychiatryczne oraz wyraźną skłonność do 
toksykomanii. 

Te zasady mogą niewątpliwie odnosić się do środków psychodelicznych 
używanych obecnie na Zachodzie. Dopóki będą one używane w duchu kontestacji 
przez zbuntowanych studentów czy aspołecznych beatników, istnieje ryzyko, że ich 
działanie będzie destruktywne dla osobowości i będzie wprowadzało zamęt w 
społeczeństwie. Ale czy nie można by sobie wyobrazić innego sposobu użytkowania 
narkotyków? Czy nie można by tej praktyki włączyć do rytualnego kultu, który byłby 
kontrolowany społecznie i prawomocnie zatwierdzany przez kompetentną władzę? 
Istnieje już wiele psychodelicznych wspólnot religijnych, których kult skupia się wokół 
obrzędowego spożywania narkotyku. Nie wydaje nam się jednak, aby takie praktyki 
mogły prowadzić do autentycznych przeżyć religijnych. 

Powodem tego jest fakt, że położenie "ponaukowego" i 
"potechnologicznego" człowieka nowoczesnego Zachodu jest bardzo różne od 
położenia "przednaukowego" człowieka kultur archaicznych. Tamten mógł czynić z 
narkotyku użytek quasi-sakramentalny. Wierzył w jego uświęconą wartość i był 
przekonany, że spożywając go kontaktuje się z bóstwem. Miał więc nie tylko intencję 
religijną (wzmocnioną i uprawomocnioną przez poparcie wspólnoty), ale także 
wierzył, że używa środka rdzennie religijnego i absolutnie skutecznego (w czym raz 
jeszcze umacniało go powszechne wierzenie). Mógł więc przyjąć bez zastrzeżeń 
treść swego przeżycia. W dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na tak 
naiwną łatwowierność. Wiemy, że narkotyk jest produktem naturalnym, którego 
psychodysleptyczne działania można wytłumaczyć za pomocą farmakologii i 
fizjologii. Wiemy, że przeżycia wywołane przez narkotyk zależą od procesów 
sztucznie spowodowanych przez ludzką, a nie Boską interwencję. Wiemy, że te 
doświadczenia nie są skutkiem jasności widzenia czynnego umysłu czy wolnego 
wyboru autonomicznej osobowości, ale - wprost przeciwnie - zależą od procesów nie 
dających się kontrolować i przeżywanych pasywnie, przy czym jasne jest ich 

186 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



farmakologiczne podłoże. Nie możemy więc wierzyć ani w doświadczenie, ani w 
przeżycie, ani w jego treść. Wprowadzenie środków psychodelicznych do kultu 
chrześcijańskiego mogłoby zatem wywołać jedynie wątpliwe upojenia i fałszywe 
przeżycia religijne, których fałsz wynika właśnie stąd, że podmiot nie może wierzyć 
w ich Boskie pochodzenie. Dodajmy, że władze kościelne niewątpliwie nie mogłyby 
zgodzić się na wprowadzenie metod, w które nie mogą wierzyć, których rezultaty są 
niepewne i których używanie w sposób nie kontrolowany przedstawia wyżej już 
wspomniane poważne niebezpieczeństwa. 

Problem przedstawia się odmiennie w innej jeszcze sytuacji, której 
zbadanie może prowadzić do nowych rozróżnień. Zdarza się bowiem, że 
doświadczenie psychodeliczne jest świadomie podejmowane przez podmiot 
szczerze religijny w umyślnym zamiarze pogłębienia wiary i wzmocnienia 
przekonań. Cała operacja przebiega pod nadzorem kompetentnych psychiatrów. 
Działalność podmiotu była od początku religijna i nie ma powodu by sądzić, że 
przestanie być taka w trakcie doświadczenia; tym bardziej że jego postawa jest stale 
kierowana przez sugestywne interwencje obecnych. W takim przypadku nie można 
wątpić w religijny charakter przeżycia. Wydaje się jednak, że należy zakwestionować 
duchową wartość tego przedsięwzięcia. Pod wpływem narkotyku refleksje podmiotu 
stają się na pewno mniej trzeźwe, a zachowanie mniej samodzielne. Co więcej, jest 
on pogrążony w głębokiej zależności od asystujących mu przewodników. Jak więc 
mógłby wierzyć w Boski charakter doświadczenia, które sam spowodował i którego 
istotną treść zawdzięcza swym właśnie uprzednim wierzeniom, a także wierzeniom 
osób mu towarzyszących, i które wydaje mu się bardziej przekonujące jedynie z 
powodu łatwowierności przez niego samego wywołanej? W tych warunkach nie 
można wierzyć w postęp duchowy związany z działaniem Boskim. Można co 
najwyżej wierzyć w działanie terapeutyczne, które zmieniając pewne struktury 
osobowości ułatwia tym samym przedsięwzięcie religijne. 

Jednak sama idea doświadczenia psychodelicznego o charakterze 
terapeutycznym, będącego na służbie postępu religijnego, nasuwa poważne 
wątpliwości. Nie będziemy tu specjalnie podkreślali zawsze istniejącego 
niebezpieczeństwa stosowania technik o nie znanym mechanizmie i 
nieprzewidywalnych rezultatach. Ważniejsze i bardziej istotne wydają się nam 
problemy natury czysto religijnej. Jeśli bowiem dobrze prowadzona terapia 
psychodeliczna rzeczywiście przekształca osobowość, to dokonuje tego 
utwierdzając tę osobowość w sposób definitywny w przekonaniach wywołanych 
przez terapię bez możności ich pełnej selekcji, a także kontroli. Osobowość jest 
wtedy opanowana przez swe wierzenia, a nie może nimi swobodnie rozporządzać. 

Zamiast wyzwolenia, a tym samym uczynienia jej bardziej podatną na 
tchnienie Ducha, zostaje związana zniewalającymi przekonaniami. Nie ma tu 
znaczenia, czy wierzenia te będą "prawdziwe" czy też uznawane za prawdziwe 
przez podmiot i osoby mu towarzyszące. Trudność bowiem leży w ich jakości, a nie 
w ich treści. Człowiek religijny powinien wierzyć swobodnie, dzięki autentycznym 
doświadczeniom religijnym, przeżytym na trzeźwo jako skutek w pełni osobowego 
wysiłku. Nie powinien wierzyć z powodu ustaleń pochodzących ze sztucznie 
wywołanych objawów delirycznych. Nie ma tu mowy o dobrych intencjach i 
pobożnych motywacjach, chodzi bowiem o jakość wiary i o strukturę osobowości 
wierzącego. 

Nie wydaje się więc, by doświadczenie psychodeliczne wywołane użyciem 
środków psychodysleptycznych mogło prowadzić do autentycznego przeżycia 
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religijnego. U podmiotów już wierzących może ono prowadzić jedynie do przekonań 
wątpliwego pochodzenia i miernej jakości, które podporządkowują osobowość 
delirycznym wierzeniom, gdy tymczasem celem doświadczenia było wyzwolenie 
osobowości na rzecz bardziej autonomicznych zaangażowań religijnych. U 
podmiotów zachwianych wskutek absurdalnego życia i szukających własnej drogi 
narkotyk powoduje dziwne i nieprzewidywalne zmiany w osobowości. Jednak 
religijny charakter takich doświadczeń jest jeszcze bardziej wątpliwy. Zapewne, 
może się zdarzyć, że wywołane zmiany postawią podmiot na drodze prawdziwej 
wiary. Sam proceder pozostaje jednak niebezpieczny, niebezpośredni i niepewny. 
Żaden rozsądny człowiek nie może uciekać się do tego sposobu. 

Dominique H.Salman OP 
tłumaczenie: Magdalena Turowicz 

Za:mConsiliumm 6-10/1969 
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WOJCIECH KLEWIEC 

NEW EDGE (TAM, GDZIE KOŃCZY SIĘ MAPA) 

Współcześni Kolumbowi przed jego podróżą sądzili, że przyszły odkrywca 
Ameryki wyrusza na kraj świata. Istotnie, Kolumb dotarł do nowych ziem, których nie 
było na mapie. Pięćset lat później za oceanem ponownie pojawiła się granica, za 
którą rozciąga się poznany zaledwie w niewielkiej części świat - świat techniki 
komputerowej. Stale powiększa się liczba użytkowników maszyn cyfrowych, którzy 
spędzają wśród nich więcej czasu niż w codziennej rzeczywistości. W USA tworzą 
subkulturę, określaną przez niektórych jako New Edge (Nowy Brzeg). 

Droga do New Edge, do odkrycia kolejnego Nowego Świata, jak pisze R.U. 
Sirius, jeden z autorów książki "Mondo 2000 - poradnik użytkownika New Edge", 
prowadzi przez ewolucję twórczej, interaktywnej techniki. Wiadomo już, że na New 
Edge składa się zbiór ludzkiego doświadczenia przechowywany w 
mikroprocesorach. Należą też doń ci, których istnienia nie ogranicza własne ciało, 
własne środowisko, którzy żyją także w świecie obrazów oraz danych 
przetworzonych przez komputery i - dzięki technice satelitarnej - bardzo szybko 
docierają do różnych zakątków naszej planety. Z New Edge wiążą się wreszcie 
opowieści o Frankensteinie, Fauście i Prometeuszu, o odkrywcach, którzy prowadzili 
doświadczenia nad stworzeniem życia, i którzy wypowiedzieli wojnę ograniczeniom 
przyrody oraz czasu. 

P R Z E S T R Z E Ń I S I E Ć 

Dzięki komputerowi możesz wejść do przestrzeni cybernetycznej. 
Według Williama Gibsona, który wymyślił to pojęcie i przedstawił w powieści 

"Neuromancer", przestrzeń cybernetyczna to graficzny obraz danych, to 
"nieświadoma halucynacja", której codziennie doświadczają miliony użytkowników 
komputerów. Choć człowiek nie może jeszcze w pełni zjednoczyć się z 
komputerem, to za pomocą skomplikowanych urządzeń odtwarzających dźwięk i 
obraz potrafi znacznie przybliżyć się do celu. "Przestrzeń cybernetyczna" Gibsona 
została dziś przetworzona w "rzeczywistość wirtualną" i w świecie grafiki 
komputerowej te dwa pojęcia używane są wymiennie. 

"Rzeczywistość wirtualna - wyjaśnia "Mondo" - to nazwa nowej techniki, która 
pozwala uzyskać złudzenie pogrążenia się w sztucznym świecie bądź wrażenie 
obecności w odległym zakątku świata fizykalnego". By wejść do tej rzeczywistości, 
potrzebny jest m.in. specjalny hełm. Hełm ten sprawia, że zamiast normalnego 
świata przed oczami poszukiwacza wrażeń rozciąga się trójwymiarowy, stworzony 
za pomocą grafiki komputerowej obraz "modelu świata", który istnieje w komputerze. 

Wejście do jeszcze innej rzeczywistości stwarza użytkownikom komputerów 
modem. Urządzenie to umożliwia włączenie się w oplatającą świat pajęczynę sieci 
komputerowych, a przez to daje możliwość przynależności do wirtualnej wspólnoty 
ludzi na całej Ziemi. 

Komputerowa sieć sieci to Internet. Korzystają z niej urzędy, uniwersytety, 
przedsiębiorstwa i pojedynczy konsumenci. Według tygodnika 'Time", do Internetu 
podłączonych jest obecnie 25 milionów użytkowników i ich liczba co roku się 
podwaja. 
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Kiedy już włączysz się do sieci, w której nie ma żadnego ośrodka centralnego, i 
gdzie panuje demokratczna anarchia, możesz zaglądać do tajnych danych 
rządowych, ogłaszać alarm dla służb specjalnych, szperać w bibliotekach i robić 
zakupy w wirtualnych sklepach. 

Hac 

Najbardziej gorliwymi użytkownikami sieci są hackerzy, pionierzy świata 
komputerów. Pierwsi pojawili się w pracowniach komputerowych uniwersytetów w 
USA ćwierć wieku temu. Ogarnięci pasją poznawania możliwości komputera niemal 
nie odchodzili od klawiatury. Wychowani w buntowniczej tradycji lat 60., łamali 
biurokratyczne przepisy i zakazy, zwłaszcza, jeśli stawały na drodze do nauczenia 
się czegoś pożytecznego. Często włamywali się do baz danych różnych, niekiedy 
mrocznych instytucji, w których buszowali dla przyjemności. 

Z czasem dawni hackerzy ustatkowali się, wielu zajęło ważne stanowiska, na 
przykład w firmach Apple lub Microsoft. W tym czasie - zaznacza "Mondo" - na 
świecie zaszły dwie zmiany. 

Po pierwsze: pojawiło się nowe pokolenie hackerów, podobnie jak poprzednicy z 
lat 60., występujących przeciw panującemu porządkowi społecznemu i regułom. 
Starzy hackerzy byli zauroczeni idealizmem hipisowskim i ruchami nowej lewicy, na 
młodych wpływ wywarły nihilizm i alienacja ruchu punk. 

Po drugie: gospodarczy i społeczny ład świata został całkowicie 
podporządkowany technice cyfrowej. Podobnie stało się przestępczością - za 
pomocą komputera można dziś, na przykład, pobierać pieniądze z nie swojego 
konta bankowego. 

Działalnością kryminalną zajmują się crackerzy. Trzeba ich szukać gdzieś 
między nowym pokoleniem hackerów (nazywających się "cyberpunkami") i światem 
nierzadko zorganizowanej przestępczości. Wietrząc zysk cracker włamuje się do 
danych wojskowych, bankowych czy centralnych systemów bezpieczeństwa. 
Prawdziwi hackerzy zdobywają pieniędze w inny sposób. 

P R Z E C I W C E N T R U M 

Określenie "cyberpunk", odnoszące się do grupy ludzi, powstało kilka lat temu. W 
1988 r. cyberpunkami dziennik "New York Times" nazwał młodych ludzi, którzy 
włamali się do tajnych danych rządu USA. 

Według "Mondo", amerykańskie cyberpunki mają własne spojrzenie na 
rzeczywistość i kierują się własnymi zasadami. 

Po pierwsze: wierzą, że przyszłość wtargnęła do teraźniejszości. 
Po drugie: uważają, że USA, to wielki, nieustraszony wobec słabszych tchórz, 

którego potęga gospodarcza przekwita. 
Po trzecie: widzą, że świat rozpryskuje się na biliony subkultur i kultów, w których 

panują odmienne języki, kody i sposoby na życie. 
Po czwarte: są przekonani, że chemia stwarza bytowi lepsze warunki istnienia 

(nie mają przy tym na myśli proszków do prania, lecz środki pobudzające i 
odurzające). 

Po piąte: komputer traktują jako wspaniałe narzędzie, przyjaciela i ważne 
dopełnienie człowieka. 
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Po szóste: twierdzą, że technika coraz bardziej zbliża się do nas, a jej produkty 
osiągają coraz mniejsze rozmiary. Wkrótce technika wtopi się w nas. Zamieniamy 
się w cyborgi. Upodobniamy się do maszyn i proces ten jest znacznie ciekawszy, niż 
zjawisko przeciwne, czyli upodobnianie się maszyn do nas. 

Po siódme: głoszą m.in., że 
a/ Nie można ufać Rządowi 
b/ Trzeba propagować Decentralizację. 

N O W Y N I E Ł A D Ś W I A T O W Y 

R.U. Sirius przestrzega, że po zakończeniu zimnej wojny na świecie zapanuje 
jeden ogólnoświatowy porządek - Nowy Lad Światowy. Skądinąd wiadomo, że 
porządek ten miałby polegać na stworzeniu jednolitego systemu bankowego, 
prawnego, ujednolicenia wojska, policji i mediów, którymi kierowałoby planetarne 
centrum dowodzenia. 

"Mondo" przedstawia teorię głoszącą, że insektoidy z UFO już przejęły władzę 
na Ziemi. Współpracują z nimi (książka ukazała się w 1992 r.) rządy USA i Rosji. 

Współpraca ta przybiera, na przykład, postać ogólnoświatowego spisku 
zawiązanego przez Komisję Trójstronną (składającą się z przedstawicieli USA, 
Europy i Japonii, którzy rzekomo mają znaczny wpływ na losy świata), CIA, KGB i 
mafię. Celem konspiratorów miała być produkcja i przemyt narkotyków, m.in. na 
finansowanie supertajnej organizacji wywiadowczej, na której czele stał prezydent 
Bush. 

Swą wolność - twierdzi "Mondo" - można ocalić przez tworzenie Nowego NieŁadu 
Światowego. 

Nieład zaczyna się od ciebie. Kiedy ktoś mówi: "Powinniśmy (albo nie 
powinniśmy) walczyć z Irakiem", a ty myślisz: "Jacy, kurwa, my? Ani mi się śni 
walczyć, tobie też nie i nie jestem członkiem żadnego państwa wojskowego. Nie ma 
żadnego my" - czytamy w "Mondo". Dlatego nie należy się łączyć, lecz dzielić. 
Trzeba rozprzestrzeniać chaos. Nie utożsamiać się z państwem, plemieniem, rasą 
czy płcią. Być bezlitośnie politycznie niepoprawnym. 

O D E B R A Ć W ł A D Z Ę P A Ń S T W U 

Świat wolności można znaleźć najpewniej tam, gdzie leży New Edge. 
Dawniej "dzieci kwiaty", które także nie zgadzały się na zastaną rzeczywistość, i 

które także nade wszystko umiłowały wolność, w swe nomadyczne wędrówki 
zabierały narkotyki. Cyberpunki mogą skorzystać z innych środków. Autorzy 
"Mondo" piszą, że "komputery stały się w latach 90. tym, czym LSD był w latach 
60". 

- Komputery i narkotyki to po prostu dwa sposoby, którymi posługują się 
jednostki, aby odebrać władzę państwu - stwierdził Timothy Leary, twórca m.in. 
książki "Doświadczenie psychodeliczne". Cokolwiek nowego zaprząta uwagę 
Ameryki, Tim zaczyna robić to pierwszy - przybliża sylwetkę Lear/ego wyraźnie 
znajdujące się pod wrażeniem jego dokonań "Mondo". Wpływ na autorów "Mondo" 
wywarły także książki m.in. Williama Bourroughsa i Marshalla McLuhana. W 
przewodniku do New Edge znajdziemy ponadto zachętę do zobaczenia m.in. fi lmów 
"Blade runner", "Naked Lunch", "Brazil" czy "Robocop", które opowiadają o 
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jednostkach usiłujących uciec, niekiedy dzięki narkotykom, przed systemem ucisku, 
lub walczących z totalitarnymi rządcami dusz. 

Autorzy "Mondo" nie namawiają jednak otwarcie do brania narkotyków. W swej 
książce przedstawiają jedynie obszerną listę środków pobudzających inteligencję i 
centralny układ nerwowy bez skutków ubocznych bądź odurzenia. 

D A L E J N I Ż T Ę P A W A W I Ę K S Z O Ś Ć 

New Edge nawiązuje do hipisowskiego buntu przeciw zastanej rzeczywistości 
społecznej. Autorzy "Mondo" niechętnie odnoszą się do wszelkich rządów, 
zwłaszcza gdy władzę sprawują konserwatyści. "Jeśli Rosjanie mogą pozbyć się 
komunistów, Amerykanie mogą pozbyć się republikanów" - twierdzą w swej książce. 
Z pewną sympatią wyrażają się jedynie o Kennedy'm - "pierwszym psychodelicznym 
prezydencie". 

New Edge pozwala dzisiejszym odkrywcom Nowego Świata dotrzeć do kresu 
poznania. 

Kiedy granicę tę przekroczył Kolumb, odkrył Santo Domingo. Współczesnym 
podróżnikom ukazują się: Sztuczne Życie, Chaos, Cyberpunk, Dekonstrukcja, 
Narkotyki, Roboty, Multimedia, Wolność elektroniczna, Seks wirtualny, Grafika 
komputerowa. New Edge rozciąga się poza sferą, którą praktycznie myśląca 
większość społeczeństwa może ogarnąć umysłem i uznać za pożyteczną. 

Aby dotrzeć do New Edge, trzeba zmierzać tam, gdzie nie sięga wzrok tępawej 
większości. Tam, gdzie kończy się mapa. 

Wojciech Klewiec 
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MAREK MILLER 

NEL MEZZO DEL CAMMIN 
Od autora: 
Tekst ten napisałem 9 lat temu. Żegnałem się wówczas z młodością. Dziś wiem, że 
skutecznie pożegnać mi się nie udało. Dlatego konserwatywnie kontestując, 
ośmielam się ten reportaż oddać w ręce przyjaciół z "Frondy". 

Motto: "Wżycia wędrówce, na polowie czasu 
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, 
Wgłębi ciemnego znalazłem się lasu..." 

Dante, "Piekło", Pieśń I 

Największy problem podróży "Greyhundem" przez Amerykę to dupa. Ponad cztery 
dni, ponad sześćdziesiąt godzin siedzenia na dupie. Nie możesz ani poleżeć, ani 
pochodzić - musisz siedzieć i to właśnie jest problem. 
Najpierw wszystko jest podniecające, dziwne, tajemnicze. Najpierw wszystko jest 
inne i po raz pierwszy. Pierwsze plątaniny wielkich highwayów, pierwsze stacje 
benzynowe, pierwsze zajazdy i motele, pierwsze farmy i pierwsze małe 
miasteczka... Wszystko za szybą, niczego nie dotkniesz, nie powąchasz. Udręka 
wiecznie uciekających obrazów. Możesz tylko siedzieć i patrzeć. Wielkie mijanie. 

Co robić?! Czytać! Nareszcie można czytać, ile się chce i co się chce. Można dowoli 
pochłaniać książki, czasopisma, gazety...godzina, dwie, trzy, cztery, pięć...we dnie 
przy promieniach słońca i w nocy przy lampce, aż oczy bolą, aż przestajesz 
odróżniać litery, aż czytasz i przestajesz rozumieć. Można zaczytać się na śmierć. 
Ilu ludzi już nie żyje: już tylko czyta? Ile można czytać?! 

Co robić? Jeść! Oczywiście nie jesz w przydrożnych zajazdach z całą resztą 
towarzystwa, bo cię na to nie stać. Jesz sam, wyjmując wszystko, co potrzeba z 
wielkiej foliowej torby, którą trzymasz przy sobie. Jedzenie w podróży jest dużą 
atrakcją! Jesz z przyjemnością: serdelki, banany, pomarańcze, sałatę, ser żółty, 
salami, pomidory, jabłka, pasztet, popijasz wodą mineralną, a po jakimś czasie 
znowu: banany, pomarańcze, serdelki, pomidory...Smaki, zapachy, podjadanie, 
popijanie. Czas schodzi szybciej. Mój kumpel z roku, który jest już w Stanach od 
pięciu lat, zrobił z tego coś więcej. Tomek doprowadza się najpierw do stanu 
lekkiego przegłodzenia. Kiedy przyjdzie odpowiednia pora, rzuca wszystko i zaczyna 
gotować. Ogarnia go wtedy silne podniecenie: wypala z dziesięć papierosów i wypija 
z pół butelki czerwonego wina. Wygląda w połowie tak, jak licealista szykujący się 
na pierwszą randkę, a w połowie tak, jak nałogowy palacz przewracający cały dom 
w poszukiwaniu ostatniego papierosa. Kiedy jedzenie jest już gotowe, napięcie sięga 
szczytu. Zaczyna się wielkie żarcie. Wielkie mlaskanie, chlipanie, siorbanie. 
Przypomina to akt miłosny przed finałem. Kiedy skończy, pada na tapczan i zapala 
telewizor. Żarcie jest silniejsze od niego. Nie może sobie dać rady. Żarcie go 
uspokaja, usypia... Tomek budzi się nieraz w nocy z lękiem. Podchodzi do okna, 
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patrzy w gwiazdy i podjada. Chłodne powietrze z lodówki wieje na jego gołe nogi, 
nocna koszula lekko faluje.... 

Co robić? Spać! Nareszcie można się wyspać do woli. Można spać, ile się chce, i 
nikt nie ma tego nikomu za złe. Ale jak spać w lotniczym fotelu? O! To cała sztuka w 
podróżowaniu "Greyhundem". Najpierw trzeba położyć torbę z jedzeniem na fotelu 
obok. Jeżeli w autobusie są wolne miejsca / a prawie zawsze są /, to nowo 
wchodzący nie usiądzie obok ciebie. W ten sposób masz dwa fotele. Potem można 
nauczyć się zwijać w kłębek. A jeszcze później, windować nogi w górę, tam, gdzie 
siedząc była głowa. Nie można zbyt długo wytrzymać w tej pozycji, ale ma ona w 
sobie coś z leżenia. Wiercisz się, kręcisz, przewracasz, aż w końcu umęczony 
zasypiasz... Spać. Spać. Chciałbyś przespać te całe cztery dni. A może i dłużej. Jak 
dobrze jest spać! Kiedy śpisz, czas mija szybciej. Kiedy śpisz, nie musisz myśleć, 
nie musisz podejmować decyzji, nie musisz stawać na wysokości zadania, nie 
musisz żyć. Nie musisz. Narkomani znają tę ucieczkę. Zachowują się często, jak 
nieprzygotowani do klasówki uczniowie. Budzą się rano i zamykają z powrotem 
oczy. Nie chcą, żeby ten dzień się zaczął. Spać. Przespać. Ale już wiesz, że nie 
śpisz. Już tylko się męczysz. Ile można spać? Ile można udawać, że się śpi?! 

Co robić?! Rozmawiać! Poznawać ludzi. Przecież w tym autobusie jedzie cała 
Ameryka. Jadą turyści z Cleveland, farmerzy z Pensylwanii, robotnicy z Chicago, 
studentki z Omaha i różne inne typy, w tym jeden Włoch, co mówi po rosyjsku, 
jeden Polak, co mówi po polsku i jeden policjant po cywilnemu. W tam Autobusie 
jedzie prawie cała Ameryka. To prawda. Ale ja bardzo słabo mówię po angielsku. 
Ale rozmawiam. Rozmawiam, jak umiem: Hej! Gdzie mieszkasz? Dokąd jedziesz? 
Co tam będziesz robił? To bardzo interesujące...to bardzo upokarzające. Gdybym 
znał angielski, to na pewno zaprzyjaźniłbym się z moim sąsiadem, starym 
Murzynem i jego wnuczką, która ma we włosach wspaniałą, czerwoną kokardę. 
Gdybym znał angielski, to próbowałbym poderwać ślicznego rudzielca z Cleveland, 
który przewraca oczami i robi miny. Gdybym znał angielski, to śpiewałbym razem z 
bandą na końcu autobusu. Gdybym znał angielski, to ilu ludzi bym poznał, ile szans 
wykorzystał, ile sytuacji... Gdybym znał angielski, to Ameryka byłaby moja. 

Co robić? Palić! Można iść na tył autobusu i zapalić. Na każdym przystanku możesz 
sobie zapalić na świeżym powietrzu. Poczuć zapach tytoniu, zaciągnąć się głęboko i 
patrzeć, jak wstaje ranek nad Chicago, jak słońce ślizga się po oceanie niskich 
domków, jak przełamuje się w gigantycznej wieży z czarnego szkła, co jest 
najwyższym budynkiem świata. Widzisz to samo słońce, kiedy chowa się za Góry 
Skaliste, jak wchodzi w wąwozy, jak liże dno słonecznego jeziora. Widzisz 
przyklejone do gór, jak jaskółcze gniazdo, Salt Lake City. Widzisz, jak w kałuży 
odbijają się reklamy kasyna w Reno. Widzisz wielkie doliny i ciągnące nimi stada 
bydła. Czujesz zapach przestrzeni, zapach ziemi, zapach słońca... I już wiesz, że 
się nigdy nie napatrzysz, że się nigdy nie nażyjesz. Chce ci się palić - bo to ssie, 
wielkie nienasycenie. Palisz, aż jesteś coraz bardziej otępiały, z godziny na godzinę 
coraz bardziej otumaniony dymem. Palisz Winstony, Camele, Salem, 
Marlboro...całe to gówno, którego reklamy mijasz co chwila, a które są tak 
szatańsko przemyślane, że podsycają tylko twoje nienasycenie. Patrzysz na 
kędzierzawego blondyna w kowbojskim kapeluszu, jak patykiem z ogniska podpala 
Camela. U dołu reklamy hasło: "Droga się dłuży...". 
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Co robić? Pić? Od przyjaciół dostałem na drogę piersiówkę Brandy. Ale są takie 
momenty w życiu, kiedy nie lubię pić. Na przykład, kiedy trzeba było iść do wojska, 
albo inne, takie na przykład jak teraz. 

Więc co robić? Nie chce ci się już oglądać, rozmawiać, czytać, palić, pić i straciłeś 
apetyt. Jesteś zmęczony, ale nie możesz zasnąć. Jesteś brudny, ale nie możesz się 
umyć. To znaczy możesz - ręce i twarz, a reszta? Nagle czujesz, że w tym sterylnie 
czystym autobusie zaczynasz śmierdzieć. Czujesz, że śmierdzą inni. Śmierdzą 
Indianie, Metysi, Żydzi i Murzyni. I ty - też śmierdzisz. Boli cię głowa, jesteś 
osłabiony i masz już wszystkiego dość! I wtedy nagle uświadamiasz sobie, że to 
dopiero upłynęły dwa dni i dwie noce, i że przed tobą jeszcze dwa dni i dwie noce. 
Wtedy przychodzi kryzys. Najpierw pojawia się niepokój, a potem lęk. Myślisz, że 
zwariujesz, jeśli za chwilę czegoś nie zrobisz. Ale nic nie robisz, bo wszystko już 
zrobiłeś. Jednak nie wariujesz...nic się nie dzieje. Po prostu siedzisz na dupie. 
Autobus sunie równo po highwayu, 55 mil na godzinę... 

Co robić? Jest tyle czasu, że można przemyśleć całe swoje życie. Można. Ważne 
dni, ważni ludzie, ważne wydarzenia. Co się z nami stało? Dlaczego tak się stało? 
Dlaczego to wszystko tak?!...Głębiej, coraz głębiej. Jeżeli jednak jesteś normalny, to 
wcześniej czy później dojdziesz do wniosku, że tam, pod spodem, tak naprawdę to 
nic ciekawego nie ma. A inni? Rozebrać na części jak mechanizm, zobaczyć z 
czego się składa i jak działa i co go porusza? Inni to też nic ciekawego. Na przykład 
ten siedzący za mną facet w pilśniowym, kowbojskim kapeluszu i o sympatycznej, 
szczerej twarzy. Kim on jest? On jest policjantem, tzn. szeryfem. Wiem, bo wyjął 
zdjęcie z portfela i pokazał. Stał na nim oparty o wóz policyjny i miał do koszuli 
munduru przypiętą gwiazdę. Kiedy dowiedział się, co robię w Polsce, to postanowił 
udzielić mi rady. Brzmiała ona mniej więcej tak: "Jeżeli jesteś w jakimś miejscu 
wśród ludzi i chcesz zrozumieć, o co chodzi, to musisz wywąchać dwie rzeczy. 
Pierwsza to władza - czyli kto od kogo zależy i dlaczego. Druga to seks - czyli kto 
ma na kogo ochotę i dlaczego. Sprawdź po miejscu, w którym pracujesz, czy nie jest 
tak." 
Inni to naprawdę nic ciekawego... 
Nagle autobus zatrzymał się. Spojrzałem na zegarek. Była godzina piąta rano. Nad 
ziemią wisiał świt. Porwane kosmyki chmur ciągnęły po bladym niebie. Miejscowość 
nazywała się Cheyenne - gdzieś na końcu świata, gdzieś w połowie drogi "...Nel 
mezzo del cammin...". Maleńka stacyjka kolejowa z emblematem Union Pacyfic, 
restauracja "Albany"... Prowincjonalny hotelik o nazwie "Palains". Firma na rogu z 
szyldem 'The Wrangler Famous for Rach sinse 1943". Z lewej droga w Góry 
Skaliste. Tyle widać z przystanku "Greyhunda". Cisza. Pusto. Nigdzie żywej duszy. 
Czas stanął. Nostalgia trwania...O piątej rano w Cheyenne człowiek czuje się 
cholernie sam. Czuje się tak, jakby nigdy nikogo nie kochał i nigdy nie miał 
przyjaciół. Cała obojętność świata wali się na głowę. Nigdy, w czasie całego mojego 
pobytu, nie przyszło mi do głowy, żeby zostać - czyli uciec. Ale tu, o piątej rano w 
Cheyenne, nagle strasznie pragniesz wziąć od kierowcy plecak i pójść precz, gdzie 
oczy poniosą...wyjechał z Nowego Jorku do San Francisco nie dotarł... Rozpłynął 
się w połowie drogi...Poszedłbyś drogą przed siebie, znalazł pracę na jakiejś farmie, 
gdzie o nic nie pytają. Nauczył się nowego języka, nowego obyczaju, nowego życia. 
Zaczął wszystko od nowa. I nigdy już nie wrócił do starego siebie. I naprawdę, nic 
by się nie stało. Ziemia by nie drgnęła, ani słońce, ani księżyc. Człowiek - skazany 
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jest na wolność - tu w Cheyenne o piątej rano czujesz, że to prawda i że mógłbyś 
tak zrobić... 

Trzy razy wymieniono już autobus. Cztery razy zmienili się kierowcy, z dziesięć razy 
pasażerowie ( żaden zdrowy na umyśle Amerykanin nie jedzie z Nowego Jorku do 
San Francisco autobusem ) tylko numer rejsowy się nie zmienił. I ty. Dla ciebie nic 
się nie zmieniło. Dalej nie możesz ani chodzić, ani leżeć. Musisz siedzieć. Nie ma 
sposobu, aby skrócić czas. Nie ma sposobu, żeby się stąd wydostać. Co robić? 
Trzeba pogodzić się, przywyknąć, odprężyć. Nie możesz tego rozchodzić, możesz 
tylko obrabiać w myśli. Ale odprężyć się to przestać myśleć. To umieć zapanować 
nad własnymi myślami. Więzień Malloy z wojskowego obozu karnego na Hawajach, 
skazany na karcer zwany "czarną dziurą", umiał przestać myśleć przebywając przez 
cztery dni w kompletnej ciemności. Trzeba wciągnąć powietrze, licząc do ośmiu. 
Potem je zatrzymać do czterech i wypuszczać do ośmiu. I znów wstrzymać oddech 
licząc do czterech - regulujesz oddech, uspokajasz się. Tak pisał Jones, ale my w 
Polsce wiemy, że to samo osiągniesz przesuwając paciorki różańca. Potem trzeba 
skupić uwagę na czarnej plamce, którą masz w głowie nad oczami. I jak tylko 
przyjdzie jakaś myśl, trzeba odepchnąć ją od siebie i nie myśleć. Po jakimś czasie, 
jeśli to się robi dość długo, myśli przestają przychodzić i widzisz tylko jakby światło... 
Czujesz, że czas zaczyna się rozciągać jak guma. Tracisz jego poczucie. Wszystko 
przebiega jak w filmie o zwolnionym tempie. Dwie godziny decydujesz się na 
sięgnięcie do torby po jabłko, nie sięgasz..., trzy godziny patrzysz w horyzonty... 
czas dla ciebie zatrzymuje się, już nie męczy. Jesteś poza czasem... Proszę pana! 
Niech się pan obudzi! Zaraz Sacramento! W ciągu kilku godzin, kiedy mnie tu nie 
było, autobus pokonał Sierra Nevada i zjechał w dolinę Kalifornii. W ciągu kilku 
godzin, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z zimy zrobił się nagle środek 
lata. Zamiast śniegu i lodowatego wiatru - zielona trawa, palmy, pomarańcze... Idę 
sobie po zielonej trawie, wśród tych palm, kwiatów, pomarańczy. Zupełnie jak w raju 
przed zerwaniem jabłka. Czuję się, jakby puściła jakaś wielka łapa. Jakby już po 
operacji, po wyrwaniu zęba, po przesłuchaniu... po wszystkim. Grzesiuk miał rację: 
"Dupa nie szklanka, nie pęknie". Idziemy teraz zerwać jabłko. 

Marek Miller 
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CEZARY MICHALSKI 

Z A T R Z Y M A N Y 
j'al commence par la plenitude 

Albert Camus 

Co znajdowało się w mojej torbie, w chwili zatrzymania mnie przez milicyjny 
patrol? W mojej torbie znajdowały się wówczas: słoik z trawą, powieść 
S.l.Witkiewicza - "622 upadki Bunga" oraz plik biuletynów strajkowych NZS-u. 
Przesłuchujący mnie oficer SB rozkładając to wszystko przed sobą na biurku, 
zatrzymał się przy książce Witkacego. Popatrzył na okładkę, po czym oświadczył: -
Tak, znam. Wybitny pisarz, tylko że wariat. 

Po ośmiu latach, jakie minęły od dnia mego zatrzymania, obecność obok 
siebie, w mojej torbie, tak wykluczających się nawzajem, z pewnego punktu 
widzenia, przedmiotów wydaje mi się faktem równie niespodziewanym, co 
przepowiedziane przez Izydora Ducasse spotkanie parasola i maszyny do szycia na 
stole operacyjnym. Albo też, sprowadzając całą rzecz do lokalnych wymiarów , jak 
spis treści jakiegoś, pochodzącego z lat 70-tych numeru miesięcznika "Poezja", w 
którym znajdowały się obok siebie nazwiska Wojaczka i Barańczaka, Stachury i 
Zagajewskiego, a także nazwisko Jarosława Iwaszkiewicza, czcigodnego patrona 
udomowionych przez komunistów polskich klerków. Krótko mówiąc, nazwiska, które 
kilka lat później nie miały już żadnej szansy spotkać się ze sobą w spisie treści 
jakiegokolwiek czasopisma, wychodzącego w jakimkolwiek z literackich obiegów. 

Podobnie ta szczególna sekwencja przedmiotów nie miała prawa 
powtórzyć się w mojej torbie kiedykolwiek później. 

Kiedy po czterech latach spowiadałem się po raz pierwszy od mojej 
dziecięcej komunii, przyznałem się także do występku przeciw rozszerzanej w 
ambitniejszych młodzieżowych katechizmach treści przykazania - Nie zabijaj. 

Zaraz po tym, jak skończyłem swoją wypowiadaną drżącym głosem 
opowieść 'o zażywaniu niszczących zdrowie ciała i duszy substancji, znający moje 
polityczne zainteresowania stary, poczciwy proboszcz prowincjonalnej parafii 
wyszeptał mi żarliwie do ucha: 
- Dziecko, czy ty nie wiesz, że to Rosjanie potajemnie zrzucają nam narkotyki na 
spadochronach, żeby w ten sposób osłabić polską młodzież i zniszczyć naród 
polski? 

Wybuchnąłem wtedy śmiechem, ale był to śmiech, z którego później 
zdołałem się wyleczyć, by po kolejnych czterech latach samemu umieć ocenić już 
każdą rzecz, także narkotyki, jedynie poprzez funkcję jaką pełni ona w toczącej się 
stale walce dobrego ze złem, w nieustającym politycznym moralitecie. 

Noc, którą spędziłem na komisariacie, wysłuchując historyczno-literackich 
uwag młodego oficera SB, była drugą nocą stanu wojennego. 

Wypuszczono mnie rano. Jeden z dyżurnych oficerów okazał się być 
studentem mojego ojca z Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu. Z 
drugiej strony ja także nie miałem na sumieniu, jak to sumiennie sprawdzono, 
żadnych cięższych przewinień. 
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Po powrocie do domu i uspokojeniu rodziców pobiegłem zobaczyć się z 
moimi najbliższymi, "kontestacyjnymi" przyjaciółmi. To, co się stało przyjęli z dużo 
większą niż ja obojętnością. W ich torbach nie znalazło by się jeszcze wtedy 
trzeciego składnika mojego bagażu - strajkowych biuletynów. 

W południe, drugiego dnia stanu wojennego poszliśmy razem na sanki. 
Potem pojechaliśmy nad rzekę, w ruiny zamku krzyżackiego, gdzie lubiliśmy 
przesiadywać. Połknąłem tam dziewięć tabletek Avipronu, leku przeciw otyłości 
stającego się w większych dawkach niezrównanym środkiem euforyzującym. Dawał 
doskonale czystego, radosnego kopa. Kolory tęczy, harmonia sfer i to wszystko 
mogło trwać nawet do kilku godzin. Niestety, a może na całe szczęście, Avipron 
zawierał zabezpieczenie uniemożliwiające uzależnienie się od niego. Jego działanie 
było jednorazowe. Niszczył jakiś składnik komórek nerwowych, odtwarzający się 
najwcześniej po roku. Ja wziąłem wtedy po raz drugi w ciągu miesiąca i oczywiście 
nic się nie stało. Patrzyłem na twarze moich przyjaciół, czekając na moment, w 
którym zacznę niepohamowanie cieszyć się ich widokiem. Kiedy minęło półtorej 
godziny przestałem czekać. I tak wystarczająco bawiło nas wówczas nasze własne 
towarzystwo. Wracając z zamku mijaliśmy na moście patrol, którym dowodził oficer -
student mojego ojca. Sprawdził nam dokumenty, przyglądając mi się szczególnie 
uważnie. Wydawało mi się przez chwilę, że pojawiło się między nami coś w rodzaju 
sympatii, ale nie był to początek mojej współpracy z policją, a tylko osłabione 
działanie Avipronu. 

Bardzo chciałem wtedy coś robić. Przesiadywałem całe noce przy radiu. 
Niestety, "Solidarność" rozleciała się w drzazgi. Ze dwa razy rozlepiłem na klatkach 
schodowych kilka dostarczonych mi przez Olę ulotek, obwieszczających, że 
"Solidarność żyje". 

Wychodziłem z bram wystraszony i umazany klejem z niedomykającego się 
słoika. 

Szymon, mój przyjaciel z murku, na którym przesiadywali wszyscy "hippisi" 
z naszego miasta, był wtedy, już od roku, robotnikiem w wielkich zakładach 
chemicznych. Pewnego dnia zaproponował mi udział w akcji zleconej mu podobno 
przez kogoś z podziemia, a polegającej na spisywaniu numerów stacji 
transformatorowych. 

Chodziliśmy całymi godzinami po zaśnieżonych osiedlach, w jasne od 
słońca, odbijającego się od śniegu, wczesne popołudnia. 

Po kilku dniach przestałem nagle spotykać Szymona. Dowiedziałem się 
później, że zwariował. Pewnego ranka podniósł stojącą w magazynie, w którym 
pracował, 140-kilogramową beczkę z farbą i cisnął nią w grupę stojących nieopodal 
starszych robotników, obnoszących wtedy z dumą swoje wystylizowane na Wałęsę 
wąsy. Chwilę potem stracił przytomność. Od tego nadludzkiego wysiłku poszły mu 
wszystkie ścięgna. Odwieziono go do szpitala, gdzie lekarze szybko zorientowali się, 
że Szymon miał swój pierwszy, gwałtowny atak schizofrenii. Do dzisiaj nie wiem, czy 
nasze spisywanie numerów miało jakiś sens, czy był to już jego własny, obłąkany 
pomysł. 

Później nadeszła noc sylwestrowa. Noc zawieszonej godziny milicyjnej. 
Spotkaliśmy się wszyscy u Heńka. Tak, wszyscy, bo dopiero rok później Heniek 
poszedł do wojska, skąd wrócił głęboko przekonany o słuszności poglądów, w które 
na początku "służby" wydawał się wierzyć tylko z wyrachowania: "Bracie, ja 
widziałem tych Niemców jak służyłem w Szczecinie, ja widziałem tych Niemców..." 
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Były Zioła i John, nie pokłócone jeszcze śmiertelnie o Smoka. Byli starzy, 
wyciągnięci przez nas ze swoich jaskiń, gdzie wpadali w narkotyczne ciągi lub motali 
się w jakieś podejrzane, kończące się wyrokami interesy. 

Właśnie wtedy Herek zgodził się dopuścić nas do grona wtajemniczonych. 
Najstarsi od kilku lat brali heroinę. Tym razem każdy z nas mógł się przyłączyć. 
Naprawdę tylko dla nas kilkorga łamali zasady swego prywatnego kodeksu, dla nas, 
których obecność pomogła im uwierzyć, że wszystko zaczyna się od początku, tak 
jak wtedy, gdy Stonesi grali w Kongresowej i po Polsce rozlała się pierwsza fala 
Ruchu. Łamali dla nas swoją zasadę nie dawania młodym heroiny, bo chcieli być 
razem z nami, a my chcieliśmy być razem z nimi. Kilka lat później zaczęli łamać tę 
zasadę przy każdej okazji. 

Ja nie wziąłem. Nigdy nie wziąłem heroiny, chociaż tamtej nocy byłoby to 
najbardziej naturalne i miałbym za sobą to, czego teraz już nigdy nie zrobię i czego 
być może żałuję, tak jak żałuje się tylu innych, lepszych niż zastrzyk z heroiny 
rzeczy, których się nie zrobiło, kiedy był na nie najlepszy czas. 

Ja nie wziąłem, ale kilkoro z nas spróbowało wtedy po raz pierwszy. Hanka 
poszła do kuchni, w której Herek przyjmował kolejkę chętnych i wróciła po chwili z 
wodnistymi źrenicami, mówiąc że nic, dokładnie nic nie poczuła. Ponieważ brała po 
raz pierwszy, Herek był z nią ostrożny i dał jej za mało. Zatem ona też, mimo że się 
zdecydowała, nie miała swego pierwszego i ostatniego razu. 

Piliśmy potem wódkę słuchając w kółko tych samych kawałków Doorsów, 
powtarzanych ciągle na nowo i wywołujących dreszcze na karku, aż się zetrą, 
wyżłobią do końca i budzą już tylko znudzenie. 

Nie wziąłem wtedy heroiny. Paliłem za to "marihuanę": słabe, ledwo 
przebrane polskie konopie. Paliłem to świństwo z niewiadomo skąd się biorącą 
zawziętością. Siedziałem na podłodze na wpół zaduszony i oszołomiony. 

Byliśmy w końcu pijani i nie trzeba było nic mówić (rozmowa zawsze miała 
dla nas oznaczać tłumaczenie się). Jeszcze raz, przez chwilę, było cudownie i 
bezpiecznie. 

Nad ranem musiałem odprowadzić do domu Johna. Obiecałem to jej 
matce, mającej nie wiedzieć czemu zaufanie do mojej powagi "młodego studenta", z 
której otrząsałem się po drugim kieliszku wódki pitej w otoczeniu przyjaciół, by 
krzyczeć najgłośniej, zaczepiać obcych i wypijać obojętnie jaki alkohol z kieliszków 
należących do siedzących przy sąsiednich stolikach rezerwistów. 

Szedłem z Johnem przez całe miasto przyglądając się jej ostrożnie. 
Okazałem wystarczająco dużo powagi, aby odprowadzić ją pod drzwi mieszkania jej 
rodziców. Postałem przez chwilę na klatce schodowej i ruszyłem z powrotem w 
kierunku domu Heńka. Zaczynało już robić się jasno. Starając się nie spieszyć (moje 
pechowe przygody z milicją stały się później przysłowiowe), mijałem grupy żołnierzy 
z wycelowanymi oczywiście we mnie karabinami. Płynąłem wtedy przecież po 
niebie, czy jeśli wolicie, pełzałem nisko przy ziemi, tak czy inaczej znajdując się na 
linii strzału umocowanej pionowo na ich plecach broni. Chciałem jak najszybciej 
znaleźć się znowu pośród swoich i upić się po raz drugi tej samej nocy. 

Kiedy wróciłem zabawa dogasała. Patryk, który oświadczył się Hance po 
heroinie, spoglądał teraz na nią z coraz większą obawą. Dopijaliśmy resztki 
alkoholu, wygrzebywaliśmy ostatnie butelki spod tapczanu. Bałem się czegoś 
nieokreślonego, nadchodzącego dnia. Z każdą chwilą, kiedy w mieszkaniu robiło się 
jaśniej, coraz wyraźniej wiedziałem, że go nie pragnę. 
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W końcu, kiedy za oknem wzeszło białe, noworoczne słońce, jak zwykle 
udałem, że to nie ja byłem tym, który się czegoś obawiał, który coś stracił. I 
wyszedłem z tego domu. 

Cezary Michalski 

EWA TOCZEK 

TECHNO 

Techno to więcej niż muzyka. Jest w nim światopogląd i psychodelia hippisów. 
Tempo, anarchia i, jak niektórzy twierdzą, amatorszczyzna punku. Rytualność i 
transowość czarnej muzyki. Wreszcie przeciwności: hedonizm i asceza, rytm i jego 
brak, miłość bliźniego i zupełne diabelstwo. Przede wszystkim jednak chodzi o 
uwicie sobie dziwnego gniazdka, w którym można się doszczętnie zapomnieć i 
rozpłynąć. Przerwa w rzeczywistości. Jak w reklamówce pewnych papierosów. 

Zaczyna się konkretnie. Od razu mocny rytm i basy. I dziewczyna śpiewa bez 
przerwy "nanananananana". Na chwilę przestaje, muzyka narasta, wspina się coraz 
wyżej i jak już jest bardzo wysoko, nagle zapada cisza. Wtedy ona mówi bardzo 
władczo "and when I speak....". Znowu rytm i "nanananananana". Trwa to dość 
długo. Transform. Transformation. 

Na początku był hip-hop. Brało się fragmenty cudzych kawałków i w kółko 
powtarzało pewne frazy; towarzyszyły temu wyolbrzymione basy i monotonia 
dźwięków. Od połowy lat 80. rytm pogłębił się i wyostrzył. Basy rzygnęły. Maszyny 
poszły w ruch. Powstał acid. Miejsce: Detroit i Chicago. Wielu uważa się za twórców 
techno. Jako pionierów podaje się jednak Derricka May, Marshalla Jeffersona i 
Juana Atkinsona. Dość, że zaczęła Ameryka. 

Kręcą się jakieś basowo-skrzypkowe odgłosy. Plus kosmiczne bulgotanie. Rytm 
miękki, mocny. Tempo średnie. Często coś tam szura. Potem rytm znika, zostaje 
tylko rozbujana nim melodia. Odzywa się facet. She was very beautiful. Kind of like 
Venus. Wild. Moment ciszy. Ostre szurnięcie. Rytm. Denko. Venus envy. 

Wśród źródeł techno jest disco. Szczególnie jego odłam HiNrg: wielka radość 
życia przy intensywnym rytmie. Soul też się odcisnął. Jeszcze reggae i rock 
psychodeliczny. No i nie zapominajmy o "Bolero" Ravela - jedna fraza ciągnie się w 
kółko w coraz to nowych szatkach. Zatem korzenie długie, pokrętne i momentami 
wstydliwe. 

Głęboki stukot, nie za szybki, ale zdecydowanie mocny. I nic więcej. Potem 
falami dochodzi różnoraki drobiazg. Grzechotkowate sprawy, cyk-cyk-cyki i 
drobniejsze rytmy. Trochę przykrywają wyjściową brutalność. Ciągnie się ta sprawa 
kilka minut. I nagle kobieta! Ale tak znienacka, że zanim zauważysz, już jej nie ma. 
Po chwili wraca jej metaliczny, zniekształcony głos. Dont go away i need you i 
thought your love was here boy. Rytm zupełnie szaleje. Potem tak jak się wszystko 
rozwinęło, tak samo się składa. Odchodzi warstwa po warstwie. I na koniec, jak na 
początku, sam nagi bit. Winc. Thoughts of a tranced love. 
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Wczesne amerykańskie techno jest bardzo oszczędne. Bit regularny, mocny, nie 
za szybki i w pewnym momencie basy zaczynają rzęzić. Bardzo kardiologiczne. 
Wokale tu szczątkowe, a jeśli już, to takie zminimalizowane rapy - krótkie okrzyki i 
komendy czarnych facetów. Ale nie ekstatyczne wycia, jakie pojawią się później. 

Czarna kobieta z potwornie głębokim i silnym głosem, pozwala samogłoskom 
pohasać. Jak skończy, wchodzą piłujące gitary - to nie jest solówka, ale takie 
wspinające się szorowanie. I w tle techno-machina zasuwa. Ponad 10 minut. Felix 
Da Housecat. Reach Out. 

Następny krok to angielski acid. Jest on bardzo automatyczny i regularnie 
programowany. No i dużo tam seksu całkiem dosadnego. Jedna wykrzykuje 'taste 
my acid fruit", a drugi po lynchowsku: "baby wants to ride". I wszystko to nurza się w 
tłustych basach. Coraz więcej tu wokali. 

Wchodzi potężny bas, jak mruczenie bardzo leniwego motoru. I powoli, jak gęsty 
miód, wlewa się cały utwór. Roi się od odgłosów, szeptów, mruków. Bit jest wolny i 
buja. Zniekształcony męski głos coś leniwie śpiewa. Tylko czasami jakiś sens 
uderza. Miód ma w żyłach. Coś o Hiobie. I że nie zawsze jest tak, jak chcemy. I pod 
koniec: 'There is no bussines like show bussines". Baby Ford. ParkDrive. 

W techno wokale zachowują się specyficznie. Zarzuciło się system zwrotka-
refren. Wokale są okrojone, często do jednego słowa czy zdania na całą piosenkę. 
A nawet jeśli śpiewu jest więcej, to niesymetrycznego i to w stylu "strumień 
świadomości". 

Zaczyna się stłumionym wiatrem. Lekka melodia klawiszowa, wchodzi 
drewniany rytm. Nagle mówi męski telefoniczny głos "Mmmmm...Skyscraper I Love 
U". Pojawia się coraz więcej stukanek. Gdy trzeci raz mówi, że kocha ten wieżowiec, 
wszystko na sekundę zastyga i chwilowa utrata orientacji wyrywa sprawę naprzód. 
Popchnięta efektem Doeplera spada na rytm. Teraz mocniejszy. Potem rozgaduje 
się Karl. Psy węszą. Elvis telefonuje. Jezus o kulach. Miasto nocą. Tak tak tak. Nie 
nie nie. Underworld. Mmmmm..Skyscraper I Love You. 

Nurty. Jest ich wiele. Garage. House. Happy house. Acid house. Progressive 
house. Rave. Trance. Hardcore. Jungle. Ambient techno. Techno. To ostatnie służy 
często za nazwę zbiorczą całego gatunku. Ale tak naprawdę techno to jeden z 
nurtów - szybszy, mocniejszy, ostrzejszy. Prawdopodobnie techniczność tej nazwy 
sprawiła, że często używa się jej także jako terminu ogólnego. Wydaje się, że 
cechami łączącymi te wszystkie nurty, są: przytłaczające basy, monotonia 
elektroniczności i dominujący rytm. Czasami swingujący, czasami boleśnie twardy. 
Właśnie w rytmie leży różnica. I intuicyjny podział na: muzykę dla ciała i muzykę dla 
głowy (albo na głowę, jak kto woli, na mózg). W tej pierwszej rytm działa na całe 
ciało. Zmysłowy i leci szerokim, jednorodnym strumieniem. Natomiast im więcej w 
muzyce pojedynczych strumyczków, nagłych kawalkad i neurotycznych przeskoków, 
tym bardziej jest on "mózgowy". Do tego rytm szybszy, nieco twardszy, bardziej w 
cwał. Często jednak dostajemy coś dla ciała i dla głowy. Jedni mówią, że to otwiera 
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czakramy; inni, że ogłupia, że bolą ich od techno paznokcie i wyć się chce, ale 
wcale nie z przyjemności. 

Głębokiego rytmu w ogóle tu nie ma, jest tylko taki pulsujący i sprężysty. Coś 
między maszyną do pisania, a brzękającą gumą. Damski, metaliczny głos bez tchu 
powtarza: "Thebeatgoesstraightthrough". Itak 10minut. 
Peny and Rhodan. The beat goes straight through. 

To było nocą w Londynie. Klub nazywał się Ministry of Sound. Chwalą się, że 
mają najlepszy "sound system" świata. W ciemnej sali po parkiecie i ścianach 
obijało się dzikie techno. Tam poczułam swój mózg. Był długi i telepał się nade 
mną, jak szarfa gimnastyczki. Rytmicznie. Wtedy postawiłam sobie pytanie: "Czy to 
jest w ogóle muzyka?" W encyklopedii (PWN 1966) muzykę definiują: sztuka, której 
tworzywem są dźwięki, i której utwory w konkretyzacji przebiegają w czasie. Techno 
jest zatem muzyką. 

Zaczyna się niesprecyzowanymi odgłosami. Rozkręca się. Wraz z rytmem 
zaczyna się wielkie rozbujanie, rozchwianie. Wszystko leci jakby poganiane bardzo 
zmiennym wiatrem. I szybuje kobiecy głos, bardzo niewyraźny. Lekkie i bardzo 
niepokojące. Titanic. On my case. 

Techno słucha się głównie na rave'ach i w klubach. Rave jest tym dla techno, 
czym koncert dla rocka. Duże zebranie taneczne. Często w plenerze. Albo w jakichś 
magazynach - warehouse party. Tysiące ludzi na jednym parkiecie w jeden rytm. Na 
przykład radykalny rave Spiral Tribe to tylko muzyka, bardzo mocne, drgające 
stroboskopy i dym z papierosów tańczących. Kluby. Jak dyskoteki. Bardzo istotne 
obiekty naszych czasów. Bierze się w nich dużo narkotyków. O LSD wiele już 
powiedziano. Ciągle popularne. Jak grzyby. Jest jednak narkotyk, który związany 
jest tylko z techno. Exstasy. Krócej - "e". Naukowo - MDMA. Powstał w Ameryce w 
latach 80. Daje ciepło, przyspieszoną akcję serca, błogostan i poczucie empatii z 
otoczeniem. Wyczula zmysły. Niekoniecznie musi prowadzić do seksu, choć u 
niektórych osobników zdecydowanie. W sumie oznacza to wzdychanie z nadmiaru 
lubości i dotykanie siebie i miłego sobie otoczenia. Jak większość narkotyków, "e" 
potęguje doznania muzyczne. Jego muzyką jest techno. Ponieważ jednymi ze 
stanów po tej pigułce są lubość i sensualność, stąd popularność w techno zwrotów 
typu: "jest mi dobrze". I feel Good. I feel high. I feel. I feel. I feel. 

Rytm nie głęboki, ale za to drga, pulsuje. I kociak mówi w kółko: "I feel so high". 
Eden Transmission. I feel so high. 

W tej muzyce specjalny status ma woda. Ciągle o niej śpiewają, bo po "e" trzeba 
pić i bardzo smakuje. W ogóle ciecz - liąuid. Słońce. Wolność. Miłość. Bo wbrew 
pozorom w techno jest bardzo dużo hippisostwa. Pewna frakcja technoamatorów, 
tzw. crusties vel travellers, bardzo hippisów przypomina. Też się nie myją, żyją w 
komunach (najchętniej w plenerze) i uważają ambicję w życiu zawodowym za 
zbędną. Ogólnie jednak to ludek bardzo zróżnicowany, sączy ich właściwie tylko 
zamiłowanie do tańca i do ekstatycznych nocy. Generacja hedonizmu i celebracji. 

Wracając do "e". Ponieważ nieznane są jej efekty uboczne, to i konsumpcja jest 
potężna. Od końca lat 80. wiele osób bierze co weekend. W dużych ilościach. Na 
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wyspach mówi się ostatnio o exstasy burnout, czyli wypaleniu. Organizm się 
uodpornił, trzeba brać coraz więcej, żeby działało i trudno się bawić bez pigułki. 
Stąd może renesans cocainy i speedu w klubach. 

Bardzo mocny bit. Żadnego rozchwiania czy bujania. Po prostu zimny cwał. 
Dziewczyna nosowo mówi coś, co brzmi niby "cookie" - ciastko. Ale potem 
wychodzi, że to "cocaine". I od czasu do czasu pytanie: "have you ever fucked on 
cocaine?". I dalej niby cookie, cookie. Utwór znany tylko ze słyszenia. 

Techno to muzyka na wskroś narkotyczna. Ale absolutnie można się nią 
napawać na czysto. I wielu tak robi. 

Wszystko oparte na biciu zegara. Do tego trochę organów Hammonda. Rytm 
lekki. Zero wokali. Tańczą do tego nawet wrogowie techno. Nie do zdarcia. Jaydee. 
Plastic Dreams. 

Jak techno wiąże się z seksem? Istnieje sporo przesłanek, by uznać techno za 
substytut seksu. Rytm stosunku* Przyspje^nlg jak w orgaźmls i rozmazywanie się 
u szczytu. Erotyczne mruczenie basów. Wokale też podejrzanie nieartykułowane. W 
techno zdecydowanie jest coś orgiastycznego. I niekoniecznie pf^padkiem 
rozwinęło się wkrótce po wybuchu AIDS. Sporo nie wyładowanej energii od tego 
czasu krąży. Tańczenie do techno jakoś to napięcie rozkłada. To coś więcej niż 
trzepanie dywanów. Tańczy się w stylu bardzo dowolnym. I w pojedynkę. Taki 
masturbacyjny charakter. 

W jednym z numerów Melody Maker dziennikarze postawili pytanie o twarz 
techno. Czy jest nią aby młodzieniaszek z torbą Adidasa, na której nabazgrolono 
"Love is Good, but Wank Better" czyli "Miłość jest świetna, ale onanizm lepszy'? 

Dość, że noc w klubie techno to bardzo intensywne energetyczne przeżycie, 
niesamowite światła, stymulanty, zupełnie inna rzeczywistość i masa mniej lub 
bardziej dziwnych ludzi. I nie wszyscy oni szukają tego samego. Wydaje mi się, że 
natura techno wykracza poza jedynie seksualny aspekt. 

Mężczyzna pyta o niebo jej dzieciństwa. A ona rozmarzona śpiewa o purpurach, 
pierzastych chmurkach, zachodach słońca...Klaszcze czuły miękki rytm. Basy. 
Sielanka. The Orb. Little fluffy clouds. 

Wspominaliśmy o różnych nurtach techno. Ostatnio najbardziej wyróżnia się 
ambient techno. Właściwie można by go traktować jako odrębny gatunek. Ambienty 
słucha się w domu albo w tzw. chill out rooms. W klubach, bowiem oprócz parkietów 
do skakania, są oddzielne sale do ambientnego siedzenia. Ambient czerpie z 
psychodelicznego rocka (Can, Pink Floyd) i ze starych elektroników (Jarre, 
Tangerine Dream). I z Briana Eno. Ambient w ogóle jest bez rytmu. Muzyka do 
schodzenia po skocznej nocy. Ten gatunek powstał właśnie jako poranne 
uspokojenie po techno właściwym. Coś w sensie dodatku. Ambient donikąd się nie 
śpieszy. Tutaj istotne są brzmienia. Często odgłosy naturalne: ptaki, delfiny, 
samochody, ludzie, maszyny Wyjściowy był pogodny, kojący i miękki. Inny nurt 
jest wzniosły, kosmiczny a la Odyseja czy Obcy. A teraz klaruje się coś co nazywają 
izolacjonizm. Wycieczka wewnątrz. Neurotyczne to, zgrzytliwe i rozstrajające. Ociera 
się momentami o współczesną muzykę minimalistyczną. 
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Odchudzone dźwięki. Ich cienie właściwie. Anemiczne a zarazem groźne. Pętlą się 
i zwlekają z rozwiązaniem. Zero rytmu. Zero dynamiki. Jest jak we śnie albo w 
angielskim thrillerze. Aphex Twin z Selected Ambient Works 2. 

Techno to muzyka nowoczesna. Sprzęt, impulsy, częstotliwości. Techno to także 
najstarsza z muzyk. Rytualna, transowa, pierwotna. 

Mmmmmm Skyscraper I Love You 

Ewa Toczek 

204 
FRONDA JESIEŃ / ZIMA 1994 



DOUGLAS RUSHNIKOFF 

MY NAPISANE PRZEZ NAS - MANIFEST 
GENERACJI X 

Pokolenie X oznacza wiele różnych rzeczy dla różnych osób. Jesteśmy 
kulturą, statystyką urodzin, perspektywą na przyszłość, stylem, ekonomią, sceną, 
polityczną ideologią, estetyką, wiekiem, dekadą i literaturą. 

Dla niektórych przynależność do Pokolenia X jest ucieczką. Dla nas jest 
ona deklaracją niezależności. Istniejemy. 

Nazwa "Pokolenie X", jak to się najpowszechniej dziś przyjęło, odnosi się 
do tego, co można określić jako "zagubioną" część amerykańskiej młodzieży, zbyt 
młodej, by pamiętać zamach na prezydenta Kennedyego, a zbyt starej, by nie 
pamiętać końca ery disco. Kiedy obserwowaliśmy z bliska, jak nasi rodzice 
przechodzą transformację od hippisów poprzez yappisów do "new ageowców", a w 
końcu - właścicieli ziemskich, poczuliśmy, że dożyjemy na zgliszczach powojennego 
czasu BABY BOOMERS (DZIECI SZCZĘŚCIA) /1/ , ponosząc ekonomiczne i 
kulturowe konsekwencje przynależności do społeczeństwa będącego na minusie 
socjalnym i żyjącego na kredyt. 

Sami chcieliśmy poradzić sobie z tym dziedzictwem, postanowiliśmy więc 
jak najwięcej na tym skorzystać. Pomimo, iż socjologowie skłonni są określać nas 
jako pokolenie przygnębionych "trzynastolatków" - beznadziejnych, zmutowanych 
dzieci, społeczeństwa, które czasowo uległo wykrzywieniu - mamy zamiar cieszyć 
się jak jasna cholera z tego, co zostało z uciech kulturalnych, zanim spadną na nas 
zasiłki dla bezrobotnych czy finansowa pomoc od rodziców. Ale nasza wola 
przyjęcia tego dziedzictwa - uciechy z nieużytków zapisanych nam w testamencie 
przez poprzednie pokolenie - zmusiła nas do krytycznej oceny tych, którzy 
Pokolenie X stworzyli, a teraz, o ironio!, je odrzucają. 

Większość osób spoza Pokolenia X potępiła dwudziestokilkulatków jako 
ludzi nie mających wykształcenia ani motywacji, apatycznych kanapowych wałkoni; 
jawimy się jako pozbawieni ambicji zawodowych, godności kulturowej, ideologii 
politycznej, wartości rodzinnych, jako wyzuci z wszelkich ambicji w ogóle. Nawet 
nauczyciele machnęli ręką na pokolenie X i po prostu czekają, kiedy nasza grupa 
wiekowa przebrnie w końcu przez system szkolny, by móc wreszcie zająć się 
umysłów młodszych, bardziej przywiązanych do tradycyjnego myślenia. W tym 
samym czasie BOOMERS, którzy już niebawem przejdą na emerytury, obawiają się, 
że system opieki socjalnej będzie zależał od takich jak my: dzieciaków 
wychowywanych na deptakach, w McDonaldsach i na MTV. 
Aż do dziś Pokolenie X opisywane było przez tych, którzy najbardziej nas 
nienawidzą i najbardziej się nas boją. Wielu z nich, niezdolnych do przeniknięcia 
przez maskę apatii i wściekłości nakładaną przez dwudziestokilkulatków, 
zredukowało nas, w najlepszym przypadku, do części rynku, a w najgorszym -
uczyniło z nas uosobienie upadku zachodniego świata. Nazywali nas "wyjcami" / 
"Newsweek", listopad 1993/ czy "złą generacją" / "Atlantic",grudzień 1993/. Ale my, 
X-Pokoleniowcy, odrzucamy te określenia, zaś nasze pisma pokazują historię 
całkiem odmienną od tej, którą przedstawiają "nasi starsi". Historię, która nigdy 
wcześniej nie została opowiedziana i która zasługuje na to, by ją w końcu 
opowiedzieć. 
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Dzieciaki, które dorastały w latach 70., w obliczu kultury zdominowanej 
przez media, kultury kreującej osobowości, obrazy i ideologie wyłącznie po to, by 
sprzedawać produkty, polityków i styl życia, nauczyły się postrzegać ten krajobraz 
jako postmodernistyczną scenę. Kulturowe mity, na które reagujemy, to nie Quaker 
Oats, Lincoln Memoriał czy Spencer Trący, ale Pop Tarts, Lincoln Logs, Pee Pee 
Herman. Pokolenie X jest bystre, jeśli nie bystrzejsze niż jakiekolwiek inne pokolenie 
przed nami. Pamiętajcie, że puszki z zupą Andy Warhola zostały namalowane 
jeszcze przed naszymi narodzinami. Dla nas to już klasyka. 

Dlatego pokolenie X jest koszmarem postindustrialnej, postmodernistycznej ery. 
Jesteśmy eksperymentem marketingowym, który wymknął się spod kontroli. 
Podobnie jak wszyscy, n a u c i ś m y się naszego języka w dzieciństwie. Tak się 
złożyło, że był to język reklamy. 

Ponieważ od chwili, gdy ledwie otworzyliśmy oczy, byliśmy wystawieni na pęd 
konsumpcyjny i strategie "public relations", my z Pokolenia X jesteśmy wyczuleni na 
wszelkie próby manipulacji naszymi opiniami i naszymi pieniędzmi, nawet jeśli nie są 
one duże. Kiedy oglądamy reklamy, ignorujemy produkty w nich zachwalane, a 
zamiast tego koncentrujemy się na technikach rynkowych. To jest właśnie to, co 
nam się podoba w telewizji. Nauczyliśmy się, że jej zawartość to kłamstwa. 

Jest tak, ponieważ urodziliśmy się w świecie, w którym symbole znaczą 
więcej, niż rzeczywistość, a styl życia telewizyjnych "Dynastii" staje się wzorem do 
naśladowania. Ten wyimaginowany świat drastycznie różnił się od wzrastającej 
liczby rozwodów w Ameryce w latach 70. i 80. Stanęliśmy przed wyborem: albo 
przyswoimy sobie nierealistyczne, z założenia niemożliwe do osiągnięcia cele, albo 
całkowicie wycofamy się z kultury konsumpcyjnej. Zgodnie z radą zespołu 'The 
Who", z płyty, której mogliśmy słuchać u starszego rodzeństwa w latach 70., 
ślubowaliśmy, że "Nie damy się znów ogłupić" / "Won't Get Fooled Again'7. Nasza 
tak często potępiana apatia jest w istocie czujnie wykształconym dystansem do 
konsumpcyjnej kultury BOOMERSÓW - rzutem oka znawcy przedmiotu na wysiłki 
naszych starszych, rzutem mającym wychwycić to, co zostało z naszych serc, 
umysłów i portfeli. 

Pokolenie X żyje w świecie, który jak czujemy, przystosowany jest dla ludzi 10-30 
lat starszych od nas. Patrzyliśmy, jak rock'n'roll podbijał naród, a potem sechł, 
niczym Mick Jagger, zanim jeszcze dostaliśmy się do collegeU Patrzyliśmy na 
rewolucję seksualną, jak ewoluuje w przymusowy celibat lat 70., by w latach 80. 
zgnić w przenoszoną drogą płciową chorobę, panującą w latach 90. 

Ale wbrew obiegowym opiniom, pokolenie X dalekie jest od lamentowania. 
My nie narzekamy, rozumiecie? Wręcz przeciwnie, celebrujemy wyobraźnię z 
odzysku, lansowaną przez nasze media i szczerze doceniamy wszelkie zmarszczki i 
załamania w kulturze masowej. Przyjmując bezrobocie jako styl życia, Pokolenie X, 
które właśnie wychodzi z college'ów, nastawia się na prace dorywcze, żeby spłacić 
komorne lub wraca do mamy i taty, a wtedy spędza czas na kontrkulturowych 
zajęciach, pokazach, zinach lub po prostu przesiaduje w sklepach z komiksami, 
godzinami o nich dyskutując. Nawet lepiej, czytamy artykuły socjologów i analizy 
marketingowe usiłujące rozgryźć tę niepojętą, lecz fascynującą część 
społeczeństwa, do której przynależymy i śmiejemy się z tego. 

Pokolenie X to przede wszystkim filozofia życia, stworzona, by pomóc nam 
radzić sobie ze wzrastającym ( i dezorientująco szybkim) sflaczeniem naszego 
społeczeństwa, zarówno finansowym, jak i kulturalnym. Jest to filozofia oparta na 
przekonaniu o konieczności odrzucenia tradycyjnych wartości i linearnego 
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rozumowania dominującej kultury i wprowadzenia w to miejsce 
postmodernistycznego zamiłowania w stylu Wayne's World Lost In Space, zarówno 
Dazed, jak i Confused. IM Jest to świadomy wysiłek mający na celu uniknięcie 
zaangażowania się w cokolwiek, co wymaga wciągnięcia się w konsumpcyjny 
wyścig, neo-buddyzm, w którym jakiekolwiek uzależnienia łamią tak ważną dla 
surferów kultury konsumpcyjnej świadomość. Jest to zdolność tworzenia znaczeń na 
podstawie przypadkowych ekspozycji z telewizyjnych reklam, opakowań słodyczy, 
dziecięcych wspomnień i przysmaków śniadaniowych. 

Nie jesteśmy niewdzięczni wobec świata, w którym się urodziliśmy, nie 
jesteśmy też niewdzięczni wobec "naszych starszych" za wygranie ciężkich bitew 
przed nami. Dla większości z nas takie wartości jak równość rasowa, prawa kobiet, 
wolność seksualna i poszanowanie podstawowych praw człowieka są już dane. 
Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy pierwszym pokoleniem wchodzącym w 
społeczeństwo, w którym przynajmniej na papierze i w klasach szkolnych, sprawy, o 
które walczyli BOOMERS, są przedstawiane jako fakty nie podlegające dyskusji. 
Bez ruchów na rzecz praw człowieka, ruchów feministycznych, organizaqi Zielonych 
nie byłoby Pokolenia X. 

Przez moment spróbujmy spojrzeć na to z tej właśnie strony: jesteśmy 
pierwszym pokoleniem, dla którego rock'n'roll nie jest buntem. Nie musieliśmy 
walczyć w Wietnamie. Nie musieliśmy przeciwstawiać się instytucjom religijnym, 
"kodom odzieżowym", a nawet tak zwanej patriarchii. BOOMERSI przygotowali nam 
życie nieskrępowane przymusami tradycyjnej moralności czy powiązań rodzinnych. 
To, że możemy mieć to za nic, zostało nam zapisane w testamencie i to jest ich 
sukces. Dzięki, w porządku? Jednak poprzestanie na jałowym zachwycie dla tych 
politycznych i kulturowych byłoby bezsensowne i wręcz niemożliwe - sami 
chcielibyśmy jeszcze coś zdziałać. A niekiedy oznacza to przyjęcie całkiem 
odmiennej taktyki. 

Tutaj być może leży najpokrętniejsza różnica dzieląca BUSTERS 121 i 
BOOMERS. Wydaje nam się, że BOOMERS ciągle operują na poczuciu winy i 
obowiązku. Niezdolni do zaufania swoim wewnętrznym naturom, BOOMERSI 
czerpią poczucie komfortu z gotowych systemów myślowych - "izmów" ciągnących 
sie od freudyzmu poprzez marksizm i relatywizm do new age'yzmu. Każda myśl 
musi przejść test na jakiś absolutystycznym szablonie. BOOMERSI muszą czuć, że 
pracują nad wdrożeniem pozytywnego systemu lub, że ich działanie zmierza ku 
zniszczeniu negatywnego systemu. Wciąż porównują swoje przekonania z danymi 
liczbowymi, podawanymi przez władze i to bez względu na to, czy im się one 
podobają czy nie. Żyją albo wciąż stawiając opór swoim wrogom albo w poczuciu 
obowiązku wobec tych, którzy wydają się mieć mniej szczęścia, mniej władzy i przez 
to są mniej warci niż oni sami. 

BUSTERS rozumieją i doceniają tę inklinację do paraliżujących moralnych 
samoocen, ale my się w to nie wdajemy. Urodzeni w społeczeństwie , w którym 
tradycyjne formy okazały się w najlepszym razie osobliwe, w najgorszym wręcz 
zabójcze, BUSTERSI czują się wolni od wszelkich etycznych systemów ( 
jednocześnie dając się ponieść falom). Musi być miło mieć coś zewnętrznego, w co 
można wierzyć. Coś, co się nie porusza. Coś absolutnego. Nie mając żadnego 
takiego stałego obiektu ( ani Boga, ani Ojczyzny, ani Superbohatera) wybraliśmy -
właściwie z braku czegokolwiek innego - doświadczenie życia jako zabawy i wiarę, 
że im bardziej zbliżymy się do naszych prawdziwych intencji, tym bardziej zbliżymy 
się do naszych najlepszych intencji. 
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Nonszalancja z jaką traktujemy każdą cząstkę ruchu BOOMERÓW, 
niestety ściągnęła na nas ataki ludzi z zewnątrz, lub przynajmniej sprawiła, że 
zachowują się wobec nas na dystans. Nasza ogólna apatia, w parze z czasowym 
wyzwaniem "my przeciwko nim" rzucanym naszym rodzicom, sprawia, że nasz świat 
nie jest dostępny dla nikogo, poza dzieciakami. 

W każdym razie, czy nam się to podoba, czy nie, to my jesteśmy tym, co 
was zastąpi. 

Przypisy: 
1/"Dazed & Confused" ("Zaślepiony i zakłopotany") - tytuł piosenki zespołu "Led 
Zeppelin" - przyp. t łum. 
2/popularne określenie "dzieci-kwiatów", hippisów - przyp. t łum. 

Douglas Rushnikoff *Genx Readerm 

Ballantine Books, New York, 1994 
tłumaczyła: Bogna Świątkowska 
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ZCZC KRA076 

94/08/12 01:04 PAP / Redakcja Krajowa - Wiadomość 2 

Skarbek - pijacy 
Skarbek wymierzył sprawiedliwość pijakom 
12.8. Katowice (PAP) - Dziesiątki pełnych butelek wódki i piwa płynęło w nocy 11 
bm. najbrudniejszą rzeką w Polsce, katowicką Rawą. Przechodnie usiłowali je 
wyłowić, ale nikomu się to nie udało, gdyż rzeka jest tak straszliwie brudna i 
śmierdząca, że nie sposób się do niej zbliżyć. Kilku najodważniejszych, którzy się 
zanużyli w Rawie, zostało odwiezionych do szpitala z objawami zatrucia i oparzenia -
poinformował oficer dyżurny KR Policji w Katowicach. 

Wyjaśnił on, że kilka minut po północy zgłosiło się do niego sześciu podchmielonych 
mężczyzn donoszących o napadzie. „Na terenie ogródków działkowych +Słoneczko+ 
urządzili oni pijacką libację. Nagle - nie wiadomo skąd - zjawił się przed nimi starszy 
mężczyzna z długą, siwą brodą. Powiedział, że nazywa się Skarbek i polecił nie 
znoszącym sprzeciwu tonem, żeby natychmiast przestali pić. Ponieważ tego nie 
zrobili, a na dodatek wyśmiali staruszka, ten, zdenerwowany złapał całą baterię 
butelek alkoholu i wyrzucił je do pobliskiej Rawy" - napisano w policyjnym raporcie. 
Następnie staruszek wrócił i spuścił potężne lanie amatorom pijaństwa. Ci, 
pokaleczeni tnfili najpierw do stacji pogotowia ratunkowego, a potem na policję". 

Wg oficera dyżurnego „wszystko wskazuje na to, że jest to rzeczywiście robota 
Skarbka, ducha kopalnianych podziemi, który jakiś czas temu uciekł z zabytkowej 
kopalni srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach i wszelki ślad po nim zaginął. Tylko 
koledzy z innych miast w całej Polsce donoszą nam od czasu do czasu o 
przedziwnych wydarzeniach jakie mają miejsce na ich terenie. Zawsze pojawia się 
tam starszy pan z siwą brodą, taki sam, jak opisany przez naszych 
poszkodowanych. Wiadomo, że organicznie wręcz nie znosi on pijaków i rozprawia 
się z nimi od ręki. O tym, że w ogródkach działkowych pojawił się właśnie Skarbek 
świadczy również niebywała siła tego człowieka, który choć wygląda na staruszka, 
kilkoma ciosami uporał się z sześcioma młodymi, rosłymi chłopami." 

Funkconariusz dodał, że policja nie będzie w tej sprawie prowadziła śledztwa, „bo z 
siłami nadprzyrodzonymi nie będziemy walczyli, a że kilku pijaczków dostało za 
swoje, to nic nie szkodzi". Również żony poszkodowanych są zadowolone z tego 
wypadku. Jedna z nich powiedziała : „ mąż wrócił do domu bardzo wystraszony. 
Mówił, że napadł go Skarbek. Rozpłakał się jak dziecko i przysiągł, że już nigdy w 
życiu nie weźnye wódki do ust. Wprawdzie nie bardzo wieżę w tę przysięgę, ale jeśli 
tylko będzie pił mniej niż dotychczas, to Skarbkowi będzie się należała moja 
dozgonna wdzięczność." (PAP) 

ewo I Im 



MICHAŁ KIETLICZ 

ŻUL WSCHODNI 

Na Wschodniej żule stanowią czynnik dominujący. Jest ich niewielu, 
dwudziestka może, ale to silne charaktery, nadają ulicy specyfikę. Każdy jest inny, 
nie dali się zglajchszaltować. Od trzydziestu lat ta sama ekipa, czasem, jak się 
amnestia pojawi, to nowych trochę dojdzie. 

Żul: ktoś z wyboru, ceni wolność i niezależność ponad wszystko, jak 
Indianin. Impregnowany na ideologię, niebieski ptak, trochę spekulant, trochę 
złodziej, czasem popracuje, głównie, żeby się dzielnicowy nie czepiał. 
Żul kontestował PRL, teraz kontestuje III RP, ma gdzieś, co się dzieje na górze. On 
jest i tak ważniejszy, i tak to przeżyje, te wszystkie makrosystemy, które zawsze 
człowieka oszukują. Co tu gadać, państwo i władza to pasożyty, żerują na 
obywatelu, dowód: ceny idą w górę. 

Na Wschodniej jak trup pada, to swój. Facet siekierą małżonkę zamaluje, 
jakaś kobieta przez okno wyskoczy, czyli dramaty miłosne. Żul liryczny jest i 
romantyczny, ale i pragmatyczny być potrafi. Fundamentalną rzeczą jest mieć 
kobietę: raźniej, a jak się dobrze pije, koledze ją można kopsnąć, jednak nie daj Bóg, 
gdy sama się puści, wtedy horror. Taka kowbojska mentalność, tradycyjne 
spojrzenie na kobietę. 

Żonie nigdy nie mówi się, że wychodzi się na piwo; "idzie się do pracy". Żul 
nie pije w sposób pusty i próżny, cały czas działa, załatwia, gada. 

Wschodnia: kobiety w oknach, faceci w bramach, dzieciaki rżną w 
szczypiorniaka na podwórkach. To prawie centrum Lodzi, dwa kroki od 
Piotrkowskiej. Domy duże, dziewiętnastowieczne, zdobione w secesyjne esy-floresy. 
Mieszkania w nich ogromne. Kiedyś żyli tu burżuje i mniejszości narodowe, po 
wojnie wprowadziła się żulia. To tak, jakby w Warszawie zamieszkała nagle na 
Krakowskim Przedmieściu. 

Obecnie zauważa się odwrót kobiet od okien, może Harlequin i telewizor je 
odciągnął; panowie zdezorientowani, "złe czasy"- mówią, pijalnie piwa padły, meliny 
padły, a oni tym żyli. Proszę pomyśleć: stanie taki przed ścianą trunków w 
supermarkecie i jest bezradny. Nigdy specjalnie pieniędzy nie miał, a teraz, odkąd 
ceny zaporowe weszły, popadł w zgryzoty, w anemię jakąś. 

Żul pierwszy, Boguś: 
- Boguś, opowiedz o swoim życiu. 
- Od samego dzieciństwa nie mogę, bo by ci głowa pękła. Ojciec umarł w 

sześćdziesiątym ósmym, mnie wzięli do zakładu wychowawczego, jak wróci łem, 
matka się powiesiła... 

Boguś płacze. Jeszcze trzy razy zaczyna i trzy razy w tym samym 
momencie kończy opowieść i wybucha płaczem. 

- Człowieku, nie wyrabiam, nie mogę dalej, bo mi serce wysiądzie. 
- Jak wyszedłem z zakładu w siedemdziesiątym trzecim, to wierzyłem w 

miłość i człowieka. Ale to lipa, nie ma tego. Żonę kochałem, a ona mnie z chałupy 
won! Poszedłem do niej i mówię, zmień się kurwa, ale ona dumna i blada. 

- Boguś, dlaczego pijesz? 
- A ja wiem? Złe jakieś w człowieku siedzi. Miałem dziwki, kradłem, sklepy 

robiłem na okrągło, ale nikogo nie zabiłem. Siostra jest biedna, pomóc nie może, jej 
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chłop kulasa złamał, nie ma lekko. Mnie serce nawala, sami powiedzcie, co za 
życie. Teraz wyjdę na Wschodnią, popatrzę się na te ryje, i jak tu nie wypić. 

Boguś wypił trzecie winko i zaprosił do siebie: stół (brudna cerata, 
wyschnięta kaszanka, słoik z jakimiś smarami i wielki nóż), barłóg, nie łóżko, 
żarówka zamiast żyrandola, okno zabite gwoździami. Wszędzie niedopałki i flaszki 
po tanich winach. 

- Boguś, dlaczego twoje życie tak się ułożyło? 
- Płacę za grzechy, wierz mi kurwa. Widzicie te blizny na gębie? To ślad, 

że ja dochodziłem swojej prawdy w kryminale. Nikt mi nie został, więc pod celą 
mówiłem, że Bóg jest, to oni mnie łup w gębę: "więc niech cię teraz obroni". 
Wielu myli księdza z Panem Bogiem, żule tego nie mają. Wchodzą w konflikt z 
każdym przykazaniem, ale zdają sobie sprawę z własnej grzeszności. Często żyją 
dlatego w poczuciu stałego potępienia. Zło pojmują jakoś po manichejsku. Tak świat 
jest urządzony, że jedni piekło mają już na ziemi i nic na to nie poradzisz. 

Żul drugi, Zbyszek. Wrócił z Czech, gdzie spawał na kontrakcie, i od 
dzieciaka dowiedział się, że jakiś pan w tym czasie golił się jego żyletką. Zatrzęsło 
nim, wypił z kolegami w bramie, potem znowu była lufa, nie wiedział, kiedy go z nóg 
ścięło. Wrócił do domu, a tam nowe zamki w drzwiach. Zamieszkał więc u mamy. 

- Młody jesteś, więc ci powiem: lepiej zjeść, wypić i nie myśleć za dużo, bo 
nie wyrobisz. Londona już do ręki nie wezmę, bo mi życie spieprzył. Zbyt 
idealistycznie do wszystkiego podchodziłem i przejechałem się na tym. 

Zbyszek ma czerwony, w fiolet wpadający nos. Od kilku miesięcy leci na 
"Royalu" z przemytu. Wódka jest źle destylowana, więc wzrok mu siada i twarz 
puchnie. W życiu Zbyszka wszystko się sypie; poczucie rzeczywistości przywraca 
mu jednak ekonomia. Cały czas główkuje i przelicza, jak wstawić się taniej, czy 
wygodniej dzień będzie urządzić pięcioma winkami po 20 tysięcy, czy może piwkiem 
zmieszanym ze spirytusem. 

- Piję, bo muszę, co poradzę. Zapominam wtedy o marzeniach, które mi się 
po łbie telepią. Otwieram rano oczy i już widzę sceny jak z "Dynastii", a w nich 
siebie. Przez te książki przygodowe z młodości przyzwyczaiłem się do fantazji. 
Trzeba pić, żeby nie oszaleć. 

Zbyszek robotę olewa, bo jako spawacz na budowie zarobi pięć milionów, a 
za tą sumę marzeń nie spełni. Stoi więc pod monopolowym i pilnuje żeby szczeniaki 
szyb nie potłukli cegłówkami. Czasem za fatygę sklepowy się ulituje i flaszkę 
podrzuci. 

Zdzisław, reżyser, mieszkaniec kamienicy przy Wschodniej: 
- Razem nie pijemy, jestem z innej parafii, ale ta ich mentalność, estetyka 

tych domów, jakoś nas łączy, to jednak wpływa. Krzywdy mi nie zrobią, znamy się, 
mają mnie za artystę, ostatnio taki niski propozycję mi złożył: "pewnie kupi pan 
pianino". Są wrażliwi na swój sposób. Jeden z nich żonę t łukł cały czas, więc 
wyglądało na to, że jej nie kocha, a to nieprawda. Jak umarła, to się zapił ze 
smutku, film mu się urwał a potem życie. Wszyscy moi koledzy intelektualiści są do 
siebie podobni, bez osobowości. Od tego zabiegania o karierę stali się jałowi. Zule 
nie są puści, każdy jeden z charakterem. Może kultury nie mają, są prostolinijni, jak 
jeden drugiego nie lubi, to nie udaje, wali w gębę i po sprawie. Mordobicie jest 
znakiem przywracania prawdy. Tak - tak, nie - nie; żadne tam intelektualne 
kazuistyki. 

Nie tylko kult siły decyduje o prestiżu na Wschodniej. Żul nie jest młotem i 
lubi się czasem dowiedzieć co na świecie słychać. Rolę mózgowca pełni tutaj Gruby 
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(chwiliowo w szpitalu). Wielki wielbiciel Kraszewskiego i powieści historycznej. Siedzi 
w bramie na odwróconym koszu na śmieci, handluje wódką, czasu jednak nie 
marnuje - Kraszewskiego albo 'Tygrysa" stale wertuje. 

Oczytany jest też Heniek: 
- Facet, o dobrą treść chodzi. Kryminału nie dotknę, sensację wolę. 

Ludlum, Higgins. Tam takie szybkie akqe, że trzy razy trzeba czytać, żeby złapać 
sens. Człowieku, kup se "Kamienne serca", to życie zrozumiesz. 

Heniek pije bez umiaru, więc mu zdrowie szwankuje. Kilka razy wydawało 
mu się, że zejdzie. 

- W takich chwilach marzę, żeby być czystym. Jak zawiozą mnie na sekcję, 
chcę mieć wymyte nogi, skarpety i majtki. Ja to nawet po śmierci wstydziłbym się 
być brudny. 

Heniek sądzi, że do piekła pójdzie. 
- Fajnie tam musi być, babki, wódka, muzyka, ogień. Sam powiedz, w 

niebie nudy, pacierze, anioły. Po śmierci życie się nie kończy, taki głąb to ja nie 
jestem. Ale za dużo myśleć nie chcę, bo się jeszcze czegoś dowiem, a potem to już 
z górki. 

Michał Kietlicz 
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PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ 

REWELAJA (fragment powieści) 

Przez kraj przewalały się burze dziejowe. Zamek Złej Hrabini stał jak ość w 
gardle historii, która nie umiała go przełknąć. Natarcie sił węgierskich oskrzydliło 
warownię. Przez otaczające zamek łąki ciągnęły w oddali długie kolumny pieszych 
grenadierów i szybkie szwadrony huzarów. Z Góry Czerepu pułkownik Zoltan 
Eredekes wyglądał wroga przez lunetę niderlandzkiego wyrobu. Wydawało się, że 
łąki ciągną się tak bez końca. Paszy dla koni nie zabraknie - myślał smagły, 
szpakowaty pułkownik huzarów - ale czy starczy pożywienia dla moich ludzi? To już 
miesiąc odkąd tu zabłądziliśmy - dumał. Nikt z jego żołnierzy nie zdawał sobie 
sprawy, że pułkownik zgubił się na mapie i nie wie, dokąd prowadzi swoje wojska. 
Najpierw wydawało mu się, że obszar w rozwidleniu rzek, gdzie się znalazł, jest 
górzysty, tak jak na kartograficznych szczegółach. Teren jednak zapadał się z dnia 
na dzień i nawet gdy po tygodniu zaniepokojony pułkownik zmienił kierunek marszu 
o 90 stopni, nie mógł natrafić na żadną z rzek z mapy. Nieliczne wioski, które mijał, 
nazywały się zupełnie inaczej niż na jego planie. Chłopi robili wrażenie nic nie 
wiedzących o toczącej się wojnie, pochłoniętych uprawą roli i wypasem bydląt. Gdy 
wreszcie postanowił zawrócić, trafił na bezkresne łąki, pośród których wyrastały 
tylko pojedyncze ludzkie siedziby. 

Gdy w szkłach jego lunety pojawił się zamek, uśmiechnęła się wąsata twarz 
pułkownika. Trójwieżowa budowla wyglądała nawet z daleka na zamieszkałą, być 
może jest już na terenie wroga, i być może on, pułkownik Zoltan Eredekes 
zdobędzie ją na chwałę Najjaśniejszego Pana. 

Pułkownik miał dosyć wojsk, aby otoczyć zamek, z którego nie odzywał się 
żaden dźwięk protestu. Gdy razem z adiutantem, podporucznikem Palem 
Bombagyula, podjechali pod Wieżę Bramrią, w milczeniu otworzyły się jej odrzwia. 
Stał w nich ksiądz Rafał. 

- Witajcie, strudzeni wojacy - powiedział po francusku. - Nasza pani oczekuje 
wsparcia i ochrony. 

Wprowadzonego na komnaty pułkownika oczarowało bogactwo zamku. 
Wychował się w skromnym dworze, gdzie całą ozdobą ścian były myśliwskie trofea. 
Odkąd wstąpił do wojsk, widywał tylko w sztabach i kościołach podobne 
wspaniałości. 

Spodziewał się po tym bogactwie wspaniałości i samej Hrabini - nie omylił się. 
Postawna piękna złotowłosa pani wyszła mu naprzeciw stukając obcasami 
kryształowych pantofelków, gdy onieśmielony wkraczał do komnaty. 

- Z daleka przybywasz do mnie panie oficerze - podała mu dłoń do ucałowania. -
Odpocznij po trudach walki 

Eredekesowi było głupio powiedzieć, że zabłądził i że w końcu nie stoczył 
żadnej potyczki, więc w tym temacie milczał. Choć miał już swoje lata, chłonął 
piękno skumulowane w Hrabini. 

- Mój mąż obumarł mnie niedawno - mówiła. - Zostałam sama w tym wielkim 
zamku i tak rzadko przybywają tu goście... Wojna... 

- Moskale... - powiedział w końcu pułkownik. - Czy oni tu dotarli? 
- Ależ skąd, jakby śmieli?! - wyszeptała Hrabini, biorąc w posiadanie pułkownika. 

Odtąd życie na zamku przybrało swój nowy tryb. Dokoła warowni rozłożył się 
obozem regiment Eredekesa. W namiotach żołnierze kurzyli z cybuchów, piekli 
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przed nimi baranie udźce i spoglądali tęsknie na dziewki służebne, które regularnie 
bałamucili zamieszkali na zamku oficerowie. Jedynie podporucznik Pal Bombagyula 
snuł się niespokojnie po komnatach. Dopiero co otrzymał oficerski patent i mierziło 
go takie spędzanie czasu. Marzył o szarży, w której pokona wrogie oddziały, o dniu, 
w którym pokryty chwalebnymi bliznami wjedzie do swego rodzinnego miasteczka, a 
dziewczęta, które podpatrywał w kościele, obrzucać go będą wonnymi kwiatami. 
Tymczasem już trzeci miesiąc regiment pogrążał się w rozpuście, obżarstwie i 
opilstwie. Sam Bombagyula nie gardził kielichem, ale czas bynajmniej nie był ku 
takim sposobom zabijania go odpowiedni. Ani przelatujące ptaki, ani obserwacje, 
jakie czynił z opuszczonej przez pułkownika niderlandzkiej lunety nie dawały mu 
odpowiedzi na dręczące pytanie o dalsze losy wojny. 

- Kiedy to się wszystko skończy? - pytał starego klucznika, a ten odpowiadał mu: 
- Nichts verstehen - i wzruszał ramionami. 
Snuł się zatem smutny Bombagyula po zamkowych korytarzach i komnatach. W 

odróżnieniu od Eredekesa nie podziwiał nawet obrazów, bo się na nich zupełnie nie 
znał. Czasem grywał sobie na drumli smutne melodie, raz czy drugi z żalu 
zbałamucił pokojówkę, czy kucharkę, ale zupełnie nie odnajdywał swego ego na 
tym zamku. Pochłaniała go nędza bytu. Szczezł, nie dojadał. Zamknięty w sobie, 
wyglądał wroga. Któregoś dnia jednak szczęście się doń uśmiechnęło. 
Kiedy okruchami miodnego ciasta karmił wróble stojąc na blankach Wieży 
Prochowej, podleciał do niego złoty ptaszek i powiedział do niego po węgiersku: 

- Podporuczniku Pal Bombagyula, jestem Złoty Ptaszek i spełnię twoje życzenie, 
jak dostanę od ciebie kruszynkę. 

Podporucznik Pal Bombagyuala, który niewiele widział w swym młodym życiu, 
przyjął tę łaskawość losu jako szczególny znak opatrzności. 

- Niechże tu przyjdą Moskale, dużo Moskali - szeptał rozgorączkowany, 
wpychając okruchy do złotego dzióbka. 

Ledwie to wypowiedział, zbiegł po stu dziewięćdziesięciu krętych stopniach do 
swej kwatery i ubrał się w paradny mundur. Natychmiast kazał osiodłać konia i 
skrzynąwszy siedmiu huzarów, wybrał się na patrol. Z daleka usłyszał grzmot 
prochowych armat. 

Nadciągali Moskale. Pułki lekkich kozaków dońskich cichym galopem 
przemierzały bezkresne stepy Środkowej Europy, niosąc ze sobą śmierć, zapach 
dziegciu i bizantyńską kulturę. 

Wyrwany z ramion słodkiej Hrabini, pułkownik Eredekes postanowił godnie polec 
w walce z przeważającymi siłami wroga. Dzwony dzwoniły na trwogę. Czarne 
chmury pokryły niebo, zerwała się burza. Grzmoty piorunów mieszały się z 
wybuchami kartaczy. Kozacy atakowali szeroką falą, przeskakując na swych 
zwinnych, małych konikach granice czasu i przestrzeni. Z obnażonymi szablami i 
nożami w zębach, rzucali się na rycerskich Madziarów, aby ich zjeść. Kozacy-
ludożercy mieli już za sobą bitwę pod Grunwaldem oraz Chocimiem, dlatego tak 
szybko dawali sobie radę w gnębieniu lekkozbrojnych huzarów. Zapędzony w kozi 
róg regiment Eredekesa bronił się dzielnie, ale przyparty do murów zamku nie 
zdołał obronić zachodniej kultury przed wschodnim najeźdźcą. Podporucznik Pal 
Bombagyula ocalał i wzięty został w jasyr. Zakuto go w kajdany i etapem 
powiedziono na Sybir, gdzie z czasem zbudował trzy mosty żelazne nad Jenisiejem 
i zbił fortunę na borsuczych skórkach. Dowiedzieliśmy się o tym jednak zupełnie 
niedawno, z gazet i radia. 
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Tymczasem na zamek wkroczył dzielnie sztabskapitan Foma Wołków, kozak 
doński. Pokłonił się do stóp Hrabini i zapowiedział: 

- Ani włos żaden złoty z pani pięknej głowy nie spadnie, my tylko przejazdem, na 
Wiedeń jedziemy. 

Hrabini, mile zaskoczona, zaprosiła sztabskapitana Wołkowa na kolację z 
kawiorem i szampanem. 

- Zostańcie panowie na popas, u nas miejsca dostatek - powiedziała, choć ksiądz 
Rafał z początku kręcił głową na ten prawosławny inwentarz. 

- Hospody pomyłuj - odezwał się jednak przekonany czułym pocałukiem swojej 
pani (w uszko) zamkowy kapelan i okadził pokoje trociczkami. 

Sztabskapitan Wołków opowiedział Hrabini wiele o tajnikach rosyjskiej duszy. 
Władały nią na przemian dobro i zło, szarpiąc niemiłosiernie ludzkim rozumem. - To 
są przestrzenie zupełne - t łumaczył, chwytając dłoń Hrabini i przyciskał do swego 
serca. Kiedy wiatr wieje, nikt nie wie, czy nie obudzą się w nim demony. Wołków 
wyciągnął rewolwer i długo się mu przyglądał - Czasem nachodzą mnie takie myśli, 
że... - zawahał się. Ból i zmiłowanie targały jego rosyjską świadomością. Wyciągnął 
maleńką flaszeczkę, powąchał coś i odetchnął z ulgą. W jego oczach pojawiły się 
po chwili krwawe błyski. Spojrzał na Hrabinie, a ona spojrzała na niego i tak na 
siebie spoglądali trochę czasu. Wzięła flaszeczkę z jego rąk i też wciągnęła do nosa 
nieco eteru. Teraz mógłbym ją nabić na szpilkę, rozłożyć skrzydełka i umieścić w 
mojej gablotce, ale tego nie zrobię, bo wiem od Laury, że jej macocha zawarła pakt 
z diabłem. 

Nadeszła sroga rosyjska zima. Śnieg zasypał zamek i okolicę tak, jak tej zimy, 
kiedy dotarłem do zamku, a może i bardziej. Wiał północny wiatr. Kozacy pili wódkę, 
tłukli lustra i grali między sobą w rosyjską ruletkę, ledwo starczało rewolwerów. 
Tylko stary Maksym dłubał coś w kuźni, aż skonstruował kulomiot na kółkach, który 
miał radykalnie przyspieszyć grę. Sztabskapitan Wołków z Hrabinią jeździli sankami 
do wsi, gdzie umawiali się na ekscentryczne bale z Bianką - inną wdową z dalekiego 
dworu. Wołków nocami rozmyślał o zakamarkach duszy. - Świnia jestem, nie 
człowiek - mówił do siebie i ważył w ręku swojego nagana. W tajemnicy przed 
Hrabinią pisał także modernistyczne wiersze na temat chuci, rui i poróbstwa. Był 
bowiem dalece bardziej wykształconym człowiekiem, niźli mogło się to po nim 
wydawać. Przez trzy lata studiował w Dorpacie medycynę, ale widok 
konserwowanych w formalnie trupów w prosektorium przyprawiał go o mdłości, 
poza tym co do uprawiania zawodu miał wątpliwości natury egzystencjalnej. -
Człowiek powstał z prochu i w proch się rozsypie - mawiał - po co zatem 
zatrzymywać proces gnicia, gdy ten już się zaczął? Wojna była dla niego rzeczą 
jasną i zrozumiałą. Foma Wołków wiedział, że liczy się na niej jedynie śmierć i 
życie, nic więcej. Mundur i ranga na epoletach dawały natomiast łatwą i szybką 
odpowiedź co do pozycji w świecie, ukazy imperatora odsuwały konieczność 
myślenia. Tylko w takie noce jak ta, czuł się niespokojnie, gdy wiatry z północy 
obracały jego jaźnią jak karuzelą. 

Stary Maksym czuł się zdecydowanie niedoceniany. Panowie oficerowie nie 
uznali jego wynalazku. Problem polegał na tym, że zamiast w bębnie, Maksym 
umieścił amunicję w parcianej taśmie, luźno zwisającej z boku kulomiotu. - Jakże tu 
grać w ruletę, jeśli widać naboje - zwymyślał go praporszczyk Wiktorów, krępy 
drągal o czaszce łatanej srebrnymi płytkami po dwukrotnych nieszczęśliwych 
kolejkach. Stary Maksym poszedł na skargę do sztabskapitana Wołkowa. 
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Wlał północny wiatr. Sztabskapitan Wołków siedział przy biurku i pisał 
modernistyczne poezje po niemiecku, które zamierzał wysłać do któregoś z 
dekadenckich berlińskich periodyków. Kiedy jeszcze nie wstąpił do wojska, odwiedził 
kiedyś Berlin, gdzie poznał Stanisława Przybyszewskiego i jego żonę Dagny, 
Norweżkę. Rozmawiali wiele o secesji i Modernstill, a również o końcu wieku. 
Sztabskapitan Wołków liczył na to, że jego niemieckie wiersze przerzucą pomost 
pomiędzy poezją słowiańską a germańską. Nawet mając w zamiarze zdobycie 
Wiednia, Wołków zastanawiał się nad możliwością publikacji swoich poezji w 
którymś z tamtejszych secesyjnych czasopism, poświęconych sztuce nowych 
czasów. 

Kiedy pióro Wołkowa zachłysnęło się inkaustem, do drzwi ktoś nieśmiało 
zapukał. 

- Herein! - ryknął Wołków zamyślony nad rymem do słowa "Unterwelt". 
Do komnaty wszedł nieśmiało stary Maksym. 

- Wasze Wieliczewstwo - zagadał po swojemu. - Ja pulejmiot prinios... 
- Was? Szto takoje, starszyna? - przełączył się kulturowo Wołków. 

- Pulejmiot moj, Maksym znaczy sia... - objaśniał Maksym, odwijając z 
drelichowego worka naoliwiony, pomalowany na zielono kulomiot na kółkach. 

- Aaaa!!! - zdumiał się Wołków oderwany od poezji. - Spasibo, Maksim, 
machorku pałuczysz. 

- No, wasze wieliczewstwo, ja nie kuriaszczij, no ja pastrieliat chotiełby. Gaspada 
oficjory nie chotiat w rulietu etim awtomatom igrat', tak maja rabota biezdusznaja. 
Agoń chatiełby ja ratatata... - zapalił się Maksym chłopską gębą armijnego 
racjonalizatora. 

- Nu, da... - zamyślił się Wołków. - Bystro strielajet twoj pulejmiot? 
- Oczeń bystro, wasze wieliczewstwo. 
- Da... - przypatrzył się Wołków przez monokl kółkom. - Maksym! Wyriezaj na 

kołkach czietyrie chimiery i dwa satyry, pariższkowo, no... berlinskowo sorta, dawaj. 
- Tak toczno, wasze wieliczewstwo! - zatrząsł uszami stary Maksym. 
- Wyriezajesz, tak paprobujem - powiedział Wołków i wskazał drzwi Maksymowi, 

który posłusznie, niosąc na piersi kulomiot, wyszedł do kuźni, aby uwieńczyć 
kowalską sztuką swój racjonalizatorski projekt. 

Tydzień później na dziedzińcu zamku sztabskapitan Wołków zademonstrował 
swoim kozakom wynalazek dzielnego starszyny, który zgodnie z życzeniem 
dowódcy ozdobił kółka precyzyjnie wykutymi w brązie rogatymi kopytnymi stworami 
z berlińskiej pocztówki. 

Oficerowie nieufnie patrzyli na wynalazek Maksyma - prostego człowieka, 
jeszcze tak niedawno pańszczyźnianego chłopa spod Kubania, którego 
sztabskapitan wynagrodził za trud dwiema złotymi dziesięciorublówkami z 
podobizną cara. Jednak Wołków, wierzący w postęp, nakazał otworzyć bramy i 
wyjechać na próbę ogniową. Ponieważ wszyscy Węgrzy leżeli od dawna wybici w 
pień, albo na sznurku powleczono ich na Sybir, zdecydował, że ponieważ nadarza 
się okazja, można urządzić pogrom w okolicznym miasteczku - Sławogruszce. 

Sławogruszka była wówczas niewielkim miastem powiatowym, zamieszkałym w 
80% przez Izraelitów, w 10% przez Rusinów, a w 10% przez polską inteligencję. 
Posiadała w owych latach m.in. kościół parafialny i pocztę, murowane starostwo i 
drewnianą synagogę w stylu aszkenazyjskim. We wtorki i czwartki odbywały się tu 
jarmarki, na których kołtuniaści chłopi sprzedawali pejsatym Żydom zboże, a pejsaci 
Żydzi kołtuniastym chłopom czeskie koraliki i galicyjską naftę do lamp. W piątki 
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wieczorem życie zamierało i tyłko świece w oknach świadczyły, że w tej drewnianej 
osadzie mieszkają żywe istoty. 

W taki to szabas wjechały do miasteczka dzielne kozaki sztabskapitana 
Wołkowa. Ustawiony na breku kulomiot Maksyma podskakiwał na nędznych 
kamieniach uliczek Sławogruszki. 

- Nu, Maksym, dawaj, jewriejskaja ich mat'! - rozkazał w końcu Wołków 
zatopiony w chmurnych myślach o demonach rządzących ludzką duszą. 

Maksym wypalił serię w okno. 
- Aj, waj, gewałt!!! - rozległy się okrzyki. Zapłonęły domy. Kulomiot Maksyma 

terkotał zawzięcie zabijając kogo popadnie skutecznie i wytrwale. Płonęły pokryte 
gontem dachy. Kozacy dożynali szaszkami pejsate bachory i matrony w perukach. 

Wtem nagle, zza czwartej ulicy, rozległy się pojedyncze strzały z browninga. 
Bomba z zapalonym lontem rzucona z ganku trafiła w powóz z kulomiotem, 
zabijając na miejscu starego Maksyma i rozmyślającego o Przybyszewskim kapitana 
Wołkowa. 

To żydokomuna - ukryta na poddaszach - przygotowana na pogrom wieściami z 
Czerniowiec, celnymi strzałami wykończyła zdezorientowaną czarną sotnię. 
Miasteczko spłonęło, ale kozacy wycięci zostali w pień. 

W niedzielę rano pod zamek Złej Hrabini podjechały wyładowane betami fury 
Izraelitów ze Sławogruszki. 

Potężny wozak Chaim Rojzenherc załomotał mocno kołatką do Wieży Bramnej. 
- Pani, to najazd! - zatrząsł się u kolan Złej Hrabini lękliwy ksiądz Rafał. 
Stary klucznik, wiedząc co sie święci, otworzył jednak zamkowe odrzwia. 

- Ja bardzo przepraszam wielmożne panie Hrabinę, ale my, Żydki ze 
Sławogruszki teraz będziemy u pani Hrabinę zamieszkiwać - powiedział Rojzenherc. 

Hrabina była bliska omdlenia, ale w porę ocucono ją solami francuskimi. 
- A z jakiej to przyczyny? - zapytała z głupia, choć wszystko wiedziała, bo jej 

ksiądz Rafał doniósł przez umyślnych. 
- A z takiej przyczynę, że jak był ten kozak pani Hrabinę gość, to un nam cały 

sztejtł Sławogruszki cum fajer puścił. I ja teraz mam kajn dom, i reb Chaskiel ma 
kajn chałupa i reb Jankeł też nie ma dom. I ja teraz panie Hrabinę mówię - gość był 
Hrabini, i un miał gdzie mieszkać. To teraz wielmożne Hrabinę nie ma ten ruski 
gość, ma nas. Git? - zapytał i oblizał ściekającą ślinę. 

- No cóż, Izrael brat starszy - powiedział pojednawczo ksiądz Rafał. 
Hersz Głogower był jednym z tych, którym szybkostrzelny kulomiot starego 

Maksyma odebrał chałupę, w której pod przewodnictwem rebe Arona Jakubsona do 
tego czasu studiował już dwunasty rok tajemnice Miszny i Kabały. Wątły, 
czarnowłosy brunet zajmował sie też od czasu do czasu szewstwem, ale nie widział 
w tym przyszłości. Wiedział, że na skraju wieku pary i elektryczności rękodzieło 
skazane jest na zagubienie. Tracił też wiarę. Nawiedzał go dybuk, przekonujący, że 
jego właściwym powołaniem jest technologia cukrów. Głogower wahał się już drugi 
rok, czy nie porzucić domu łaskawego rebe Arona, z którego jedyną córką, kaprawą 
Rachelą właśnie został zaręczony i miał odziedziczyć po przyszłym teściu zajazd. 
Jego problemy rozwiązał pogrom. Kaprawa Rachela zginęła od kozackiej szabli a 
zajazd spłonął razem ze świętymi księgami i rebe Aronem ratującym zapasy 
okowity. Nic go nie wiązało już z przeszłością, ale był mimo wszystko smutny. 

- Jak mój przyszły, niedoszły, błogosławionej pamięci teść Aron Jakubson miał 
zajazd, to jak on miał gościa, co narobił gewałt, to on musiał mu znaleźć inny dom -
t łumaczył Głogower Hrabini. 
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Hrabini tylko przytakiwała i wpatrywała się w jego migdałowe oczy. Czuła, że są 
jej przeznaczone. 

- Panie Głogower, ja panu pomogę - powiedziała mu po godzinie, gdy ten na jej 
łonie opowiedział wszystkie łamiące go cures. Pan będziesz studiował technologię, 
ja pana nauczę koniecznych języków, książki sprowadzę. Pan będziesz wielki 
inżynier technolog! - krzyczała w uniesieniu, gdy Głogower wyjawiał jej pierwszej 
sekrety fermentacji, podpatrzone w piwnicy u swego niedoszłego teścia 
bimbrownika, pod osłoną nocy pędzącego z niedojrzałych węgierek księżycową 
pejsachówkę, którą upijał gojów. 

Nadchodziło lato. Izraelici zadomowili się doskonale na zamku, jednak pod 
wpływem gnilnych wyziewów z lochów nabierali dziwnych cech. Odnaleźli na 
przykład porzucone przez Kozaków rewolwery i grali w rosyjską ruletkę o orzechy. 
Zaczęli pić wódkę, kurzyć machorkę i t łuc lustra. Jeden z nich, rudy Tobiasz 
Rajzefiber, zaczął grać w każde południe na skrzypkach hejnał z Wieży Prochowej, 
a wtórował mu łysy Zalman Szwarcchwost na basetli z Wieży Bramnej. Ksiądz 
Rafał, wystraszony, zakazał nawet bić w dzwony. 

- Dzwony - t łumaczył - chrześcijańskiemu ludowi przeznaczone, przy Żydach bić 
w nie grzech - i skrywał się w swojej kaplicy, gdzie w gorętsze dni ostatnio 
wybrzuszała się podłoga w miejscu gdzie w podziemnej krypcie stał sarkofag ze 
zwłokami Hrabiego. 

Paweł Dunin-Wgsowicz 
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JURYJ WYNNYCZUK 

LENIN ZMARTWYCHWSTAŁ 

Trzy lata temu o pisarzu Juriju Pietuchowie nie słyszał w Rosji nikt. Objawił się 
on czytelniczej publiczności nagle i to nie dwoma czy trzema książkami, ale "pełnym 
zebraniem utworów w 20 (!) tomach". Zostały one natychmiast rozkupione i 
ogłoszono już subskrybcję na kolejnych osiem tomów, po 750 stron każdy. Oto 
tytuły niektórych pozycji: "Magiczne czary", "Szatańskie ziele", "Krwawa wojna", 
"Pogrążenie w ciemności", "Wtargnięcie z piekła" itd. 

Chociaż elita intelektualna przyjęła Pietuchowa chłodno, to publiczność tak się 
nim zaczytuje, że postanowił on wydawać swoje gazety, których szpalty w 
większości sam zapełnia. Ich tytuły to: "Głos Wszechświata. Organ Wyższego 
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Rozumu Stworzenia Świata", "Metagalaktyka" czy "Galaktyka", opatrzona 
nadrukiem: "nie poleca się osobom o słabej psychice i zmniejszonym intelekcie". 

Zaintrygowała mnie nie tylko płodność tego autora, lecz również jego pogląd na 
sytuację międzynarodową, który wyraził w jednym z wywiadów przeprowadzonych z 
samym sobą. Twierdzi on mianowicie, że radzieccy uczeni atomowi są masonami i 
współpracują z amerykańskimi uczonymi: zawiązali oni kosmopolityczny spisek i 
'tysiące bomb z opóźnionym zapłonem podłożono pod wszystkie elektrownie 
atomowe w ZSRR, a guzik znajduje się daleko poza jego granicami". W ten sposób 
zaszantażowano Gorbaczowa: albo się zgodzi na wyprzedaż ZSRR, albo 
elektrownie wybuchną. Gorbaczow skapitulował, a na otarcie łez, żeby mu nie było 
przykro, dostał Nagrodę Nobla. 

Pietuchow opublikował też w półmilionowym nakładzie w "Galaktyce" swoje 
proroctwa, podyktowane mu przez "siłę wyższą". Opatrzył je następującym 
wstępem: "Przypominamy czytelnikom, że odbiór tekstów zależy wyłącznie od 
stopnia ich przygotowania, same teksty zaś mogą być odczytywane na ośmiu 
podstawowych poziomach coraz bardziej zgłębianego sensu. Jednocześnie 
ostrzegamy nieprzygotowanego czytelnika przed prostackimi skojarzeniami." 

Wydawałoby się, że za tak tajemniczym wstępem kryje się wieloznaczna, 
możliwa do odczytania na różne sposoby treść. Tymczasem... Oddajmy jednak głos 
samemu Pietuchowowi: W 1995 r. przy próbie oporu zniszczona będzie Kuba, 
wymordowana zostanie cała ludność Iraku, a 178 rakiet, które wypuści Irak na 
Izrael, zmiecie z powierzchni ziemi Egipt, Syrię i Jordanię. Turcja i Niemcy dokonają 
rozbioru Jugosławii, a sześć milionów Serbów zostanie wyrżniętych. Bułgaria będzie 
przyłączona do Turcji, a Polska do Niemiec. Słowiańskie języki zostaną zakazane. 
Na Ukrainie rządzić będą polsko-niemieccy gauleiterzy. Krym po referendum stanie 
się kolejnym stanem USA. Po przyłączeniu Mołdowy do Rumunii w ciągu dwóch 
tygodni wymordowana zostanie cała rosyjskojęzyczna ludność. Rosjan czekają 
okupacja i holocaust. 

Na dziesięciu stronach Pietuchow opisuje wojny i katastrofy, które czekają 
ludzkość do 1998 r. Wówczas to mumia Lenina przewieziona zostanie do Zurichu w 
celu "odnowienia jej życiowych cykli". Co dzień przez żyły mumii 
przepompowywanych będzie setki i tysiące litrów świeżej krwi od łapanych w Rosji 
"dawców". 

"W czerwcu 1998 r. mumia pierwszy raz otworzy oczy i poprosi pić. Wleją jej do 
gardła łyżkę świeżej krwi. Mumia zaśnie jeszcze na dwa miesiące." 13 stycznia 
1999 r. zjawi się Antychryst: Lenin zmartwychwstanie. Każdego dnia dla 
podtrzymania go przy życiu zabijanych będzie 80 osób. Izrael uzna Lenina (vel 
Uljanowa vel Blanka) swoim bohaterem narodowym. Antychryst wyda manifest, w 
myśl którego do kasty wybranych zaliczy jedynie potomków Dawida. 

Mnie - jako Ukraińca - cieszy coś innego: złożyłem do kupy dwa tryzuby i 
wyszła mi gwiazda Dawida. Nie wiem jak wy, Polacy, ale my - jesteśmy uratowani. 

Juryj Wynnyczuk 
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K A S Z A I Ś R U B O K R Ę T 

A L F A B E T M I Ł O Ś C I 

"Kochanie, masz najpiękniejszą cipkę na świecie" - powinien powtórzyć 
kilkakrotnie mężczyzna. A kobieta powinna mu się zrewanżować: "Uwielbiam 
twojego kutaska". Jeśli są słowa, które nie chcą ci przejść przez gardło, to 
wypowiedz je kilka razy na głos, a pokonasz nieśmiałość. 

Tak radzi Graham Masterton, autor najpoczytniejszych w tej chwili na 
świecie poradników seksuologicznych. Bo bez opanowania intymnego słownictwa 
nie można o seksie rozmawiać tak, jak na to zasługuje, czyli normalnie. ("Wszystko 
o Miłości" nr 24-25 12-19 czerwca 1994) 

M I T S Y ( Z Y ) F A 

W mojej dzielnicy zaroiło się do gnojków o nie ustalonej płci, którzy w nic 
nie wierzą. W Boga też nie. Wierzą tylko w AIDS, który stał się dla nich jedynym 
punktem odniesienia: AIDS paradoksalnie przywraca im sens życia. Przesiadują w 
swoich knajpach i rozwieszają plakaty, żeby zwalczać AIDS. 

Chętnie pomagam w walce z epidemią, chociaż moja pomoc ogranicza się 
wyłącznie do dawania kilku groszy, z którymi i tak nie wiem, co się potem dzieje. 
Dzisiaj zacząłem gadać z jednym gnojkiem, który założył z innymi kawiarnię pode 
mną na Skarbowej i powiedziałem spokojnie, że jakby się nie pieprzył z wszystkimi 
bez umiaru, to może żyłby dłużej. 

Gnojek spojrzał na mnie wzrokiem wypełnionym bulgotliwym zgorszeniem: 
- Ty jesteś faszysta, ty nie rozumiesz, co to człowiek zbuntowany. 

Zdało mi się przez mgnienie, że gnojek błysnął erudycją. Spytałem, czy 
czytał Camusa. Nie czytał. Tytuł ułożył mu się spontanicznie i najzupełniej 
przypadkowo. 
(Krzysztof Rutkowski - 'Teoremat" Raptularz Końca Wieku w "Ex-Librisie" z 6 lipca 
1994) 
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E K O L O G I A U E B E R A L L E S 

Z Francji przywiezione zostały stoły do balsamowania zwłok, kosmetyki do 
ich upiększania, środki chemiczne do dezynfekcji i odkażania narzędzi. Na Targach 
Nekropilie '94 można również obejrzeć przenośne kaplice cmentarne, przenośne 
lodówki jedno-, dwu- i więcej zwłokowe, nie brakuje wzorcowych nagrobków, 
lampionów cmentarnych, zniczy czy poduszek, które nieboszczykowi wkłada się do 
trumny. Można zresztą zamówić sobie odpowiedni wystrój wnętrza trumny. 
Prezentowana jest także moda i specjaine ubrania dla zmarłych. 

Reklama szwajcarskiego pieca do kremacji przedstawia się następująco: 
"Nasze piece pracują bez filtrów, są najekonomiczniejsze i zupełnie nieszkodliwe dla 
środowiska - powietrze w Alpach jest najczystsze na świecie". ("Życie Warszawy" z 4 
września 1994) 

B I J , K T O W B O G A W I E R Z Y ! 

Anglikański pastor David Smith z australijskiego Sydney wyzwał na 
pojedynek kilku młodzieńców z gangu działającego w pobliżu jego kościoła. 32-letni 
duchowny zawarł z nimi zakład: jeśli przegra w pięciu rundach, to funduje młodym 
obiad, jeśli wygra, młodzi mają przyjść w najbliższą niedzielę na mszę świętą. 

Młodociani gangsterzy przyjęli wyzwanie. Okoliczni mieszkańcy 
podejrzewają jednak, że nie będą mieli większych szans w walce z pastorem. Ksiądz 
trenował bowiem wcześniej różne walki m.in boks, kickboxing i judo. 

- Muszę zdjąć sutannę w interesie Kościoła - twierdzi Smith. - Nie lubię 
przegrywać nawet w imieniu Boga. Smith w młodzieńczych latach również należał 
do jednego z ulicznych gangów. ("Życie Warszawy" 17 czerwca 1994) 

K O R C Z A K Z C H I C A G O 

Chris Routen, nauczyciel w murzyńskiej dzielnicy Chicago chciał 
zainteresować wychowanków lekcjami zmieniając scenerię standardowych zadań. 
Uczyli się oni matematyki licząc pieniądze zarobione przez swoich rówieśników na 
sprzedaży narkotyków i stręczycielstwie. Routen miał nadzieję, że zmieniając język i 
realia zadań matematycznych zdoła zaangażować w lekcje swoich wychowanków z 
murzyńskich gett. 

"Ile prostytutek ma pod sobą Perseusz, jeżeli na 28 dkg kokainy zarobił 5 
tys. dolarów za kilogram? Każda prostytutka ma dziennie średnio 4 klientów, z 
których każdemu sprzedaje porcję narkotyku za 40 dolarów z czego 80 procent 
zwraca Perseuszowi". 

"Willis dostaje 50 dolarów za każdego skradzionego Chevroleta, 200 
dolarów za BMW i 100 dolarów za półciężarówkę. Jeżeli ukradł już dwa BMW i trzy 
półciężarówki, to ile musi jeszcze ukraść, żeby w sumie zarobić 800 dolarów?" 
("Życie Warszawy" 28-29 maja 1994) 

C H R Z E Ś C I J A Ń S T W O B E Z B O G A 

Ksiądz Anthony Freeman wydał w ubiegłym roku książkę pt. BÓG W NAS, 
w której stwierdził, że "w Niebie nikogo nie ma, a nawet jeśli jest, to nam nie jest 
dana jakakolwiek wiedza na ten temat". Stwierdzenie to kosztowało go zwolnienie ze 
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stanowiska proboszcza parafii Stapłefield w południowej Anglii i zawieszenie w 
czynnościach kapłańskich. Archidiakon Yorku George Austin nawiązując do tej 
sprawy przyznał, że Kościół Anglii toleruje co prawda różnice poglądów wśród 
swych członków, jednak "tolerancja ma swoje granice". 

Wielu członków Kościoła anglikańskiego uważa, że sprawa Freemana jest 
tylko wierzchołkiem góry lodowej. W Leicester zebrali się w weekend działacze 
grupy o nazwie "Morze wiary". Stu spośród jej 600 członków stanowią księża 
anglikańscy niewierzący w osobowego i transcendentnego Boga. - Podzielamy wiele 
poglądów ks. Freemana. Karanie go nie powstrzyma debaty, która toczy się od 
pewnego czasu w łonie Kościoła Anglii - powiedział jeden z uczestników. 

"Morze Wiary" uważa się za ogniwo rewolucji, która doprowadzi do 
całkowitej zmiany oblicza chrześcijaństwa, wyrzucając z niego pojęcie Boga w 
tradycyjnym rozumieniu. Grupa przyjmuje stanowisko, według którego religia jest 
tworem czysto ludzkim, a pojęcie Boga sumą najszlachetniejszych ludzkich wartości 
jak miłość, sprawiedliwość, radość, pokój. - Nie trzeba wierzyć w Boga, żeby być 
chrześcijaninem - powiedział David Hart, wysoki rangą duchowny z Uniwersytetu w 
Loughborough. 

("Życie Warszawy" z 1 sierpnia 1994) 

T O L E R A N C J A 

Jeśli wierzycie w tamten lepszy świat, chrześcijańskie świnie, wynoście się 
z tego świata. Życzymy konsekwencji i odwagi, (napis na spalonym 11 lipca 1994 
kościółku w Motyczu) 

M O J A W A L K A 

Adam Michnik opowiada, że były rzecznik prasowy rządu komunistycznego 
Jerzy Urban zaprosił go niedawno na kolację do swego luksusowego domu 
(symbolem bogactwa dla polskich nuworyszy są domy, stanowiące mieszaninę 
zamku gotyckiego i willi z Dallas). Urban stał się miliarderem po założeniu 
satyrycznego tygodnika NIE, który odniósł wielki sukces. 'To wszystko jest wynikiem 
mojej walki" - przypomniał Adam Michnik, którego komuniści przez sześć lat trzymali 
w więzieniu. A Urban na to bez namysłu: "Oczywiście. I to ostateczny dowód, że 
miałeś rację". ("La Republicca" z 24 maja 1994 cytat za "Forum" nr 24/1994) 

T A K O R Z E C Z E A D A M M I C H N I K 

Dużej części wyborców SLD i PSL rok rządów koalicji przyniósł 
uspokojenie. Skończył się strach przed szaleństwem dekomunizacji i lustracji, przed 
pogardą i dyskryminacją ze strony ludzi, którzy PZPR nazywali "płatnymi zdrajcami i 
pachołkami Rosji" oraz porównywali do NSDAP i volksdeutschów. Przynależność do 
PZPR przestała być czymś wstydliwym. Dobrze zapracowali na to "wściekli" z obozu 
solidarnościowego. 

(...) Przecież dla ludzi z ZChN czy PC różowy diabeł bądź "katolewicy" 
ukryty był nie w PZPR, lecz pośród zwolenników kandydatury Mazowieckiego na 
urząd prezydenta. Polska prawica bliższa jest myśli i metodzie Le Pena niż de 
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Gaulle'a; niemieckich republikanów niż Adenauera. Bardziej jest populistyczna niż 
konserwatywna, bardziej mściwa niż chrześcijańska. 

(...) Brazauskas, Horn, Pawlak lepsi są przecież od antykomunistów z 
bolszewicką twarzą (Adam Michnik, "Gazeta Wyborcza" 3-4 września 1994) 

S P I E L B E R G Z S L D 

"Dla ludzi ogarniętych obsesją deagentyzacji powinno się zaprojektować, 
stworzyć miejsce, swoisty park jurajski z różnymi gadżetami jak: nadpalone 
dokumenty, różnokolorowe teczki, doniesienia podpisane pseudonimami, 
pokwitowania, mikrofilmy, ciemne okulary itd. Sądzę, że takie zabawki starczyłyby 
niektórym do końca politycznej kariery..." 
(Marek Lewandowski, poseł SLD podczas debaty lustracyjnej, za "Gazetą Polską" z 
14 lipca 1994) 

S P U Ś C I Z N A P O P R L 

To jest najbardziej haniebny koniec spośród wszystkich tyranii w świecie. 
Dawne despotyzmy pozostawiły po sobie przynajmniej wspaniałe budowle, piramidy 
albo dzieła sztuki. Coś po nich pozostało ludziom. Po komunizmie pozostało 
dosłownie gówno. (Janusz Szpotański dla 'Tygodnika Solidarność" nr 30 z 22 lipca 
1994) 

S T A R T W X X I W I E K 

"Zapoczątkowane pół wieku temu historyczne przemiany w Polsce 
przyniosły ogrom osiągnięć ustrojowych w naszym kraju, których w żaden sposób 
nie da się umniejszyć. Związany z tym awans cywilizacyjny najszerszych grup 
społecznych stał się epokową wartością na miarę wysiłku całego narodu, 
dźwigającego kraj z wojennej pożogi oraz budującego nowy typ państwa opartego o 
zasady demokratycznej równości swych obywateli. 45 lat Polski Ludowej to także 
okres bezprzykładnego w dziejach narodu rozwoju gospodarczego i kulturalnego. 
Bez dokonań kilku pokoleń ludzi pracy o wiele trudniejszy byłby dzisiejszy wyścig do 
grona najbardziej rozwiniętych krajów Europy oraz start w XXI wiek" (treść 
oświadczenia Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP w Lublinie z okazji rocznicy 
podpisania Manifestu PKWN; pod tekstem podpisała się wiceprzewodnicząca SdRP 
i przewodnicząca rady lubelskiej - Izabela Sierakowska; "Życie Warszawy" z 20 lipca 
1994). 

K T O Z G W I A Z D Ą W O J U J E . . . 

Wyrażamy oburzenie i stanowczo protestujemy przeciwko obrażaniu 
religijnych i narodowych uczuć Polaków przez magazyn "Wprost" (nr 34 z 
dn.21.08.94) na którego okładce zamieszczono collage będący profanacją 
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Apelujemy do dziennikarskiej wyobraźni redaktorów tego czasopisma 
zadając im pytanie: co by było, gdyby w podobny bluźnierczy, chamski i brutalny 
sposób potraktowano np. wizerunek gwiazdy Dawida? Oszczędźmy wysiłku 
umysłowego autorom "Wprost" i skonstatujmy rzecz oczywistą: gdyby na okładce 
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swego magazynu sprofanowali gwiazdę Dawida, rychło utraciliby swe lukratywne 
posady i otrzymali na całe życie "wilczy bilet" blokujący im możliwość pracy w 
wysokonakładowych i dobrze płacących gazetach. Potężne ośrodki opiniotwórcze 
na świecie podniosłyby wściekły rejwach, oskarżając wszystkich Polaków o 
nietolerancję, antysemityzm, ksenofobię, fanatyzm, zaściankowość i Bóg wie, co 
jeszcze, (list Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność" Zakładów URSUS; "Gazeta 
Polska" nr 35 z 1 września 1994) 

N I E M A T O L E R A N C J I D L A W R O G Ó W T O L E R A N C J I 

Sąd Federalny uznał, że zwolnienie z pra za noszenie antyaborcyjnego 
znaczka jest zgodne z prawem - informuje ameryKański tygodnik katolicki "Our 
Sunday Visitor". 

Christine Wilson ze stanu Iowa została zwolniona w 1991 r. po 20 latach 
pracy w jednej z największych spółek telekomunikacyjnych West Communications 
Inc. Straciła pracę, gdyż - mimo nalegań otoczenia - nie zrezygnowała z noszenia 
znaczka, przedstawiającego 18-tygodniowy płód wraz z podpisem: "Zaprzestać 
aborcji - o kimś tu zapomniano". Współpracownice Ch. Wilson uskarżały się, że 
znaczek obraża ich przekonania dotyczące aborcji. Dla niektórych stanowił on 
"bolesne przypomnienie" sztucznego poronienia, którego same się dopuściły, bądź 
niemożności urodzenia dziecka. 

Ch. Wilson uważa, że zaprzestanie noszenia znaczka w czasie pracy 
byłoby pogwałceniem jej ślubowania, że będzie żywym świadkiem postawy otwarcia 
na życie nie narodzonych. Dotrzymanie ślubu "nie wymaga wystawiania na pokaz 
wizerunku płodu przed przerwaniem ciąży" - stwierdził sędzia Thomas Shanbahn, 
uznając decyzję pracodawcy za prawomocną! ("Myśl Polska" nr 24, 28 sierpnia 
1994) 

M I Ł O S I E R N I I N A C Z E J 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy walczącymi o życie pacjentami oddziału 
intensywnej terapii. Lekarz mówi nam, że komputer określił szanse naszego 
przeżycie jako nikłe. Lekarz to wie, bowiem precyzyjnie opracowany program 
komputerowy, po wprowadzeniu wszystkich danych wyświetlił na ekranie przy 
naszym nazwisku małą, czarną trumienkę z białym krzyżem. Scenariusz taki 
zaprezentowany został po raz pierwszy w porannym programie 'Today". Ale 
prawdziwym szokiem było dopiero pokazanie owej trumienki w wieczornym 
dzienniku telewizyjnym. 

Ordynator oddziału intensywnej terapii londyńskiego Guy's Hospital, doktor 
David Bihari, broni komputera jako przyszłego narzędzia wspomagającego lekarzy 
przy podejmowaniu ważkich decyzji: - Zajęliśmy się tym programem, aby przynieść 
ulgę w cierpieniu pacjentom, którzy są w stanie beznadziejnym, aby możliwe było 
zaprzestanie podtrzymywania życia we wcześniejszym stadium. Jeżeli w przypadku 
pacjentów w stanie beznadziejnym wcześniej zrezygnujemy z podtrzymywania ich 
przy życiu, faktycznie oszczędzimy mnóstwo pieniędzy. Musimy sobie uświadomić, 
że każdy człowiek utrzymywany przy życiu kosztuje państwo ćwierć miliona funtów. 
Szacując koszt utrzymania przy życiu jednego pacjenta na tysiąc funtów dziennie, 
korzystanie z opinii komputera pozwoliłoby na oszczędność rzędu dziesięciu procent 
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obecnego budżetu oddziału - twierdzi Bihari. ('Tygodnik Powszechny" nr 36, 4 
września 1994) 

D A J N A M , B O Ż E , P I N O C H E T A 

Po opublikowaniu swoich tekstów (cykl pt. "Małorosyjski masochizm" w 
tygodniku "Post-Postup") otrzymałem mnóstwo listów z całej Ukrainy. Ciekawe, że 
ostatnie zdanie mojego tekstu - "Ześlij nam Boże, nie Mojżesza, a Pinocheta" -
wywołało całkiem pozytywne reakcje. Naród wie, jak się okazuje, że Pinochet 
uratował Chile przed komunistycznym przewrotem według kubańskiego 
scenariusza, a tym samym doprowadził swój kraj do rozkwitu, (pisarz ukraiński Juryj 
Wynnyczuk w rozmowie z Ludmiłą Taran; "Ukraina" 10 / 1994) 

Ś W I Ę T O S Z A T A N A 

W chwili obecnej naród przygotowywany jest do kolejnego referendum, tym 
razem w sprawie konstytucji. Oznacza to, że trzy miliony ludzi powinny 
przeprowadzić ekspertyzę najbardziej skomplikowanego dokumentu prawnego. 
Dlatego warto w tym miejscu wspomnieć o jednym klasycznym przykładzie 
referendum, które, zgodnie z historycznymi świadectwami odbyło się 1960 lat temu 
w jednej z rzymskich prowincji: 

"Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. Był 
on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat 
chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, 
ukrzyżuj Go". Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim 
nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali 
z wielkim wrzaskiem, domagając się aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. 
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione" (Lk 23, 17-24) 

Tak to dwadzieścia wieków temu odbyło się słynne referendum. 
Trzykrotnie proponowano narodowi dokonać wyboru: dano mu prawo wybierania. 
Tak więc co może wybrać naród? Referendum zawsze i wszędzie jest prawem i 
świętem szatana, ponieważ naród zawsze wybiera chleb i igrzyska (...) Niech prawo 
wyboru stanie się prawem naszych wrogów, zgubi ono ich tak, jak teraz gubi nas. 
(Igor Muradin, "Gołos Armenii" nr 71, 23 czerwca 1994) 

L A B U D A - O B R O Ń C Z Y N I Ą K O Ś C I O Ł A 

I to się zmieni, przede wszystkim wtedy, kiedy katolicy zrobią wielką 
reformę ze swoim kościołem. Bo jeśli tego nie zrobią, to księża doczekają się 
takiego antyklerykalizmu, że jeszcze ja będę musiała ich bronić. Powiedzą im wierni: 
"wychodźcie z tych pięknych plebanii, wysiadajcie z tych mercedesów", bo naród jest 
biedny. Nie namawiam do tego, ale w tym kierunku to zmierza. Księża idą ostro, to 
jest kościół nietolerancyjny, ekspansywny, wojujący i bardzo arogancki. 
(Barbara Labuda, "Gazeta Lubuska" 14-15 maja 1994) 
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Z R z y m u : 

GIANNI IWA 

WIĘCEJ TOLERANCJI 

Włoska "Liga Praw Seksualnych Osoby", której poczynaniom przyglądam się od 
dawna z sympatią, zaskarżyła Jana Pawła II do prokuratury w Rzymie za 
"zniesławienie, oszczerstwo, podjudzanie do przestępstwa i mijanie się z prawdą". 
Oskarżyła go też o "ingerencję w politykę obcego państwa oraz ahistoryczną i 
wsteczną próbę spychania osób ludzkich na margines". 

"Kościół katolicki - stwierdziła w swym oświadczeniu Liga - nie rezygnuje z 
arogancji i tupetu, by narzucać swe zasady i wierzenia wolnym państwom przez usta 
swego przedstawiciela i przywódcy, pana Karola Wojtyły zwanego Janem Pawłem 

Co było przyczyną tak zdecydowanego i odważnego wystąpienia Ligi? Otóż Jan 
Paweł II śmiał skrytykować lutową rezolucję Parlamentu Europejskiego, która 
zalecała przyznawanie praw małżeńskich i adopcyjnych parom homoseksualnym 
(przypomnijmy, że za tą postępową decyzją było 159 deputowanych, przeciw 96, a 
wstrzymało się 18). 

Prawdę mówiąc, też mam ochotę skrytykować rezolucję Europarlamentu, ale 
jako zbyt reakcyjną, tzn. utrzymującą stan seksualnej dyskryminacji. Bądźmy 
konsekwentni i wyzbyci drobnomieszczańskiej obłudy. Jeśli odrzucamy tzw. 
nauczanie seksualne Kościoła, które - jak sama Liga przyznaje - jest "ahistoryczne i 
wsteczne", i jeśli uznajemy całkowitą równoprawność takiego upodobania jak 
homoseksualizm, to nie ma absolutnie żadnego powodu, aby utrzymywać stan 
permanentnej dyskryminacji wobec innych mniejszości seksualnych. 

Wolność jednostki jest dobrem najwyższym i nie może być krępowana, 
zwłaszcza w tak intymnej sferze życia jaką jest seks, żadnymi zakazami 
wynikającymi z wierzeń i zabobonów, gdyż w rzeczywistości hamują one naturalne 
popędy człowieka i w ten sposób deformują jednostkę psychicznie. Księża, jeżeli 
chcą, niech zachowują celibat czy wstrzemięźliwość, ale narzucanie go innym, to nic 
innego jak totalitaryzm. 

Jeżeli ustaliliśmy już raz zasady - a przecież nam, zwolennikom obrony praw 
mniejszości seksualnych, jak nikomu innemu zależy na zasadach - musimy logicznie 
stwierdzić, że prawa mniejszości nie mogą być traktowane wybiórczo i ograniczane 
jedynie do par homoseksualnych. Równouprawnienie dotyczyć musi także 
samotnych homoseksualistów, ale również pedofilów, nekrofilów, zoofilów i innych. 

Ktoś może zaprotestować, że przecież kazirodztwo czy nekrosadyzm są 
prawnie zabronione i karalne. Ale czyż homoseksualizm nie był także 
przestępstwem? Za co skazany został Oscar Wilde? Nie trzeba zresztą szukać tak 
daleko. W Wielkiej Brytanii jeszcze do 1967 r. homoseksualistom groziło więzienie. 
Kiedy jednak ostatecznie zatriumfowała nauka, okazało się, że to nie zbrodnia ani 
zboczenie, a jedynie inność, po prostu seksualna odmienność. 

Wraz z postępami nauki i rozwojem humanizmu można spodziewać się 
zrehabilitowania i innych mniejszości seksualnych. W Stanach Zjednoczonych 
można np. odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych pedofila, którego nazwie się 
zboczeńcem, a nie istotą chorą, godną zrozumienia i współczucia. Czy aresztuje się 
kogoś za to, że ma gruźlicę albo padaczkę? 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 227 



Jest oczywistością, której niepodobna zaprzeczać, że probierzem 
praworządności państwa jest przede wszystkim stosunek do wszelkich mniejszości, 
a seksualnych w szczególności. Rezolucja Europarlamentu - jeżeli jej idee zostaną 
wcielone - sprawi, że homoseksualizm z mniejszości stanie się częścią większości, 
elementem (represyjnego często wobec mniejszość) i społeczeństwa. Obowiązkiem 
tego społeczeństwa, przed którym nie będzie się ono mogło uchylić, stanie się 
pielęgnowanie i ochrona innych mniejszości, których problemy nabrzmieją tak jak 
dziś homoseksualistów. 

Mam nieśmiałą nadzieję, że kiedy geje staną się z mniejszości akceptowalną 
częścią większości, to sprawią wówczas, że społeczeństwo stanie się mniej 
represywne, a bardziej tolerancyjne. 
Marzy mi się chwila, kiedy na ślubnym kobiercu będzie mógł stanąć mężczyzna ze 
swoją klaczą lub kaczką, albo kobieta z ogierem lub knurem, wziąć razem - w 
majestacie prawa - ślub, a następnie (jeśli genetyka nie zrobi zadowalających 
postępów) pójść do domu dziecka i adoptować potomstwo. Wracając ze spaceru 
chłopiec powie: - Mamo, jaki piękny zachód słońca. 
- Kwa, kwa - potwierdzi mama. 
Jeszcze będzie normalnie. 

PS. Żeby nie być gołosłownym, przesyłam wam wywiad z nekrofilką. Zwróćcie 
uwagę na atmosferę tej rozmowy. 

Gianni Riva 

Apocalypse Culture: 

JIM MORTON - NEKROFIL BEZ SKRUCHY 
wywiad z Karen Green łee 

Karen Greenlee jest nekrofilką. Kilkanaście lat temu jej nazwisko dostało 
się na czołówki gazet, kiedy to porwała karawan i zniknęła wraz z przewożonym nim 
nieboszczykiem na dwa dni. Zamiast odstawić ciało na cmentarz, zdecydowała się 
spędzić z nim trochę czasu sam na sam. W końcu policja odnalazła ją w stanie 
przedawkowania kodeiny Tylenolu. Ponieważ nie ma w Kalifornii prawa karzącego 
nekrofilię, Karen Greenlee została oskarżona o nielegalne prowadzenie karawanu i 
zakłócenie pogrzebu. W porzuconej trumnie, wraz z ciałem, Karen zostawiła cztero-
i półstronicowy list, w którym przyznała się do miłosnych epizodów, jakie miała z 
około 20-40 martwymi mężczyznami. List był przepełniony wyrzutami sumienia na 
temat jej pragnień seksualnych: "Dlaczego to robię? Dlaczego? Dlaczego? Strach 
przed miłością, związkami. Żaden romans nigdy nie bolał tak jak to... To dno. 
Jestem szczurem z kostnicy. To jest moja nora, być może mój grób." 

Ten list okazał się jej upadkiem. Za kradzież karawanu i ciała została 
skazana na 11 dni więzienia, grzywnę w wysokości 255 dolarów i na dwa lata 
przydzielono jej kuratora medycznego oraz zalecono leczenie lekarskie. Również 
matka porwanego przez Karen zmarłego mężczyzny wystąpiła do sądu twierdząc, 
że cały ten wypadek "ujemnie odbił się na jej psychice". Zażądała 1 min $ 
odszkodowania, ale w końcu obniżyła tę sumę do 117 tys. $. % 

Prasa miała swój dzień, prawnicy się wzbogacili, a Karen jstraciła pracę i 
jednocześnie źródło satysfakcji seksualnej. 
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Ten wywiad przeprowadzony został w mieszkaniu Karen, małej kawalerce 
zapełnionej książkami, nekrofilskimi rysunkami i satanistycznymi ozdobami. 

-Z tego, co wyczytałem w gazetach wynikało, że w czasie procesu 
otrzymywałaś zaledwie drobne wsparcie. 

-Nie otrzymywałam żadnego. Najgorsze były gazety. Do dziś nienawidzę 
reporterów. Jeden z nich porównał mnie nawet do Richarda Trentona Chase 
"Zabójcy-Wampira"! Jedyna pomoc, jaką otrzymałam wynikała wyłącznie ze 
zobowiązań rodzinnych. Jeden z moich braci powiedział, że nie chce mieć ze mną 
nic wspólnego. Powiedział: "Po prostu chcę ją zapamiętać taką, jaka była". Później 
przyszedł do mnie i przeprosił za to, ale wciąż nie najlepiej czuje się w mojej 
obecności. Inny z moich braci był bardziej pomocny, ale nawet on musiał zapytać: 
"Jak mogłaś to robić?" 

Przed procesem miałam chłopaka, który dowiedział się o wszystkim. 
Dostał szału i pobił mnie. Powiedział, że nie jestem nawet kobietą i że mogę sobie 
iść pieprzyć te moje martwe ciała. Byłam zdziwiona. A więc wiedział. Najwyraźniej 
sporo ludzi wiedziało, a ja nie wiem skąd się dowiadywali. 

Faceci zawsze wiedzieli, że chodzę na trupy, ponieważ byłam zimna. 
Myśleli, że jeżeli pójdę z nimi do łóżka, to mnie to zmieni, i że dadzą mi taką 
satysfakcję, że nie będę już potrzebowała nigdy więcej tych starych ciał. Czasami 
faceci przychodzili do mnie tylko z tego powodu. 

-Pytanie, jakie jest ci zadawane najczęściej brzmi zapewne "Jak ty TO 
robisz?". 

-Tak, to jest to pytanie. Ludzie zadają takie pytania - nawet ci, którzy 
wydają się w porządku, wydają się mieć otwarte umysły - stwierdzają: 'To bardzo 
interesujące" i nie chcą mieć ze mną nic więcej wspólnego. Nie mam nic przeciwko 
temu, żeby opowiadać o tym jak to robię. To nie ma dla mnie znaczenia, wydaje mi 
się, że każdy kto posiadł już jakąś biegłość w sprawach seksu, nie musi o to pytać. 
Ludzie mają takie błędne przekonanie, że musi dojść do wewnętrznej penetracji, 
żeby kobieta była usatysfakcjonowana, co jest bzdurą! Najczulszą częścią 
kobiecego ciała są obszary z przodu ciała i to one muszą być stymulowane. 

Oprócz tego są przecież różne aspekty ekspresji seksualnej: dotykowo-
czuciowy, 69, nawet trzymanie się za ręce. Martwe ciało po prostu sobie leży, ale 
ma wszystko, co jest potrzebne, żeby mnie uszczęśliwić. Zimno, aura śmierci, 
zapach śmierci, pogrzebowa otoczka, wszystko to składa się na pewną całość. 

-Także zapach śmierci? 

-Oczywiście. Dla mnie ta woń jest bardzo erotyczna. Ale są zapachy 
śmierci i zapachy śmierci. Masz na przykład ciało topielca, które pływało w zatoce 
przez dwa tygodnie, czy ciało spalonej ofiary pożaru - one nie są dla mnie tak 
bardzo pociągające. Świeżo zabalsamowane ciało, to inna sprawa. 

Jest to też kwestia pociągu do krwi. Jeżeli znajdujesz się na martwym ciele, 
zwykle krew wylewa mu się z ust, jeżeli kochasz się naprawdę namiętnie... Myślę, 
że byłoby lepiej gdybyś to sam zobaczył. 
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-Ale oczywiście z tym całym AIDS, o którym tyle się mówi... 

-To jeden z powodów, dla których niczego ostatnio nie próbowałam. 
Jestem pewna, że znalazłabym sposób, żeby dostać się do jakiegoś domu 
pogrzebowego, ale ta grupa mężczyzn, która mnie pociąga - młodzi, 
dwudziestoparoletni - jest jednocześnie tą, która często umiera na AIDS. 

-Czy chodziłaś na pogrzeby swoich trupich kochanków? 

-Tak. Praca w domu pogrzebowym ułatwiała to. Zwykle jechałam wraz z 
rodziną na cmentarz i razem z nimi opłakiwałam stratę tego najdroższego. Tyle 
tylko, że ja jęczałam na trochę inną nutę! Tak naprawdę ludzie nie odróżniają czy 
jęczysz z żalu czy namiętności. Zdarzało się, że ktoś z tych rodzin otaczał mnie 
ramieniem i mówił "Jest nam miło, że przyszłaś!" I wtedy wydobywałam z siebie tę 
nawijkę "Znałam go ze szkoły..." Jeżeli facet nie miał w życiu dziewczyny, to 
myśleli, że ja nią byłam... "O, to ona!" 

-Nie byłaś w Sacramento w czasie procesu, prawda? 

-Nie, pracowałam w domu pogrzebowym w innym mieście i jednocześnie 
chodziłam do szkoły. To dziwne, ale tego samego dnia, kiedy otrzymałam telegram 
oznajmiający o procesie i nakazujący kontakt z adwokatem, poszłam do tego domu 
pogrzebowego, w którym pracowałam i zostałam wyrzucona za rzeczy, które tam 
zrobiłam. Myślę, że ktoś mnie tam przejrzał. Wiem, że nikt mnie nie widział, ale 
chyba się domyślili. Oczywiście nie wiedzieli jeszcze nic o Sacramento. Odkryli to 
dopiero później! Tego samego dnia w odstępie pięciu godzin dwie totalnie różne 
rzeczy zwaliły się na mnie. Pracowałam w tym domu pogrzebowym przez 
prawie rok. To tam właśnie dokonałam wielu moich poza-życiowych czynności. 
Miałam do niego klucze, więc po godzinach pracy mogłam się wślizgiwać tylnym 
wejściem i spędzać tam całą noc. W tym samym budynku mieszkał na parterze taki 
jeden facet. Pił jednak takie ilości alkoholu, że zwykle był nieprzytomny. Pod 
poduszką trzymał Magnum .357. 

-Facet, którego dotyczyła sprawa sądowa... 

-John Mercure? 

-Tak. Po procesie został przeniesiony na inny cmentarz? 

To było w czasie, kiedy się włamywałam do domu pogrzebowego na tym 
cmentarzu. Był tam boczny pokój, w którym trzymali akta i inne papiery. 
Przeczytałam, że był tam nakaz ekshumacji Johna Mercure. Jego matka chciała 
ekshumować ciało, mówiła, że nie pochowałaby na tym cmentarzu nawet kota. 
Tego dnia, kiedy John Mercure był ekshumowany, prześlizgnęłam się na pole, z 
którego widać było miejsce, gdzie został pochowany. Usiadłam tam i patrzyłam jak 
go odkopują i przekazują ciało innemu grabażowi. 
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-Kiedy zdałaś sobie sprawę ze swojej nekrofilii? 

-To jest coś, co mnie pociągało przez całe życie. Urządzałam na przykład 
pogrzeby dla moich zwierzątek, kiedy zdychały. Miałam mały cmentarzyk dla 
zwierząt. Mieszkałam w małym miasteczku, w którym remiza była zaraz koło domu 
pogrzebowego. Żeby podczas imprezy w remizie skorzystać z łazienki, trzeba było 
iść do domu pogrzebowego. Pod byle pretekstem chodziłam tam i kręciłam się po 
kostnicy. 

-Nie bałaś się jak inne dzieci? 

-Nie, uwielbiałam to! Byłam naprawdę ciekawa. 

-Czy brakuje ci pracy w domach pogrzebowych? 

-Tak, strasznie! Nawet gdybym nie była nekrofilką, lubiłabym tę pracę. 
Bardzo lubię balsamować i tak dalej. Byle nie grubych ludzi. Ciała, na których nie 
znosiłam pracować, to właśnie otyli ludzie. Zwłaszcza po autopsji. Flaki wyślizgiwały 
się z nich na podłogę.... i cały ten rozpuszczający się tłuszcz. Fuuuuuuj! 

-Powiedziałaś coś wcześniej o Mordercy-Wampirze, Richardzie Trentonie 
Chase. On był z Sacramento, prawda? 

-Tak, drugi dom pogrzebowy , w którym w tym czasie nie pracowałam, 
przyjmował ciała ofiar Chase'a - mężczyzny, kobiety i ich dziecka, więc docierały do 
mnie krwawe opisy tych ciał. Były naprawdę zmasakrowane. Z wyprutymi 
wnętrznościami i gównem wepchniętym w usta. Chase zaczął od zabijania zwierząt i 
picia ich krwi, a kiedy to nie dawało mu już satysfakcji, wtedy przerzucił się na ludzi. 
Zabił tę parę, porwał ich dziecko, zabił je, a potem wyrzucił do śmietnika. Pracownik 
domu pogrzebowego, który balsamował te ciała mówił, że rzadko kiedy robi mu się 
niedobrze, ale chciało mu się rzygać, kiedy je zobaczył! 

-A jaki był najdziwniejszy przypadek z jakim się zetknęłaś? 

-Hmmmm... Był taki dzieciak, który wypadł z samochodu, kiedy matka 
brała zakręt i zdołała przejechać mu po głowie. Inny udławił się opakowaniem 
papierosów. Jeden facet popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę ze śrutowej 
strzelby. Musiał strzelać kilkakrotnie i uśmiercenie się zabrało mu trochę czasu, ale 
w końcu się udało. Jeszcze inny facet, nad którym pracowałam, był transwestytą i 
jakoś udało mu się samemu udusić pończochą. Nie sądzę, żeby zrobił to specjalnie. 
Sądzę, że próbował osiągnąć wzmocniony orgazm poprzez przyduszanie, ale 
skończyło się na tym, że się powiesił. Nie był zresztą pierwszym, który popełnił ten 
błąd. 

-A jaki był najbardziej niezwykły pogrzeb? 

-Kiedyś tacy fanatycy religijni chowali kobietę ze swojego kręgu. Nie chcieli, 
żeby była zabalsamowana, chcieli tylko, żeby była ubrana i w trumnie. Normalnie 
tego nie robimy, ale zdecydowaliśmy się być mili i położyć ją w sali ozdobnej. 
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Staliśmy na zewnątrz i nagle usłyszeliśmy jak tam ktoś zawołał: 'Wstań w imię 
Jezusa!" Modlili się i uderzali jej ciało. Mówili różnymi językami. To było dziwne! 

-Wydaje się, że istnieje silna solidarność między pracownikami kostnic. 
Prawie taka, jak w tajnych stowarzyszeniach. 

-Bardzo zbliżona. Utrzymują ze sobą bardzo ścisłe więzy, ponieważ 
większość ludzi nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Zawsze, kiedy szłam na jakieś 
przyjęcia, przedstawiano mnie: "To jest Karen -ona pracuje w kostnicy". A przecież 
nie przedstawia się ludzi: "To jest Karen -ona jest sekretarką", albo "asystentką 
weterynarza". Wielu ludzi błędnie wyobraża sobie, że ludzie pracujący w domach 
pogrzebowych są bardzo surowi, bardzo ponurzy. Prawdopodobnie gdyby 
kiedykolwiek posłuchali sobie kawałów, jakie chodzą w kostnicy przy pracy, to 
natychmiast zburzyłoby to ich stereotypowe pojęcia. 

-Czy jacykolwiek pracownicy domów pogrzebowych zeznawali przeciwko 
tobie na procesie? 

-Jeden z dyrektorów domu pogrzebowego zeznawał na temat praktyk 
pogrzebowych. Został zapytany o to, jak często zdarzają się przypadki nekrofilii. 
Odpowiedział: "Prawie się o tym w tym zawodzie nie słyszy." 

-To jest wielkie kłamstwo! 

-Tak, nekrofilia jest bardziej rozpowszechniona, niż ludzie mogą sobie 
wyobrazić. Tyle tylko, że domy pogrzebowe nie zgłaszają takich przypadków. Było 
takie miejsce, do którego się włamałam, i wiedziałam, że oni wiedzą, że coś tu nie 
pasuje. Właściwie to przyłapali mnie na gorącym uczynku, ale pozwolili uciec. 

W innym miejscu, w którym pracowałam, facet podszedł do mnie i powiedział: 
"Ktoś coś robił z tym ciałem. Wygląda, jakby usiłowano je wyruchać!". A ja na to: "O 
mój Boże! Naprawdę?" Myślę, że domyślili się później i wiem, że teraz już wiedzą. 

Jeden z facetów, z którym pracowałam, lubił trockarem (wielka wydrążona igła 
służąca do odprowadzania płynów z ciał nieboszczyków) przekłuwać wszystkie 
kutasy nieżywych facetów. Mówił "Zobacz, trup jest bubel!" Ten facet był naprawdę 
dziwny. Myślę, że miał nekrofilskie skłonności. Był naprawdę zmartwiony, jeżeli nie 
było żadnych kobiecych zwłok, nad którymi mógłby pracować. Wtedy zaczynał się 
onanizować. Kiedyś złapałam go na tym w pracowni. Powiedział, że właśnie się 
odlewał do zbiorniczka na kocu stołu. Właśnie podciągał spodnie, kiedy weszłam. 
Powiedziałam mu "Nie powiem, jeżeli ty nie powiesz". 

-Powiedziałaś, że kiedyś przyłapano cię na akcie nekrofilii? 

-Tak. Kiedyś próbowałam odebrać sobie życie, mieszkałam wtedy kilka 
domów dalej od tego domu pogrzebowego. Postanowiłam pójść do mauzoleum i 
znowu spróbować się zabić. Mauzoleum miało drzwi łączące je z kostnicą. 
Siedziałam tam naprawdę przygnębiona, kiedy pomyślałam sobie, tam do diabła, 
możnaby spróbować otworzyć te drzwi moim prawem jazdy. Przeciągnęłam nim po 
krawędzi drzwi i klik! otworzyły się. Nie mogłam w to uwierzyć, więc spróbowałam 
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jeszcze raz i jeszcze raz się otworzyły. Weszłam do pracowni i tak się złożyło, że 
było tam ciało. Zadałam sobie trochę przyjemności, robiłam swoje rzeczy i całkiem 
zapomniałam o tym, że chciałam się zabić. Chodziłam potem w to miejsce 
kilkanaście razy. Czasami nie było tam żadnych ciał, więc wycofywałam się. 

W jakiś tydzień po tym zdarzeniu znów tam poszłam. Byłam właśnie na stole w 
kostnicy, dając sobie dużo przyjemności, kiedy nagle poczułam, że ktoś się zbliża. 
Potem usłyszałam ludzi idących hallem. Cicho zeskoczyłam ze stołu i zakryłam 
ciało prześcieradłem. Moje ubranie było raczej w nieładzie, byłam umazana krwią i 
innymi takimi - to było ciało po sekcji. Była tam trumna z odkrytym wiekiem, więc 
ukryłam się za nią. Trumna stała na kościelnym wózku, więc nie mogli widzieć mnie, 
ale mogli widzieć moje nogi. To był mężczyzna i kobieta. Spytali: "Kim jesteś? Co tu 
robisz?" Potem jedno powiedziało do drugiego: "Idź przynieś pistolet i zadzwoń po 
policję, ja zostanę tutaj." Wiedziałam wtedy, że mam tylko jedną szansę, więc 
uciekłam. Znałam rozkład tego miejsca, nie miałam specjalnych problemów z 
ucieczką. 

W tym czasie miałam znajomego, który pracował w tym domu pogrzebowym. 
Powiedział mi: "Ktoś się włamał do domu pogrzebowego. Oni wiedzą, że to byłaś 
ty." Jak się okazało włączyli potem alarm i prawdopodobnie zadzwonili po poliqę. 
Ale nigdy nie wniesiono żadnych oskarżeń, prawdopodobnie nie zależało im na 
rozgłosie z tą sprawą. 

To był ostatni raz, kiedy narażałam się na złapanie, oprócz tych przypadków, 
kiedy włamałam się do kilku grobów. 

-Czy zauważasz jakiekolwiek zmiany w nastawieniu ludzi do nekrofilii? 

-Tak, kiedy tu przyjechałam, odczułam to. To ma posmak niemal kaprysu, 
mody! Oni nie są naprawdę nekrofilami, ale pseudo-nekrofilami. Uprawiają coś w 
rodzaju kultu śmierci. Ale prawdopodobnie wiele osób uprawiałoby nekrofilię, gdyby 
miałoby ku temu sposobność. 

-Być może istnieje potężna liczba nekrofilów, którzy z powodu braku 
możliwości nigdy nie dowiedzą się o swoim wzajemnym istnieniu. 

-Cóż, działa grupa Leilah (Wendell) -American Association of Necrophilic 
Research and Enlightenment (Amerykański Związek Nekrofilskich Poszukiwań i 
Oświecenia). Oni starają się propagować wiadomości na ten temat. 

-7b musi być frustrujące, kiedy ludzie mówią "musimy cię wyleczyć" albo 
"musisz być bardziej taka jak my". 

To jest frustrujące. Przez moment przyłapałam się na myśleniu "Dlaczego 
nie mogę być taka, jak inni ludzie? Dlaczego ja nie przystaję do tej samej co 
wszyscy sztancy?" Przeszłam całe to piekło wewnętrznych frustracji, aż w końcu 
zdałam sobie sprawę, że taka po prostu jestem i zaakceptowałam się. Taka jest 
moja natura i równie dobrze mogę się nią cieszyć. Jestem żałosna, kiedy próbuję 
być kimś, kim nie jestem. A poza tym wielu z tych ludzi, którzy chcą mnie poniżyć, 
ma o wiele gorsze skłonności od moich i robi rzeczy, które mogłyby zostać 
określone jako kontrowersyjne. Miałam przyjaciela -homoseksualistę, który, kiedy 
dowiedział się, że jestem nekrofilką, powiedział: "Za to można pójść do piekła". Po 
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1979 roku, kiedy to oddano mnie pod opiekę kuratora, musiałam też poddać się 
terapii -taki był wymóg kuratorski. Miałam jednak naprawdę miłą kuratorkę. Była w 
porządku. Bardzo nieoceniająca. Im bardziej rozmawiałam z ludźmi, tym bardziej 
zdawałam sobie sprawę , że nekrofilia jest dla mnie sensowna. Jedynym powodem, 
dla którego miałam z tym problemy, było to, że nie mogłam siebie zaakceptować. 
Wciąż próbowałam żyć według standardów innych ludzi. Akceptacja oznaczała dla 
mnie uspokojenie. Ci ludzie, którzy tak bardzo chcieli mnie zmienić, pomogli mi tylko 
dowiedzieć się jakie są moje prawdziwe uczucia. Ich przekonywanie nie skutkowało, 
bo ja od terapeuty szłam prosto do kostnicy. Kiedy pisałam tamten list, który 
zostawiłam w trumnie wraz z Johnem Mercure, wciąż jeszcze słuchałam 
społeczeństwa. Każdy mówił, że nekrofilia jest czymś z łym, więc to co robię ja musi 
być czymś złym. Ale im bardziej ludzie strali się mnie przekonać, że jestem szalona, 
tym pewniejsza stawałam się moich pragnień". 

tłumaczyła: Bogna Świątkowska 
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PIOTR SKWIECIŃSKI 

POWRÓT KATA 

Szesnastoletni wychowanek domu poprawczego, opisany kilka tygodni temu w 
reportażu, zamieszczonym w „Polityce", w czasie przepustki z zakładu zgwałcił 
dziewczynę, a następnie próbował zamordować innego nastolatka. Został 
schwytany i odstawiony z powrotem do zakładu. Po paru miesiącach wyszedł na 
kolejną przepustkę, i zrobił to, co przedtem mu się nie udało - zasztyletował 
chłopaka. Przedtem deklarował, że musi się z tym spieszyć, bo niedługo kończy 17 
lat - potem odpowiadałby już jako dorosły, przed normalnym sądem... Powyższą 
historyjkę i poniższe uwagi dedykuję zwolennikom lewicowo - liberalnych poglądów 
na kwestie zbrodni i polityki karnej. 

Gdy kontraktowy Sejm debatował nad powszechną amnestią, Adam Michnik 
wypowiedział zdanie o znaczeniu wręcz symbolicznym. Odpierając atak nielicznych 
wówczas krytyków, że akt ten - teraz wiadomo, że stało się tak w istocie -
zaowocuje falą brutalnej przestępczości o nie notowanym w Polsce zasięgu, 
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej" powiedział, że o karze nie należy mówić. 
Kara bowiem musi być związana z winą, a winni - czegoś - jesteśmy wszyscy. Ta 
wypowiedź Michnika bardzo dobrze charakteryzuje stosunek lewicy do zbrodni i 
prawa, i wbrew pozorom jest bardzo logiczna. Pojęcia kary i winy są bowiem 
immanentnie związane z przekonaniem, że realnie istnieje i zło, i dobro. Bowiem 
tylko w oparciu o trwały system wartości możemy wyrokować o czymkolwiek. Jeśli 
odrzuca się przekonanie o istnieniu norm niezależnych od człowieka, wyrokowanie 
staje się bardzo trudne, a w ostatecznej konsekwencji - niemożliwe. Nie oznacza to 
bynajmniej, jakoby lewicowcy z definicji byli ludźmi amoralnymi. Osobista wrażliwość 
- a także, dodajmy, instynkt samozachowawczy - nie pozwala większości z nich 
posunąć się do twierdzenia, że społeczeństwo powinno przeistoczyć się w dżunglę. 
Ale konsekwencją odrzucenia wiary w dobro i zło jest specyficzne podejście do 
kwestii winy. Lewica odrzuca karę jako pojęcie filozoficzne. Ci jej przedstawiciele, 
którzy nie są ekstremistami, akceptują natomiast karę w węższym znaczeniu tego 
słowa, rozumianą jako orzekaną przez sąd izolację. Akceptują ją dwojako. Po 
pierwsze jako fizyczne zabezpieczenie ludzi przed przestępcą, jako uniemożliwienie 
mu popełniania dalszych zbrodni. Po drugie - jako tzw. środek, umożliwiający tzw. 
resocjalizację. 

Pierwszą z tych funkcji kary lewica akceptuje zresztą jedynie warunkowo i z silnym 
ociąganiem. Można zaryzykować tezę, że dla ludzi lewicy jest ona 
podporządkowana funkcji drugiej, nadrzędnej i w wypadku konfliktu racji, musi 
ustąpić. Doświadczenia krajów, które miały nieszczęście przeżyć dłuższy okres 
penitencjarnych praktyk rządów lewicowych, wskazują, że zabezpieczenie 
społeczeństwa przed bandytą jest dla ludzi lewicy mniej ważne niż 
„zresocjalizowanie" tego ostatniego. Znowu - jest to wbrew pozorom bardzo 
logiczne. Konstytutywną cechą myślenia lewicowego jest bowiem - nie zawsze do 
końca uświadamiana - wiara w możliwość zbudowania na ziemi społeczeństwa 
wiecznej szczęśliwości, w możliwość poprawienia i udoskonalenia wszystkiego. 
Przyznanie prymatu potrzebie zabezpieczenia społeczeństwa przed resocjalizacją 
zbrodniarza oznaczałoby zakwestionowanie tego przeświadczenia. Oznaczałoby 
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bowiem uznanie, że „resocjalizacja" nie zawsze jest możliwa, co byłoby sprzeczne z 
lewicową, optymistyczną koncepcją natury ludzkiej. A co za tym idzie - że 
niemożliwe może być osiągnięcie ziemskiego raju. Ale nie chodzi tylko o to. 

Niegdyś lewica stawiała przed sobą zadanie obrony zwykłego, biednego człowieka. 
Z wielu powodów zmieniła swój charakter. Nowoczesne, zachodnie partie lewicowe -
których dorobek przejmują nasi lewicowcy, nawet jeśli nie zawsze mają dość 
odwagi, by przyznać się do tego choćby przed samymi sobą - przestały być 
ugrupowaniami plebejskimi. Zdominowane zostały przez radykalnych 
intelektualistów. Radykalnych w sensie innym, niż społeczny. Nowy radykalizm to 
przede wszystkim radykalizm obyczajowy, to dążenie do radykalnego 
przekształcenia tradycyjnych wzorców społecznego współżycia. To „tęczowa 
koalicja" wszelkiego autoramentu grup mniejszościowych (dla jasności - nie chodzi 
tu o mniejszości narodowe),nienawidzących obyczajowo konsewatywnej większości i 
dążących do przebudowania społeczeństwa tak, by same pojęcia „normy" i 
„normalności" przestały znaczyć cokolwiek. Normalnością nowi radykałowie gardzą, 
a za godną poparcia i ochrony uważają jedynie odmienność. Wbrew pozorom, ma to 
silny wpływ na stosunek lewicy do zagadnienia zbrodni. Bowiem z reguły to ofiara 
reprezentuje normalność. Zbrodniarz zaś jest od konserwatywnej większości 
społeczeństwa odmienny. Odmienny - co ważne - oryginalny. Współcześni 
lewicowcy to bowiem - jak już napisałem - intelektualiści. Najgorszą rzeczą, jaka 
może przytrafić się intelektualiście, jest posądzenie o to, że tak naprawdę 
intelektualistą nie jest. A intelektualista nie jest intelektualistą, jeśli nie jest w swych 
sądach oryginalny. Co więcej - intelektualista ma naturalną skłonność do popierania 
we wszelkich sporach nie strony „typowej", tylko - właśnie - oryginalnej. A 
kryminalista jest oryginalniejszy niż większość społeczeństwa...Co więcej -
pogardzana przez lewicowych intelektualistów większość społeczeństwa nienawidzi 
kryminalistów i skłonna jest do popierania programu zwalczania ich surowymi 
represjami. I już to wystarczy, aby lewica wzięła kryminalistów w obronę. Bo ta 
„kołtuńska" większość z definicji nigdy racji mieć nie może. Kryminaliści są odrzuceni 
przez tę większość - to wystarczający powód, aby wziąć ich w obronę. Nie znaczy to 
rzecz jasna, aby współcześni lewicowcy zakochani byli w kryminalistach. Twierdzę 
jednak, że wrażliwość, jaką demonstrują wobec ich prawdziwych i domniemanych 
cierpień związana jest również i z tym aspektem lewicowego myślenia - czy może 
raczej odczuwania. 

Inny, prozaiczny powód, dla którego współczesna lewica odrzuca postulaty 
zdecydowanego karania zbrodniarzy, to niewspółmierność doświadczeń. To proste -
zachodni, a zwłaszcza amerykańscy intelektualiści to ludzie zamożni, mieszkający 
na uniwersyteckich campusach lub w willowych suburbiach wielkich miast. Tam 
zbrodnia dociera znacznie rzadziej. Na pobicie, zabójstwo, obrabowanie czy gwałt 
narażone są przede wszystkim biedne warstwy społeczeństwa. Intelektualista z 
reguły nie zetknął się ani ze zbrodnią, ani ze zbrodniarzem. Dlatego łatwo mu 
wyobrazić sobie przestępcę jako łaknącą zresocjalizowania biedną ofiarę 
represyjnego społeczeństwa. W harvardzkim pubie łatwo być humanitarystą. 
Trudniej, jeśli ma się nieszczęście być sklepikarzem w Bronxie... 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że prawica i w Polsce, i na świecie - dała narzucić 
sobie lewicowe okulary i rozważając problematykę zbrodni, posługuje się często 
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kategoriami, stworzonymi przez lewicowych intelektualistów. Intelektualiści 
prawicowi skłonni są z reguły do większego rygoryzmu. Ale uzasadniając projekty 
zaostrzenia prawa karnego lub sprzeciwiając się jego liberalizacji mówią najczęściej 
jedynie o ochronie społeczeństwa przez dłuższą, niż chcieliby tego lewicowcy, 
izolację przestępcy, a czasem też o jego resocjalizacji, której nie sprzyjają 
groteskowo łagodne wyroki. Zapewnienie obywatelom fizycznego bezpieczeństwa 
jest oczywiście bardzo istotne, jest to pierwsze i podstawowe zadanie każdego 
rządu. Trudno też - byłoby to i głupie, i niemoralne - odrzucać ideę resocjalizowania 
tych przestępców, którzy jeszcze do tego się nadają, choć jeśli resocjalizaqa 
miałaby stanowić potencjalne choćby zagrożenie dla społeczeństwa (kwestia 
przepustek i przedterminowych zwolnień), to zapewnienie obywatelom 
bezpiczeństwa powinno być bezwzględnie ważniejsze. Ale wydaje się, że dla 
prawicy - tej prawdziwej, czyli tej, dla której głównym celem nie jest brylowanie na 
lewicowych salonach - główny sens kary powinien być inny. Kara jest przede 
wszystkim karą. Czyli pokutą. Prawica wierzy (a teoretycznie powinna...) w istnienie 
opartego na trwałych wartościach moralnego ładu. Kara jest zaś przede wszystkim 
przywróceniem tego ładu, zniszczonego przez zbrodnię. Ta funkcja kary jest 
ważniejsza, niż resocjalizacja, a nawet - niż frekwencja. Jeśli bowiem rezygnujemy z 
tego wymiaru myślenia o karze, to oznacza to, że demonstrujemy brak wiary w 
moralny porządek. Człowiek różni się od zwierzęcia między innymi tym, że grzeszy. 
Może podnieść się z grzechu - poprzez pokutę. Jeśli odrzucamy moralną funkcję 
kary, to odbieramy przestępcy prawo do pokuty, będącej warunkiem prawdziwej 
wewnętrznej przemiany. Dlatego - wbrew pozorom - rygorystyczne podejście do 
kwestii zbrodni i kary jest - w głębszym sensie tego słowa - bardziej humanistyczne, 
niż liberalne i lewicowe. 

Powyższe uwagi dotyczą również najbardziej kontrowersyjnej kary - kary śmierci. Jej 
przeciwnicy mówią przede wszystkim o nieskuteczności tej kary - uważają, że nie 
odstrasza ona potencjalnych morderców. Nie wchodząc w to, czy dane, na które się 
powołują są wiarygodne, należy stwierdzić, że nawet gdyby tak było to argument 
ten nie jest przekonywający, odstraszanie nie jest bowiem główną funkcją żadnej 
kary. Jeśli uznamy, że zasadniczym zadaniem kary jest przywrócenie zniszczonego 
przez zbrodnię moralnego ładu świata, to musimy też stwierdzić, że są zbrodnie 
szczególne, na które adekwatną odpowiedzią może być tylko - właśnie - kara 
śmierci. 

Dwa lata temu w Kalifornii wykonano wyrok śmierci na mordercy. Przy egzekucji byli 
obecni dziennikarze, a także ojciec dwóch chłopców - ofiar skazanego recydywisty. 
Dziennikarze zwrócili uwagę, że kiedy skazanego wprowadzono do komory gazowej, 
jego wzrok spotkał się ze wzrokiem ojca. Przez dłuższą chwilę patrzyli sobie w oczy. 
Dziennikarze odczytywali w spojrzeniu mordercy przesłanie:"Jestem winny. Teraz 
płacę za to, co ci zrobiłem." 

Piotr Skwieciński 
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Poniższy tekst oparty jest na analizie zawartości numerów 2-8 miesięcznika 
kulturalno-politycznego "Bez Dogmatu". 

"BEZ DOGMATU'(i bez sensu) 

"Bez Dogmatu" nie kryje się z tym, że nie lubi Kościoła. W piśmie tym Kościół i kler 
jawią się jako praprzyczyna wszelkiego zła. 

O K O Ś C I E L E : 

"Co to jest kościół katolicki?" (zachowana oryginalna pisownia - przyp. vip) - pyta 
Bohdan Chwedeńczuk IM i sam sobie odpowiada: "jest to organizacja 
makiaweliczna, ma bowiem stały cel nadrzędny - posiadanie dóbr materialnych i 
panowanie nad innymi." Nie dziwmy się zatem oburzeniu autora, że "z tą 
niedemokratyczną, dyktatorską, ideologiczną, plutokratyczną i makiaweliczna 
międzynarodową organizacją rząd Suchockiej podpisał konkordat"! 

"Jaka jest racja istnienia Kościoła? Czy Kościół jest komukolwiek do 
czegokolwiek potrzebny?" 121 - ma wątpliwości kolejny autor. - "Przyznam się, że 
istnienie Kościoła w chrześcijaństwie nie jest dla mnie czymś oczywistym, że 
chrześcijaństwo kościelne - czy raczej: kościelność chrześcijaństwa - wydaje mi się 
problematyczna." Na szczęście te rozterki nie trwają długo: "Nie, Kościół jedynej 
prawdy, Kościół wrogi wolności nie jest potrzebny." 

Poza tym: "nie ma obowiązku przyjmować za prawdę lub bezkrytycznie wierzyć 
w to, co kościół głosi o sobie samym i o swojej 'misji' w otaczającym nas świecie." 
131 Tym bardziej, że: "Kler katolicki zawsze i wszędzie dbał wyłącznie o swoje 
własne interesy i wypinał się na sprawy państwa." 141 

Katolicy nie mogą być zresztą dobrymi obywatelami, skoro są członkami 
przestępczej bandy: "Kościół nadal odmawia uznania, że zbrodnie, które popełnił 
przeciw ludzkości (palenie heretyków na stosach - dop. vip), były moralnym złem. 
Utrzymuje, jego czyny były zgodne z prawem. (...) I choć obecnych zwierzchników 
Kościoła nie można czynić odpowiedzialnymi za zbrodnie popełniane w przeszłości, 
to jednak Kościół jako organizacja i jego kryteria dobra i z ła podlegają osądowi 
moralnemu. Kryteria te są obce elementarnym intuicjom moralnym. Ironią jest fakt, 
że takie, jak wyżej, usprawiedliwienie podano w 1913 roku w "Catholic 
Encyclopedia", na długo przedtem, zanim naziści, z których większość nie 
ustanawiała złych praw, lecz tylko wypełniała prawo. Sąd międzynarodowy w 
Norymberdze nie przyjął tego usprawiedliwienia." 15/ 

Streszczenie poglądów autora: Kościół ma na sumieniu straszne zbrodnie, do 
których nie chce się przyznać. Pod tym względem przypomina niemieckich 
faszystów. Należy mu się Norymberga! 

"Kościół i zwierzęta": "Moja prywatna pretensja do katolicyzmu dotyczy stosunku 
tej religii do świata zwierząt." 161 

Zresztą sumienie Kościoła (polskiego) obciążają i inne - poza tym, że nie kocha 
zwierząt - grzechy: "Podczas rewolucji 1905 roku kler bez żenady wsparł obce 
wojska, tłumiące robotnicze strajki i demonstracje. Jak mógł, tak szczuł polskich 
chłopów przeciw ludowcom i socjalistom, którzy walczyli o ziemię dla nich. Chodziło 
oczywiście o obronę kościelnego stanu posiadania, którego 'perłą w koronie' były 
kolosalne majątki rolne" 77/ 
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Tak, bez wątpienia należy pozbawić Kościół wszelkiego majątku: 
"Stowarzyszenie na rzecz Praw i Wolności BEZ DOGMATU wzywa władze i 
duchownych Kościoła Rzymsko-Katolickiego do ujawnienia swojej sytuacji 
finansowej. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć jakie są rzeczywiste dochody 
kościoła oraz jego faktyczne wydatki ponoszone na cele charytatywne" /8/ 

Ale niech nikt nie odbiera tego wezwania jako ataku na Kościół: "Gdzież są te 
'ataki na Kościół'? Gdzież są zastępy tych, którzy 'atakują' bataliony kleryków 
skoszarowane w licznych seminariach duchownych? Gdzież napastnicy, którzy 
rekwirują biskupie pałace i mercedesy? Gdzież rabusie, którzy grabią niezmierzone 
bogactwa kościoła, kapiące od złota ołtarze i ornaty, konta bankowe, luksusowe 
plebanie, niezliczone nieruchomości, t łuste majątki?." /9/ - dziwi się publicysta "Bez 
Dogmatu". 

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Praw i Wolności protestują też przeciwko 
nazywaniu ich "osobistymi nieprzyjaciółmi Pana Boga" /10/: "Logika naszego języka 
nie pozwala zaliczać ateistów do 'osobistych nieprzyjaciół Pana Boga'; nie można 
bowiem żywić nieprzyjaznych (ani przyjaznych) uczuć do czegoś, czego istnienia się 
nie uznaje." 

Zresztą wobec ogromu zbrodni Kościoła jasne jest, że taka religia nie jest nikomu 
potrzebna: "Katolik obiecuje mi, że dzięki łasce wiary odkryję głęboki sens zakazów, 
które intuicja moralna każe mi odrzucić. Tym samym musiałbym jednak uznać, że 
cierpienia, od których lekarz, wychowawca, polityk społeczny już dziś mogą uwolnić 
ludzi są nieuchronne." /12/ 

Stąd też heroizm autora: "Już podjąłem decyzję. Nigdy nie przyjmę tej łaski. Nie 
chcę być zbawiony!" /13/ 

Na szczęście w polskim Kościele szykują się zmiany: "Można przypuszczać, że 
kończy się już epoka Józefa Glempa i - choć nie zostanie on spektakularnie "zdjęty" 
ze stanowiska - władza wymknie mu się z rąk. Pozostaną jedynie jej atrybuty 
symboliczne (i to nie wszystkie), realne zaś prerogatywy przejdą w ręce 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Czyli - zapewne - biskupa Tadeusza 
Pieronka." /14/ 

A nawet gdyby Glemp pozostał na swoim "stanowisku", to i tak nie ma się o co 
martwić; zawsze możemy wytoczyć Kościołowi proces o naruszenie praw 
autorskich: "Fakty mówią, że wszystko, co najlepsze i najcenniejsze w dogmatyce i 
moralności chrześcijańskiej - czym szczycą się kościoły katolickie, protestanckie czy 
prawosławne - zostało zaadaptowane albo po prostu bezceremonialnie skradzione z 
buddyzmu, helenizmu, hinduizmu, judaizmu i innych religii i kultur 
przedchrześcijańskich. Fakty mówią, że chrześcijaństwo to plagiat." /15/ 

Oprócz samego istnienia Kościoła "bezdogmatyków" doprowadza do furii także 
wszelka jego aktywność; papież wyda encyklikę - źle, rząd podpisze konkordat -
jeszcze gorzej. 

O E N C Y K L I C E " V E R I T A T I S S P L E N D O R " : / i6 / 

"Sądzę, że słowa encykliki 'blask prawdy' można by z powodzeniem zastąpić 
słowami 'blask dogmatu' czy 'blask kościelnego konformizmu'. - komentuje "Bez 
Dogmatu" - Ta 'prawda', do której odwołuje się pismo papieskie, nie jest prawdą 
powszechną, ogólnoludzką i może nie jest nawet prawdą ewangeliczną. W tym 
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piśmie papieskim poświęconym zagadnieniom moralności uderza brak moralności." 
/17/ 

I dalej: "Jej (encykliki - dop. - vip) 'blask' nie zostawia żadnych złudzeń co do 
kierunku kościelnego ekspansjonizmu. Kościół zdaje sobie sprawę, że nie ma co 
liczyć obecnie na podważenie demokratycznych reguł gry." /18/ 

Z drugiej jednak strony nie można dopuścić, żeby Kościół uznany został za 
instytucję zbyt demokratyczną: "Bezmyślne szafowanie biernym i czynnym prawem 
wyborczym - to zwykły relatywizm, który - jak poucza encyklika "Veritatis Splendor" -
prowadzi wprost do totalitaryzmu" /19/ - tłumaczy niejaki J.Z. w artykule - nomen 
omen - "Bredni ciąg dalszy". 

Autora oczywiście zupełnie nie obchodzi, że o "szafowaniu biernym i czynnym 
prawem wyborczym" niczego w tej encyklice nie ma. Każde zmyślenie i 
przeinaczenie jest dobre, jeżeli dzięki niemu można się dobrać do skóry Kościołowi. 

Krytykując dalej stanowisko Watykanu wyrażone m.in. w encyklice "Veritatis 
splendor" jeden z autorów wytacza najcięższe argumenty: "Powiedzenie, że jakaś 
moralność jest właściwa, a inne są niewłaściwe, jest oceną moralną, jest moralnym 
wyróżnieniem moralności uznanej za właściwą. Tymczasem nie znajduję moralnych 
podstaw do wyróżniania jakiejkolwiek moralności". 1201 

W ten oto pokrętny sposób zostaliśmy pozbawieni prawa do oceny czyjejkolwiek 
postawy moralnej (lub jej braku); jakżeż bowiem można w takiej sytuacji - bez 
dokonywania ocen moralnych - potępić np. ludobójstwo, morderstwo, kradzież lub 
gwałt bez dokonywania ocen moralnych. 

Stwierdzenie powyższe jest jednak potrzebne autorowi nie do tego, by 
modyfikować własne zachowania i postawy moralne (krytyka moralności - także 
własnej jest wszak właśnie tym, do czego autor "nie znajduje postaw moralnych"); 
jest to jednak niezbędne, by odebrać Kościołowi prawo do wypowiadania się w 
kwestiach moralnych ("powinności moralne sami sobie ustanawiamy"). 

Rzeczywiście, jak przyznaje sam autor: "Relatywista moralny jest przeciwnikiem 
Kościoła rzymskokatolickiego/. 

O K O N K O R D A C I E : 

'Ten konkordat nie może zostać ratyfikowany! Jego ratyfikacja byłaby dramatem 
dla wielkiej liczby obywateli Polski, a kompromitacją dla polskiego 
parlamentaryzmu." - rozpacza kolejny "bezdogmatysta" 1221. Lub dobitniej: " 
ratyfikacja tej umowy będzie aktem rezygnacji z demokracji" /23/. 

Jak doszło do powstania konkordatu? "Konkordat między Polską a Watykanem 
jest owocem zmowy - zmowy międzypaństwowej, jak muszą powiedzieć wszyscy ci, 
którzy nazywają ten dokument umową międzypaństwową." /24/. Ważkie to 
stwierdzenie; tym bardziej, że w chwilę dalej jego autor przyznaje: "O treści nic 
pewnego nie potrafię powiedzieć; znam tylko jej fragmenty z drugiej ręki". 

A jeżeli chcemy zapytać naszych czytelników o zdanie, to wówczas najlepiej 
zrobić to w taki sposób: "Czy wzorem większości państw europejskich Polska 
powinna odejść od zwyczaju zawierania konkordatu?" /25/ 

Przecież gdyby zapytać po prostu "Czy Sejm powinien ratyfikować konkordat?" to 
ktoś mógłby nie zrozumieć, czego "światły" dziennikarz od niego chce i jeszcze 
odpowiedziałby "nie tak jak trzeba". Więc może lepiej tak: "Większość światłych i 
mądrych Europejczyków nie chce zawierać konkordatów. My bardzo chcemy być 
Europejczykami! Prawda, że powinniśmy odrzucić konkordat?" 
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ABORCJA, SAMOBÓJSTWO, EUTANAZJA I WYCHOWANIE DZIECI: 

Kiedy kilku profesorów z Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego 
ośmieliło się wysłać do Senatu RP list, w którym stwierdzili, że "sztuczne poronienie 
jest odebraniem życia człowiekowi" pismo "Bez Dogmatu" zareagowało stosownym 
komentarzem: "Unaocznili oni (autorzy listu - dop. vip), ponad wszelką wątpliwość, 
że normy etyki katolickiej są wywróceniem na opak zwyczajnych ludzkich intuicji 
moralnych." 1211 

Jeśli jednak, mimo wysiłków aborcjonistów, urodzi się jakieś dziecko, należy 
przyznać mu "słuszne" prawa 1211: "Pierwsze: Prawo każdego dziecka do tego, aby 
być upragnionym, zaplanowanym (podkreślenie - vip) i kochanym przez obojga 
rodziców - do tego aby nie być wynikiem błędu lub przypadku. Drugie: Prawo, a 
nawet obowiązek, dorosłych do stosowania osiągnięć medycyny w planowaniu 
rodziny." 

Co tłumaczy się następująco: podstawowym prawem każdego dziecka jest 
prawo do bycia wyskrobanym w wypadku, gdyby jego przyjście na świat było 
niewygodne dla tatusia lub mamusi. Uzasadnienie brzmi następująco: "wydanie na 
świat niechcianego dziecka, które z dużym prawdopodobieństwem skazane zostanie 
na życie poniżej minimum należnej mu miłości i opieki, powinno być traktowane jako 
postępowanie nieetyczne (podkreślenie - vip) /28/. "Nieetyczne" nie jest więc -
według autora - przerwanie ciąży (morderstwo), ale niepoddanie się mu! 

W zapasie mamy jeszcze trzecie prawo: "prawo każdego dziecka i młodego 
człowieka do ochrony przed indoktrynacją i praniem mózgu" /29/. "Indoktrynacją i 
praniem mózgu" nazywa się tu wychowanie religijne. Otóż wpajanie dziecku, że 
należy czcić ojca i matkę, nie wolno zabijać i kraść, to nic innego jak tylko "łamanie 
prawa do samostanowienia, które przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest uznane za 
prawo człowieka". 

Gdyby jednak ktoś urodził się (wbrew woli własnej i rodziców) a ponadto został 
wychowany "religijnie" (cóż za okrucieństwo!), zawsze można się go pozbyć 
pozwalając mu odkręcić gaz: "A dlaczego właściwie nie pozostawi się w spokoju 
samobójstwa? Dlaczego się je ocenia, a oceny mają zazwyczaj agresywny 
charakter? Ten, kto potępia samobójstwo, potępia też tych, którzy je aprobują. Gdy 
zakazane jest samobójstwo, zakazane jest wszystko." /30/ 

Tak więc nie wolno już będzie mówić, że samobójstwo jest złe a życie -
najwyższą wartością; konsekwencją musi być zapewne zlikwidowanie telefonów 
zaufania dla samobójców - przy takim stosunku do tego aktu byłoby bowiem 
nieetycznie odwodzić kogokolwiek od jego popełnienia. 

Niestety, część ludzi nie dostrzega owego dogodnego momentu, w którym 
powinni zdecydować się odejść; wówczas trzeba im pomóc: "Lekarz holenderski, 
Peter Admiraal, naraził się niedawno na niesławę, zakaz wykonywania zawodu, 
więzienie, żeby oszczędzić swemu pacjentowi niepotrzebnego bólu" /31/ Ów dzielny 
człowiek zamordował własnego pacjenta. 

HOMOSEKSUALIZM 

Obecnie nie mamy do czynienia z pełną wolnością i demokracją: "O pełnym 
wyzwoleniu będzie można mówić dopiero wówczas, gdy nie będzie zamkniętych dla 
mniejszości seksualnych klubów, kawiarni i pism". 732/ 
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Tym bardziej, że homoseksualizm jest czymś naturalnym - w wywiadzie ze 
Sławkiem Starostą (redaktorem naczelnym pisma "Men") pada m.in. takie zdanie: 
"Na podstawie danych można sądzić, że połowa kultur akceptuje homoseksualizm, 
a połowa nie". /33/ Należałoby się zatem spodziewać, że owe akceptujące 
homoseksualizm kultury zostaną wymienione; zamiast tego pada jednak jedynie 
wzmianka o jakimś "plemieniu indiańskim z dżungli amazońskiej", gdzie "wszyscy 
mężczyźni są homoseksualistami". 

Właściwie to heteroseksualiści powinni się wstydzić swej ciemnoty i zacofania; 
tym bardziej, że to im zawdzięczamy biedę i przeludnienie: "Często zastanawiam się 
nad biologicznym sensem homoseksualizmu. W przyrodzie praktycznie nic nie jest 
przypadkowe. Czy na przykład homoseksualizm nie wiąże się z dużym przyrostem 
naturalnym, z przegęszczeniem i czy nie stanowi czegoś w rodzaju wentyla 
bezpieczeństwa populacji?" /34/ 

Na szczęście nie wszędzie jest tak źle jak w Polsce: 'W krajach Beneluksu i 
Skandynawii, które posunęły sie dalej na drodze do pluralizmu, nie zapanowała ani 
powszechna obojętność na krzywdę, ani wojna wszystkich przeciw wszystkim. Jest 
odwrotnie: ich mieszkańcy przyswoili sobie nową wrażliwość czułą na wszelkie 
odmiany dyskryminacji. Mniejszości seksualne, etniczne i wszelkie inne mogą tam 
wreszcie odetchnąć i żyć bez strachu." /35/ 

Zwraca tu uwagę zwrot: "nowa wrażliwość"; stąd już tylko krok do - pamiętacie? -
"Oczyszczając świadomość człowieka z przeżytków moralności kapitalistycznej 
radziecki ustrój socjalistyczny kształtuje nowe walory moralne charakteru ludzkiego." 
/36/ 

Mamy jednak dzielnych bojowników o ową "nową wrażliwość" - "Bez Dogmatu" 
donosi z satysfakcją /37/ o spotkaniu Zofii Kuratowskiej z Rosą von Praunheimem 
(nazywanym także papieżem niemieckich homoseksualistów), któremu profesor 
Kuratowska obiecała "wprowadzenie do konstytucji zapisu, który chroniłby przed 
dyskryminacją mniejszości seksualne". 

Autor dziwi się przy tym, że komentując przebieg spotkania Kuratowskiej z von 
Praunheimem "Życie Warszawy" ośmieliło się udzielić głosu Markowi Jurkowi i 
Kazimierzowi Ujazdowskiemu, którzy "wiedzą od swoich świętych autorytetów, że 
homoseksualizm jest grzeszną i groźną patologią" /38/. 

P O L I T Y K A I E K O N O M I A 

W felietonie "Kapturowi demokraci" /39/ jego autor oburza się na "prawicowych 
radykałów", którzy w rocznicę 13 grudnia ośmielili się zorganizować demonstrację 
pod willą generała Jaruzelskiego: "warto zastanowić się nad klimatem duchowym, w 
którym rodzą się podobne akty barbarzyństwa (podkreślenie - vip) jak rzeczona 
demonstracja". 

Cóż, jeżeli pokojowa demonstracja była "aktem barbarzyństwa", to czym był -
bardzo ciekawe - stan wojenny? 

Otóż stanu wojennego... nie było, a jeżeli nawet był, to wcale nie wiadomo, czy 
było to "coś brzydkiego" - autor sporą część swego felietonu poświęca bowiem 
"dziennikarzom-naganiaczom, prawem kaduka wykluczającym z dyskusji publicznej 
osoby, które jakoby popełniły w przeszłości coś brzydkiego". 

Szkoda, że nie żyje już niejaki Bolesław Bierut, o którym mówiło się, że "w 
przeszłości" popełnił - ale jedynie "jakoby" - "coś brzydkiego"; jego również nie 
należałoby zapewne "wykluczać z publicznej dyskusji". 
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Jest to tym bardziej sensowne, że w Polsce nigdy nie istniał żaden totalitaryzm, 
który został rzekomo obalony przez "Solidarność"; kto tak mówi jest naiwnym 
kłamcą: "Bez żenady zignorowano rzeczywistość, tworząc naiwną mitologię o 
'obaleniu totalitaryzmu' przez 'Solidarność'.'740/ 

W ekonomii natomiast należy zaniechać "niebezpiecznej" reprywatyzacji: 'Tu 
jednak pojawia się poważne niebezpieczeństwo. Kto nam zaręczy, że potomkowie 
Konrada Mazowieckiego nie zgłoszą się wkrótce po - należne im na mocy świętego 
prawa własności - województwo warszawskie (i jeszcze parę okolicznych).'741/. 

A U T O R Y T E T Y "BEZ D O G M A T U " 
- Z ł O T E M Y Ś L I J E R Z E G O N A S I E R O W S K I E G O : 1421 

O papieżu: 'To właśnie papież sprawił, że katolicyzm kojarzy mi się z czymś z łym, 
okrutnym, przerażającym, jak z baśni braci Grimm; z czymś szkodliwym, 
upokarzającym - po prostu ze wszelkim złem." 
O religiach: "Spośród wszystkich religii najgorszy jest katolicyzm i może jeszcze 
wojujący islam." 
O stalinizmie: 'To nieprawda, że ludzie tego nie chcieli. Ludzie, większość, w okresie 
stalinizmu była naprawdę zadowolona. (...) Niezadowolona była mała cząstka 
inteligencji. Inteligencja była wówczas cząstką narodu, tak więc niezadowolona była 
cząstkacząstki. Trochę AK-owców, posiadaczy ziemskich. Reszta zadowolona 
chodziła na festyny i studiowała na uniwerkach. Uświadomiłem sobie, że wówczas 
naród był zachwycony." 
O poglądach: "Każde przekonanie można zmienić. O 180 stopni. Wierność ideałom 
jest sztuczna. Jak męska wierność, a może i kobieca. (...) Człowiek nie może być 
biologicznie wierny swoim ideałom i przekonaniom." 
0 głupocie: "Czy może być coś bardziej nie do pokonania niż ludzka głupota? A 
religia opiera się na niemyśleniu. A bezmyślność to najgorsze co może być w 
człowieku." /43/ 

Właśnie: czy potrzebny jest lepszy komentarz niż "bezmyślność to najgorsze co 
może być w człowieku". Również w miesięczniku; nawet gdy nazywa się "Bez 
Dogmatu". 

Przypisy: 
1 - "Bez Dogmatu" nr6; "Dyskusja redakcyjna": 
2- "B D"nr3; Edward Kasperski - "Kryzys Kościoła i świadectwo wiary"; 
3 - "B D" nr 7/8; E.K.-"R.G., bicz Boży na prasę (laicką)"; 
4 - "B D" nr 7/8; TP.(list do redakcji) 
5 - "B D"nr2; Tomasz Hillar- "Moralność według Akwity"; 
6- "B D" nr 4/5; "Totalne zagubienie" - wywiad Krystyny Chwedeńczukz Markiem Kotańskim; 
7- "B D" nr 7/8; J.Z. - "Łapaj złodzieja (tradycji)!"; 
8 - "B D" nr 7/8; APEL; 
9 - "B D" nr 6; E.K-"Józef Wissarionowicz w KIK-u"; 
10 - Aleksander Małachowski w wywiadzie dla "Polityki"; 
11 - "B D"nr2; B.S.-"Komentarz z cyklu KRÓTKI KURS LOGIKI"; 
12 - "B D" nr 2; Jacek Zychowicz - "Dlaczego nie chcę być zbawiony?"; 
13 - tamże; 
14 - "B D"nr 3; Zbigniew Mikołejko - "Zwrot w Kościele?"; 
15 - "B D"nr 7/8; Kazimierz Dziamka - "Chrześcijaństwo, czyli plagiat"; 
16- Yeritatis Splendor(łac.) - blask prawdy; 
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17 - "fl D" nr 4/5; Edward Kasperski- "Encyklika'; 
18 - "B D" nr 2; Marek Pieczara - "Weltgeist i seks"; 
19 - "fl D" nr 2; J.Z. - "Bredni ciąg dalszy"; 
20 - "B D" nr 3; Bohdan Chwedeńczuk - "Relatywizm i widmo relatywizmu"; 
21 - tamże 
22 - "B D" nr 7/8; T.P. (list do redakcji); 
23 - "B D" nr 6; "Dyskusja redakcyjna" - wypowiedź Barbary Stanosz; 
24 - "B D"nr6; "Dyskusja redakcyjna"- wypowiedź Bohdana Chwedeńczuka; 
25 - "B D" nr 2; "Jak odpowiedzieli na ankietę dla kandydatów posbwie i senatorowie II kadencji"; 
26- "B D"nr3; "Życie społeczne i aspołeczne"; 
27- "fl D"nr3; Janusz Ostrowski - 'Trzy nowe prawa człowieka"; 
28 - tamże; 
29 - tamże; 
30 - "B D" nr 7/8; Bohdan Chwedeńczuk - "Obrona samobójcy"; 
31 - "fl D" nr 2; Tomasz Hillar - "Moralność według Akwity"; 
32 - "fl D" nr 2; "Oswoić pedała"-wywiad ze Sławkiem Starostą; 
33 - tamże; 
34 - tamże; 
35 - "fl D" nr 2; Tomasz Hillar - "Moralność według Akwity"; 
36 - "Krótki słownik filozoficzny", Książka i Wiedza 1955; 
37- "fl D" nr 4/5; B.S. - "Homoseksualizm i sofistyka"; 
38 - tamże; 
39-"BD" nr 4/5 
40 - "fl D"nr 6; Jacek Zychowicz - 'Teatr rewolucji"; 
41 - "fl D" nr 2; J.Z. - "Bredni ciąg dalszy"; 
42 - Jerzy Nasierowski - homoseksualista skazany na 25 lat więzienia za kradzież i współudział w 
napadzie (jego młodociany kochanek popełnił morderstwo); w więzieniu napisał książkę 'Zbrodnia 
i..." ( wydana pod pseudonimem Jerzy Trębicki); 
43 - "fl D" nr 6; "Przewiało" - wywiad z J.Nasierowskim. 

opracował vip. 
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WITOLD PASEK 

DLACZEGO NASZA PRAWICA JEST DO D...? 
D W A N A Ś C I E G R Z E C H Ó W G ł Ó W N Y C H T Y C H , C O S I Ę W P O L S C E Z A 
P R A W I C Ę ( L U B C E N T R O P R A W I C Ę ) U W A Ż A J Ą . 

1. Nasza prawica jest do dupy, bo to wcale nie prawica. O zgrozo, poza 
bardzo nielicznymi wyjątkami (zgrupowanymi na ogół w ZChN-ie, u Halla lub w UPR-
ze) większość naszej, pożal się Boże, prawicy to antykomunistycznie nastawieni 
socjaliści. Ani program ekonomiczny (którego zresztą trudno się doszukać), ani 
społeczny (jeden bełkot), ani też polityczny (z wyjątkiem dekomunizacji i lustracji) 
nie kwalifikują większości naszych ugrupowań "centroprawicowych" do umieszczenia 
ich "na prawo od Unii Wolności". Jeżeli ktoś krytykuje SLD, to nie znaczy jeszcze, że 
jest prawicowcem. "Jestem człowiekiem prawicy, gdyż buduję moją politykę opartą 
na rzeczywistości" - tak t łumaczył swą prawicowość Raymond Aron*. Gdyby sądzić 
polskich polityków wedle tej definicji, to należałoby przyjąć, że nie ma u nas prawicy. 
Albo może trzeba wymyślić nowe hasło encyklopedyczne: "prawica polska". 
Mogłoby ono brzmieć na przykład tak: rozbita na setki zwalczających się wzajemnie 
grupek i frakcji formacja polityczna, charakteryzująca się skrajnym antykomunizmem 
połączonym z lewackim programem "sprawiedliwości społecznej" i całkowitym 
brakiem realnego programu ekonomicznego; inne cechy charakterystyczne: 
ostentacyjna religijność, ścisła współpraca z populistycznymi związkami 
zawodowymi, obsesyjne poszukiwanie agentów i całkowita nieskuteczność w 
działaniu. O lewicy nie piszę, ponieważ co do niej nie mam w ogóle złudzeń. 

2 . Nasza prawica jest do dupy, bo nie ma żadnego programu. Antykomunizm i 
polowanie na agentów to jeszcze nie program. Podobnie jak powtarzanie bez końca 
(to o chadekach), że "naszym programem ekonomicznym jest katolicka nauka 
społeczna" (najładniej nawet oprawiony egzemplarz "Rerum novarum"* czy 
"Sollicitudo rei socialis"* nie zastąpi bowiem własnego zdania w kwestii, czy w 
przyszłym roku podnieść, czy też obniżyć podatki); konia z rzędem temu, kto z 
papieskich encyklik wyczyta jakie stanowisko zajmuje owa katolicka nauka 
społeczna w kwestii 40-godzinnego tygodnia pracy... Zadziwiające jest 
przeświadczenie części naszych elit politycznych, że wystarczy być antykomunistą, 
by zostać tzw. prawicowcem. Jest to postawa o tyle wygodna, że zwalnia od 
myślenia - zamiast żmudnego tworzenia programu wystarczy deklaracja "jestem 
antykomunistą". W tym miejscu warto wtrącić pewną uwagę: otóż w antykomunizmie 
(i lustracji) nie widzę nic złego; uważam jednak, że powinien to być dodatek do 
programu politycznego i gospodarczego a nie jego główna treść (dygresja 
historyczna: gdyby w roku 1980 rodząca się "Solidarność" deklarowała 
antykomunizm, to skończyłoby się na kilku tysiącach zwolenników; tymczasem 
zebrało się ponad dziesięć milionów, bo walka szła o podwyżki płac, kartki na mięso 
i odebranie przywilejów milicjantom i wojskowym). Nikt nie broni przecież naszym 
politykom brać wzoru z Katona, który każdą ze swych mów w rzymskim Senacie (a 
mówił głównie o rolnictwie) kończył stwierdzeniem: Ceterum conseo Carthaginem 
esse delendam*. Jeżeli więc polityk prawicowy zechce wypowiedzieć się - byle z 
sensem - na temat rolnictwa (na przykład ceł zaporowych), to nikt nie powinien mieć 
mu za złe, że mowę swą zakończy zdaniem: ...a poza tym uważam, że komunizm 
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powinien zostać zniszczony. Tymczasem nasza prawica ze zdumiewającym uporem 
tworzy kolejne "antyprogramy" - nie chcemy złodziejskiej prywatyzacji, nie chcemy 
zalewu Polski przez towary importowane, nie chcemy... Cóż jednak z tych deklaracji, 
skoro nie możemy się dowiedzieć jak ma właściwie wyglądać - według prawicy -
"prywatyzacja niezłodziejska" (kierownik resortu przekształceń własnościowych w 
rządzie Olszewskiego zamiast wykonać jakąś pokazową prywatyzację 
"niezłodziejska" wolał nie prywatyzować nic), albo jakimi środkami należy 
powstrzymywać ów importowy "zalew". Co ciekawe: nasza prawica nie mogąc sama 
stworzyć programu nowego i oryginalnego nie stara się jednocześnie sięgać po 
stare, historycznie sprawdzone wzorce przedwojenne lub korzystać z doświadczeń 
prawicy zachodnioeuropejskiej. 

3. Nasza prawica jest do dupy, bo ma gospodarkę w dupie. A dzieje się tak 
dlatego, że nikt (może poza UPR-em, który jest jednak zbyt dogmatyczny, by liczyć 
na to, by jego program został kiedykolwiek wprowadzony w życie) nie rozumie 
mechanizmów gospodarczych. Wszystkim naszym o.m.c. prawicowcom wydaje się, 
że jak tylko obejmą władzę, że jak tylko będą mieli swojego premiera i ministra 
finansów, to zadekretują dobrobyt, pstrykną palcami i natychmiast "stanie się 
światłość". Ekonomia - w odróżnieniu od cudów, które polegają, jak wiadomo, na 
'tworzeniu czegoś z niczego" - nie poddaje się tak łatwo sile woli. O jakichkolwiek 
oszałamiających "osiągnięciach gospodarczych" rządu Olszewskiego nikt jakoś nie 
słyszał. O wyjątkowych porażkach też zresztą nie - po prostu ministrowie Pana 
Mecenasa starali się nie robić nic, więc nie zdołali też niczego zepsuć. Co nie 
znaczy wcale, że nie mieli ochoty... Przecież ktoś, kto przez kilkanaście miesięcy nie 
zajmował się niczym innym jak tylko krytykowaniem Balcerowicza powinien 
rozpocząć swe rządy od kompletnego zdemontowania "systemu 
balcerowiczowskiego". Ba, żeby się do tego zabrać trzeba by przynajmniej wiedzieć 
jak... Tymczasem nasi dzielni "prawicowi ekonomiści" (termin ten opatruję 
cudzysłowem, bo uważam, że ani prawicowi, ani ekonomiści) nawet nie umieli 
niczego w gospodarce porządnie spieprzyć (co - jak udowadnia rząd Pawlaka - nie 
jest wcale takie trudne). Nasi dzielni prawicowi "rządowcy" nie przeprowadzili nawet 
częściowej reprywatyzacji (nie zamarkowali nawet żadnej realnej próby oddania 
dawnym właścicielom zagrabionych przez komunę dóbr). A obecnie ciężko będzie 
przekonać kogokolwiek, że "teraz już zreprywatyzujemy wszystko od zaraz". 
Poglądy gospodarcze głównego guru prawicy od ekonomii - Adama Glapińskiego* -
plasują go - to prawda - "nieco w prawo od Piotra Ikonowicza z PPS-u" (przynajmniej 
pod tym względem jest więc "prawicowy") ale "daleko na lewo od Marka 
Borowskiego z SLD". Gdyby nasza prawica była prawdziwą prawicą (to znaczy 
gdyby realizowała prawicowy program polityczno-gospodarczy), to nigdy nie 
wdawałaby się we flirt z "Solidarnością", której liderzy są w większości 
populistycznymi ultralewakami (plus ostentacyjna religijność, antykomunizm i 
lustracja). 

4. Nasza prawica jest do dupy, bo rozpoczęła zabawę w "kto głosuje jak 
komuniści, ten jest komunistą". W pewnym momencie ktoś z "prawicowców" 
(wówczas jeszcze reprezentowanych w Parlamencie) wymyślił genialne - w swej 
prostocie - hasło: "kto głosuje jak komuniści jest kryptokomunistą". Później 
stwierdzenie to rozciągnięto jeszcze bardziej: odtąd było się "komuchem" robiąc, 
mówiąc i - chyba - myśląc jak SLD. Odnosiło się to głównie do kręgów tzw. lewicy 
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laickiej (głównie UD) i było do pewnego czasu dosyć użyteczne; później jednak 
prawica wpadła we własną pułapkę. Komuniści, oczywiście, nic sobie z takiego 
postawienia sprawy nie robili - im nic przecież pomóc nie mogło - i tak byli 
komunistami; unioniści także szybko przestali przejmować się oskarżeniami o 
kryptokomunizm. Natomiast prawica podeszła do wytworu własnej propagandy 
nadzwyczaj poważnie - jej przedstawiciele zamiast myśleć co będzie dla Polski i ich 
własnej formacji lepsze zaczęli oglądać się na drugą stronę sali: co robią SLD-owcy. 
Oni "tak", to my "nie" - nieważne o co chodzi, ważne, żeby zachować się inaczej niż 
komuniści. Można podejrzewać, że gdyby w Sejmie zdecydowano się wówczas 
przegłosować kwestię kulistości ziemi, to prawica poczekałaby jak zagłosuje 
Kwaśniewski i postarała się mieć zdanie odrębne. Oczywiście i w tej kwestii nie 
można jednak wymagać od prawicy konsekwencji; zupełnie przypadkowo prawica -
tak jak komuniści - nie znosiła Balcerowicza, Lewandowskiego, prywatyzacji, 
towarów importowanych, integracji europejskiej i wolnego rynku. Czy to znaczy, że 
nasza prawica jest kryptokomunistyczna? Gdyby zresztą traktować te hasła 
poważnie, należałoby uznać, że sojusz warszawskich radnych z Prawicy Razem z 
SLD-owskimi postkomunistami (w celu zablokowania wyboru Boniego i wybrania 
prezydentem Bareji) to nieomal zdrada narodowa! 

5. Nasza prawica jest do dupy, bo nie jest skuteczna. Kto chciałby ciągle 
stawiać na konia, który jedynie przegrywa? Tak sobie kiedyś naiwnie wyobrażałem, 
że jak ktoś dochodzi do władzy po miesiącach powtarzania, że potrzebne jest 
przyspieszenie, to zacznie zaraz przyspieszać. A tu figa! Okazało się, że Główny 
Przyspieszacz* (równie zresztą ospały jak Mazowiecki, którego porównywano 
przecież do żółwia)... nie wie nawet jak się przyspiesza. Że musi dopiero wszystko 
dokładnie przemyśleć, przygotować... Przez ten cały czas, kiedy "pecety" 
opowiadały - w trakcie kampanii prezydenckiej - o konieczności "przyspieszania", nie 
przygotowały żadnego projektu ustawy, która by w tym "przyspieszaniu" pomogła. Z 
ustawą lustarcyjną włącznie. Właśnie: lustracja. Gdyby jakiś przebrany za 
prawicowca komunista chciał kompletnie skompromitować ideę lustracji, to nie 
mógłby tego zrobić dokładniej niż udało się tego dokonać Macierewiczowi. Przyjęcie 
bez żadnego protestu całkowicie bezsensownego projektu sejmowej uchwały 
lustracyjnej napisanego na korytarzu sejmowym w przerwie obrad, zgoda na 
nierealny termin i... pełna klapa. A przecież od początku wiadomo było, że wszyscy 
"europejczycy" natychmiast rzucą się na nieostrożnych lustratorów. Umieszczając 
na liście agentów senatora M. a później t łumacząc się naiwnie, że nie był on wcale 
kapusiem, tylko szanownym lustratorom pomyliły się adresy (bo ktoś przez telefon 
źle podał) dano przeciwnikom lustracji do ręki wielką pałę i poproszono grzecznie, 
żeby mocno walnęli... No więc walnęli. O ministrze obrony, który nie potrafił obronić 
nawet siebie samego i trzeba było powoływać specjalne społeczne komitety, żeby 
go broniły nawet nie wspomnę - to zbyt przygnębiające. Albo o tym, ilu sprawców 
"afer" zamknął "olszewicki" minister sprawiedliwości*... 

6. Nasza prawica jest do dupy, bo wierzy w spisek. Czy ktokolwiek słyszał 
kiedyś, żeby nasza genialna prawica popełniła kiedyś jakiś błąd? Skądże! 
Przyczyną niepowodzeń jest spisek! Spisek lewicy! Dlaczego upadł rząd 
Olszewskiego? Bo zawiązał się spisek! Więc to tak: kiedy mam ochotę kogoś 
kopnąć, a ten ktoś zamiast stać spokojnie i czekać aż dobrze wyceluję, usunie się z 
linii ciosu, albo - co gorsza - złapie mnie za nogę i przewrócę się na ziemię, t łukąc 
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sobie boleśnie to i owo, to nie myślcie wtedy, że to wina mojej niezręczności; nie, to 
spisek! Później co roku mogę urządzać rocznicowe uroczystości wspominając jak to 
nas straszliwie "wyspiskowano". Jaki spisek? Po prostu większa grupka posłów 
wcisnęła w odpowiednim momencie odpowiedni guzik i Olszewski poleciał. 
Niedouczonym prawicowcom, którzy wierzą, że takie działanie nazywa się 
"spiskiem", wyjaśniam, że właściwszą nazwą jest "głosowanie" (procedura 
stosowana od czasu do czasu w systemach demokratycznych). Tak się właśnie - na 
przykład - odwołuje rządy, które nie podobają się parlamentarnej większości. A to, 
że jakiś polityk dziwi się, że jego przeciwnik nie czekał spokojnie aż się go ogłosi 
agentem, nazywa się "głupotą". Czasem - z litości - dodaje się "polityczną głupotą". 

7. Nasza prawica jest do dupy, bo myśli, że jest genialna. To wiąże się z 
punktem poprzednim. Skoro nie popełniamy błędów (nawet kiedy się nam coś nie 
udaje, to jest z pewnością wina lewicowego spisku), więc musimy być genialni. To 
zwalnia nas z konieczności tłumaczenia się komukolwiek z naszych zamiarów, z 
konieczności posiadania programu i zabiegania o wyborców; skoro jesteśmy 
genialni... Wszyscy powinni zatem przyjąć ten fakt do wiadomości "bez dowodu" i 
stosownie do tego postępować. Jeżeli nie to... patrz wyniki ostatnich wyborów 
parlamentarnych. 

8. Nasza prawica jest do dupy, bo nie ma klasy. "Klasa" to jest coś, co bardzo 
trudno zdefiniować. To połączenie pewnej swobody wynikającej z pewności siebie z 
błyskotliwą inteligencją i umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji. To 
przeświadczenie, że jest się na swoim miejscu i przekonanie, że niczego sobie (i 
innym) nie muszę udowadniać. Można sobie wyobrazić prawnika bez klasy (choć nie 
chciałbym, by był moim obrońcą), dziennikarza telewizyjnego (to najłatwiej), 
biznesmena (u nas - większość), ale nie polityka! No, chyba, że to komunista, 
socjalista, ludowiec lub też anarchista. Kwintesencją "braku klasy" w polityce może 
być scena z przedwojennego parlamentu, gdy policja wynosi z sali obrad 
wierzgających, wyrywających się i wrzeszczących dziko komunistów, którzy 
przeszkadzali w prowadzeniu obrad. Potwierdzeniem tego "braku klasy" może być, 
na przykład, próba wyklaskania, wygwizdania lub też przerwania okrzykiem czyjegoś 
przemówienia w Sejmie; człowiek (polityk) z klasą potrafi samym wyrazem twarzy, 
skrzywieniem kącika ust pokazać co myśli o nieodpowiadających mu poglądach 
wypowiadanych przez mówcę. Niestety, tego prawica nie potrafi; najłatwiej można to 
zauważyć, gdy coś się naszym prawicowcom nie udaje - wtedy wyłazi z nich 
rozwrzeszczany histeryczny bachor, któremu ktoś zabrał ulubioną zabawkę . 
Obrzydlistwo! 

9. Nasza prawica jest do dupy, bo jej liderzy są do niczego. Wobec tego, co 
napisałem powyżej punkt ten nie potrzebuje właściwie szerszego rozwinięcia. Nie 
mają klasy, są oderwani od rzeczywistości, nie znają się na gospodarce i wreszcie 
nie umieją stworzyć programu, ani też go zrealizować. Ale w jednym są wyjątkowo 
dobrzy: w obrażaniu się na siebie, we wzajemnym obrzucaniu się błotem, dzieleniu 
dwuosobowych partyjek na trzy mniejsze i marnowaniu politycznych okazji. Słowem: 
w kompromitowaniu prawicy. Prawicowe elity bardzo ucierpiały podczas wojny, 
później część pozostała na emigracji, a resztę wykończyli komuniści. A teraz - w 
ostatnim pięcioleciu - prawica odtwarza się tak szybko, że nie udało się wypracować 
skutecznego systemu selekcji liderów; po prostu kto ma na to ochotę zakłada partię 
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lub stronnictwo, ogłasza się prawicowcem lub centroprawicowcem i... bezkarnie 
ośmiesza prawicowe idee. Wcale nie tak rzadko można usłyszeć głosy -
szczególnie wśród ludzi młodych - że ten czy ów chętnie głosowałby na prawicę 
(czy nawet zapisałby się do prawicowej partii), bo "generalnie jest za", ale "z Iksem, 
Ygrekiem i Zetem nie chcę mieć nic wspólnego". Cóż jednak zrobić - większość z 
tych, którzy się za liderów prawicy uważają, tylko śmierć może odkleić od 
"prezesowskiego" fotela. Dlatego nie ma wielkich szans na zjednoczenie prawicy; 
byłoby wtedy zbyt mało foteli. Kongres zjednoczeniowy prawicy może zakończyć się 
sukcesem tylko w jednym wypadku - gdyby podczas obrad zarwał się dach i 
przygniótł wszystkich delegatów. 

10. Nasza prawica jest do dupy, bo ma samych liderów. Wówczas (podczas 
katastrofy, o której była mowa powyżej) mogłoby się jednak okazać, że tych 
kilkudziesięciu (kilkuset) przygniecionych sufitem "liderów prawicy", to jedyna 
prawica jaka w tym nieszczęsnym kraju występuje. Policzmy: ze sto partii 
"prawicowych", a w każdej prezes (plus prezes honorowy), wiceprezes, sekretarz i 
skarbnik. Gorzej z członkami (zwłaszcza takimi płacącymi składki). Zadziwiający 
jest fakt, że "na prawicy" więcej jest "premierów", "ministrów", "prezesów", 
"honorowych przewodniczących" i "mecenasów" niż ludzi do rozlepiania plakatów 
czy nawet zorganizowania pikiety lub demonstraqi. Polska prawica przypomina 
operetkową armię jakiejś republiki bananowej: generalissimus, pięciu marszałków, 
stu generałów, tysiąc pułkowników i... ledwo stu szeregowców. Mamy więc jakieś 
ważne wydarzenie społeczne lub polityczne; natychmiast zbiera się jakiś prawicowy 
"sekretariat", by we właściwy sposób "zająć stanowisko", dyskutują kilka godzin, 
przyjmują uchwałę i... nic. Nie dzieje się nic, bo nikt o tym nie wie - nie było nikogo, 
kto zredagowałby tę uchwałę "po polsku", poprawił błędy, przepisał na maszynie na 
czysto i rozesłał do różnych redakcji. Nawet na samej prawicy nikt o niczym nie wie, 
bo nikt nie zawiadomił członków o przyjęciu uchwały (a przyzwoitej gazety 
prawicowej nie ma, bo są wprawdzie kandydaci na naczelnych i felietonistów, ale kto 
weźmie paczki z wydrukowanym nakładem i sprzeda na ulicy?). Prawica nie 
potrzebuje zresztą ludzi do roboty, bo wierzy, że Kościół odwali za nią całą robotę. 
W wielu innych (cywilizowanych) krajach, gdzie istnieją partie chadeckie (lub -
szerzej - prawicowe) i cieszą się one pewnym poparciem (akceptacją) hierarchii 
katolickiej, starają się one zdjąć z Kościoła niewygodny (patrząc z punktu widzenia 
jego misji religijnej i społecznej) obowiązek doraźnego interweniowania w 
rzeczywistość polityczną. Partie takie wypowiadają się często z pozycji bliskich 
Kościołowi, ale unikają angażowania jego autorytetu w doraźne spory polityczne. U 
nas jest dokładnie odwrotnie. Politycy prawicy zachowują się tak, jakby wciąż czekali 
na cud. Że na przykład ksiądz biskup każe wszystkim proboszczom, żeby zmusili 
ludzi do zapisania się do ich partii. Że napisze za nich program, powieli go i rozda 
wiernym podczas mszy. A potem jeszcze ogłosi z ambony, że partia Ygrek jest O.K. 
i ekskomunikuje wszystkich przeciwników politycznych; tych prawicowych 
oczywiście, bo lewaków klątwa i tak niewiele obejdzie. Gdzie indziej partie 
prawicowe bronią Kościoła przed lewicą, u nas natomiast prawica stara się schować 
w zakrystii, gdy tylko dostanie lanie od komuchów. Nic dziwnego, że nawet podpisy 
pod solidarnościowo-prawicowym projektem konstytucji musieli zbierać 
proboszczowie. Niewielu jedynie polityków ma odwagę - tak jak Jan Łopuszański -
powiedzieć, że zadania Kościoła to modlitwa i teologia a politykę powinno się 
zostawić świeckim. Większość prawicy oczekuje czegoś zupełnie przeciwnego - że 
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Kościół będzie ich niańczył i pomoże im wygrać następne wybory (swoją drogą 
może i mają rację - żeby taka prawica jak nasza wygrała wybory, trzeba by chyba 
cudu!). 

11. Nasza prawica jest do dupy, bo wygląda jak "spoceni faceci goniący za 
władzą". Nasi prawicowcy wyglądają kiepsko. Bardzo kiepsko. Niedopasowany, 
granatowy garniturek wyglądający na komunijny lub ślubny, niedokładnie 
doprasowane spodnie, koszula w prążki (taka wygląda najgorzej w TV) i krawat, 
który był już niemodny, gdy jego obecny właściciel trafił na niego w sklepie z 
przecenioną odzieżą - tak wygląda najczęściej działacz prawicowy. W najgorszym 
wypadku wygląda on jak działacz komitetu parafialnego z miejscowości do 10 
tysięcy mieszkańców, w najlepszym jak inżynier z prowincjonalnego biura projektów; 
nigdy - jak człowiek, któremu można powierzyć losy kraju. Oczywiście, nie jest 
jeszcze tak źle jak w wypadku działaczy PSL-u, ale do SLD-owskich komunistów 
naszym prawicowcom jeszcze daleko (aby uniknąć wszelkich wątpliwości: mówimy 
teraz o stroju). I jeszcze jedna kwestia, którą warto wyjaśnić: owi nieszczęśni 
"spoceni faceci goniący za władzą". Cóż, szczera prawda: liderzy prawicy zawsze 
"świecą" na telewizyjnym ekranie; tak właśnie kamera reaguje na cieniuteńką 
warstewkę potu na twarzy. Być może liderzy prawicy nie zdają sobie sprawy, że 
właśnie z takich drobiazgów buduje się obraz polityka. Albo może widzą przed sobą 
tylko dziennikarza (którego najczęściej nie lubią) i kamerę a zapominają o tysiącach 
(setkach tysięcy lub milionach) widzów, którzy zobaczą ich spocone twarze na 
ekranie swego telewizora akurat w porze kolacji. 

12. Nasza prawica jest do dupy, bo nie wie do czego służą media. Większość 
dziennikarzy ma - to prawda - przekonania lewicowe. Nic tedy dziwnego, że odnoszą 
się do polityków prawicy bez owego nabożnego uwielbienia, do którego ci ostatni 
przywykli (postarały się o to tabuny solidarnościowych ciotek rewolucji -
bezrobotnych po upadku PRL-u - które obecnie obsiadają wszelkiej maści 
prawicowe sekretariaty i zajmują się głównie powtarzaniem zdań w rodzaju "jaki pan 
wspaniały, panie premierze", "jaki pan inteligentny, panie ministrze" albo "jaki pan 
sprytny, panie prezesie"). Brak owego wazeliniarstwa - które rasowy "prawicowy" 
lider uważa za coś naturalnego - i wredne pytania w rodzaju "a jakie jest właściwie 
wasze zdanie w tej kwestii" wyprowadzają naszych prawicowców z równowagi; tu 
rodzą się dwie postawy - pierwsza to omijanie i ignorowanie dziennikarzy, druga -
jeszcze gorsza - to próba przekonania ich "na siłę" do swych racji. Jedno i drugie 
równie bezsensowne i nieskuteczne (z drugiej jednak strony ten brak skuteczności w 
przekazywaniu własnych racji i poglądów ma też i dobrą stronę - nie widać wówczas 
jak głupia jest argumentacja i jak płytkie poglądy). Kiedy jednak zdarzy się tak, że 
któryś z naszych prawicowców dorwie się jednak do głosu np. w telewizji i nie 
przeszkadza mu żaden dociekliwy dziennikarz, to i tak (z nielicznymi wyjątkami: np. 
Korwin-Mikke, Kaczyński, Chrzanowski, Hall) potrafi jedynie bełkotać bez sensu tak, 
że kompromituje idee, których stara się - przynajmniej we własnym przekonaniu -
bronić. Politycy prawicowi są ponadto pozbawieni pewnego wsparcia, z którego 
chętnie korzystają liderzy innych ugrupowań - nie mają bowiem do dyspozycji 
dziennikarzy o podobnych poglądach. A jeżeli mają, to tym gorzej dla nich. 
Środowisko dziennikarskie do dziś skręca się ze śmiechu, gdy przypomni sobie 
swoje "przejścia" z rzecznikiem rządu Olszewskiego - Marcinem Gugulskim -
uzyskać od niego konkretną i rzeczową informację było równie trudno jak dostrzec 

252 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



choćby ślad programu ekonomicznego w działaniach rządu, który reprezentował. Z 
pozostałych - przynajmniej tych uznawanych za prawicowych - wymienić można: 
antykomunistycznie rozhisteryzowanego Jacka Kurskiego, Piotra Semkę, który gdy 
jest grzeczny, to jest nijaki, a jak jest dobry, to jest niegrzeczny. Mamy jeszcze 
panie: Elżbietę Jaworowicz (TV) i Elżbietę Isakiewicz ("Gazeta Polska"). Pierwsza 
wynalazła nową metodę dziennikarską: stawia kamerę w środku wsi, zwołuje ludzi i 
ogłasza, że dzisiaj wolno mówić źle o Iksie; następnie zaprasza tegoż Iksa do studia 
(albo i nie) i każe mu się z tego wszystkiego tłumaczyć. Druga natomiast doszła do 
perfekcji w zestawianiu tekstów z inwokacji w rodzaju "Panowie towarzysze 
posłowie! Panie towarzyszu Cimoszewicz!", które zresztą (teksty) nie są jej 
intelektualną własnością - dyktuje je... wałek*. Nie jestem wcale pewien czy wiele 
znajdzie się w Polsce osób, które chciałyby się przyznać, że jego ulubionym 
felietonistą jest wałek do ciasta. Wszak z przyborami kuchennymi można 
podyskutować w domu; nie trzeba w tym celu kupować "prawicowej" gazety. 

Witold Pasek 

PS. Doskonale zdaję sobie sprawę, że grzechów głównych jest siedem, ale w tylu 
punktach nie udało mi się zmieścić wszystkich prawicowych nonsensów. 

Przypisy: 
* Raymond Aron (1905-1983) - francuski socjolog, filozof i publicysta (m.in. "Le Figaro) prawicowy 
* "Rerum novarum" encyklika (z 1891 roku) papieża Leona XIII w "kwestii robotniczej" 
* "Sollicitudo reisocialis" (1987) - encyklika Jana Pawła II 
* Ceterum conseo Carthaginem esse delendam (łac.) - Zresztą sądzę, że Kartagina powinna być 
zniszczona. Tak - według Plułarcha - kończył swe wszystkie mowy w Senacie Katon Starszy. 
* o.m.c. = o mało co 
* W wywiadzie z Glapińskim zamieszczonym w książce "Lewy czerwcowy" - wywiad ten liczy 
sobie ponad 45 stron - nie ma ani słowa o jego własnych koncepcjach ekonomicznych; jest za to o 
aferach, agentach i o KGB. 
* Chodzi oczywiście o Jana Olszewskiego, którego gabinet Janusz Korwin-Mikke określił jako 
"rząd nieudaczników". 
* / wcale nie można powiedzieć, że profesor Dyka nie miał na to czasu - sam przecież obiecał, że 
do 31 marca 1992 roku wyjaśni wszystkie afery (rząd Olszewskiego odwołano w dwa miesiące po 
tym terminie) a nie ujawnił ani jednej. 
* Fragment informacji - z "Gazety Polskiej" (nr 38) - o "kandydacie na prezydenta", czyli Janie 
Olszewskim: "Jest zbyt mocno związany z tradycją niekomunistycznej lewicy. Będąc premierem 
rządu uchodzącego za prawicowy nie uczynił nic, aby odblokować proces reprywatyzacji. Nie zna 
się na gospodarce (...). Jest powolny w podejmowaniu decyzji, defensywny w działaniu. Jest 
nieporadny jako taktyk i organizator. (...) W wypowiedziach publicznych zbyt często mętny, 
niejednoznaczny, niekomunikatywny." 
* Taki wałek do wałkowania ciasta; nie mylić z Lechem Wałęsą. 
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ROBERT KOSTRO 

PRAWICA RAZEM? 

Publicyści chętnie zajmują się wytykaniem różnych dziwactw w programach 
prawicowych partii, szydzą z ich nieumiejętności porozumienia, twierdzą, że prawica 
nie ma za sobą żadnej bazy społecznej, wytykają niespójność programów, 
obdzielają epitetami. Tymczasem uwadze większości komentatorów umyka fakt, że 
znaczące ruchy polityczne są tworem tyleż ideologicznych przekonań, co 
historycznych doświadczeń. Inaczej niezrozumiałe będzie postępowanie nie tylko 
prawicowych, ale jakichkolwiek partii. 

Publicystyka oczywiście jest o tyle niewinna, że stanowi tylko odbicie 
świadomości elit politycznych. A słabość ugrupowań prawicy właśnie na tym polega, 
że potrafią określać się li tylko ideologicznie, a w znikomej mierze - historycznie. 
Przede wszystkim nie posiadają jasnej oceny wydarzeń ostatnich pięciu lat, 
kluczowych dla świadomości politycznej narodu. Partie prawicy są 
antykomunistyczne, ale nie wiedzą, co począć z minionymi latami reform, które w 
społecznym odczuciu stanowią zasadniczy punkt politycznego odniesienia. Nie chcą 
partycypować w odpowiedzialności za (nieuchronne) zawiedzenie tych, którzy przed 
1989 rokiem pokładali w ruchu opozycyjnym wygórowane nadzieje. Żeby 
zamaskować ten brak poglądów, przyjmowały i nadal przyjmują rozmaite strategie 
ucieczki od realnej polityki. Bodaj najbardziej wyrafinowaną i konsekwentną strategią 
posługuje się U PR, która od początku kwestionuje sens działań "solidarnościowych" 
rządów, przekonując, że ich polityka niczym zasadniczym nie różniła się od polityki 
lewicy. W rezultacie, zamiast prowadzić politykę, UPR proponuje abstrakcyjne 
rozwiązania nie istniejących problemów. Ugrupowanie o najbardziej ahistorycznym 
stosunku do rzeczywistości realizuje się przede wszystkim w działaniach 
kontestacyjnych. Zwieńczeniem tego postępowania był sojusz z SLD przy wyborze 
prezydenta Warszawy. Co ciekawe, polityczne koziołki nie przeszkadzają UPR-owi 
uchodzić za najbardziej konsekwentne i pryncypialne ugrupowanie prawicy./*/ 

W Y M I A R Y K L Ę S K I 

Obóz prawicy politycznie przegrał 19 września. Tego dnia okazało się, że 
podzielone siły prawicy nie są zdolne spożytkować nawet głosów swoich 
zwolenników, rozpraszając je pomiędzy kilka konkurujących ugrupowań. Ale podział 
prawicy był efektem głębszego kryzysu - załamania moralnych podstaw 
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legitymizacji rządów postsolidarnościowych. Ta legitymizacja wiązała się z 
poczuciem zwycięstwa, z przekonaniem, że w roku 1989 wygrało nie takie czy inne 
ugrupowanie polityczne, ale że po pięćdziesięciu latach obcej dominacji odrodziła 
się Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Rekonstrukcja państwa odbywała się pod różnymi 
sztandarami - solidarnościowa lewica mówiła o "społeczeństwie obywatelskim", 
prawica - o wartościach narodowych i religijnych. Wszystkim wydawało się, że siły 
polityczne dawnego reżimu skazane są na całkowitą zagładę, że podziały polityczne 
będą kształtowane przez nowe ugrupowania. 

Tymczasem tak się nie stało. Czy przyczyną był nadmierny egocentryzm i z łe 
zdefiniowanie przeciwnika, jak chce Edmund Wnuk-Lipiński ("Recydywa PRL - z 
naszą pomocą", GW 5.07.94), czy "oszukańcza" ordynacja , która spowodowała 
"zafałszowanie reprezentatywności rzeczywistego układu sił", jak chce tego Jan 
Olszewski (Tygodnik Solidarność, 3.06.94), pozostaje faktem, że ugrupowania, które 
wywodziły się z anty-PRL-owskiej opozycji i które uważały się za kontynuatorów 
narodowych tradycji, okazały się niezdolne do utrzymania poparcia narodu. I, chcąc 
nie chcąc, muszą sprostać odpowiedzi na pytanie, jak to się stało oraz znaleźć 
sposób na odbudowę swojego autorytetu. 

Klęska prawicy miała co najmniej trzy aspekty: 
1. Utrata społecznej wiary, że obóz postsolidarnościowy prowadzi państwo we 
właściwym kierunku, że obrana droga była właściwą. Tzn. wzrost społecznej 
nieufności do prokapitalistycznych reform. 
2. Utrata przekonania, że ugrupowania postsolidarnościowe potrafią unowocześnić 
polskie państwo i polską gospodarkę tzn. utrata elektoratu prokapitalistycznego. 
3. Zmarnowanie głosów tych, którzy zagłosowali na prawicę. 

Najciekawszy jest w tym spisie punkt drugi. O ile trudno się dziwić, że w 
trakcie kosztownego procesu transformacji znaczna część ludzi straci 
dotychczasową pozycję społeczną czy materialną i znajdzie się w obozie 
przeciwników przemian, to utrata' głosów zwolenników kapitalizmu jest faktem 
bezwzględnie obciążającym elity polityczne. 

"W Polsce jedynie katolicyzm i wartości narodowe mogą być źródłem 
spajających społeczeństwo norm moralnych" - pisał Antoni Macierewicz ("Prawica, 
ale jaka?", Tygodnik Solidarność, 25.03.1994). Może to i racja, ale cóż z tego? 
Spójrzmy na fakty i zobaczmy, jak zachowują się Polacy - politycy i nie-politycy: 
Jednym z najbardziej poczytnych pism po roku 1989 okazał się nihilistyczny, 
pornograficzno-satyryczny magazyn byłego rzecznika prasowego komunistycznych 
ekip. Innym popularnym czasopismem stał się poznański tygodnik "Wprost", który 
postpezetpeerowski nihilizm dawkuje nieco mniej ostentacyjnie. W mieszczańskim 
rzekomo Poznaniu, bastionie Unii Wolności, wygrywa Aleksander Gawronik; w 
radzie miejskiej Unia rządzi z SLD. W Wielkopolsce świetne rezultaty osiąga 
Tymiński. W Warszawie UPR, Ruch III Rzeczpospolitej i KPN zawierają koalicję z 
SLD przeciwko Unii i Przymierzu dla Polski. W Łodzi ZChN zawiera porozumienie z 
SLD. 

Można wyciągnąć z tego dwa wnioski: albo polskiemu społeczeństwu obce 
są wartości, o których mówią politycy, albo wcale nie uważa ono, że politycy, którzy 
mówią o wartościach chrześcijańskich i narodowych, sami te wartości reprezentują. 
Zapewne oba wnioski będą w pewnej mierze poprawne. U wielu Polaków 
decydującą rolę w podejmowaniu decyzji wyborczych odgrywają motywy zgoła nie
chrześcijańskie i nie-narodowe. Z drugiej strony nawet ci, którzy lokują się ze swoimi 
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poglądami bliżej prawej strony, są zmuszeni do wyboru między ugrupowaniami 
uchodzącymi za niepoważne (UPR, RdR), a poważniejszymi, lecz słabymi 
(konserwatyści) czy poważną i dość silną, lecz nie posiadającą zdecydowanego 
oblicza Unią Wolności (w końcu to rząd Mazowieckiego wprowadził religię do szkół i 
stworzył podstawy wolnego rynku, rząd Suchockiej wynegoq'ował konkordat, a w 
okresie 1989-1993, który ludziom nie wgłębiającym się w meandry polityki, kojarzy 
się z dominacją Unii Demokratycznej, przepchnięto przez Sejm ustawę 
antyaborcyjną). 

W P O S Z U K I W A N I U T O Ż S A M O Ś C I 

Problem prawicy polegał na tym, że chciała być antykomunistyczna i 
antyunijna zarazem. Chciała zbudować swój program zarówno w opozycji do tego, 
co kojarzy się z PRL-em jak i do tego, co kojarzy się z reformami 1989 roku. 
Prawica jednocześnie musiała być prorynkowa i przeciwna planowi Balcerowicza. 
Musiała również opowiadać się za antykomunistyczną tradycją, podważając 
dokonania najbardziej znanych liderów dawnej opozycji. 

Jednak społeczeństwo - w skali masowej - postrzega politykę tylko przez 
pryzmat zasadniczych formacji politycznych i wielkich wydarzeń, a zatem długo 
dzieliło partie przede wszystkim na te, które były u władzy przed 1989 rokiem i elity 
postsolidarnościowe. Przy czym rządy solidarnościowe postrzegane były zarówno 
przez swoje działania proreformatorskie, jak i przez takie fakty jak wprowadzenie do 
szkół religii czy zakaz aborcji. Niewielu wyborców dokładnie wie, która partia 
postsolidarnościowa miała pozytywny, a która negatywny stosunek do 
poszczególnych elementów przemian. 

Momentem, kiedy istniała szansa na wyłonienie się spośród magmy 
ugrupowań postsolidarnościowych wyrazistszych konturów politycznych, była 
kampania prezydencka. Prowałęsowska prawica o odchyleniu populistycznym 
ufundowana była na dwuznacznej krytyce planu Balcerowicza ("przyspieszenie"), 
obiecująca zarówno dla osób sfrustrowanych przemianami, jak i dla tych, którzy 
domagali się reform bardziej radykalnych. Była to formacja zdecydowanie 
antykomunistyczna, antyinteligencka i anty-"europejska" (nie mylę z 
antyeuropejską!). Wałęsa jednak obawiał się, że może stać się zakładnikiem 
zbudowanego przez siebie ruchu. Dlatego nie dopuścił do jego integracji, a na czele 
rządu postawił pozbawionego szerszych aspiracji politycznych Jana Krzysztofa 
Bieleckiego. 

Kampania prezydencka doprowadziła do rozpadu zasadniczego podziału 
"my - oni", jaki istniał w umysłach Polaków. Równocześnie jednak zdystansowanie 
się wobec własnego obozu politycznego nazajutrz po objęciu władzy przez Wałęsę, 
zamazało rysujące się linie nowych podziałów. Ani Belweder, ani mało wyrazisty 
rząd nie chciał, czy nie mógł pełnić roli ośrodka integracji. Musiało to doprowadzić 
do gwałtownych prób redefiniowania tożsamości ugrupowań prawicowych i skazało 
je na postępującą dezintegrację i alienację. Poszczególne grupy zaczęły szukać 
społecznej czytelności albo przez skrajny dogmatyzm ideologiczny (UPR), albo 
przez określanie się w kategoriach moralnych (my - uczciwi, oni - agenci), 
wyznaniowych (katolik niech głosuje na katolika), wreszcie przez odwoływanie się 
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do socjalnych interesów (przytoczona wypowiedź Macierewicza). Zamiast 
odzyskania wiarygodności, działania te prowadziły i prowadzą tylko do kolejnych 
przetasowań i niezrozumiałych dla opinii publicznej rozłamów. Objawem tego było 
pojawienie się pojęcia "oszołomy". Słówko to społeczeństwo przyjęło jako 
określenie wszystkich polityków prawicy, niezrozumiale zwalczających się i 
posługujących pojęciami, jasnymi tylko dla swych politycznych zwolenników. 

A L T E R N A T Y W Y 

Alternatywne strategie prawicy sprowadzały się dotąd do jednej z dwóch 
koncepcji. Albo prawica powinna stać się bardziej umiarkowana i "nastawiona na 
dialog" - pisali Dominika Wielowieyska i Jarosław Kurski ("Składanie prawej nogi", 
Gazeta Wyborcza, luty 1994), albo musi bardziej jednoznacznie deklarować swoje 
tezy programowe, jak powiadają publicyści prawicy. Realizacja pierwszego pomysłu 
oznaczałaby faktycznie samolikwidaqę prawicy i przejęcie niektórych jej postulatów 
przez Unię Wolności czy jakąś "Unię Wolności bis". Drugie rozwiązanie oznacza 
trwanie obecnej sytuacji i dalszy rozkład struktur partyjnych z przyczyn natury 
programowej i personalnej. 

Jedyną naprawdę alternatywną formułą programową jest pozytywna 
reinterpretacja doświadczeń historycznych ostatnich lat. Podstawą dla takiej 
reinterpretacji i odwołania się do pozytywnego bilansu reformatorskich dokonań jest 
udział prawicy we wszystkich rządach "solidarnościowych", od rządu Bieleckiego 
poczynając. I taka reinterpretacja dokonuje się, czego dowodem powstanie takich 
ośrodków jak np. samorządowy Klub 12 Września Michała Kuleszy. 

Próba odcięcia się od odpowiedzialności za okres reform 1989-1993 nie 
przyniesie wzrostu zaufania, natomiast pozbawi prawicę szansy zdyskontowania 
sukcesów. A wiele wskazuje na to, że zawiodą się ci, którzy swoje kalkulacje 
opierają na założeniu załamania gospodarczego. Zamiast dyskusji, kogo obarczyć 
odpowiedzialnością za bezrobocie i spadek dochodów, powoli staje przed nami 
problem, kto zostanie uznany za autora sukcesu gospodarczego. 

Czy jednak nie istnieje potencjał niezadowolenia, przy którego pomocy 
można przeprowadzić operację podobną do wyniesienia do władzy opozycji w 1989 
roku, czy Lecha Wałęsy w 1990 roku? Czy nie istnieje szeroka rzesza ludzi 
skrzywdzonych przez komunizm, którym III Rzeczpospolita nie przyniosła żadnych 
korzyści? Program takiej rewolucyjnej "prawicy" sformułował Antoni Macierewicz 
("Prawica, ale jaka?" Tygodnik Solidarność 25.03.1994), pisząc o potrzebie 
stworzenia katolicko-narodowego obozu i oparcia sie o "szerokie masy społeczne", 
które "stworzyły Solidarność i wywalczyły niepodległość, a później zostały przez 
swoich przywódców opuszczone i oszukane". Zapewne poparcie "Solidarności" 
może zapewnić kilka procent głosów. Jednak korzystanie ze wsparcia ludzi 
pokrzywdzonych nie jest ani pożyteczne - bo ilość ludzi, którzy gotowi są uwierzyć 
kolejnym "obrońcom uciśnionych" jest coraz mniejsza, ani moralne - bo żaden rząd 
nie jest w stanie w prosty sposób zaspokoić aspiracji najbardziej rozczarowanych 
grup społecznych (przynajmniej nie w tym stopniu, w jakim tego oczekują, chyba, że 
zechce zaprzepaścić dzieło reform). Nie mogę się nadziwić podobieństwom między 
sposobem widzenia politycznej sytuacji w Polsce Antoniego Macierewicza a tezami 
Karola Modzelewskiego, wybitnego ideologa polskiej lewicy. Jest to rodzaj 
politycznej kontestacji, a co kontestacja ma wspólnego z prawicą, tylko Pan Bóg 
raczy wiedzieć. 
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N O W A P O D S T A W A I N T E G R A C J I 

Wróćmy do podstawowego dylematu prawicy. Jak zbudować wielki obóz 
antykomunistyczny i przeciwny solidarnościowej lewicy zarazem? Jak zbudować 
ugrupowanie zdolne zdobyć 20 procent głosów lub więcej, a nie kolejną 5-8 
procentową koalicję? Wybory pokazały, że podstawą szerszej integracji nie będzie 
ani tradycjonalistycznie rozumiany katolicyzm, ani doktryna bezkompromisowego 
liberalizmu, ani idea lustracji i dekomunizacji. Można zapytać, czy w ogóle istnieje 
tak szeroka płaszczyzna politycznej integracji, wiążąca się ze świadomością 
historyczną i moralną narodu? 

Na całym świecie wielkie ugrupowania polityczne powstają wokół ważnych 
wydarzeń historycznych [wojna secesyjna w USA: demokraci (Południe) -
republikanie (Północ) i przekonań moralnych (partie chadeckie i konserwatywne -
partie socjalistyczne)]. W ostatnich latach i miesiącach prawica miała różne pomysły 
na "stworzenie" takiego wydarzenia (kampania prezydencka, zbieranie podpisów 
pod konstytucją "Solidarności"). Projekty te, z różnych powodów, nie powiodły się. 
Musimy więc porzucić te konstruktywistyczne pomysły i powrócić do sytuacji 
wyjściowej. Zamiast szukać nowych punktów odniesień, powinniśmy wykorzystać te, 
które kształtowały się przez lata 80-te i przez okres 1989-1993. Jedyną strukturą 
zdolną unieść ciężar szerokiej integracji jest wspólnota ludzi, dla których 
negatywnym punktem odniesienia jest PRL i którzy rok 1989 rozumieją jako 
zasadniczy przełom. Są to ludzie mający różny stosunek do poszczególnych 
posunięć Mazowieckiego, Bieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej, ale mimo 
wszelkich wątpliwości, potrafią dokonać pozytywnej oceny reform gospodarczych i 
przekształceń struktury państwa. 

Taki sposób argumentowania spotka się z zarzutem, iż de facto oznacza to 
zajęcie politycznych pozycji Unii Wolności czy mechaniczną reintegrację obozu 
"Solidarności". Te obawy są jednak nieuzasadnione. Zarówno Unia Wolności, jak i 
cały obóz postsolidarnościowy istnieją w społecznej świadomości w innym 
wymiarze, niż w 1989 czy nawet w 1993 roku. Unia Wolności, tracąc władzę, 
przestała liczyć się jako istotny punkt odniesienia dla programu politycznego 
prawicy. Można spokojnie abstrahować od istnienia i historycznej roli innych 
ugrupowań, które obracały się w kręgu władzy - mówiąc w uproszczeniu - cały obóz 
dawnej (czyli nowej) antykomunistycznej opozycji obciążony jest dokonaniami 
wszystkich rządów postsolidarnościowych. Bardzo charakterystyczny dla społecznej 
świadomości jest fakt, że na szerszą skalę nie są właściwie rozumiani nawet politycy 
konsekwentnie kontestujący układ władzy po 1989 roku, jeśli ich pojawienie się na 
scenie politycznej łączone jest z upadkiem komunizmu. Warszawiacy mogli się o 
tym niedawno przekonać oglądając w programie lokalnej telewizji Janusza Korwina-
Mikke, z mizernym efektem odpierającego źle adresowane zarzuty widzów, 
dotyczące przeważnie działalności rządów "solidarnościowych". 

Jest również drugi powód, dla którego moje propozycje nie oznaczają 
rezygnacji z programu prawicy na rzecz czysto pragmatycznie rozumianej 
modernizacji czy "europeizacji" Polski. W trakcie kilku lat nastąpiły istotne 
przewartościowania w obrębie obozu postsolidarnościowego. Jego lewa część, czy 
to z powodów gospodarczych (Unia Pracy), czy to z powodu stosunku do Kościoła 
(lewica Unii Wolności) zdystansowała się wobec innych ugrupowań wywodzących 
się z dawnej opozycji. Unia Wolności, poprzez swoją "miękkość w stosunku do 
lewicy, na własne życzenie wyrzekła się profitów płynących z miana głównego 
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autora dokonanych reform i głównej siły anty-PRL-owskiej opozycji. Tymczasem 
prawica nie ma powodu, żeby odmówić uznania za swoje prawie wszystkich 
istotnych przemian prawnych i strukturalnych okresu 1989-93, łącznie z niewygodną 
dla Unii sprawą aborcji, w świadomości społecznej będącą częścią 
"solidarnościowego" pakietu reform. 

Trzeba poza tym pamiętać, że ponieważ nie było jednej polityki ugrupowań 
solidarnościowych, to ewentualny obóz tak nakreślonej prawicy będzie w pewnej 
mierze polimorficzny i podnoszący różne, niekiedy nawet sprzeczne postulaty, które 
funkcjonowały w programach prawicy w okresie 1989-1993. Na pewno musi być to 
obóz prokapitalistyczny i życzliwie nastawiony do Kościoła oraz tradycyjnych 
wartości. Jego program powinien jednak być akceptowalny również dla osób 
obojętnie (czy umiarkowanie krytycznie) nastawionych do obecności w życiu 
publicznym Kościoła oraz powinien znaleźć formułę porozumienia z "Solidarnością". 

P O R Z U C I Ć M I T O L O G I Ę 

Prawica powstała w Polsce w specyficznych warunkach. Kształtowała swą 
ideologię w opozycji do władzy komunistycznej w latach 80-tych i w opozycji do 
centrowej (realnie) Unii Wolności po 1989 roku. Tym samym jej postawa nabrała 
syndromu kontestacyjnego. Partie prawicowe albo dzieliły się, niczym 
marksistowskie sekty, na ideologiczne frakcje albo konsekwentnie atakowały 
reformy, za które prawica ponosiła przecież współodpowiedzialność. Kwintesencją 
tego rodzaju postawy była działalność rządu Jana Olszewskiego, który nawet będąc 
u władzy, publicznie zachowywał się tak, jakby był w opozycji i za wszelką cenę 
spychał z siebie odpowiedzialność za państwo. To myślenie musi jednak zostać 
przezwyciężone. Sytuację taką stworzyło dojście do władzy komunistów i postawa 
Unii Wolności, która nie chce zająć jednoznacznego stanowiska na scenie 
politycznej. 

Polska prawica musi nauczyć się myśleć o państwie nie w kategoriach 
mitologicznych, ale realnych i historycznych. W istocie rzeczy nie istnieje dla niej 
możliwość ucieczki od odpowiedzialności za reformy. Albo inaczej - możliwość taka 
istnieje, jeżeli sama prawica poprzez nierozumne zachowanie doprowadzi do 
powstania obejmującego SdRP i Unię Wolności "obozu reform", a sama da się 
sprowadzić do roli alianta PSL-u. Niektórym politykom śni się taki sojusz, bo myślą, 
że wieś jest ostoją tradycyjnych wartości. Bardzo możliwe, że gorzko się rozczarują, 
ponieważ wieś już dawno przestała być bastionem tradycjonalizmu, a już na pewno 
tradycjonalizmu tego nie reprezentuje PSL. Może więc zdarzyć się tak, że 
modernizacja państwa przeprowadzona zostanie przez lewicę. Owocem tego będzie 
zepchnięcie bliskich prawicy wartości na margines życia publicznego (laicyzacja na 
wzór francuski) i utrata historycznej szansy, by odegrać w Polsce rolę taką, jaką np. 
CDU odegrało w odbudowie Niemiec. 

Robert Kostro 
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ROBERT KRASOWSKI 

PO ROBAKACH ICH POZNACIE ICH 
Jeśli ktoś pisze książkę, w której twierdzi, że najgłębszym i najmocniejszym 

uzasadnieniem równości wszystkich ludzi jest religia, a prawo pozytywne powinno 
wyrastać z prawa naturalnego, to nie może liczyć, że stanie się ona bestsellerem. 
Ale gdy mieści się z tym wszystkim na stu dwudziestu stronach, to przynajmniej ma 
szansę, że zostanie ona przeczytana. To nie jedyny atut „Moralnych podstaw 
demokracji". Jej autor, John Hallowell, należy do pierwszego garnituru 
amerykańskich konserwatystów drugiej połowy XX wieku. A że nikomu jeszcze nie 
przyszła chęć przetłumaczenia prac Roberta Nisbeta czy Russella Kirka, jego 
książka może stanowić namiastkę kompendium konserwatywnego widzenia 
współczesnego świata. Kompendium to może zresztą zbyt obiecujące słowo. 
Hallowell ogranicza się do tego, co wskazuje tytuł - do problemu moralnych podstaw 
demokracji. Polemizuje on z czymś, co można określić jako demokratyczny cynizm. 
Postawa ta jest dziś bardzo popularna - wystarczy porozmawiać z pierwszym z 
brzegu politologiem. Dla większości z nich demokracja ma charakter proceduralny; 
to jedynie zbiór reguł, których przestrzeganie w pełni ma wystarczyć dla jej 
podtrzymania. Reguły działań politycznych nie różnią się tu w niczym od przepisów 
ruchu drogowego. I rzecz nawet nie w tym, że status ten nie wzbudza specjalnego 
szacunku, a co za tym idzie demokracja szybko jawi się jako zwykła życiowa 
niedogodność, którą - o ile można to robić bezkarnie - najlepiej po prostu omijać. 

Otóż, jeśli demokracja jest tylko procedurą, takim po prostu kodeksem 
drogowym, to dlaczego tej procedury mamy sobie nie zmienić? Dlaczego jej nie 
zastąpić jakąś inną, na przykład, prostszą, wygodniejszą, tańszą? Łatwość 
stawiania tych niebezpiecznych pytań jest powodem, dla którego Hallowell 
nieustannie powraca do takich pojęć jak sprawiedliwość, interes publiczny, dobro 
wspólne. Jedynie one mogą być przeciwwagą dla czysto formalnego rozumienia 
demokracji. 

"Jeśli przepisy proceduralne nie wyznaczają granic temu, do czego służą -
dowodzi Hallowell - to można wątpić, czy jakakolwiek procedura właśnie jako 
procedura jest w stanie zagwarantować własne trwanie. Ludzie zgadzają się na 
określoną procedurę tylko wówczas, gdy dostrzegają w niej jakieś dobro. A dobro 
musi się wywodzić z czegoś zewnętrznego wobec samej procedury". 

Demokracja nie jest celem samoistnym. Służy ona wartościom od niej wyższym -
sprawiedliwości, moralnemu doskonaleniu się człowieka i religijnemu zbawieniu. Z 
tym, że wbrew opiniom liberalnych radykałów, podporządkowanie demokracji innym 
celom nie oznacza jej zawieszenia czy osłabienia. Ta właśnie nadrzędność wartości 
intelektualnych, moralnych i duchowych, która z pozoru godzi w demokrację, staje 
się jej gwarantem. Bowiem to właśnie demokrację współczesna cywilizacja uznała 
za najlepszą formę realizowania jednostkowej i społecznej doskonałości. 
Rozważania Hallowella to w dużej mierze rozprawianie się pewnymi obiegowymi 
przekonaniami wywołanymi lub też wyrosłymi z liberalnej wizji świata. Z początku 
może irytować, iż autor zrezygnował z odniesienia się do wielkich założycieli tego 
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świata na rzecz niezbyt znanych postaci z trzeciej ligi sporów ideologicznych. Ale 
jest w tym pewien klucz. Hallowell specjalnie bierze na swój warsztat tych mniej 
znanych, ale zarazem mniej zrównoważonych „myślicieli". Traktowani są oni potem 
jak króliki doświadczalne, osobniki, na których najłatwiej i najpełniej można dostrzec 
rozwój ideologicznych i politycznych patologii. Hallowell nie trudzi się zwalczaniem 
poglądów dlatego tylko, że są kuriozalne. Bierze je na warsztat dlatego, że są 
niepokojąco typowe, że uosabiają niebezpieczne i dominujące tendencje triumfującej 
dziś popularnej wersji liberalizmu. Jest w tej metodzie zapewne drugie dno. Hallowell 
rozumie naturę budowy przeciętnego organu ludzkiego słuchu. Pewne rzeczy 
powiedziane wprost ,"kawa na ławę", jedynie ludzi od siebie odrzucają. Pisze on, na 
przykład, że ci, którzy w obawie przed anarchią z jednej i tyranią z drugiej strony 
uważają, „iż prawda, sprawiedliwość i wspólne dobro są pojęciami zbyt 
wieloznacznymi, by mogły służyć za drogowskazy w demokratycznym rozstrzyganiu 
konfliktów [...] mogą sprawić, iż w wyniku anarchii moralnej i paraliżu politycznego 
osiądziemy na mieliźnie cynizmu i w ten sposób zafundujemy sobie tyranię, przed 
którą chcieli nas uchronić". 

Otóż słysząc o „anarchii moralnej" i „mieliźnie cynizmu" współczesny człowiek 
zatyka od razu uszy. Nie tylko dlatego, że to go nudzi i trąci staroświeckim 
moralizatorstwem. On po prostu w te przepowiednie nie wierzy. Trzeba mu więc 
pokazać, że świat się roi od takich cyników i anarchistów, którzy czepiają się w 
każdego przechodnia, by sprzedać mu swoje recepty na powszechną szczęśliwość 
lub rozumność. Hallowell bierze więc do ręki owoce tych przemyśleń i starannie je 
ogląda. Na oczach czytelnika rozkraja je i pokazuje jak bardzo są robaczywe. To 
widok tych wijących się robaków ma podziałać na czytelnika, a nie zapewnienia, że 
pod profesorskimi togami i liberalnymi pozami w istocie kryją się anarchiści. 

„Moralne podstawy demokracji" nie są jakimś zwięzłym wykładem 
konserwatywnego światopoglądu. Ale czytając książkę Hallowella czytelnik będzie 
mógł dostrzec cechy rasowego konserwatysty. Hallowell powołuje się, na przykład, 
na słowa Bierdiajewa: „Wolność można uratować tylko razem z prawdą, obojętność 
wobec prawdy zgubi ją. Wolność to nie tylko swoboda wyboru, ale i sam wybór". 
Sam tak to komentuje: „Prawdziwa wolność wymaga zarówno wiedzy czym jest 
dobro, jak i woli kierowania się nim, kiedy zostało poznane. Zaprzeczenie temu 
równa się zaprzeczeniu wolności, a zaprzeczenie wolności oznacza odrzucenie 
decydującego o człowieczeństwie czynnika moralnego w człowieku". W końcu 
stwierdza: „Wolność polega nie na pogoni za przyjemnościami, ale na 
zdyscyplinowanym, uporządkowanym życiu, mającym na celu doskonalenie tego, co 
swoiście ludzkie". 

W ten oto sposób czytelnik może poznać smak konserwatywnie rozumianej 
wolności, smak religijny i moralny, wyraźnie odmienny od nie skrępowanego 
działania serwowanego przez liberałów. Tych jednak, którzy znają już dobrze myśl 
konserwatywną, lektura tej akurat książki Hallowella bardzo nie wzbogaci. Ale... 
Trafia ona do Polski w dziwnym bardzo czasie. Pisane w latach zimnej wojny przez 
amerykańskiego konserwatystę rozważania o moralnych podstawach demokracji 
ujrzały społeczeństwo tak oddane demokracji i wyczulone na kwestie moralne, że 
władzę oddało... postkomunistom. Trudno odgadnąć, czy refleksje Hallowella są już 
nam zatem niepotrzebne, czy też odwrotnie - pojawiły się dokładnie w sam czas. W 
każdym razie refleksje te w naszym kontekście brzmią chyba inaczej. Aby uchwycić 
tę swoistą nutę, weźmy, na przykład, te odpychające swym pesymizmem i 
moralizatorstwem słowa, które padły już wyżej. Szło to mniej więcej tak: ci, którzy w 
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obawie przed anarchią lub tyranią uznają, iż prawda, sprawiedliwość i wspólne dobro 
są pojęciami zbyt wieloznacznymi, by mogły służyć za drogowskazy w 
demokratycznym rozstrzyganiu konfliktów, mogą sprawić, iż w wyniku anarchii 
moralnej i paraliżu politycznego osiądziemy na mieliźnie cynizmu i w ten sposób 
zafundujemy sobie tyranię, przed którą chcieli nas uchronić. Coś w tym jest. 

JOHN HALLOWELL; 'Moralne podstawy demokracji", PWN, Warszawa 1993. 

Robert Krasowski 
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PAWEŁ BURDZY 

BITWA O KILKA LINIJEK W PODRĘCZNIKACH 
HISTORII 

1. Książka Teresy Torańskiej "My" to strzał do własnej bramki polityków o tzw. 
solidarnościowym rodowodzie. Pod wpływem autorki (wiadomo, koleżanka), 
rozmówcy stają się szczerzy aż do bólu. Co tu dużo mówić - sypią samych siebie. 

2.Jakimi to mądrościami chcieli się podzielić z czytelnikami politycy "obozu 
posierpniowego"? Według Jarosława Kaczyńskiego, największym zagrożeniem dla 
Polski jest Wałęsa i jego otoczenie z "kamerdynerem" i "kapciowym" Wachowskim 
na czele. Jest to grupka intrygantów, przy czym "cała ich twórczość to wyszukiwanie 
haków na ludzi". Mogłoby się zdawać, że prezes PC jest szczerze oburzony samą 
zasadą "hakowania". Niby tak, ale zaraz mówi: "gdybyś znała dziewczyno ten cały 
repertuar nazwisk, to dopiero byś zobaczyła, co tutaj się dzieje i dlaczego". I tu 
urywa. Wie, ale nie powie. Dlaczego? Ludzie głupi, nie dorośli, aby wiedzieć? A 
może są to dalej karty, którymi się gra? A więc kiedy Wałęsa szuka haków to źle, 
kiedy stosuje je Kaczyński to może być. A co z profesorem Chrzanowskim? Z 
książki wynika, że "interes państwa" wymagał ujawnienia, że był agentem, ale to nie 
przeszkadzało prezesowi PC współpracować później z profesorem w ramach 
Przymierza dla Polski. 

Z kolei Jacek Merkel wprowadza nas w świat politycznej dintojry: "W 
Warszawie zjawiłem się między 5 a 6 po południu. Kamienne twarze. Pytam: co się 
stało? Donald mówi: wyciągnęli teczki, trzasnęli w trzech od nas, co robimy? (...) Nie 
ma sprawy - powiedziałem do Tuska - obalamy rząd. Scenariusz rozpisaliśmy na 
role". 

Jednak wszystkich przebija Wiktor Kulerski, w latach 1989-93 wysoki 
urzędnik w MEN. Dla niego były to lata heroicznych walk z widmem rządów kleru. 
Jego teza brzmi: "Komunizmu już nie ma. I nie ma jeszcze nieznośnej dla Kościoła -
nieznośnej równie jak komunizm - liberalnej demokracji zachodniej. Czyli jest okazja, 
by spróbować stworzyć w Polsce coś nowego". Po czym Kulerski wymienia pasmo 
cynicznych posunięć Episkopatu, z których najbardziej perfidnym było umieszczenie 
w MENie siostry Maksymiliany! 

Po co to wszystko? Kulerski przejrzał tę grę w mig - przecież to jasne, 
chodzi o "ewolucję Polski w kierunku państwa wyznaniowego" i wepchnięcie jej "w 
pułapkę ksenofobii, zaściankowości, fanatyzmu i nacjonalizmu". Recydywa 
komunizmu? Temat zastępczy - zdaje się mówić Kulerski. Najważniejsze zadanie na 
dziś: powstrzymać czarne szlafroki z Episkopatu! 

3.Żałosny stan "solidarnościowej elity" widać jak na dłoni przy tworzeniu rządu 
Hanny Suchockiej. W szczegóły rokowań wprowadza nas główny negocjator, Jan 
Rulewski. I nagle okazuje się, że "Nasza Hania Kochana" nie była żadną "Drugą 
Margaret Thatcher". Po prostu została premierem zgodnie z "konstrukcją cepa" 
(ulubione powiedzenie Merkla). Wybrano ją, bo jako posłanka UD zajmowała jakieś 
tylne rzędy w ławach poselskich i cichutko, jak myszka, pracowała w neutralnej 
komisji sejmowej. 
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Zresztą myli się ten, kto myśli, że podczas negocjacji dyskutowano o 
programach, o prywatyzaqi, o podatkach, konkretnych ustawach. Guzik prawda, 
bowiem jak mówi Rulewski: "kłócono się o najdrobniejsze szczegóły. O zachowania. 
O to, że któryś z posłów coś tam powiedział o drugim pośle lub go o coś oskarżył". I 
dalej o tym, jak trzeba było mieć zawsze pod ręką przedstawicieli odłamów 
solidarnościowego ruchu ludowego, bo gotowi byli się wziąć za łby, jak jeden z 
prominentów Unii Demokratycznej rzucał krzesłami, jak Tadeusz Mazowiecki o 
mało co nie umarł na serce, gdy okazało się, że nie będzie znowu premierem.( 
Żeby było śmieszniej - kandydatów na premiera każdy z koalicjantów wrzucał do 
"wazonu po uschniętych niezapominajkach"). 

Gdy wreszcie obrano Suchocką, przyszła pora na posady. "Było jeszcze 
trzech kandydatów, a zostały tylko dwa ministerstwa. Ministerstwa zaś nie da się 
przerąbać na dwa. Zaproponowałem wymyślenie dodatkowego ministra bez teki. 
Wtedy podniesiono argument, że to kosztuje kilkaset milionów. Powiedziałem: straty 
jakie codziennie ponosimy nie mając rządu są znacznie większe niż koszt 
utrzymania dodatkowego ministra i kilku urzędników" (Rulewski). Hurra, udało się, 
"my" znów u władzy, Polska uratowana! 

Ale karnawał trwał tylko rok, bo sprawę skrewił poseł "Solidarności" 
Pietrzyk zgłaszając wniosek o wotum nieufności. Subtelną konstrukcję trafił szlag. A 
wszystko przez "pazerność" Pietrzyka, bo jak stwierdził Rulewski "zabrakło nam 
podarunku. Dawaliśmy od przewodniczącego klubu, poprzez wicemarszałka sejmu, 
do dożywotniego członkostwa MKOL-u". Nie zgodził się, więc pewnie "znalazł 
lepszego sponsora, który dawał więcej". No comments. 

4. Co przebija z tych wynurzeń? "Solidarnościowe elity" są z siebie zadowolone, 
właściwie nie mają sobie nic do zarzucenia. Parafrazując słowa J.K. Bieleckiego 
wszyscy "czuli się misjonarzami". Nikt nie uderzy się w piersi, chyba że w cudze (dla 
Kulerskiego te piersi są koloru czarnego). Co prawda pojawiają się elementy 
samokrytyki: "Wolność dla nas przyszła, po prostu, za wcześnie. Nie byliśmy do niej 
przygotowani" (Bielecki), ale nic z tego nie wynika. Rulewski zaznacza nawet: "my 
jako obóz solidarnościowy nie mamy już tytułu - politycznego do sprawowania 
władzy i - moralnego do przewodzenia społeczeństwu". Niby trafił w sedno, ale 
później mówi (oczywiście nie użyje tu formy "my", ale "oni"! ) - 'Tu się toczy walka o 
autorstwo tych przemian i ich ocenę historyczną. Kto przejdzie po prostu do 
podręczników historii jako reformator Polski, czy SLD, Moczulski, czy Kaczyński. To 
mecz piłkarski o miejsce w historii". Czyli zamiast Polski, walka o kilka linijek w 
podręcznikach ... 

5.Gustaw Herling-Grudziński czytając tę książkę stwierdził: "zobaczyłem w niej 
graczy, którzy niewiele mają do powiedzenia o rzeczach głębszych, tylko 
opowiadają o tym, jak grali. To jest okropne". Nie tylko okropne, ale i żałosne. 
Gdyby to były chociaż gry, ale są to małe gierki, małych, śmiesznych ludzi... 

Jakże prawdziwie brzmią słowa Janusza Korwina-Mikke, który podzielił 
zwolenników "solidarnościowego pniaka" na "solidurni" (czyli, tych co dali się nabrać 
na wielkie słowa) i "solidrani" (tych, którym udało się "załapać"). Na naszych oczach 
jakże prawdziwe stały się graffiti na murach w stylu "Solimarność" czy 
"Solidurność"... 
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6.Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, w płonącej Warszawie, kiedy stało się jasne, 
że Powstania nie da się wygrać, ktoś gorzko zauważył - "Jest w tym typowo polski 
rys: niedowład inteligencji w przewidywaniu i patos improwizacji, patos bohaterskiej 
realizacji". I dalej o dwóch typach polskich przywódców - "inteligentnych, ale bez 
charakteru i - z charakterem, ale o nie najwyższej inteligencji. Niestety nie mamy 
przywódców łączących obydwie te cechy". 

TERESA TORAŃSKA: mMy\ Wydawnictwo MOST, Warszawa 1994 
Paweł Burdzy 

FRONDA JESIEŃ / ZIMA 1994 265 



MAREK JUREK 

ZA KRÓLA I ZA HONOR 

Jakub II, król Anglii, Szkocji i Irlandii, młodszy syn zamordowanego przez 
Rewolucję Karola 1, stracił tron, jak jego brat, kiedy przyjął katolicyzm, jednak w 
przeciwieństwie do Karola II nie odkładał konwersji do śmierci. Nie ograniczył się 
również do nawrócenia czysto osobistego: w 1687 r. wydał Deklarację Pobłażania, 
gwarantującą wolność wyznania katolikom i nie-anglikańskim protestantom. To 
właśnie ta próba zagwarantowania praw katolikom i wprowadzenia w Anglii pokoju 
wyznaniowego wywołała tzw. Chwalebną Rewolucję 1688 r. Warto o tych 
okolicznościach przypomnieć biorąc pod uwagę rozmaite idealizacje drugiej rewolucji 
angielskiej, przeciwstawianej przez mniej lub bardziej konserwatywnych liberałów 
krwawym rewolucjom Cromwella czy Robespierre'a. 

Jakobityzm, czyli walka o powrót na tron wygnanych z Wielkiej Brytanii 
potomków Jakuba II (zm. 1702), to część historii europejskiego legitymizmu. 
Legitymizm nie był "zwyczajnym" monarchizmem, nie chodzi w nim tylko o 
przywrócenie ustroju monarchicznego, tym mniej o "porządek" czy społeczno-
materialną pozycję odsuniętych elit. Legitymizm to coś więcej; to obrona zasad 
monarchii i praw gwarantującego je prawowitego władcy. Legitymizm z reguły 
stanowił opozycję nie tyle wobec ekscesów Rewolucji, co wobec próby przebrania jej 
istoty w dawne, monarchiczne szaty. Legitymizm przypominał, że również 
monarchia musi mieć legitymację, którą jest służba Bogu i religii, obrona tradycji i 
sprawiedliwości, ojczyste prawo desygnujące Księcia niezależnie od arbitralnych 
decyzji władców czy rządów. Legitymizm to również w jakimś sensie ideowy bunt 
przeciw konserwatyzmowi prawicy, która tak często szuka tylko pretekstu 
"ciągłości", by dla uroków władzy zdradzić zasady, do których obrony jest powołana. 
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Legjtymistamj byli francuscy zwolennicy Karola X i jego potomków po 
ustanowieniu liberalnej monarchii orleańskiej przez rewolucję lipcową w 1830 r. (dziś 
ich dzieło kontynuują zwolennicy Księcia Andegaweńskiego, odrzucający skażoną 
królobójstwem i uzurpacją linię orleańską). Legitymistami byli hiszpańscy karliści, 
walczący od 1833 r. o koronę należną Don Carlosowi, a przede wszystkim o 
katolicką, tradycyjną monarchię i gwarantowane przez nią swobody. Wcześniej 
legitymistami avant la lettre byli również szwedzcy zwolennicy naszego Zygmunta 
III, którzy utworzyli w Warszawie rząd emigracyjny i opuścili ojczyznę dla 
zachowania wierności prawowitemu władcy i wierze katolickiej. 

Maria Niemojowska, autorka łącznej biografii trzech ostatnich Stuartów -
syna i dwóch wnuków Jakuba II - nazywa walkę o przywrócenie im tronu najbardziej 
romantyczną sprawą, jaka zajmowała Europę na przełomie XVII i XVIII wieku. 
Pisze, iż powodowały jakobitami skomplikowane i niełatwe do wytłumaczenia racje. 
Nieokreślona (i w tym wypadku niezbyt uzasadniona) nadzieja na jakąś lepszą i 
sprawiedliwszą formę egzystencji, rycerskie marzenia i ów niewytłumaczalny -
zdawać by się mogło - swoisty romantyczny oportunizm, który pcha ludzi do ślepego 
rzucania się w niebezpieczeństwa, pozornie po to, by coś na tym zyskać, a w istocie 
tylko dlatego, by jakimś jednym bodaj gestem zaprotestować przeciwko krzywdom i 
zniewagom całego życia, by raz jeden wykrzyknąć coś w swoim imieniu. 

Maria Niemojowska cytuje też brytyjskiego, marksizującego historyka, 
którego ciężkie narzędzia okazały się bezradne wobec tego zjawiska: "rozbijamy się 
tutaj o jakiś tajemniczy element ludzkiej psychiki, któremu dotychczas historycy 
myśli ludzkiej niewiele poświęcali uwagi." 

Geneza jakobityzmu wiąże się, co jest dość paradoksalne z początkami 
nowoczesnego systemu partyjnego w Anglii. Gdy zbliżała się bezpotomna śmierć 
Karola II (zm. 1685 r.), gdy jasne już było, że - według obowiązującego prawa - jego 
następcą musi być nie kryjący swego katolicyzmu Jakub książę Yorku, angielska 
opinia publiczna podzieliła się na dwa obozy. Wigowie, późniejsi liberałowie, byli 
zwolennikami pozbawienia Jakuba (jako katolika) prawa do korony, torysi, czyli 
późniejsi konserwatyści, gotowi byli bronić wyboru dokonanego przez Opatrzność. 

'Torysi - pisze Niemojowska - stanowili partię, na którą składały się 
najbardziej zachowawcze, tradycyjne elementy. Cała szlachta, prowincjonalni 
urzędnicy, część arystokracji, niższe duchowieństwo, drobni kupcy, czyli ci wszyscy 
poczciwi, przyzwoici, zacofani ludzie, niechętni zmianom, bezinteresownie lojalni, 
przywiązani do tradycyjnego systemu wartości własnej klasy czy wyznania - zwykle 
równie źle wychodzący na własnej lojalności, jak i na zmianach, jakie im narzucano." 

Gdy po wygnaniu Jakuba II władzę objął Wilhelm Orański (1688 - 1702), 
przeprowadził w parlamencie ustawę wykluczającą od dziedziczenia tronu 
katolickich potomków Karola I. Z praw dynastycznych wyzuto pięćdziesięciu sześciu 
książąt, a tron przeznaczono protestanckim książętom z Hanoweru, spadkobiercom 
szwagra Karola I, Fryderyka reńskiego, słynnego "zimowego króla" Czech. 

Decyzja ta była całkowicie arbitralna i stanowiła ewidentne 
podporządkowywanie prawa sukcesyjnego partyjnym interesom i nienawiści do 
katolicyzmu. Hanowerczycy wdzięcznie odpłacali swym wigowskim zwolennikom, 
zapewniając im wyłączne rządy w początkach swego panowania. Doprowadziło to 
do kompletnej korupcji życia publicznego. "Przestały ważyć kwestie zasadnicze, 
cytuje Niemojowska Winstona Churchilla, a pasje polityczne zostały zastąpione 
przez polityczne kalkulacje. Wyrachowanie zatruło życie publiczne, polityka zaś 
została zredukowana do ubiegania się o posady i dworski patronat przez różne 
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skłócone między sobą skrzydła partii wigów". Monarchia również utraciła swój 
splendor. Nikt nie wierzył, że Hanowerczycy rządzą z woli Boga, pozycję swą 
zawdzięczali wyłącznie Parlamentowi. 

Jakobitami stawali się ci nieliczni torysi pierwszych pokoleń, którzy w imię 
swoich przekonań nie tylko wznosili toasty, nie tylko uprawiali na ich konto politykę, 
ale - gdy trzeba - potrafili nadstawiać głowy. 

Jakobici bowiem z reguły "źle kończyli". Po ich ostatnim wielkim powstaniu 
w 1745 doszło w Szkocji do rzezi wiernych Stuartom klanów dokonanej przez 
zwycięskie wojska hanowerskiej dynastii. Wielu jakobickich konspiratorów i 
powstańców wcześniej trafiało na szafot, na zesłanie, do więzień, w najlepszym 
razie na wygnanie. Na marginesie można dodać, że emigracja do Ameryki 
angielskich "kawalerów" 
w istotny sposób ukształtowała kulturę najstarszej angielskiej kolonii - Wirginii. 

Wirginia zaś była jedynym amerykańskim stanem, który w swej historii miał (w 
postaci Kościoła Episkopalnego) uznaną publicznie religię panującą. Jakobitami byli 
również siłą rzeczy patrioci szkoccy przeciwni narzuconej im w 1701 r. unii z Anglią i 
irlandzcy katolicy, liczący na życzliwość katolickich Stuartów dla swej ojczyzny. 

Mimo wszystkich prześladowań, jakie ich spotykały nowi jakobici byli zwykle 
bliskimi krewnymi lub wręcz dziećmi dawnych spiskowców lub rebeliantów. Czyż nie 
jest oczywiste, że ten "tajemniczy element ludzkiej psychiki", którego pojąć nie może 
brytyjski marksista, nazywa się po prostu honor? 

Najbardziej wierni zachowywali totalną wręcz lojalność nawet na wygnaniu. 
Gdy Jakub III, Starszy Pretendent (zm. 1766) zaproponował Donaldowi Cameronowi 
Lochielowi, że wyrobi mu stanowisko w armii francuskiej, ten tak odpisał swemu 
Monarsze: "Lord Ogilvy i inni mogą sobie robić kariery we Francji, ale moją ambicją 
było służenie Koronie i ojczyźnie lub śmierć w razie klęski. Wasza Królewska Mość 
przyrzeka mi, że uczyni wszystko, by zdobyć dla mnie dowództwo pułku. Jestem 
skłonny przyjąć je z szacunku dla Waszej Królewskiej Mości, ale mam nadzieję, że 
wolno mi będzie dzielić los ludzi, którzy przeze mnie stracili wszystko, i jeżeli ich 
dosięgnie zagłada, przyjąć ją razem z nimi. Jest to jedyny sposób, w jaki mogę 
uwolnić się od wyrzutów sumienia i wykazać bezinteresowność, która przyświecała 
mi w każdym działaniu i w której zamierzam trwać do końca żyda". 

Jednak i ta wzniosła sprawa była po prostu sprawą ludzką, zaś jej kres 
odbiegł daleko od jej najlepszych momentów. Stuartowie zapłacili wygnaniem za 
swą wierność religii katolickiej. Świadomie również zrezygnowali z tronu, gdy mieli 
bardzo realną szansę nań powrócić. Rząd angielski namawiał u schyłku panowania 
królowej Anny Jakuba III do wyrzeczenia się, choćby pozornego, katolicyzmu w 
zamian za co chętnie zwrócono by mu koronę. (Wszak konserwatywni anglikanie 
uważali się po prostu za katolików niezależnych od papieża.) Jedyną reakcją 
Starszego Pretendenta było poinformowanie Rzymu, że francuski ksiądz, który 
podjął się pośrednictwa w tej misji, jest heretykiem. A przy tym Jakub III nie miał w 
sobie nic z fanatyka. Przez całe życie dbał, aby na jego emigracyjnym dworze 
sprawiedliwie dzielono godności między anglikanów i katolików. Angielski pastor, 
który odwiedził Pretendenta we Włoszech, ze zdziwieniem dowiedział się, że w 
pałacu jest również anglikańska kaplica, do której uczęszczają jakobici-protestanci. 

Prawdziwym końcem epopei Stuartów był więc może nie ten smutny 
moment, gdy Kardynał Henryk, ostatni z rodu, a więc de iure król Henryk IX (zm. 
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1804), wyrzekł sięrpretensji do tronu i przyjął w rewolucyjnej zawierusze zapomogę 
od dworu londyńskiego, ale o wiele bardziej tragiczna druga wyprawa na wyspę 
księcia Karola Edwarda z 1750 r., podczas której demonstracyjnie, choć w 
konspiracji, wyrzekł się wiary katolickiej i przyjął wyznanie większości swoich 
poddanych. Na szczęście brat, który nie tylko był kardynałem, ale również bardzo 
gorliwym katolikiem i dobrym człowiekiem, zatroszczył się o jego katolicki zgon i 
spoczynek, zaś w Kolegium Angielskim w Rzymie odprawiono msze za króla Karola 
III. Nie budziło to bynajmniej zachwytu Ojca Świętego. 

Koniec Stuartów, smutny jak wiele rzeczy na tym świecie, nie był jednak 
końcem jakobityzmu. Kardynał Henryk mógł bowiem zrezygnować tylko ze swoich 
osobistych praw. Wszak Książę jest depozytariuszem korony, a nie jej właścicielem. 
Po wygaśnięciu Stuartów ich prawa przeszły na innych licznych potomków Karola I, 
a konkretnie - jego córki Henrietty, bratowej Ludwika XIV. Dziś jakobickim 
pretendentem do korony brytyjskiej jest książę Maksymilian Bawarski. Spotkałem 
młodych angielskich księży, którzy do dziś zachowują wierność wobec niego. 
Jakobici co roku zbierają się zaś przy pomniku Karola I, by uczcić jego męczeńską 
śmierć. 

Sprawa Stuartów wiąże się również parokrotnie z Polską. Bardzo ładny, 
choć dyskretny pomnik wystawił stuartystom Henryk Sienkiewicz. Wszak najbardziej 
romantyczny z bohaterów najbardziej polskiej epopei, czyli Hassling-Ketling of Elgin, 
był szkockim wygnańcem, który - posłuchajmy 'Trylogii" - "wyrostkiem będąc bronił 
słabą ręką króla swego i ojczyzny... od czternastego roku życia przeciw 
Angielczykom rokoszanom służąc, przy prawdziwej wierze stojąc..., krew z ojca jego 
wytoczyli i fortunę rodzinną zagarnęli, tułacza zeń czyniąc..." 

Wódz najbardziej udanego z powstań jakobickich, Karol Edward Stuart, w 
Szkocji po dziś dzień zwany Bonnie Prince Charlie, po śmierci ojca jako Karol III 
(zm. 1788J pretendujący do brytyjskiej korony, to w prostej linii prawnuk króla Jana 
III. Matką Ślicznego Księcia była córka Jakuba Sobieskiego, Klementyna. 

Jej grób znajduje się w grobowcu ostatnich Stuartów w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie, zaraz na początku lewej nawy. Spoczywają tam brytyjscy królowie de iure 
Jakub III, Karol III, Henryk IX. Zwiedzający Polak może pomodlić się przy nim za 
dusze wnuczki naszego wielkiego króla, za dzielnych katolickich książąt, ich 
szkockich górali i angielskich konspiratorów. W żyłach ostatnich Stuartów płynęła 
polska krew.. 

MARIA NIEMOJOWSKA: 'Ostatni Stuartowie', PIW Warszawa 1992 

Marek Jurek 
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EDWARD BASET 

METAFIZYKA KABARETOWA 
NAZWA TOWARU: "Kabaret metafizyczny", powieść postmodernistyczna. 

FABUŁA: Brak. Konstrukcja szkatułkowa, gdzie szkatułki nie są wkładane w 
siebie jak ruskie baby, ale leżą w nieładzie, powiązane cienką nitką słowotwórstwa. 

AUTORKA: Manuela Gretkowska - ma na swoim koncie dwie ciekawe mini-
powieści: "My zdies' emigranty" - obraz emigracji ze Wschodu, przeplatany 
rozważaniami paranaukowymi (czy Bóg ma płeć?) oraz 'Tarot paryski", zbliżony do 
gatunku "powieść obyczajowa z wątkiem miłosnym"; znawczyni Wacława 
Potockiego i jego szaleństwa; przez krytyków-mężczyzn nazywana "polskim 
Cortazarem", według kobiet "Gretkowska włącza się w szeroki nurt literatury 
kobiecej". 

DRAMATIS PERSONAE: Wolfgang - niemiecki student III roku germanistyki 
/Sorbona/, lat 22, zakochany w Bebie Mazeppo; Giugiu - włoski malarz, lat 32, 
zakochany w Bebie Mazeppo; Janatan - Żyd, sprzedawca drobiu, wiek i poglądy 
nieokreślone; Beba Mazeppo - Francuzka (?), dwadzieścia lat starsza od 
Wolfganga, artystka Kabaretu Metafizycznego, gdzie na scenie przy pomocy swoich 
dwóch łechtaczek (z powodu tej anomalii "Beba jest genialna") wykonuje "orgazm 
stereo". Mimo to "pozostała dziewicą", a poza tym "nie jest prostytutką". 

REKWIZYTY: Marivaux powiedział kiedyś: "Paryż to świat, reszta globu to 
przedmieścia." Takie słowa nie mogą dziwić w ustach Francuza, przytoczmy więc 
jeszcze opinię Wielkiego Emigranta, Cortazara: "Lepiej być niczym w mieście, które 
jest wszystkim, niż na odwrót". Nieprzypadkowo dostrzeżono podobieństwo 
Gretkowskiej do Cortazara - i dla niej podstawowym rekwizytem jest Paryż. Cała 
reszta - ulice, kawiarnie, eksponaty muzealne, obrazy, głucha babcia - to 
podrekwizyty zawarte w głównej dekoracji. Jedynym przedmiotem zasługującym u 
Gretkowskiej na miano niezależności jest pranocnik, w którym mieszka Bóg lub Jego 
cząstka. 

FAKTY: Według Gretkowskiej, katedra w Chartres jest zbudowana na 
podobieństwo mężczyzny, gdyż ma tylko jedno wejście. Mężczyzna bowiem ma 
tylko jeden "otwór zasadniczy" - anus. Prawda jest jednak nieco inna. Już na 
frontonie katedry w Chartres napotykamy na trzy wielkie portale i trzy pary drzwi. 
Podobnie z fasadami transeptu, w których jednak drzwi portalu środkowego są 
przedzielone filarami, czyli mają po dwie pary węższych drzwi. Podsumujmy: mamy 
po cztery pary drzwi prowadzących do naw bocznych i trzy - do nawy głównej. 
Razem jedenaście. To na pewno coś znaczy, ale co? 

Według Gretkowskiej "słusznie uznano Celine'a za nihilistę, antysemitę i 
kolaboranta". O ile pierwsza sprawa jest dyskusyjna, a druga - bezspornie pewna, to 
w kwestii trzeciej, zupełnie nie można się zgodzić z autorką "Kabaretu". Mając 
nadzieję, iż ten problem został dostatecznie wyjaśniony, odsyłam zainteresowanych 
do "Literatury na świecie" nr 12, 1990 oraz książek: "La vie de Celinę" Frederica 
Vitoux oraz "Celinę seul" Stephane'a Zagdanskiego. Sprostowania wymaga również 
teza Gretkowskiej, jakoby Celinę miał zjeść swojego największego przyjaciela, 
Beberta! (i znowu Vitoux - "Bebert, le chat de Louis-Ferdinand Celinę"). 

IDEE: jak przystało na powieść postmodernistyczną, "Kabaret metafizyczny" 
pełen jest wizji schyłkowych, myśli dekadenckich ("lekkie narkotyki są katalizatorami 
świadomości", "Kultura od czasów rewolucji francuskiej, każda kultura, jest 
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propagandą"), choć niektóre z nich jakbyśmy już gdzieś słyszeli ("obstawianie się 
ikonami, hinduskimi ołtarzykami, wypełnianie przykazań New Age'u jest formą 
wiary", "Ludzie zawsze byli źli. Taka jest ich natura. Jedyne, co można im 
powiedzieć, to żeby nie czynili więcej zła, niż to jest konieczne"). 

Choć "Można wyłącznie rozwijać osiągnięcia mistrzów. Prawdziwa sztuka się 
skończyła", Gretkowska nie poprzestaje na roli "rozwijacza" i sama proponuje nowe 
idee: "Okazuje się, że według Heraklita nie można wejść do tej samej wody, bo to 
niehigieniczne", "Złe działanie gonad płciowych prowadzi do ciąży 
pozamózgowych". Niektóre z jej teorii mają nawet oddźwięk pozytywny i dają pewną 
iskierkę nadziei, że prawda jednak istnieje ("Cywilizacja jest bełkoczącym 
zakłamaniem, miłość - milczącą prawdą"). Ale natychmiast okazuje się, że prawda, 
czyli Miłość "jest ślepa i dlatego obmacuje". Idee Gretkowskiej nie są jednorodne -
roztacza ona przed nami zarówno proste, malarskie wizje ("...w rezultacie nie będzie 
ważne, czy X kradł, czy Y cudzołożył. Nie będzie żadnych scen dantejskich z 
t łumem postaci. Zbawiona zaś będzie wyłącznie ochra, zieleń i róż indyjski i nikt, i 
nic więcej. Kropka.") nie pozbawiając jednak czytelnika przyjemności obcowania z 
głębszymi i bardziej rozbudowanymi rozważaniami: "Cierpi tylko sadysta, zadający 
zło wbrew sobie i sobie samemu. Masochista nurza się w bólu dającym mu rozkosz. 
Tak więc nie istnieje podział na sadystów i masochistów. Masochiści nie istnieją, 
istnieją wyłącznie sadyści dręczący samych siebie, dzięki czemu postępują na 
drodze doskonałości. Doskonalenie się jest przyjemnością, chociażby bolesną, co 
znaczy, że udręczony sadysta zadający cierpienie jest własnym masochistą i....". 

PRZEPRASZAM, że myślę źle o najnowszym dziele Manueli Gretkowskiej, ale 
jak twierdzi ona sama "Przecież nie myśleć o kimś źle, to w ogóle o nim nie myśleć". 

MANUELA GRETKOWSKA: "Kabaret Metafizyczny", Wydawnictwo WAB, Warszawa 
1994 

Edward Baset 
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STANISŁAW GAŁKOWSKI 

MISTYKA FIZYKI 
"Zobaczymy jak dwa filary dwudziestowiecznej fizyki - teoria kwantów i teoria 
względności zmuszą nas, by widzieć świat bardzo podobnie jak widzi go hinduista, 
buddysta czy taoista". 

'Tao Fizyki" Fridtjofa Capry również w Polsce okazał się bestsellerem. Powstała 
przed blisko dwudziestu laty książka amerykańskiego fizyka odegrała ważną rolę w 
kształtowaniu się ruchów typu New Age, głębokiej ekologii itp. 
Capra pierwszy dostrzegł rozległe religijno-światopoglądowe konsekwencje odkryć 
fizyki dwudziestego wieku. Odkrycia te odsłaniają nam świat znacznie bliższy filozofii 
religii Wschodu niż chrześcijańskiemu tomizmowi, bliższy tradycyjnemu myśleniu 
magicznemu niż światopoglądowi naukowemu, bliższy myśleniu gnostyckiemu niż 
chrześcijańskiej ortodoksji". Cytat ze wstępu Włodzimierza Pawluczuka dobrze 
oddaje zamierzenia autora, który pragnie wykazać, iż obraz świata wyłaniający się 
ze współczesnej fizyki jest bardzo podobny ( Capra używa też wyrazów "paralelny" 
lub "harmonizujący") z poglądami występującymi we wschodnim mistycyzmie. 

Książka składa się z trzech części: Droga fizyki, Droga wschodniego 
mistycyzmu, Podobieństwa. 

Część pierwsza przedstawia cechy charakterystyczne współczesnej fizyki, 
powtarzając w dużej części myśli Heisenberga, zawarte w jego dziele "Fizyka a 
filozofia" - książki, na którą Capra wielokrotnie się powołuje. Najważniejszą cechą 
współczesnej fizyki jest niemożność wyrażenia jej twierdzeń w języku potocznym. 
Język, którym posługujemy się na co dzień jest nie tylko niedokładny, ale całkowicie 
nieadekwatny, gdy chodzi o opis rzeczywistości atomowej i wewnątrzatomowej. 
Fizyk chcący przekazać swą wiedzę przy pomocy języka potocznego, a nie formuł i 
wzorów matematycznych, musi pogodzić się z faktem, że jego wypowiedź pełna 
będzie sprzeczności. Poza tym fizyka współczesna ukazała ograniczenia wiedzy 
racjonalno-abstrakcyjnej, która może dać tylko przybliżony obraz rzeczywistości. Jej 
przeciwieństwem jest wiedza mistyczna, która daje bezpośrednie doświadczenie 
rzeczywistości. Mimo to, "Chociaż fizyków głównie zajmuje wiedza racjonalna, a 
mistyków intuicyjna, oba typy wiedzy występują w obu dyscyplinach". 

W części drugiej autor przedstawia na czterdziestu stronach zasady hinduizmu, 
buddyzmu, "myśli chińskiej", taoizmu i zen. Skrótowa forma z konieczności 
powoduje, iż opis jest wybiórczy i zawiera bardzo dużo uproszczeń. W tekście 
często znajdujemy sformułowania typu: "Chińczycy wierzyli", "umysłowość 
zachodnia", "typowa dla umysłowości japońskiej" wskazujące na pewną 
schematyczność zawartych w książce omówień. Capra uważa jednak, że nie 
stanowi to przeszkody, gdyż wszystkie wymienione kierunki mają zasadniczą cechę 
wspólną: "Chociaż szkoły mistycyzmu wschodniego różnią się w wielu szczegółach, 
wszystkie podkreślają zasadniczą jedność wszechświata, co jest cechą główną ich 
nauk. Celem najwyższym ich adeptów - niezależnie czy są hinduistami, buddystami 
czy taoistami - jest uświadomienie sobie jedności i wzajemnego powiązania 
wszechrzeczy, wyjście poza koncepcje odrębnej, jednostkowej jaźni i 
zidentyfikowanie się z ostateczną rzeczywistością.(...) Dwoma podstawowymi 
aspektami tej sprawy są jedność i wzajemne powiązania wszystkich zjawisk oraz 
wewnętrznie dynamiczna natura wszechświata. "Dla wymienionych religii i 
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kierunków filozoficzno-mistycznych świat, z którym stykamy się za pomocą naszych 
zmysłów, jest jedynie złudzeniem przesłaniającym prawdziwą rzeczywistość. 

Najważniejszą jest część trzecia - "Podobieństwa". Chociaż główna teza została 
przedstawiona już na początku książki, dopiero tu Capra przedstawia bogaty 
materiał ilustrujący jego przekonania. 

Teoria kwantów pokazuje wzajemne powiązania wszystkich elementów 
wszechświata, odkrywa świat nie jako zbiór ciał fizycznych, a jako gęstą sieć "relacji 
między różnymi częściami ujednoliconej całości. Tak samo spostrzegają świat 
wschodni mistycy." I tu znajdujemy kolejne wspólne cechy współczesnej fizyki i 
wschodniego mistycyzmu: koncepcja czasoprzestrzeni, relatywizacji pojęcia czasu 
oraz wszystkich wymiarów przestrzeni, sprowadzenie ich do "subiektywnej roli 
elementów języka". Oddziaływania cząstek elementarnych można interpretować w 
taki sposób, iż nie sposób im przypisać żadnego kierunku upływu czasu, czyli "nie 
ma żadnego PRZED ani PO, a więc żadnej przyczynowości.(...) Podobnie wschodni 
mistycy twierdzą, że przekraczając czas wychodzą również poza świat przyczynowo 
- skutkowy." 

Współczesna fizyka przedstawia materię nie jako bierną i statyczną, lecz będącą 
w nieustannym ruchu, dynamiczną: "Uznanie, że przedmioty fizyczne i zjawiska są 
chwilowymi przejawami znajdującej się u ich podstawy całości, jest nie tylko 
zasadniczym elementem kwantowej teorii pola, ale również opoką wschodniego 
światopoglądu." W kwantowych teoriach pola odróżnienie cząstek od otaczającej je 
przestrzeni traci swój pierwotny sens, a "próżnię uznaje się za dynamiczną wielkość 
o pierwszorzędnej ważności". Capra powołuje się na słowa Einsteina, że "jedyną 
realnością jest pole, materia zaś jest jedynie obszarami przestrzeni o szczególnych 
właściwościach pola". Koresponduje to z ideami filozofii chińskiej, traktującej Wielką 
Próżnię jako źródło wszelkiej rzeczywistości. "Można więc Próżnię mistyków łatwo 
porównać z polem kwantowym fizyki cząstek". 

Imponująca (dla laika) erudycja Capry dotycząca współczesnej fizyki i dobre 
rozeznanie w pismach mistyków Wschodu, silnie kontrastuje z - nazywając rzecz 
delikatnie - brakiem wiedzy, gdy chodzi o dzieje kultury, a zwłaszcza filozofii 
europejskiej. Odnosi się wrażenie, iż według Capry, od czasów Heraklita, aż do 
Kartezjusza nic ciekawego się nie działo w naszym kręgu kulturowym. Jedynym 
chyba myślicielem z tego przedziału czasowego przywołanym przez Caprę jest św. 
Tomasz, którego cytuje za..."Science and Civilisation in China". To, co Capra uważa 
za "filozofię, naukę i kulturę Zachodu", ogranicza się w jego ujęciu do paradygmatu 
kartezjańsko-newtonowskiego, pomija natomiast cały dorobek średniowiecza i 
większość dorobku myśli starożytnej. Dlatego też często zdarza się przeciwstawiać 
"myśli zachodniej" idee, które w niej od wieków występują, a które Capra uważa za 
typowe tylko dla "wschodniej mistyki". Na przykład czyni zarzut "myśli zachodniej", iż 
nie uwzględnia dynamicznej jedności wszechświata, przeciwstawiając im słowa 
Kriszny z "Bhagawadgity": "Gdybym nie spełniał czynu, cały ten świat uległby 
zagładzie". Jest to może zarzut uzasadniony wobec Oświecenia z jego Bogiem -
zegarmistrzem, ale nie np. wobec św. Tomasza, który nauczał, iż Bóg nieustannie 
podtrzymuje świat w istnieniu aktem swojej woli. Podobnie jest ze stwierdzeniem: "w 
przeciwieństwie do większości religii zachodu, w hinduizmie (...) ciało zawsze 
uważano za integralną część człowieka, która wraz z duchem tworzy całość". 
Pogląd ten może być uważany za słuszny tylko wtedy, gdy pojęcie "religie Zachodu" 
ograniczy się do nurtów utożsamiających, za Kartezjuszem, człowieka z jaźnią 
myślącą, lecz nie np. z Kościołem katolickim głoszącym naukę o zmartwychwstaniu 
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ciał, gdyż dopiero ciało i dusza razem stanowią pełnego człowieka. Podobnych 
potknięć można znaleźć wiele. 

Kluczowym zagadnieniem, jakie trzeba podjąć analizując 'Tao fizyki", jest 
prawomocność zestawiania i porównywania na jednej płaszczyźnie dwóch tak 
diametralnie różnych dziedzin, jak nauka i mistyka. Capra uważa, że można tego 
dokonać, gdyż "Obie są zapisem badań natury wszechświata", pomijając zasadnicze 
różnice między tymi sferami. Problem leży w "przekazywalności" doświadczenia 
mistycznego i wyników eksperymentów fizycznych. Językiem, jakim posługuje się 
współczesna fizyka, są symbole i wzory matematyczne, z których każdy ma swoje 
ściśle określone znaczenie. Są one intersubiektywnie przekazywalne i sensowne, 
choć przekaz ten ograniczony jest do wąskiej grupy specjalistów. Próby wyrażenia 
tego sensu w języku potocznym są - jak to już wielokrotnie zauważono - tylko 
pewnym przybliżeniem, dla laika będą one pełne paradoksów. Doświadczenie 
mistyczne zaś z istoty swojej jest nieprzekazywalne, "mową" mistyki jest milczenie, 
gdyż dotyczy ona sfer wymykających się werbalizacji. Teksty mistyczne nie opisują, 
a co najwyżej pokazują drogę, jaką trzeba przejść, aby doświadczyć tego samego 
przeżycia, są wiec podobnie pewną interpretacją, nie oddającą "istoty rzeczy". 
Dlatego podobieństwo polega na podobnym brzmieniu przytoczonych cytatów, 
dotyczy werbalizacji, a więc pewnych interpretacji obu tych dziedzin, a nie tego, co 
stanowi ich istotę, która "z definicji" jest nieporównywalna. Jedyne, co naprawdę 
łączy, to fakt, że obie te dziedziny odrzucają "potoczne", "codzienne" spojrzenie na 
świat, że widzą go inaczej, niż zwykli zjadacze chleba, lecz ani charakteru tych 
podejść, ani ich wyników nie da się porównać. Capra poniekąd zdaje sobie z tego 
sprawę, gdy pisze: "Rzeczywistości wschodniego mistyka nie powinno się 
interpretować z polem kwantowym (...).Niemniej jednak intuicja stojąca za fizyczną 
interpretacją subatomowego świata w kategoriach pola kwantowego jest blisko 
spokrewniona z intuicją wschodniego mistyka". Jak jednak porównać intuicje? 
Przedmiotem porównania nie może być fizyka i mistyka, ani ich "intuicje", a potoczna 
werbalizacja teorii fizycznych i werbalizacja doświadczenia mistycznego. 

Capra porównuje jednak fizykę z mistyką. Uważa taki zabieg za uprawniony, 
gdyż sam nadaje fizyce niezwykle szeroki zasięg uprawnień. Jego fizyka zastępuje 
kosmologię filozoficzną, a nawet światopogląd, metafizyka zaś jest prostym 
uogólnieniem danych fizyki. Mimo mistycznych zapędów, Capra reprezentuje 
"twardy" pozytywizm: "Matematyczna struktura teorii kwantów została 
przetestowana niezliczoną ilość razy i jest obecnie powszechnie akceptowana jako 
konsekwentny i wierny opis wszystkich zjawisk atomowych. Natomiast werbalna 
interpretaqa, tj. - metafizyka teorii kwantów stoi na daleko mniej solidnym podłożu. 
Faktem jest, że fizycy przez ponad czterdzieści lat nie byli w stanie wypracować 
jasnego metafizycznego modelu". 

Trudno przesądzić o wartości dzieła Capry, nie do końca jasne jest też jego 
przesłanie. Gdyby poprzestał na prostej konstatacji "podobieństwa brzmieniowego" 
między fizyką współczesną, a systemami medytacyjnymi Wschodu, i wyprowadził z 
tego wniosek, że przy uprawianiu fizyki przydatne jest pewne obycie z mistyką, 
trudno byłoby się z nim nie zgodzić. Gdy jednak wysnuwa z tego wniosek o 
wyższości "myśli wschodniej" nad "zachodnią" lub o obaleniu przez fizykę jakiegoś 
światopoglądu, jest to już zwykłe nadużycie metodologiczne, tym bardziej, że 
interpretacji wyników współczesnej fizyki można dokonać ( i przeważnie dokonano ) 
na gruncie większości systemów filozofii europejskiej. 
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FRIDTJOF CAPRA: Tao fizyki. W poszukiwaniu podobieństw między fizykq 
współczesną a mistycyzmem Wschodu', tłum. Paweł Macura, Zakład 
Wydawniczy 'Nomos', Kraków 1994. 

Stanisław Gałkowski 
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ESTERA LOBKOWICZ 

CZY PASCAL BYŁ APOSTOŁEM NEW AGE? 
Za największego proroka New Age uważa się powszechnie amerykańskiego 

fizyka i filozofa Fridtjofa Caprę. W swoim najgłośniejszym dziele - "Punkcie 
zwrotnym" - stawia tezę, że dla ludzkości nastał obecnie czas radykalnych zmian, 
czego głównymi oznakami są: koniec ery paliw kopalnych, zmierzch patriarchatu 
czyli absolutnej dominacji mężczyzn w społeczeństwie oraz upadek paradygmatu 
newtonowsko -kartezjańskiego. Zwłaszcza to ostatnie wydarzenie ma kolosalne 
znaczenie dla kształtowania się światopoglądu współczesnego człowieka. 

Od XVII w. w pojmowaniu świata dominował sposób oparty na empiryzmie 
Bacona, fizyce Newtona i filozofii Kartezjusza. Najsłynniejszym zdaniem tego 
ostatniego jest: "cogito ergo sum". Pogląd ten ogranicza istotę człowieka, jego 
jestestwo, jedynie do myślenia. Tym samym czyni rozum, oddzielony od ciała i od 
duszy, autonomiczną wartością, jedyną miarą wszechrzeczy. Tak zapoczątkowany 
został racjonalistyczny, oświeceniowy nurt, który zdominował współczesną 
cywilizację. Dominacja ta, zdaniem Capry, jest źródłem dzisiejszych kryzysów 
ludzkości: katastrofy ekologicznej, zagrożenia nuklearnego, postępującej alienacji 
wewnątrz społeczeństw, wzrastającej przestępczości i agresji, konfliktów zbrojnych 
itd. itd. 

Odkrycia XX-wiecznych fizyków: Einsteina, Bohra, Plancka, Heisenberga, 
Pauliego czy Schroedingera pokazały nieprzydatność teorii Newtona. Cały gmach 
dotychczasowej fizyki runął w gruzach, czas i przestrzeń okazały się względne. 
Odkrycia te zmusiły ludzkość do przewartościowań także w innych dziedzinach 
życia oraz do zmiany światopoglądu w ogóle. Analizując ten proces Capra doszedł 
do wniosku, że paradygmat newtonowsko - kartezjański został już nieodwołalnie 
pogrzebany. Cywilizacja, aby wydobyć się z zapaści, musi go zastąpić nowym 
sposobem myślenia, opartym (w ogólnym zarysie) na tych wartościach, które w 
religii taoistycznej odpowiadają żeńskiemu pierwiastkowi "jin". 

Dzieło Capry przyjęte zostało z entuzjazmem, zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie okrzyknięto je nawet książką dekady lat 80-tych. Krytyka 
amerykańska coraz śmielej zaczęła wyrażać też przekonanie, że odrzucenie 
Newtona i Kartezjusza nieuchronnie prowadzić musi do przyjęcia czegoś, co 
nazywać zaczęto New Age (chociaż sam Capra nigdy się za "new age'owca" nie 
uważał). 

Tymczasem istniał już wcześniej człowiek (notabene współczesny 
Kartezjuszowi), który odrzucił filozofię Kartezjusza, a na dodatek był (podobnie jak 
Capra) i fizykiem, i filozofem. Wiele jego konstatacji jest wspólnych przemyśleniom 
Capry, tyle że są one o trzy stulecia wcześniejsze. Świat, któremu rzucił wyzwanie 
ów człowiek, zastosował się do rady Epikteta, że najlepszą bronią jest ignorancja - i 
poszedł zupełnie inną ścieżką, nie wydeptaną przez Bacona, Newtona i 
Kartezjusza. Ów samotny bojownik nazywał się Blaise Pascal. 

Cóż za głupstwa?! - zakrzykną niektórzy. "Klerykał" Pascal miałby mieć coś 
wspólnego z "apostołem New Age" Caprą? 

A jednak... przyjrzyjmy się niektórym podobieństwom w myślach tych obydwu 
fizyków i filozofów. 
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Po pierwsze: Pascal nie musi czekać na odkrycia Einsteina i innych, aby 
wykazać bezradność fizyki newtonowskiej wobec wielkości największych i 
najmniejszych. Ta właśnie konstatacja, tyle że wzmocniona wynikami badań XX-
wiecznych fizyków, będzie punktem wyjścia dla rozważań Capry. 

Po drugie: w swoich "Myślach" Pascal pisze: "Wszystko jest jedność, wszystko 
jest rozmaitość. Ileż natur w naturze człowieka!" Czyż nie przypomina to holistycznej 
koncepcji, której hołduje Capra, a która przekreśla analityczny, skrajnie 
mechanistyczny sposób rozumowania Kartezjusza? 

Po trzecie: Pascal pisze: "Najmniejsze poruszenie oddziaływa na całą naturę; 
morze całe zmienia się od jednego kamyka. Tak w łasce najmniejszy uczynek 
wpływa przez swoje następstwa na wszystko. Wszystko jest zatem ważne". Tak 
samo postrzega świat Capra, który wychodząc od teorii kwantów, pokazuje 
wzajemne powiązanie wszystkich elementów wszechświata jako gęstej sieci "relacji 
między różnymi częściami ujednoliconej całości". 

Po czwarte: Pascal zwierza się: "Nie podzielam zgoła nadmiaru jakiejś cnoty, jak 
na przykład męstwa, jeśli nie widzę równocześnie nadmiaru cnoty przeciwnej, jak u 
Epaminondasa, który miał nadzwyczajne męstwo i nadzwyczajną łagodność. 
Inaczej nie znaczy to wznosić się, ale spadać. Człowiek nie pokazuje swej wielkości 
przez to, iż pozostaje na jednym krańcu, ale przez to, że dotyka dwóch naraz i 
wypełnia przestrzeń między nimi." Tym samym Pascal przypomina nam, że jedną z 
czterech cnót kardynalnych chrześcijaństwa jest umiarkowanie. Ów umiar jest też 
podstawą koncepcji równowagi - dynamicznego balansu pomiędzy dwoma 
pierwiastkami: "jin" i "jang" - która przez Caprę uznana została za warunek 
prawidłowego funkcjonowania wszelkich organizmów. Kryzys współczesnej 
cywilizacji, jego zdaniem, jest wynikiem naruszenia tej równowagi. 

Po piąte: w całej swojej twórczości Pascal występował przeciw wszechwładzy 
rozumu, uważając ją za zabobon: "Ostateczny krok rozumu to uznać, że istnieje 
nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają; wątły jest, jeśli nie dosięga tej 
świadomości". W wywiadzie dla "Przeglądu Powszechnego" (1/1991) Capra 
wypowiada się dość podobnie: "w nauce wcale nie mamy do czynienia z prawdą, 
lecz - jedynie - z pewną konwencją, z pewnym przybliżonym (a więc ponad wszelką 
wątpliwość nie w pełni prawdziwym!), wielce umownym obrazem rzeczywistości. 
Wszak nauka jest tylko jedną z wielu dróg wiodących do poznania. Tak jak już 
wielokrotnie mówiłem, byłbym nawet skłonny uznać to za pewnego rodzaju 
kryterium, odróżniające dobrego naukowca od złego. Dobry uczony wie, że 
uprawiając swoją dziedzinę ma do czynienia zaledwie z przybliżeniem; zły -
wypowiadane przez siebie twierdzenia bezkrytycznie uznaje za prawdy absolutne 
(...) NAUKA NIE ZAJMUJE SIĘ PRAWDĄ (podkreślenie Fridtjofa Capry); wiara, że 
tak jest, dla mnie jest współczesnym przesądem". 

W tym samym wywiadzie Capra zauważa, że oprócz poznania naukowego czyli 
rozumowego "mamy też poznanie intuicyjne oraz poznanie poprzez prawdy 
objawione. Oba te sposoby poznania poprzedzały naukę, ona z nich obu wyrosła 
(...) Zdając sobie sprawę z ewolucji sposobów poznania można powiedzieć, że 
prawa natury są zarazem metaforą jak i przetworzeniem głosu bóstwa. W tym 
sensie nauka ma głębokie najpierw magiczne, potem religijne korzenie, nikt nie jest 
w stanie temu zaprzeczyć". 

Pascal, sam z wykształcenia matematyk i fizyk, który dokonał przełomowych 
odkryć w dziejach nauki, w pewnym momencie zdał sobie sprawę z ograniczoności 
rozumu. Schylił czoło przed Tajemnicą. Nad poznanie naukowe postawił wyżej 

F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 277 



poznanie poprzez prawdy objawione. Nauka nigdy bowiem nie mogła - i nie może -
odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: o sens ludzkiego życia. Tej odpowiedzi 
może udzielić jedynie wiara. Pascal odnalazł ją w chrześcijaństwie. Tytuł niniejszego 
tekstu jest, oczywiście, prowokaq'ą. 

Estera Lobkowicz 
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MARCIN PIESZCZYK 

ŻYDZI, NARÓD WYBRANY. POLSKA, ZIEMIA 
OBIECANA 

"Gdym leżał chory, pokazał mi się piękny człowiek z brodą, a kiedym oczy otworzył, 
to mi się w nich rozświeciło. Rzekł do mnie ów człowiek: Pójdziesz ty do Polski.(...) 
A jam odpowiedział: a jak pójdę do Polski, kiedy języka nie rozumiem, mam fortunę 
w tym kraju, mam żonę młodą, która ze mną nie będzie chciała iść? Odpowiedział 
na to: idź ty wprzódy, a ona potem pójdzie, a choć będziesz różnie prześladowany, 
nie bój się nic, miej ufność we mnie." IM - takie widzenie miał Jakub Lejbowicz Frank 
(1720-1791) w Salonikach, gdzie działał w sekcie donmeńczyków, czyli apostatów, 
utworzonej przez wyznawców Sabbataja Cwi (1626-1674), "proroka" żydowskiego, 
który przeszedł na islam. Lejbowicz wrócił w 1754 roku do Rzeczpospolitej, gdzie na 
Podolu skupił wokół siebie małą grupkę wyznawców. Zawiedli się jednak ci, którzy 
liczyli, że Frank kontynuować będzie dzieło Sabbataja Cwi. Choć przyjął imię 
mesjasza - drugiego wcielenia Sabbataja, to jego nauki diametralnie odbiegły od 
ideowego pierwowzoru. 

Celem Franka była zmiana położenia Żydów, a że największa ich liczba 
mieszkała w Polsce, zaczął on swoje nauki od tej właśnie diaspory. Szybko stał się 
sławny, a jego teorie głośne nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i w Niemczech, 
Czechach, na Węgrzech i Wołoszczyźnie. Gdzie leży źródło jego ogromnej i 
"świętej" niemalże popularności, i to wśród nacji, która nie jest skłonna do 
przyjmowania jakichkolwiek nowinek, szczególnie w warstwie religijno-obyczajowej, 
a jeśli już porzuca chwilowo tradycję, to czyni to niechętnie i bez większego 
entuzjazmu? Można zaryzykować twierdzenie, iż idee Franka, jak w żadnej chyba 
sekcie, były silnie zdeterminowane celami praktycznymi, (politycznymi?). 

Ambicją Franka było zmienić świadomość Żydów polskich, by nimi rządzić. Był 
on zdania, że dotychczasowa izolacja Żydów szkodziła im samym, dlatego prymat 
uzyskała u niego teoria, iż trzeba budować Królestwo Niebieskie Tu (czyli w Polsce) 
i Teraz (w ówczesnym XVIII w.), a nie w Palestynie i w bliżej nie określonej 
przyszłości. Oczywiście nie zrezygnował on z koncepcji mesjasza, który miałby 
pomóc Narodowi Wybranemu w spełnieniu najważniejszej obietnicy zawartej w Biblii, 
ale mesjasz ten już się pojawił - był nim sam Jakub Frank (tezy o własnym 
posłannictwie stały zresztą w sprzeczności z innymi jego wypowiedziami, według 
których miał być 'tylko człowiekiem". W ten sposób bronił się przed zarzutami, że 
jako wysłannik Boży nie ingeruje w zło, nie czyni cudów itp. Brak przepływu 
informacji pozwalał Frankowi na prowadzenie kilku, często sprzecznych ze sobą, 
"polityk" jednocześnie.) 

Odrzuceniem wizji Palestyny jako Ziemi Obiecanej oraz Talmudu jako 
postscriptum do Biblii, Frank rozpoczął wojnę z tradycyjnym odłamem polskiego 
żydostwa, w tym z całym niemalże ortodoksyjnym duchowieństwem. Na tym polegał 
plan kabalistów, którym zaczął przewodzić: zbuntować żydowski plebs przeciwko 
rabinom, aby zająć ich miejsce. Na czym polegała różnica między kabalistami 
Franka a talmudystami (czyli obrońcami Talmudu)? Oto jak wyjaśnia ją ks. Pikulski: 

"Talmudystowie całą swoją zasadzali doskonałość na powierzchownych 
uczynkach, jakie były ceremonie Mojżeszowego Prawa, koszerowanie, szabasu 
ścisłe przestrzeganie i innych świąt. Kabalistowie zaś zasadzali się na to, iżby jak 
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najgłębiej poznawali Boga i jego tajemnice wyrażone w Piśmie S." 121. Zdaje się 
jednak, iż działania Franka i jego wyznawców z góry były skazane na 
niepowodzenie, gdyż "Zawsze jednak w synagogach więcej mogli talmudystowie z 
tej przyczyny, że byli przełożeni w synagogach, w ich mocy było prawa stanowić, 
nieposłusznych wyklinać z synagogi i innymi sposobami karać. Kabalistowie zaś nie 
mogli się mieścić między niemi na urzędach jako przeciwnicy ich zdaniu." /3/. 

Frank musiał zjednać sobie sojusznika i to silniejszego niż grupa talmudystów; 
ostatecznie znalazł go w...Kościele katolickim (zbliżenie do chrześcijaństwa to 
główna różnica w stosunku do działań Sabbataja, który otworzył ruch żydowski na 
nauki Mahometa). Frankiści poprosili mianowicie biskupa kamienieckiego, Mikołaja 
Dembowskiego o rozsądzenie sporu z talmudystami. Dysputa teologiczna z 1757 
roku, zwana Lwowską, zakończyła się potępieniem Talmudu przez sąd biskupi oraz 
potwierdzeniem (co nie może dziwić w przypadku wyznawców Chrystusa!), iż 
"Proroctwa wszystkich proroków o przyjściu Mesjasza już się spełniły" /4/. Był to 
jeden z siedmiu punktów, jakie Frank przedstawił rabinom do zaakceptowania (nie 
sprecyzował jednak, że za mesjasza, który zstąpił na ziemię, uważał nie Jezusa, ale 
siebie). Niewątpliwie niektóre z punktów były pisane katolicką ręką i musiały się 
wydać rabinom czystą herezją: w piątym np. mowa jest o Trójcy Przenajświętszej 
(choć nie chodzi tu o Trójcę chrześcijan), w szóstym - o chrzcie, w siódmym zaś 
Frank, wykorzystując ówczesne obiegowe poglądy, oskarżył talmudystów o rytualne 
mordowanie chrześcijańskich dzieci. Zwycięstwo Franka było połowiczne - za 
poparcie biskupów i list żelazny od Augusta III musiał się ochrzcić, a tym samym 
porzucić judaizm i poddać się prawom powszechnym (Żydzi podlegali specjalnej 
jurysdykcji, ich samorządy były de facto niezależne). 

Co Frank chciał osiągnąć, a co osiągnął? Chciał przede wszystkim pokonać 
dotychczasową elitę diaspory żydowskiej, a jednocześnie otworzyć ją na całe 
społeczeństwo. Polska, przy sporadycznych prześladowaniach, była rajem dla 
Żydów, ale do czasu, gdy okazało się, że jej struktura społeczna zaczęła ich 
ograniczać. Na zachodzie Europy, gdzie stan mieszczański rósł w siłę, diaspory 
zaczęły odgrywać kluczową rolę w bankierstwie, handlu czy transporcie, czynnie 
włączając się w życie społeczeństw. W Rzeczpospolitej "nie-szlachcic" wciąż 
znaczyło "obywatel drugiej kategorii". Żydzi byli z góry skazani na odgrywanie roli 
karczmarzy, owych "Jankielów" czujących że są gorszymi, nawet od tych, których 
trzymali w kieszeni. Frank dawał nadzieję biednym Żydom, czyli większości. Stał się 
mesjaszem, który walczy z bogatymi, czyli z rabinami oraz z "panami", czyli 
Polakami. Czegóż chcieć więcej? 

Paradoksalnie, największym wrogiem Franka okazała się sława - Kościół 
zaniepokojony jego mesjańskimi ambicjami skazał go w 1760 roku na odosobnienie 
na Jasnej Górze. Franka uwolniły dopiero trzynaście lat później wojska rosyjskie; 
Jakub Lejbowicz natychmiast przeniósł się z garstką wyznawców do Brna 
Morawskiego, a potem do Offenbachu, gdzie umarł w 1791 roku. 

Kim był Frank i jaki wywarł wpływ na polskie żydostwo? Zdaniem Jana 
Doktóra/5/, mógł zapoczątkować polski mesjanizm romantyczny (nie zapominajmy, 
że babka Mickiewicza była frankistką). Być może jak na swoje czasy Frank nie był 
nikim wyjątkowym, jeśli np. porównać jego nauki z teoriami prowincjała 
franciszkańskiego, Wojciecha Dembołęckiego, który pisał, iż "Pan Bóg powołał 
Polaków jako naród niegdyś machabejski do stłumienia złości heretyckiej"/6/. Czyż 
nauki Franka nie były po prostu projekcją sarmackiego mesjanizmu na żydowskich 
mieszkańców Sarmacji? Jedno jest pewne, Frank zainicjował żydowski ruch 
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asymilacyjny, który rozwinął się w postaci haskali dopiero w Niemczech końca XVIII 
wieku pod przewodnictwem Mosesa Mendelssohna. 

'Trzeba iść w ciemność, bo dopiero z ciemności widzieć światło można"/7/ -
mówił Frank, grzesząc i przez grzech idąc ku zbawieniu. 

Marcin Pieszczyk 

Przypisy: 
1 - A.Kraushar- "Frank i frankiści polscy", t, Kraków 1895 
2 - G.Pikulski - "Zhść żydowska, czyli wykład talmudu i sekt żydowskich", Lwów 1760 
3 - jw. 
4 - por. 1 
5 - J.Doktór- "Jakub Frank i jego nauka", PAN, Warszawa 1991 
6- W.Dembołęcki- "Wywód jedynowłasnego państwa świata...", Warszawa 1633 
7- "Księga Słów Pańskich w Brunnie mówionych", rękopis Biblioteki Jagiellońskiej. 

FRONDA JESIEŃ / ZIMA 1994 
281 



MARCIN BACZYŃSKI 

SZPITAL 
W malutkiej, ale eleganckiej poczekalni pacjenci liczyli muchy na suficie. 

Sześć osób siedziało na drewnianych ławkach, udając, że poza owadami nic ich nie 
interesuje. Wszyscy byli w podeszłym wieku. Nie chodziło o muchy. Wierzyli, jak 
dzieci, że nie widząc, nie są widziani. Do tego wciąż próbowali przechytrzyć sąsiada 
i niedostrzeżenie zajrzeć mu w twarz... 

Nagle spotkały się spojrzenia dwóch mężczyzn i nie wypadało dłużej 
milczeć. Młodszy, niewielki, chudy i anemiczny, poprawił na spoconym nosie okulary 
i rzekł: - Teraz pan? 

Niby zapytał, niby stwierdził, zaczerwienił się i dodał: - Pan nieźle wygląda. 
- Teraz pan - uśmiechnęła się w otwartych drzwiach ubrana na biało 

dziewczyna. Siwy, dobrze zbudowany mężczyzna, nie miał czasu odpowiedzieć na 
komplement. Wszedł do gabinetu i zamknęły się za nim drzwi. 

Lekarz zabawnie marszcząc brwi, energicznym krokiem wybiegł na 
spotkanie. - Raczek nieboraczek, raczek nieboraczek... - powtarzał śmiejąc się. 
Klepał siwego 
mężczyznę po ramieniu, aż wreszcie poważnie spojrzał mu w oczy. - Skazany! Tak, 
proszę sznownego, skazany na śmierć. Przedtem pomęczymy się trochę. Ale 
niedługo. 
Wszystkiego dwa, trzy miesiące. 

- Za co? - siwemu mężczyźnie zadrżał głos. 
- Jak to za co? 
Lekarz znów zmarszczył krzaczaste brwi, podszedł do stolika i podniósł 

nad głową zdjęcie. Nie przyglądał mu się pod światło, jak to zazwyczaj czynią 
lekarze. Po prostu podniósł zdjęcie, aby wszyscy mogli je dobrze zobaczyć. Jego 
koledzy potakująco kiwali głowami. 

- Jak to za co? - powtórzył ironicznie. - Czy tosznownego? 
- Nigdy tego nie widziałem. 
- Nie widział. Jak sznowny sobie życzy. A jednak my wiemy czyje to. Czyj 

to raczek nieboraczek. U sznownego znaleziony, więc chyba nie mój. Jest zdjęcie, 
jest dowód rzeczowy. Złośliwy raczek nieboraczek. Nieładnie, bardzo nieładnie. Nie 
podejrzewaliśmy. Elegancki, dobrze wyglądający mężczyzna. A tu bęc! taka 
siurpryza! takie znalezisko! Dwa miesiące, panie Albercie, góra dwa. 

- Albo trzy - wyszeptał Albert bladymi wargami. 
- Co pan nam tu będziesz oczy mydlił!!! - zerwał się młody lekarz i krzyknął 

z oburzeniem. - Pana, czy nie pana? Jeśli pana, to pana. Wyrok wydany. 
- Prawo, drogi sznowny Albercie - t łumaczył pierwszy lekarz, jednocześnie 

starając się uspokoić młodego kolegę. Zmarszczył krzaczaste brwi, a uniesioną ręką 
nakazywał milczenie. Nie ulegało wątpliwości, że jest tu sędzią najwyższym. - Takie 
jest prawo. My tu tylko jak sługi. W książce napisano "śmierć", to śmierć. 

- Ale skąd u mnie... Skąd u mnie taki nowotwór? - Albert patrzył błagalnym 
wzrokiem, jakby odpowiedź mogła być jednocześnie ratunkiem. 

- Toteż ja się pytam - zdziwił się lekarz, a jego twarz wyrażała szczere 
zatroskanie. - Sam zachodzę w głowę - objął Alberta ramieniem, zmuszając do 
wspólnej przechadzki. 
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- Pan, człowiek zamożny, wykształcony, wzorowy mąż i ojciec trojga dzieci. 
Kto by się spodziewał? Może nawet pan nie przypuszczał. Gotów jestem 
uwierzyć. A jednak zdjęcie, to zdjęcie. Dowód niezbity, wobec którego szanowne 
zaprzeczenia będą bezskuteczne. Uprzedzam. 

Zatrzymał się, wziął Alberta za ramiona i potrząsnął nim. - Odwagi! 
Odwagi!!! - powtarzał, gdy tymczasem pielęgniarka podeszła do Alberta z ty łu i 
czule 
pogładziła jego siwe włosy. 

W pierwszej chwili Albert nie poczuł tego. Kiedy spojrzał na nią zdziwiony, 
lekarz trzeci - najgrubszy, z rozlaną na karku szczerą i dobroduszną twarzą -
pospieszył z wyjaśnieniem: 

- Zosia ma takie dobre serce. Ona się lituje proszę pana. Ona się z panem 
nawet umówi. Z dobrego serca, jak mówię. Nie chodzi tu o żadną nekrofilię. 

Albert odskoczył jak oparzony i z przerażeniem spojrzał na dziewczynę. 
'Tak jakbym to ja była trupem" - pomyślała Zosia, ale uśmiechnęła się. Prześlicznie 
się 
uśmiechnęła i powiedziała: - A jednak pójdziemy kochanie za parawanik, zdejmiesz 
spodenki, potem majteczki i Zosia zrobi ci kuj, kuj. 

- Nie on Zosi, ale Zosia mu kuj, kuj - śmiał się lekarz trzeci trzęsąc grubym 
cielskiem jak galaretą. 

-1 żeby tak skończył taki człowiek - powtarzał w zadumie lekarz pierwszy. -
Czołowa postać naszej elity. W młodości hulaka... przypuszczam - karcąco 
zmarszczył krzaczaste brwi. - Ojciec przynajmniej trojga dzieci. A teraz mając przed 
sobą taką kobietę jak Zosia, może tylko wypiąć się do niej gołym tyłkiem. 

- Miał pan pecha, miał pan pecha - zadumał się lekarz drugi. - Gdyby nie 
to feralne zdjęcie, jeszcze przez dwa miesiące nic byśmy nie wiedzieli. Chociaż z 
drugiej strony prawda zawsze wyjdzie na jaw. 

Kiedy Albert wyszedł zza parawanu, w gabinecie był już tylko lekarz 
pierwszy. Zosia puściwszy oczko też się oddaliła. Lekarz był poważny, zamyślony, 
choć figlarne 
iskierki nadal błyskały w jego oczach. Siedział przy stole, głowę oparł na ręku i 
patrzył. Patrzył na Alberta, ale wyglądało jakby sięgał wzrokiem znacznie dalej, 
może 
nawet poza mury szpitala... hen, hen. Gdzieś w przeszłość albo gdzieś w 
przyszłość. Nie wiadomo gdzie. 

Aż Albert poczuł się nieswojo. Wolał jednak patrzeć na lekarza, niż na 
dziwne, zupełnie mu nieznane aparaty, których monitory groźnie spoglądały w jego 
stronę. 

Postanowił wziąć się w garść, odparować atak, przejąć iniqatywę. Zdobyć 
się na jakiś bunt. Ale to fatalne zdjęcie. Jak przekonać doktora, że to nieprawda, 
pomyłka. Może ktoś podrzucił, podmienił. Przecież miał wielu wrogów, a 
przynajmniej ludzi mu nieżyczliwych. 

- Kochany - przemówił wreszcie lekarz zmęczonym głosem, wciąż patrząc 
w nieokreśloną dal. - Kochany, przecież obaj dobrze wiemy, jak jest. Zbliżamy się do 
horyzontu i z każdym krokiem jesteśmy coraz mniejsi. Z początku nic nas nie 
krępuje. Ale potem, w miarę zbliżania się do horyzontu, kiedy niebo coraz bardziej 
zbiega się z ziemią, kurczymy nasze ciała, marszczymy, przygarbiamy tak, że aż 
nieraz trzeba się laską podeprzeć, żeby nie upaść na pysk. Wreszcie i podpieranie 
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nie pomaga. Coraz mniejsi, mniejsi, malutcy...Inni już nas nie dostrzegają. Nie 
jesteśmy nikomu potrzebni. 
Spokojnie możemy zająć się już tylko naszym kurczeniem, zbieganiem w punkcik. 
Aż wreszcie horyzont jest nasz. Stajemy się błękitem i czarną ziemią i niczym, z 
postawionym obok zniczem. 

Lekarz zaśmiał się. Natychmiast powrócił jednak do tonu jakim aktorzy 
recytują wiersze. - Nie umieramy, bo już nas nie ma. Tylko inni płaczą, bo zauważyli 
brak. Zauważyli, ponieważ ubabrali ręce grudką rzuconej ziemi... Tak się musi stać, 
sznowny Albercie - dodał po chwili zamyślonym głosem. 

- Pan jest artystą? 
- Chciałem. Bardzo nawet chciałem, ale artystów dziś nie potrzeba. 

Zostałem lekarzem. 
- To było piękne - wzruszył się Albert. 
- Specjalnie dla sznownego. 
Przez chwilę trwała cisza, potem lekarz zaczął się chichrać, aż wreszcie 

przemówił: - Pan myśli, że ja jestem... przepraszam za ten śmiech, ale mnie to 
bawi, a więc myśli, że jestem cynik. Ale... 

Lekarz śmiejąc się chwycił dłoń Alberta, podniósł ją, jakby do pocałunku, 
tak że Albert nawet się przestraszył w pierwszej chwili; jednak lekarz odwrócił d łoń, 
śmiał się i naśladował Cygankę: - Lekarz prawdę ci powie. Tak synu. Lekarz 
wszystko o tobie wie. 

- A wie pan co, Albercie - lekarz znów stał się poważny. - Wie pan, że ja 
bardziej niż artystą chciałem zostać prokuratorem. Przyprowadzają panu 
przestępców, 
wynajdują odrażających zbirów spod ciemnej gwiazdy, a pan wydaje wyrok. Bez 
żalu, bez skrupułów, wyrzutów sumienia. Wieczorem zasypia pan snem 
sprawiedliwego. Lekarz nie ma tego komfortu. Zadaje sobie źle postawione pytania, 
szuka odpowiedzi, które nie istnieją, nie może zasnąć, nachodzą go koszmary. 
Nawet ksiądz jest w lepszej sytuacji. Wierzy, że wszyscy są grzeszni, więc umierają 
zasłużenie. 
Poza tym jeśli Chrystus odkupił nas na krzyżu, wielu zostanie zbawionych. 
Naprawdę łatwiej być księdzem, a jeśli już lekarzem, to w epoce, kiedy Bóg dźwiga 
przynajmniej część odpowiedzialności. Czy pan mi naprawdę nie współczuje, 
sznowny Albercie? Ma pan takie smutne oczy, ale mnie się wydaje, że pan myśli 
tylko o sobie. A to nieładnie. Bardzo nieładnie - lekarz zamyślił się i chyba nawet 
zapomniał, że Albert znajduje się jeszcze w pokoju. - Jestem sam, zawsze sam, 
twarzą w twarz ze śmiercią. Pan umrze i spokój, a ja...? Kto zastanawia się, co ja 
czuję widząc jak odchodzicie jeden za drugim. 
Moje raczki nieboraczki. 

„To wszystko jest koszmarnym snem" - myślał Albert wychodząc na 
korytarz, cichutko, nie przerywając lekarzowi monologu. Niepewnie poruszał się na 
błyszczącej 
jak lustro posadzce. Pielęgniarka, w idealnie białym kitlu, przyglądała mu się 
obojętnie. Kiedy na chwilę oparł się o ścianę, natychmiast podbiegła i szmatką, 
mocno pachnącą spirytusem, starła niewidzialny ślad. Albert spojrzał zaskoczony, 
ale pielęgniarka nie zwracała na niego uwagi, zajęta przecieraniem podłogi. Albert 
nic nie powiedział i bez śladu zniknął w swoim pokoju. 

284 F R O N D A JESIEŃ / ZIMA 1994 



- Podobno jest to jeden z najdroższych lekarzy. Jego klinika stała się tak 
modna, że nawet zdrowi przyjeżdżają tu na leczenie - Albert umył twarz zimną wodą 
i próbował 
wybadać pacjenta z sąsiedniego łóżka. 

Ten założył nogę na nogę, zgasił papierosa i spojrzał na zegarek. Wstał, 
podszedł do okna, chwilę obserwował ogród, naraz szybkim ruchem odwrócił się. 
Spojrzał na Alberta, zaraz jednak uciekł wzrokiem, tylko nerwowy uśmiech jeszcze 
przez chwilę błąkał się po twarzy. Wyjął z paczki papierosa. Nie trafił nim do ust. 
Papieros złamał się. Wyjął drugiego i po kilku próbach trafienia zapałką w draskę, 
zapalił. Głęboko zaciągnął się dymem i spojrzał na zegarek. 

Albert śledził jego ruchy. - Czeka pan na kogoś? - zapytał wreszcie. 
- Na śmierć - krótko odpowiedział tamten i zaczął się rozbierać. Szlafrok i 

skarpetki starannie, równiutko ułożył na krześle, buty ustawił na baczność i położył 
się do łóżka. 

- Albert jestem. 
- Fryc. Radzę umyć nogi. Zaraz będzie kontrola. 
Albert wzruszył ramionami i sapiąc zaczął robić pompki: raz, dwa, trzy... 

Potem przysiady, skłony tułowia i znów pompki: raz, dwa trzy... 
Fryc milczał. - Trzeba zachować jaką taką kondycję - uśmiechnął się 

Albert. Ponieważ jednak jedyną odpowiedzią było ironiczne spojrzenie, zrobił kolejne 
dziesięć 
przysiadów i wziął się do rozpakowywania torby. Zdjęcie żony ostrożnie, niemal 
czule ustawił na stoliku przy łóżku. Wykonał parę skłonów, założył okulary i zaczął 
wyjmować papiery. 

Fryc nie odzywał się. Spokojnie spoglądał na nowego sąsiada, ale jego 
palce, Albert od razu to zauważył, nerwowo skubały rąbek kołdry. 

- Mam ogromną firmę. Będę nią kierował ze szpitala - powiedział Albert 
obserwując Fryca. - Przecież nie jestem umierający - przestraszył się, że może takie 
wyznanie jest nietaktem i od razu dodał - dzięki pracy zapomina 
się o chorobie. 

Przez chwilę panowała cisza. Fryc odwrócił wzrok w stronę sufitu. Albert 
szeleścił papierami. Przekładał je z segregatora do segregatora, ale nawet na 
chwilę nie potrafił skoncentrować myśli na kolumnach cyfr. - Wiele osób czeka na 
moje decyzje - powiedział trochę do Fryca, trochę do siebie. - Jestem na tym 
świecie potrzebny - zaśmiał się. - Interesy panie Fryc, interesy. Całe życie interesy. 

- Rzeczywiście jest to jedna z najdroższych klinik - odezwał się nagle Fryc 
nie odrywając wzroku od sufitu. - W pewnym sensie stanowi to jej podstawową 
zaletę. 
Zjeżdżają tu ludzie, którzy się dorabiali przez całe życie. Słusznie uważają, że mają 
prawo do najdroższej kliniki. Doktor twierdzi, że pieniądze życia nie dają, ale za to 
nawet umierającemu mogą spędzić sen z oczu. 

Albert nie zareagował na zaczepkę. 
- Ale niech się pan nie martwi. Doktor nie pozostawia złudzeń. Tu przestaje 

się myśleć o pieniądzach, choć z drugiej strony, kto chce, ma satysfakcję, że nie 
pracował na darmo. Nie każdego stać na umieranie w takiej klinice. Ja jako urzędnik 
bankowy całe życie na to oszczędzałem. 

Albert przekładał papiery, ale wiedział już, że pracę musi odłożyć na 
następny dzień. Fryc starając się na niego nie patrzeć wstał, podszedł do okna i 
zapalił papierosa. Zapomniał zgasić zapałkę, syknął z bólu i głęboko się zaciągnął. 
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- Tu wolno palić? - zapytał Albert. 
-Nie. 
Fryc patrzył przez okno. Albert starannie złożył segregtory i położył się do 

łóżka. Twarz odwrócił do ściany. Mocno zacisnął powieki. 

- A społeczeństwo nie dostanie ode mnie ani centa. Wszystko zapisałem 
na zakład. Doktor jeszcze nawet o tym nie wie. Zresztą jemu jest wszystko jedno. 
To szaleniec. Podobno jeden z najbardziej udanych w naszych czasach - Fryc 
podniósł głos. 

Milczeli. „Mądrala" - pomyślał Albert z niechęcią. „Nawet zdychając 
filozofuje". Po raz pierwszy w życiu poczuł się tak samotny. 

- Znikniemy, skurczymy się w punkcik - krzyknął Fryc. 
Ciszę przerwało potarcie zapałki o draskę. „Żeby się tylko więcej nie 

odezwał". Albert nasłuchiwał, ale poza ciszą nic nie było. I cisza była niczym, 
nicością, nicniesłyszeniem. Cisza ponura, osaczająca. Nigdy nie wiadomo, z której 
strony dopadnie człowieka. Głos dochodzi z jednej z wielu stron. A nicość? Nicość 
jest 
wszędzie. Nie dobiega z jednej strony. Jest ze wszystkich stron. 

Kiedy Fryc znowu zaczął mówić, Albert miał wrażenie, że w pokoju nadal 
panuje cisza. Skoro była wszędzie, to teraz głos, wyraźnie dobiegający jedynie z 
sąsiedniego 
łóżka, najprawdopodobniej tylko w jednym miejscu przerwał jej wszechobecność. 
Albert przestał słuchać słów i skupił się na rejestrowaniu ciszy. Po każdym słowie 
natychmiast 
odzyskiwała pozycje, utracone tylko na moment. 

Natężył słuch jeszcze bardziej. Nic się nie zmieniło. Nie mógł uchwycić 
ciszy za niewidzialny ogon. „A jeśli rzeczywiście jestem nieuleczalnie chory?" -
przeleciało mu przez głowę. Nie wiedział, czy próbuje uchwycić ciszę, czy 
nieistnienie. „Jakby to mogło być, gdybym przestał istnieć?". 

Coraz bardziej denerwował go Fryc, który znowu coś gadał. Denerwował 
go ten Fryc, jakby właśnie słabe dźwięki jego głosu przeszkadzały w uchwyceniu 
nicości. 
Jak to będzie? 

Potworny krzyk Alberta wypełnił pokój. Przypominał wycie. Trwał prawie 
minutę, a potem nastała absolutna cisza. Cisza. Fryc wybałuszył ze zdziwienia 
oczy. 

- Protestuję!!! - darł się Albert. - Absolutnie protestuję! Nienawidzę! 
Puszczaj.. .aj!.. .aj!... waj! 

Zosi ze śmiechu wyskoczył z nosa glut. Obtarła go wierzchem dłoni i 
znowu zaostrzoną igłą strzykawki kujnęła Alberta w tyłek. Ponurzy sanitariusze 
wlekli go, mocno trzymając pod pachy. 

- Nie drzyj się, ścierwo... - to wszystko, co powiedział jeden z nich. Drugi 
nic nie mówił. Tylko wlókł. 

Wlokły się też nogi Alberta. Po ziemi, próbując nadążyć za resztą ciała. Aż 
Albert upadł głową do przodu. Już nie protestował. Sanitariusze znowu go podnieśli 
i dowlekli do konfesjonału. 
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Ukląkł. Drżał na całym ciele. Czuł, że nawet gdyby chciał, nie dałby rady 
podnieść się i stanąć o własnych siłach. Czuł strach i nienawiść. Postanowił 
zaprotestować, zadzwonić do adwokata, zerwać ze szpitalem wszelkie kontakty. 

Sanitariusze wyszli. Śmiech Zosi oddalał się od drzwi. Przez drewniane 
kratki Albert widział kawałki policzka. - Wszystkie leżanki są chwilowo zajęte -
usłyszał znudzony głos, od którego czuć było ziewaniem. - Dlatego musiałem pana 
przyjąć w tej budzie. Kiedyś to był konfesjonał. Proszę bardzo. Proszę, niech pan 
mówi. Każdy ma prawo zostać wysłuchany. Jesteśmy przecież ludźmi. Nawet panu 
przysługuje prawo głosu. Po co się jednak drzeć? 

- Ja po prostu protestuję. W imię moich obywatelskich praw. 
- Tu istnieje prawo do spokoju. Do świętego spokoju! Zostanie on panu 

oczywiście przyznany. Już teraz trzeba jednak szanować... 
- Proszę nie udawać. 
- Chodzi w końcu o pańskie życie. 
- Pan jest lekarzem? 
- Teraz już nie ma nic do ratowania. Tu nie pomoże ani lekarz, ani ksiądz. 

Zbiegamy się... 
- Wiem, wiem, wszystko wiem!!! Punkcik. To dom wariatów. 
- Chodzi o całe pańskie życie. Przecież pan żył. Trzeba się ze sobą 

pogodzić. 
- Moje życie proszę zostawić w spokoju. Mnie interesuje zdrowie. 
- Muszę ustalić, dlaczego pacjent się drze - głos był spokojny i cały czas 

ziewający. - Jeśli pan chce przed kimś otworzyć swoją gębę, to właśnie jest okazja. 
Słucham. 

- Mam rodzinę. I wszystko zdobyłem własnymi rękami.To się chyba liczy. 
Zatrudniałem 223 pracowników. To się chyba liczy. To wymaga szacunku. To, to... 
223 ludzi ode mnie zależnych, na moim garnuszku. Chyba społeczeństwo się 
poczuwa - Albert zaczął krzyczeć. Dyszał. 

Cisza. 
- Dlaczego pan milczy? - zapytał po chwili już spokojnym głosem. 
- Za to mi płacą. Ksiądz to kiedyś robił za darmo. Ale za niezłą opłatą 

psycholog może go zastąpić. Ostatecznie można nająć prostytutkę, ale nie polecam. 
W pańskim koniec końców poważnym przypadku, byłoby to zbyt dużym ryzykiem. 
Więc proszę. Proszę powiedzieć, co chciał pan wykrzyczeć. 

- Nie zamierzam się przed panem spowiadać. 
- A ja myślę, że w pana sytuacji człowiek jednak odczuwa samotność. Chce 

zostać wysłuchany. Właśnie dlatego zaczyna się drzeć. Podsumujmy życie na 
spokojnie. Więc? Pan był kiedyś bogaty? 

- Jestem! - Alberta dławiły łzy. - Mam wspaniały dom. Prawie pałac. 
Ogród. W ogrodzie kilku ogrodników. W ogrodzie stare drzewa pamiętające czasy 
starej arystokraci, dumne, potężne, stuletnie, z równo uciętymi konarami, które 
niepotrzebie wyrosły nad ścieżką, którą lubiła biegać moja córeczka. 

Albert dyszał. - Całe życie ciężko pracowałem. Dla kogo? Dla siebie? Dla 
rodziny!!! Dla żony, dla dzieci, dla domu. Co z tego miałem? Od rana do późnej 
nocy w biurze. W końcu pracowałem też dla społeczeństwa. Pana utrzymywałem. 
Czy nie mam teraz prawa? 

- Zacząłem prawie od niczego. Ale ze mną to nie przelewki - Psycholog 
milczał. „Zasnął", pomyślał Albert, ale mówienie sprawiało mu ulgę. - Nikomu nie 
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ufałem i teraz też wam nie ufam. Ale jeszcze nikt mnie nie oszukał. Zawsze byłem 
górą. 

- Czy miał pan kłopoty ze współżyciem seksualnym? - głos psychologa 
dobiegł zza kratek tak nieoczekiwanie, że Albert aż podskoczył. 

- Nie - powiedział z wahaniem i zaraz dodał pewnym głosem. - Co to ma 
za znaczenie? 

- Właśnie. Co to ma za znaczenie? - powtórzył psycholog z naciskiem. - Co 
to ma za znaczenie? Niech pan to przemyśli na następną lekcję. Co ma jeszcze dla 
pana znaczenie? Trzeba stać się malutkim, żeby przecisnąć się na tamtą stronę... 

- Dosyć! Wiem! - krzyknął Albert. Dalsze protesty przerwało wejście 
lekarza. 
- Starczy tego dobrego - powiedział lekarz marszcząc krzaczaste brwi. 

- Wstań, sznowny Albercie! 
Lekarz rzucił podnoszącemu się Albertowi flanelową piżamę w paski. -

Zakładać! 
Albert patrzył zdziwiony. - Czemu? 
- A temu. Zakładać. Nie jesteś lepszy od innych. Masz numer karty 

146/321 i kilka poważnych dolegliwości. Garnitur ładnie złóż w kosteczkę. 
Dostaniesz pokwitowanie, a garnitur jak będziesz nas opuszczał. 

- Więc jednak... 
- Chyba, że rodzina zapakuje cię w jakiś bardziej czarny kostiumik -

zarechotał lekarz, ale krzaczaste brwi marszczyły się groźnie. - Nieważne. Prawo 
jest prawem. 

- Przy wszystkich? 
- Jakby Zosia nie widziała twojego gołego tyłka. Jesteśmy dla ciebie tylko 

lekarzami. 
- A ja? 
- 146/321. Zresztą właśnie miałeś okazję się nad sobą zastanowić. 
Zapadła cisza. Lekarz przerwał ją pocieszającym tonem. - Sam dobrze 

wiesz, że nie masz się czego obawiać. W tych okolicznościach nawet przy Zosi ci 
nie stanie. 

Albert spojrzał na dwóch rosłych sanitariuszy, którzy mu się przyglądali z 
zimną obojętnością, co jakiś czas pytająco zerkając na lekarza. Zaczął się rozbierać. 

- Majtki też. Szybciutko. Nie mamy czasu na zabawy. Bardzo grzeczny 
chłopczyk. Teraz pokaż język i powiedz: aaaaa! Szerzej! Zrób trzy przysiady. No, 
ślicznie. Teraz skłony tułowia. Bardzo ładnie. Jeszcze trzy przysiady. I możesz 
założyć piżamkę. 

- Jeszcze się, ścierwo, trzyma - zauważył pielęgniarz z pewnym uznaniem. 
- Tak się tylko wydaje - machnął ręką drugi. Wyszli za lekarzem. 
Albert stał pośrodku pokoju we flanelowej piżamie. Chciało mu się płakać. 

Spodnie były nieco za duże i musiał je stale przytrzymywać. Nie wiedział dokąd 
pójść. Wstydził się wrócić do pokoju. Ale właściwie dlaczego? Przecież był tylko 
pacjentem, numerem. Rzeczywiście, nie stanął mu nawet pod figlarnym spojrzeniem 
Zosi. 

- Pan skończył? 
Psycholog tak nagle pojawił się za Albertem, że ten aż wzdrygnął się na 

dźwięk głosu. 
- Oczywiście. Przepraszam bardzo, że zająłem tyle czasu. 
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- Tu się wiele czasu poświęca pacjentom. Ordynator pisze pracę naukową. 
Chwilę stali w milczeniu. 
- Chciałbym zobaczyć się z księdzem - grzecznie i cicho powiedział Albert. 
- Dostać rozgrzeszenie? 
- Właśnie. 
- Ciekaw jesteś, czy dostaniesz rozgrzeszenie, Albercie? 
- No właśnie. 
- Nie myśl tyle o sobie. Jesteś dewiantem, zboczeńcem... Nie posuwasz się 

ramię w ramię z resztą społeczeństwa. Dlatego zamknęliśmy cię na bocznym torze. 
Ciesz się, że nie w więzieniu. W przyszłości i to będzie możliwe. 

- Chcę się zobaczyć z księdzem. Bardzo pana proszę. 
- Ty sam musisz ocenić swoje życie. Czy czułeś się szczęśliwy, czy 

nieszczęśliwy. Tylko ty możesz sobie odpowiedzieć, jakie było twoje życie. Takie 
czasy. 
Dlatego idź i więcej nie grzesz. Prześpij się z Zosią. 

Psycholog przez chwilę patrzył na przygarbioną, starczą postać 
oddalającego się Alberta. Ten na moment zapomniał o trzymaniu spodni, zaplątał 
się w nogawki i runął na podłogę. Natychmiast zasłonił gołą pupę. Przez chwilę 
masował głowę. Podparł się rękami, podniósł, podciągnął opadające spodnie i nie 
patrząc na psychologa wyszedł. 

Po wizycie w konfesjonale Albert jakiś czas przybity krążył po korytarzu. 
Nie zwracał uwagi na zderzenia z chorymi. Potem jednak zaczął ich obserwować. 

Kręcili się zamyśleni. Czasem mruczeli pod nosem. Niektórzy rozmawiali. 
Szeptem. Tak cicho, że ich głosy skutecznie zagłuszało szuranie setek kapci. 

Szuru, szuru, przesuwały się po lśniącej posadzce postacie pochylone, 
skurczone, zapadnięte lub nieludzko wydęte, zasuszone albo pomarszczone - do 
wyboru do koloru. Barwy sinej, bladzi i przechodzący w fiolet. 

We flanelowych piżamach, otuleni szlafrokami, chorzy byli wszędzie. Nudzili 
się, węszyli, wtykali nosy... Jak robactwo rozleźli się po korytarzach. Przyciskali do 
piersi zdjęcia najbliższych, albo maskotki mające przynieść szczęście. 

Starsza kobieta, przykucnięta w kącie, lepiła z chleba figurki zwierząt. -
Pobawisz się ze mną? - zapytała. Albert nic nie odpowiedział. Czuł do nich 
nienawiść. Marzył o chwili samotności. 

„Po stokroć wolę zabiegi, niż tych umarlaków" - powtarzał sobie. Tak ich 
wielu, a przecież to on Albert, właściciel potężnego koncernu .Albert & Troje Dzieci z 
Żoną i Ciotką" przeżywał prawdziwą tragedię. Albert był jedną nogą w grobie, a oni 
nawet na niego nie spojrzeli. I każdy zapewne myślał podobnie jak on. 

„Ścierwa" - pienił się ze złości. „Ale może zdechną wcześniej niż ja. I może 
będzie ich bardziej boleć. A ja nie pomogę. Może któryś z nich zostawi rodzinę bez 
środków do życia. Ale Albert mu nie da. O na pewno nie. Nie dam. Nawet jeśli 
tamten będzie płakał i błagał na kolanach. I nie zadzwonię po lekarza, kiedy któreś 
ścierwo upadnie nagle na podłogę i dusząc się będzie bezskutecznie wzywało 
pomocy" - obiecywał sobie. 

- A ten Fryc to bałwan - mruknął jeszcze pod nosem i skierował się do 
pokoju. 

Na łóżku Albert znalazł kolorowy folder: „Ośrodek wypoczynkowy 
»Zaświatek« - szybko, dyskretnie, solidnie, na wieki wieków! Proponujemy wygodne 
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kwatery w kraju i za granicą, w górach i nad morzem...". Albert spojrzał podejrzliwie 
na Fryca. 

- Widziałeś to? 
Fryc milczał. 
- Wyśmienity pomysł. Wspaniały wybór! Chcesz przejrzeć? Śliczne obrazki. 

Kolorowe. Te pomniki to prawdziwe dzieła sztuki. A trumny: dębowe, sosnowe, 
plastikowe, kamienne sarkofagi, puchary na prochy z nierdzewnej stali... A każda 
trumna wygodna, czyściutka, wyściełana... Ileż wybitnych umysłów zastanawia się 
codziennie jak człowiekowi umilić... Obejrzyj! - Albertowi broda zaczęła drżeć. 

Opanował się jednak i kartkował folder. - Reklama środków 
robakobójczych o działaniu przedłużonym do 100 lat - czytał Frycowi, który nie 
zwracał na niego najmniejszej uwagi. - Materace powietrzne, komputerowo 
dostosowane do kształtu da ła zmarłego. Amulety, niezbędne w podróży na tamten 
świat. Istne cuda. 

Albert rzucił folder na łóżko Fryca, wydarł z notatnika kartkę i próbował 
pomyśleć o żonie. „Kochana Marysiu" - zaczął. Potem długo patrzył przez okno na 
zachodzące słońce. „Pogoda u nas bardzo ładna" - nie mógł się skoncentrować, ale 
postanowił, że skończy ten list. 
„Mam nadzieję, że u Was też pogoda ładna. Jedzenie wyśmienite, pokój z widokiem 
na zachodzące słońce. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Ale nie 
przyjeżdżaj. I w żadnym wypadku nie przywoź do mnie dzieci". 

Przeczytał, co napisał. Słowa wydały mu się jeszcze bardziej obce niż 
Marysia, niż dzieci, przyjaciele, pies, sąsiad z przeciwka. Nie miał ochoty do nikogo 
wysyłać 
listu, ani nawet telefonować. Owszem czuł, że za wszelką cenę musi się stąd 
wyrwać, ale nikt spoza szpitala, nikt z dotychczas tak zwanych najbliższych nie 
przychodził mu 
na myśl jako deska ratunku. 

„Jutro pójdę na spacer. Pogoda wyśmienita. Słońce świeci. Z okna widzę 
teraz jak zachodzi. Czerwona kula. Jedzenia dużo, więc chyba przytyję. Pomimo 
choroby apetyt mi dopisuje, a jedzenie bardzo dobre. Tęsknię za wami". 

Sięgnął po folder. Fryc swoim zwyczajem gapił się w sufit. Niektóre pomniki 
z folderu były rzeczywiście bardzo ładne. - Chciałbym mieć taki pomnik i móc się 
przed nim zadumać w ciepły jesienny wieczór - powiedział Albert do siebie. - Wokół 
kasztany, cisza, odgarniam z marmuru pożółkłe liście i wspominam moje życie. 
Nigdy nie miałem czasu myśleć o sobie. Przez tę cholerną pracę. A Marysia nigdy 
nic nie robiła. 

- Słyszysz Fryc?! - krzyknął. - Nie tęsknię nawet za żoną. A ty? 

Fryc albo wpadał w gadulstwo, próbując zagadać na śmierć swój smutek, 
albo kapitulował i wówczas żadna siła nie potrafiła wydobyć go z depresji. 
Godzinami nic nie mówił i chyba nawet nie myślał. Potem nagle znów ożywiał się i 
wygłaszał zawiły monolog. Tym razem odezwał się dopiero wieczorem. Patrzył w 
sufit, ale Albert miał wrażenie, że jego obecność sprawia jednak Frycowi 
przyjemność. 

- To ciekawe - Fryc wysączył słowa tonem bez wyrazu. - Ciekawe, 
ciekawe... - na chwilę przerwał i wpadł w zadumę. -Podczas najbardziej uroczystej 
chwili jesteśmy nieobecni. Mówią coś, próbują człowieka podsumować, odtworzyć... 
Choćby jeszcze na jedną chwilkę. A człowieka nie ma. 
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Albert słuchał uważnie i zastanawiał się czy przemowa jest skierowana w 
niego. Czy Fryc choe go zranić, czy też szuka pocieszenia? Nie wiedział. Ani on, ani 
Fryc tego nie wiedzieli. 

- Na moment zastygają więc w bezruchu, w bezmowie, urzeczeni wielkim 
dziełem, jakiego dokonał - Fryc jakby odczytywał z sufitu wizję. - Umarł, odszedł, 
ot, tak sobie. Może pogardził? - pytająco uniósł brwi. - Cześć mu więc i chwała. 
Wielki człowiek. Żona ociera chusteczką płynący po policzkach makijaż. Ale trup 
przymknął już oczka na zachowanie żony, na makijaż, na wszystko razem wzięte i 
tak pięknie zaprezentowane w pogrzebowym przemówieniu. 

Fryc długo jeszcze mówił. Słowa wypływały z niego monotonnie usypiając 
Alberta. Był wdzięczny Frycowi. Czuł się jak za lat dziecięcych, kiedy co wieczór 
babcia 
opowiadała mu bajkę. Słuchał i nie musiał zastanawiać się nad swoim położeniem. 
Przecież nawet popychanie czasu do przodu nie miało sensu. Dawniej, stając 
twarzą w twarz z potężniejszym od niego problemem, wzywał na pomoc marzenia i 
na ich skrzydłach uciekał w przyszłość. Teraz, po raz pierwszy, zdał sobie sprawę, 
że czas nie jest sprzymierzeńcem. 

- Jakoś to będzie - ziewnął i usnął. 

Wydawało mu się, że ktoś podstępnie wepchnął go do przerębli. Albert 
rozpaczliwie szukał otworu, ale za każdym razem, kiedy go odnajdywał, dostawał 
pałką w łeb. Potem znów wpychali mu głowę pod wodę, tak że nie miał nawet 
czasu krzyknąć: oprawcy!!! Znów szukał otworu, rozpaczliwie, po omacku. Słyszał 
nad sobą śmiech. Buty stukały po lodzie. Poszarpane zimnem ciało było coraz 
słabsze. Wreszcie światło. Jest otwór, za chwilę znowu spadnie pałka na łeb. 

- Muszę ostatecznie rozmówić się z lekarzem - postanowił rano, zaraz po 
przebudzeniu. - Koniecznie muszę się z nim rozmówić. To nie jest normalne. Szpital 
wyraźnie mi nie służy. Albo albo - powtarzał sobie, choć nie bardzo rozumiał, co by 
to miało znaczyć. Dla większej odwagi zrobił parę przysiadów i pompek. Dokładnie 
obejrzał się w lustrze, dochodząc do wniosku, że wygląda nieźle. 

Ordynator długo był zajęty i Albert spędził pod jego gabinetem ponad 
godzinę. Kiedy wszedł, czuł się zmęczony. Stracił ochotę na zrobienie awantury. 
Tym bardziej, że siwiuteńki, malutki człowieczek wyglądał pociesznie i 
dobrodusznie. - Proszę, proszę bardzo, wchodzimy - wołał do Alberta, 
przekraczającego próg skromnie urządzonego pokoju, w którym siedzieli jeszcze 
lekarz i Zosia. Wokół piętrzyły się stosy książek. 

- No i dlaczego jesteśmy tacy smutni? - zapytał ordynator. - Wstyd nam? 
Na początku każdy się wstydzi choroby - sam sobie odpowiedział. - Ale nie ma 
powodu. Każdy ma swoje zadanie do spełnienia. Pan przyczynia się do 
przedłużenia życia innych. Jest pan nam potrzebny - ordynator delikatnie pogłaskał 
Alberta po ramieniu. 

Przez chwilę milczał. Uroczysta cisza jak dym z fajki rozchodziła się 
przyjemnie po pokoju. - Pan służy ludzkości. To nie byle co. A rodzinie nie jest pan 
już potrzebny. Ja zresztą też nie. Więc po co? - zamyślił się - po co komu taki 
wrak?, mógłby ktoś zapytać. Ale pan wtedy dumnie wypnie pierś i odpowie: służę 
ludzkości. Żyję dla przyszłych pokoleń. 

- Brawo, brawo, brawo! - krzyknął lekarz i klasnął w dłonie. 
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- wykluczone! - ryknął Albert widząc Zosię zbliżającą się ze strzykawką. -
Zabraniam. Moje ciało należy do mnie. 

- Albert nie chce sobie pomóc? - zapytała Zosia ordynatora, nie zwracając 
na pacjenta najmniejszej uwagi. 

- Pan rezygnuje z leczenia? - niedowierzająco, głosem pełnym 
najwyższego zdumienia, zapytał ordynator. - Pan nie chce służyć? 

Albert patrzył na strzykawkę. Chciał coś powiedzieć, nie miał jednak 
pojęcia co. Jak wymknąć się z tej niezręcznej sytuacji i zyskać choć trochę czasu do 
namysłu? 

- Tu chodzi o moje życie - zaczął. 
- Oczywiście. 
- Czy to może zaszkodzić? 
Lekarz nadął wargi i potakująco kiwał głową. 
- A pomóc? 
Głowa nie przestała potakująco kiwać. Ordynator uśmiechał się. 
- Ale raczej co? 
- Jak pan chce. Zawsze to jakaś nadzieja. 
Albert nie przestawał wpatrywać się w strzykawkę.Seledynowy płyn 

wyglądał prześlicznie, co wydawało się bardzo podejrzane. Na końcu strzykawki 
pobłyskiwała ostra igła. Stanowczo ten przyrząd nie wyglądał na przyjaciela 
człowieka. 

A jednak z pewnością sztab ludzi pracował od lat nad stworzeniem 
prześlicznego seledynowego płynu. I tyle było książek w tym pokoju. Ci ludzie 
kończyli studia, bronili doktoratów i habilitacji. Matołami chyba nie byli. Ale jeśli nie 
byli matołami, więc mają rację, że dni Alberta są policzone. Dokładnie policzyli jego 
dni. To po co w takim razie seledynowy płyn? Ale jeśli policzyli dni, to może 
seledynowy płyn jest jednak jakąś nadzieją? 

Albertowi zaczęło się mieszać w głowie. Próbował na chwilę się 
skoncentrować i na zimno rozważyć całą sprawę. Sprawę, która mogła kosztować. 
W interesach zawsze rozważał na zimno, a tu przecież chodziło o nie byle jaki 
interes. 

Więc jeśli chwycić się nadziei, że lekarz ma raqę, to nie ma żadnych szans. 
Ale myśl, że ci ludzie, być może, tak samo jak Albert prześlizgiwali się na studiach, 
ściągali, lawirowali, przerabiali streszczenia skryptów, zamiast opasłych tomów, była 
równie przerażająca. 

Kto wie? Zdarzało się, że lekarze grzebali żywego człowieka. Albert słyszał 
o tym. Do końca nie można wykluczyć możliwości pomyłki. Seledynowy płyn 
wyglądał zdecydowanie podejrzanie. Skoro jednak mógł pomóc? Mógł, to nie 
ulegało wątpliwości. 

- Pomoże? 
- Musi pan ufać. 
- Nie ufam. 
- To nie zrobimy. 
- To zróbcie. 

Albert wsłuchiwał się w swój organizm próbując usłyszeć działanie 
seledynowego płynu. A tu nic. I wszędzie tylu chorych. Potwornie przygnębiające! 
„Może właśnie szpital czyni ludzi chorymi" - pomyślał. Do domu nie chciał jednak 
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wracać. Rzeczywiście było mu wstyd. Zawsze uważał, że jego życie przebiega 
znacznie bardziej racjonalnie niż życie żony i dzieci. 

Właśnie, racjonalnie! To było dobre słowo. Cieszył się z tego słowa i lubił 
go używać. Ale jak teraz mógłby przekonać rodzinę, że to on ma rację. Jak 
powiedzieć -niedługo się przekonacie - kiedy niedługo w każdej chwili mogło się 
zamienić w wieczność. 

Albert na chwilę wstąpił do toalety. Usiadł na sedesie i długo pieścił 
palcami śliską powierzchnię karty kredytowej. Potem wstał i zdecydowanym krokiem 
udał się do pokoju. 

- Słuchaj Fryc! - niemal wesoło rzucił od progu. - Jesteś niegłupi, znam się 
na ludziach. Poza tym w końcu coś nas łączy. Myślałem o tym. Zrobię cię 
dyrektorem fabryki grzechotek. 

Fryc patrzył w sufit i nawet nie drgnął. 
- Wiem, że w banku nieźle zarabiałeś - Albert pochylił się nad nieruchomą 

twarzą Fryca. - Ale w końcu dyrektor to dyrektor. Uściśnijmy się. O pieniądzach nie 
ma co mówić. Nigdy nie będzie ci ich brakować. 

- Mam złe wyniki badania moczu. Te skurwysyny coś wykryły. 
- Słyszałeś Fryc, co mówiłem? Ja wiele mogę! Pierdol ich! Wyjedziemy 

stąd i zaczniemy wszystko od nowa. Schlamy się, potem dziwki. Najlepsze, Fryc. 
Postawisz 
sobie dom. Piękny dom z ogrodem. Dzieci będą biegały za piłką, a ty z piwkiem na 
leżaczku przy basenie. Córka przybiegnie i przytuli się do tatusia. I poczujesz się 
szczęśliwy. Z kuchni dolatuje zapach egzotycznych potraw, córeczka tuli się do 
tatusia. Czego więcej chcesz? Ze mną niczego nie musisz się obawiać. 

- Ahaha! - powiedział Fryc i dalej patrzył w sufit. Zaczął gwizdać, po chwili 
przerwał. - Boję się. Jutro będą brać krew. Nie mam pojęcia, co tam może się 
znajdować. Naprawdę nie wiem. Mocz do dupy. Żona pisze, że zmienili samochód. 

- Nie takie samochody będziesz miał Fryc - ścisnął mu rękę Albert. 
- Czego beczysz? - zauważył Fryc, choć wzroku wciąż nie odrywał od 

sufitu. 
- Lubię cię, Fryc. Chcę żebyś został dyrektorem fabryki grzechotek. I 

żebyście mieli dwa auta. Nawet jeśli ja umrę. 
Fryc spojrzał wreszcie na Alberta. Przez chwilę, powoli sadystycznie, 

centymetr po centymetrze wbijał w niego wzrok. Uśmiechnął się, ale oczy pozostały 
stalowe, twarde, zimne. Powoli powiedział: - Umrzesz Albert. Umrzesz. A córeczka 
zapyta: co tak śmierdzi w tym domu?. To się tatuś rozkłada, odpowie żona. To 
tatusiowi nie jest przyjemnie, że świeci słonko, a dzień taki ładny, upalny?. 
Przyjemnie tatusiowi, przyjemnie, odpowie żona, dlatego się tatuś tak na słonku 
rozłożył. 

Palce Alberta kurczowo zacisnęły się na gardle Fryca. Spodnie spadły na 
ziemię. Fryc charczał, ale nie przestawał się śmiać. - Pierdolone spodnie -
powiedział Albert siadając na łóżku. Drżącymi palcami zaczął naciągać gumkę. 

Tego wieczoru, mimo danych sobie najświętszych obietnic Albert ani razu 
nie otworzył segregatorów. Następnego dnia uznał, że czuje się słaby i większość 
czasu spędził w łóżku. Po południu zaczęli przychodzić goście. 

W pierwszej chwili na widok rodziny bardzo się ucieszył. Trochę tak, jakby 
z odległych krajów przybyli dawno wyglądani sprzymierzeńcy. Ucieszył się, ale 
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jednocześnie pilnie obserwował. Było to bardzo nużące, wczytywanie się w każde 
drgnienie na pochylonej twarzy. 

Syn opowiadał o studiach, namawiając ojca do przeczytania kilku pozycji, 
które uznał za szczególnie Interesujące. Marysia patrzyła na niego z wdzięcznością, 
widać było, że sama nie wie co powiedzieć. Syn opowiadał tymczasem o ostatnio 
przeczytanych powieściach i obiecał przynieść ojcu swoje wiersze. Albert 
zaniepokoił się. Tymczasem córka mówiła o wakacjach nad jeziorem i choć nigdy 
przedtem nie zwierzała się ojcu z życia osobistego, tym razem wspomniała nawet, 
że chyba jest zakochana. Zaczerwieniła się, potem krzyknęła „kochany, biedny 
tatko" i pocałowała Alberta w czoło. 

Zapamiętał to. Od dawna córkę spotykał jedynie w przedpokoju; wołała 
„cześć" i natychmiast zamykała się lub wybiegała z domu. Teraz jednak uśmiachała 
się do Alberta. Objęła go, przytuliła i pogładziła po głowie. Poczuł jej piersi i 
pomyślał, że jest obcą kobietą. 

Dziewięćdziesiątletnia ciotka długo nie wiedziała co powiedzieć. Patrzyła 
na Alberta z prawdziwym współczuciem. - Twojego wuja też wykończyli w szpitalu -
rzekła wreszcie. 

Twarze zebranych wokół łóżka na moment skamieniały, potem na ciotkę 
posypały się piorunujące spojrzenia i syk protestu. Natychmiast jednak zebrani 
nadludzkim wysiłkiem zmusili mięśnie do ułożenia ust w kształt pogodnego 
uśmiechu. Ciotka, zawstydzona, cofnęła się kilka kroków. Córka pocałowała Alberta 
w oba policzki i czule uścisnęła jego rękę. „Pierwszy raz od 10 lat" - pomyślał Albert, 
ale nic nie powiedział. 

Na stoliku rosła sterta owoców, kwiatów, ciasteczek, napojów, książek, 
słoików z pasteryzowanym mięsem. Coraz nowi znajomi przyjeżdżali z różnych 
stron kraju, nawet z zagranicy, jakby chcieli w ciągu paru minut przypomnieć 
Albertowi całe jego życie. 

Grubi, kościści, łysi, z podwójnymi i potrójnymi podbródkami, zjawiali się 
koledzy, zupełnie niepodobni do chłopców, z którymi studiował, grał w karty i 
chodził na dziewczyny. Kolejno pochylali się nad chorym, robiąc najwymyślniejsze 
miny. 

- Wyglądasz Berti wspaniale - odezwała się wreszcie żona. 
- Słuchaj tato, dość już tego leżakowania, czas do domu - syn nastroił głos 

na nutę zdecydowaną. 
- Nigdy Albuś nie wyglądałeś tak dobrze - zapewniał kolega adwokat. -

Wracaj, czekamy. 
- Na razie oddaliśmy cię Berciu w ręce medycyny. Czekamy z 

niecierpliwością, kiedy cię zwrócą - potrząsał ramieniem Alberta tłusty bankier. 
„Zwrócą, zwrócą" - myślał Albert z nienawiścią. „Otwarta trumna, wieńce, 

kwiaty, tatuś znowu z nami. Jaki uroczysty dzień dla rodzinki. Tatuś jak zawsze 
świetnie ubrany. Tylu ludzi przyszło, wygłaszają mowy, wspominają, chwytają za 
serce. Nieodżałowany kolega, przyjaciel, mąż, tatuś". 

Zapragnął, żeby to się wreszcie skończyło, żeby do pokoju wrócił Fryc. 
- To Bertiemu już nie grozi życie? - przejęzyczyła się stara ciotka. 

Przeraziła się i płacząc powtarzała już tylko „biedny chłopiec, biedny chłopiec". 
Próbowała pocałować Alberta w czoło, ale córka ją odciągnęła. 

- Zostawcie go! - ryknął lekarz. - Zostawcie pacjenta w spokoju! Nie 
dręczcie go. Dajcie człowiekowi spokojnie umrzeć. 
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Albert spojrzał na niego z wdzięcznością. - Czy może mi pan powiedzieć, 
skąd się biorą dzieci? - zapytał, kiedy rodzina i przyjaciele opuścili pokój. Lekarz 
spojrzał zaskoczony. Albert uśmiechnął się smutno. - Kiedy byłem mały, koniecznie 
chciałem się dowiedzieć skąd się biorą dzieci. Rodzice za nic nie chcieli mi wyjaśnić. 
Mówili o wszystkim, tylko nie o tym, co mnie właśnie najbardziej interesowało. 

- Ja nie mam przed tobą tajemnic - powiedział lekarz, uważnie przyglądając 
się Albertowi. 

-1 nie boi się pan, że pojawią mi się w głowie szkodliwe myśli? 
- Mam własne metody wychowawcze. Z dzieckiem śmiało można mówić o 

robieniu dzieci, ponieważ i tak nie jest w stanie tego zrozumieć. To dla niego puste 
słowa, choć tajemnicze i przez to wzbudzające emocje. 

- Albert przechodzi trudny okres dojrzewania - Fryc stał w drzwiach 
rzucając ironiczne spojrzenia na Alberta i pokornie pytające na lekarza. - Ale chyba 
już niedługo 
dojrzeje. Jak to było z tym punkcikiem? 

Dni mijały coraz spokojniej, coraz rozwlekłej. Alberta ogarnęło 
przyzwyczajenie. Czasami się buntował, wieczorem nie umył nóg albo zębów... 
Cieszył się jednak, kiedy lekarze nadchodzili z porannym obchodem. Gdyby 
któregoś dnia obchodu zabrakło, Albert poczułby się zagrożony. W rękach lekarzy 
było przecież jego życie. 

To prawda, że nie do końca rozumiał ich metody, a jeszcze rzadziej się z 
nimi zgadzał, ale mógł się przecież targować, mógł przechytrzyć, w ostateczności 
przekupić... W końcu płacił za pobyt w klinice grube pieniądze. A jeśli nie z 
lekarzami, to z kim należało prowadzić pertraktacje? 

Nawet apel z okazji 50-lecia powstania kliniki wydał się Albertowi pewnego 
rodzaju pocieszeniem. - Baczność!!! - wołał ordynator podnieconym głosem. - Nie 
umrzemy na kolanach. Nie damy się. Wiem, co czujecie. Mogliście jeszcze wiele lat 
pięknie żyć, wierzcie jednak - tu zniżył głos niemal do szeptu - swojemu 
ordynatorowi. Nie za lat 50, nie za lat 100, ale... - znowu ryknął piskliwym głosem -
dziś widzę was, śmierdzących i zdychających, u szczytu potęgi i chwały! Anonimowi 
obrońcy życia! Żołnierze w piżamach! Nie poddaliście się śmierci!!! 

- Jęczycie, płaczecie, nieraz przeżywacie chwilę załamania, ale do 
ostatniego zipnięcia będziecie się bronić. Wiem to, i za to was kocham. Pamiętajcie 
tylko, że najważniejsza jest dyscyplina. W obliczu śmierci to nie przelewki -
zakończył ordynator. 

O rodzinie Albert myślał coraz rzadziej. Czasami, w obronie własnej, 
wzywał pamięć żony. Nie chciał jednak, żeby go odwiedzano. Już nigdy! 

- Właściwie to mi tu dobrze - rozpoczynał ze sobą dyskusję. - Możemy 
sobie z Albertem pogadać, o nic się nie troszczę. Wszystko za mnie zrobią. Mogę 
zrobić pod siebie kupę - przyjdzie pielęgniarka i sprzątnie. Zacznę wyć - dadzą 
proszek na uspokojenie. O wszystkim myślą. Poza tym po raz pierwszy mam czas 
pomyśleć o sobie. Czas to zresztą nie wszystko. Mam powód, żeby myśleć o sobie. 
Oni się mną naprawdę insteresują. Marysia interesowała się łóżkiem, pieniędzmi, 
dziećmi, domem, wakacjami, ostatnio moją chorobą... Tysiącem różnych 
drobiazgów, ale o mnie nie myślała. A oni naprawdę się mną interesują, Choroba 
jest przecież nieuleczalna, więc nad nią nie potrzeba się zastanawiać. Chodzi im o 
mnie. Troszczą się jak kiedyś rodzice. Jedzenie dobre, dla zdrowia każą chodzić na 
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spacery, umeblowali pokój, nawet posyłają mnie do tego psychologa na religię -
Albert zaśmiał się. 

Przypomniał sobie, jak niedawno obudził się rano i ogarnęło go takie 
lenistwo, że powiedział do Zosi: - Bertuś chce siusiu. 

- Brawo! - pochwaliła Zosia, przyniosła kaczkę i nawet poczochrała po 
włosach. - Taki się czuję biedny - poskarżył się Albert, a Zosia poklepała go po 
policzku, mówiąc pieszczotliwie: - Tylko bądź grzeczny, urwisie. 

„W żadnym razie tu nie przyjeżdżaj. Niczego nie potrzebuję. Wszystko 
mam. Najważniejsze, że pogoda wyśmienita" - zakończył Albert jeden z listów. 

Ucieszył się natomiast na widok księdza. Wielebny potężnym sapnięciem 
otworzył drzwi. Tak się przynajmniej Albertowi zdawało. Sapał, jakby za chwilę miał 
gdzieś wyruszyć, ale widocznie nie wiedział dokąd, więc tylko sapał i rękawem 
obcierał pot z czerwonego czoła. Może szykował się wewnętrznie: do wybuchu, 
przemowy istotnej lub dokonania cudu... 

- Widzisz synu, zastąpili nas - zaczął. Nie zwrócił się bezpośrednio Alberta. 
Mówił tak, jakby t łum wiernych w napięciu oczekiwał na święte słowa. 

Nagle jednak z największym zainteresowaniem zapytał: - Kompot? 
Przyniosła rodzina kompot? 

-Nie. 
- Nie przyniosła? A to źle. Chory powinien pić kompot - ksiądz usiadł na 

brzegu łóżka. - Zresztą sam nie wiem, czy dla tego życia warto się posuwać aż do 
robienia kompotu. Żywy jest śmiertelny, a trup nie. 

- Ale trup nie jest już człowiekiem. W najlepszym wypadku nazwą go 
świętym. 

- W śmierci jest jednak coś pięknego - zamyślił się ksiądz, znów rzucając 
słowa w przestrzeń, do nieistniejącego t łumu wiernych. - W pewnym sensie jest ona 
sprzymierzeńcem człowieczeństwa. 

- A co mnie to obchodzi - powiedział cicho Albert, zaraz jednak zamilkł. 
- Jeśli się ceni swoje człowieczeństwo trzeba też potrafić docenić śmierć. 

To ostatnia ludzka rzecz. Umieramy jak ludzie. Nie zawsze, ale przynajmniej zdarza 
się. Wszystko inne się przeżyło. Bóg, świętość, wielkie, zbawcze idee... Tylko 
śmierć się jeszcze nie przeżyła. 

- Nie znajduję pocieszenia w słowach księdza. 
- Bo najpierw musisz się synu ukorzyć, stać się dzieckiem, coraz 

mniejszym, mniejszym... 
- Punkcikiem. 
Ksiądz kiwnął głową. 
- Trzeba się ukorzyć. Tylko śmierć nam w tym pomaga. Przyjrzyj się tej 

bandzie bałwanów, którzy nic o niej nie wiedząc, co dzień po porannej gimnastyce 
zaczynają ekologiczne, zdrowe życie. To już nie czasy poszukiwaczy przygód. 
Stresy do minimum. Wcześnie do łóżka. A jeżeli ciężka praca, to po to, żeby kupić 
bezpieczny samochód. Szaleńczy wyścig po zdrowie. Walka o ciało. Ci od porannej 
gimnastyki są mędrcami naszych czasów. Mądrość ciałem się stała. 

Ksiądz z coraz większym zadowoleniem przyglądał się Albertowi. 
Doświadczonym okiem wyczytywał z bladej twarzy śmiertelną chorobę. 
Jednocześnie jakieś ogniki zapaliły mu się w oczach. - Żaden z was nie zwycięży w 
tej walce - zatarł obłe dłonie. - Nasza ostatnia reduta jest nie do zdobycia. Dlatego 
nawet nie próbuj wzywać imienia Pana Boga. Nadaremno. 
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- Ksiądz żeruje na śmierci - odciął się Albert. Dopiero teraz poczuł złość. 
Ksiądz bez wątpienia był spiskowcem. Nie wierzył w medycynę. Próbował oczernić 
lekarzy, a kto wie, może nawet Zosię. - Religia jest padlinożerna i to w 
najwstrętniejszym tego słowa znaczeniu: żywi się padliną jeszcze zanim padła! -
krzyknął Albert. 

Z każdym dniem czas płynął dla Alberta wolniej. Posiłki przynosiły salowe 
zawsze o oznaczonej porze. Obchody, badania, wieczorny film po dzienniku...To 
wszystko tworzyło przyjemny rytm. Czekało się nie tylko na śmierć. Co jednak 
najważniejsze, Albert czuł się coraz bezpieczniej. 

Zaczął też cenić nicnierobienie, którego jeszcze niedawno był 
nieprzejednanym wrogiem. Teraz lubił, kiedy ktoś się nim zajmował. Czekał kiedy 
Zosia pogładzi go po 
resztkach włosów lub kiedy lekarz, podczas obchodu, pociągnie za ucho i ze 
śmiechem skarci: - Znowu się urwisie kłóciłeś z Fryckiem. Takich dwóch 
ancymonów jeszcze nie miałem w klinice. 

Żona przysyłała gazety i książki, ale Albert czytał rzadko. Po co? O 
literaturze ani polityce w szpitalu niemal się nie rozmawiało. Pacjenci urządzali 
natomiast konkursy. Albert był bardzo dumny, kiedy jury przyznało mu brązowy 
medal orzekając, że tylko dwie osoby są bardziej chore. 

Wielu pacjentów miało w rodzinie trupy, które niegdyś były podobno w 
cięższym stanie niż Albert. Posiadający takie koligacje, chętnie się nimi chwalili. Ale 
obecnie w szpitalu Albert niewątpliwie należał do czołówki: mógł się pochwalić 
niebylejakimi przerzutami, dwukrotnie zmoczył się w nocy, miał kłopoty żołądkowe, 
od chemioterapii zaczął tracić włosy. Dentysta tylko machnął ręką i wyjął chory ząb, 
twierdząc, że już nie warto go reperować. To wszystko pacjenci omawiali w toalecie, 
gdzie w tajemnicy pili piwo. Jeden zawsze stał na czatach. 

- Życie jest piękne. Ale trzeba kiedyś umrzeć. Cest la vie. 
Albert poderwał się na łóżku. Przełknął ślinę i nie bardzo jeszcze 

rozumiejąc, co się stało powiedział: - Kominiarz! 
Rzeczywiście przy łóżku stał kominiarz. W czyściutkim odświętnym 

ubraniu, taki sam jaki - kiedy Albert był jeszcze dzieckiem - co roku przychodził do 
jego rodziców składać bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. 

- Przyszedłem na szczęście - zaśmiał się kominiarz. - Jestem kominiarz z 
zakładu pogrzebowego. 

- Nie wzywałem pana. 
- Ale dostał pan folder? 
- Dostałem. 
- Myślał pan o tym? Trzeba pomyśleć! 
- O czym? - zdziwił się Albert. 
- O tym, że z etycznego punktu widzenia śmierć nie jest zła. Ani z ła, ani 

dobra. Dlatego nie ma się czego wstydzić i można śmiało pogadać z kominiarzem. 
Albert po raz pierwszy od kilku tygodni tak się zdumiał. Chorym, którzy byli 

grzeczni, oszczędzano niemiłych niespodzianek, a ta, Albert przeczuwał, była 
czarnymi nićmi szyta. Jak strój kominiarza. 

- Dawniej śmierć potępiano ze względów estetycznych - ciągnął 
tymczasem kominiarz. - Trup jest bądź co bądź odrażający. Przyzna pan? Obecnie 
jednak, i tu otwarło się pole do popisu dla mojej firmy, śmierć potępia się ze 
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względów higienicznych. Tak panie Albercie. Nasz wiek to wiek higieny. Higiena jest 
gwarantem zdrowia. Nie wolno palić, pić, jeść owoców z pola leżącego zbyt blisko 
szosy. Natomiast należy uprawiać sport, unikać stresów, chodzić na spacery po 
lesie, a po śmierci proszę 
natychmiast dokładnie umyć ręce. To brudna sprawa. 

Nasza firma pomoże jednak panu w zachowaniu higieny. Idealnie gładki 
marmur będzie łatwy do sprzątania. Jeszcze lepiej poddać się kremacji. W wysokiej 
temperaturze giną zarazki. 

Tego wieczoru Albert trochę się przestraszył. Lekarz długo patrzył mu w 
oczy i był po raz pierwszy poważny. Śmiertelnie poważny, można by powiedzieć. 

- Już? - zapytał Albert. - Czy już czas? - zacisnął gardło, żeby nie 
zapłakać. 

- Wyśpij się dobrze. Jutro czeka cię ciężki poranek. Śpij dobrze. I niech ci 
się przyśnią kolorowe motyle i ptaszki śpiewające... To co najpiękniejsze. Nie całe 
życie. 

- Ksiądz mówi, że kiedy ludzie w jednej chwili ujrzą całe swoje życie, 
przerażeni skaczą w przepaść na drugą stronę - powiedział Albert poważnie, trochę 
jak dziecko, które zaintrygował problem roztrząsany przez dorosłych. 

- Może tak jest, jak mówi ksiądz. Śpij! 
Zosia długim, czerwonym paznokciem pieściła wnętrze dłoni Alberta. 

Pocałowała go w czoło. 
- Śpij, ścierwo - ściśniętym głosem powiedział sanitariusz. 

Obudził się przewracając ciało z boku na bok. Ciężka głowa, jeszcze pełna 
snów, wbita w poduszkę, nie chciała spojrzeć na światło dzienne. Albert z trudem 
otworzył oczy. Ze zdziwieniem zauważył, że sąsiednie łóżko jest puste. 

„Gdzie on się podział?" - pomyślał. Nie podnosząc głowy starał się 
rozejrzeć po pokoju. Wreszcie uniósł się na łokciu i zawołał „Fryckuuuuu!!!" Był 
przekonany, że zawołał, ale nie usłyszał głosu. To poważnie zaniepokoiło Alberta. 

„Czyżbym ogłuchł?" - Fryckuuu!!! „Dlaczego nic???" Natychmiast się 
obudził. Wyskoczył z łóżka. Pokój był pusty. „Może w kiblu?". Wyszedł na korytarz. 
Pusto i cicho. Zaczął iść, tak szybko jak tylko potrafił, w stronę gabinetu lekarza. Po 
ratunek. Po raz pierwszy doktor wydał mu się tak bliską osobą. Myślał o nim jak o 
ojcu, jak o mamusi. 

„Tylko spokojnie, spokojnie, chwilowa niedyspozycja. Tylko bez nerwów. 
Nie wolno mi się denerwować. Nie wolno krzyczeć. Jak mogłem krzyczeć, kiedy nie 
wolno mi się denerwować. Dokąd prowadzi ten korytarz? Gdzie są schody? Co się z 
nimi stało. Pusto." 

Odwrócił się. „Czyżbym tracił wzrok?" Ściany, te na wyciągnięcie ręki, były 
zupełnie wyraźne. I kawałek podłogi. Też widział go bardzo wyraźnie. Ale dalej 
obraz rozmywał się. „Boże, muszę znaleźć doktora. Zosia da zastrzyk i się obudzę. 
Przecież to nie może być tak." 

Rozejrzał się. Wyraźnie prawie nic nie widział. I była cisza. Też wyraźna. 
„Myśli jakoś nie chcą się poukładać. Rozmywają się jak podłoga. O czym ja 
myślę?".Cisza. Spokój. Zimno. Ale nie ciału. Bo już go nie widać. 

To zimno błękitu. 
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Przejrzysty ten błękit, a nic nie widać i nic nie słychać. Dokoła cisza -
zimna i błękitna. I żadnej myśli, poza pragnieniem - niezwerbalizowanym i 
niezamkniętym w 
myśl - że doktor złapie za nóżki, podniesie do góry i 
klepnie w pupę. 

Wtedy zacznie się wreszcie życie. 

Marcin Baczyński 
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NATALIA BUDZYŃSKA 

„BLASK OTWORZYŁ Ml MÓZG" - RZECZ O 
HILDEGARDZIE VON BINGEN 

"Kiedy Henryk IV rządził Świętym Imperium Rzymskim, żyła w Galii 
dziewica sławna tak z urodzenia jak i ze swej świętości. Miała na imię Hildegarda". 

Tak rozpoczyna się pierwsza księga 'Yita Sanctae Hildegardis" napisana 
przez sekretarza Hildegardy, Godfreya, mnicha z Disobodenbergu. Święta 
Hildegarda, wielka średniowieczna mistyczka, ksienia klasztoru benedyktyńskiego w 
Disobodenburgu, fundatorka i przełożona klasztorów w Rupertsbergu i Eibingen, 
autorka trzech prac wizyjnych, dwóch traktujących o historii naturalnej i medycynie, 
poetka, autorka ponad siedemdziesięciu pieśni religijnych i misterium - opery, 
posiadająca liczne charyzmaty: proroctwa, wypędzania złych duchów i uzdrawiania, 
przy tym prowadząca nadzwyczaj aktywną działalność kaznodziejską i epistolarną. 
Do tego osoba z czymś, co można by nazwać szaleństwem artystycznym, biorąc 
pod uwagę wymyślony przez nią język "lingua ignota", którym posługiwały się 
mniszki w klasztorze, czy też zaprojektowane przez nią specjalne stroje dla zakonnic 
na uroczyste dni. 

Hildegarda urodziła się w 1098 roku w Bermersheim w szlacheckiej 
rodzinie. Jej rodzice, Hildebert i Mechthilde, ofiarowali Hildegardę - zaraz po 
urodzeniu - do służby Bogu. Obyczaj ofiarowania dziecka Kościołowi tuż po 
narodzinach był w tym czasie dość rozpowszechniony, co nie oznaczało, że takie 
prywatne ślubowanie miało jakąś nieodwracalną moc. O latach jej dzieciństwa nie 
wiadomo wiele; jak pisze sama: "Byłam nieświadoma wielu rzeczy na zewnątrz z 
powodu częstych chorób, na które cierpiałam, a które pustoszyły moje ciało i 
osłabiały mnie". (Vita, Ks.2). Swego pierwszego przeżycia wizyjnego doświadczyła, 
kiedy miała trzy lata. Nie rozumiejąc jeszcze sensu tego daru ukrywała go przed 
innymi, tyle tylko, że "kiedy przepełniała mnie ta wizja, mówiłam wiele rzeczy, które 
były dziwne dla słuchaczy", (ibid.) 

Hildegarda została ostatecznie oddana do klasztoru benedyktynów w 
Disibodenbergu pod opiekę Jutty w wieku lat siedmiu. Nie była to bynajmiej 
wspólnota żeńska: Jutta, córka hrabiego Stefana ze Spanheim, była raczej 
pustelniczką. Cela jej przylegała do kościoła w ten sposób, że mogła ona w 
samotności brać udział we wszystkich posługach i modlitwach odprawianych przez 
mnichów. Była to typowa pustelnicza cela, odgrodzona od świata zewnętrznego, 
posiadająca jedno okno, przez które podawano pożywienie. Jak pisze Godfrey: Jutta 
'troskliwie wprowadziła ją [Hildegardę] w zwyczaj pokory i prostoty ducha. Ona 
nauczyła ją psalmów Dawida i pokazała jej jak oddawać chwałę na 
dziesięciostrunowym psalterionie".(Vita, Ks.1) Psałterz był powszechnym 
elementarzem w średniowieczu, zaś pieśni benedektynów słyszane przez ścianę 
celi dzień i noc, tworzyły t ło życia Hildegardy. W miarę upływu czasu sława Jutty, a 
później i jej podopiecznej, przyciągała do Disibodenberga inne kandydatki: w ten 
sposób cela pustelnicza stopniowo przeobraziła się w mały benedyktyński klasztor 
żeński i piętnstoletnia Hildegarda była już członkinią podwójnego klasztoru: 
męskiego i żeńskiego. Takie monastyry były częstym zjawiskiem w XII wieku, 
szczególnie w Niemczech. W 1136 roku Jutta zmarła, a Hildegarda została wybrana 
przez współnotę na jej miejsce. 
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Aż do roku 1141 milczała o swoich wizjach choć "głos z niebios" nakazywał 
jej: "O homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scrible que vides et 
audis" (człowiecze ułomny, popiele popiołów, prochu prochów, mów i pisz co 
widzisz i słyszysz). 

Zwierzając się swemu spowiednikowi Volmarowi, uzyskała pozwolenie 
opata Kuno z Disibodenberga do spisywania wizji. Opat Kuno poinformował o tym 
arcybiskupa Henryka z Mainzu, a ten papieża Eugeniusza (1145-53). Do 
Disibodenberga wysłana została specjalna komisja w celu bliższego poznania 
Hildegardy i jej prac, czego rezultatem był wręcz rozkaz dalszego opisywania i 
podawania do wiadomości wszystkiego, co mniszka otrzymuje od Ducha Świętego. 

Z tego czasu pochodzi list, jaki Hiłdegarda w wielkiej wątpliwości napisała 
do świętego Bernarda z Clairvaux: " (...) Jestem bardzo zakłopotana tą wizją, która 
otwiera się przede mną w duchu jako wielka tajemnica. Nigdy nie widziałam jej 
zewnętrznymi oczyma ciała. Jestem marna i bardziej marna jako kobieta. Już jako 
dziecko widziałam wielkie dzieła cudu, których mój język nie mógłby nigdy wyrazić, 
jeśli duch Boga nie nauczyłby mnie wierzyć. Znam w łacińskim tekście znaczenia 
psalmów, ewangelii i innych ksiąg, które są pokazane mi przez wizję. Ona porusza 
moje serce i duszę jak płonący ogień i uczy mnie głębi objaśniania. (...)" 

Ostatecznie Hiłdegarda napisała księgę "Scivias" w ciągu dziesięciu lat. 
"I minął rok 1141 po narodzeniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.gdy 

miałam 42 lata i 7 miesięcy, że niebiosa otworzyły się i oślepiające światło 
wyjątkowego blasku rozłupało cały mój mózg. I tak rozżarzyło moje serce i pierś 
jak ogień nie paląc, ale ogrzewając.i nagle zrozumiałam znaczenie wykładów ksiąg: 
psałterzy, ewangelii i innych katolickich ksiąg Starego i Nowego Testamentu". 

"Scivias" podzielona jest na trzy księgi, każda składa się z serii wizji -
sześciu, siedmiu i trzynastu. W każdym przypadku Hiłdegarda najpierw opisuje co 
widzi, a potem zapisuje wyjaśnienie, które pochodzi od "głosu z niebios". Pierwsza 
część "Scivias" opisuje statyczny obraz wiecznego Królestwa Bożego, traktuje o 
historii upadku i o jego konsekwencjach. Tematem drugiej księgi jest Boskie 
lekarstwo dla świata i dla człowieka w stanie upadłym, a także rozważanie 
sakramentów. Trzecia część natomiast pokazuje kroki, dzięki którym człowiek 
zostanie zbawiony: Wcielenie, Pasja, Rezurekcja i Wniebowstąpienie, oraz zajmuje 
się właściwościami duszy. Trzecia księga jako finał zawiera misterium "Ordo 
virtutum". 

W Księdze "Scivias" pojawia się wizja dotycząca pozycji różnych stanów w 
Kościele. Otóż zobaczyła ona postać Ecclesii, która nosi w swoim łonie 
"najpiękniejsze wyobrażenie dziewczyny, z odkrytą głową z ciemnymi włosami i 
odzianą w czerwoną tunikę, kóra spływa jej do stóp". Jest ona otoczona przez t łum, 
ubrany w szaty odpowiednie dla swego stanu. Najwyżej w hierarchii znajduje się 
porządek klasztorny, potem księża i biskupi, najniżej zaś laikat. Zalecany jest ruch w 
górę, natomiast nie jest dobry ruch w dół, np. mnich nie powinien być biskupem. 
Hiłdegarda nie ma jednak złudzeń co do natury niektórych członków 
duchowieństwa: wiele miejca poświęca oskarżaniu tych, którzy "zanieczyszczają 
kościelne budynki krwią morderstw i spermą wydaną na świat w cudzołóstwie" 
(Scivias, Ks.l ł l , wizja 5, rozdz.25), jak również tych, którzy chcą zawładnąć dla 
siebie dziesięciny lub inne dobra Kościoła. 

"Scivias" to swego rodzaju podręcznik, przypominający, co jest cnotliwe, a 
co moralnie złe, to raczej spis wskazówek i instrukcji aby osiągnąć Królestwo, niż 
abstrakcyjne rozmyślania nad teologicznymi kwestiami. Następna księga zaś: "Liber 
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vitae meritorum" opisuje kary, jakie czekają człowieka nie postępującego w myśl 
tych napomnień. 

"Liber vitae meritorum" została napisana w latach 1158-63. Składa się z 
sześciu wizji, które są połączeniem jednego tematu: postać człowieka nałożonego 
na świat od niebios do otchłani, który obraca się z jednego punktu do drugiego, i 
obserwuje oddziaływanie pomiędzy siłami światła i ciemności. Hildegarda wylicza i 
opisuje 35 wad razem z karą i pokutą. Oto przykład z piątej wizji, traktującej m.in. o 
wadzie zwanej "ziemskim smutkiem" (tristitia saeculi): 

"Zobaczyłam piąty obraz w formie kobiety, na której plecach było drzewo 
stojące, całkowicie uschnięte i bez liści, a jego gałęzie obejmowały kobietę. Jedna 
gałęź okrążała czubek jej głowy, inna szyję i gardło, inna wokół jej lewego ramienia 
inna wokół prawego, dlatego ramiona były trzymane blisko ciała z dłońmi 
opuszczonymi. Stopy były zdrewniałe. Nie miała na sobie innych szat, tylko oplatały 
ją gałęzie", (wizja 5, rozdz.9) 

A oto słowa Ziemskiego Smutku: 
"Nieszczęsna, że się urodziłam, nieszczęsna, że żyję. Kto mi pomoże, kto 

mnie uwolni? Słyszałam wiele od filozofów, którzy uczą, że jest dużo dobra w Bogu, 
ale w tym wszystkim Bóg nie uczynił mi żadnego dobra. Jeśli On jest moim Bogiem, 
dlaczego wziął całą swą łaskę ode mnie? Zostałam poczęta w nieszczęściu, w 
nieszczęściu urodzona i żyję bez żadnego pocieszenia". 

Ziemskiemu Smutkowi odpowiada Niebiańska Radość: 
'Teraz obserwuj słońce i księżyc i gwiazdy i całą upiększoną zielonością 

ziemię i rozważ jak dużo dobra dał Bóg człowiekowi z tymi rzeczami, chociaż 
człowiek grzeszy z wielkim zuchwalstwem przeciwko Bogu. Kiedy dzień przychodzi 
do ciebie, ty nazywasz go nocą, a kiedy twoim zbawieniem jest noc, ty nazywasz ją 
potępieniem, a kiedy wszystkie twoje rzeczy są dobre, ty nazywasz je złymi. Więc ty 
jesteś diabelska!", (wizja 5, rozdz.11) 

Potem przeciwstawia jej własne zachowanie: 
Ja posiadam niebiosa, bo we wszystkim co Bóg stworzył i co ty nazywasz 

szkodliwym, ja zauważam prawdziwe światło. Delikatnie zbieram kwiecie róż i lilii i 
całą zieloność w moim łonie, odkąd chwalę wszystkie dzieła Boga, podczas gdy ty 
przyciągasz smutek smutków do siebie, ponieważ jesteś smętna we wszystkich 
swoich dziełach". 

Dalej opisana jest kara oczekująca na dotkniętych przez tę wadę: 
"I zobaczyłam suche i pozbawione wody miejsce pełne robaków, otoczone 

przez ciemność... I z łe duchy pędziły dusze tu i tam, poprzez to miejsce, ognistymi 
biczami, krzycząc: Dlaczego nie powierzyłeś się Bogu?" 

Wtedy następuje pokuta dla tych, którzy chcą takiej kary uniknąć: 
"...powinni poświęcić się duchowemu życiu; lub jeśli już żyją w klasztorze, 

pozwólcie im publicznie umartwiać się bardziej niż zwykle, i oddawać się często 
pokornemu posłuszeństwu, niech namyślają się nad Pismem Świętym, które stawia 
przed nimi niebiańską radość", (wizja 5, rozdz. 63) 

Trzecia i najważniejsza praca wizjonerska Hildegardy "Liber divinorum 
operum" ( 1163 - 74). Jej celem miało być przedstawienie zbliżenia między 
początkiem Ewangelii św. Jana, a opisem stworzenia świata z pierwszego rozdziału 
Genesis. Wiele tematów z tej księgi było już poruszanych w poprzednich np. opis 
Ziemi z jej koncentrycznymi powłokami w "Scivias", czy doktryna pokuty i moralnej 
winy w "Liber vitae meritorum". Hildegarda próbuje wykazać sens i prawidłowości w 
życiu ludzkości i kosmosu zgodnie z jej teologicznimi przekonaniami. "Liber 
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divinorum operum" to synteza wiedzy Hildegardy obejmującej teologię, wiedzę o 
fizjologii człowieka, jej poglądy na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu i 
ówczesną wiedzę o strukturze kosmosu. 

Praca ta zawiera dziesięć wizji dzielących się na trzy części. Długości wizji 
są bardzo nierówne, np. czwarta zawiera ponad sto rozdziałów, a ósma zaledwie 
cztery. Pierwsze pięć wizji dotyczy związku między człowiekim, a naturalnym 
porządkiem wszechświata; ostatnie pięć łączy historię świata z historią zbawienia 
osiągając kulminację w Sądzie Ostatecznym. Jest to tak duża i skomplikowana 
praca, że nie ma tu miejsca na szczegółowe zajmowanie się nią, jednak 
interesujące będzie podanie chociaż tytułów poszczególnych wizji i niektórych ich 
rozdziałów, aby przynajmniej częściowo wczuć się w atmosferę tego misterium: 

Wizja I: O pochodzeniu życia (6. O aniołach jako istotach światła i 
postaciach w lustrze; 8. O decyzji i upadku aniołów; 13. Miłość niszczy całe z ło i 
uwalnia nas od strachu; 17. O pochodzeniu i celu duchowego życia). 
Wizja II: O budowie świata (9. O wewnętrznej solidarności struktury kosmosu; 11. O 
tajemniczym regionie na północy; 15. Co znaczy ludzka postać w środku serca 
świata; 18. Dlaczego zwierzęce głowy w kosmicznym kole mają związek z ludzkimi 
istotami; 20. O sile wiatrów we wszechświecie; 27. O działaniu Boga w duszy; 32. 
Co słońce i księżyc znaczą dla ludzkości; 33. O duchowym znaczeniu planetarnego 
systemu; 42. O wewnętrznym znaczeniu systemu gwiezdnego). 

Wizja III: O ludzkiej naturze (2. Całe stworzenie jest w służbie ludzkości; 3. 
Bóg jest źródłem ludzkiej mocy; 9. O grze humorów w ludzkim organizmie; 15. Jak 
ludzie stają się chorzy). 

Wizja IV: O artykulacji ciała (3. O firmamencie i jego siłach; 8. O mocy 
chmur i jej znaczeniu; 12. O pięknie aniołów i ich jasnym świecie; 17. O znaczeniu 
głowy; 23. O mózgu i jego funkcjach; 29. Mózg jako słońce małego świata; 32. O 
darze łez i jego realizacji do deszczu; 60. Jak Ziemia, ludzkość ma także pory roku; 
70. O głodzie ciała i głpdzie duszy). 

Wizja V: Miejfca oczyszczenia (2. Co Ziemia znaczy dla ludzkości; 7. O 
Bożym sądzeniu Ziemi). 

Wizja VI: Znaczenie historii (4. O świecie aniołów i stworzeniu ludzkiego 
rodzaju). 

Wizja VII: Przygotowanie dla Chrystusa (3. Bóg daje moc Syna na Ziemię; 
7. O zmianie sprawy świata i o znaczeniu tęczy; 15. O zadaniu Syna Bożego; 17. O 
przystosowaniu wiernych do życia). 

Wizja VIII: O skutkach miłości (4. Miłość prowadzi ludzki rodzaj do 
królewskiego wesela). 

Wizja IX: Ukończenie kosmosu (5. O przyjściu Syna Bożego; 7. O 
tajemnicy Wcielenia; 13. Co znaczą ciemności na zachodzie). 

Wizja X: O końcu czasów (12. Bóg trzyma oko na tym okresie historii; 28. 
O przyjściu Antychrysta; 32. O sztuczkach i magicznych czynach Antychrysta). 
Dla podkreślenia proroczego charakteru wizji, każda kończy się mniej więcej takim 
samym zdaniem: 

"Niech wszyscy, którzy boją się i kochają Boga otworzą swe serca pobożnie 
na te słowa i zrozumieją, że te słowa są głoszone dla zbawienia ciała i duszy i nie 
pochodzą z ludzkich ust, ale przeze mnie, od Tego, Który Jest". 

Można by postawić proste pytania dotyczące strony praktycznej wizji: czy 
głos z wizji mówi po łacinie, czy po niemiecku, czy Hiłdegarda zna Biblię z lektury 
czy przez wpływ Ducha Świętego, itd. Takie właśnie pytania zadał Hildegardzie 
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Wibert Gebloux, światły i uczony mnich benedyktyński, któremu Hildegarda mając 
już 77 lat odpisała: 

"(...) Od dni mojego dzieciństwa, kiedy moje członki, nerwy i żyły nie były 
jeszcze silne, dar tej wizji przynosił radość mojej duszy; i tak pozostało do dzisiaj. I 
jak Bóg chce, moja dusza wspina się w tej wizji wysoko w górę, nawet do wysokości 
firmamentu. Ale nie widzę tych rzeczy moimi zewnętrznymi oczami, ani nie słyszę 
ich moimi zewnętrznymi uszami. Nie spostrzegam ich przez myśli mojego serca, ani 
za pośrednictwem pięciu zmysłów. Bardziej widzę je w mojej duszy, z moimi 
fizycznymi oczami otwartymi, w taki sposób, że nigdy nie doświadczam braku 
przytomności, ale widzę to wszystko przebudzona, dniem czy też nocą. Światło, 
które widzę nie jest ograniczone przez przestrzeń. Ono jest dużo, dużo bardziej 
pełne światła niż obłok, który ma w sobie słońce. Nie można w nim rozpoznać 
wysokości, długości czy szerokości. Ono zostało mi opisane jako "cień żywego 
światła". I tak jak słońce i gwiazdy są odbite w wodzie, tak pisanie, mówienie, 
zdolności i działania ludzi są wyjaśnione mi w tym świetle. Równocześnie widzę, 
słyszę i rozumiem. Uczę się tego, co dowiem się przez wizję. Ale czegokolwiek nie 
widzę w wizji, nie mam żadnej wiedzy o tym, bo jestem bez edukacji i byłam tylko 
nauczona czytać proste listy. Piszę, co widzę i słyszę w wizji i nie dodaję żadnych 
innych słów. Nie mogłabym pisać jak filozofowie. Słowa w wizji nie brzmią jak słowa 
z ludzkich ust, ale są one jak rażący piorun i jak chmura poruszająca się po czystym 
firmamencie. Nie jestem zdolna dostrzec kształtu tego światła, tak jak nie mogę 
spojrzeć bezbronnymi oczyma na tarczę słońca. Czasami, choć nie często, widzę w 
tym świetle inne światło, które nazywam "żywym światłem". Kiedy je widzę, nie 
umiem powiedzieć. Ale tak długo, jak widzę to "żywe światło", cały smutek i trwoga 
są zabrane daleko ode mnie. W takich momentach nie znam siebie, ani w ciele ani 
w duszy. Myślę o sobie jako o niczym. Sięgam żywego Boga i powierzam Mu 
wszystko, który nie ma początku ani końca (...)" 

W odróżnieniu od wizyjnych ksiąg, proroczego charakteru nie mają dwie 
prace, które możnaby nazwać medycznymi: "Physica" i "Causae et curae".Wiadomo 
z różnych źródeł, że Hildegarda była dobrze znana jako "lekarka", i że uzdrawiała 
świeckich ludzi, którzy przybywali w tym celu do klasztoru. Wcześniejsza "Physica" 
składa się z dziewięciu ksiąg lub części traktujących o : roślinach, żywiołach, 
drzewach, klejnotach i ich medycznym zastosowaniu. Mniszka przedstawia tu 
tradycyjny pogląd na stworzerte rzeczy, który polegał na mieszaninie czterech 
jakości: ciepło - zimno - mokro - sucho. W każdej rzeczy przeważała jedna, lub dwie 
jakości, a ich równowaga świadczyła o zdrowiu człowieka. W ten sposób, aby 
wyleczyć człowieka z choroby, trzeba było podać taki lek, który by uzupełnił 
brakującą jakość lub zneutralizował inną. Hildegarda określiła, które rośliny są 
gorące, zimne, suche lub wilgotne.Ostatnia część zwięźle rozpatruje jakość metali, 
które są sklasyfikowane na podstawie ich koloru: ciepłe (złoto, miedź) i zimne 
(srebro, ołów, cyna). 

"Causae et curae" ("Księga złożonej medycyny") więcej miejca poświęca 
rozważaniom teoretycznym na temat medycyny i fizjologii. Tłem jest bliskie 
pokrewieństwo człowieka i kosmosu. Ta praca rozpoczyna się opisem stworzenia 
świata i ciał niebieskich. Jej kosmologiczne wyjaśnienia opierają się częściowo na 
naukowej lub naturalistycznej tradycji pochodzącej z kosmologii greckiej, a 
częściowo na tradycji chrześcijańskiej, której źródłem był opis stworzenia zawarty w 
Genesis. Aby udowodnić pokrewieństwo zachodzące między człowiekiem 
(mikrokosmosem) i wszechświatem (makrokosmosem) ("Bo człowiek posiada 
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wewnątrz siebie niebiosa, i ziemię i inne stworzone rzeczy".) Hiłdegarda często 
posługuje się analogiami, np.: wiatry powstrzymują firmament od rozpadnięcia się i 
tak samo dzięki duszy nie rozpada się ciało, gwiazdy spełniają ten sam obowiązek 
wobec firmamentu, jak żyły dla ciała. 

W czasie gdy Hiłdegarda pracowała nad medycznymi książkami 
kontynuowała pracę zupełnie innej natury: skomponowała ponad 70 pieśni, które 
wraz ze sztuką muzyczną "Ordo virtutum" nazwała "symfonią harmonii 
niebiańskiego objawienia" (Symphonia harmoniae celestium revelationum"). Już w 
roku 1148 Hiłdegarda była znana jako kompozytorka, ale można przypuszczać, że 
była aktywna na tym polu jeszcze długo, bo najwcześniejszy manusktypt 
"Symphonii" został napisany w 1170 r. W każdym razie - są to pieśni liturgiczne -
antyfonii, responsoria, hymny, sekwencje - powstałe z potrzeby klasztornego życia, 
a ich formy były stosowane w przedstawieniu "Opus Dei" lub w odprawianiu mszy. 
Jest parę tematów, potarzających się kilkakrotnie, co sugeruje, że były one 
ulubionymi tematami kompozytorki: Dziewica Maria, św. Urszula i 11.000 dziewic, 
św. Disibod. Oprócz tego można znaleźć utwory na prawie wszyskie tematy: Bóg, 
Chrystus, Duch Święty, Trójca Święta, aniołowie, patriarchowie, apostołowie, Jan 
Chrzciciel, męczennicy, wyznawcy, Sw. Rupert, Św. Bonifacy. Hildegardy idea relacji 
pomiędzy człowiekiem a wszechświatem jako mikrokosmosem i makrokosmosem 
znalazła też oddźwięk w jej twórczości poetycko-kompozytorskiej. Weźmy na 
przykład antyfonę "O quam mirabilis": 

"O, jak cudowne jest przeczucie boskiego serca 
które przewidziało każde stworzenie. 
Bo kiedy Bóg spojrzał na twarz człowieka, 
którego On stworzył, 
wszystkie swoje dzieła 
On zobaczył ukończone w jego formie. 
O, jakże piękny jest oddech, 
Który ożywia człowieka". 

Jednak najciekawszym utworem jest bez wątpienia "Ordo virtutum" (co 
można przetłumaczyć jako "Porządek cnót"), najstarsza przetrwała sztuka 
moralitetowa. 
Występujące w sztuce osoby są personifikaqami szesnastu cnót, prowadzonych 
przez ich królową, Pokorę. Oprócz cnót występuje także: Anima (Dusza: szczęśliwa 
lub nieszczęśliwa, w zależności od przebiegu wypadków, Diabeł oraz Patriarchowie i 
Prorocy). Na początku sztuki, po dialogu Cnót z Patriarchami, słyszymy skargę 
"ucieleśnionych Dusz": 

"Och, jesteśmy tu obce! 
Co zrobiłyśmy błąkając się po ścieżkach grzechu? 
Powinnyśmy być córkami Króla, 
ale upadłyśmy w cień grzechów. 
O, żywe Słońce! odnieś nas na swoich ramionach 
do tego najsprawiedliwszego dziedzictwa, które staciłyśmy w Adamie! 
Królu Królów, my walczymy w twojej bitwie". 

Jedna z Dusz, zwana Felix Anima pragnie wprost przyjść do Królestwa 
Niebieskiego, a kiedy Cnoty mówią, że jest to niemożliwe bez zmagania się ze 
światem, ciałem i Diabłem, ona kapituluje bez wałki i jako "lnfelix Anima" oddala się, 
aby cieszyć się radościami świata. "Bóg stworzył świat: ja nie robię mu żadnej 
krzywdy - ja tylko chcę cieszyć się tym". Jej postawa jest pochwalona przez Diabła 
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("Spójrz na świat, on obejmie cię z wielkim honorem!"). Anima oddala się cieszyć się 
światem, a Cnoty opłakują fakt, że jej niebiańska tęsknota ukryta jest przez ziemskie 
przyjemności. Gdy Anima powraca ze swej potyczki ze światem, jest zbyt słaba, 
żeby zbliżyć się do Cnót bez pomocy. Prosi Pokorę, żeby jej pomogła, jednak 
Diabeł porywa Animę (Diabeł: "...Teraz wróciłaś przeciwstawiając się mi - ale ja 
będę walczył z tobą i upokorzę cię!" Anima: "Uznałam, że wszyskie drogi były 
niegodziwe, więc uciekłam od ciebie! Ale teraz będę walczyć z tobą, oszuście, 
twarzą w twarz. Królowo pokory, przyjdź ze swoim lekiem, daj mi pomoc!"). Przybyła 
Pokora wysyła Cnoty do walki z Diabłem, one związują go łańcuchami, a Czystość 
stawia piętę na jego szyi. Sztuka kończy się rodzajem epilogu śpiewanego przez 
Cnoty i chór Dusz. 

Można przypuszczać, że sztuka ta była odgrywana w klasztorze Hildegardy 
przez jej zakonnice. Jedyną rolę męską (Diabeł) odgrywał, być może,spowiednik, 
mnich - sekretarz Hildegardy. 

Hildegarda wiele też podróżowała w celu głoszenia kazań, pisała listy 
pełne wskazówek i rad zarówno dla osób duchownych jak i świeckich (i to 
począwszy od papieża i królów po zwykłych mnichów), a nawet egzorcyzmowała. 

Był rok 1169, kiedy Hildegarda dowiedziała się o smutnym przypadku 
opętania przez diabła młodej kobiety o imieniu Sigewize pochodzącej ze 
szlacheckiej rodziny z Kolonii. Przyjaciele wozili ją do różnych okolicznych 
sanktuariów, jednak bez skutku. Kobieta cierpiała na jakąś formę religijnej manii, 
głosząc kazania, które pobudzały do deprawacji i grzechu. Zanim Sigewize zjawiła 
się osobiście w Rupertsbergu o przypadku tym napisał do Hildegardy opat z 
klasztoru w Brauweweiler. Hildegarda odpowiadając mu sugeruje przeprowadzenie 
swego rodzaju ceremonii: 

"Słuchaj odpowiedzi nie człowieka, lecz Tego, Który Żyje: wybierz siedmiu 
kapłanów dobrej sławy, którzy mogą być zalecani przez swe zasługi, pierwszego w 
imieniu Abla, drugiego w imieniu Noego, trzeciego w imieniu Abra^hama, czwartego 
w imieniu Melchizedeka, piątego w imieniu Jakuba i szóstego w imieniu Aarona, oni 
wszyscy poświęcali ofiarę żywemu Bogu, a siódmego w imieniu Chrystusa, który 
ofiarował siebie Bogu Ojcu na krzyżu. Po postach, biczowaniach, modlitwach, 
dawaniu jałmużny i odprawianiu mszy, niech podejdą do niej z pokorną intencją i w 
... kapłańskich szatach i stułach. I niech każdy z nich stojąc dookoła niej trzyma 
laskę w swojej rece jako symbol laski, którą Mojżesz na rozkaz Boga uderzył Egipt, 
Morze Czerwone i skałę«$iedmiu kapłanów będzie także reprezentować siedem 
darów Ducha Świętego .I pierwszy, w imieniu Abla, trzymając laskę w ręku powie: 
słuchaj głupi i zły duchu, gdziekolwiek mieszkasz w tej osobie, słuchaj tych słów nie 
wymyślonych przez człowieka, ale stworzonych przez Tegq^Który Jest i uciekaj na 
jego rozkaz". 

Według opisów w "Vita" diabeł rzeczywiście opuścił kobietę, jednak tylko 
na chwilę, aby powrócić z jeszcze większą siłą. Wtedy stwierdzono, że do 
egzorcyzmu potrzebna jest bezpośrednia fizyczna bliskość Hildegardy. Sigewize 
przywieziono do Rupertsbergu, gdzie przebywała kilka tygodni. Ostatecznie 
oczyszczenie nastąpiło w Wielki Czwartek. Kobieta opętańczo tupała nogami i 
głośno ryczała. Wówczas Hildegarda miała wizję i według tego, co w niej usłyszała, 
powtórzyła: "Wyjdź szatanie ze świątyni ciała tej kobiety i uczyń w nim pokój dla 
Ducha Świętego". Na te słowa zły duch opuścił kobietę przez "wydalenie kału i 
moczu z miejsc intymnych kobiety. I tak została uwolniona i pozostała zdrowa na 
umyśle i na ciele przez resztę żyda". Z innych listów wynika, że Sigewize 
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przyłączyła się do wspólnoty Hildegardy. W średniowieczu egzorcyzmowanie przez 
kobietę było bardzo niepopularne, podobnie jak głoszenie kazań. Kazania mniszka 
pisała często w formie wizyjnej: 

'W czasie gdy leżałam przez długi czas na łożu choroby, w 1170 roku po 
Narodzeniu naszego Pana, zobaczyłam najpiękniejszy obraz, mający kształt 
kobiety, która była najwyborniejsza w słodyczy i najdroższa w rozkoszy całego 
piękna, tak, że ludzki umysł nie mógłby pojąć tej, której postać sięgała od ziemi do 
nieba". 

Kobieta ta symbolizuje Kościół, jest ona jednak splamiona brudem, a jej 
piękny strój jest podarty. Ona lamentuje nad swoim położeniem, spowodowanym 
przez złych księży: 

"Oni kalają moją twarz przez to, że dają i przyjmują ciało i krew mojego 
małżonka z wielką plugawością ich lubieżnego życia, i z wielkim zepsuciem i 
cudzołóstwem i straszną chciwością w sprzedawaniu i kupowaniu". 

Zawsze jednak podkreślała, że oprócz takich "wyrodników" służy w 
Kościele wielu wspaniałych duchownych, choć jej życie zakonne, obfitujące w wielką 
sławę i szacunek, nie było wolne od nieporozumień ze zwierzchnikami kościelnymi. 
Pierwsze dotyczyło przeprowadzki Hildegardy wraz ze swoimi zakonnicami do 
Rupertsbergu, na co nie chcieli się zgodzić mnisi z Disibodenbergu; drugie pod 
koniec jej życia, było najpoważniejszym wydarzeniem tego typu i doprowadziło do 
nałożenia na klasztor w Rupertsbergu interdyktu, według którego zakonnicom 
zakazano głośnego śpiewu "Opus Dei" i przyjmowania komunii świętej. Była to kara 
kleru z Mainz dla Hildegardy, która pochowała na cmentarzu klasztornym 
ekskomunikowanego rycerza i nie pozwoliła potem go usunąć poza mury cmentarza 
- co rozkazał jej biskup z Mainz. Hildegardzie udało się udowodnić po jakimś czasie, 
że rycerz ów zmarł "wyspowiadany, namaszczony i po przyjęciu komunii św." i po 
długim czasie wymiany korespondencji z prałatami z Mainz, znieśli oni owe 
ograniczenia z klasztoru Hildegardy. Ostatnie 6 miesięcy życia Hiłdegarda spędziła 
wolna od jakiegokolwiek konfliktu i 17 września 1179 roku zmarła - przepowiadając 
swą śmierć zakonnicom. 

Było jasne, że Hiłdegarda będzie brana pod uwagę jako kandydatka na 
świętą. W tym czasie nie wystarczał już tylko ludowy szacunek i uznanie biskupa, 
status kanonizacyjny był nadawany bullą papieską. Zgodnie z nową procedurą 
została wyznaczona specjalna komisja, która miała zebrać dowody i informacje od 
bezpośrednich świadków życia Hildegardy. Powstały dokument zawierał głównie 
kompilaqe cudów zapamiętanych przez świadków, tych cudów, których dokonywała 
ona sama, jak też tych, które zdarzyły się dzięki jej relikwiom. Postępowanie 
kanonizacyjne trwało jednak bardzo długo, podejmowali je papieże: Grzegorz IX, 
Innocenty IV, Klemens V i Jan XXII i nie zostało ono ukończone. Jednak już w XIV 
wieku imię Hildegardy i jej uroczysty dzień zaczął pojawiać się w spisach 
kościelnych. W czasie odpustu w Avinionie w 1324 roku Jan XXII pozwolił na 
"uroczysty i publiczny kult" Hildegardy. Ostatecznie status świętej zapewniło jej 
włączenie przez Baroniusa w XIV - o wieczny "Roman Martyrolog/*. W sanktuarium 
kościoła w Rudesheim/Eibingen przy jej ołtarzu widnieje napis: "Heilige Hildegard 
Bitte fuer Uns". 

Natalia Budzyńska 
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ARMEN SARKISJAN 

PRZYPOWIEŚĆ O MNIEJSZYM ŹLE 

Pewnego razu do mego Mistrza przyszedł po poradę wysoki urzędnik 
cyrkułu. Długo się rozwodził i kluczył, aż w końcu zapytał wprost: - Mistrzu, czy 
istnieje mniejsze zło? 

Mistrz zamyślił się przez chwilę, po czym raczej stwierdził niż zapytał: -
Stoisz teraz przed wyborem - i, jakby nie zauważając gorliwego przytaknięcia głową 
urzędnika, rozpoczął opowieść: 

- Pewien ksiądz wracał z daleka przez góry do domu. Był upał i czuł się 
bardzo spragniony. Za jednym z zakrętów zobaczył domostwo, a przed obejściem 
gospodynię. Poprosił o kubek wody. 

- Wejdźcie, ojcze, do środka, zaraz przyniosę - zaprosiła go gospodyni, a 
kiedy wszedł, zatrzasnęła za nim drzwi, przekręciła w nich klucz i powiedziała: - Nie 
wypuszczę cię stąd i nie dam ci wody, dopóki nie spełnisz jednego z trzech moich 
życzeń. 

- A co to za życzenia? - zapytał ksiądz, a w odpowiedzi usłyszał: - Albo się 
ze mną prześpisz, albo wypijesz gąsior wina, albo zabijesz moje koźlątko. 

Zafrasował się ksiądz: - Obcować z kobietą, toż to dla mnie grzech, wypić 
tyle wina też jest grzechem, a koźlątka nie zabiję, to przecież stworzenie Boże. Ale z 
drugiej strony bez wody nie wytrzymam, a i wyjść stąd kiedyś trzeba. 

- Wiem co zrobię - pomyślał ksiądz. - Wybiorę mniejsze zło - i powiedział 
na głos: - Zdecydowałem się, podaj gąsior wina. 

W tym momencie Mistrz jakby przerwał swoją opowieść, aż zaintrygowany 
urzędnik cyrkułu nie wytrzymał i zapytał: - Co było dalej? 

- Potem wypił cały gąsior wina i... bez specjalnych ceregieli zabił koźlątko i 
poszedł z gospodynią do łóżka. 

- Dziękuję - powiedział urzędnik, pokłonił się nisko Mistrzowi i wrócił do 
domu. 

Armen Sarkisjan 
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Prawo do czynnego udziału w wyborach do Sejmu będą miełi tylko ci, którzy płacą 
podatki powyżej pierwszego progu, do Senatu - powyżej drugiego progu, zaś bierne 
prawo wyborcze uzyskają jedynie ci, którzy płacą podatki powyżej progu 
najwyższego. 

MARCIN DOMINIK ZDORT 

O SPRAWIEDLIWOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ 

Weryfikację wyborców i przeprowadzanie dla nich co 10-15 lat egzaminów 
z polityki zaproponował w pierwszym numerze "Frondy" pan Witold Pasek. Jego 
"demokracja weryfikacyjna" byłaby sensowna, gdyby nie to, że - podobnie jak 
funkcjonujący w Europie i Ameryce Północnej obecnie model - odrzuca podstawową 
zasadę życia społecznego - zasadę sprawiedliwości. Dziś "bezdomny włóczęga ma 
takie same prawo do decydowania o losie państwa jak multimiliarder" - słusznie 
oburza się pan Pasek. Niestety jego pomysł umożliwia utrwalenie obecnego stanu 
rzeczy, zaś sam autor nie tłumaczy, dlaczego tak być nie powinno. A wyjaśnienie 
jest bardzo proste. 

Wbrew pozorom, państwo nie jest w równym stopniu własnością każdego z 
nas, podobnie jak np. spółka akcyjna nie jest w równym stopniu własnością każdego 
z akcjonariuszy. Największymi "akcjonariuszami" państwa polskiego są płatnicy 
największych podatków. Zaś ten, który najwięcej łoży na utrzymanie państwa -
zgodnie z podstawową zasadą sprawiedliwości - powinien mieć największy wpływ na 
jego funkcjonowanie. Ta prosta zasada nie musi obalić funkcjonowania demokracji 
elekcyjnej w Polsce, natomiast może poważnie ją zracjonalizować. 

Pomysł jest następujący: załóżmy, że prawo do czynnego udziału w 
wyborach do Sejmu będą mieli tylko ci, którzy płacą podatki powyżej pierwszego 
progu, do Senatu - powyżej drugiego progu, zaś bierne prawo wyborcze uzyskają 
jedynie ci, którzy płacą podatki powyżej progu najwyższego. Jeśli zaś nie chcemy 
całkowicie pozbawiać najuboższych prawa do czynnego udziału w wyborach, 
możemy po prostu tym, którzy utrzymują państwo w większym stopniu, dać prawo 
wrzucenia do urny proporcjonalnie większej liczby kartek wyborczych. W ten sposób 
ograniczymy wpływ na losy państwa największych nieudaczników, ludzi 
nieproduktywnych, którzy chcieliby korzystać z praw, nie potrafiąc państwu dać nic 
w zamian. Dodatkową zaletą takiego pomysłu byłoby to, że spośród najbardziej 
wpływowych obywateli państwa sami wyeliminowaliby się automatycznie różnego 
rodzaju oszuści podatkowi. Zaś porządny obywatel JV Rzeczypospolitej będzie miał 
dodatkową motywację do bogacenia się i uczciwego płacenia podatków. Pod koniec 
roku będzie mógł z dumą powiedzieć swoim kolegom: - Już przekroczyłem drugi 
próg podatkowy, płacę wprawdzie sporo (oby jednak znacznie mniej niż dziś - przyp. 
MDZ) do kasy państwowej, ale mam nareszcie potrójne prawo głosu. 

Mogą się oczywiście pojawić zarzuty, że takie uzupełnienie demokracji 
zasadą sprawiedliwości nigdzie dotychczas nie było wypróbowane i kłóci się w 
rozlicznymi paktami praw człowieka i obywatela podpisanymi przez Rzeczpospolitą 
(w tym także Ludową), a wreszcie że przywraca już dawno odrzucony przez całą 
postępową ludzkość cenzus majątkowy. Ale chyba jest zgodna ze zdrowym 
rozsądkiem: jeśli stać mnie tylko na bar mleczny, to mam wybór jedynie między 
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zupą mleczną a pyzami i nie mogę wymagać, aby obsłużył mnie wytworny kelner; 
jeśli zaś stać mnie na ekskluzywną restauraqę, to mam pełne prawo życzyć sobie 
takiej właśnie grzecznej obsługi i znacznie większego wyboru potraw - a nawet 
sposobu ich przyrządzenia. 

Zresztą cóż to za cenzus majątkowy, skoro najbogatsi często wcale nie 
płacą największych podatków - ich rzeczywiste wydatki pokrywane są z funduszów 
reprezentacyjnych ich przedsiębiorstw i są odliczane od podstawy obowiązkowych 
płatności na rzecz państwa. Rządzić będzie już zmitologizowana w Polsce, ale 
wciąż tworząca się middle class - podstawa dobrobytu nowoczesnego państwa. 

Demokracja, według Witolda Paska, przypomina idealną wizję państwa 
Platona (pierwszego konserwatysty, jak twierdzi Jacek Bartyzel) zarządzanego 
przez mędrców - przeegzaminowanych przez komisje weryfikacyjne. Nie odrzucam 
tu rzecz jasna cennej wiedzy mędrców - mędrzec ma prawo do kierowania 
państwem, jednak tylko wtedy, gdy jest do tego upoważniony przez swoich 
"pracodawców", gdy staje się menedżerem zatrudnionym przez tych ludzi, z których 
pieniędzy będzie opłacany. 

I dlatego nie miał racji Bronisław Geremek mówiąc (po zwycięstwie 
Tymińskiego nad Mazowieckim), że Polacy nie dorośli do demokracji. To obecny 
model demokracji nie sprawdził się jak dotąd nigdzie, nawet w zawsze podawanej 
jako wzorcowy przykład Ameryce, gdzie Bill Clinton - wybrany przecież większością 
głosów (zarówno największych rekinów finansowych, jak właścicieli małych 
kramików w Chinatown, ale też bezdomnych czarnych kloszardów z Central Parku) 
w demokratycznych (w obecnym tego słowa znaczeniu) wyborach, wprowadził kraj 
w poważne tarapaty i dziś większość Amerykanów - jak wskazują badania opinii 
publicznej - żałuje oddanego na niego głosu. Nie ma więc żadnego powodu, żeby 
nie próbować modyfikować demokracji i sprawiać, aby zaczęła ona respektować tak 
silnie dotychczas zachwianą zasadę sprawiedliwości. A jeśli nie sprawdzi się taka 
zmodyfikowana demokracja? Cóż, można próbować zmieniać dalej. Zresztą warto 
pamiętać, że demokracja jest tylko jedną z dróg do państwa dobrobytu, często 
drogą okrężną. 

Marcin Dominik Zdort 
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M A R C I N B A C Z Y Ń S K I (1964), absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, dziennikarz "Gazety Wyborczej". Mieszka w Warszawie. 
E D W A R D B A S E T (1970), mieszka w Budzie, pracuje w Peszcie; 
R A F A Ł B A R Y C Z (1967), architekt i krytyk architektury. Prowadzi prywatną 
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P A W E Ł B U R D Z Y (1970), pracuje w TVP SA. Mieszka w Warszawie; 
P A W E Ł D U N I N - W Ą S O W I C Z (1967), redaktor i wydawca „Lampy i Iskry Bożej". 
Mieszka na Żoliborzu; 
J U L I U S E V O L A (1898-1974), włoski malarz-futurysta, filozof, historyk religii, 
ezoteryk, ideolog; 
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R O B E R T K O S T R O (1967), publicysta, redaktor „Debaty", działacz Koalicji 
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Warszawie; 
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eseista „Znaku". Mieszka w Warszawie; 
E S T E R A L O B K O W I C Z (1968), absolwentka fizyki. Mieszka w Krakowie; 
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Warszawie; 
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OBJAWIENIE W JAPONII 
W ciągu ostatnich 50 lat Kościół tylko jedno objawienie uznał za 

autentyczne: w Akita, w diecezji Niigata w Japonii. Drewniana figura Matki Bożej w 
klasztorze Służebniczek Eucharystii płakała 101 razy w latach 1975-81, by 
potwierdzić te objawienia. Te lakrymaqe są w pełni udokumentowane. Matka Boża 
przemówiła trzy razy z tej figury do Siostry Agnieszki (Katsuko Sasagawa). Trzeci i 
najważniejszy przekaz z 13 października 1973 roku zawiera te słowa: 

"Moja droga córko, słuchaj uważnie, co mam ci do powiedzenia. 
Poinformujesz o tym przełożonego. Jak już mówiłam, jeżeli ludzie nie będą 
pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszliwą karę na całą ludzkość. Będzie 
to kara większa niż potop, taka jakiej jeszcze nikt nigdy nie widział. Ogień spadać 
będzie z nieba i zniszczy wielką część ludzkości, sprawiedliwych razem ze złymi, nie 
oszczędzając ani księży, ani wiernych. Ci, co przeżyją, poczują się tak opuszczeni, 
że zazdrościć będą zmarłym. Jedyna broń jaka wam zostanie to Różaniec i Znak 
pozostawiony wam przez Mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różaniec. 
Różańcem módlcie się za Papieża, za biskupów, za księży. 

Dzieło szatana dotknie nawet Kościół, w taki sposób, że zobaczycie 
kardynałów występujących przeciw kardynałom, biskupów przeciwko innym 
biskupom. Księża, którzy czczą Mnie, będą pogardzani i krytykowani przez 
współbraci w kapłaństwie. Kościoły i ołtarze będą zbezczeszczone. W Kościele 
pełno będzie tych, którzy godzą się na kompromisy, a szatan będzie nakłaniał wielu 
księży i dusze konsekrowane, by opuściły służbę Pańską. 

Szatan będzie szczególnie bezwzględny przeciwko duszom 
konsekrowanym Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną mojego smutku. 
Jeżeli liczba i ciężar grzechów będą rosły, nie będą one już więcej darowane. 

Z odwagą powiedz o tym przełożonemu. On będzie wiedział, jak zachęcić 
każdą z was do modlitwy i do podejmowania dzieł zadośćuczynienia". 

Ordynariusz Niigata bp Jan Shojiro Ito listem pasterskim z 22 kwietnia 1984 
roku uznał, po wnikliwych badaniach, że objawienia te sq autentyczne. 
Potwierdził to Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kardynał Józef Ratzinger w 
czerwcu 1986 r. 
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Już wkrótce w wydawnictwie 
ARARAT 
książka 

P a w ł a LISICKIEGO 
MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 

a w niej eseje znane czytelnikom "Frondy", "Znaku" i "Debaty" oraz teksty dotąd 
niepublikowane 

Zamówienia: 
Ararat, Kondratowicza 23a/38 

03-285 Warszawa 

Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża 
proponuje kochane książeczki w sprzedaży wysyłkowej 

REWELACYJNE DEBIUTY 

Muniek Staszczyk „Gandża" - psychogenna poezja ponadmedialna * 
Grabaż „Welwetowe swetry" - texty kapel Ręce Do Góry i Pidżama Porno * 
Monika Kopiec „Pasjans empatyczny" • wiersze z rymami leśmianoidalne * 

Rafał Smoczyński „Żadna rozrywka dla chłopaków" - reportaże z Polski i Afryki ** 
Paweł Dunin-Wąsowicz „Rewelaja" - powieść o zamku ziej hrabini i mięsie kopalnym ** 

Marek Sieprawski „Mokra zmiana" - opowiadania znane m.in. z FRONDY ** 
Xerofrenia • pierwsza antologia wierszy z tomików III-obiegowych ** 

Pozycje oznaczone jedną gwiazdką kosztują 15ooo zł, dwiema - 30ooo zł. 
W cenę wliczone koszta wysyłki. 

Zamówienia prosimy pisać na przekazach pocztowych na adres: 
Paweł Dunin-Wąsowicz, ul. Przasnyska 18 m 20, 01-756 Warszawa 






