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Instrukcja obsługi nr 87 

Z przeprowadzonych niedawno badań doty-
czących kondycji psychicznej Polaków wyni-
ka, że jesteśmy w europejskiej awangardzie 
na tle tych zaburzeń i schorzeń. Skalę pro-
blemu obrazuje kilka liczb: prawie co czwar-
ty Polak (23,4%) cierpi na przynajmniej 
jedno z osiemnastu zdefiniowanych przez 
odpowiednie instytucje jednostek chorobo-
wych. W tej sile alkoholizm stanowi 11,9% 
przypadków, inne używki stanowią raptem 
dodatek do narodowego pijaństwa i podno-
szą wskaźnik dedykowany substancjom psy-
choaktywnym do poziomu 12,8%. Jest to na 
tyle duża wartość, że poświęcamy alkoholo-
wi osobny, choć bezpośrednio z niniejszym 
sąsiadujący numer. Problemy psychiczne 
dotykają zatem niemal dziesięć milionów 
Polaków – uwzględniając nieletnich, a tak-
że dzieci, które coraz częściej dotknięte są 
chorobami psychicznymi lub ich objawami, 
szczególnie zaś uzależnieniami od Interne-
tu i innych zdobyczy techniki. 

Za lwią część przypadków zaburzeń 
odpowiada stres, przeradzający się w depre-
sję. Główną jego przyczyną są w opinii 
naukowców czynniki ekonomiczne: bieda 
z jednej strony i niemożność awansu spo-
łecznego z drugiej. Patrząc na rozwój eko-
nomiczny III RP trudno się temu dziwić. 
Przekształcenia własnościowe po 1989 roku 



godne republik bananowych i kapitalizm 
kompradorski doprowadziły do czegoś, 
co przypomina feudalizm, zdawać by się 
mogło, że już dawno w świecie Zachodu 
zapomniany. Wyspy bogactwa są niewielkie, 
nie widać z nich oceanu polskiej biedy i nie-
możności przebicia się do niewielkiej wciąż 
grupy ludzi nie tyle nawet bogatych, co cał-
kiem spokojnych o jutro. Mówiąc krótko: 
w dużej mierze za zbiorową depresję i zabu-
rzenia na tle nerwowym Polaków odpo-
wiada to, jak Polska po 1989 roku została 
urządzona, łącznie z liberalnym dogmatem 
o konieczności rozwoju i awansu. A święta 
doktryna przez dwie dekady mówiła, że kto 
się nie załapał na ten rozwój z awansem, 
ten nierób, nieudacznik i bydle niegodne 
nowego, wspaniałego świata.

 I to jest jedna sprawa. 
Druga, równie poważna, jeśli nie poważ-

niejsza, dotyczy rewersu trudności psy-
chicznych i łączy się z tym, od czego stronią 
psychologia i psychiatria w dobie empi-
rystycznych zabobonów. Od psyche, czyli 
duszy. Poza kryzysem stabilności psychicz-
nej, mamy do czynienia z równoległym kry-
zysem duszy. Trudności, na które od dawna 
napotyka Kościół, czyli laicyzacja i stopnio-
wy odwrót od duchowości chrześcijańskiej 
na rzecz różnych niuejdżowych wynalaz-
ków, nasyca rynek metafizycznych prze-
konań przy wytracaniu rynku duchowego 



ładu. Ta metafizyczna dzicz każe powra-
cać do odrzuconych niegdyś jako barba-
rzyńskich praktyk, stąd renesans praktyk 
guślarskich, fachu czarownic, magicznych 
bibelotów i świata niedefiniowalnych ener-
gii i oczywiście buddyjskiej kolaboracji 
z demonami. Nie można się zatem dzi-
wić, że i kultura popularna chętnie chłonie 
topos walki metafizycznego dobra ze złem. 
W rezultacie zalewa nas potrzeba żywego 
konfliktu z osobowym złem, a zielonoświąt-
kowa duchowość rozprzestrzenia się także 
i w obszarze wyobraźni katolickiej. 

Od lat rośnie liczba przypadków posą-
dzeń o opętanie, rosną zastępy egzorcy-
stów. Zarówno świeckich, od szamanów, 
przez bardziej swojskich przypominają-
cych Jakuba Wędrowycza, po księży kato-
lickich pospiesznie przysposabianych do 
posługi egzorcysty. Wobec tej różnorodno-
ści potrzeb (raczej rynkowych, niż ducho-
wych), ilość usług wypędzających złego 
ducha jest spora i nie ma najlepszej prasy. 
W odróżnieniu od neopogańskich klubów 
dobrej zabawy, dla Kościoła stanowi to 
problem. Niechęć establishmentów wobec 
Kościoła chętnie wykorzystuje indolen-
cję części egzorcystów. Łatwo dyskredyto-
wać Kościół za „średniowieczne” praktyki, 
znęcanie się nad chorymi podczas egzorcy-
zmów etc. Niestety, jest się czego czepiać. 
Teoretycznie bowiem egzorcyści powinni 



konsultować się z lekarzami, żeby przed 
podjęciem boju o duszę, żeby wykluczyć 
możliwość choroby egzorcyzmowanego. 
W praktyce jednak często dochodzi do przy-
padków nadużyć i rażącej niekompeten-
cji, które wystawiają na szwank dobre imię 
Kościoła i samą ideę walki z demonami. 
Jednocześnie przecież i w samym Kościele 
nie brak głosów o bezsensie egzorcyzmów, 
ba, o nieistnieniu szatana, za co nisko kła-
niamy się niemieckim teologom. 

Walka z lekturami formatu Akademii 
Pana Kleksa, serkami kozimi za 6,66 zł, 
egzorcyzmowanie kiełbasą przed demonem 
wegetarianizmu nie są najlepszymi pomy-
słami w ratowaniu wizerunku egzorcy-
zmów. A przecież do istnienia i aktywności 
demonów nie trzeba katolików przeko-
nywać. Biblia mówi o tym wystarczająco 
wyraźnie. To, że ludzie, czy to poszkodowa-
ni duchowymi eksperymentami, czy w inny 
sposób coraz częściej poszukują pomocy 
księży jest faktem. 

Czy ruina psychiczna i metafizyczna jest 
tym samym? Czy to różne problemy wystę-
pującymi równolegle? Co jest istotą obu 
tych problemów? Z potrzeby znalezienia 
odpowiedzi na te pytania łączymy w tym 
numerze dwie sąsiadujące ze sobą plagi – 
choroby ciała i choroby duszy.

Jerzy Kopański
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Szaleństwo pojawia się w źródłach historycznych 
we wszystkich możliwych formach. Za najbardziej 
znanych z chorób psychicznych królów uchodzą 
francuski Karol VI Szalony (1380–1422), brytyjski 
Jerzy III (1760–1820) oraz Ludwik II Bawarski 
(1864–1886). Według historyków medycyny wymienieni 
władcy cierpieli na jedną z odmian porfirii 

Porfiria to choroba genetyczna i dziedziczna. Nie można jej wyleczyć, 
można natomiast łagodzić jej skutki lub ataki. Przyczyną porfirii są 
zaburzenia działania enzymów w szlaku syntezy hemu, zwanym 
również szlakiem porfiryn, wywołujące zwykle niepokój, bezsenność, 
depresję, dezorientację oraz halucynacje wzrokowe lub słuchowe. 
Była ona często błędnie rozpoznawana jako schizofrenia, choroba 
schizoafektywna lub nietypowa psychoza, ponieważ ostry atak por-
firii charakteryzuje się podobnymi symptomami: izolacją od otocze-
nia, halucynacjami, urojeniami prześladowczymi. W jej przypadku 
występują też cechy choroby afektywnej w postaci niestabilności 
emocjonalnej, bezsenności, urojeń wielkościowych i nadaktywno-
ści. Pojawia się również agresja, impulsywne zachowanie, obniżony 
nastrój oraz myśli samobójcze.

Michał Kozłowski

władcy
eS al niz
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14 T R Z Y D Z I E Ś C I  L AT  U D R Ę K I
Wiek XIV był bez wątpienia jednym z najbardziej szalonych w histo-
rii europejskiego średniowiecza. To okres wojen i buntów ludowych, 
wielkiej schizmy w Kościele, rozwiązłości i ascezy, zdziczenia oby-
czajów, a także epidemii „czarnej śmierci”, która zabiła co trzeciego 
mieszkańca naszego kontynentu. We Francji w latach 1380–1422 
panował w dodatku Karol VI Szalony – jeden z najbardziej obłąka-
nych władców w historii (ur. 3 grudnia 1368 w Paryżu, zm. 21 paź-
dziernika 1422 tamże). Był on synem króla Karola V Mądrego 
i Joanny de Burbon, której ojciec  Piotr I de Burbon, dziadek Ludwik 
I oraz brat Ludwik II cierpieli na zaburzenia psychiczne. Wielu póź-
niejszych książąt Bourbon również zmagało się z tak zwaną ,,melan-
cholią” – w tym szalona Joanna, która w 1350 roku poślubiła swego 
rachitycznego kuzyna Karola V Walezjusza, króla Francji. Najmłodszy 
syn świętego Ludwika IX, Robert, przeżył natomiast w młodości nie-
szczęśliwy wypadek – podczas turnieju uderzono go w skroń buławą. 
Nieszczęśnik do końca życia cierpiał na urojenia i stany lękowe, a na 
domiar złego przekazał to dziedzictwo swoim potomkom1. 

Czy Karol był chory na porfirię? Historycy medycyny nie są w tej 
kwestii zgodni, część klasyfikuje bowiem chorobę władcy Francji 
jako schizofrenię. W 1392 roku nastąpił pierwszy atak szaleństwa 
monarchy, którego dokładny opis dostarcza kronika Froissarta. Król 
uczestniczył wtedy w wyprawie przeciw księciu Bretanii Janowi V 
Zdobywcy (1345–1399), który podjął się próby zabójstwa królew-

skiego urzędnika. W sierpniowym upale orszak władcy wraz 
z jego najbliższymi znajdował się w okolicach Le Mans na 
granicy Bretanii. W pobliżu lasu zza drzew wyskoczył boso-
nogi człowiek w łachmanach, złapał uzdę królewskiego konia 
i wrzasnął: Nie jedź dalej, szlachetny królu! Zawróć! Zosta-
łeś zdradzony! Eskorta odepchnęła człowieka, uważając, iż 
jest obłąkany, a władca postanowił kontynuować podróż. 

Po chwili orszak znalazł się na otwartej równinie, gdzie upał dał się 
wszystkim we znaki. Jeden z paziów zdrzemnął się nas koniu i wypu-
ścił z rąk kopię, która z kolei głośno uderzyła w stalowy hełm króla 

1 Słownik władców Europy średniowiecznej, red. J. Dobosz i M. Serwański, Poznań 1998; 
Walezjusze. Biografie, herby, drzewa genealogiczne, red. K. Kurek, Warszawa  2010.

wiek xiv był bez 
wątpienia jednym 

z najbardziej szalonych 
w historii europejskiego 
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15niesiony przez innego pazia. Karol zadrżał, po czym wyciągnął miecz 

i ruszył do ataku, krzycząc: Naprzód, na zdrajców! Chcą mnie oddać 
w ręce nieprzyjaciela! Kręcąc się w kółko, siekał wszystkich, którzy 
znaleźli się w jego zasięgu. Nikt nie odważył się go powstrzymać, 
ludzie króla jedynie bronili się przed ciosami. Gdy Karola opuściły 
siły, szambelan Guillaume de Martel pochwycił go od tyłu, zaś inni 
dworzanie odebrali mu miecz i zdjęli go z konia. Władca został poło-
żony na trawie, gdzie trwał bez ruchu z otwartymi oczami, nie rozpo-
znając nikogo. Obok niego leżały ciała zabitych rycerzy (jednego lub 
więcej, kronikarze nie są tu zgodni). Wydarzenie to zakończyło marsz 
przeciwko Bretońskiemu władcy. Karol pozostawał w stanie omdle-
nia przez cztery doby, lekarze nie dawali mu szans na wyzdrowienie. 

Pogłoska o chorobie umysłowej króla szybko się rozeszła. Ludzie 
plotkowali o czarach i truciźnie, duchowni odmawiali modlitwy 
z prośbą o wyzdrowienie, biskupi chodzili boso na procesje. Mało kto 
sądził, że stan władcy ma naturalne przyczyny. Część widziała w nim 
gniew boski za brak działań zbrojnych mających położyć kres wielkiej 
schizmie zachodniej. Jeszcze inni uważali, że to kara za nakładanie 
nadmiernych podatków. Pojawiały się również oskarżenia o spisek. 
Zastanawiano się, czemu nie aresztowano człowieka z lasu; pytano, 
czy był to człowiek księcia Bretanii, czy też podstawili go stryjowie 
Karola, chcąc zawrócić go z drogi. Aby uśmierzyć powszechne podej-
rzenia, książę Burgundii Filip II Śmiały (1363–1404), stryj władcy, 
polecił przeprowadzić śledztwo. W jego wyniku królewscy medycy 
oświadczyli, iż Karol już wcześniej miał podobne objawy, a ten atak 
okazał się jednym z pięćdziesięciu, jakie odnotowali kronikarze. 

Dzięki staraniom lekarza Guillaume’a de Harsigny gorączka króla 
opadła i zaczął on odzyskiwać świadomość. Na przełomie września 
i października Karol VI odzyskał równowagę psychiczną, po czym 
odbył dziękczynną pielgrzymkę do Notre Dame de Liesse. De Har-
signy uważał jednak, że ataki będą się powtarzać. Zapobiec temu 
miało oddanie się rozrywce bez nadmiernego poświęcania 
czasu sprawom bieżącym rangi państwowej. 

28 stycznia 1393 roku królowa Izabela urządziła bal 
maskowy w jednej z rezydencji królewskich w Paryżu przy 
okazji zaślubin jednej z jej ulubionych dwórek. Młoda kobieta 
wychodziła za mąż już po raz trzeci, co było wówczas uzna-

ludzie plotkowali 
o czarach i truciźnie. 
mało kto sądził, 
że stan władcy ma 
naturalne przyczyny 
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16 wane za dobrą okazję do żartów i kpin.  Celebracja często łączyła się 
zatem z maskaradą i głośną muzyką graną na trąbach i cymbałach. 

Anonimowy kronikarz z Saint Denis uważał te praktyki za sprzecz-
ne z wszelką obyczajowością, sam Karol dał się jednak namówić dwo-
rzanom do udziału w zabawie. Sześciu mężczyzn przebrało się za 
ludzi lasu – twarze zakryli maskami wilków, a ich kostiumy zostały 
wykonane z lnianego płótna. Ubrania mocno przylegały do ciał, były 
w dodatku posmarowane żywicą i nasączone żywicznym woskiem, 
przez co stały się łatwopalne. Uczestnicy zabawy surowo zakazali 
wchodzenia do sali z płonącymi pochodniami. Podczas tańca prze-
bierańcy wyli niczym wilki, a goście mieli za zadanie odgadnąć, kto 
jest kim. W pewnej chwili na bal wtargnęli pijani Ludwik Orleański 
i Filip de Bar, którzy wbrew rozkazowi wzięli ze sobą ludzi z pochod-
niami. W pewnym momencie padła iskra, a płomień  jednym ruchem 
objął wszystkich tańczących. Księżniczka de Berry, która rozpoznała 
przebranego Karola, rzuciła na niego własną spódnicę i w ten spo-
sób uratowała mu życie. Sala wcześniejszych zabaw wypełniła się 
płaczem, krzykami gości oraz wyciem płonących ofiar. Oprócz króla 
uratował się jedynie kawaler de Nantouillet, który zachował życie, 
skacząc do balii wypełnionej wodą. Hrabia Joigny spłonął na miej-
scu, Yvan de Foix oraz Dimery Poitiers zmarli po dwóch dniach, trzy 
doby męczył się Huguet de Guissay. Podczas jego pogrzebu tłum na 
ulicach Paryża krzyczał: Szczekaj, ty psie!. Całe wydarzenie nazwano 
Bal des Ardente (Bal Płonących)2. 

To doświadczenie nie wpłynęło dobrze na stan króla. W czerwcu 
1393 roku Karola ponownie ogarnął obłęd. Zbiegł się on w czasie 
z przedłużającymi się rokowaniami pokojowymi z Anglią, co mogło 
dodatkowo naruszyć równowagę psychiczną władcy. Epizod trwał 
tym razem aż osiem miesięcy. Do końca życia, czyli łącznie przez 
trzydzieści lat, król przechodził na zmianę fazy obłędu i spokoju. 
Podczas ataku choroby w 1393 roku król nie wiedział, kim jest i jaką 
godność piastuje, nie pamiętał też, że posiada żonę. Krzyczał: Kim 
jest ta kobieta, której sam widok sprawia mi udrękę? Dowiedzcie się, czego 
chce i uwolnijcie mnie od jej żądań, jeśli tylko potraficie, i sprawcie, aby 

2 B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło, czyli Rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, przeł. 
M. i A.  Michejdowie, Katowice 1993. 
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17za mną nie chodziła. Nie rozpoznawał swoich dzieci, braci, stryjów, 

za to powtarzał imiona ludzi, którzy dawno zmarli. Widząc własne 
inicjały na tarczy herbowej, zawsze starał się je zetrzeć bądź uczynić 
nieczytelnymi, a przed symbolami Bawarii wykonywał nieprzyzwoite 
gesty. Jedyną osobą zdolną go uspokoić była jego bratowa Walentyna, 
którą uważał za swoją starszą siostrę. Burgundczycy podejrzewali, że 
posiada ona truciznę, która wywołuje zły stan psychiczny monarchy. 

W celu zahamowania choroby uciekano się do różnych metod. 
W pewnym momencie w łaski dworu wkradł się niejaki Guilhem 
Arnault, który twierdził, że posiada podarowaną Adamowi przez 
Boga księgę kryjącą moc przezwyciężenia wszystkich cierpień i smut-
ków. Szarlatan obstawał przy tezie, że stan króla została wywołany 
czarami, jednak gdy przez długi czas nie udało mu się wygnać choro-
by, sam został wypędzony. W tamtych czasach uważano szaleństwo 
za uleczalne. Przyjmowano, że jest wywoływane silnym napięciem 
umysłowym, dlatego w leczeniu zalecano wypoczynek, sen, puszcza-
nie krwi, maści czy napoje sporządzane z metali, a nawet sprawianie 
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18 choremu przyjemności. Próbowano też leczyć obłęd egzorcyzmami. 
Stan psychiczny miał ulegać poprawie po wysłuchaniu mszy, wystrzy-
żeniu krzyża na głowie chorego bądź przywiązaniu go do kościelne-
go prezbiterium. W pewnym momencie wezwano nawet doktorów 
z Sorbony, aby odkryli i ukarali osoby odpowiedzialne za chorobę 
króla. Dwóch zakonników z zakonu augustianów zaproponowało, 
aby wyleczyć króla, dokonując cięcia na jego głowie. Gdy nie wyra-
żono na to zgody, zakonnicy oskarżyli o czary nadwornego golarza 
oraz dozorcę pałacu księcia Orleańskiego, a po ich uniewinnieniu 
przerzucili oskarżenia na samego Ludwika Orleańskiego. Dopro-
wadziło to do ich zguby – zakonnicy byli torturowani, po czym ska-
zani na śmierć. Kolejne ataki króla za to ciągle następowały i mijały 
w sposób trudny do przewidzenia. W roku 1399 władca przeżył ich 
aż sześć, a każdy kolejny wydawał się być groźniejszy od poprzed-
nich. Ostatecznie doszło do tego, że zaczął się ukrywać, twierdząc, iż 
jest zbudowany ze szkła. Często włóczył się również po korytarzach 
pałacu, wyjąc jak wilk. 

Karol VI jedynie w okresach powrotu do zdrowia sprawował funk-
cje królewskie. Wtedy zapewne wznawiał też swoje pożycie z królową 
Izabelą, choć trudno udowodnić, że rodzące się dzieci zostały spło-
dzone przez szalonego władcę. Izabela, upokorzona zachowaniem 
małżonka, podczas ataków jego choroby skupiała się całkowicie na 
gromadzeniu fortuny i rozpuście. Podczas jednej z chwil umysłowej 
jasności Karol kazał aresztować szambelana Izabeli, równocześnie jej 
kochanka, który został potajemnie utopiony w Sekwanie. Co cieka-
we, wcześniej monarchini powierzyła Karola córce handlarza koni, 
Odette de Champdivers, nazywanej przez lud „małą królową” ze 
względu na podobieństwo do Izabeli. 

Niedyspozycja króla zaostrzyła sytuację wewnętrzną we Francji. 
O władzę walczyły dwie partie arystokratyczne – grupy możnych 
skupione wokół stryja Karola VI, księcia Burgundii Filipa Śmiałego, 
oraz królewskiego brata Ludwika, księcia Orleanu. Konflikt mię-
dzy tymi stronnictwami politycznymi, nazywanymi odpowiednio 
Burgundczykami i Orleańczykami (później Armaniakami), prowa-
dził do głębokich podziałów politycznych, terytorialnych, a także 
społecznych. Należy bowiem pamiętać, że początkowy okres rzą-
dów Karola VI doprowadził do wygaszenia wojny stuletniej, a nawet 
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19pewnego zbliżenia francusko-angielskiego. Na początku 1396 roku 

zawarty został rozejm między Francją a Anglią, utwierdzony mał-
żeństwem ośmioletniej córki Karola VI z Ryszardem II, który docho-
dził do trzydziestki i był już wdowcem. Wydawało się, że odwieczny 
konflikt francusko-angielski wygasł, jednak w rzeczywistości to 
wewnętrzne problemy obu krajów nie pozwalały na wznowienie 
działań wojennych.

Anglia zmagała się ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią 
czarnej śmierci. Do niepokojów społecznych i religijnych dołączył 
wkrótce kryzys polityczny – detronizacja króla Ryszarda II (1399) 
i początek panowania dynastii Lancasterów. Kiedy w Paryżu coraz 
częściej dochodziło do zbrojnych starć między zwolennikami obu 
stronnictw pretendujących do tronu, kanclerz uniwersytetu pary-
skiego, znany teolog Jan Gerson, wygłosił w Luwrze w obecności 
dostojników kościelnych i świeckich kazanie Vivat rex (1405), w któ-
rym nawoływał do zachowania porządku publicznego. Kazanie to, 
uznane później za ważny manifest europejskiej myśli państwowej, 
nie przyniosło jednak zamierzonych skutków. Morderstwo Ludwika 
Orleańskiego w 1407 roku na polecenie księcia Burgundii Jana Nie-
ustraszonego (syna i następcy Filipa Śmiałego) dodatkowo zaostrzy-
ło wewnętrzny kryzys monarchii francuskiej3. 

Rokowania angielsko-francuskie toczące się w 1atach 1413–1414 
nie przyniosły rezultatu i zapewne z tego powodu król Anglii Hen-
ryk V (1413–1423) zamierzał wykorzystać wewnętrzne trudności 
Francji do wznowienia wojny. Klęska pod Azincourt zgruchotała 
morale Francuzów, ale w kategoriach politycznych dała Anglikom 
niewiele, ponieważ byli oni zbyt wyczerpani, aby podjąć dalszą kam-
panię. Francja w dalszym ciągu była niezdolna do obrony, a w Rouen 
ludzie umierali z głodu. Główny problem Francji polegał na braku 
dowódcy – król Karol VI Szalony był niezdolny do podejmowania 
działań, konetabl Bernard został wcześniej zabity, książę Jan bez 
Trwogi działał wyłącznie w interesie Burgundii, a w dodatku nadal 
trwały walki wewnętrzne między stronnictwem Burgundczyków 
i Armaniaków. W 1418 roku książę Burgundii Jan Nieustraszony 

3 M. Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej XIV–XV wiek, przeł. E. Bąkowska, 
Warszawa 1992.  
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20 opanował Paryż – centrum władzy i administracji finansowej, a także 
siedzibę króla. Wokół jego syna i następcy tronu Karola VII skupiło 
się pokonane stronnictwo Armaniaków. Francja została faktycz-
nie podzielona na trzy części: ziemie rządzone przez Delfina, część 
kontrolowaną przez Burgundczyków oraz ziemie opanowane przez 
Anglików4. 

Morderstwo Jana Nieustraszonego w 1419 roku było aktem 
zemsty Armaniaków. W efekcie Filip Dobry, syn i następca zabite-
go księcia, poparł Anglików w wojnie z Francją, co z kolei ułatwi-
ło Henrykowi V zawarcie pokoju z chorym Karolem VI. Podpisany 
21 maja 1420 w Troyes traktat pokojowy miał ostatecznie zakończyć 
ciągnący się przez pokolenia konflikt. Historyk francuski Edward Per-
roy nazwał go najbardziej hańbiącą kapitulacją, jaką zna nasza historia 
narodowa5. Karol VI Szalony oddał królowi Henrykowi V rękę swojej 
córki Katarzyny oraz uznał go za dziedzica Francji – nienaruszonej 
w swoich prawach i niepodzielonej. W Troyes zwarto tym samym 
unię personalną między Francją i Anglią, którą współcześni określali 
pojęciem podwójnej monarchii. Delfin Karol ze swymi stronnikami 
wycofał się na południe, do prowincji wokół Bourges, Poitiers i Tours. 
Dwa lata później. 21 października 1422 roku, Karol VI zmarł po trzy-
dziestu latach zmagań z nawracającą chorobą umysłową.

S Z A L E Ń ST WO  J E R Z E G O  I I I

Również w angielskiej rodzinie królewskiej często występowała por-
firia. Kolejnym monarchą, którego podejrzewa się o tę chorobę, był 
Jerzy III, władca Wielkiej Brytanii oraz Hanoweru (ur. 4 czerwca 
1760 w Londynie, zm. 29 stycznia 1820 w Windsorze)6. Jego długie 
panowanie (1760–1822) to interesujący okres w dziejach imperium 
brytyjskiego, znaczony przez takie wydarzenia jak utrata kolonii 

4 C. Allmand, Wojna stuletnia. Konflikt i społeczeństwo, przeł. T. Tesznar, Kraków 2012; 
E. Potkowski, Wojna stuletnia [w:] Schyłek średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, 
Warszawa 2003, s. 136–160; Wojna stuletnia [w:] J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, 
Kraków 2006, s. 879–882.

5 É. Perroy, R. Doucet, A.Latreille, Historia Francji, t. 1: Od początku dziejów do roku 1774, 
przeł. H. Łochocka, przejrzał i opatrzył słowem wstępnym A. Gieysztor, Warszawa 1969. 

6 M. Focault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstępem opatrzył 
M. Czerwiński, Warszawa 1987. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
7 

/ 
LA

TO
 2

0
18

 
21w Ameryce, ekspansja w Indiach oraz wieloletnie wojny z Francją. 

Historiografia przypisuje mu upór, który zaostrzył bunt kolonii 
na kontynencie północnoamerykańskim, a część historyków przy-
puszcza, że utrata zamorskich posiadłości mogła odbić się również 
na zdrowiu psychicznym brytyjskiego władcy. Okresy największego 
nasilenia choroby króla przypadają na lata 1788–1789 i 1801, a w naj-
silniejszej formie po roku 1810. Pierwszy i najlepiej opisany atak por-
firii u władcy miał miejsce od października 1788 do lutego 1789 roku7. 
Król był wtedy spętany kaftanem bezpieczeństwa, przykuwano go do 
fotela. Ten epizod stał się tematem dramatu Szaleństwo króla Jerzego 
autorstwa Allana Benetta (ur. 1934). W 1994 roku na ekrany weszła 
jej słynna ekranizacja w reżyserii Nicholasa Hytnera, wyróżniona 
pięcioma nominacjami do Oskara8. 

Współcześni nie wiedzieli jednak, na jaką chorobę cierpi ich 
władca, i uważali, że to napady zwykłego szaleństwa. Nadworny 
lekarz Teodor Turque de Mayerne był innego zdania, lecz nie potra-
fił postawić diagnozy. Zauważył jedynie, że mocz monarchy jest 
koloru czerwonego niczym wino Alicante. Mimo tego przez pierw-
sze pięćdziesiąt lat panowania Jerzy III nie był pozbawiony władzy. 
Podczas przerw w obłędzie, którym stopniowo kończyło 
się jego życie, potrafił przeszkodzić premierowi Williamowi 
Pittowi Młodszemu (1783–1801 i 1804–1806) w emancypacji 
irlandzkich katolików (1801) i wywrzeć pewien wpływ na 
walkę o stanowiska między poszczególnymi grupami i osobi-
stościami parlamentu. Dopiero w 1810 roku stan psychiczny 
władcy uległ znacznemu pogorszeniu. Jerzy III Hanowerski 
rozmawiał z dębem, myśląc, że to król Prus, prowadził też wielo-
godzinne monologi, które czasem prowadziły do całkowitej utraty 
głosu. Kiedy jego chorobę uznano za nieuleczalną, w 1811 roku wła-
dza spoczęła w rękach syna-regenta, księcia Jerzego (późniejszy 
Jerzy IV). Obłąkany monarcha zamieszkał w zamku Windsor, gdzie 
służący często spotykali go podczas rzekomych rozmów aniołami. 

7 J. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485–1939, t. 1: 1485–1830, Wrocław 1986, s. 438–499; G. M. Trev-
elyan,  Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, wstęp i przypisy H. Katz, Warszawa 1963, s. 653–
712; H. Zins, Historia Anglii, wyd. 3 rozsz., Wrocław – Warszawa 1995, s. 239–259. 

8 Recenzja filmu zob. A. Pietrzak, „Przegląd Powszechny” 1995, nr 11, s. 226–228. 

utrata zamorskich 
posiadłości mogła 
odbić się na zdrowiu 
psychicznym 
brytyjskiego władcy 
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22 Lekarze rozkładali ręce – jedynie, co mogli począć, to zalecić lewa-
tywę, upuszczenie krwi czy kąpiele w morzu. Najpoważniejszy atak 
choroby nastąpił w święta Bożego Narodzenia 1819 roku. Jerzy III 
przez 58 godzin przemawiał całkowicie bez sensu, po czym dostał 
ataku paraliżu i upadł na łóżko. Ten epizod doprowadził ostatecznie 
do śmierci władcy w styczniu 1820 roku. Ostatnie badania wykaza-
ły, iż do porfirii króla Zjednoczonego Królestwa mógł się przyczynić 
arszenik aplikowany na peruki, które nosił król. 

B A J KOW Y  K R Ó L

Ostatnim z opisywanych władców jest Ludwik II Wittelsbach 
(ur. 25 sierpnia 1864 w Monachium, zm. 13 czerwca 1886 w Würm-
see), król Bawarii (1864–1886)9. Nie jest całkowicie pewne, czy był 
on chory na porfirię, bowiem historycy medycyny przypisują mu też 
zaburzenia schizotypowe. Zostały one wyodrębnione i dokładnie 
opisane dwadzieścia lat temu. Charakteryzują się uderzającą nie-
zwykłością przeżyć i zachowań, która wyraźnie odbiega od przecięt-
nej i może przejawiać się w niezwykłym słownictwie, skojarzeniach 
czy skłonnościach do dygresji, nieprzeciętnej mimice, gestykulacji, 

odmienności postawy ciała i ubioru. Część badaczy uważa 
z kolei, iż władca cierpiał na chorobę Picka.

Ludwik II dał się poznać jako wielki miłośnik sztuki – 
zasłynął między innymi jako przyjaciel i protektor Ryszar-
da Wagnera, a także budowniczy licznych zamków. Nie bez 
przesady nazywano go bajkowym królem, choć niewąt-

pliwie był również ekscentrykiem i dziwakiem. Często utożsamiał 
się w bohaterami swoich lektur. Pierwsze pogłoski o chorobie kró-
la pojawiły się, gdy zwrócono uwagę, że rozmawia z popiersiami 
Ludwika XIV czy portretami Marii Antoniny. Zdziwienie budziła też 

9 J. des Cars, Ludwik II Bawarski. Król rażony szaleństwem, przeł. T. Jekielowa, Warszawa 
1997; J. Cieślak, Błędny rycerz z Neuschwanstein, „Rzeczpospolita” 2009, nr 2, s. A16–A18; 
J. Grundkowski, Szaleniec na tronie, „Twórczość” 70 (2014), nr 1 (2), s. 141–145; M. Landau, 
Spisek na Bajkowego Króla: czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany?, „Wprost” 
2007, nr 51/52, s. 110–113; D. Zieliński, Między „Historią Króla” a „Historią Psyche”. Francu-
skie pierwowzory w malarskiej dekoracji wnętrz pałacu Herrenchiemsee, „Rocznik Historii 
Sztuki” 35 (2010), s. 69–113; K. Zimmerer, Uciec, ale dokąd? Pamiętnik szalonej gospodyni,  
„Tygodnik Powszechny” 2007, nr 20, dodatek, s. 21.  

postać władcy stała 
się swego rodzaju 

ikoną – króla, który 
rządził tak, jak chciał 
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23jego obsesja na punkcie mody orientalnej, nocny tryb życia, a tak-

że nagminne kary chłosty dla służących, którzy mu się narazili. Po 
pewnym czasie zaczęto znajdywać pisma władcy pozbawione sen-
su, w tym rozkazy dotyczące egzekucji ministrów. Około 1883 roku 
król stał się całkowicie odcięty od świata, nawet ministrowie nie 
mieli z nim bezpośredniego kontaktu. Plotki dotarły do ludu, ale 
ten pozostał wierny swemu władcy. Nie było też możliwości, by sza-
lony Ludwik został pozbawiony tronu na rzecz brata Ottona, który 
wówczas sam przebywał w zakładzie psychiatrycznym. 8 czerwca 
1886 roku królewscy lekarze uznali jednak, że król stracił swoją 
sprawność intelektualną. Podobnie jak w przypadku Jerzego III, 
wprowadzono rządy regencyjne, a władcę przewieziono do zamku 
Berg na południe od Monachium. Już 13 czerwca o godzinie 22.30 
nad jeziorem Würmsee (dziś Starnberger See) znaleziono ciało króla 
i jego osobistego lekarza Bernharda von Gudden. Najprawdopodob-
niej obaj zostali zamordowani w wyniku spisku. 

Życie bawarskiego władcy zostało przedstawione w filmie Ludwig  
Luchino Viscontiego z 1972 roku, a kilka lat temu na ekranach kin 
mogliśmy obejrzeć obraz Ludwik Szalony (2012) w reżyserii Marii 
Noelle i Petera Sehra. Mniej popularne niemieckie ekranizacje losów 
króla pochodzą z 1955 (Ludwig II), 1972 (Ludwig – requiem dla dziewi-
czego króla) i 1993 roku (Ludwik 1881)10. Postać władcy stała się swe-
go rodzaju ikoną – bajkowego króla, który rządził tak, jak chciał. Ω

10 A. Helman, Ludwig, „Kino” 42 (2008), nr 7/8, s. 62–65; P. Kletowski, „Nie jestem śmiertel-
nikiem, jestem Lohengrinem”. Filmowe wcielenia Ludwika II Bawarskiego jako przykład iko-
nicznej transformacji kulturowego wizerunku monarchy [w:] Monarchia: alternatywa, mit, 
anachronizm, red. R. Kantor, R. Hołda, Kraków 2016, s. 271–286.



  P
iO

TR
 K

R
A

js
Ki

  /
 K

iN
O

 N
A

 s
KR

A
jU

 z
A

łA
M

A
N

iA
 

24

KINO NA 
SKRAJU 
ZAŁAMANIA

  Piotr Krajski 
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Czym jest normalność? Normalność dla pająka jest 
chaosem dla muchy. 
z serialu Tabula Rasa

Choroby psychiczne to dla filmu temat bardzo 
niewygodny. Szpital psychiatryczny, schizofrenia, 
paranoja – to motywy zamykające widza, jak 
pacjenta, w wąskim spectrum przypadków. Łatwo tu 
popaść w upraszczające schematy lub niezrozumiałą 
symbolikę. Może dlatego twórcy tak chętnie podejmują 
wyzwanie zmierzenia się z tą problematyką 

Filmów podejmujących sam temat chorób psychicznych i depresji 
znalazłoby się aż nadto. Warto jednak przyjrzeć się obrazom ukazu-
jącym te zjawiska z innej strony – jako pryzmat dla otaczającej boha-
terów rzeczywistości. Stawiają one szerszą diagnozę, nie ograniczając 
się do jednostkowych historii i odchodząc od czystej farmakologii. 
A zatem, drodzy pacjenci, czas na terapię...

– Skąd wiesz, że jestem obłąkana? – zapytała 
Alicja. 
– Na pewno jesteś – powiedział kot. – Inaczej nie 
znalazłbyś się tutaj. 
Alicja w Krainie Czarów

O B J AW Y :  R E WO L U C Y J N A  G O R Ą C Z K A

Pierwsze skojarzenie z chorobą psychiczną to zapewne szpital 
psychiatryczny. Na myśl przychodzi Lot nad kukułczym gniazdem 
czy nazywana jego żeńską wersją Przerwana lekcja muzyki. Pierw-
szy z wymienionych obrazów odsyła nas do owej szerzej diagno-ilu
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26 zy, podejmując temat nie tyle zaburzeń psychicznych, co działania 
systemu władzy. O filmie z Jackiem Nicholsonem zostało jednak 
powiedziane niemal wszystko, warto zatem przyjrzeć się tym dzie-
łom, które wprowadzają perspektywę odmienną od analogii szpital 
psychiatryczny-państwo.

Dwa poniższe przykłady inspirują się opowiadaniami specjali-
sty od zaburzeń osobowości, czyli Edgara Alana Poe. Stany lękowe 
czy choroby psychiczne opisał on chociażby w opowiadaniach Ser-
ce oskarżycielem, Przedwczesny pogrzeb czy System Doktora Smoły 
i Profesora Pierza. Do tego ostatniego odwołuje się film Obłąkani 
z 2014 roku w reżyserii Brada Andersona. Jego akcja rozgrywa się 
u progu nowego wieku w 1899 roku, gdy młody lekarz psychiatrii 
Newgate przyjeżdża do szpitala na prowincji, by odbyć swoją pierw-
szą praktykę. 

Już pierwsza zmiana względem oryginału wydaje się dość istotna. 
U Poego akcja osadzona jest w bliżej nieokreślonym momencie wie-
ku XIX, sytuując nas raczej w okresie twórczości pisarza. Przesunię-
cie w okres przedsylwestrowy poprzedzający wejście w wiek XX zdaje 
się wskazywać na zmiany także w dziedzinie psychiatrii. Doktor 
Lamb, dyrektor szpitala, przedstawia dosyć nowatorskie podejście 
do swoich pacjentów. Odrzuca lekarstwa oraz metody inwazyjne, 
dając swoim podopiecznym więcej swobody, a nawet utwierdza-
jąc niektórych w ich urojeniach. Zaskoczony tym New gate słyszy 
w odpowiedzi: Śmierci nie da się zapobiec, tak jak nie da się wyleczyć 
obłędu. Tylko głupi lekarz próbuje leczyć kondycje ludzką. 

Doktor w tym jednym zdaniu prezentuje swoją opinię na temat 
ludzkiej natury. Dla niego prowadzenie szpitala psychiatrycznego 
to opieka pozbawiona nadziei wyleczenia, choć zdarzają się tu przy-
padki o różnym stopniu nasilenia – oprócz osób silnie zaburzonych 
w szpitalu przebywają również pacjenci cierpiący na nerwicę czy 
epilepsję lub trudną do sprecyzowania melancholię. Jak twierdzi 
dr Lamb, wielu pochodzi z „najznamienitszych europejskich rodów”. 

Choroba nie omija nikogo i przyjmuje bardzo różne formy, 
choć z perspektywy XIX-wiecznej medycyny zrównanych ze 
sobą zostaje wiele odmiennych przypadków. 

W tym miejscu warto wspomnieć o polskim dokumencie 
Ikona, który ukazuje współczesny szpital psychiatryczny 

prowadzenie szpitala 
psychiatrycznego to 

opieka pozbawiona 
nadziei wyleczenia 
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27w Rosji. Oprócz osób chorych znajdują się tam także ludzie zdrowi, 

ale samotni, pozbawieniu opieki rodziny. Sytuacja z Obłąkanych nie 
należy więc jedynie do przeszłości. 

Poza umiejscowieniem czasowym najważniejsza oś fabularna fil-
mu stanowi wierną adaptację opowiadania Poego. Bohater odkrywa 
ostatecznie tajemnicę szpitala – prawdziwy personel został zamknię-
ty w podziemnych celach, a część pacjentów przejęła jego rolę. Tytuł 
oryginalnego tekstu odnosi się do groteskowej metody leczenia, 
jaką „obłąkani” zaaplikowali lekarzom: oblali ich smołą i posypa-
li pierzem. U Poego jednak mistyfikacja szybko wychodzi na jaw, 
a działania pacjentów ukazane są jako wyraźnie zaburzone. W fil-
mie stan ten trwa od roku, a samozwańczy dyrektor szpitala zdaje 
się być w pełni rozumny. 

Bunt nie przeobraził się tu w anarchię, pacjenci zaczęli opieko-
wać się innym pacjentami. Sytuacja ta nie sprowadza się jednocze-
śnie do uproszczenia w stylu: każda choroba jest relatywna, każdy 
może stać się pacjentem szpitala. Samozwańczym dozorcą jest prze-
cież psychopatyczny morderca, który w końcu dopuszcza się zbrod-
ni. W szpitalu nie ma ogrzewania, ponieważ chorzy nie są w stanie 
systematycznie zajmować się piecami, brakuje także jedzenia. To 
stan powolnego chylenia się ku katastrofie. Z drugiej strony jedna 
z pacjentek, która zdaje się być po stronie Newgate’a, wyjawia mu, 
że jedyne, co lekarze oferowali wcześniej pacjentom, to okrucień-
stwo – faszerowanie lekami, przywiązywanie do stołów i ekspery-
menty. Prawowity dyrektor jawi się tu jako racjonalny naukowiec, 
gotowy na każdą metodę, daleki jednak od traktowania chorego jak 
człowieka. Przypomina to scenę z pierwszej części filmu, w której 
lekarz na uniwersyteckiej auli wywołuje u pacjentki histerię tylko po 
to, by studenci mogli zaserwować na żywo właściwe objawy. Podej-
ście samozwańczego personelu szpitala wydaje się zatem reakcją 
na poprzednie metody. Wiele wyjaśnia także przeszłość Lamba – 
był on lekarzem wojskowym, prawdopodobnie służącym w angiel-
skich wojskach kolonialnych w północnej Afryce. Jego reakcja na 
okrucieństwo wojny zostałaby dziś zapewne przypisana do zespołu 
stresu pourazowego. Lamb okazuje się jednym z bardziej zrównowa-
żonych pacjentów, zżeranym jednak przez poczucie winy. Twierdzi, 
że w klatkach powinni znaleźć się jedynie sadyści, którzy upajają się 



  P
iO

TR
 K

R
A

js
Ki

  /
 K

iN
O

 N
A

 s
KR

A
jU

 z
A

łA
M

A
N

iA
 

28 okrucieństwem i tchórze, którzy wysyłają młodych na śmierć, same-
mu unikając walki. Bohater nie jest przy tym wolny od pragnienia 
zemsty na szpitalnym personelu i jest gotów powstrzymać Newga-
te’a za wszelką cenę.

Obłąkani okazują się filmem niejednoznacznym, ukazując bunt 
pacjentów jako sprzeciw wobec przedmiotowego traktowania osób 
chorych psychicznie – również poza murami szpitali. Jednocześnie 
rewolta idzie za daleko, wykluczając z perspektywy ludzi zdrowych. 
Skrajne warunki, w jakich żyją pacjenci, wywołują z kolei skrajne 
reakcje. Nie ma tu sytuacji pośredniej, w której możliwy byłby kom-
promis między personelem a chorymi. W efekcie rodzi się rewolucja, 
która nie bierze jeńców. 

Film ukazuje jednak także trzecią perspektywę. W ostatniej sce-
nie przenosimy się do włoskiego szpitala usytuowanego na malow-
niczym nadmorskim zboczu. Prowadzą go siostry zakonne, które 
wykorzystują metody podobne do tych stosowanych przez Lam-
ba – dają pacjentom większą swobodę, jednocześnie zapewniając 
opiekę i utrzymując obserwację. W tej wizji szpital psychiatryczny 
wydaje się niemal wakacyjnym sanatorium, zwłaszcza gdy zestawi 
się go z obrazem angielskiego ośrodka: mrocznego, spowitego przez 
mgłę, usytuowanego za lasem pomiędzy górami, odciętego od reszty 
świata. Ten kontrast odsyła nas do jednego z twierdzeń Lamba, spra-
wiając, że film ostatecznie nie staje po stronie racjonalnych lekarzy: 
Człowiek w klatce zachowuje się jak zwierzę, na wolności przypomni 
sobie, że jest człowiekiem.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na postawę prawowitego 
dyrektora szpitala, który w pewnym momencie konkluduje: 
Odkrywając to, czego człowiek boi się najbardziej, zyskujemy 
klucz do jego szaleństwa i kontrolę nad nim. W perspektywie 
zbliżającego się w filmie wieku XX wydaje się to dość uni-
wersalnym przepisem na udaną manipulację masami. Nie-
zwykle sugestywny pod tym względem okazuje się również 

film Fritza Langa powstały w okresie poprzedzającym dojście Hitlera 
do władzy. Jego M-morderca z 1931 roku opowiada historię seryjnego 
mordercy dzieci, na którego, oprócz policji, polują także miejscowi 
gangsterzy zaniepokojeni wzmożonym działaniem służb. W finało-
wej scenie to oni łapią przestępcę, pragnąc dokonać na nim swoiste-

człowiek w klatce 
zachowuje się jak 

zwierzę, na wolności 
przypomni sobie, że 

jest człowiekiem 
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29go sądu. Ten opowiada o chorobie i przymusie zabijania, którego nie 

chce, na końcu wykrzykując z rozpaczą, że nie mają prawa osadzać go 
inni mordercy. Czarny skórzany płaszcz przywódcy szajki przywodzi 
na myśl odzienie gestapowca. W ten sposób M-morderca zdaje się 
zapowiedzą nadchodzących wydarzeń – ludzi obłąkanych już wkrótce 
sądzić będą inni obłąkani, tym razem przez ideologię. Podobny wątek 
porusza także polski reżyser Edward Żebrowski w adaptacji powieści 
Lema Szpital Przemienienia, opowiadającej o zbrodni na pacjentach 
szpitala psychiatrycznego w ramach akcji T-4.

Tak jak w przypadku Obłąkanych, do opowiadania Poego odwołuje 
się inny obraz o podobnym tytule – Szaleni z 2005 roku w reżyserii 
Jana Švankmajera. Na początku filmu twórca zwraca się bezpo-
średnio do widza, podkreślając, że ważną inspirację dla jego dzieła 
stanowił także Markiz de Sade (sam pod koniec życia był pacjen-
tem szpitala dla obłąkanych), który dodał do filmu bluźniercze myśli 
i wywrotowe idee. Švankmajer zaznacza, że szpital psychiatryczny 
można prowadzić na dwa ekstremalne sposoby – proponując całkowitą 
wolność lub podejście konserwatywne opierające się na kontroli i karze. 
Jest jeszcze trzecia metoda, która wykorzystuje najgorsze elementy 
powyższych – to psychiatryk, w którym żyjemy. Odniesienie do losów 
ludzkości tym razem jest wyrażone wprost, a szpital staje się oczy-
wistą metaforą funkcjonowania społeczeństwa. 

Na ekranie obserwujemy losy Jeana Berlota, który na swojej dro-
dze trafia na postać zwaną Markizem. Postać ta stanowi oczywiste 
odniesienie do Sade’a – również jest zwolennikiem przekonania, 
że należy poddać się wszelkim ludzkim żądzom, łącznie z wpisaną 
w naturę człowieka perwersją. Markiz odrzuca Boga, uznając, że 
uczynił człowieka nieszczęśliwym, obdarzając pożądaniem, a jed-
nocześnie strasząc grzechem śmiertelnym. Podobnie jak bohater 
opowiadania Poego Przedwczesny pogrzeb cierpi on z powodu strachu 
przed pochowaniem żywcem, a niekontrolowane wybuchy śmiechu 
dodatkowo podkreślają jego zaburzoną osobowość. 

 Na uwagę zasługuje jednak szczególnie druga część filmu, w której 
Markiz pokazuje bohaterowi szpital psychiatryczny. Prowadzący go 
doktor przypomina Lamba, wychodzi bowiem z założenia, że pacjen-
tom należy dać maksymalną swobodę, nawet jeśli ma to utrwalić ich 
zaburzenia. Jak można się domyślić, i tutaj szybko okazuje się, że 
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30 prawdziwy personel został zamknięty w podziemnych celach, tym 
razem w zgodzie z opowiadaniem Poego – wytarzany w smole i pierzu. 

Samozwańczy doktor Murlloppe wraz z Markizem planują hucz-
ne obchody rocznicy przejęcia szpitala, podczas których ten drugi 
zamierza zrekonstruować na żywo obraz Delacroix Wolność wiodąca 
lud na barykady. Choć dzieło to powstało po rewolucji lipcowej, zawar-
te w nim liczne symbole odnoszą się do idei Rewolucji Francuskiej. 
Jedna z pielęgniarek zauważa, że wytarzanie w smole i pierzu to 
również kara z tamtych czasów. Podczas przedstawienia na teatralnej 
scenie słychać Marsyliankę, Markiz wygłasza pochwalę namiętności 
i perwersji, pacjenci krzyczą zaś: Niech żyje wolność!. Reżyser filmu 
nie przedstawia jednak szaleństwa rewolucji jednostronnie. Markiz 
argumentuje swoje racje, a jego skrajnej postawie zostaje przeciw-
stawiony prawowity dyrektor szpitala, który proponuje pacjentom 
jedynie kolejne fizyczne kary, aplikując je z widoczną perwersyjną 
przyjemnością. Krytyka Markiza nie wydaje się zatem oczywista, 
pozostawiając widza raczej w ponurym wrażeniu szaleństwa każdej 
metody. Twórca zdaje się nawet stawać po stronie ekscentrycznego 
bohatera, podkreślając, że ludźmi kierują ślepe żądze i okiełznać 
je można tylko siłą. Taką tezę ilustrują surrealistyczne wizerunki 
animowanych kawałków mięsa, które przewijają się przez cały film, 
jakby podkreślając zwierzęcość człowieka i jego dziką naturę. Czy 
w takim razie szalona rewolucja pacjentów w rozumieniu czeskie-
go reżysera jest czymś złym? Metafora świata jako szpitala psy-
chiatrycznego z pewnością podkreśla wyjątkowo ponury stosunek 
twórcy do rzeczywistości. W jego ujęciu wolność jawi się w sposób 
absolutystyczny, sprowadzając człowieka jedynie do sfery cielesnej. 
Brakuje tu jakiekolwiek nadziei na zmianę sytuacji, z jaką mieliśmy 
do czynienia chociażby w Obłąkanych.

Najpełniej analogię rewolucja-obłąkani przedstawia jednak film 
z 1967 roku Marat/Sade zrealizowany na podstawie sztuki Petera Weis-
sa. Już sam tytuł, odnoszący się do dwóch postaci z czasów Rewolucji 
Francuskiej, nie pozostawia wątpliwości co do tła akcji. W przytułku 
dla obłąkanych w Chareton, gdzie przebywał Sade, pacjenci wystawia-
ją sztukę o Maracie, którą oglądają przybyli przedstawiciele władzy. 
Marat/Sade prowadzi wielopoziomową narrację, stając się tym samym 
niejednoznaczną opowieścią o rewolucji i społeczeństwie. To również 
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31film specyficzny gatunkowo, stanowiący połączenie teatru, filmu tele-

wizyjnego i musicalu. Przede wszystkim jednak znów zderza ze sobą 
dwie odmienne postawy względem chorób psychicznych. Jak zapowia-
da zgromadzonym gościom sam dyrektor szpitala, sztuka wystawiana 
jest nie tylko dla ich przyjemności, ale także w celach terapeutycznych 
dla pacjentów. Lekarz podkreśla wprawdzie, że w czasach szczególnej 
troski o prawa człowieka terapia opiera się na edukacji i sztuce, ale 
przedstawienie rozgrywa się pod czujnym okiem personelu, który 
ma za zadanie panować nad nieprzewidzianymi wybuchami emocji. 
Chorych od widowni oddziela gruba krata, pracownicy szpitala dzier-
żą w dłoniach pałki, a każde odejście od normy lub zbytnia krytyka 
władzy kończy się interwencją dyrektora.

Z jednej strony film ukazuje histerię pacjentów nawołujących do 
rewolucji, z drugiej – nieustannie podkreśla, że nigdy się ona nie 
powiodła. Marat jawi się tu jako postać tragiczna, choć jednocze-
śnie pełna paranoi. Wszędzie widzi spiskowców sprzeciwiających 
się zmianom, uznając, że tysiące obciętych głów to wciąż za mało. 
Wierzy również, że nawet jeśli przedstawiona przez Sade’a natura 
ludzka jest skłonna głównie do zła, to on siłą swojej osoby może 
stwarzać nowe idee i wartości. Przeciwstawiony mu markiz staje 
w pewnym sensie po stronie nowej władzy, podając w wątpliwość 
sens krwawego przewrotu. Rzeczowo tłumaczy ludzką skłonność do 
mordu, ale uznaje jednocześnie, że bunt zabija indywidualizm, jest 
ślepym ruchem tłumu, który oczekuje, że samo podniesienie broni 
poprawi jego los. W tym sensie rewolucja zawsze wiąże się rozczaro-
waniem, nie potrafi bowiem przerwać błędnego koła – masy ulegają 
chwilowym emocjom i w efekcie są niezdolne do późniejszej zmiany 
swojego położenia, dlatego obalając jednego tyrana, z czasem podda-
ją się nowemu. Sade zdaje się być pogodzony z tymi prawami, choć 
podważa jednocześnie zastany porządek.

Marat/Sade okazuje się filmem wieloznacznym, a widz może do 
pewnego stopnia przyjąć każdą z przedstawionych w nim perspek-
tyw. W kontekście rewolucji kulturalnej lat 60. trudno jednak nie 
odczytywać obrazu jako głosu poparcia dla nowego przewrotu. Sza-
leństwo pacjentów staje się wówczas metaforą stanu powszechnej 
paranoi, którą tworzą pozory wolności w rzeczywistej sytuacji per-
manentnej kontroli.
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32 Każdy ma jakąś swoją prywatną szajbę. Jak się 
z nią włazi w paradę zbyt wielu ludziom, mówią na 
niego wariat.  
Ptasiek

O B J AW Y :  S Z A Ł  DY S C Y P L I N Y 

W Obłąkanych na przykładzie doktora Lamba pojawił się już wątek 
wpływu wojennych przeżyć na psychikę, ale warto spojrzeć na te 
kwestię szerzej.

Na myśl o szaleństwie i Stanleyu Kubricku przychodzi na myśl 
przede wszystkim Lśnienie na podstawie powieści Kinga. Jednak 
to inny film reżysera ukazał proces popadania zdrowej jednostki 
w odmęty szaleństwa. Full Metal Jacket z 1987 roku to właściwie 
dwa filmy w jednym. Pierwsza część pokazuje etap szkolenia w bazie 
marines przed wyruszeniem na wojnę, druga przedstawia żołnierzy 
zderzających się z pierwsza linią wietnamskiego frontu. Rekruci od 
początku zostają poddani sztywnej dyscyplinie, a szkolenie przera-
dza się w ciąg bestialskiego upodlenia i psychicznej przemocy. Sier-
żant Hartman przywodzi na myśl więziennego strażnika bez zasad. 
Mając pełną władzę nad żołnierzami, staje się właściwie panem ich 
życia. Autentyzmu jego zachowaniu dodaje fakt, że aktor wcielający 
się w rolę sierżanta sam był instruktorem musztry w Wietnamie, ale 
w 1969 roku został ciężko ranny i wycofany z walk. Jeden z żołnierzy 
nazwiskiem Pyle przez prowokacje dowódcy staje się kozłem ofiar-
nym kompanii. Oprócz przemocy ze strony przełożonego doświadcza 
okrucieństwa również ze strony kolegów. Pierwsza część Full Metal 
Jacket staje się w ten sposób surowym zapisem przemocy, która 
prowadzi Pyle’a od psychicznej stabilności do stanu psychozy, gdy 
zaczyna on rozmawiać z własną bronią. Największym szaleńcem 
jest jednak zdecydowanie sierżant Hartman. Trudno wątpić, by nie 
czerpał on przyjemności ze znęcania się nad żołnierzami, a w takiej 
perspektywie pole bitwy nie jest wcale miejscem gorszym od koszar.

Podobnie wojskową rzeczywistość pokazuje film z 1964 roku 
w reżyserii Johna i Adolfa Mekasa. Klatka to adaptacja sztuki Ken-
netha H. Browna, ukazująca karne więzienie dla niezdyscyplinowa-
nych żołnierzy znajdujące się na okręcie marynarki wojennej USA. 
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33Brown miał oprzeć sztukę na własnych doświadczeniach ze służby 

w Japonii – sam miesiąc przebywał w podobnym więzieniu. Bracia 
Mekas zapewne również dołożyli do filmu spostrzeżenia z własnego 
życia, podczas II wojny światowej byli bowiem więzieni w hambur-
skim obozie koncentracyjnym. 

Podobnie jak Full Metal Jacket film obrazuje proces upodlenia żoł-
nierzy. W pewnym momencie karna musztra i sprzątanie celi nabie-
rają absurdalnego charakteru, a ich tempo przypomina zapętlony 
pochód pacjentów szpitala psychiatrycznego. Ten efekt wzmacnia-
ją dodatkowo zniekształcone głosy żołnierzy, zlewające się w jeden 
histeryczny dźwięk przypominający bardziej zwierzęce szczekanie. 
Co ciekawe, dzięki sugestywnemu realizmowi, podkreślonemu dodat-
kowo kręceniem z ręki, film został nagrodzony na weneckim festiwa-
lu jako najlepszy dokument, choć stanowi adaptację sztuki teatralnej.

Wojskowe więzienie w Klatce staje się nie tyle – jak u Kubricka – 
fabryką żołnierzy zdolnych do zabijania, ile miejscem zaszczepienia 
w nich skrajnego posłuszeństwa. W jednym z opisów filmu 
ktoś słusznie określił te działania jako „zwierzęcą tresurę”. 
Tytułowa klatka to w dodatku nie tylko metafora, ale tak-
że fizyczna krata oddzielająca żołnierzy od ich strażników, 
z którymi jeszcze nie dawno współdzielili służbę. 

– Dlaczegóż on został wysłany do Anglii? 
– Dlatego właśnie, że zwariował. Ma on tam rozum 
odzyskać; ale chociażby go nie odzyskał, nie będzie 
tam o to kłopotu. 
– Dlaczego? 
– Bo tam tego nie dostrzegą nawet; tam wszyscy 
wariaci, tak jak on. 
Hamlet

O B J AW Y :  N A D M I A R  C Z Y  I L U Z J A  W Ł A D Z Y ?

O ile ostatnie przykłady stanowiły trudny i przekonujący zapis psy-
chozy, o tyle Szaleństwo Króla Jerzego z 1994 roku ujmuje temat cho-
roby w typowo brytyjskim stylu, niepozbawionym czarnego humoru. 

więzienie staje się 
miejscem zaszczepienia 
skrajnego 
posłuszeństwa 
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34 Film inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami, przedstawiając 
życiorys Jerzego III, który panował na brytyjskim tronie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku. Porfiria miała wpłynąć na jego zaburzenia 
psychiki, jednak niezalezienie od faktycznych powodów, film w reży-
serii Nicholasa Hytnera pokazuje nie tyle zapis choroby władcy, ile 
poddaje ocenie samą ideę monarchii.

Gdy stan króla pogarsza się do tego stopnia, że nie można tego 
ukryć przed zaniepokojonym parlamentem, do pałacu zostaje 
wezwany lekarz, który nie stroni od radykalnych metod. W pew-
nym momencie doktor Willis uznaje, że monarchia i szaleństwo idą 
ze sobą w parze: Kto wie, co jest normalne u królów, wszyscy im schle-
biają, czczą, kto może być zdrowy po dziennej uległości świata?. Jesz-
cze przed nasileniem objawów Jerzy III mówi o sobie jako o Anglii, 
co już wskazuje na pewien rodzaj megalomanii. W kontekście tego 
niekonwencjonalnego podejścia w ciekawy sposób zostają ukazane 
metody królewskich lekarzy, którzy przed przybyciem doktora Willi-
sa jedynie szczegółowo analizują mocz i odchody Króla. Ich działania 
nabierają groteskowego charakteru, obnażając nieudolność wobec 
psychicznych zaburzeń. 

Film ukazuje z kolei samego króla w sytuacji, w której stając się 
pacjentem, traci całą swoją wielkość, a jego władza okazuje się chwi-
lowa i w pewien sposób iluzoryczna. Przywodzi to na myśl dramat 
Szekspira Król Lear, w którym tytułowy władca także traci pozycję, 
odchodząc od zmysłów. Nawiązanie jest wyraźne, bowiem podczas 
kuracji, która ma przywrócić go do zdrowia, Jerzy III czyta na gło-
sy wspomnianą sztukę. Król utożsamia się z Learem, jest świadom 
swojej choroby. Choć metody doktora Willisa wydają się na początku 
brutalne i trudne do przyjęcia (chociażby przez królową), okazują się 
jednak całkiem skuteczne. 

Hytner ukazuje człowieczeństwo króla z całym bagażem jego sła-
bości, ale też w groteskowy sposób portretuje angielską koronę – 
choćby syn Jerzego III w swoim ubiorze i wyglądzie przypomina żywą 
karykaturę, a jak zauważa jeden z polityków: Trzeba mieć charakter 
żeby się oprzeć wpływowi nieróbstwa.

Oglądając Szaleństwo króla Jerzego trudno nie odnieść wrażenia, że 
film stanowi ocenę brytyjskiej monarchii również we współczesnym 
kształcie. W końcowym fragmencie, gdy król wraca do zdrowia, wraz 
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AMERYKA 
KOŃCA 
XX WIEKU 
ZOSTAJE 
ZARYSOWANA 
JAKO MIEJSCE 
OWŁADNIĘTE 
OBŁĘDEM 
KONSUMPCJI 



  P
iO

TR
 K

R
A

js
Ki

  /
 K

iN
O

 N
A

 s
KR

A
jU

 z
A

łA
M

A
N

iA
 

36 z całą rodziną wita się z poddanymi. Słysząc od syna, księcia Walii, 
rozpaczliwe: Tato, chcę coś robić!, odpowiada: Uśmiechaj się do ludzi, 
machaj im ręką, pokaż im, że jesteśmy szczęśliwi, po to istniejemy. Jeżeli 
nawet monarchia parlamentarna na przełomie XVII i XIX wieku ogra-
niczała władzę króla, to ostatnia scena ukazuje jej kompletną iluzo-
ryczność, która odnosi nas raczej do obecnego statusu monarchii na 
Wyspach. W tym kontekście korona jest tylko wizytówką, maskotką, 
symbolem pozbawionym mocy sprawczej. Ten fakt nosi znamiona 
schizofrenii: król, który udaje króla, łudzi się, że ma władzę, gra swoją 
rolę niczym szaleniec utrzymujący, że jest Napoleonem.

Nie ma potworniejszego przestępstwa nad 
nietypowe zachowanie. Morderstwo oznacza tylko 
śmierć jednostki, a czymże w końcu jest jednostka? 
[...] Nietypowość zagraża czemuś więcej niż tylko 
życiu jednostki; ona godzi w samo Społeczeństwo.  
Nowy Wspaniały Świat

O B J AW Y :  S Z A L E Ń ST WO  KO N S U M P C J I

W ciekawy sposób motyw szaleństwa pokazuje Terry Gilliam 
w 12 małpach z 1995 roku. Fabuła rozpoczyna się w roku 2035. Tajem-
nicza epidemia doprowadziła do śmierci 5 miliardów osób, a ocalała 
resztka ludzkości żyje w podziemiach. Więzień James Cole zostaje 
wysłany w przeszłość przez grupę naukowców, aby odkryć źródło 
wirusa i w ten sposób odwrócić losy świata. Bohater cofa się do lat 
90 XX wieku, jednak z oczywistych względów zostaje uznany przez 
ówczesne społeczeństwo za osobę szaloną. Gilliam bawi się zresztą 
oczekiwaniami widzów, sprawiając, że zaczynamy wątpić, czy to, co 
widzimy, to prawda, czy jednak wytwór wyobraźni pacjenta szpitala 
psychiatrycznego.

Nie rozstrzygając tej kwestii, warto przyjrzeć się obrazowi szpitala 
psychiatrycznego, do którego w pewnym momencie trafia bohater. 
Wielu pacjentów przypomina oszalałych i bezmyślnych konsumen-
tów, którzy w miękkich szlafrokach i kapciach, osadzeni w fotelach, 
wpatrują się w reklamy wyświetlane na ekranach telewizorów. Jedna 
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37z nich, zachęcająca do wakacji nad morzem, jest traktowana przez 

chorych z nabożną czcią. Przewodnikiem Cole’a po zakładzie staje się 
inny pacjent, Jeffrey, który w pewnym momencie zauważa: Niczego 
nie wytwarzamy, jesteśmy zbędni w procesie produkcji, wszystko robią 
maszyny, po co więc istniejemy? Żeby konsumować. Kiedy dużo kupujesz 
jesteś dobrym obywatelem, a jeśli nie kupujesz, jesteś umysłowo chorym.

W ten sposób Ameryka końca XX wieku zostaje zarysowana przez 
Gilliama jako miejsce szalone samo w sobie, owładnięte obłędem 
konsumpcji. Reżyser zdaje się nadawać tym czasom apokaliptyczny 
charakter, nie tylko z powodu widma epidemii, ale także w świe-
tle społecznych realiów: pełno tu narkomanów, szalonych proro-
ków, zwyrodniałych przestępców. Mimo tego Cole pragnie pozostać 
w latach 90., które jawią mu się jako lepsza perspektywa od zamknię-
tych podziemi roku 2035. To jednak również oznaka szaleństwa, jakie 
pokazuje Gilliam w 12 małpach – przekonanie, że można cofnąć czas, 
pozostać w przeszłości. 

Na innym poziomie szaleństwo konsumpcji obnaża film American 
Psycho. Adaptacja powieści Bretta Ellisa ukazuje losy amerykańskiego 
biznesmena z lat 80. Patrick Bateman cieszy się luksusem i prestiżem 
społecznym, poruszając się w zamkniętym środowisku korporacyj-
nych pracowników, w którym najmniejszy przejaw wyższości spo-
tyka się z chorobliwa zazdrością. W taki sposób zostaje nakreślona 
chociażby scena porównywania biznesowych wizytówek – nawet 
w takich detalach ujawnić się może czyjaś przewaga, a jednocześnie 
skrywana nienawiść. Sam Bateman jest perfekcjonistą. W swoim 
sterylnym, lśniąco białym mieszkaniu codziennie ćwiczy, nakłada 
na siebie kolejne warstwy kremów i odżywek, a kiedy opisuje swoje 
rytuały, brzmi jak bohater reklam ekskluzywnych produktów. Jego 
uśmiech, głos, wygląd – wszystko to nadaje bohaterowi groteskowy 
i sztuczny rys, sprawiając, że staje się, jak sam to określa, „nieist-
niejącą ideą”. Prawdziwy ja nie istnieje – stwierdza Bateman. Kolejne 
kobiety traktuje w kategoriach zabawek, bardziej zwracając uwagę na 
swój wygląd i realizując własne perwersyjne zachcianki. Jego zabu-
rzenie nie kończy się jednak na ogromnej megalomanii i nerwicy 
związanej z pracą. Rodzą się w nim również zbrodnicze pragnienia. 
Film staje się zatem zapisem kolejnych zbrodni Batemana, a jego 
ofiarą padają bezdomny czy prostytutki, których życie w porównaniu 
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38 ze swoim biznesmen uważa za bezwartościowe. W ten sposób może 
przywodzić na myśl postać Raskolnikowa ze Zbrodni i kary, z tą jed-
nak różnicą, że bohater American Psycho nie przechodzi wewnętrznej 
przemiany. Na domiar wszystkiego, podobnie jak w 12 małpach, znów 
nie mamy pewności, czy to, co widzimy na ekranie, nie jest jedynie 
wytworem wyobraźni bohatera. Takie wątpliwości podsycają choćby 
wizualne cytaty z innych filmów – Bateman jedną z ofiar goni z sie-
kierą niczym bohater Lśnienia, inną zaś z piłą mechaniczną rodem 
z Teksańskiej maskary piłą mechaniczną. 

Jedno nie ulega wątpliwości – to środowisko, w jakim funkcjonuje 
Bateman, rodzi stan psychozy. To szaleństwo, jak wskazuje tytuł, na 
wskroś amerykańskie, wynikające z obsesji wyższości, jaką daje pie-
niądz. Zdobyta pozycja oznacza jednak ciągłą niepewność, od której 
bohater nie może się uwolnić. 

Ja... Ja prawie nie wiem, proszę pana, kim jestem 
w tej chwili... Oczywiście wiem, kim byłam, 
wstając dzisiaj rano, ale wydaje mi się, że od tego 
czasu musiałam się przemienić parę razy. 
Alicja w Krainie Czarów

O B J AW Y :  PA R A N O J A  C Z Y  C I Ę Ż A R  P R AW DY ?

Inną formą zaburzenia osobowości może być stan paranoi wynika-
jący z obawy przed wszechobecnym spiskiem. W 1997 roku Richard 
Donner przedstawił na ekranie historię nowojorskiego taksówkarza 
Jerry’ego, który wydaje własną gazetę o nazwie „Teoria spisku”. Tak 
też brzmi tytuł filmu. Już w pierwszych scenach obserwujemy boha-
tera, granego przez Mela Gibsona, który kolejnym klientom taksówki 
przedstawia spiskowe teorie, czasem nabierające wręcz absurdalnego 
wymiaru. Pomimo rozwoju fabuły zmierzającej w kierunku thrillera, 
film nie jest pozbawiony komediowego charakteru i w taki też sposób 
przedstawiony jest Jerry. We własnym domu pełnym fiszek i wycin-
ków z gazet zachowuje się jak człowiek w schronie mającym odgro-
dzić go od wszelkich niebezpieczeństw. Produkty w lodówce trzyma 
w pudełkach zamkniętych na szyfrowy kod, a pod podłogą ukrywa 
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39dodatkowe pomieszczenie służące za awaryjne wyjście na wypadek 

ataku. Jerry wydaje się być przygotowany na każdą ewentualność. 
A jednak kolejne wydarzenia wskazują na to, że Jerry przynajmniej 
w niektórych wypadkach może mieć rację. Opowieść Donnera uka-
zuje zatem problem teorii spiskowych od nieco przewrotnej strony. 
Nie zmienia to jednak faktu, że brawurowo zagrana przez Gibsona 
postać przejawia także cechy osoby zaburzonej, pełnej lęków wyni-
kających z dawnej traumy, co jeszcze bardziej utrudnia jej przeko-
nanie innych do swoich racji.

W nieco odmienny sposób do tego zagadnienia podchodzi Jeff 
Nichols w filmie Take Shelter. Protagonista Curtis mieszka wraz 
z żoną w małym miasteczku, ma opinie dobrego pracownika, w jego 
życiu wszystko wydaje się być na właściwym miejscu. Z czasem zaczy-
nają go prześladować realistyczne koszmary – w każdym pojawia się 
widmo katastrofy, burzy lub skażonego opadu, a także rozwoju mor-
derczych instynktów u ludzi. Bohater odczytuje te wizje nie jako sny, 
ale przepowiednie, dlatego zaczyna poważnie myśleć o budowie pod-
ziemnego schronu. Jak się później dowiadujemy, matka Curtisa cierpi 
na schizofrenię paranoidalną, której objawy nasiliły się po 30. roku 
życia. Bohater jest teraz w podobnym wieku. Nichols nie rozwija jed-
nak historii jednoznacznie, pozostawiając widza w niepewności co 
do realności zagrożenia, jakiego spodziewa się bohater. Motyw ten 
przywodzi z kolei na myśl „prepersów” – ludzi przygotowujących się 
na koniec świata. Oglądając Take Shelter, można się zastanawiać, czy 
ich działania wynikają z rozsądnej zapobiegliwości, czy są odzwier-
ciedleniem paranoidalnych lęków, jakie podsycają chociażby media.

To biedne dziewczę, wyzute z szlachetnej 
Władzy rozumu, bez której jesteśmy 
Lalkami tylko albo zwierzętami 
Hamlet

O B J AW Y :  P E R M A N E N T N Y  STA N  S M U T K U

Wiele filmów porusza również temat najbardziej powszechnego 
zaburzenia psychicznego: depresji. W sposób nietypowy ukazuje ją 
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40 film Wiecznie żywy, będący w zasadzie specyficzną komedią o zom-
bie. Główny bohater R (tyle pamięta ze swego imienia) to chłopak, 
który stał się żywym trupem. Rozmyśla nad swoim położeniem, 
błąkając się wraz z jemu podobnymi po wielkim, opuszczonym lot-
nisku. Jak zauważa R, wszyscy tkwią w tej poczekalni, pozbawieni 
radości i nadziei na zmianę. Wykonują mechaniczne czynności mgli-
ście przypominające o wcześniejszym życiu. Bycie zombie stanowi 
tu pewien umysłowy i fizyczny stan zawieszenia, który jeszcze nie 
jest najgorszym stadium, a już nie jest pełnowartościową egzysten-
cją. Na lotnisku grasują także „szkieletory”, odarte już ze znacznej 
większości ludzkich cech, ślepo poszukujące świeżych ciał. Jak zauwa-
ża R: Wszyscy tacy będziemy, kiedy człowiek zrezygnuje, straci nadzie-
ję. Z czasem okazuje się, że zombie nie tylko są w stanie myśleć, ale 
także żywić uczucia do napotkanych ludzi. Realia Wiecznie żywego 
można odnieść do pewnej masowej epidemii, społecznego wyklucze-
nia i wycofania jako trwałej sytuacji. Sam bohater twierdzi, że nie 
wiadomo, od czego się zaczęło, jak wybuchła zaraza, ale patrząc na 
nią metaforycznie, można pomyśleć, że to wirus depresji opanował 
bohaterów i nie dotyka on tylko nielicznych.

W podobnie oryginalny sposób zjawisko to ukazuje Tamten świat 
samobójców. Młody chłopak Zia po rzuceniu przez dziewczynę doko-
nuje zamachu na własne życie, na tym jednak film się nie kończy. 
Bohater trafia do równoległego świata dla samobójców, w którym 
„żyją” zmarli – na nowo i całkiem zwyczajnie. Zia zaczyna pracować 
w restauracji „Kamikaze pizza”, po pracy odwiedza pub, robi zaku-
py w pobliskim sklepie. Jednocześnie pragnie odnaleźć swoją byłą 
dziewczynę, gdy dowiaduje się, że ona także mogła popełnić samo-
bójstwo. Ta surrealistyczna komedia, która szybko przemienia się 
w kino drogi, może posługiwać się podobną metaforyką co Wiecznie 
żywy. Świat samobójców można porównać z sytuacją ludzi żyjących 
obok nas, którzy nie umierają fizycznie, ale tkwią w poczuciu bez-
nadziei i niejako są martwi już za życia. W filmie nadzieję dla boha-
tera, podobnie jak w przypadku R, stanowi odnalezienie się w relacji 
i prawdziwej miłości.

Nieco inaczej, choć również wpisując się w konwencję komedio-
dramatu, tę problematykę podejmuje Powrót do Garden State. Głów-
ny bohater Andrew na wieść o śmierci matki decyduje się na wizytę 
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41w rodzinnym mieście. Już pierwsza scena metaforycznie obrazuje 

jego stan. Mężczyźnie śni się samolot, który w wyniku awarii ma 
spaść na ziemię. Wszyscy pasażerowie w panice próbują się ratować, 
krzyczą, biegają, tylko Andrew zachowuje spokój. Ta krótka wizja 
podkreśla apatyczny stan bohatera, wzmacniany dodatkowo przez 
silne leki. Przepisał mu je sam ojciec, lekarz, w który ten sposób zare-
agował na traumatyczne wydarzenie z przeszłości. Jednak jak dowo-
dzi rozwój akcji w Powrocie do Garden State, to właśnie zmierzenie się 
z przeszłością i odnalezienie własnego miejsca wśród innych ludzi 
prowadzi Andrew do właściwego wyleczenia. Leki w tym wypadku 
mają jedynie działanie zastępcze, wzmacniając izolację bohatera od 
społeczeństwa.

Ostatnie przykłady dalekie są już od komediowego tonu poprzed-
ników. Manchester by the Sea to opowieść o mężczyźnie, który po 
śmierci brata musi zaopiekować się bratankiem. W tym celu wraca do 
tytułowego miasta, co przypomina mu o traumatycznym wydarzeniu 
z przeszłości. Kolejne retrospekcje powoli uświadamiają widzowi, jak 
ogromna tragedia spotkała całą rodzinę bohatera. Reżyser Kenneth 
Lonergan pokazuje nam przypadek ekstremalny, prowokując tym 
samym pytanie o ludzką zdolność do podniesienia się z pewnych 
sytuacji granicznych. W Manchester by the Sea obserwujemy boha-
tera faktycznie niezdolnego do kontynuowania normalnego życia, 
nieobecnego i niepogodzonego ze swoją sytuacją. Tkwi on od lat 
w permanentnym stanie obezwładniającego szoku.

Drugi film, choć podobny tonem, przedstawia ten problem w skali 
globalnej. Melancholia Larsa Von Triera skupia się na losach Justine, 
młodej kobiety, która właśnie bierze ślub. Jako widzowie 
obserwujemy wystawną weselną uroczystość w zabytkowym 
pałacu, pełną dystyngowanych gości i członków rodziny. 
Nic nie układa się jednak po myśli bohaterki. Obraz dzie-
li się na dwie części zatytułowane imionami sióstr: Justi-
ne i Claire. W pierwszej obserwujemy pogarszający się stan 
psychiczny bohaterki i choć nie wiemy, jakie jest dokładnie źródło 
jej choroby, można się domyślać, że zmaga się z nią już od daw-
na. Warto jednak zauważyć, jacy ludzie otaczają bohaterkę. Matka, 
sceptyczna wobec idei ślubu i podważająca sens małżeństwa córki, 
na prośbę Justine o radę i pomoc potrafi znaleźć tylko gorzkie sło-

planeta „melancholia” 
to ogrom bólu 
i niezrozumienia, który 
niszczy nasz świat 
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42 wa. Ojciec, który robi wrażenie lekkoducha, także znika, gdy Justi-
ne prosi o wsparcie po nieudanym weselu. Jej narzeczony nie chce 
z nią szczere porozmawiać, licząc jedynie na noc poślubną, a dyrek-
tor firmy prześladuje ją przez cały wieczór, żądając podania nowe-
go hasła reklamowego. Można uznać, że całe otoczenie bohaterki 
jest tak naprawdę nienormalne. Pomoc oferuje jedynie jej siostra 
i gdy po weselu pałac opuszczają wszyscy goście – łącznie z mężem – 
rozbita Justine zamieszkuje z rodziną Claire. Ten moment otwiera 
drugą część filmu. Zaobserwowana na niebie gwiazda okazuje się 
planetą zmierzającą w kierunku Ziemi. Nazwana zostaje „Melancho-
lią”. Wyposażony w aparaturę astronomiczną mąż Claire w oparciu 
o naukowe badania zapewnia, że ciała niebieskie nie ulegną kolizji 
i nikomu nic nie grozi. W jego żonie narasta jednak coraz większy 
lęk, podczas gdy Justine podchodzi do całej sytuacji spokojnie, wła-
ściwie apatycznie. Jej zaburzenie nasilają się do tego stopnia, że 
momentami dziewczyna nie jest w stanie wykonywać podstawo-
wych czynności. Dopiero z czasem odzyskuje pewną równowagę.  
Von Trier zderza ze sobą postawy dwóch sióstr. Gdy nie ma już wąt-
pliwości, że „Melancholia” uderzy w Ziemię, Claire próbuje wszystko 
zracjonalizować. Można powiedzieć, że stara się zapanować nad koń-
cem świata, uporządkować go, zaplanować tak, jak zaplanowała ślub 
Justine. Główna bohaterka okazuje za to spokój, godząc się na to, 
że zaistniałej sytuacji nie da się już kontrolować. W tym ujęciu zbli-
żającą się apokalipsę można odczytać jako metaforę depresji – w tak 
skrajnym stadium, że dla chorego wali się cały świat. Sam Von Trier 
mówił, że utożsamia się z Justine, której postać miała odzwiercie-
dlać jego własny życiowy kryzys. Melancholia stanowi zatem drogę 
do przepracowania zjawiska, którego nie można racjonalnie uporząd-
kować, jak próbuje to zrobić Claire. Warto także podkreślić, że stan 
Justine wynika w dużej mierze ze środowiska, w którym przebywa: 
racjonalnego, chłodnego, pozbawionego otwartości. Paradoksalnie 
to Justine okazuje się jedyną normalną bohaterką tej historii . Mąż 
Claire podchodzi do sytuacji zagrożenia z naukowym dystansem, 
lecz w obliczu braku kontroli nie potrafi podjąć żadnych działań. 
Rodzina i goście z pierwszej części zostają zaś ukazani jako zbiór 
egoistycznych indywidualności.
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43Melancholię można odczytać w szerszym ujęciu również jako stu-

dium wpływu społeczeństwa i rodziny na stan psychiczny jednostki. 
Bohaterka stwierdza przecież ostatecznie, że nie żałuje świata. Pla-
neta „Melancholia” to ogrom bólu i niezrozumienia, który niszczy 
nasz świat. Jednak czy po zagładzie może nastąpić nowe życie? Tej 
odpowiedzi reżyser już nam nie udziela. 

D I A G N O Z A

Przedstawione przykłady znaczącą się od siebie różnią, łączy je jed-
nak zasadnicza cecha wspólna. Ich twórcy postrzegają zaburzenia 
umysłu nie jako kliniczne, jednostkowe przypadki, ale jako wyraz 
kondycji społeczeństwa i otaczającej rzeczywistości. Choć można 
nie zgodzić się z poszczególnymi diagnozami, autorzy wymienionych 
obrazów słusznie dostrzegają, że to świat zewnętrzny ma wpływ na 
nasze wnętrze. Jest tak, jak w słowach bohatera Memento: Świat nie 
znika, kiedy zamykam oczy. Cały świat powinien zatem poddać się 
leczeniu? Ω



Wariaci żyją na wolności 
i mają się całkiem nieźle. Nikt 
ich nie zaczepia. Czasami ktoś 
tylko popuka się w głowę, 
splunie i wróci do domu, do 
własnej nienormalności 

Nie powinniśmy oceniać, bo wszyscy 
mamy obok siebie potencjalnego wariata 
i możemy stać się zakładnikami czyjegoś 
marzenia. Jego lub jej marzenia. Sen ma 
w sobie drapieżność niespotykaną, posia-
da wolę mocy i nierzadko pożera raczej 
tych tych, którzy nie marzą wcale. Jeste-
śmy, w mniejszym lub większym stopniu, 
ofiarami marzeń naszego otoczenia, rodzi-
cieli, przyjaciół, żony, męża… Uważajcie, 
żebyście nie wpadli w sidła czyjegoś snu. 

Wariaci siedzą w ciasnych przedziałach 
pociągów, rozpruwają jeansy na wysoko-
ści kolan,  niteczka po niteczce, szybkim 
ruchem zabierają gazetę współpasaże-

DENE-
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45rom, składają ją siedem razy i ustawiają 

w poprzek, żeby było równo. Uciszają i dy-
rygują. Należy wystrzegać się tych, których  
spotkało coś monstrualnego: śmierć naj-
bliższej osoby, utrata pracy, choroba. Sza-
leństwo czyha na każdego, nikt nie może 
się przed nim uchronić. U Foucaulta obłęd 
i przestrzeń jego odosobnienia stanowiły 
miejsce alienacji i zniewolenia jednost-
ki przez społeczeństwa kapitalistyczne. 
Hamlet, nim postradał zmysły, kochał ży-
cie, kochał Danię, kochał jej wspaniałego 
zarządcę, swojego ojca. Niemniej wpadł 
w sidła szaleństwa, które zmusiło go do 
podejmowania ryzyka widzenia rzeczy ta-
kimi, jakie są, czyli mordowania w imię ze-
msty. Postanowił, po rycersku, stanąć na 
straży wiary i sprawiedliwości. Oto treść 
przyrzeczenia: Wysłuchaj, błagamy cię, o Pa-
nie, nasze modlitwy i łaskawie pobłogosław 
swoim majestatem ten miecz, który twój słu-
ga chce przypasać, aby bronić Kościoła, wdów 
i sierot oraz wszystkich twoich sług przeciw 
zagrożeniu pogańskiemu. Dla obrony przed 
tymi, co sieją strach i śmierć, dla ataku i obrony. 
Rycerz nie atakuje niesprowokowany, gar-
dzi wybiegami taktycznymi, knuciem i in-
trygami. Jego uczucia oraz intencje są pro-
ste jak przytaczana przysięga z X wieku. 
Z pewnością dlatego po Iliadzie następuje 
Odyseja – długa podróż zmęczonego walką 
rycerza do Itaki, gdzie oczywiście będzie 
musiał rozprawić się z pretendentami do 
tronu. Ale to nie walka jest najważniejsza, 
lecz – jak uczy nas szalony etos – odwaga. 
I nie życie jest najważniejsze, lecz przyzwo-
itość i wierność danemu słowu. 

Sama w sobie każda idea jest obojętna, 
w każdym razie taka powinna być  – pisze 
Cioran. A człowiek ożywia ją, przenosi na nią 
swój zapał i szaleństwo. Skazana, przemie-
niona w wiarę, osadzona w czasie, przybiera 
kształt zdarzenia. W ten sposób dokonuje się 
przejście od logiki do epilepsji. Nie można 
wystrzegać się niebezpieczeństwa sza-
leństwa, pouczał z kolei Montaigne, gdy 
wprawia się w ruch myślenie…

Bardzo ciekawie rzecz ma się z Don 
Kichotem, figurą par excellence szaleńca, 
który przeczytaną literaturę wziął à la let-
tre i ożywił. Roił sobie o tym wszystkim, co 
wyczytał w książkach, zarówno o czarach, 
jak i potyczkach, bitwach, pojedynkach, ra-
nach, zalotach, miłości, burzach i niemożli-
wych głupotach, a tak bardzo zakorzeniły mu 
się one w wyobraźni, że stał się prawdą ogrom 
tych wyśnionych wymysłów, o których czyty-
wał, bo dla niego żadne inne historie na świecie 
nie były prawdziwsze. I tak bohater książki 
Cervantesa porównywał Cyda Ruiza Diaza 
do Rycerza Gorejącego Miecza, który ponoć 
jednym cięciem miecza przepołowił dwóch 
dzikich gigantów. Na damę swojego serca 
wybrał szalony Mańczyk nieświadomą ni-
czego chłopkę, Dulcyneę (w najnowszym 
tłumaczeniu rozkosznie nazwaną Cude-
nią z Toboso). Szarżował to na gospodarzy 
karczm, których miał za Maurów, to na sta-
do owiec czy młyny. Ale Don Kichot nie zwa-
riował, wbrew klasycznym 
interpretacjom, ani nie był 
rycerzem straconej sprawy, 
tylko wyparł rzeczywistość, 
stał się jej denegantem. 

Szaleństwo czyha 
na każdego, nikt 
nie może się przed 
nim uchronić 
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46 Wyparcia dokonuje ktoś, kto nie chce 
oddalać się od idei, jaką ma o samym so-
bie. Szlachcic z La Manczy nie uznawał 
rzeczywistości i po prostu omijał ją sze-
rokim łukiem. Albowiem jedynie potwór 
może sobie pozwolić na luksus widzenia 
rzeczy takimi, jakie są, a wspólnota istnieje 
tylko w zakresie, w jakim tworzy fikcje, któ-
re utrzymuje i się doń przywiązuje. A co jeśli 
kultywuje jasność i sarkazm, co jeśli rozważa 
prawdę bez domieszek fałszu? Wtedy rozpada 
się i załamuje. Stąd potrzeba metafizycznego 
oszustwa, które należy projektować, wymyślać 
i utrzymywać w czasie. Tego rodzaju najwyż-
sze kłamstwo nadaje sens historii. Człowiek, 
poucza Cioran, potrzebuje odrobiny ułu-
dy, aby móc funkcjonować. Czemu istnieje 
denegacja? – pyta z kolei w swoim eseju 
o Don Kichocie Michel Onfray. I odpowiada 
krótko: ponieważ prawda zabija. 

Złodzieje, gwałciciele czy kłamcy rzad-
ko przyznają, że są złodziejami, gwałci-
cielami, kłamcami... Przyłapani na gorą-
cym uczynku, wypierają się go całkowicie 
i z przekonaniem; oni przecież tego nie zro-

bili. Zaprzeczanie, według 
freudowskiego klucza, po-
maga uniknąć degradacji 
swojego własnego obrazu. 
W tych przypadkach denar 
jest tym, który twierdzi, że 

rzeczywistość nie nastąpiła. Każdy doświad-
czył tego rodzaju sytuacji.

Cervantes morduje rzeczywistość na kil-
ku płaszczyznach, choćby wprowadzając 
innych autorów opowieści o przemyślnym 
szlachcicu. Chodzi między innymi o Cide 

Mahamada Benegeliego, którego notatki 
w języku arabskim miały zostać przetłu-
maczone na język uniwersalny, czyli na ka-
stylijski. Był historykiem bardzo ciekawym 
i bardzo wnikliwym we wszystkich sprawach, 
a doskonale rzuca się to w oczy, bo rzeczy, 
o których pisze, choć nieznaczne i nikczemne, 
nie zostały pominięte milczeniem – mogą za-
tem brać z niego przykład poważni historycy, 
opowiadający nam wydarzenia w sposób tak 
lakoniczny i zwięzły, że nie sposób poznać ich 
smaku, i zostawiają sobie w kałamarzu, czy 
to przez nieuwagę, złośliwość, czy ignorancję, 
najważniejsze rzeczy z dzieła. 

Autor przygód Don Kichota nie chce 
abstrahować; piętrzy swoją opowieść, tka 
ją z nici coraz to bardziej egzotycznych. Po-
szukiwanie nowego sposobu opowieści to 
sublimacja, to konsumpcja nienawiści do 
rzeczywistości takiej, jaka jest. Cervantes 
każe nawet własnej kreacji chwalić swo-
jego stwórcę; w drugiej części powieści 
Don Kichot dowiaduje się bowiem o tym, 
że spisywane są jego losy, i chwali tego, któ-
ry przelewa je na papier. 

Warto dodać, że mordy dokonywane 
przez Cervantesa utrudniały znacznie 
cenzurę, a więc wtargnięcie rzeczywistości 
do świata fantazji. Opowieść Cide Ma-
hamada Benegeliego jest reaktywowana 
kilkukrotnie i w ten sposób autor powta-
rza to, co zostało przekazane z ust do ust. 
W takim porządku może dojść do przeina-
czeń, niektóre historie są kwestionowane 
przez naocznych świadków, fantazja za-
czyna górować nad rzeczywistością; mamy 
do czynienia z zabójstwem finezyjnym, 

Czemu istnieje 
denegacja? 

ponieważ 
prawda zabija 
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47w którym śledczy gubi tropy i zaczyna po-

dejrzewać wszystkich. A wszyscy z kolei 
się wypierają. Komisarz kręci się w kółko: 
może warto byłoby wypytać same młyny 
i owce? Jak u Leśmiana: W każdym zgonie 
tkwi zbrodnia, co snem się powleka,/Chociaż 
zbrodniarza brak… 

Cervantesowi Don Kichotem udało się 
zagranie mistrzowskie: nie można go o nic 
oskarżyć, ani o prawdę, ani o kłamstwo. Nie 
ma w opowieści o przemyślnym szlachcicu 
z La Manczy źródła absolutnego, wszyscy 
nieustannie podważają, prostują i dopeł-
niają: narrator, Maur, przechodzień, tłu-
macz, oberżysta… Rzeczony kilkukrotnie 
Benegeli rozpoczyna swoją opowieść od 
zapewnienia, że będzie mówił całą praw-
dę, tak jak nakazuje tego wiara katolicka. 
Prawda należy do innego porządku, do 
innego świata. Choć wiadomo, Arabowie 
w kontaktach z innowiercami kłamać 
wręcz muszą. 

Historia człowieka jest zdumiewają-
cym procesem ciągłego wyślizgiwania się 
raz ustanowionej rzeczywistości; pewne-
go rodzaju samogwałtem i niepokojem 
wewnętrznym. Ten stan wyrażony jest 
w powieściach współczesnych krzykiem 
rozpaczy za czymś utraconym, czymś 
„ponad”. Krzyk wyznacza istotę ludzkiej 
kondycji. Wiecznie głodny i bezdomny 
człowiek szuka i pokarmu, i domu; jego 
paradygmat wyznaczają równocześnie 
ból i niepokój. Wyższa synteza się nie doko-
na; cel życia jest chybiony – woła z uporem 
bohater współczesności Michel Houelle-

becq. Jakby w tej kosmicznej ciszy nic nie 
mogło się zmienić; jesteśmy uzależnieni 
albo od społeczeństwa (struktury), albo 
od pożądania (biologii), albo od „woli” (on-
tologii). Kino stało się w naszych czasach 
maszynerią eskapistyczną, de facto jednym 
z wielu miejsc w „racjonalnych” społeczeń-
stwach, w których nieustannie praktykuje 
się kolektywne hipnozy, a hipnotyzer przy-
pomina wielogłowego Lewiatana. Repre-
zentuje kapitał, normy, mity albo politykę 
historyczną… 

Pogoń za chwałą kłóci się z rozsądkiem. 
Najder pisze: Odczucie tragiczności pozosta-
je – i to jest znamienne dla tradycji literackiej 
związanej z etosem rycerskim. Tradycja ta nie 
głosi prostej pochwały rycer-
skiego obyczaju, rycerskiej 
hierarchii wartości. Ujaw-
nia tragizm tej wizji świata. 
Ukazuje, jak odwaga, honor 
i wierność zderzają się z roz-
sądkiem, miłością, chęcią 
i radością życia. Jak dążność 
do chwały prowadzi do nagłej śmierci. Jak 
wielkość łączy się z nieszczęściem, chwała 
z zagładą.

Ambicją Cervantesa nie było ukazanie 
losu zdegenerowanej literaturą psychiki – 
to byłoby zbyt proste. Pod koniec powieści 
Don Kichot wraca do normalności. Wszys-
cy inni nie dowierzają, stali się ofiarami 
marzenia szaleńca. Tego właśnie należy się 
wystrzegać. 

Uwaga, na wolności żyją wariaci… Ω

historia 
człowieka jest 
zdumiewającym 
procesem 
wyślizgiwania się 
rzeczywistości 



Dawno, dawno temu, gdy nie było 
nie tylko porno w sieci, ale nawet 
samego audio-porno, zaś o wymyśleniu 
internetu nie śnili ani Karel Čapek 
ani inżynier Nikola Tesla, przez dobre 
200 lat, między XVIII a XX wiekiem 
istniała społecznie uznawana instytucja 
domów publicznych z porno na żywo
 
Oczywiście biedni chodzili do wstrętnych burde-
li, zaś bogacze uczęszczali do luksusowych domów 
rozpusty. Przykładowo w Chicago działał w latach 
1900–1911 „Everleigh Club”. Wstęp kosztował 500 

ówczesnych dolarów. Dla porównania cen, dziś nale-
żałoby pomnożyć tę kwotę przez 23, co daje 11 500. 
Obywatele o skromnych dochodach byli skazani na 
żydowskie tyngiel-tangle albo „europejskie” café-
-schantany z „zapleczem” – słowem na „seks dla nie-
zamożnych”. Takich instytucji były tysiące.

Kwintesencją dnia w domu publicznym był pora-
nek po pracowitej nocy. Taki moment budzącego się 
zamtuzu uchwycił w słynnym Poranku... grafik Aubrey 
Vincent Beardsley, który sam był ikoną i kwintesen-
cją młodego angielskiego dandy z końca XIX wieku. 
Miał 16 lat, gdy ukończył dobrą szkołę dla elit. Stwórca 

Remigiusz Włast-Matuszak

PORANEK W DOMU 
PUBLICZNYM
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49obdarzył go niebywałym talentem graficznym i malarskim, wyczu-

ciem kolorów, które idealnie dobierał i łączył, jak i niedoścignioną 
wyobraźnią przestrzenną, ostrością kreski i czarno-białą apokalip-
są zmysłów. W XVIII wieku był Francesco Piranesi, potem długo nic 
i dopiero nastał Beardsley. Osławiony Bernard Buffet z powojenne-
go Paryża to ledwie naśladowca, imitator. Onanizm, seks, gruźlica, 
alkohol, albo gruźlica i sex, wino i kobiety, a czasami i dorodni męż-
czyźni, stymulowały Beardsleya i zabiły, gdy miał zaledwie 25 lat. We 
francuskim świadectwie zgonu, bezpruderyjny lekarz jako przyczynę 
zejścia podał: „wycieńczenie seksualne” (Épuisement sexuel dû à plus 
de Masturbation).

Kolorowe i czarno białe grafiki, które nam zostawił, starczyłyby 
na dorobek całej warszawskiej ASP tworzony przez kilka pokoleń. 
Gapię się na kolorową replikę czarno-białej grafiki pt. Poranek w domu 
publicznym, gdy o świcie ostatni gość – wychudzony chutliwy nagi 
staruszek ze zwisającą kuśką – osłaniając się prometejską pochod-
nią, jest wyrzucany przez dorodne, hoże dziewoje opróżniające prze-
pełnione nocniki i uwalniające wzdęte szampanem jelita wprost na 
mieszczańskiego, stetryczałego Prometeusza.

W XIX i XX wieku, do przełomu lat 60./70., (do śmierci Picassa – 
1973, Coco Chanel – 1971, Édith Piaf – 1963 i Jeana Cocteau – 1963), 
sztuka i literatura odgrywały decydującą rolę w życiu elit społecznych 
Zachodu i Europy. Prerafaelici, artyści szkoły wiedeńskiej Art Nouve-
au, szeroko rozumiana europejska secesja, art déco determinowały 
modę codzienną, architekturę, projektowanie wnętrz z kuchnią i WC 
włącznie, a moda i sztuka promieniowały w formie snobizmu lub 
postępu na wszystkie warstwy społeczne. Bycie wówczas uznanym 
artystą było czymś więcej niż bycie dzisiejszym pustakiem-celebrytą 
o światowym nawet rozgłosie.

Aubrey Beardsley niezaprzeczalnie był artystą genialnym, ory-
ginalnym i bardzo wpływowym. Już za życia doczekał się fałszerzy 
swoich rysunków, oczywiście tych o treści erotycznej, co stanowi 
miarę sukcesu i ceny. Przełom XIX i XX wieku wprost emanował raca-
mi i fajerwerkami sztuki. Wybuch I wojny światowej gorącym latem 
1914 roku nie tylko przerwał rozwój Pięknej Epoki – dla bogatych, ale 
i zakończył panowanie Sztuk Pięknych w rozwoju naszej zachodniej 
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50 cywilizacji. Beardsley był jedną z wielkich gwiazd Gwałtownie Prze-
rwanej Epoki. Nie było wówczas kinematografii, telewizji, ani inter-
netu, zostały po nim nieliczne dagerotypy na szkle, i kilka portretów, 
z najbardziej znanym, cukierkowym i pocztówkowym, w stylu dzie-
wic Hamiltona Gibsona, portret pędzelka Émile Blanche z Aubreyem 
tryskającym zdrowiem, z laseczką o złotej gałce w urękawiczonej 
ręce. Brakuje mu tylko karminowych usteczek i skrzydełek. Bliżej 
prawdy jest upozowana i wyretuszowana fotografia z 1895 roku (na 
trzy lata przed śmiercią), gdzie chudy rudzielec o rzymskim wydat-
nym nosie i dużych oczach, podpiera policzki dłońmi o monstrualnie 
długich chudych palcach.

Urodził się w ówczesnym imperialnym kurorcie Brighton, w rodzi-
nie kolonialnego wojskowego chirurga i drobnych kupców. Jego mat-
ka popełniła mezalians i gdyby nie spadek po dziadku ze strony 
matki, Aubrey pewnie nigdy by nie zaistniał jako artysta, gdyż szkoły 
do których chodził były elitarne i drogie. Wychował się w cieniu baj-
kowego Indyjskiego Pawilonu (Royal Pavilion) z tuzinem ażurowych 
kopuł i minaretów, istniejącego do dzisiaj, tak jak i uliczka i jego dom 
w Brighton. Kurort, kiedyś będący miejscem spotkań bogatych Angli-
ków, dzisiaj podupadł jak i niegdysiejsza elitarna Ostenda, Karlsbad 
czy Fiume. Ten wyrafinowany obraz mody i architektury tamtego  
    kurortu został przez artystę wchłonięty i emanuje z wszystkich 
jego grafik i ilustracji. The Strand, czyli corso i wyszukanie ubrany  
    tłum, według kolorowej mody, sunący powoli pieszo lub w odkry-
tych powozach, z otwartymi parasolkami, woalami i woalkami, 
cylindrami, obwieszony biżuterią podróżną (nie mylić z biżute-
rią oficjalną), monoklami i obowiązującymi bukiecikami kwiatów. 
Wszystko to, każdy szczegół został uchwycony przez wyrafinowa-
ny estetyzm grafik Aubreya. Jeden jedyny Luchino Visconti potrafił 
w swoich filmach zbliżyć się do ducha i wystroju tamtej epoki – w fil-
mie Niewinne.

Miesięczniki, almanachy, takie jak „Yellou Book”, „The Studio”, 
czy „The Savoy”, przeszły do historii edytorstwa i wydawnictw arty-
stycznych dzięki Beardsleyowi, autorowi koncepcji graficznej, jak 
i samych grafik. Do naszych dni żaden periodyk artystyczny, czy 
luksusowy tabloid nawet nie zbliżył się do poziomu tych niedości-
gnionych wydawnictw. Wydawanie w dzisiejszych czasach podobnie 
wycyzelowanych magazynów artystycznych kosztowałoby fortunę.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
7 

/ 
LA

TO
 2

0
18

 
51W latach 80. XX wieku rodzący się ruch LGTB wziął Aubreya na 

swoje sztandary nie pytając nikogo o zdanie, a Brighton stało się 
całoroczną, brytyjską stolicą tego środowiska. Wydano wówczas 
w masowych nakładach kilkanaście albumów z grafikami i ilustracja-
mi artysty. Kilka jego grafik stało się powszechnie znanymi i weszło 
na stałe do popkultury (tak jak słynne Słoneczniki van Gogha). Pawia 
suknia, Salome z głową Jana Chrzciciela czy właśnie sarkastyczny Pora-
nek w domu publicznym – to najbardziej znane. W sumie jest ponad 
tysiąc tych grafik. Aubrey rysował i malował w transie, zapominając 
o czasie, śnie i jedzeniu. Opadał z sił, dostawał kolejnego krwotoku 
z płuc, dosłownie przewracał się, by po kilku dniach letargu biec do 
swoich nagich dziewcząt z brightońskich domów rozpusty, upijać się 
tanim szampanem, szkicować podręczne pomysły i wracać do pracy 
kończącej się kolejnym atakiem kaszlu i krwotokiem. Gruźlica sty-
mulowała jego nadpobudliwość seksualną. Ciekawe są listy kochanka 
Oskara Wilda, lorda Artura „Bosie” Douglasa, syna Johna Douglasa 
markiza Queensberry, tego, który ustanowił obowiązujące do dzisiaj 
reguły nowoczesnego boksu, i tego, który wsadził Oskara Wilda do 
ciężkiego więzienia w Reading. Otóż w listach popełnianych przez 
tego niezwykle przystojnego głupca, pisanych do wszelkich znajo-
mych, na zasadzie grafomańskich plotek codziennych, dowiadujemy 
się, że Oskar Wilde był zafascynowany białym, wychudzonym ciałem 
artysty. Oczywiście lord Douglas był pełen oburzenia i zazdrości. Do 
kompletu szaleństw Beardsleya brakuje nam tylko opium i haszyszu, 
na szczęście te nałogi go nie dotknęły.

W wieku lat 24, przeczuwając zbliżającą się śmierć, przeniósł się 
na Riwierę do luksusowej wówczas Mentony w Alpach Nadmor-
skich. Przeszedł na katolicyzm i przyjął chrzest. Nawrócenie prze-
żył głęboko i prawdziwie. Zobowiązał swoich młodych przyjaciół, 
by zniszczyli wszystkie jego „grzeszne” prace i zmarł po przyjęciu 
sakramentu w 1898 roku. Jego grób znajduje się w Mentonie na baj-
kowym cmentarzu du Vieux-Chateau. Przyjaciele okazali się praw-
dziwymi przyjaciółmi i nie wykonali testamentu artysty. Dzieła nie 
zostały zniszczone i do dziś budzą podziw, zgorszenie, zadumę i chęć 
posiadania przynajmniej jednej pocztówki z grafiką Beardsleya. Ω
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Twórca scjentologii Lafayett Ronald Hubbard urodził 
się w 1911 r. w amerykańskiej miejscowości Tilden 
w stanie Nebraska. Wychowany w rodzinie żarliwych 
metodystów, według oficjalnych materiałów Kościoła 
Scjentologicznego miał być „genialnym dzieckiem”, 
które nauczyło się czytać w wieku 3 lat głównie po 
to, by zgłębiać dzieła klasyków filozofii (sic!)

Wielki wpływ na jego osobowość miały odegrać liczne podróże 
morskie, które odbywał z racji profesji swojego ojca, który był woj-
skowym. Również miejsca, w których przebywał (m.in. wyspa Guam) 
wpłynęły na jego fascynację religiami Dalekiego Wschodu. Według 
podawanym przez niego opowieściom miał on nawet pobierać nauki 
u „chińskich mędrców i czarowników”. 

Na początku lat 30. Hubbard rozpoczął studia inżynierskie na 
Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Pomimo złych wyników, które 
osiągał podczas nauki, podjął się pisania do wielu uczelnianych pe-
riodyków. Wkrótce jednak z porzucił pisarstwo naukowe i oddał się 
tworzeniu pulp stories, czyli powieści groszowych. W jego przypad-
ku były to westerny oraz czytadła, tworzone na nową modłę coraz 
popularniejszego wówczas science fiction, z którego to gatunku czer-
pał później pomysły, tworząc podstawy mitu scjentologii. W 1941 r. 
Hub bard rozpoczął służbę w rezerwie marynarki wojennej USA m.in. 
jako dowódca jednego z trawlerów patrolujących wybrzeża oraz na-
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54 wigator na statku towarowym. Dosłużył się stopnia porucznika, skąd 

został odesłany w 1945 r. – jak utrzymywał – jako zasłużony inwalida 
wojenny niezdolny do dalszej służby. 

Po wojnie Hubbard krótkotrwale osiadł na zachodnim wybrzeżu 
USA, gdzie związał się z grupą okultystów z amerykańskiego odłamu 
zakonu Ordo Templi Orientis1, szczególnie mocno z jednym z jej lide-
rów – wynalazcą i konstruktorem Jackiem Parsonsem, który znany 
jest ze swoich odkryć w dziedzinie napędu rakietowego. Hubbard wy-
najmował jeden z pokojów w domu wynalazcy, mieszczącym się w Pa-
sadenie w stanie Kalifornia. Była to olbrzymia willa podzielona na 
dziewiętnaście sypialni, które Parsons oferował różnym dziwakom, 
m.in: lokalnym anarchistom oraz amatorom okultyzmu. W miejscu 
tym znajdowała się również Loża Agape (należąca do wspomnianej 
Ordo Templi Orientis), w której odbywały się regularnie rytuały zwią-
zane z orgiami seksualnymi… Ostatecznie znajomość z Parsonsem 
zakończył w 1946 r. po zdefraudowaniu funduszy, które wynalazca 
przekazał mu na rozkręcenie wspólnego biznesu. Oficjalne materia-
ły scjentologów potwierdzają jego znajomość z Jackiem Parsonsem, 
jednak tłumaczą ją rzekomą tajną misją, którą miał się podjąć na zle-
cenie amerykańskiego wywiadu wojskowego. Miała być ona związa-
na z obawami amerykańskiego rządu co do dziwacznych zaintere-
sowań Parsonsa, którego praca na polu silników rakietowych, była 
kluczowa dla nadchodzącej ery zimnowojennego wyścigu zbrojeń.

W 1950 r. nastąpił prawdziwy przełom, Hubbard napisał „Diane-
tykę”, książkę będącą zbiorem koncepcji inspirowanych psychoanali-
tycznymi teoriami Zygmunta Freuda, a opisywaną jako „podręcznik 
samopoznania opartego na analizie doświadczeń poprzedzających 
moment narodzin”. Teoria Hubbarda jest oparta na idei, że odpo-
wiedzialność za wszelkie przypadłości ludzkie ponosi mechanizm – 

1 Ordo Templi Orientis (Zakon Świątyni Wschodu) – założona w 1905 r. organizacja 
o charakterze para-masońskim, oparta na ustrukturalizowanym systemie inicjacyj-
nym podzielonym na stopnie. Nauka zakonu opiera się uprawianiu magii seksualnej 
i jogi. Widoczne są wyraźne wpływy gnostyckie, hermetyczne oraz kabalistyczne. Naj-
bardziej znanym członkiem O.T.O. był angielski okultysta Aleister Crowley. Z. Łagosz, 
Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister Crowley w świetle XX-wiecznej tradycji ezoterycznej, 
Kraków–Gdańsk 2016, s. 83–90.
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55„engram” – blokujący treść nieświadomego umysłu. Tworzy się on na 

skutek traumatycznych doznań, uzależnień, a także przeżyć z okre-
su wczesnego dzieciństwa. Engramy są u Hubbarda odpowiedzialne 
głównie za choroby psychiczne nazywane u niego przypadłościami 
„psychosomatycznymi” (do których scjentolodzy zaliczają m.in. po-
tępiany przez nich przez homoseksualizm). Jak pisał w „Dianetyce”: 
Słowo «psycho» odnosi się, oczywiście, do umysłu, a «somatyczne» do cia-
ła; słowo «psychosomatyczny» oznacza umysł powodujący chorobę ciała 
lub choroby, które zostały fizycznie stworzone wewnątrz ciała poprzez 
zaburzenia umysłowe2. 

Hubbard wyróżniał trzy typy engramów. Pierwszy z nich „prze-
ciwny przetrwaniu” zawiera w sobie fizyczny ból oraz traumatyczne 
wrażenia zmysłowe i powstaje w wyniku przemocy. Drugi „sprzyjają-
cy przetrwaniu” wynika ze złudnych zapewnień udzielonych ofierze 
przemocy. Hubbard porównuje jego oddziaływanie do mechanizmu 
hipnozy, która ukrywa szkodliwe przeżycia poniżej poziomu świa-
domości. Ostatni engram „bolesnej emocji” jest spowodowany szo-
kiem i goryczą po utracie bliskiej osoby3. 

Odpowiedzią na dolegliwości spowodowane engramami jest au-
dytowanie (auditing), czyli poddanie się specjalnemu zabiegowi te-
rapeutycznemu, który ma na celu przypomnienie sobie okoliczności 
traum – czyli engramów i wymazanie ich z pamięci. Terapia ta odby-
wa się poprzez zadawanie szeregu pytań osobie audytowanej, która 
powinna skierować swoją całą uwagę do najgłębszych zakamarków 
swojej świadomości konfrontując się z traumatycznymi wydarzenia-
mi z przeszłości, a nawet z poprzednich wcieleń. Według scjentologii 
dzięki audytowaniu można podnieść odporność organizmu, uratować 
rozpadające się małżeństwo, a nawet podnieść współczynnik inteli-
gencji. W założeniach chodziło o wypracowanie metody wyzwolenia 
nieużywanego duchowego potencjału i prawdziwych umiejętności. 

Najbardziej pożądanym w dianetyce stanem jest termin okre-
ślany mianem „clear”, który osiąga się poprzez sesję audytowania. 
Według twórcy scjentologii osoba w tej fazie jest całkowicie wolna 
od schorzeń i aberracji umysłowych, a ponadto można u niej zaob-

2 L. R. Hubbard, Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym, Wrocław 2002, s. 98.
3 Ibid., s. 70–71.
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56 serwować wyraźną poprawę jakości życia oraz znaczne polepszenie 

percepcji wszystkich zmysłów4. 
Dla polepszenia, a także przyspieszenia efektów audytowania 

Hub bard opracował specjalny przyrząd o nazwie e-meter, który zo-
stał wprowadzony do terapii scjentologicznej w 1951 r. Oficjalnie 
służy on do pomiaru napięć psychiki, ducha i umysłu, które mają 
pomóc osobie audytującej w określeniu tego, gdzie umiejscowio-
ny jest engram. W rzeczywistości mechanizm działania urządzenia 
można porównać do wykrywacza kłamstw, który określa naskórny 
opór elektryczny ludzkiego ciała. 

To właśnie w mechanizmie audytowania tkwi najprawdopodob-
niej sukces scjentologii. Była ona względnie skuteczna, ponieważ 
wysoką efektywnością odznacza się psychoanaliza i psychoterapia 
analityczna, na której bazuje dianetyka. Dlatego też osoby, które 
zerwały kontakty z sektą, z powodów licznych kontrowersji (oskar-
żenia o zniewolenie, tortury fizyczne oraz psychiczne), kontynu-
ują praktykę audytowania, już poza kontrolą oficjalnego Kościoła 
Scjentologicznego. Zjawisko to zyskało nawet swój termin – Scien-
tology Freezone.

Chociaż Hubbard nie odżegnywał się od wpływu Freuda5 (m.in. 
uznanie za kluczowe przeżycia z okresu wczesnego dzieciństwa), 
odrzucał porównania z psychoanalizą, którą uważał za powolne na-
rzędzie w rękach psychoterapeutów służące wyciąganiu pieniędzy od 
pacjentów. Pomimo tego, że podstawy dianetyki opierają się na sys-
temie psychoterapeutycznym, Hubbard podkreślał wrogość i rezerwę 
w stosunku do psychiatrii. Jak twierdził w jednej ze swoich książek: 
Podstawową definicją zdrowia psychicznego w tym słabo wykształconym 
społeczeństwie jest to, czy osoba zgadza się z innymi ludźmi czy nie. Jest 
to bardzo wątpliwy sposób akceptowania dowodów ale niestety zbyt czę-
sto używany jako podstawowe kryterium6.

Niechęć Hubbarda do psychologów i psychiatrów wzięła się także, 
z bardzo krytycznych reakcji, z którą spotkała się „Dianetyka” w tym 

4 Ibid., s. 20.
5 IS IT ALL BASED ON ONE MAN’S WORK?, https://www.scientology.org/faq/backgroun-

d-and-basic-principles/is-it-all-based-on-one-mans-work.html
6 L. R. Hubbard, Scjentologia : nowe spojrzenie na życie, Kopenhaga 2009, s. 34. 
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75 MILIONÓW LAT TEMU 
ŻYŁ GALAKTYCZNY 
TYRAN IMIENIEM 
XENU, KTÓRY 
SPRAWOWAŁ WŁADZĘ 
NAD 76 PLANETAMI, 
WŁĄCZNIE Z ZIEMIĄ 
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58 środowisku. „Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne” stwierdzi-

ło, że teorie Hubbarda nie mają pokrycia w żadnych empirycznych 
dowodach. Hubbard nie pozostawał dłużny i bardzo surowo oceniał 
wypracowane przez lata narzędzia, z których psychiatria korzysta 
do dziś, m.in. testu projekcyjnego stworzonego przez szwajcarskiego 
psychoanalityka Hermana Rorschacha, czy skali inteligencji opraco-
wanej przez amerykańskiego psychologa Davida Wechslera. Porów-
nywał je do pseudonauki: W przeszłości próbowano określić stan zdro-
wia psychicznego przy pomocy plam atramentowych, klocków i testów, 
które miały wykazać potencjalne problemy. Wyniki końcowe musiały być 
interpretowane przy pomocy szklanej kuli, a następnie powtórnie inter-
pretowane w celu ich wykorzystania7. 

Scjentologię i dianetykę Hubbard określił mianem nowej zasad-
niczej psychologii, stawiając ją w opozycji do psychologii ekspery-
mentalnej Wilhelma Wundta. Teorie Wundta skażone według nie-
go marksizmem, uważał za bardzo szkodliwe: Profesor ten wierzył, 
że człowiek jest zwierzęciem bez duszy i całą swoją pracę oparł na zasa-
dzie, że nie istnieje psyche (greckie słowo oznaczające «ducha»). Wówczas 
psychologia «badanie ducha», znalazła się w szczególnej pozycji jako «ba-
danie ducha, która neguje istnienie ducha». Przez kolejne dziesięciolecia 
«psychologia» Wundta była nauczana na całym świecie. Wpajała ona, że 
człowiek jest zwierzęciem. Wpajała, że człowieka nie można poprawić. 
Wpajała, że inteligencja nigdy się nie zmienia…8

Hubbard w swojej twórczości przedstawiał czarną wizję psychia-
trii, w której stosuje się wieloletnie, nieskuteczne i kosztowne tera-
pie, faszerując pacjentów psychotropami, a w końcu stosuje się ma-
sowo zabiegi elektrowstrząsów9 oraz lobotomii10: Oczywiście, można 
jeszcze usuwać fragmenty żywej tkanki zawartej pod czaszką nożem, 

7 Ibid., s. 152.
8 Id., Scjentologia: podstawy myśli, Kopenhaga 2009, s. 5–6.
9 Zabiegi elektrowstrząsowe są stosowane w psychiatrii do dziś, pomimo że metoda ta 

nie ma najlepszego odbioru w społeczeństwie i budzi szereg kontrowersji. Według 
badań zabieg jest uznawany za metodę o wysokiej skuteczności, która jest wskazana 
w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych, które są oporne na farmakoterapię.

10 Obecnie zabiegi psychochirurgiczne polegają na precyzyjnym przerywaniu połączeń 
między strukturami ośrodkowego układu nerwowego celem zniwelowania bądź też 
usunięcia przejawów zaburzeń odpowiedniej części mózgowia i w niczym nie przypo-
minają stosowanych jeszcze w drugiej połowie XX w. zabiegów inwazyjnej lobotomii.
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59szpikulcem lub porażać ją prądem w hurtowych ilościach. To zwalczy 

chorobę psychosomatyczną. To również, niestety zwalcza osobowość, in-
telekt i – zbyt często – samo życie. W dianetyce – przekonywał – zasto-
sowanie technik usuwających engramy wywołujące te choroby pozwoliło 
naprawdę skutecznie leczyć wszystkich pacjentów, bez nawrotów. Krótko 
i węzłowato, choroby psychosomatyczne są teraz uleczalne. Wszystkie bez 
wyjątku.11 Zdaniem twórcy scjentologii: Pewnego dnia policja dobierze 
się do psychiatrów. Prawda o nich zostanie ujawniona.12

Hubbard nie negował istnienia dysfunkcyjnych osób w społeczeń-
stwie. Nie używał terminów: „chorzy psychicznie” oraz „psychopaci”. 
Posługiwał się natomiast określenia „jednostki antyspołeczne”, któ-
re według jego definicji przeciwstawiają się jakimkolwiek działaniom 
i grupom, których celem jest doskonalenie. Ich liczbę oceniał na ok. 20% 
ludzkości, z czego 2,5% z nich określał mianem „niebezpiecznych”. 
Twierdził ponadto, że osoby o takich skłonnościach są paradoksal-
nie rzadko spotykane w zakładach psychiatrycznych. 

  
Chcąc utrzymać zainteresowanie oraz pozyskiwać kolejnych 
wyznawców a także uzyskać status związku wyznaniowego, który po-
zwoliłby zwolnić organizację z podatków, Hubbard rozwinął swoje 
idee oraz doprowadził w grudniu 1953 r do założenia i zarejestrowa-
nia oficjalnego Kościoła Scjentologicznego. Hubbard coraz bardziej 
obawiał się także odpływu „uleczonych” osób i głosił, że samo au-
dytowanie nie daje trwałych rezultatów […] znacznie lepiej jest kogoś 
jednocześnie nauczać oraz dawać mu processing (audytować, ćwiczyć), niż 
tylko dawać processing. Innymi słowy, największy pożytek ze Scjentogii 
można osiągnąć poprzez jej studiowanie oraz processing. W ten sposób 
równowaga nie jest zachwiana13

Z biegiem lat pomysły Hubbarda na scjentologię zaczęły się prze-
kształcać i przybierać coraz bardziej kuriozalne i abstrakcyjne idee. 
Wprowadził on stopniujący system wtajemniczeń, który nazwał Mo-
stem do Całkowitej Wolności (Bridge to Total Freedom). Najwyższy-
mi poziomami jakie można było uzyskać w Scjentologii nosiły mia-

11 L. R. Hubbard, Dianetyka…, s. 113. 
12 Id. Pain-Drug-Hypnosis, cyt. za: J. Ronson, Czy jesteś psychopatą?, Kraków 2014, s. 70–71.
13 L. R. Hubbard, Scjentologia: nowe spojrzenie na życie, Kopenhaga 2009, s. 7.
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60 no OT – Operating Thetan. OT miał posiąść nadludzkie możliwości, 

czytać w myślach, przesuwać przedmioty siłą umysłu oraz rządzić 
materią. Członkowie Kościoła, którzy dzięki regularnym wpłatom 
uzyskali te poziomy, zostali zapoznani z mitem założycielskim, wyję-
tym rodem z kiepskiego opowiadania sci-fi. Został on opublikowany 
po raz pierwszy w 1995 r. przez jednego z byłych scjentologów. Hub-
bard twierdził w nim, że ok. 75 milionów lat temu żył galaktyczny 
tyran imieniem Xenu, który sprawował władzę nad 76 planetami, 
włącznie z Ziemią. Planety, którymi władał miały być przeludnio-
ne. Chcąc pozbyć się problemu porwał on miliardy ludzi do plane-
ty Ziemia, ułożył ich dookoła wulkanów, w których umieszczono 
bomby wodorowe, a następnie je zdetonował. W wyniku tej zbrod-
ni zostały uwolnione ich thetany – czyli nieśmiertelne dusze, które 
Xenu wyłapał za pomocą elektronicznych pułapek. W ciągu 36 ko-
lejnych dni rozpoczął ich indoktrynację za pomocą trójwymiarowe-
go filmu, który miał im wmówić, że są Jezusem, Bogiem oraz Sza-
tanem jednocześnie. Następnie thetany miały opanowywać ludzkie 
ciała i z ich pomocą tworzyć fałszywe zinstytucjonalizowane religie. 
Xenu udało się w końcu powstrzymać oraz uwięzić po wsze czasy na 
jednej z planet. Thetany jednak pozostały i wnikały do nowonaro-
dzonych istot, w tym także ludzi. Chcąc uwolnić się od ich wpływu, 
trzeba postępować według zaleceń i wskazań scjentologii. Historia 
Xenu nie stanowi oficjalnej doktryny Kościoła Scjentologicznego, 
a według obecnych przywódców religii jest jedynie częścią tajemnej 
wiedzy, która stanowi przedmiot poznania, jedynie dla najbardziej 
zaawansowanych adeptów.

Przez lata Hubbardowi oraz scjentologom udało się rozbudo-
wać swoją pozycję poprzez werbowanie wielu osobistości ze świata 
show-biznesu, dzięki czemu udało się osiągnąć olbrzymie wpływy 
w Holly wood, a co za tym idzie nowych i zasobnych wyznawców. 
Sukcesy coraz bardziej przyćmiewały jednak liczne skandale zwią-
zane z działalnością Kościoła, na czele z aferą związaną z ujawnie-
niem istnienia ogromnej komórki wywiadowczej scjentologów. Przez 
lata infiltrowała ona urzędy, biura rządowe oraz ambasady obcych 
państw na terenie USA.

Na początku lat 80. Hubbard podupadł na zdrowiu i usunął się 
w cień, a władzę nad Kościołem przejęli młodzi, prężni sukcesorzy. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 8
7 

/ 
LA

TO
 2

0
18

 
61Ostatecznie zmarł on w 1987 r., a wydanym niedługo potem oświad-

czeniu Kościół Scjentologiczny stwierdził, że opuścił on jedynie zbęd-
ne ciało i przeniósł się na najwyższy poziom OT…

Krucjata przeciwko psychiatrom nie została porzucona po 
śmierci twórcy scjentologii. Jest ona kontynuowana przez powoła-
ną jeszcze za jego życia (1969) organizację „Obywatelska Komisja 
Praw Człowieka” (Citizens Commission on Human Rights Interna-
tional). Ma ona za zadanie wspieranie prawne oraz finansowe osób, 
które utrzymują, że są hospitalizowane wbrew swojej woli. Komisja 
została założona przy współudziale jednego z czołowych działaczy 
ruchu antypsychiatrii, a jednocześnie lekarza i psychiatrę Thomasa 
Szasza. W swojej przełomowej książce „Mit choroby psychicznej” 
wydanej w 1960 r., stwierdził on, że tytułowe choroby psychiczne 
są terminem sztucznym. Został on stworzony jedynie dla wygody 
środowisk, które mogły określać tym mianem zjawiska oraz wyda-
rzenia niepasujące do wykreowanych przez nie norm społecznych. 
Szasz krytykował diagnostykę psychologiczną za brak obiektywizmu 
wynikającego głównie z wpływu poglądów psychoterapeutów na oce-
nę zdrowia ich pacjentów (przekonania religijne oraz polityczne). Za 
szczególnie szkodliwą uważał przymusową hospitalizację psychia-
tryczną, nazywając ją zamachem na wolność jednostki i pogwałce-
niem jej praw. Uważał, że sposób leczenia powinien być wybierany 
przez samego pacjenta, który powinien ponosić pełną odpowiedzial-
ność za swoje decyzje… Ω
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Jeżeli film ma stanowić odbicie rzeczywistości, to 
sytuację wielu filmowych bohaterów współczesnego 
kina można traktować jako reprezentację 
sytuacji współczesnego człowieka wyrosłego 
w kulturze Zachodu – sytuację zagubienia, 
niejednokrotnie prowadzącą do autodestrukcji 
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64 Oto bohater – pozostawiony sam wobec przeciwności, skazany na 
nierówną walkę z otaczającym go światem, chłodnym, brutalnym, 
wyzutym z pozytywnych aspektów relacji międzyludzkich. Żyjąc 
w owym świecie, rychło spostrzega, że jest to rzeczywistość do cna 
zepsuta, jałowa. Kraina pustki i mroku, pozbawiona jakiegokolwiek 
fundamentu związanego z wartościami tworzącymi moralny ład. 
W tym świecie protagonista działa, podejmuje wybory, wchodzi 
w interakcje z innymi. Jednak siłą rzeczy każdy jego ruch skazany 
jest na porażkę, jego historia rozgrywająca się w takich właśnie onto-
logicznych i aksjologicznych realiach musi zakończyć się depresyj-
nie, a często tragicznie lub nawet apokaliptycznie. Klęska bohatera 
jest zarazem klęską świata, a zarazem stanowi ostateczny dowód na 
gorycz, bezcelowość i koszmar egzystencji.

R Ó Ż N E  H I STO R I E , R Ó Ż N E  ST Y L E , T E N  S A M  K RY Z Y S

Czytając powyższy ogólny opis relacji między światem, a bohaterem 
i drogi, którą ten w dziele odbywa, prędko spostrzegamy, że można 
go dopasować do wielu książek i filmów powstałych w naszej kultu-
rze, kulturze Zachodu, w drugiej połowie XX wieku i później. W tym 
miejscu pochylmy się jednak wyłącznie nad dziełami kinematografii. 
Ile razy już to widzieliśmy? Bohater toczący nędzny żywot i walczący 
o przeżycie w banalnym świecie, szukający pracy i ratunku w drę-
czących go sytuacjach społecznych (jak w filmach braci Dardenne), 
postrzegający świat jako miejsce złe, niekończącą się przestrzeń 
chaosu (jak u von Triera), rozpaczliwie poszukujący namiastek bli-
skości mających ukoić samotność (jak u Almodovara). Spojrzenie na 
duchową kondycję wielu bohaterów najsłynniejszych obrazów, jakie 
powstały w kinie europejskim w ostatnich dziesięcioleciach prowa-
dzi do wskazania na dwa podstawowe problemy, które ich trapią – 
poczucie pustki i zwątpienie w sens życia. 

Różnie manifestowane, nie zawsze przybierające formę egzy-
stencjalnego moralitetu, czasem ukryte pod płaszczem prostej reali-
stycznej historii, ale jednak obecne w układzie historii, działaniach 
bohatera, jego przeżyciach wewnętrznych. Tak oto bohaterowie fil-
mów braci Dardenne, jak Dwóch dni, jednej nocy, Dziecka, czy Rosetty 
to zawsze prości ludzie cierpiący z powodu problemów ekonomicz-
nych, z trudem walczący o przetrwanie, postrzegający swój żywot 
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65jako męczący i nigdy nie kończący się bieg. U von Triera, zwłasz-

cza w ostatnich latach, bohater (a często bohaterka) staje w obliczu 
zagłady świata (rozumianej dosłownie jak w Melancholii), niemożno-
ści przepracowania traumy prowadzącej do rozkładu osobowości (jak 
bohaterka w Antychryście), czy wreszcie wobec chaosu lęgnącego się 
w nim samym prowadzącego to autodestrukcji (np. poprzez choro-
bliwe niszczenie własnej seksualności, co ma miejsce w Nimfomance). 
U wspomnianego wcześniej Almodovara bohater z kolei często jest 
samotny, pragnie bliskości z drugim człowiekiem, lecz nie wie, jak 
ją odnaleźć, co tylko pogłębia jego tragiczną sytuację (przykładem 
choćby Kwiat mojego sekretu opowiadający o około czterdziestolet-
niej autorce romansów). 

Przykłady wydają się rozproszone, a jednak można dostrzec, że 
pewne cechy bohaterów powracają – samotność, zmęczenie życiem, 
poczucie zamętu, brak nadziei, chaos…

KO R Z E N I E  – N I E T Z S C H E  I  S A RT R E

Katalog tytułów filmowych z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, 
w których bohaterowie znajdują się w takiej sytuacji wewnętrznej 
można by zapewne wielokrotnie rozszerzyć. By jednak nie budo-
wać rozwlekłych traktatów, zatrzymajmy się na kilku powyższych 
przykładach tworzących ogólny zarys problemu. Warto postawić 
pytanie – co jest przyczyną, dla której współczesny (a właściwie 
funkcjonujący od kilkudziesięciu lat) bohater kina Europy zachod-
niej tak często przejawia takie właśnie cechy? Czemu tak często 
jego historie w mniejszym lub większym stopniu oddają groteskę, 
absurd i chaos otaczającej go rzeczywistości? Nie jest tajemnicą, że 
tak jak literatura, czy malarstwo, tak też film w XX wieku i później 
pozostawał pod wpływem przemian kulturowych i filozoficznych, 
które nieuchronnie ukształtowały przyszłą duchową kondycję spo-
łeczeństw Zachodu. Nietzscheańska „śmierć Boga” i egzystencjalne 
koncepcje Jean Paula Sartre’a stanowiły fundament procesów, które 
przyczyniły się do kryzysu aksjologicznego w wielu krajach. Wpływ 
na to naturalnie miały również doświadczenia II wojny światowej. 
Wszystko to doprowadziło do wytworzenia się pustki, w jakiej zna-
lazł się człowiek XX wieku wątpiący w ład świata, sens życia, coraz 
częściej dostrzegający groteskę i absurd egzystencji, coraz częściej 
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66 udzielający sobie negatywnej odpowiedzi na pytania o Boga. W litera-
turze czynili to Beckett, Camus, Ionesco i wielu innych…

P I E RW S Z Y  E G Z Y ST E N C J A L I STA  K I N A

W kinematografii za głównego propagatora tych idei należałoby 
uznać Ingmara Bergmana, który w swojej twórczości, w dużej mie-
rze stylistycznie czerpiącej z tradycji strindbergowskich, nieustan-
nie stawiał swoich bohaterów w sytuacjach ontologicznego kryzysu, 
aksjologicznej pustyni, egzystencjalnej pułapki. Kluczowe w tym 
względzie były dwa obrazy z 1957 roku, jedne z najsłynniejszych 
w całym dorobku reżysera – Siódma pieczęć i Tam, gdzie rosną poziom-
ki. To one, przyjęte nader entuzjastycznie przez światową krytykę, 
rozpoczęły wielką karierę szwedzkiego twórcy. Oba po dziś dzień 
słusznie uznawane są za jedne z najwybitniejszych europejskich 
dzieł filmowych. W pierwszym z nich Bergman przyjmował postawę 
zwątpienia w świat pozamaterialny i nieśmiertelność duszy, ukazując 
życie ludzkie jako nierówny skazany na klęskę pojedynek ze śmiercią 
(co dobitnie wyrażała słynna symboliczna scena szachowego poje-

dynku głównego bohatera, rycerza Blocka ze Śmiercią wła-
śnie). W drugim kreując historię podstarzałego profesora 
ukazał sytuację osamotnienia i pustki, a zarazem rozkładu 
więzi rodzinnych i relacji międzyludzkich. W swych kolej-
nych dziełach kontynuował te wątki, wywierając ogromny 

wpływ nie tylko na filmowców europejskich, ale też amerykańskich. 
Z nich najbardziej wyrazistym przykładem reżysera pozostającego 
pod wpływem Bergmana jest Woody Allen, który w swoich kome-
diach niejednokrotnie wprost nawiązywał do dzieł szwedzkiego 
mistrza, a przede wszystkim również wprost manifestował swój 
pesymistyczny i ateistyczny światopogląd. Podobne tonacje przyjmo-
wały zresztą dzieła wielu filmowców z Europy Zachodniej. Herzoga, 
Pasoliniego, Bunuela… długo by wymieniać.

S P R Z Ę Ż E N I E  Z W R OT N E 

Kino europejskie w drugiej połowie XX wieku zostało więc w ogrom-
nej mierze ukształtowane przez idee zarysowane przez Nietzsche-
go, czy Sartre’a, a zarazem stało się niezwykle istotnym nośnikiem 
tych idei. Nowej, okrutnej i gorzkiej wizji człowieka, pozostawionego 

w świecie zmierzającym 
donikąd, bez 

nadziei i sensu 
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67samemu sobie w świecie zmierzającym donikąd, bez nadziei i sen-

su. Choć kwestia ta wymagałaby szczegółowych socjologicznych 
badań, można zaryzykować postawienie tezy, że mieliśmy zarazem 
do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym – filozofia pustki 
wpływała na kino, to zaś rezonowało i wpływało jeszcze silniej na 
społeczeństwo, które szukając odbicia rzeczywistości w kinie, po wie-
lokroć znajdowało w nim tylko nicość. Tym samym dzieła filmowe, 
chcąc nie chcąc, miały wpływ na stopniową aksjologiczną degenerację 
Zachodu coraz bardziej utwierdzającego się w przekonaniu o absur-
dzie egzystencji i bezcelowości przyjmowania jakichkolwiek wartości. 

Kino (jak i cała kultura) stanowiło więc i dalej stanowi część proce-
su, który doprowadził do kryzysu społeczeństw zachodnich, odwro-
tu od wiary chrześcijańskiej, rozrostu postaw nihilistycznych. Nie 
chodzi rzecz jasna o to, by piętnować dzieła Bergmana, Herzoga, 
czy innych twórców. Nikt wszak nie odmawia artystycznej, a także 
intelektualnej wielkości Siódmej pieczęci (czy innym tytułom). Ba, 
dość powiedzieć, że film ten jako jeden z nielicznych znalazł się na 
opublikowanej w 1995 roku z okazji stulecia kina watykańskiej liście 
filmów o szczególnym znaczeniu moralnym. Celem jest tu jednak 
wskazanie genezy procesu, który przyczynił się do ukształtowania 
współczesnej kultury i społeczeństwa, a co za tym idzie – również 
do wykreowania duchowego modelu współczesnego bohatera fil-
mowego, który to model stanowi kontynuację i owoc wieloletniego 
ideowego dialogu toczonego przez kino i szerzej, kulturę Zachodu. 

K I L K A  P R Z Y K Ł A D ÓW  P O L S K I C H 

Bohater ten jest zaś, jako się rzekło – zagubiony. Odczuwa pustkę, 
chaos, jest pozbawiony zdrowych relacji społecznych i rodzinnych. 
Jako taki często znajduje się na skraju depresji, załamania nerwowe-
go, czy też realnej (już nie tylko egzystencjalnej i duchowej) śmierci. 
Często owo zagubienie bohatera we współczesnym kinie i dotykający 
go kryzys wartości, którego jest ofiarą, mogą być trudne do 
dostrzeżenia. Ale przypatrzmy się kilku znamiennym przy-
kładom, tym razem z naszego rodzimego kina, tego now-
szego z ostatnich dwóch dekad. Wystarczy dosłownie rzut 
oka, by spostrzec określone elementy konstrukcji świata 
przedstawionego i bohatera. 

filozofia pustki wpływała 
na kino, to zaś rezonowało 
i wpływało jeszcze silniej 
na społeczeństwo 
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68 Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa 
Zanussiego z rewelacyjną rolą Zbigniewa Zapasiewicza ukazuje histo-
rię lekarza, który dowiaduje się, że umiera na raka. Bohater będący 
ateistą przygląda się swojemu życiu, a przede wszystkim próbuje 
dokonać zamknięcia różnych spraw. Poszukiwanie sensu tegoż żywo-
ta jak i sensu śmierci od początku uznaje za zadanie dość bezcelowe, 
a jego droga ku kresowi jest drogą ku nieuchronnemu, pozbawioną 
przełomowych wydarzeń, cichą, mimowolnie pesymistyczną. 

Pesymizm widać również w Dniu świra Marka Koterskiego (zresztą 
jak i w innych filmach tego reżysera). W tym obrazie tytułowy dzień 
z życia Adasia Miauczyńskiego jawi się jako przerażający kierat, na 
który składają się natrętne myśli prześladujące bohatera, samotność, 
brak perspektywy i nadziei, niemożność nawiązania prawdziwej rela-
cji z drugim człowiekiem. Zarazem obserwujemy egzystencję boha-
tera jako duchowo pustą, koncentrującą się jedynie na własnym Ja, 
pozostającą pod pręgierzem trapiących Adasia neuroz. Jego sytuacja 
jest sytuacją tyleż specyficzną (sytuacją polskiego inteligenta), co 
typową dla człowieka współczesnego – samotnego i nie mogącego 
znieść otaczającego go świata. 

Świat jawi się jako okrutny także w Placu Zbawiciela Krzysztofa 
Krauzego i Joanny Kos-Krauze. W tym realistycznym w tonacji dra-
macie obserwujemy zwyczajną polską rodzinę, przeżywającą proble-

my w związku z kupnem mieszkania. W wyniku bankructwa 
dewelopera bohaterowie zostają z niczym, a jednocześnie 
w toku historii ujawnia się wzajemna nienawiść i gniew 
dwójki małżonków i mieszkającej z nimi teściowej. Działania 
bohaterów motywowane są w dużej mierze przez egoizm, ale 
w pewnym stopniu są pokłosiem niezależnych od nich oko-

liczności. Człowiek ukazuje się w Placu Zbawiciela tym samym jako 
niewolnik trudu egzystencji, a jednocześnie istota podatna na zło. 

O ile powyższy tytuł skupiał się na ukazaniu kryzysu więzi rodzin-
nych we współczesnym społeczeństwie, o tyle Wesele Wojciecha Sma-
rzowskiego wychodziło dalej, pokazując (nieco przerysowany lecz 
w symbolicznym wymiarze celny) obraz moralnego rozkładu i cał-
kowitej degeneracji prowincjonalnej wspólnoty. Świat w tym (jak 
i późniejszych) filmie Smarzowskiego był wręcz przesycony złem, 
a bohaterowie napędzani byli jedynie przez chciwość, pożądliwość 

  czy sytuacja „zagubienia” 
bohatera filmowego 

kultury Zachodu 
może ulec zmianie? 
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69i egoizm. Reżyser ustanowił więc w swoim filmie wyjątkowo pesy-

mistyczną wizję człowieka i społeczeństwa. 

N I E KO Ń C Z Ą C Y  S I Ę  D I A LO G

Wszystkie powyższe cztery obrazy bohaterów i światów, w których 
żyją, zawierają w sobie problemy wypływające ze „śmierci Boga” 
w kulturze europejskiej. Zwątpienie w sens życia i poczucie kosz-
maru śmierci (u Zanussiego), samotność i egzystencjalna tortura 
(u Koterskiego), degeneracja więzi społecznych, w tym rodzinnych 
i kierat życia (Plac Zbawiciela), czy wreszcie ogólne przeświadcze-
nie o przesyceniu świata złem (w Weselu). Widzimy, że są to wizje 
ściśle związane z ideami pojawiającymi się w kulturze Zachodu od 
lat. Wizje te, ukazujące kryzys człowieka współczesnego, często 
napotykamy w kinie współczesnym. Tym samym kino, również dzi-
siaj, wchodzi w niekończący się dialog z tradycją Bergmana, a także 
z tradycją filozofii egzystencjalistycznej. Ukazuje człowieka zagu-
bionego, a zarazem w pewnym sensie oferując mu owo lustrzane 
„odbicie nicości” może pogłębiać tę sytuację zagubienia. Oczywiście 
nie dotyczy to wszystkich filmów i zawsze, to jasne. Nie chodzi tu 
o generalizowanie i wrzucanie wszelkich obrazów to jednego worka, 
raczej o wskazanie pewnych często występujących w kinie (i ogółem 
kulturze) motywów i rozwiązań. Bo jak pokazują wybrane powyższe 
przykłady, kino jest istotną sceną, na której rozgrywa się ów aksjo-
logiczny spektakl. 

Na koniec tych krótkich rozważań można postawić pytanie, czy 
obraz tej sceny i omawiana sytuacja „zagubienia” bohatera filmowe-
go kultury Zachodu może ulec zmianie? Odpowiedź wydaje się tyleż 
niepewna, co logicznie wypływająca z powyższych myśli – zmiana 
filmowych narracji łączy się z ogólnym klimatem ideowym w społe-
czeństwie. Dopóki ten przesycony będzie reminiscencjami nietzsche-
ańskiej i sartre’owskiej filozofii, dopóty ogólna kondycja bohatera 
będzie odbiciem kondycji człowieka nieustannie podróżującego przez 
aksjologiczną pustynię. A czy ów chaos może przemienić się w ład 
w możliwym do przewidzenia okresie? Na to pytanie nad wyraz 
trudno odpowiedzieć. Ω



Jakub Dybek: Kim jest, siedzący 
przede mną, Krystian Nowak?

Krystian Nowak: Początkującym 
pisarzem. I jak to mówią, „znanym 
fanpejdżystą”.

A kim był gdy zdawał maturę, szedł 
na studia i planował własną „ścieżkę 
kariery”?

– Niezbyt ogarniętym młodym człowie-
kiem, który wyjątkowo – na tle swego 
grona rówieśników – wiedział co chce 
studiować i dlaczego. I oczywiście się 
mocno na tym przejechał.

Miałeś szczegółowy plan na przyszłość?

– Nie, ale wiedziałem, że chcę studio-
wać antropologię kultury. Wydało mi się 
to fascynujące tak samo jak perspekty-

wa poświęcenia kilku lat życia, żeby to 
zgłębić. Szczególnie wobec miękkiego 
przymusu pójścia na studia. No bo jak 
nie idziesz na studia to przegrałeś życie, 
prawda? Nie możesz pójść do zawo-
dówki, pracować fizycznie, bo będziesz 
zakałą rodziny. Tak nam przecież mówio-
no. A skoro tak – myślałem – to będę 
przynajmniej robił to co mnie interesuje. 
Mało praktyczne podejście.

Skończyłeś studia?

– Tak. O mały włos się nie doktoryzowa-
łem. Udało mi się nawet otworzyć prze-
wód, ale potem kilka rzeczy się posypało.

A jak oceniasz ten wybór dzisiaj?

– Na studiach bardzo często profesoro-
wie powtarzali, że kulturoznawcy – jako 
szeroko wyedukowane osoby - będą pra-

 STAŃCZYK 
 MILLENIALSÓW 
Z KRYSTIANEM NOWAKIEM, AUTOREM FANPAGE’A: 
„ZDELEGALIZOWAĆ COACHING I ROZWÓJ OSOBISTY”, O JEGO 
DEBIUCIE LITERACKIM PT. WSZYSCY LUDZIE, KTÓRYCH ZNAM SĄ 
CHORZY PSYCHICZNIE, O POMARAŃCZOWYCH KAMIZELKACH, 
STRACONYCH ZŁUDZENIACH I UKOJENIU W BUTELCE – ROZMAWIA 
JAKUB DYBEK
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71cownikami najbardziej potrzebnymi na 

rynku pracy. Teraz mnie to śmieszy, ale 
wtedy brzmiało to, podparte autoryte-
tem profesorów, bardzo logicznie. Tak 
czy inaczej, bez obrazy dla kogokolwiek, 
szybko okazało się, że wylądowaliśmy 
w szkole dla pensjonarek, gdzie pobie-
ramy lekcje ogólnej ogłady. Filmoznaw-
stwo, religioznawstwo, teatrologia, 
podstawy psychologii społecznej – wiesz 
trochę o wszystkim, w żaden z tematów 
się nie zagłębiając, chyba że ktoś bardzo 
chciał poza planem. Dopiero po stu-
diach licencjackich wybierało się jakąś 
specjalizację. Weryfikacja przyszła więc 
nadzwyczaj szybko. Okazało się, że jeżeli 
chcesz pozostać w tej sferze swoich zain-
teresowań to pozostaje Ci tylko kariera 
naukowa.

Mam wrażenie, że wszystko co 
wiedziałem o życiu. Nie tylko swoim, ale 
życiu w ogóle było nieprawdą. Ściemą 
i żartem. Jedną wielką pomyłką – to 
słowa bohatera twojej powieści. To 
doświadczenie twojego pokolenia?

– Trochę tak. Szczególnie na początku 
drogi zawodowej.

Czyli kiedy?

– Gdzieś w połowie podstawówki. 
Nauczyciele mówili: musisz iść na stu-
dia, dobrze zarabiać, wybić się. Pamię-
tam taki tekst, który bardzo wrył mi się 
w pamięć: „jak nie będziesz się uczył to 

zostaniesz «pomarańczową kamizelką» 
czyli robolem”. Innymi słowy – przegrasz 
życie. Może wcześniej tak to funkcjono-
wało, jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych, ale później już chyba nie bardzo. 
To jak się uczysz, jakie osiągasz wyniki 
w swojej dziedzinie nie miało dla więk-
szości moich rówieśników żadnego prze-
łożenia na sukces zawodowy. Zaczęło się 
liczyć to co robisz, a nie czy jesteś dobry 
w tym dobry.

To właśnie z tych doświadczeń 
zrodziła się twoja książka. Opowieść 
o dzisiejszych trzydziestolatkach, 
którzy żyją poza rzeczywistością, 
karmiąc się światem z Instagrama.

– To co nam się wmówi gdy jesteśmy 
młodzi jest strasznie trudne do przezwy-
ciężenia gdy dorastamy. Jeżeli całe życie 
ktoś ci powtarzał, że założenie „poma-
rańczowe kamizelki” to porażka człowie-
ka, trudno ci sobie to zracjonalizować 
myśleniem: „ej, ten gość zarabia niewiele 
mniej ode mnie, mimo że jestem na sta-
nowisku managerskim”, a za granicą za 
taką pracę dostaje znacznie więcej. Wie-
le osób nie dopuszcza do siebie takiej 
racjonalizacji, bo ta załamałaby im świat.

I załamuje. Pokoleniu, które jest 
określane mianem „millenialsów”. Co 
was cechuje?

– Egotyzm. Tak zostaliśmy wychowani. 
Ty, jako jednostka, jesteś najważniej-
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72 szy. Ty masz odnieść sukces. Jeżeli ci się 
to uda, to inni mogą się ogrzać w twoim 
świetle – twoja rodzina, przyjaciele. Nie 
po to ludzie grodzą się w osiedlach, żeby 
dzielić się swoją przestrzenią – w różnym 
tego słowa znaczeniu – z innymi. Naj-
ważniejszy jest twój sukces, na który ty 
zapracowałeś i nic drugiemu do tego.

Krystek, bohater twojej 
debiutanckiej książki to facet, 
który wyświetlił sobie przyszłość 
poczytnego pisarza, tymczasem 
klepie ogłoszenia na jakiś 
portalik.

– To alegoria mitu, którym karmią nas 
gdy przychodzimy do pracy. Nie będziesz 
pisał ogłoszeń, tylko zostaniesz copywri-
terem. Nie będziesz sprzątaczem, tylko 
konserwatorem powierzchni płaskich. 
Zamiast być przebrzydłym, komuni-
stycznym etatystą, który siedzi wygodnie 
w fotelu osiem godzin, masz elastyczny 
grafik pracy, który oznacza, że nie możesz 
sobie porządnie zorganizować życia 
prywatnego.

Tak samo jest z wyśnioną karierą 
bohatera. Jeżeli chcesz zostać pisarzem, 
to robisz wszystko by nim zostać, ale 
twoja ciężka praca nie ma decydujące-
go wpływu na to, czy zrealizujesz ten 
cel. Jest nim twój sukces w umiejętności 
autokreacji.

I „millenialsi” tego nie rozumieją, nie 
widzą?

– Nie jestem psychologiem… (śmiech)

Ale poprzez działalność na swoim 
fanpage’u: „Zdelegalizować coaching 
i rozwój osobisty” zachowujesz się 
trochę jak Morfeusz w Matrixie, 
oferujący nam niebieską lub czerwoną 
pigułkę.

– Niebieską, jak garnitury ludzi sukcesu. 
To jest właśnie to o czym mówię! W czar-
nym garniturze możesz zostać jedynie 
pracownikiem zakładu pogrzebowego, ale 
w niebieskim – kreatywnym twórcą desi-
gnerskich pochówków. Myślisz, że to nie 
działa? Spójrz ilu klientów mają „trenerzy 
rozwoju osobistego”. To są ludzie, którzy 
sprzedają swój sukces polegający na byciu 
ludźmi sukcesu. Tworzą go na własną 
potrzebę, bo w przytłaczającej większości 
nie było tak, że zbudowali olbrzymi biznes 
i teraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniem z innymi. Nie. Ja zbudo-
wałem biznes na mówieniu ludziom, że 
jestem człowiekiem sukcesu i teraz wam 
pokażę, jak powinien się zachowywać 
i nosić człowiek sukcesu. Założę niebieski 
garnitur, potraktuję włosy żelem, obniżę 
głos i pstryk, gotowe. Ludzie oczywiście 
się na to nabierają bo to „ładne” i „robi 
wrażenie”, szczególnie gdy coach używa 
mądrych słów i sentencji nad którymi 
można się zamyślić: „żółw nigdy nie prze-
goni królika”. No tak, tak to prawda, ale 
co jeżeli żółw będzie miał silnik wodoro-
wy, który wymyślimy? Jasne! Ha! Trzeba 
stworzyć silnik! Nic prostszego! Prowadź 
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73mistrzu! Rozumiesz w czym rzecz? Pie-

przą takie farmazony, a inni na to: no tak, 
gość ma rację. I faktycznie ma, na bardzo 
płytkim poziomie logiki bez uwzględnia-
nia okoliczności zewnętrznych, czy tysiąca 
zmiennych niezależnych od nich samych.

„Zdelegalizować coaching i rozwój 
osobisty” to wynik przelania się czary 
goryczy. A może najzwyczajniej, po 
prostu się wkurwiłeś?

– Wkurwiłem się i trochę się przelało. Bo 
siedzisz w pracy w agencji reklamowej 
za najniższą krajową, widzisz te posty na 
Facebooku (albo co gorsza je piszesz): 
„pracuj na swój sukces”, „To ferrari cze-
ka abyś do niego wsiadł”. A ty kończysz 
robotę po 11 godzinach, złachany jak 
pies i wsiadasz do seicento. Myślisz sobie 
najzwyczajniej: przestańcie pierdolić, to 
tak nie działa. A kiedy widzisz, że Twoi 
znajomi zaczynają się na to nabierać no 
to już wkurw sięga zenitu. Co z wami? 
Nie widzicie, że ktoś robi z was idio-
tów? I zaczynasz drążyć, rozkładać to na 
czynniki pierwsze, myśleć. Tak powstał 
ten fanpage. Jak zapytałem w biurze: 
ej, zamierzam założyć fanpage gdzie 
będę nabijać się z coachów to wszyscy 
temu przyklasnęli, więc poszło. Chciałem 
obśmiać to co głupie.

I nagle okazało się, że masz ponad 
120 tysięcy obserwujących. Nie mów, że 
nie łechta ci to ego?

– Trochę nie. Ludzie często piszą do 
mnie obarczając mnie trochę zbyt dużą 
odpowiedzialnością jak na śmieszkowy 
fanpage. Piszą do mnie jak do terapeuty: 
„Pan Krystian, poradź! Mój partner kupu-
je niebieskie garnitury i wydaje ostat-
nie pieniądze na szkolenia! Co robić?!” 
(śmiech). Wiesz, mnie jest autentycznie 
tych ludzi szkoda i chciałbym pomóc, ale 
nie umiem. Jest też druga strona meda-
lu. Czytelnicy potrafią też wylać na mnie 
wiadro pomyj za to, że dostałem pozew 
opiewający na kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych i w odpowiedzi na niego zdecydo-
wałem się przeprosić kogoś publicznie. 
Wtedy podnosi się głos: Aha! Chojrak 
w necie, pizda w świecie! A ja nie mam 
siły tłumaczyć, że nie zakładałem fanpa-
ge’a po to, by kilka lat tułać się po sądach 
i tracić nerwy. Ja paradoksalnie nie mam 
nerwów ze stali.

„Wszyscy ludzie, których znam są 
chorzy psychicznie”, a ty? Miałeś epizod 
psychiatryczny?

– Miałem duży problem z wyrażaniem 
emocji. Poszedłem do psychologa, 
państwowo, ale po kilku sesjach dopro-
wadziłem panią doktor do załamania 
nerwowego. Stwierdziła, że nie potrafi 
mi pomóc, bo mówię logicznie i ona się 
ze mną zgadza, ale widzę wszystko w tak 
czarnych barwach których realności jed-
nak nie potrafi mi odmówić, że ona kapi-
tuluje (śmiech).
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74 Krystian, masz depresję i jesteś 
frustratem. Wiesz?

– Nie mam depresji i jestem frustra-
tem. Miewam też doła. Brak wpływu na 
otaczającą nas rzeczywistości w stopniu 
zauważalnym musi w końcu doprowadzić 
do frustracji, jeżeli jesteś człowiekiem 
który chce mieć życie pod kontrolą. A jeże-
li dodatkowo widzisz, że ktoś odbiera ci 
kontrolę nawet nad twoim życiem, to tym 
trudniej zachować pogodę ducha.

Bez doświadczenia frustracji nie ma 
dojrzewania. Może wasze pokolenie 
nie chce dorosnąć. Woli apatię zamiast 
postawy aktywnej?

– No tak. To faktycznie ma miejsce. Całe 
moje pokolenie, które w przeważającej 
większości zapieprza na śmieciówach 
i ledwo wiąże koniec z końcem, po robo-
cie robi coś na boku. Kręci swoje lody. 
To rzeczywiście jest prawdziwa apatia. 
Robienie zdjęć, własne biznesy, zespoły 
muzyczne, startupy, nawet prowadzenie 
głupiego bloga. Nie znam kogoś, kto by 
nie robił czegoś poza pracą. Ale niektó-
rzy i tak powiedzą o pokoleniowej apatii, 
bo wielu z nas nie ma siły zapieprzać na 
kogoś innego nie dostając za to nawet 
godnych warunków pracy.

Po co?

– Bo ludzie są ambitni, chcą się realizo-
wać. A bardzo niewielki procent z nich 

ma to szczęście, że może się realizować 
w pracy zawodowej. Podejmują więc 
inne aktywności: grają w zespołach, 
zdobywają góry, nagrywają filmy na 
YouTube. Nawet jeżeli mają kreatywną 
robotę w agencji reklamowej. I chcesz mi 
powiedzieć, że to jest pokolenie pogrą-
żone w apatii, bez ambicji? Czy to tak 
strasznie roszczeniowe, że z tego, czemu 
się poświęcasz, chciałbyś mieć dochód 
i satysfakcję?

Mógłby się z tego narodzić bunt ale wy 
się nie buntujecie. Chyba, że za pomocą 
memów i szydery.

– Tak, bo to praktyczne i wygodne. 
Spędzasz poza domem po kilkanaście 
godzin dziennie i nie masz siły na nic 
innego. Bunt nie zawsze musi wyrażać 
się w jakimś rewolucyjnym ruchu. Poza 
tym jesteśmy zatomizowani. Z reguły 
nie przejmujemy się innymi. Poprzez to 
jak zostaliśmy wychowani, uruchamia 
się w nas mechanizm troski wyłącznie 
o siebie.

A czy w twoim świecie cokolwiek dzieje 
się na poważnie? Nawet ta książka to 
jeden wielki śmiech przez łzy.

– To jest cecha mojego charakteru, często 
irytująca moich bliskich, że ze wszyst-
kiego robię szyderę. Nie dla każdego jest 
to zrozumiałe, że jesteś np. na pogrze-
bie i robisz sobie podśmiechujki, bo taką 
masz naturalną reakcję na przykrą sytu-
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75ację. Ale ja nie umiem inaczej przyjmo-

wać rzeczywistości.

Innym wyjściem jest samobójstwo. 
Obraz świata na kartkach twojej książki 
jest dość przygnębiający.

– A miał być śmieszny…

To się nie wyklucza…

– Słuchaj, byłem na pogrzebie. To jest 
okropne, że mnie to bawi. Więc jestem 
na pogrzebie, na którym starsza pani 
oparła się o nagrobek, który nie był przy-
mocowany. Jak się domyślasz, przewró-
ciła się, i przywaliła głową w inny grób. 
Umarła. Dookoła ryk i płacz, a ty się 
dławisz ze śmiechu, bo absurd, który cię 
otacza w połączeniu z groteską i powa-
gą sytuacji, są na takim poziomie, że 
bardziej się nie da. Przytłacza cię to, a ty 
reagujesz tak a nie inaczej, niezależnie 
od intencji.

Masz na to jakieś antidotum?

– Nie. Ja jestem tylko internetowym 
śmieszkiem.

Błaznem, który jako jedyny śmieje się 
na dworze z króla i nie zostaje za to 
ścięty…

– A tego nie wiem. Bo jak mogę mówić 
o antidotum na problemy ogółu, kiedy 
nie umiemy znaleźć sposobu na rozwią-
zanie problemów jednostki. Gdybym 
był taki mądry, to nie zajmowałbym się 
śmieszkowaniem w Internecie i pisaniem 
głupich książek (śmiech).

Odkąd zaczęliśmy rozmowę, siedzi obok 
nas dziewczyna, która właśnie odbywa 
lektorat z języka obcego. Co chciałbyś 
jej powiedzieć od serca?

– Że to donikąd nie prowadzi.

Co byś jej powiedział, gdyby cię 
zapytała, co ma ze sobą zrobić?

– Pójść się upić, żeby przez chwilę nie 
pamiętać, albo wmawiać sobie, że jest 
lepiej niż jest, aby nie wybuchnąć z ner-
wów. Albo przyjmować to wszystko na 
klatę, pogodzić się z tym na akceptowal-
nym dla siebie poziomie…

I prowadzić swoją małą wojenkę 
podjazdową z rzeczywistością…

– Tak, żeby nie zwariować. Ω

Rozmawiał: Jakub Dybek
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III Klinika Psychiatryczna przy Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii na Sobieskiego 9 posiadała Oddział Dzien-
ny, mimo że ten nie był dzienny, a właściwie nie był 

też oddziałem. Wedle definicji instytucja ta przeznaczona była dla 
pacjentów, u których wskazane jest szerokie oddziaływanie terapeu-
tyczne, niewymagających hospitalizacji w oddziale całodobowym. 
Jednak tylko Sekcja Biała spełniała tę definicję. Na Sekcji Żółtej 
chwilowo nie było nikogo, a o Sekcji Zielonej opowiem wam historię 
(o ile Oni nam pozwolą). Od razu przyznam, że nie byłem świadkiem 
wielu z tych wydarzeń, przynajmniej nie w sensie bezpośredniej 

ANIA 
Z ZIELONEJ 
SEKCJI

Adam Podlewski
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78 obserwacji, takiej jaką stosują naukowcy, lekarze i kamery policyjne. 
Widziałem za to w pewnych aspektach więcej, gdyż kiedy nie biorę 
leków doktor Armeńskiej, postrzegam głębiej, moje wewnętrzne 
zmysły sięgają dalej i umysł pracuje z nieosiągalną zwykłym śmier-
telnikom wydajnością. Trochę za to wymiotuję i spektrum postrze-
gania kolorów przesuwa mi się wyraźnie (na tyle, aby przyprawić 
o zawał instruktora jazdy). Coś za coś.

Bohaterką mojej opowieści będzie Ania z Sekcji Zielonej, poten-
cjalna zbawczyni ludzkości (ale na razie nie chcę zapeszać). Powiem 
tylko, że bardzo kibicuję jej staraniom o powstrzymanie inwazji tych 
istot, bo więcej zrobić nie mogę. Pewnie wykazałbym się większą 
pomocą, nie biorąc leków przez dłuższy czas, ale mój udział w boha-
terskim śledztwie Ani zapewne naruszyłby równowagę, spowodował 
Punkt Rozdziału, odlepił świat alternatywny i zbliżył demony do 
zwycięstwa. Do tego nie mogę dopuścić, napiszę więc o walce Ani. 
Może wy jej pomożecie.

Sekcja Zielona to taki oddział dzienny, ale nie do końca. W teorii 
na dzienne kieruje się chorych uznanych za cierpiących na schizo-
frenię, ale dość kulturalną, aby nie powodować Strasznych Rzeczy. 
Pacjenci tego rodzaju nie powinni popełniać samobójstwa, zabijać 
przechodniów, obrażać moralności publicznej albo oczerniać Insty-
tutu. Zieloni nocowali w Instytucie, ale przechodzili pełny program 
rehabilitacji dziennej – zajęcia, przyjmowanie pastylek z plastiko-
wych kubków i dietę odchudzającą z funduszy NFZ. Posiadali za to 
znaczne przywileje i czasem wychodzili na Miasto (albo i na Wieś, 
przy pewnym nakładzie środków). Nie sami oczywiście, zawsze szedł 
z nami opiekun, który trafiłby do więzienia, gdybyśmy zrobili jakąś 
Straszną Rzecz.

Nasza bohaterka, Ania, jest mi dobrze znana. Po pierwsze, jest 
zdecydowanie najpiękniejszą pacjentką na sekcji, ba!, na całym 
oddziale, w całym instytucie, a może i w całym systemie opieki zdro-
wotnej nad Wisłą. Po drugie: mamy jednego opiekuna, druha Sławka. 
Dla mnie Sławka, bo byłem przybocznym, kiedy prowadził drużynę 
„Jałowców” w czasach, gdy świat był piękniejszy, ludzkość jeszcze 
bezpieczna, a w sieciowe gry komputerowe grali poważni ludzie. 
Sławek miał młodszego brata, Jacka, a ten Jacek był chłopakiem 
Ani z Zielonej Sekcji, to znaczy zanim Ania trafiła na sekcję. Smutna 
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79historia, Jacek nie udźwignął ciężaru związku z przyszłą zbawczynią 

planety. Za to Sławek czuł się odpowiedzialny za nas oboje, bo i za 
Anię, i za mnie. Co do mnie, to dobrze nam się prowadziło druży-
nę, a co do Ani, to pewnie gdzieś w głębi serca żałował, że nie został 
szwagrem superbohaterki.

Ale wróćmy do naszej obrończyni. Piękna panna Anna to istota 
o kruczoczarnych włosach i sylwetce smukłej, jak widzialne widmo 
zorzy polarnej, o twarzy anielskiej, ale z nutką tej ofensywnej aniel-
skości Michała Archanioła, bo przecież walczy o ludzkość. Dostała 
F20.9, czyli schizofrenię nieoznaczoną, bo wyjątkowość bohaterki 
musi podkreślać wszystko, nawet wpisana w kartę jednostka cho-
robowa według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych. Popełniła parę błędów na początku, na 
przykład przyznała się do likwidacji ciał kilku najeźdźców. A zabijanie 
psów rozsierdza serduszka komisji chyba bardziej niż zabijanie dzieci 
tłuczkiem do mięsa czy próby przeszczepienia fenomenu Andrzeja 
Breivika na grunt polski. Została skierowana do Instytutu, ale za 
dobre sprawowanie szybko przenieśli ją do Sekcji Zielonej.

W słoneczne dni często siedzieliśmy w ogródku i słuchaliśmy 
muzyki metalowej. Ania właściwie nie lubiła metalu, ale głośne 
i niskie dźwięki najlepiej maskowały doprowadzający do szaleństwa 
(prawdziwego) hałas samochodów z Sobieskiego. Więc przy akom-
paniamencie Burzum, Arcturusa i starego Paradise Lost opowiada-
ła mi o swoich badaniach, a potem pierwszych operacjach przeciw 
najeźdźcom.

– Byłam ze Sławkiem na Mieście – opowiadała niedawno. – Udało 
mi się go zgubić na całe trzy godziny.

Nie mówiła druhowi wszystkiego, bo mógłby rozszyfrować jej 
trasy i strefy działania. Było to ważne zwłaszcza przy operacji „Kolo-
ry Wiatru”, skierowanej przeciw bardzo bezczelnemu alfie w ciele 
owczarko-wyżła. Jego imię nie było łatwe do przełożenia na język 
ludzki, tym bardziej, że w dużej części składało się z zapachu. Dla-
tego mówiła o nim Stefan.

Druh Sławek zabrał ją z Sobieskiego i pojechali do centrum na 
zakupy, ponoć czynność bardzo sprawnie przywracającą równowa-
gę psychiczną. Opiekun nie lubił odzyskiwać takiej sprawności, więc 
puszczał Anię samą do sklepów, upewniając się tylko, że aplika-
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80 cja w jej telefonie co sześćdziesiąt sekund pinguje geotaga. To Ani 
wystarczyło, bo przecież obrończyni świata musi być bardzo zaradna.

Pewnym wyjściem byłoby wożenie arsenału ze sobą, ale było to 
złe rozwiązanie. Wiosną pomogłem Ani sporządzić kuszę z resoru 
piórowego i dwadzieścia bełtów z dziewięciocalowych gwoździ. Kuszę 
ukryliśmy dobrze, ale gwoździe znalazła ochrona i doktor Armeń-
ska chciała mnie nawet wysłać do Tworek. Przez następne miesiące 
Ania chodziła z dwoma kijami do nordwalkingu, które można było 
skręcić razem, otrzymując funkcjonalny, ponad dwumetrowy drze-
wiec włóczni. Ja przemyciłem na zewnątrz starą harcerską finkę 
i zrobiony z dobrego drutu kosz mocujący. Ania zabierała ostrze, 
montowała je i rozmontowywała broń przed każdym powrotem do 
Instytutu. Potem ktoś nam ukradł nóż spod latarni na skrzyżowaniu 
Sobieskiego i Alei Wilanowskiej.

Ania mogła nabywać nową broń za każdym razem, ale to ozna-
czało znaczną stratę czasu i ogromne wydatki. Wypracowała więc 
rozwiązanie pośrednie, polegające na kupnie używanych sprzętów 
sportowych za pośrednictwem portali aukcyjnych i odbieraniu ich 
w pobliżu miejsca akcji. Tak zrobiła owym razem, prosząc sprzedawcę 
o przyniesienie kija golfowego na Pasaż Wiecha, tuż za Domami Cen-
trum. Odebrała towar z gracją tajnej agentki, po czym zamaskowała 
go w jedyny możliwy sposób – wkładając go na plecy, pod bluzkę. Aby 
nie wzbudzić podejrzliwości Sławka, musiała chodzić nieco sztyw-
no, a zimna końcówka ponadmetrowego drivera schodziła zdrowo 
poniżej pasa, ale czego się nie robi dla obrony ludzkości?

Potem uspokoiła druha. Pokazała mu się, obarczyła torbami, po 
czym zapewniła, że musi jeszcze wejść do Salonu Markowskich i to 
może chwilę potrwać. Kiedy tylko Sławek ruszył ku samochodowi, 
ona pobiegła do przejścia podziemnego, a potem dalej, do wukadki. 
Podróż Warszawską Koleją Dojazdową należała do czasochłonnych, 
ale dostarczyła ją blisko terenu operacji, na stację Aleje Jerozolim-
skie. A stamtąd było już widać Fort Szczęśliwice i te nieszczęsne 
ogródki działkowe.

„Jaki to niesprawiedliwy jest świat” myślała bohaterska Ania. 
„Gdybym miała do dyspozycji jeden nalot napalmowy na te dział-
ki! Ba, drużynę sprawnej piechoty, z miotaczami ognia, czy nawet, 
niech będzie!, ktoś by mi pożyczył miotacz ognia, odsunęłabym 
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81wizję zagłady na długie miesiące. A to dałoby nam czas do działania, 

ostrzeżenia ludzi. Adam na pewno znalazłby sposób, aby przeko-
nać naukowców do zrobienia sekcji zwłok i zmierzenia aktywności 
mózgowej schwytanych alf”.

Prawdę mówiąc, nie byłem pewien, czy właśnie we mnie pokła-
da taką nadzieję, ale lubię myśleć, że tak jest. Bo ja pracuję (bar-
dzo intensywnie) nad sposobem przekazania światu złych wieści, 
iż ludzkość za kilka lat stanie wobec inwazji napastników z astrala. 
Musiałbym jednak sprzedawać tę wiedzę stopniowo, po kolei, mały-
mi kroczkami, jak dzieciom, inaczej Armeńska pewnie przeniesie 
mnie do Tworek. I cóż, nie wiem, czy ratując ludzkość, nie zaburzam 
zbytnio równowagi.

Ania dotarła do Fortu Szczęśliwice około czwartej. Wczesnoczerw-
cowe słońce suszyło ten zielony skrawek Warszawy po niedawnych 
deszczach. Ptaki śpiewały, przynajmniej jeszcze tam. Gdy nasza 
bohaterka zbliżała się do płotu działek, ta nasza znana natura mil-
kła, ale coraz odważniej odzywali się wrogowie ludzkości. To było 
ich królestwo, bo radośnie pielący grządki emeryci oraz cierpiący 
i koszący trawę wnukowie nie mieli pojęcia o nadchodzącej wojnie.

Ania wyjęła golfowego drivera. Nie musiała się już przejmować 
ciekawskimi spojrzeniami ludzi, a inne istoty umiała oszukiwać. 
Nawet alfy, te kipiące węzły osobliwości astralnej, które pracowały 
już na poziomach inteligencji wymykających się ludzkim skalom, 
nie rozpoznawały dobrze ludzkiej kultury materialnej. Śledząc świat 
z perspektywy gołębi, kotów i psów, z trudem operowały mózgami 
prymitywnych ssaków. Nie były już tylko zwierzętami, ale odróżnie-
nie opierającej się na laseczce emerytki od młodej, zabójczo sprawnej 
Ani, maskującej śmiertelnego drivera jako spacerowy kostur, często 
przekraczało ich możliwości. Wszystkich, prócz Stefana. On wiedział.

Alfa w ciele owczarko-wyżła był potężny. Jego umysł, wyłonio-
ny z ewolucyjnej zupy na astralnym odbiciu datasfery, nie dość, 
że pojmował już sporo z ludzkiej organizacji, to jeszcze swobodnie 
dominował inne psie ciała. To, co postronny obserwator uznałby 
za watahę zdziczałych kundli, było rozumnym kolektywem, skła-
dającym się z umysłu Stefana i pobudzanych do wzrostu mózgów 
osiemnastu innych psiaków. Ania oceniała, że jeśli czegoś nie zro-
bi, to najsilniejszy alfa Warszawy rozwinie swoje moce psioniczne 
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82 i zacznie oddziaływać na ogólną datasferę. Gdyby zyskał tę zdolność, 
mógłby przemieniać psy na odległość. Najpierw kilku metrów, potem 
kilometrów. A kiedy wyzwoliłby się z okowów fizycznego dystan-
su, mógłby tworzyć nieskończone armie, nie wychodząc z budy na 
Szczęśliwicach. Ludzkość byłaby zgubiona.

Śledził ją, to pewne. Umysł tak potężny jak Ani, był łatwy do 
dostrzeżenia, niczym światło lampy w ciemnym lesie. Talenty obroń-
czyni ludzkości oceniałem jako niezwykłe, ale maskowanie własnej 
siły jeszcze przekraczało jej możliwości. Dlatego nawet nie próbo-
wała tej lampy zasłaniać. Szła wzdłuż płotu ogródków działkowych 
i słuchała głosów nowoprzybyłych.

Nie wszyscy goście byli źli. Zwłaszcza umysły obudzone w ptac-
twie i niewielkich gryzoniach, ledwo zbliżające się do poziomu 
inteligencji dziesięcioletniego dziecka, sprawiały wrażenie słodkich 
i łagodnych. Pewnie takie były, ale na wojnach słodycz i łagodność to 
waluta podlegająca szybkiej inflacji. Ania nie wiedziała, czy wesoła 
sikorka, kiedy datasfera pozwoli jej dorównać inteligencją ludziom, 
nie poczuje zewu ciemnej strony. Może uzna, że już czas, aby to ona 
stała się władczynią świata, albo zdecyduje pomścić lata krzywd, 
które jej gatunek doznawał od trujących owady, wycinających lasy 
i wyrzucających duszące gumy do żucia ludzi. Choć pewnie do tego 
nie dojdzie: najsilniejszy alfa (czyli Stefan) chciał podporządkować 
wszystkie nowe twory astrala i zbudować na nich Umysł Ostateczny 
o nieograniczonych możliwościach bojowych.

– Skończysz jako niewolnik w armii Stefana – powiedziała Ania 
smutnym głosem, patrząc na kolorowego ptaszka, siedzącego na 
drucianym płocie działek. Sikorka nie przejęła się ostrzeżeniem.

Furtka była zamknięta na kłódkę, ale podtrzymujący łańcuch 
zatrzask nie należał do najsprawniejszych. Bez uszkadzania mecha-
nizmu, Ania szybko go rozbroiła i weszła do środka. Nie zamykała za 
sobą, świadoma, że musi utrzymać opcję ucieczki. Banda Stefana była 
poważnym wrogiem, nawet dla Ani. Bohaterka ruszyła więc w głąb 
działek, dziarsko podpierając się kijem golfowym.

Z pozoru, była to wojna asymetryczna. Żaden z psów Stefana nie 
stanowił zagrożenia sam, ale atak całej sfory stawał się śmiertelnym 
niebezpieczeństwem. Ania czuła też bliskość wroga, ale pojedyncze 
psiaki, skradające się za nią działkami i żywopłotami, dobrze się 
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84 maskowały. Nie chciały (czy może lepiej powiedzieć: Stefan nie chciał) 
zbyt wczesnej konfrontacji. Jak w prawdziwym eposie, miał to być 
pojedynek potęg, bohaterów. Starcie powinno się rozstrzygnąć dzięki 
sile umysłów. Dlatego Ania szła spokojnie wąskimi alejkami działek. 
Na wszelki wypadek trzymała się jednak płotów, aby w każdej chwili 
być osłoniętą chociaż z jednej strony.

Dotarła wreszcie na plac zabaw. Tak jak Oddział Dzienny na Sobie-
skiego, plac nie był tak zupełnie placem, i nikt tam się już nie bawił. 
Powierzchnię czterech nieistniejących działek wypełniały stare, poła-
mane huśtawki, dół piaskownicy, sterty ziemi oraz nawozów, które 
nie zmieściły się pod wiatą. Kiedyś, gdy starzy ludzie posiadający te 
działki byli trochę młodsi, dyrekcja sprzedawała tu artykuły ogrod-
nicze, ale chwała świata przemija. Sklep się zwinął, towary zostały 
i wietrzały. Ania nawet zastanawiała się, czy nie spróbować wyde-
stylować ze starych nawozów jakiś ładunków wybuchowych, opar-
tych na azotanie amonu, ale nie posiadała odpowiednich przyborów. 
Zresztą pichcenie broni tutaj zwróciłoby uwagę Stefana, pichcenie 
na Sobieskiego zakończyłoby się źle, bo pamiętam, że sam trafiłem 
do izolatki na dwa dni za wpisanie w wyszukiwarkę hasła „explosi-
ves from fertilizer”. Niestety, bogactwo saletry amonowej miało się 
zmarnować.

Ania wyszła na środek nie-placyku. Na otwartej przestrzeni wata-
ha Stefana posiadała znaczną przewagę, ale nasza bohaterka stanęła 
tuż obok zardzewiałej zjeżdżalni. W kilka sekund mogła się znaleźć 
na górze i bronić niemal w nieskończoność. Niemal, gdyż jej zapasy 
ograniczone były do pół litra wody i torebki fistaszków. Ale Stefan 
o tym nie wiedział, gdyż właśnie rozważał konsekwencje Nieozna-
czonej Heisenberga dla transmisji danych między astralem a rzeczy-
wistością fizyczną; jeszcze nie wiedział, czym są fistaszki.

Wyszli wszyscy, a w każdym razie prawie wszyscy, bo alfa zosta-
wił dwóch strażników na czatach. Szesnaście działkowych kundli, 
a potem nosicieli astralnego kolektywu, podchodziło do zjeżdżalni. 
Zatrzymali się jednak w odległości pięciu metrów. Tylko Stefan był 
dość silny, aby dotrzeć bliżej. Jeszcze nic się nie działo, ale prze-
cież działo, bo gdyby jakiś uzdolniony psionik widział datasferę, 
tę pośredniczkę między astralem a naszą fizyką, dostrzegałby też 
epickie starcie dwóch wielkich umysłów. Stefan był ogniem, wulka-
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85nem, niszczącym wszystko wokół. Ale Ania wypominała odwietrzny 

lodowiec, siłę łagodnego, ale potężnego żywiołu, gaszącego ognie 
i ścierającego wszystko przed sobą. Niewidzialna wojna gorzała 
z każdym oddechem dziewczyny i z każdą kropelką śliny opadającą 
z pyska kundla.

[Muszę przyznać, masz odwagę, człowieczyco!] stwierdził Stefan. 
W datasferze jego głos przypominał huk wodospadu, ale Ania nie 
zadrżała. [Po co tu wracasz?]

– Chcę was zrozumieć – powiedziała bohaterka. Mówiła w naszej 
rzeczywistości, ale myślała dość głośno, aby Stefan ją poczuł. – Nie 
chcę z wami walczyć, ale jeśli będę musiała, powstrzymam was. Pra-
gnę tylko zrozumieć, co was pcha przeciw ludziom.

[Przeciw?] w pytaniu psa Ania wyczuła rozbawienie. [To nie jest 
kwestia woli, ani wrogości. To zwykły bieg przyrody. Wasz czas się 
kończy, ludzie, nie poradzicie. Jeszcze kilka lat temu dopiero wynu-
rzaliśmy się z astrala, teraz siedzimy już na dobre w ciałach tych 
stworzeń. Uczymy się z każdym dniem. Byłabyś dobrą alfą, gdybyś 
pochodziła z mojego gatunku. Zabiję cię bez radości, choć z satys-
fakcją wojownika, który pokonał potężnego wroga. Twoja moc jest 
wielka, ale nie dość wielka.] Jakby na dowód tych słów zrobił krok 
do przodu. A potem drugi.

Podchodził bardzo powoli, z każdym ruchem siłując się z psy-
chicznymi tarczami Ani. Wyglądał jak prawdziwy kundel, nieufnie 
podchodzący do nieznajomego człowieka. Wąchał, choć kiedy fizycz-
ne zmysły psiaka szukały drobinek chemicznych w powietrzu, duch 
Stefana sondował umysł Ani. Tytan przeciw tytance. Najostrzejszy 
miecz przeciw najpotężniejszej tarczy. Siła oddziaływania astrala 
na naszą rzeczywistość sięgała nienotowanych poziomów, tak że 
nawet nasza fizyka i matematyka kruszyły się w połowie dystansu 
między Anią a kundlem. Jeszcze pewnie wiele miesięcy ludzie liczący 
w pamięci na owym miejscu będą się mylić o rzędy wielkości, a kalku-
latory w komórkach – odmawiać posłuszeństwa. Datasfera płonęła.

[Opór jest daremny. Jesteś sama!] szeptał, wciąż zmniejszając 
dystans. [Nikt ci nie wierzy, nikt z waszych naukowców nie bada 
rozwoju nowych bytów astralnych. Ciebie uważają za szaloną, ponoć 
zamykają w schronisku z innymi homo sapiens, widzącymi rzeczy, 
których nie ma. Jesteś silna, ale sama. A ja... wiem już wszystko!] 
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86 Szedł coraz wolniej, ale i był coraz bliżej, niemal na wyciągniecie 
ręki. A psy wokół czekały, nieśmiałe się ruszyć. Wiedziały jednak, że 
tego popołudnia coś się rozstrzygnie, z placu boju zejdzie albo ich 
wódz, albo Ania. Jeśli dobrze pamiętam ten dzień, nawet ja czułem 
owo zużycie mocy i nagromadzenie emocji. Nie brałem wtedy leków, 
słyszałem więcej. Nie odbierałem bezpośrednio myśli Stefana, ale 
moja bohaterka przekazała je, co do słowa. [Czy wiesz, czemu wilk 
tak wyje w księżycową noc? Czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy 
powtórzysz te melodie, co płyną z uśpionego w nocy miasta? Barwy 
nadwiślańskiego wiatru? Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie 
dalibyście wiary. Dusze w ogniu sunące ku cieniom astrala. Ogląda-
łem promienie kosmiczne, ginące w ciemnościach umysłów ludzkiej 
rasy. Wszystkie te chwile rozpłyną się w czasie, jak łzy na deszczu.]

– No to szkoda – stwierdziła Ania. – Właśnie dlatego chciałam 
porozmawiać. Aleś skoro taki pryncypialny, to masz. Czas ginąć.

Stefan był potężnym bytem astralnym, ale warto pamiętać, że 
okupował ciało warszawskiego kundla. Alfa nie zdołał zmusić podle-
głego mu mięsa do uniku, gdy Ania błyskawicznym ruchem pchnęła 
kij golfowy. Metalowa główka drivera zatoczyła łuk, po czym z budzą-
cym mdłości chrupnięciem pacnęła potylicę psa. Nie było czasu na 
obronę, uniki, ucieczkę do innego ciała. Stefan zawył w datasferze, 
nawet ciało psa zdążyło jęknąć, nim padło w drgawkach na trawę. 
Kolektyw umarł.

Stefan odszedł nagle, zrywając kontakt z poddanymi sobie kun-
dlami. W jednej sekundzie rosnące umysły astralniaków zostały 
zmiażdżone, a przetrwały tylko psie móżdżki, zdumione nagłym 
aktem agresji człowieka. Wataha, nie, teraz już niewładna kupa futra, 
rozbiegła się na wszystkie strony, ujadając w niebogłosy. Nawet pan 
Michał, dyżurny stójkowy ogródków, zastawiał się chwilę, czy nie 
sprawdzić niepokojącego sygnału. Nie sprawdził, a Ania usiadła na 
szczycie zjeżdżalni i zadzwoniła po druha Sławka.

...
Nie obyło się bez kar, bo przecież żaden czyn chwalebny nie ujdzie 

bohaterowi na sucho. Dobrze jednak, że Sławek nie powiedział dok-
tor Armeńskiej o rozłupanej czaszce psa. Kiedy dotarł na miejsce, 
zniósł Anię ze zjeżdżalni i zaprowadził do samochodu niczym małe 
dziecko. Ech, gdyby wiedział!
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87– Tym razem się udało – tłumaczyła mu bohaterka. – Stefan był 

najsilniejszy. Zabijał inne alfy, które nie chciały mu się podporządko-
wać. Dlatego jesteśmy bezpieczni, przynajmniej na jakiś czas. Potem 
rozwiną się inne alfy...

– Boże... – szeptał Sławek. – Zaatakował cię czy specjalnie to 
zrobiłaś?

– Zaatakował – zapewniła. – I to nas wszystkich.
Przez tydzień była uziemiona, a doktor Armeńska nawet chciała 

przesunąć ją do innego oddziału. Nie przesunęła, bo nie było miejsca. 
Za to odcięli jej Internet i od tej pory ja muszę szukać za nią poszlak 
wskazujących na rozwój innych alf. Boję się, bo to niemal łamanie 
mojej neutralności, jednak ratowanie świata (zwłaszcza z Anią) nale-
ży do ekscytujących czynności.

Siedzimy w ogródku. Jest piękne, wrześniowe popołudnie. Może 
te chwile rozpłyną się w czasie, jak łzy na deszczu, ale jeszcze nie, 
bo na najbliższy tydzień pogodynka nie zapowiada zachmurzenia. 
Mamy fistaszki, koc plażowy i starego laptopa druha Sławka. Pisze-
my memoriały do rządzących tym światem oraz instrukcje walki 
z astralniakami. Oczywiście instrukcje sporządzone na podstawie 
doświadczeń Ani.

Samochody pędzą Sobieskiego, ale tego nie słyszymy. Mimo powa-
gi sytuacji, jesteśmy w romantycznym nastroju. Z głośników leci 
Paradise Lost, obecnie kawałek True Belief. Ω



Pewnego razu pomagałem młodej osobie w odrabianiu 
pracy domowej z języka polskiego. Gdy zapoznałem 
się z tematem i przeczytałem co napisano o nim 
w podręczniku – byłem wstrząśnięty. Zestawiono 
tam mit o Edypie z Księgą Hioba. Zestawiono 
równorzędnie i odniesiono do obu kategorię 
t r a g i z m u – czarnego, połyskliwego, opętującego 
owocu wyklutego w ciemności bałwochwalstwa

Pojęcie tragedii utworzono w starożytnej Grecji. Jest złożeniem dwóch 
wyrazów: tragos – kozioł i: ode – pieśń. Razem: pieśń kozła. Nazwano tak 
gatunek dramatu wywiedziony z obrzędów – chóralnych śpiewów i tań-
ców, które wykonywali ku czci bożka Dionizosa ludzie odziani w skóry 
koźle – niby satyrowie w jego orszaku.

PRZECIW 
TRAGEDII.

Zbigniew 
Sajnóg
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89T R A G E D I A .

O  D R A M A C I E :

Tragedia to „gatunek dramatu obejmujący utwory, w których 
ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt 
między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi: losem, 
prawami historii, interesem społecznym, normą moralną itp., 
prowadzący nieubłaganie do jej klęski. Konflikt w tragedii 
zakłada najczęściej przeciwieństwo racji równowartościowych, 
pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru (…), bohater 
jest z góry skazany na przegraną, każde posunięcie zbliża go 
nieuchronnie do finalnej katastrofy. 
  Słownik terminów literackich

Tragedia jest dramatem śmierci. (…) Tematem tragedii nie jest 
wszelako sam moment śmierci: jest nim wiodący ku śmierci 
splot wypadków (…), by ku owej katastrofie prowadziła logika 
wewnętrzna zdarzeń (…) narzucała przeświadczenie, że jest 
nieunikniona. (…) Tylko śmierć przedwczesna, tylko gwałtowne 
jej wtargnięcie stanowi tragedię. (…) Śmierć zaś jednostki może 
być zastąpiona przez załamanie się gorsze od zgonu, przez 
zniszczenie wartości życia, jak w „Edypie królu”. 
    Juliusz Kleiner

Tragedia grecka miała cechy religijno-kultowe zarówno 
dlatego, że jej wystawianie włączone było w system obrzędów 
składających się na wielkie dionizje, jak i dlatego, że opracowując 
tematykę mitologiczną odwoływała się do sfery wierzeń. 
  Słownik terminów literackich
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90 O  B O H AT E R Z E :

Jednostka zazwyczaj nieprzeciętna, obdarzona silną 
i świadomą wolą. 
  Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 

Tragiczny jest ginący przedwcześnie człowiek wielkiej wartości. 
     Juliusz Kleiner

W tragedii klasycystycznej „bohaterami byli zawsze ludzie 
możni, sławni, wysoko urodzeni, którzy w imię obrony własnych 
przekonań i uczuć sprzeciwiali się normom życia społecznego, 
nakazom moralnym, woli starszych (ojców, władców), tocząc 
przy tym dramatyczną walkę wewnętrzną. 
    Encyklopedia szkolna

Bohater sam – nieświadomie lub świadomie – sprowadza na 
siebie zgubę i niezależnie od siły charakteru, napięcia uczuć 
i woli, niezwykłości czynów i szlachetności intencji, staje się 
zarazem ofiarą i winowajcą. 
   Słownik terminów literackich

Świadectwo wielkości człowieka, co bierze się za bary z siłami 
rządzącymi światem. Los udostojnia go, gdy go łamie. 
    Juliusz Kleiner

O  KO N F L I KC I E  T R A G I C Z N Y M :

Dążeniom bohatera (…) są przeciwstawiane równowartościowe 
racje (fatum), każdy wybór kończy się dla niego klęską. 
 Daremność działań (bohatera) zdeterminowana 
jest bądź przez rządzące światem ludzkim siły wyższe: 
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91przeznaczenie, fatum, los, wyroki boskie, ślepe prawa natury 

(np. Dziedziczność), bądź też przez równie odeń niezależne 
sprzeczności między racjami moralnymi, uczuciowymi, 
społecznymi, historycznymi, takimi jak np. konflikt między 
uczuciami a rozumem, honorem a miłością, obowiązkiem 
rodzinnym a narodowym, ideałem a życiem, jednostką 
a społeczeństwem. 
   Słownik terminów literackich

Mogą do walki stanąć dwie wartości dodatnie i może tak 
się ukształtować ich stosunek, że jedna z nich przynieść 
musi zagładę drugiej (…). Obaj walczą o sprawę słuszną – 
konflikt bolesny w tym, że obaj nie mogą zwyciężyć. Typ 
ukazał Sofokles, gdy w imię dwu praw różnych, działać kazał 
Antygonie i Kreonowi (…). Wśród różnych odmian tragizmu 
miejsce dostojne należy się tragicznemu konfliktowi wartości 
niezdolnych do współistnienia. 
    Juliusz Kleiner

Toteż te właśnie tragedie najskuteczniej dopomagają do 
ujawnienia fenomenu tragiczności, w których nie tylko każdy 
„ma słuszność”, lecz gdzie także każda z osób i potęg biorących 
udział w walce, reprezentuje równie wzniosłe prawo lub też 
zdaje się mieć i wypełniać równie wzniosły obowiązek. 
    Max Scheler

O  LO S I E :

„Akcja tragedii ukazywała starcie bohatera z fatum, które 
niweczy jego usiłowania i dążenia, gotując mu nieodwracalną 
zgubę.” 
   Słownik terminów literackich 
 
(Fatum – powiedziane, od łacińskiego: fari – mówić)
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92 Bywa (…) ustalonym świadomie z góry torem zdarzeń, 

wyznaczonym przez (…) jakąś wolę, związanym z mocą jakiejś 
osobistości nadludzkiej – wtedy przybiera wyraźnie oblicze 
przeznaczenia. (…) Nadaje losowi piętno przeznaczenia, fatum 
, mojry helleńskiej. Trzeba wzbudzić wiarę, iż przepowiednia 
taka, jak w micie o Edypie, odsłania tajemniczy porządek 
wyższy i wyższą wolę, by wionął od niej istotnie dostojny 
dreszcz tajemnicy. Ale i dzieje Edypa w tragedii sofoklesowej 
wstrząsają nie samym dziwnym spełnieniem przepowiedni, (…) 
grozą przejmuje, odsłonięcie się właściwego sensu przeszłości, 
czyniącego z niej zmorę potworną, niepokonaną. 
    Juliusz Kleiner

Jean Anouilh mówi: „ A zresztą tragedia sprawia ulgę, ponieważ 
wiemy, że nie ma już nadziei, tej brudnej nadziei: ponieważ jest 
się wreszcie złapanym jak szczur, z tym całym niebem na karku”. 
Złapany szczur to człowiek przypłaszczony w pułapce ciężarem 
nieba. (…) Tragedia polega na tym, że nie ma odpowiedzi na 
pytanie: „dlaczego Edyp”. 
    Maria Janion

O  K AT H A R S I S :

Tragedia „wzbudza współczucie i strach i przez to oczyszcza te 
uczucia”. 
    Arystoteles

Los postaci tragicznej każdym swoim czynem zbliżającej się do 
upadku (…) nacechowany jest monumentalnością i patosem, 
miał wzbudzać u widzów uczucia litości i trwogi, dając im szansę 
przeżycia katharsis. 
   Słownik terminów literackich
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93Grek, co litością i trwogą towarzyszył tragedii Edypa lub 

Agamemnona, poprzez dynamikę tych doznań szedł ku 
oczyszczającemu i wyzwalającemu podniesieniu ducha. 
    Juliusz Kleiner

Koleje losu i ostateczny upadek (bohatera) niosą znamiona 
wielkości moralnej, uwydatniają wartość reprezentowanej przez 
niego idei. W widzu wzbudzają doznania estetyczno-  
-emocjonalne (Katharsis).

O  T R A G I Z M I E :

Tragizm to „kategoria estetyczna oznaczająca nierozwiązywalny 
konflikt między dążeniami danej jednostki a siłami 
zewnętrznymi, bądź między różnymi dążeniami i skłonnościami 
tej samej jednostki. Konflikt ten kończy się nieuchronną 
porażką. Tragizm ujawnia się najpełniej wtedy, gdy obie 
antagonistyczne strony konfliktu mają ważkie racje, znajdujące 
równie silne uzasadnienie np. w porządku kosmicznym, 
prawach natury, historii lub życia społecznego, bądź też 
w reprezentowanych przez nie systemach wartości, z których 
jeden musi z konieczności zostać przekreślony (…), każda 
decyzja determinuje nieuchronnie zanegowanie pewnych 
uznanych wartości (dla zachowania wartości innego rodzaju) 
rozwiązanie kompromisowe zaś nie istnieje. 
  Wielka Encyklopedia Powszechna PWN

Tragizm druzgocącego losu, tragizm winy, tragizm nadmiernej 
potęgi złego, tragizm konfliktu wartości niezdolnych do 
współistnienia, rewolucjonizm tragiczny, tragizm ofiary – oto 
szczególnie doniosłe formy ukształtowania logiki tragicznej 
faktów. 
    Juliusz Kleiner
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94 Tragizm to „jedna z modelowych sytuacji ludzkich 

przedstawianych przez literaturę: nierozwiązywalny konflikt 
pomiędzy wartościami i koniecznościami określającymi życie 
bohatera pozbawionego możliwości dokonania wśród nich 
jakiegokolwiek pomyślnego dla siebie wyboru. Wszystkie bowiem 
działania prowadzą go do nieuchronnej katastrofy: śmierci lub 
ostatecznej klęski życiowej. 
  Słownik terminów literackich

Poza granicami literatury koncepcja tragizmu funkcjonuje jako 
model interpretacyjny odnoszony do sytuacji historycznych 
i przebiegu losów jednostek i zbiorowości ludzkich. 
  Słownik terminów literackich

Tragedia jest „nie tylko formą poetycką, jest ona w pierwszym 
rzędzie ucieleśnieniem światopoglądu”. 
    Ostap Ortwin

„Tragiczny” – to ciężkie, chłodne tchnienie, które wychodzi 
z rzeczy samych, to mroczna poświata, która je otacza i w której 
świta nam pewna szczególna własność świata. 
    Max Scheler

„Zdarzenie tragiczne zjawia się zawsze jako coś, co ma za 
podłoże pewna budowę świata”. 
    Max Scheler

O „Obcym” Camusa: „Formuła współczesnej tragiczności, tzn. 
formuła konieczności stworzona poza Bogiem i poza historią”. 
    Andrzej Kijowski
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95W rozumowaniu Schelera tragiczne powikłania są po prostu 

własnością świata, w którym żyjemy. Polegają na tym, że 
niekiedy jedna wysoka wartość niszczy inna wysoką wartość 
(…) Tkwi to „w samej rzeczywistości, która raz po raz splata się 
w węzeł tragiczny. Przyczyną tego jest brak koordynacji bytu 
i wartości: przyczynowy bieg rzeczy nie troszczy się o wartości”. 
   Władysław Tatarkiewicz

2
W starożytnej Grecji wierzono w istnienie wielu bogów. Zjawiska przy-
rody, stany duszy, dziedziny życia, sztuki i style miały swoje bóstwa. Tak 
wierzący i żyjący według tych wierzeń ludzie byli w strasznym położe-
niu – poddani demonom, zwodzeni, czczący je, zabiegający o ich przy-
chylność, żyli w stanie rozszczepienia, z każdą sprawą udając się w inne 
miejsce, w przekonaniu, że zdani są na kaprysy okrutnych sił walczących 
ze sobą na śmierć i życie, mordujących, okaleczających, zadających 
gwałt, knujących podstępne plany. To straszny stan i straszny obraz 
świata. Błądzili w różnych koncepcjach i kierunkach – z których tam 
i owam przezierały drobiny prawdy – co przecież jeszcze pogarszało 
sytuację. Zdumiewa mnie, gdy świat tamten nazywa się światem har-
monii, rozumu i piękna.

To właśnie ludzie żyjący w takim pomieszaniu, bałwochwalstwie, 
postrzegający życie jako wypadkową kaprysów i zamiarów różnych 
bożków, wymyślili koncepcję tragiczności, której istotą jest śmiertelny, 
nieprzezwyciężalny konflikt równowartych i równoprawnych wartości. 
To jest potworne sidło wielobóstwa. Niepoznanie Boga.

Tragedia jest pojęciem z gruntu pogańskim, w pogaństwie sfor-
mułowanym, w tamtej wrażliwości przeżywanym. Ukutym w braku 
prawdy, z niewiedzy; opisującym tamte cierpienia – ludzi zbłąkanych, 
zatracanych.

Kategorii tragizmu używano do zdefiniowania życia ludzkiego, histo-
rii, uznano za „element konstrukcji świata”, przypisano życiu w ogóle. 
Używano jej do wymyślania obrazu Boga, stosowano do „odczytywania” 
Pisma Świętego. To klęska, to straszne.

■
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Ludzie upatrujący w Księdze Hioba – tragedię, przedstawienie tragicznej 
sytuacji, skupiają się na cierpieniach Hioba i jego słowach wypowiada-
nych w cierpieniu, i te cierpienia i słowa cierpiącego akcentują jako wyraz 
sensu c a ł o ś c i:

Choćbym i miał słuszność,
to własne moje usta potępiłyby mnie;
a choćbym i był niewinny, to i tak
uznałby mnie za winnego.
Jestem niewinny! Nie dbam o siebie,
gardzę swoim życiem.
Wszystko mi jedno! Dlatego mówię:
On gubi zarówno niewinnych jak winnych.
Gdy bicz nagle zabija,
On szydzi z rozpaczy niewinnych.
Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika,
On zakrywa oblicze jej sędziów;
a jeżeli nie On, któż to czyni?
  Księga Hioba 9, 20–24

Pan Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Miłość i Życie samo, Bóg porząd-
ku – po oszczerstwach rzucanych przez szatana – dopuszcza poddanie 
Hioba próbie. I oto Hiob, w straszliwym bólu – czy możemy sobie to 
wyobrazić? – będąc desperowanym przez żonę, doznając oskarżeń ze 
strony swych przyjaciół, w osamotnieniu stawiając czoła argumentom, 
dociekał p r z y c z y n y  i nie tracąc Wiary – prosił, wołał o wyjaśnienie, 
o odpowiedź.

Wie o oczywistej różnicy między Bogiem, a człowiekiem. Wie, że każ-
dy człowiek jest nieczysty:

Jak może czysty pochodzić od nieczystego?
Nie ma ani jednego.
  Księga Hioba 14,4

Rozważa, czy jest sądzony za grzechy młodości. Ale wie, i trwa w tym 
mocno, że nie popełnił grzechu za który karą, zapłatą miałoby być to, co 
go spotyka.
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97Takie były przeżycia Hioba i jego wołanie, ale czytający wie przecież 

od początku to, czego w tamtym czasie Hiob jeszcze nie wiedział, że on – 
mąż przez Boga samego nazywany „nienagannym i prawym, bogobojnym 
i stroniącym od złego”, za przyczyną oszczerczych pomówień wystawiony 
został na próbę.

Czy Bóg szydził z Hioba? Nie! Czy chciał zgubić go? Nie! Czy Bóg zatra-
cił Hioba? Nie! Spójrzmy na słowa z końca Księgi, oto, co Bóg do Hioba 
powiedział:

Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym,
będzie trwał w uporze?
  Księga Hioba 40,2

i:

Czy rzeczywiście chcesz podważyć
moją sprawiedliwość,
pomówić mnie o krzywdę, aby okazać,
że masz słuszność?
  Księga Hioba 40,8

I oto, co powiedział Hiob:

mówiłem nierozumnie
o rzeczach cudownych dla mnie
których nie rozumiem.

Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić;
będę Cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! 
Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie,
lecz teraz moje oko ujrzało Cię.
Przeto odwołuję moje słowa
i kajam się w prochu i popiele.
  Księga Hioba 42, 3–6

Ci, co mówią: wina tragiczna – nie zauważają sensu tej Księgi; nakłada-
ją na nią pogańskie pojęcia i wyobrażenia. Skupiają się na słowach Hioba 
wypowiadanych w goryczy i cierpieniu, w nierozumieniu sytuacji, tracąc 
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98 z oczu, albo jako niewierzący – odrzucając, że owa Księga jest w i e l k ą 

o d p o w i e d z i ą. Zapewnieniem, że Bóg czuwa, wyjaśnieniem dla-
czego człowiek może doznawać niezawinionych cierpień, jak odbywa się 
próbowanie, że Bóg jest Sprawiedliwy, że należy mu całkowicie ufać – bez 
względu na okoliczności i wynikające z życiowego doświadczenia podpo-
wiedzi rozumu. Jest wskazaniem na przygotowane przez Boga Zbawienie. 
Otrzymujemy w tej Księdze także wiedzę o czynach i naturze szatana.

Pisząc o wypowiadaniu przez Hioba w cierpieniu słów goryczy, nie 
zamierzam poddać w wątpliwość jego sprawiedliwości. Pan Bóg prze-
mówił do Hioba i nazwał go swoim sługą, powiedział, że mówił o Bogu 
prawdę i, że spośród rozmawiających – jego prośby wysłucha.

Czyż nie chciałbyś/nie chciałabyś, by Bóg przemówił do ciebie? Nazwał 
cię swoim sługą? Znalazł sprawiedliwym, stwierdził prawdziwość twoich 
słów, wysłuchał cię, odpowiedział na pytania i pobłogosławił?

Nie ustawać w Wierze, nie załamać się, nie odrzucić, nie oskarżać Pana 
Boga, nie dać się wyprzeć z Prawdy, nie zwątpić, że Bóg jest Miłością…

Przez Księgę Hioba właśnie otrzymujemy naukę, by nie popadać w roz-
pacz, rezygnację, zwątpienie. By nie ustawać w wołaniu do Boga, w pyta-
niu. By nie zastygnąć.

Jesteśmy właśnie ustrzegani przed przyjęciem fałszywego obrazu 
Boga, który łatwo moglibyśmy wytworzyć sobie pod wpływem okolicz-
ności, patrząc z tego świata – jakoby Bóg skazywał nas na rozpacz, na 
załamanie, na zgubę.

Człowiek bywa doświadczanym, próbowanym, uczonym… Dopie-
ro straszne byłoby – nie wiedzieć tego! I to jest też dla nas oczywistym 
zapewnieniem o Bożej Miłości – nie chce naszego błądzenia, zguby!

Odpowiedź otrzymał nie tylko Hiob, ale i ludzkość, i na tysiące lat! 
Jakże więc nazywać Księgę Hioba: tragiczną? Jest dziełem Miłości, tro-
ski – zadbaniem, darem, nauką. Zatem: sytuacja tragiczna? Przeciwnie!

Tragizm to bezsens życia. Tragizm jest niepojętą, niewyjaśnialną zgro-
zą, bez wyjścia – nie do pojęcia z istoty rzeczy. A co jest niezrozumiałego 
w Księdze Hioba? Jest ona wielkim wyjaśnieniem właśnie. Ratowaniem. 
Zważywszy na starożytność tej Księgi widzimy, że Bóg uprzedza nią, ubie-
ga – ludzkie problemy z rozumieniem życia, świata, cierpienia. Uprzedza, 
by nie wymyślili tragizmu.

Tragedia, mówią, to nieuchronność klęski, katastrofy, śmierci. Czy Hiob 
poniósł klęskę? Czy szalejąc niczym tragiczny „bohater” - niszczył, raził, 
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99okaleczał, zabijał by wreszcie zginąć w rozdarciu, niepoznaniu prawdy? 

Nie. Niezachwianie wierzył w Boga, a gdy żona pobudzała go, by zbluź-
nił, odpowiedział: mówisz jak kobiety nierozumne (Księga Hioba 2,10). 
O, nie, Księga Hioba nie jest tragedią, nie jest księgą tragiczną. Hiob 
w strasznym bólu, straszliwie doświadczony, mimo zarzutów ze strony 
przyjaciół, trwał w Wierze, a dociekał czemu spadło na niego to wszyst-
ko. Hiob ukorzył się i wziął z w y c i ę s t w o  z Bożych rąk. To księga 
o prawdziwym bohaterstwie.

Pan Bóg jest Bogiem Prawdziwym, Sprawiedliwym i Miłosiernym, 
miłującym stworzenie, które stworzył.

Księga Hioba jest o Wierze. O tym, że Bóg w każdej sytuacji czuwa, 
wiernemu odpowiada. Jest o wytrwałości, o tym, by nie zwątpić, nie popa-
dać w rozpacz, nie odrzucić Wiary w Boga.

Już to, że otrzymaliśmy Pismo Święte jest oczywistym dowodem Bożej 
Miłości i tego, że tragizm nie istnieje – owszem sidła demonów tak, i ludz-
kie nieposłuszeństwo.

Gdy widzimy taki Boży porządek – taką opiekę, takie z a d b a n i e 
o  p o k o l e n i a, jakże mielibyśmy mówić o tragedii? Zaiste – trzeba 
by zwątpić. Albo nie uwierzyć, ale jakże tu nie uwierzyć?

Całe Pismo Święte jest zaprzeczeniem tragizmu. Jest Prawdą, daniem 
sensu życia, wskazaniem co czynić. I będąc Żywym Słowem Boga – prze-
mienia ludzi wykonując w nich swoją pracę.

Tragizm to rozpacz i beznadzieja, bezsens życia, twierdzenie jakoby 
nie było odpowiedzi i ratunku. Z idei tragizmu wynika jakoby Pan Bóg 
igrał nami, nie dbał o stworzenie, jakoby miał zamiłowanie w doprowa-
dzaniu do rozpaczy i zatracaniu. Jakże więc łączyć tragiczność z chrze-
ścijaństwem? Jak wtedy rozumieć słowa, że Bóg jest Miłością? Bogiem 
porządku?

Przekonanie o istnieniu nieprzezwyciężalnych konfliktów wartości 
prowadzących do zguby, więc o tragiczności ludzkiego życia – wynika 
z nieznania prawdy, z niepoznania Boga. Owszem, na ziemi jest zło, nie-
wiara, odstępstwa, zagubienia – ale B ó g  n i e  u c z y n i ł  z a s a -
d ą  ś w i a t a  polowania na człowieka i takiego znęcania się nad nim, 
by oszalały z bólu ginął śmiertelnie rozdarty bez ratunku.

Tragizm – to obraz Boga jako nie kochającego ludzi. Taki zarzut wobec 
Tego, Który swoje umiłowane Dziecko dał w ofierze, by ratować ludzi?!

Ten, Który mówi, aby nie rozpaczać – jakoby doprowadza do rozpaczy?
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Pojęcie tragizmu jest przypisaniem Bogu samemu tego, co jest wyni-
kiem grzechu, niepoznania prawdy, wielobóstwa, bałwochwalstwa. Dzia-
łania szatana.

Po cóż by było życie – gdyby człowiek miał z założenia ginąć bez ratun-
ku i sensu. Byłoby to w sobie zaprzeczone: cud życia i jego bezsensowne 
dręczenie, zatracanie. Cud życia, ot po nic i donikąd.

I czyż istnieje bohaterstwo bez celu? Pusty heroizm? To sprzeczność.
Tragizm jawi się pasującym do teorii ewolucji, która jest głoszeniem 

jakoby śmierć i wzajemne pożeranie się – były życiostwórcze.
Pan Bóg uczy nas o przyczynach i skutkach – od pierwszej sprawy, gdy 

to mówił Adamowi, by nie jadł owocu z drzewa wiadomości dobrego i złe-
go – bo w dniu kiedy zje z niego umierając umrze. Dzieje Izraela opisa-
ne w Piśmie Świętym są taką nieustanną lekcją z wieloma przykładami: 
jakie postępowanie – jakie jego następstwa. Także w księgach Nowego 
Testamentu otrzymaliśmy takie pouczenia.

Grzeszyć – nie rozumiejąc, nie rozpoznając, że się grzeszy, żyć tak, to 
byłaby potworność prowadząca w piekło – po cóż istniejąca? Błogosła-
wieństwo Bożego Słowa.

2
Jest w Księdze Hioba – wskazanie na Zbawiciela. Niezwykłe, z taką Wiarą, 
pewnością, tak wprost, dosłownie wypowiedziane:

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje,
i że jako ostatni nad prochem stanie!
Że potem, chociaż moja skóra
jest tak poszarpana,
uwolniony od swego ciała będę
oglądał Boga.
Tak! Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go
nie kto inny.
Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc.
  Księga Hioba 19, 25–27

Tragedia to przecież pewna zguba, beznadziejność, przekleństwo. 
A proroctwa o Chrystusie, o Zbawicielu, tak cudownie wszelki tragizm – 
oddalają, znoszą!
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Wskazaniem na Pana Jezusa są także imiona córek Hioba. Córek, które 
dał mu Bóg zamiast tamtych, które zginęły z powodu grzechu. Gołąbek – 
„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się 
niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął 
na nim”. Według Mateusza 3, 16. Miły Zapach – wonią przyjemna Bogu 
były składane mu ofiary: „Potem Mojżesz spalił całego barana na ołta-
rzu. Jest to ofiara całopalna, woń przyjemna, ofiara ogniowa dla Pana, 
tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi”. Ale ponieważ jest „rzeczą niemożli-
wą aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy” – mocą Woli Bożej 
Wierzący są uświęceni przez „ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na 
zawsze” – o tym w rozdziale 10 Listu do Hebrajczyków. Imię Miły Zapach 
wskazuje zatem na doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Flakonik Do Pachni-
deł – „A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział 
przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku 
nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała ole-
jek na głowę jego”. Według Marka 14,3.

Spotkałem się z takim gorzkim, z przekąsem, komentarzem na temat 
owych imion – z uwagi na straszliwy los dzieci, które zginęły i na doświad-
czenie Hioba. Ale te imiona, zaledwie parę słów, wyrażone nimi proroctwo 
o Chrystusie (!), wskazanie na Pana i Jego Dzieło – daje Wierzącym pojąć 
różnicę między tamtymi dziećmi, które zginęły, a tymi, które Hiob otrzy-
mał. Zarazem ukazuje, co w życiu Hioba zostało dokonane. Naprawdę: 
nie miejsce tu na sarkazm i przekąs. I gorycz.

Dzieci Hioba nie zginęły niewinnie, niesprawiedliwie – to trzeba pod-
kreślić! Jacek Kaczmarski śpiewał w jednej ze swych piosenek o „niewin-
nych dzieciach Hioba” – to straszny: błąd? Zarzut?

Jeśli burzą się w nas myśli i serce – cóż one takiego mogły zrobić, te 
dzieci – ucztując, że spotkał je tak straszny los, spadł na nie taki kata-
klizm, „zginęły tragicznie” – choćby wydawało się nam to okrucieństwem, 
pamiętajmy: Bóg nie myli się, jeśli dopuścił, by tak uczyniono – nie wnio-
skujmy pochopnie, nie oburzajmy się. Prośmy o pokój, o Łaskę zrozumie-
nia, pytajmy. To jest droga do Prawdy, to, a nie filozofowanie.

Przypomniała mi się sytuacja zupełnie inna,proszę jej wprost nie 
odnosić do sytuacji dzieci Hioba, sprawa synów kapłana Heliego, któ-
rzy dopuszczali się grzechów strasznych, za czym nastąpiły wydarzenia 
wstrząsające dla całego Izraela, ze śmiercią ogromnej ilości Izraelitów 
i z widocznym niesłychanym śladem w historii Zbawienia: Skrzynię Przy-
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mierza zagarnęli poganie. Pan Bóg powiedział Heliemu: „Ty zaś cenisz 
synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich 
ofiar Izraela, mojego ludu?” Pierwsza Księga Samuela 2, 29. Jeszcze raz 
proszę nie łączyć tych dwu sytuacji – Hiob był sprawiedliwym. Przypo-
mniałem w tym miejscu postacie Heliego i jego synów, bo na tym przy-
kładzie widzimy do jak straszliwych skutków doprowadza zło czynione 
pod osłoną autorytetu. 

Przyjrzyjmy się uważnie sytuacji dzieci Hioba:

A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić; 
wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. 
Myślał bowiem Job: może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga 
w swych sercach; tak czynił Job zawsze. 
    Księga Hioba 1,5

Dzieci Hioba były świadome tego, co czynił ich ojciec, były obecne 
przy składaniu ofiar, a jednak nie opamiętywały się, nie zmieniało to ich 
serc! Gdy człowiek zatwardza swoje serce, nie zmienia swojego postępo-
wania, utwierdza się w poczuciu bezkarności, traci powoli odróżnianie 
zła – to, co powinno nim wstrząsać, na myśl o uczynieniu czego powi-
nien drżeć – staje się niczym takim, ot… Dokąd taki człowiek zmierza, co 
gotów jest uczynić?

Dzieci Hioba zginęły – ucztując – nim Hiob złożył za nie całopalenia, 
ofiarę przebłagalną za grzech. Gdy mówi się o „niewinnej śmierci dzieci 
Hioba”, o „niewinnych dzieciach Hioba”, o „tragicznej śmierci dzieci Hio-
ba” – mówi się nieprawdę, podważa naukę w Księdze zawartą, podważa 
Bożą sprawiedliwość. Pieczętuje się złe uczucia, złe odczuwanie, wpro-
wadza do Prawdy pogańskie pojęcie – nie tylko: wyraz. Ducha.

2
Człowiek – mąż „nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego” – 
zostaje poddany działaniom szatana, który go oszczerczo oskarżył, pomó-
wił i straszliwymi sposobami dążył do tego, by go złamać: doprowadzić 
do odstępstwa, zbluźnienia, do buntu w rozpaczy i udręczeniu, do zatra-
cenia. I szatan ponosi porażkę. Ta sytuacja wskazuje na Chrystusa, także 
i w tym, w jaki sposób szatan zostanie pokonany: przez posłuszeństwo 
Bożego Syna – Bogu Ojcu.
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Bóg czuwa. Dopuszcza próbę, określa jej warunki. Prawda zostaje 
utwierdzona. Szatan ponosi porażkę, jego kłamstwo zostaje ujawnio-
ne, nie triumfuje nad człowiekiem. Ujawnione oszczerstwo nazywa 
oszczercę. Ujawniona jest jego natura. Księga Hioba więc także i w tym 
jest zaprzeczeniem, przeciwieństwem tragedii.

Oto oszczerca okazuje się: oszczercą. Oto jego świadectwo o sobie. 
Bóg mówi prawdę – szatan kłamie. Fałszywie oskarża, sprawia ogrom 
cierpień. Oto on – przyłapany: diabolos – oszczerca, szatan – przeciwnik. 
I  t e r a z  jakże stara się to świadectwo o sobie zakryć, tę Księgę wypa-
czyć. Jest zaatakowana z taką zajadłością, jej oczywisty, wprost wyrażony 
sens – jest przeinaczany w oskarżenie Boga!

Szatan atak przypuszcza w szkołach, przy pierwszych przebłyskach 
świadomości człowieka, gdy tylko człowiek otworzy oczy, gdy dojrzewa 
by pojmować. Jest i pilnuje: abyś tylko nie pomyślał/a, że Księga Hioba 
mówi o szatanie – że jest oszczercą, sprawcą wszelkiego zła. Że ostrze-
ga przed nim, pokazuje jego naturę – z chęci zniszczenia sprawiedliwe-
go wymordował i podjudził do mordu i grabieży. Pobił ludzi, zwierzęta, 
poniszczył, osaczył, zadał ból, nie wahał się rozdzierać i pchać w rozpacz, 
by zatracić, zgubić człowieka. Rzucił jednych na drugich…

Oczywiście chce on zaciemnić Księgę Hioba, zasłonić jej sens, sfałszo-
wać: „to tragedia, to Bóg tak robi, taki świat stworzył, stworzył go takim – 
to On. I teraz trzeba się buntować i ginąć w konwulsjach i strasznych 
okolicznościach. Bunt jest szlachetny i jest moralnym zwycięstwem. Zza 
grobu. To oczyszcza i to jest piękne”. Jakże mu się udało wmówić, że to 
jest piękne! Jakże pięknie wije się dżdżownica nabijana na haczyk. Co za 
przeinaczenie! Działa tak, by zakryć wykładnię swojego imienia – prze-
ciwnik, oszczerca, oczywistą swoją kompromitację, odsłonę ukazującą 
jego, który tak bardzo wolałby zostać anonimowy, ot literacką postacią, 
bajkową: na kurzej łapce albo na kopytku, w trójkątnym kapelusiku… 
–„Ha, ha, no, idźmy oglądać dance… To, że świat pełen jest konających, 
rozpaczy, szaleństwa – to Bóg tak stworzył, te historie w Biblii to mity. No, 
włączaj telewizor, odpalaj gierkę, szkoda czasu…”

2
Jak w ogóle można zestawiać, zestawiać równorzędnie i równoprawnie 
mityczne tragiczne opowieści z Księgą Hioba, w ogóle ze Słowem Bożym. 
Tak być nie może! I tak – nie da się. To jest bluźniercze, a zatem także nie-
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rozumne. Patrzymy na rzeczy rozłączne, nieprzystawalne, nie spotykają-
ce się ze sobą, obce, przeciwne, z których Pismo Święte Żywym Słowem 
Boga Żywego, Słowem Życia, za które nie sposób przestać dziękować. 
A mity to zwiedzenia. Nie ma tu miejsca na dyskusję, nie wolno mitów 
nakładać na Boże Słowo. Nie wolno zestawiać jako „koncepcji”. Zestawia-
nie mitu o Edypie i Księgi Hioba jest sugerowaniem, jakoby Boże Słowo 
było mitem. Tak nie wolno, to jest sprawa Zbawienia. Mit i Słowo Boże 
nie mają punktów stycznych, nie ma w nich odniesień. Można jedynie 
i wyłącznie – mity nazwać, określić, sklasyfikować Słowem Bożym: mity to 
pogaństwo, zwiedzenie, kłamstwo. Inna „relacja” nie jest prawdą. Nie ma 
wspólnego mianownika. Analizować Słowo Boże z pomocą demonów?

Jest Bóg – nie ma tragizmu!
Gdy w starożytnych tragediach, mitach mowa jest o bogu – to o kim? 

O bożkach.
Gdy o „bohaterach tragedii” mówi się, że to ludzie wielcy, szczególni, 

to mówi się podług miar pogaństwa, mówi się o tym, co jest wielkością 
i szczególnością w oczach tego świata.

Nie wolno i nie da się przenosić wierzeń do Wiary, zwiedzeń na Zba-
wienie. Bóg jest Bogiem porządku – co jest złem, grzechem to i rozu-
mowo, myślowo, w jakikolwiek sposób nie łączy, nie godzi się z Prawdą. 
Kłamstwo z prawdą są rozłączne. Prawda niweczy kłamstwo. Jeśli ktoś 
nie widzi tego, to nie dlatego, że tak nie jest, ale że nie widzi.

Starożytni tworzący tragedie żyli w bałwochwalstwie i doznawali jego 
skutków. Zatem to, co tworzyli było d r a m a t a m i  o  s k u t k a c h 
w i e l o b ó s t w a, bałwochwalstwa, więc n i e  s ą  t o  t r a g e -
d i e (!). Nie powinni byli upajać się potwornością, ale spalić bałwany, 
zburzyć świątynie, zaprzestać dionizjów i wołać do Żywego Boga.

Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można jest dla nich jawne, 
gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to 
jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia 
świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic 
nie mają na swoją obronę, dlatego, że poznawszy Boga nie 
uwielbili Go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia lecz 
znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce 
pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się 
głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy 
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przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, 
czworonożne zwierzęta i płazy. 
  List św. Pawła do Rzymian 1, 19–23

I pomyśl proszę – ludzie tamci nie mieli Słowa Bożego. A dziś, gdy 
Biblię w tej części świata każdy ma w zasięgu ręki, sięgać po tamte zbłą-
dzenia, upajać się nimi i ogłupiać? Brudzić? Urągać Bogu?

S P R AWA  „ N I E W I N N E G O  B A ŁWO C H WA LC Y ”.

Bohater tragedii antycznej czcił bożki, składał im ofiary, kierował się 
wróżbami, żył w świecie bałwochwalstwa, wielobóstwa, prostytucji świą-
tynnej, mężołożnictwa, pedofilii… I oto z pozycji Wiary w Boga, pośród 
chrześcijaństwa, mówi się (uczy!) o niewinności tego bohatera. I jeszcze 
na podstawie tego formułuje się zarzuty wobec Boga! To straszny zamęt, 
tak głosząc, tak ucząc, czyni się nieobliczalne szkody.

S P R AWA  „ S Z L A C H E T N E G O  B U N T U ”.

Uznanie nieposłuszeństwa za moralną wielkość, za piękno – chwieje 
wiarą i zaufaniem Bogu, przekręca uczucia. Jak, będąc tak urobionym, 
na przykład – przechodzić próbę?

Najbardziej charakterystycznym tematem tragedii 
romantycznej był bunt przeciw zniewoleniu i wynikający z niego 
wybór zła jako jedynego źródła wolności lub zbrodni, jako 
narzędzia walki o nią. 
    Encyklopedia szkolna

„Wielkość moralna buntu” była i jest rękojmią rewolucji: trzeba zabić 
tych złych i urządzić życie po naszemu. Potem trzeba dręczyć i mordo-
wać – by uformować idealne społeczeństwo…

To jest czytelne – ale idea obywatelskiego nieposłuszeństwa – ta już 
wydaje się całkiem w porządku.

Bóg uczy nas, by być posłusznym władzy. Modlić się za ludzi sprawują-
cych władzę – oby prowadził ich Bóg. Oby nawracali się. Oby byli uczciwi, 
mądrzy, sprawiedliwi.

Gdy Pan Jezus mówił o posłuszeństwie władzy – Judea była prowin-
cją Rzymu.
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Od idei obywatelskiego nieposłuszeństwa trzeba odróżnić, oddzie-
lić wyraźnie sytuację, gdy człowiek zmuszany jest postąpić wbrew Woli 
Bożej, wbrew Wierze.

Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was  
słuchać aniżeli Boga? 
   Dzieje apostolskie 4, 19

Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi. 
   Dzieje apostolskie 5, 29

Należy zdecydowanie od tragizmu i tragiczności oddzielić, odróżnić, 
odkreślić męczeństwo. Nie śmiem pisać o męczeństwie.

Jeszcze fragment hasła z Encyklopedii szkolnej:

Konflikt tragiczny „zazwyczaj polega na niemożliwości 
dokonania wyboru między racjami o równej wartości czy 
mocy (np. honor a miłość), co praktycznie prowadzi bohatera, 
najczęściej człowieka szlachetnego i bezkompromisowego 
do ostatecznej klęski życiowej lub śmierci; jego bunt przeciw 
nieuchronności woli wyższej jest daremny, przynosi mu jedynie 
cierpienie budzące grozę i współczucie odbiorcy. Unicestwienie 
bohatera często nie niweczy jednak jego ostatecznego 
zwycięstwa w sensie moralnym.

Przepraszam – jak rozumieć to hasło? Człowiek ma być zwycięzcą – 
mimo Boga? Ma odnieść m o r a l n e  zwycięstwo nad Bogiem? Z powo-
du krzywdy swojej – więc Bóg krzywdzi? Widzowie mają wyjść z teatru 
z przeżyciem, przeświadczeniem, że Bóg postępuje z człowiekiem nik-
czemnie? Bohater szlachetny – Bóg nie? Człowiek ma nad Bogiem trium-
fować zza grobu? Bóg niesprawiedliwym? Nie może to być.

Uznanie buntu za dobro, za coś dobrego, właściwego, to jakoby Bóg 
był wrogiem człowieka. Zaprzeczenie Wiary, zaprzeczenie Ofiary Jezu-
sa Chrystusa.

Człowiek Wierzący modli się i problemy przedkłada Bogu.
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Jeśli się przyjmie, uwierzy, że „nieprzezwyciężalne konflikty równych, 
równowartych wartości są cechą życia” i że w takich konfliktach jedna 
z tych wartości musi zginąć, to jest otwarcie drogi dla wszelkich rewolucji. 
Znaczy to, że rzeź jest nieunikniona, więc właściwa. Dobra? Tragizm jest 
przekonaniem o niewytłumaczalności świata, założeniem niemożności 
zrozumienia. Jest kłamstwem.

Czy można oczyszczać się kłamstwem? Czy przeżywanie czyjejś nie-
uchronnej zguby jest oczyszczaniem? Takie przekonanie o oczyszczającej 
roli usidlenia, to pułapka do potęgi. Każdy wybór klęską? – to powinno 
budzić przerażenie, skłaniać do wołania o ratunek – nie koić i usypiać! 
Patrząc jak człowiek zdesperowany, rozdarty wewnętrznie, ugodzony jak 
najboleśniej wije się na ościeniu i ginie – można przeżyć wstrząs, wzruszyć 
się, współczuć – ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwym oczyszcze-
niem, odpuszczeniem grzechów, narodzeniem na nowo z Ducha Świę-
tego. Katharsis to idea pogańska, kłamstwo o oczyszczaniu – oczyszcza 
tylko Pan Jezus Chrystus.

Człowiek, bywa: czuje się spełniony w braku odpowiedzi. Znam takie 
uczucie na przykład z lektury „Procesu” Franza Kafki. Zastygnięcie w cier-
pieniu o smaku uleczenia. Człowiek zatrzymuje się i napawa tym bólem. 
I wstrząsem: „tak, nie ma odpowiedzi”! I przeżywa to jako odpowiedź. Brrr, 
to wstrętne. Powinno być to nieznośne, przerażające, powinno odstręczać, 
a staje się satysfakcją. To jest wypalanie pragnienia Prawdy – przecież 
nieprawdą jest, że nie ma odpowiedzi. Jest Jezus Chrystus, Zbawiciel – 
ten który Ratuje.

Idee wywiedzione z pogaństwa są całkowicie obce Wierze. Tworzenie 
cywilizacji opartej na połączeniu antyku z chrześcijaństwem jest złem. 
Usiłują w Zbawienie wpisać to, od czego Bóg Zbawia. Sięganie do pogań-
skich idei jako źródła wiedzy o duszy, Bogu, ratunku – jest złem. Pismo 
Święte jest całkowitą, kompletną wiedzą o Wierze, Życiu i Zbawieniu.

Czekając na nich w Atenach, oburzał się Paweł w duchu swoim na widok 
miasta oddanego bałwochwalstwu. (Dzieje Apostolskie 17,16). Z tego wła-
śnie bałwochwalstwa uczyniono podstawę cywilizacji. Tym właśnie chce 
się czytać Słowo Boże!

„Ale – powiedzą – któż w to wierzy! Przecież wiadomo, że to mity-  
-bajki”. Spójrz – kultura jest tym przesiąknięta, od kwestii najważniej-
szych, dotyczących Boga, Wiary, życia i śmierci. Tak zwane wartości, ich 
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hierarchie, ideowe i życiowe wybory, pragnienia, wrażliwość, uczucia. 
Konflikty tragiczne w medycynie, w polityce; zamiast wołania do Boga: 
co zrobić?! – filozofie, etyki, poglądy, systemy prawne, strategie, teorie 
gier, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, psychologie, sztuka 
wojny… Bóg nie odrzuca tych, którzy do Niego przychodzą. Problem 
czy się Wierzy. 

– Dziecko ci okaleczają! 
– Co mówisz? Jest w swoim pokoju, odrabia lekcje! 
– No właśnie. 
Ale czy rodzice dojrzą to – nawet zaglądając w podręczniki? Przecież 

sami tak są tym nasyceni, urobieni, przesiąknięci. Siedzą przed telewi-
zorami, czytają gazety… Większość tego, co oglądają jest zbudowana 
według zasad wywiedzionych z mitów i tragedii, wpaja pogańskie myśle-
nie, odczuwanie: oto człowiek zmaga się z przemożnymi siłami, oto tra-
giczne dzieje wielkich bohaterów (jako idea, wzór, sposób wzbudzania 
i prowadzenia uczuć, budowania akcji: prolog, zawiązanie, rozwinięcie, 
perypetia, katastrofa…). Oto odwieczne pytania bez odpowiedzi, które 
zadaje sobie ludzkość”. Tragedie, tragizm, tragiczność są w wiadomo-
ściach i programach przyrodniczych, w kreskówkach i w reality show’s, 
w hollywood i w teatrze telewizji, w romansach i kryminałach, w seria-
lach i grach komputerowych, w audycjach historycznych, teleturniejach, 
krzyżówkach i komiksach, w operach i reklamach, w medycynie i filolo-
gii; Szekspir, Corneille, Pascal, Racine, Goethe, Schiller, Hölderlin, Hegel, 
Schelling, Byron, Schopenhauer, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Kierke-
gaard, Hebbel, Wagner, Marks, Dostojewski, Ibsen, Strindberg, Nietzsche, 
Freud, Maeterlink, Scheler, Kafka, Jaspers, Sartre, Beckett, Genet, Ionesco, 
Camus, Bergmann… W jak ogromnej mierze to, co nazywamy kulturą, 
cywilizacją, myślenie o życiu, człowieku – ukształtowane są przez tra-
giczne – idee, sposoby, uczucia, wrażliwość… Zatem: bajki? Zatem: któż 
w nie wierzy?

Rodzice – czy mogą ustrzec, ratować swoje dzieci, gdy sami znajdują 
się pod tak przemożnym wpływem? Oto filary cywilizacji – jak stanąć 
wobec tego potężnego wmówienia? Przemóc idee „geniuszy”?

Są ludzie, którzy toczą spory o to, by w szkolnych klasach wisiały krzy-
że, a dzieci pod nimi zgłębiają helleńską mojrę…

Ludzie, bywa, modlą się, by dziecko dobrze się uczyło w szkole, by 
miało dobre wyniki. Ale c z e g o  ono ma się dobrze uczyć?! Ci modlący 
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się mogą później, w efekcie, wątpić czy Bóg w ogóle wysłuchuje próśb – 
skoro dziecko „mimo modlitw jednak słabo się uczy”. Można uwie-
rzyć, że „sytuacja człowieka jest jednak tragiczna, jest zostawiony sam 
sobie, osamotniony, bez pomocy, a Bóg nie odpowiada i nie wysłuchuje”. 
Można pomyśleć: „a więc jednak w szkole prawdy uczą: ludzka egzy-
stencja jest tragiczna. A dziecko po prostu nie chce się uczyć! Albo coś 
z nim nie tak, chore jakieś? Krnąbrne? Leniwe?” I nauczyciele, rodzice 
wywierają presje i stwarzają zachęty, stosują psychologiczne chwyty, 
wprowadzają konkurencję, rozbudzają ambicje, „rozsądnie” z miłością 
i troską argumentują: przecież trzeba się uczyć, to dla twojego dobra. 
Załatwimy korepetycje… Mają więc dzieci popełniać samobójstwa, by 
nie zawieść rodziców – przecież kochanych! I dla własnego dobra! To 
są straszne rzeczy. Łzy w oczach.

A gdy zaprowadzą dziecko do psychologa – tam już są: król Edyp (przy-
szedł z Freudem), konflikt tragiczny i katharsis. Pan Jezus Chrystus raczej 
nie wydaje się tam konieczny do leczenia dusz.

Słowo Boże przedstawiane jako jedna z koncepcji, podważane, zaprze-
czane… – popychanie w rozpacz, w szaleństwo.

2
– Dlaczego wydarzyła się taka tragedia?! 

Wróć. Nie: tragedia. I nie: wydarzyła się. Jak ci odpowiedzieć?
Czemu dopuścił Bóg tę katastrofę, ten wypadek, to straszne wydarze-

nie, tę wstrząsającą… No właśnie, dlaczego to słowo: tragedia – tak nam 
pasuje, tak w ludzkim poczuciu: najwłaściwiej oddaje to, co czują, ten 
stan duszy, ten charakter sytuacji…

Przyjrzyj się, co czujesz, co myślisz – gdybyś miał powiedzieć „ależ kata-
strofa, straszna, wstrząsająca”, albo o tym samym wydarzeniu: „tragedia”.

Gdy powiemy: tragedia – zastygamy, zamieramy; jest to zamykające. 
Hieratyczny ból. Odczucie właściwości, odpowiedniości, odczucie, że to 
określenie jest na miejscu. Skoro tam leżą porwane płaty ciał, rozszar-
pane, powalane, spalone – słowo tragedia, zda się, wnosi odpowiedni 
ton. Szlachetność, godność, poruszenie, moralna wielkość. Ale te słowa 
znaczą w tragedii: bunt, zatwardziałość serca, zaślepienie, zbrodnia, nie 
przyjecie ratunku od Boga, pycha, upojenie ginięciem w kłamstwie (!) – 
uznane za oczyszczenie. Zwiedzenie, „piękno zguby”. Kłamstwo o Bogu, 
fałszywy obraz życia, świata, człowieka.
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Czy to chce, czy to zamierza powiedzieć człowiek mówiący w jakichś 
straszliwych okolicznościach – „tragedia” – ? Nie. Ale, że człowiek jest 
igraszką, i że na to nie ma odpowiedzi – już tak.

Z kolei czy to, co w Prawdzie, w Wierze nazwane jest godnością, boha-
terstwem, szlachetnością, czystością, wielkością – w tych jakichś założo-
nych, domniemanych straszliwych okolicznościach – byłoby na miejscu? 
Byłoby prawdą? Czy byłoby prawdą o śmierci synów Heliego? Byłoby 
prawdą o śmierci dzieci Hioba? 

A więc: tragedia? Czy: katastrofa, wypadek, straszne zdarzenie.
Człowiek wstrząśnięty, poruszony, rad by oswoić, nadać sens – ale 

raczej po swojej myśli. Właśnie: n a d a ć  sens – nie: przyjąć.
Niech to będzie skoro jest tak straszne, tak wstrząsające – ku dobre-

mu. Opatulić, ubrać w heroizm.
Człowiek cierpi – przeciwnik jest bezwzględny.
Człowiek dowiadując się o czymś strasznym lub widząc coś strasznego, 

jest poruszony, wstrząśnięty i właśnie te chwile gdy „traci rozum”, „odcho-
dzi od zmysłów”, gdy „czuje, że już nie wytrzyma” – są dla przeciwnika 
okazją, by manipulować, usidlić.

Człowiek w strasznym stanie, udręczony, łatwo przyjmuje co mu się 
podsunie ubrane w pozór pomocy. Więc jeśli leżą powalane szczątki, jeśli 
odór, koszmar – chętnie przyjmiemy, że jest w tym doniosłość, moralna 
wielkość, wzniosłość. 

Czy używa się nazwy wypadek, zdarzenie, katastrofa, czy tragedia 
(także: zbrodnia), mówi się o ofiarach. W określeniu tym jest (między 
innymi) założenie niewinności. Ofiary są niewinne. Gdy więc mówi się 
o „ofiarach tragedii”, w y p o w i a d a  s i ę  już, że na pytanie: czemu? – 
nie ma odpowiedzi i, zarazem, że ludzie ci ponieśli śmierć niewinnie.

„Co za tragedia!” = Nie do pojęcia. I niezawiniona. Tak myśląc, jaki 
ruch można zrobić dalej?

Tragedia – cóż pozostaje człowiekowi: zwieszenie rąk. Odpowiedzi 
nie ma – po cóż pytasz?

Gdy nie ma odpowiedzi – pytania stają się tylko figurą.
Czy to jest pytanie prawdziwe? Z rzeczywistym, realnym oczekiwa-

niem odpowiedzi? Prawdziwe z wiarą wołanie? Czy, również szczere, ale 
z przeświadczeniem, że i tak odpowiedzi nie będzie… „Czemu?” – rezygna-
cji, „czemu?” – tragiczne, czy: „czemu?” – prawdziwa, realna, rzeczywista 
prośba o wyjaśnienie – jak Hioba!
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Nie wiemy: czemu? – ale jest godność, jest niewinność i jest sens. Jest 
on taki: Bóg wie, nie pytajmy nawet, i tak nie pojmiemy.

A więc „uspokaja” to: pozwala zastygnąć w bólu.
Jeśli nie wiadomo czemu – to pozostaje z wolna żyć ku śmierci. Snuć 

sobie swoje życie.
„Po śmierci wszystkiego się dowiemy”. Zaraz, ale po co w takim razie 

życie?
Gdy zastyga się w bólu, goryczy – jak żyć na chwałę Boga? Myśląc: 

„cóż mi zrobił?”
By pocieszyć się i jakoś zamknąć sprawę – ludzie mawiają: „Pan Bóg tak 

chciał”. Ale czy chciał? Czy to prawda? Przypomnijmy z Księgi Jeremiasza:

I powiesz im to słowo:
Moje oczy zalewają się łzami
dniem i nocą, bez przestanku,
gdyż wielką klęską została
dotknięta panna, córka mojego ludu
ciosem bardzo bolesnym
  Księga Jeremiasza 14, 17

Wiemy, co było przyczyną tej klęski, tego ciosu.
Strasznym jest, pocieszać się kłamstwem o Bogu.
Jakoby to, co się stało to jest sprawa Pana Boga.
Gdyby co Bóg czyni, co dopuszcza, było poza ludzkim pojmowaniem, 

za co miałaby być kara lub nagroda. I jaki byłby sens słów: „doświad-
czajcie…” Albo słów: „człowiek nie jest próbowany ponad siły.” Jaki byłby 
w ogóle cel i sens życia? Bóg jest Miłością.

Człowiek niejako usprawiedliwiony, więc „uspokojony”. Jakby co – 
powie „przecież kto to mógł wiedzieć?!” Ale to jest „lewe zwolnienie”. Bo 
po co otrzymaliśmy w takim razie Pismo Święte. Księgę Hioba. Wiemy 
z Pisma, że człowiek bywa doświadczany, próbowany, karcony, prowa-
dzony, karany. Może być kuszony, atakowany przez szatana. I są: ofiara, 
męczeństwo… Czy tę wiedzę otrzymaliśmy – by nie wiedzieć? Jeżeli uwa-
żamy, że to, co spotyka w życiu człowieka jest nie do pojęcia, niezrozumia-
łe; któż może pojąć jaki to ma sens – to znaczy, że Bóg czyni bez sensu? 
Doświadcza ponad siły? Bawi się człowiekiem? Lekceważy ludzi? Przeni-
gdy! Komu zależy na tym, by nie było sensu i by była rozpacz?
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To, że ludzie czegoś nie wiedzą, nie rozumieją, nie otrzymują (?) nie 
znaczy zawsze, iż dlatego, że to przekracza ludzką zdolność pojmowania, 
że jest to niezrozumiałe czy niepoznawalne. Bo czy człowiek d o j r z a ł, 
by wiedzieć? Albo jeśli z tej wiedzy wynikałyby jakieś konsekwencje, 
obligacja, odpowiedzialność – czy to udźwignie? Czy gotów jest by to 
udźwignąć? Czy zatem nie sprowadzi to na niego zguby?

A gdy ktoś pełen kłamstw – naoszukiwany, formułuje z nich pytanie, 
jakże na nie odpowiedzieć? Trzeba zacząć od podstaw. Bo czyż otrzyma-
nej odpowiedzi nie sprowadzi do nieprawdy, w której tkwi? Nie będzie 
jej „czytał” tą nieprawdą?

Czytaj Pismo Święte. Módl się o dar rozumienia. Jak inaczej pojmiesz 
Życie?

Dlaczego ludzie m a j ą  p o c z u c i e, że słowo tragedia wyraża, 
nazywa stany, uczucia, doznania człowieka dotkniętego jakimiś nagły-
mi, strasznymi zdarzeniami? – Uczucia tych ludzi są kształtowane przez 
kulturę, cywilizację zbudowane na pogańskich kultach.

Termin tragedia – nie ma odpowiedniego zastępnika w chrześcijań-
stwie. Słowa lub słów, których można by używać zamiennie. Bo tego, co 
słowo to oznacza (desygnuje), nie ma w chrześcijaństwie.

2
Spotkałem się ze zdaniem, że słowo tragedia weszło do potocznego języ-
ka i znaczy już po prostu: jakieś poruszające przeżycie, zdarzenie wstrzą-
sające, katastrofa, w której zginęli ludzie.

Tragedia (…) 
2. Wielkie, wstrząsające przeżycie, budzące rozpacz, 
nieszczęście.  
 
Tragiczny (…) 
2. Budzący uczucie grozy i rozpaczy, wyrażający te uczucia. 
3. Pełen nieszczęść, smutków, wstrząsający, straszny. 
 
Tragizm (…) 
2. Splot nieszczęśliwych wydarzeń, okoliczności stwarzających 
sytuację bez wyjścia. 
   Słownik wyrazów obcych PWN
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Rzeczywiście tak się stało, ale to pierwsze, podstawowe znaczenie 
owego słowa jest nadrzędne, żywe i „rozwijane” – jako ideologia, jako 
praktyczne sposoby władania ludźmi, kształtowania ich, uwodzenia, 
więzienia (na przykład hollywood). I owo pierwotne znaczenie jest bezpo-
średnim odniesieniem, „zapleczem ideowym” użycia potocznego, określa 
je, kształtuje. I jak to widać w wyjaśnieniu potocznego znaczenia słowa 
tragizm, jest światopoglądem, filozofią, przedstawieniem świata i życia 
wprost ukorzenionym w prastarym demonizmie. „Splot okoliczności 
w sytuację bez wyjścia” – to wprost: mojra, parki. Stare sidła, w których 
zginęły i giną miliardy dusz. 

Tragedia, tragizm utwierdzone naukową teorią, wrażeniem głębokiej 
refleksji, zdają się godnym uwagi i szacunku odkrywaniem, badaniem, 
nazywaniem spraw najważniejszych, ostatecznych.

Oczywiste szatańskie usidlenia, przez tysiące lat urobione, ubrane 
w pojęcia, utwierdzone, zdają się prawdą o życiu. Nie: mniemaniem giną-
cych, ale prawdą: „życie jest tragiczne, życie jest tragedią”. To desperuje. 
„Nic nie można, nic nie wiadomo, i tak po mnie!”
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Ludzie wikłają się w idee, pojęcia „naukowe”, mnożą aparat i metody, 
w przekonaniu o „świeckiej mądrości”, którą w końcu przegrodzą drogę 
zguby. To też: fałszowanie pojęcia nauki. Istnieją duchy, szatan i jego 
demony – wykreślając te fakty i te słowa, nie da się powiedzieć prawdy 
o życiu.

„Osobowo istniejące zło!” – już słyszę ten śmiech – „bajki zupełne!” Ale 
pożałowania godną naiwnością jest właśnie nie wiedzieć i nie widzieć 
tego.

2
Gdy wypowiada się słowo, nie znaczy to tylko: oto wydobyłem z siebie kil-
ka dźwięków. Bo jest to stwierdzenie, pytanie, wołanie, prośba… Są w tym 
zamysł, uczucia, myśli, wiara (lub nie), przekonanie, idee, widzenie, ton, 
barwa, temperatura… Duch.

Czy Duch Święty ma wypełniać pogańskie figury?

2
Nieraz myślimy: jak to jest, że tym, którzy idą w zło – wiedzie się. O, przy-
łapmy się, jakiż oksymoron, prawda? Przecież jeżeli w zło – to czy jest to 
powodzenie? Jeśli ktoś idzie w zło – szatan nie będzie mu w tym przeszka-
dzał – robi jego robotę, krzywdzi, wykorzystuje, okrada, daje zły przykład 
etc. Dotykać go? – Żeby się nawrócił?! A o Bogu wiemy, że jest cierpliwy 
i chce człowieka ratować, nie gubić. Woła i oczekuje nawrócenia. Czy, 
zresztą wiemy to, co Bóg wie o ludziach? A jeśli ktoś nawróci się za 10 lat? 
Albo za 30 – i Bóg wie o tym i dopuszcza pewne rzeczy? I czy wiemy, co Bóg 
w sprawie tego człowieka czyni, jak go na przykład powoli kształtuje. I czy 
wiemy, co Bóg tą sytuacją czyni w innych i co uczyni? Trzeba się modlić 
o ratunek dla tych, którzy błądzą. Nie ma w tym tragizmu.

Myśląc „tragicznie” bywa, popada się w podszyte pretensją przekona-
nie, że w ogóle sytuacja człowieka jest tragiczna, niezawiniona. No bo cóż 
winien, że rodzi się taki – grzesznej natury. Wiele razy słowa takie, strasz-
ne, wypowiadali mężołożnicy: „takim mnie Bóg stworzył – takiego mnie 
ma”. A gdzie nienawiść do zła, gdzie obrzydzenie do obrzydliwości? Czemu 
człowiek taki nie woła o ratunek, nie pragnie wyratowania natychmiast? 
Mości się w tym złu. Taki jestem – znaczy nie: tak cierpię, ale: dobrze mi 
w tym, dobrze mi takim być, lubię to… Właśnie taki jestem – nie niena-
widzę tego, nie jest mi to nieznośnym. Więc – z przekonania. Czy więc: 
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„takim mnie stworzył?” Prawda to? Człowiek w strasznym położeniu woła 
ratunku, chwyta się wszelkiej możliwej pomocy. Więc nie stworzył cię 
takim. A jeśli nie Bóg, to kto?

Człowiek rodzi się grzesznej natury. Czy ma mówić „ja zostałem prze-
inaczony – zrobiony złym bez mej woli i wiedzy? I teraz moja to wina?” 
Jakby ktoś niewinnie oskarżony, obwiniony oszczerczo, niesłusznie, nie-
sprawiedliwie. Ale to nie jest jak z fałszywie oskarżonym, gdzie sprawa 
wychodzi na jaw i jest oczyszczony z zarzutów: to nie on ukradł, nie on 
zabił – ten niewinny! Bo czy to: j a jest odosobnione od tej natury? Nie – tej 
natury jest. Jest grzeszne. Czy możesz, potrafisz wskazać owo j a niewinne, 
które zostało przeinaczone? Gdzie ono? To właśnie owo j a  – jest takim, 
jest tym: winnym, pełnym złości i złych chęci… Wejrzyjmy też i na to, że 
małe dzieci, niemowlęta – choć trudno powiedzieć, by mogły uczynić coś 
świadomie złego lub dobrego, nie mając tego rozróżnienia, ale przecież 
złoszczą się i okazują inne złe uczucia. Tak objawia się od razu owa zła 
natura. Dzięki Bogu jest ratunek, więc nie tragizm – Łaska.

Nie można stosować do opisu życia pogańskich pojęć. Pociąga to 
straszliwe skutki. To przestroga, jeszcze jedna, dla tych, którzy łudzą się, 
że „po świecku” wyjaśnią i „zaprowadzą porządek na świecie”, „zorgani-
zują życie”. Etycznie.

2
Hiobowa – to nie jest po prostu: zła wieść. Nie odnosi się do ludzi nie-
prawych, niewierzących.

2
Młoda osoba, której pomagałem odrobić zadanie domowe – otrzyma-
ła zaliczenie. Trzy z plusem. Pani jej powiedziała: „Kto ci takich głupot 
naopowiadał?” Ω



Maciej Woźniak

KLĄTWA 
EGZORCYSTY, 
CZYLI 
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EGZORCYZMÓW 
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Próba opisania motywu egzorcyzmów w kinie to jedno 
z najbardziej niewdzięcznych zadań, jakiego może 
się podjąć publicysta filmowy. Powód jest prosty – 
egzorcyzmy to jeden z najbardziej niewykorzystanych 
przez twórców tematów, a zarazem wątek, który jak 
żaden inny z zasady grzęźnie w koleinach banału 

S P O N I E W I E R A N Y  T E M AT 

Od razu zaznaczmy – w szkicu tym mówimy wyłącznie o egzorcy-
zmach związanych z Kościołem Katolickim i sposobie ich przedsta-
wiania w filmach. Egzorcyzmy protestanckie nie są przedmiotem 
naszego zainteresowania, nie mówiąc już o wszelkiej maści paranor-
malnych seansach spirytystycznych, w których w grę nie wchodzi 
Szatan, lecz rozmaite duchy i strzygi, a które z religią mają wspól-
nego tyle, co nic. 

Chociaż… Można zachodzić w głowę, czy te „katolickie egzor-
cyzmy” obecne w kinematografii też mają cokolwiek wspólnego 
z prawdziwą wiarą i prawdziwym obrazem Kościoła. 
Filmoznawcza intuicja zapewne podpowiada, że egzor-
cyzmy w kinie stanowią jedynie element tandetnego 
horroru, sprowadzającego potęgę mistyki obcowania 
z upersonifikowanym Złem do rozhukanej szamotaniny 
infantylizującej głębię chrześcijańskiej wiary. Zdradźmy 
od razu – ta intuicja jest niestety słuszna. Rzeczywiście, 
przegląd produkcji filmowych – przede wszystkim ze 
Stanów Zjednoczonych, ale też z innych zakątków świata – prowadzi 
do smutnego wniosku, że jedyne, co filmowcy potrafili zrobić z tym 
tematem przez ostatnie lata, to skomponować zeń nudne straszydło. 
Chodzi tu jedynie o zaszokowanie widza serią błysków i grzmotów, 

sądząc po przyjmowanej 
przez twórców poetyce, 
w miejsce diabła można 
by równie dobrze 
wsadzić drakulę czy 
innego frankensteina 
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a sądząc po przyjmowanej przez twórców poetyce, w miejsce Diabła 
można by równie dobrze wsadzić Drakulę czy innego Frankensteina. 

Końcowy wniosek tego wywodu został podany już na początku, 
bo sam przegląd tytułów podejmujących temat egzorcyzmów jest 
nad wyraz skromny. Warto zatem postawić sobie pytanie: czemu 
właściwie tak jest? Dlaczego temat tak, zdawałoby się, fascynujący, 
tajemniczy i epicki, jak walka ze Złem w stanie czystym, nie został 
dotąd należycie wykorzystany? Czemu nie uświadczyliśmy dotąd 
poważnego filmu o egzorcyzmach, a dostaliśmy jedynie stertę tan-
detnych straszaków? 

K L ĄT WA  E G Z O R C Y S T Y

Paradoksalnie winę za ten stan rzeczy może ponosić ogromny suk-
ces najsłynniejszego filmu o tej tematyce, a jednocześnie jednego 
z najbardziej cenionych horrorów w całych dziejach gatunku. Egzor-
cysta Williama Friedkina z 1973 roku na podstawie kontrowersyjnej 
książki Williama Petera Blatty’ego, choć został nakręcony za jedyne 
8 milionów dolarów (kwota wyjątkowo skromna, nawet jak na lata 
70.), przyniósł wytwórni Warner Bros. ponad 230 milionów dolarów 
zysku. Po uwzględnieniu inflacji, dziś dałoby to wynik przekraczający 
miliard dolarów. A to tylko w samych Stanach Zjednoczonych, poza 
granicami USA Egzorcysta zarobił drugie tyle. Co sprawiło, że cały 
świat tak zafascynował się tą historią? Jak na ironię – oryginalny 
temat, nigdy wcześniej nie przedstawiony w tak atrakcyjnej formie. 
Film Friedkina odznaczał się świetnie przemyślanym scenariuszem 
trzymającym w nieustannym napięciu, a także doskonałymi kre-
acjami aktorskimi na czele z Ellen Burstyn, grającym egzorcystę ojca 
Karrasa Jasonem Millerem, ale przede wszystkim fenomenalną Lin-
dą Blair wcielającą się w opętaną dziewczynę Regan. Demon został 
tu ukazany niezwykle sugestywnie, a zachowania bohaterki były jak 
na owe czasy wyjątkowo szokujące, pełne przemocy i wulgarności. 
Wrażenie na widzach robiły zwłaszcza tortury, jakim Demon pod-
dawał Regan, wykręcając jej głowę czy rzucając po łóżku. Do budowy 
klimatu nieco niespodziewanie przyczyniła się też kameralna atmos-
fera filmu, który w dużej mierze rozgrywał się w domu bohaterki 
i ukazywał kolejne próby walki ze Złym. By oddać skalę szoku, jaki 
wywołał u odbiorców obraz Friedkina, przywołajmy słowa jednego 
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z najbardziej popularnych amerykańskich krytyków filmowych Roge-
ra Eberta. Po premierze Egzorcysty pytał on retorycznie, czy ludziom 
rzeczywiście potrzebna jest tak duża dawka lęku i dziwił się, że ktoś 
w ogóle chce przeżywać w kinie tak traumatyczne doświadczenie. 

Największą siłą Egzorcysty był niezwykle naturalistyczny, a dzię-
ki temu wiarygodny obraz opętania. Demon jawił się tu jako bliski 
i realny, a każda kolejna scena z jego udziałem potęgowała wraże-
nie niepokoju. To właśnie fakt namacalności Zła, nie zaś szokujące 
efekty specjalne, stanowił o mocy oddziaływania filmu. Prowokował 
on bowiem pytanie, czy gdzieś nieopodal nie czai się dokładnie to 
samo… Wrażenie to wypływało nie tylko ze scen akcji, ale w dużej 
mierze także z tych niepozornych, opartych na dialogach, w któ-
rych bohaterowie toczyli rozmowy na temat osobowego Zła. Całość 
stała się tym samym opowieścią nad wyraz realistyczną, a przez to 
przerażającą. 

To, co wydarzyło się po sukcesie filmu Friedkina, wydaje się jed-
nak absurdalne. Twórcy z miejsca uznali bowiem, że oto powstał 
przepis na filmowy hit – horror, w którym trzeba umieścić podob-
ny motyw i napakować weń tyle szokujących momentów, ile wlezie. 
Owo powierzchowne podejście, ignorujące znaczenie 
subtelnego budowania klimatu, zaprezentowali zresztą 
sami twórcy Egzorcysty, decydując się na nieudaną kon-
tynuację. Egzorcysta II: Heretyk, w którym udział wzięli 
Blair i Max von Sydow, okazał się marną imitacją pier-
wowzoru, oferując widzowi jedynie banalny spektakl 
chaosu w miejsce angażującej opowieści. O kolejnych 
częściach, próbujących wyssać z marki, ile się da, nie 
warto nawet wspominać.

B A N A L N E  H I STO RY J K I 

Po kilku wyjątkowych klapach wątpliwej jakości widowisk motyw 
egzorcyzmów na pewien czas zniknął z amerykańskiego kina. Powró-
cił jednak pod koniec XX wieku, gdy filmowcy uznali, że raczku-
jąca era cyfrowych efektów specjalnych pozwoli na powołanie do 
życia bardziej spektakularnych ekranowych wcieleń Złego. Niestety 
ponownie zapomniano o wadze dramatyzmu i wiarygodności histo-
rii. Widzowie dostali więc kilka koszmarów (nomen omen), z któ-

Motyw egzorcyzmu 
przemielony przez 
machinę do tworzenia 
gotowych skryptów 
owocował historiami 
tandetnymi i nad 
wyraz infantylnymi 
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rych jako tako wyróżniały się jedynie Stygmaty z Gabrielem Byrnem 
i Patricią Arquette. Film ten zapamiętany został jednak w głów-
nej mierze ze względu na fałszywy, a momentami wręcz szyderczy 
obraz Kościoła. Historia ateistki obdarzonej tytułowymi stygmata-
mi, a później zmagającej się z opętaniem, nie miała przy tym wiele 
wspólnego z wiarą katolicką. 

O dziwo wysyp produkcji o egzorcyzmach przyniosły ostatnie 
lata. Na przestrzeni mijającej dekady ujrzeliśmy Rytuał z Anthonym 
Hopkinsem, dwie części Ostatniego egzorcyzmu, Taśmy Watykanu czy 
Demony. Nie ma sensu opisywać tych tytułów pojedynczo, wszyst-
kie powstawały bowiem według analogicznego schematu. Intryga 
z Watykanem w tle? Jest. Negatywny obraz kleru? Jest. Naiwny sce-
nariusz? Jest. Wielkie łubudu i przepędzanie demona rodem z kre-
skówki? Jest. Motyw egzorcyzmu przemielony przez machinę do 
tworzenia gotowych skryptów owocował historiami tandetnymi 
i nad wyraz infantylnymi.

Z produkcji amerykańskich wykorzystujących interesujący nas 
motyw w XXI wieku na uwagę zasługują jedynie Egzorcyzmy Emily 
Rose. Głównym bohaterem filmu był grany przez Toma Wilkinsona 
ksiądz, który po odprawieniu egzorcyzmów na opętanej dziewczynie 
zostaje oskarżony o zaniedbanie i przyczynienie się do jej śmierci. 
Broniąca księdza prawniczka grana przez Laurę Linney z początku 
podchodzi do sprawy sceptycznie, lecz wraz z rozwojem wypadków 
zaczyna zadawać sobie coraz więcej pytań. Przyzwoicie w tym filmie 
zaprezentowała się również Jennifer Carpenter w roli opętanej Emily. 
Całość co prawda i tak przypominała kolejne wspomnienie po Egzor-
cyście, ale przynajmniej nie wpadła zupełnie w odmęty naiwności. 

A N N E L I E S E  M I C H E L 

Zapewne w dużej mierze dlatego, że Egzorcyzmy Emily Rose zostały 
oparte na historii Niemki Anneliese Michel, opętanej dziewczyny 
poddanej wielokrotnym egzorcyzmom w latach 70. Sprawa ta, nie-
zwykle kontrowersyjna w tamtym czasie, także znalazła swój finał 
w sądzie. Dwaj księża biorący udział w egzorcyzmach oraz rodzice 
Anneliese zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci 
dziewczyny wskutek zagłodzenia. Niemieccy biskupi nie chcieli uznać 
faktu opętania, a na ten temat przez lata trwały burzliwe dysku-
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sje. Historia ta została opisana w polskim filmie dokumentalnym 
autorstwa Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza z 2007 roku. 
Wystąpiła w nim matka Anneliese, a także Ernst Alt, jeden z księży 
biorących udział w egzorcyzmach. W dokumencie zaprezentowano 
też kilkanaście minut nagrań z samych egzorcyzmów. Prosty w for-
mie i przekazie obraz wywołał spore poruszenie po jego pierwszej 
emisji w polskiej telewizji. Relacje uczestników wydarzeń wraz z pre-
zentacją ich dźwiękowego zapisu składały się na przejmujący obraz 
cierpienia udręczonej dziewczyny. Jak się okazało, o wiele mocniej-
szy w przekazie niż hollywoodzka fabuła. 

Historia Anneliese Michel zainspirowała również twórców nie-
mieckiego dramatu psychologicznego Requiem autorstwa Hansa- 
-Christiana Schmida. Film ten przedstawiał jednak bohaterkę 
wyłącznie jako osobę dotkniętą epilepsją i problemami psychicznymi. 
Michaela (jak została nazwana) zmagała się przy tym z rodzicami-
-bigotami, którzy wręcz starali się wmówić jej fakt opętania. Prze-
kaz filmu był więc nie tylko pełen sceptycyzmu, ale wręcz przejawiał 
jawne antyreligijne i antykatolickie nastawienie reżysera. 

T Y L KO  R O N D I  I  K AWA L E R OW I C Z 

Poszukiwania wartościowych filmów fabularnych podejmujących 
temat egzorcyzmów na gruncie europejskim również okazują się 
mało owocne. Jeden z dwóch starszych przykładów, który zasługuje 
na wspomnienie, to włoska produkcja Il Demonio z 1963 roku. Reży-
serem tego obrazu był Brunello Rondi, w kinie włoskim kojarzony 
bardziej jako scenarzysta niektórych filmów Roberto Rossellinie-
go (między innymi Nocy nad Rzymem) czy Federico Felliniego (był 
współscenarzystą Osiem i pół oraz Słodkiego życia, za które otrzymał 
zresztą nominacje do Oscara). Główną bohaterką filmu jest pięk-
na brunetka imieniem Puri (w tej roli zjawiskowa, wtedy zaledwie 
dwudziestoletnia aktorka Daliah Lavi), bezskutecznie starająca się 
o względy ukochanego mężczyzny z jej wioski. Gdy ukochany odrzuca 
awanse, dziewczyna postanawia rzucić na niego klątwę. Po niedługim 
czasie zostaje uznana przez mieszkańców wioski za wiedźmę opęta-
ną przez złego ducha. Bohaterkę poddaje się egzorcyzmom, jednak 
pytanie o to, czy rzeczywiście była opętana, czy przejawiała jedynie 
symptomy choroby psychicznej, pozostało w finale filmu otwarte. 
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Rondi skupił się raczej na ukazaniu w swoim obrazie mechanizmów 
społecznych małej wspólnoty niż na rozsądzaniu kwestii duchowych. 
Tym niemniej jego film należy uznać za jeden z ciekawszych obrazów 
podejmujących ten temat na gruncie europejskim. 

Nie jest to jednak wielki komplement, bo wynika w dużej mierze 
z braku wartościowych konkurentów. Za takiego trudno przecież 
uznać turecki film Seytan z 1974 roku, stanowiący prosty remake 
Egzorcysty rodem znad Bosforu. Jedynie Matka Joanna od Aniołów 
Jerzego Kawalerowicza na podstawie prozy Jarosława Iwaszkiewicza 
to film z dawnych lat, który w tym kontekście wypadałoby jeszcze 
wymienić. W obrazie z 1961 roku pamiętne role stworzyli Mieczysław 
Voit w roli egzorcysty, który przybywa do żeńskiego zakonu, by wal-
czyć z Szatanem atakującym zakonnice, a przede wszystkim Lucyna 
Winnicka w roli tytułowej bohaterki. Podobnie jak w prozie Iwaszkie-
wicza, tak i w filmie Kawalerowicza temat opętania łączył się z kon-
fliktem wewnętrznym księdza Suryna, odczuwającego nieokreślone 
i być może nie do końca uświadomione pożądanie względem siostry 
Joanny. Wpleciony został tu zatem ulubiony temat pisarza – wpływ 

erotycznej miłości na poczynania człowieka. 
Na pewną uwagę zasługuje jeszcze nowszy hiszpański 

film Exorcismus: Opętanie Amy Evans z 2010 roku. Opo-
wiada on historię dziewczyny wychowanej w ateistycznej 
rodzinie, która staje się ofiarą opętania. Rodzice, począt-
kowo próbujący rozwiązać problem za pomocą medycyny, 
ostatecznie zwracają się do wujka – księdza-egzorcysty, 

który choć przeżywa osobiste problemy, postanawia pomóc krewnej. 
Założenia brzmią znajomo? Naturalnie, widać tu podobny szkielet 
fabularny, co w Egzorcyście, warto jednak w przypadku tego filmu 
docenić dobrą rolę Sophie Vavasseur wcielającej się w główną boha-
terkę, a także solidną realizację i scenariusz, w którym jednoznacznie 
ukazano istnienie osobowego Zła. Czy ten obraz wprowadził jednak 
jakąkolwiek nową jakość? Z pewnością nie. 

M A RT W Y  Z A C H Ó D, M A RT W Y  M OT Y W 

Ostateczne konkluzje dotyczące obecności motywu egzorcyzmów 
w kinie są zatem wyjątkowo smutne. Filmowcy zdają się uwięzie-
ni w obezwładniającej pułapce sukcesu obrazu Williama Friedkina 

Historia egzorcyzmu 
może, a wręcz powinna, 

stać się punktem wyjścia 
dla psychologicznego 

i teologicznego dramatu 
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sprzed przeszło czterdziestu lat, w sposób bierny przyjmując narzu-
cony przez niego aksjomat. W filmach takich jak Exorcismus czy Egzor-
cyzmy Emily Rose delikatnie przebija pomysł na podjęcie dyskusji 
o wierze i działaniu Szatana w świecie, jednak i w tych przypadkach 
całość sprowadza się do konwencji horroru. 

Czy rzeczywiście niemożliwe jest alternatywne rozwiązanie? Prze-
cież opowieść o opętaniu nie musi w założeniu epatować przemocą 
i koncentrować się na wywoływaniu grozy tanimi środkami wizual-
nymi. Historia egzorcyzmu może, a wręcz powinna, stać się punktem 
wyjścia dla psychologicznego i teologicznego dramatu dotykające-
go najgłębszych prawd wiary, stawiającego fundamentalne pytania 
o ludzkie życie i zbawienie. Mogłoby się to dokonać na poziomie inte-
ligentnego, kameralnego kina opartego na dialogach i wyrazistych 
kreacjach aktorskich. Do tego trzeba jednak pomysłu i odwagi. Jak 
widać, o wiele łatwiej jest poprzestać na seryjnej produkcji straszy-
deł spłycających sprawy niezmiernie poważne. 

W epilogu aż chciałoby się postawić pytanie – czy takie ujęcie 
motywu egzorcyzmów w kinie nie jest jaskrawym wyrazem duchowej 
kondycji świata Zachodu? W końcu jak kultura odrzucająca prawdy 
wiary katolickiej może mówić w sposób poważny o najistotniejszych 
sprawach związanych z tą wiarą? Kwestia ta wydaje się mieć charak-
ter retoryczny i prowadzi do pesymistycznego wniosku, że dobrego 
filmu o egzorcyzmach prędko się nie doczekamy. Ω



Czy eksplozja schorzeń psychicznych w kulturze 
zachodniej ma jakiś związek z kryzysem tej kultury, 
wręcz z jej rozpadem? Odpowiedz na to pytanie nie 
jest prosta i nie da się jej jednoznacznie wyprowadzić. 
Dlaczego? Choćby dlatego, że kulturowy status 
schorzeń psychicznych nie jest wcale tak jednoznaczny 
i moim zdaniem budzi wiele wątpliwości

Szukając związków pomiędzy kulturą a schorzeniami można wyjść od 
pytania, czy rzeczywiście w przeszłości „szaleństwo” było mniej obecne 
w społeczeństwie niż jest dzisiaj. Czy nie było po prostu tak, że w cza-
sach sprzed medykalizacji stanów psychicznych radzono sobie z trudny-
mi przypadkami po prostu inaczej. Np. nieco tabuizowano problem, co 
oznaczało, że w jakiś sposób starano się takie osoby zintegrować z życiem 
rodzinnym czy wspólnotowym. Już samo to mogło przynosić ulgę cier-
piącym. Oczywiście można też powiedzieć, że rozpad bardziej zinte-
growanych form kultury wydobył na powierzchnię ludzką skłonność do 
„szaleństwa”. Indywidualizacja życia, samotność, brak schematów życia 
jednostkowego, rozpad religijności, wszystko to można uznać za powód 
rozpaczy i nasilania się „szaleństwa”. Oczywiście, może tak być i zapewne 
będziemy się skłaniać do takiego sposobu myślenia, ponieważ należy ono 
do wciąż silnie obecnej w nas kulturowej matrycy, rozpoznania Arysto-
telesa o społecznej naturze człowieka. Co więcej, sam Arystoteles wska-
zuje nam, że człowiek żyjący poza społeczeństwem albo państwem jest 
zwierzęciem lub bogiem. Zarówno człowiek-zwierzę, jak i człowiek-bóg 
może być obrazem szaleńca. Jeśli rozpad społeczności jest znakiem dzi-
siejszych czasów, pytanie o związek kryzysu i schorzeń klei nam się samo.

PSYCHOKULTURA, 
PSYCHORELIGIA

Tomasz Rowiński
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Nie można jednak w całej tej sprawie zlekceważyć samej kultury 
medycznej, która nie jest tak po prostu obiektywnym narzędziem dia-
gnozowania i leczenia stanów psychicznych. Ten rodzaj naiwności mamy 
już jako cywilizacja za sobą. W ogóle można postawić pytanie, czy psy-
chologia i psychiatria są częścią medycyny i czy coś leczą? Zapewne psy-
chiatria jest nią w tym zakresie, w jakim posługuje się produktami far-
maceutycznymi. Ale czy także w kwestii osiąganych efektów w zakresie 
leczenia? W Stanach Zjednoczonych, gdzie każdego roku bije się kolejne 
rekordy spożycia preparatów wypisywanych przez psychiatrów oraz psy-
chologów i przyjmują je coraz młodsi pacjenci, problemy ze schorzeniami 
psychiatrycznymi nie znikają. Zatem i na powyższe pytanie nie chciałbym 
odpowiadać jednoznacznie. 

Czy zatem to tylko kryzys kultury prowadzi do rozrostu problemów 
psychicznych, czy też sama kultura medyczna jest silnym generatorem 
tego kryzysu. Co więcej, psychiatria i psychologia same coraz bardziej 
poszerzają obszar swoich „kompetencji”, klasyfikując wciąż nowe scho-
rzenia lub też orzekając, że takie czy inne zjawiska schorzeniami żadnymi 
nie są. Medykalizacja, a potem demedykalizacja skłonności homosek-
sualnych dość wyraźnie wskazuje, że psychiatria i psychologia bywają 
scjentystycznym zastępnikiem nauk moralnych i – idąc dalej – badania 
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ludzkich dusz. Pozostaje jednak pytanie czy obie te nowoczesne dziedziny 
mają odpowiednie narzędzia by zajmować się tymi kwestiami. Podobnie 
czy mają narzędzia do rozszerzania swoich „kompetencji” w kulturze. 

Nie zamierzam całkowicie kwestionować wartości psychologii i psy-
chiatrii – nie czuję się szczególnie kompetentny w tej sprawie, sądzę też 
nie ma potrzeby tak radykalnej krytyki. Jednak w pewnych ich obsza-
rach krytyka jest konieczna. Szczególnie, gdy widzimy, że sens dyscyplin 
psychologicznych w znaczeniu wytwarzania oczekiwanych społecznie 
zachowań i stanów ma wymiar praktyki duchowej. W tym też sensie 
psychologia i psychiatria niejednokrotnie pełnią rolę duchowości spo-
łeczeństwa liberalnego czy – szerzej – nowoczesnego. Dobrze to widać 
w dość szeroko opisywanych w literaturze praktykach stabilizowania 
pacjentów za pomocą rozmaitych farmaceutycznych psycho-koktajli. Te 
medykamenty nie leczą, ale są nieustanną próbą uzyskania za pomocą 
zewnętrznych instrumentów stanu równowagi. Równowaga jest swo-
istym dynamicznym ideałem kultury nowoczesnej – nie jest wyborem 
jakiejś drogi moralnej, pracy nad sobą, ale kierowaniem swoimi stanami. 
Rzecz jasna ta metafora jest zawieszona w znacznym oderwaniu o dra-
matycznych doświadczeń wielu ludzi cierpiących psychicznie, a może 
bardziej duchowo. Sądzę jednak, że pokazuje obszary zagrożeń związa-
nych z tymi dyscyplinami. Jednocześnie mogę przywołać decyzję bliskiej 
osoby ze swojej rodziny, która po dłuższym czasie stabilizowania depresji 
i innego jeszcze schorzenia lekami podjęła decyzję zupełnego ich odsta-
wienia w poczuciu bezsensowności takiej praktyki. Chodziło właśnie o to, 
że farmaceutyczne „kierowanie stanami” powodowało, że ciągle czuła 
się „nie sobą”, a ich odstawienie pozwoliło samodzielnie stawić czoła 
i depresji i wynikającym z niej problemom. To znaczy, że wybrała pracę 
duchową za pomocą ćwiczenia się w cnotach jako skuteczniejszą metodę 
niż stosowanie „mentalnych plomb”.

Historycznie rzecz biorąc możemy wskazać, że psychologia wyrosła 
z nowoczesnych procesów uwewnętrznienia religii chrześcijańskiej. Z cza-
sem pozostało samo uwewnętrznienie, jakiś rodzaj autorefleksyjności 
a komponent chrześcijański wyparował zatem zniknęła też metoda chrze-
ścijańskiej duchowości polegająca na wypracowywaniu dobrych nawy-
ków, cnót, zawierzenia łasce Boga, posłuszeństwa nakazom moralnym, 
a zastąpiła ją metoda usprawiedliwiania działań wynikających z pro-
blemów duchowych nazywanych teraz schorzeniami. Zatem np. wadę 
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rozwiązłości wynikającą z problemów duchowych zaczęto uznawać za 
niemal mechaniczną i nieusuwalną konsekwencję jakiegoś schorzenia, 
którą można co najwyżej stabilizować, a której usunięcie byłoby wręcz 
szkodliwe dla stabilności i równowagi. Jest jasne, że istnieją konkret-
ne uwarunkowania psychiczne. W końcu wady czy cnoty to, w pewnym 
uproszczeniu i zakresie, psychologiczne nawyki. Jednak problemem jest 
to, że obserwacja prawidłowości psychologicznych przestała pełnić rolę 
służebną wobec pracy duchowej, a stała się podstawą do nowej definicji 
natury ludzkiej i nowej duchowości. Takie przeformułowanie w ramach 
tej parareligijnej kultury sprawiło, że część schorzeń zaczęto traktować 
jako stan normalny. W ten sposób wady rozrośnięte poprzez psycholo-
giczne usprawiedliwiania na rozmaitych nieuporządkowanych skłonno-
ściach uformowały się w „kulturę tożsamości” sprzeczną pod wieloma 
względami z zasadniczymi rysami natury ludzkiej.

Można powiedzieć, że wracamy do punktu wyjścia, choć dalej nie 
mamy jednoznacznych odpowiedzi widzimy więcej. Kultura medyczna do 
pewnego stopnia rozpoznaje elementy kryzysu kultury informując o dra-
matycznym wzroście schorzeń na tle psychicznym, ale rzadko dostrzega 
swój udział w jej tworzeniu, a jeszcze mniej potrafi coś poradzić na ten 
stan oferując głównie stabilizację i usprawiedliwienie. Te dwa pojęcia 
w pewnym sensie określają także ramy schorzenia – jeśli dochodzi do 
społecznej jego akceptacji, czyli właśnie ustabilizowania, znika ono z listy 
schorzeń. Ci autorzy, którzy myślą inaczej od Wulgaty głównego nurtu 
amerykańskiej kultury psychologicznej – dotyczy to zarówno samych 
schorzeń jaki i metody pracy z pacjentem – szybko są diagnozowani jako 
religianci, filozofowie (w przeciwieństwie do psychologów) lub ludzie 
kierowani chęcią odwetu i resentymentem (co dotyczy reprezentantów 
środowiska, którzy przeszli na stanowiska sceptyczne). 

Z pewnością wielu czytelników po przeczytaniu tego tekstu będzie 
miało poczucie niezgody, wszak znają psychologów, którzy pomogli ich 
bliskim czy im samym. Nie chodzi mi jednak w tym tekście o krytykę psy-
chologii w ogóle, ale o wskazanie pewnych złych jej ścieżek, więc przyjmu-
ję tę niezgodę bez trudności. Wolę by tekst ten skłaniał do namysłu i dys-
kusji niż do sporu tożsamościowego. Sądzę, że w powyższych akapitach 
zostawiłem czytelnikowi szkic niewielkiej matrycy, która pozwoli dostrzec 
granicę praktyk psychologicznych, za którą zaczyna się kryzys kultury. Ω
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Obecnie obserwujemy coraz większy wzrost 
zainteresowania ludzkim umysłem. W czasach, 
w których biznes, ruchy LGBT i Super Niania 
wiją sobie w psychologii i psychiatrii przytulne 
gniazdko, problem odróżnienia umysłowej fikcji 
od rzeczywistości staje się nad wyraz istotny

Gdzie istnieje granica pomiędzy wrażliwością a przewrażliwieniem, 
samorozwojem a mantrą? W jednej i tej samej rzeczywistości obserwu-
jemy masową laicyzację z jednej strony i kolejki stojące za wróżkami, 
horoskopami i amuletami z drugiej. Na to wszystko patrzy z góry, nieco 
zakurzona, nauka Kościoła katolickiego, która odpowiada lakonicznie 
za pomocą Ewangelii – „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37). Jakkolwiek zabierać się do 
tematu relacji pomiędzy tym co fizyczne, a tym co metafizyczne, nie da się 
uniknąć manewrowania między archipelagami. Maksymalnym teizmem, 
upatrującym źródeł rozmaitych „zaburzeń” w siłach nieczystych z jednej 
strony i skrajnym materializmem, który lewitację i growlowe przemowy 
siedmioletnich dziewczynek usprawiedliwia padaczką z drugiej. 

Żeby zbadać relację między chorobami psychicznymi (i chorobami 
w ogóle), a sferą duchową, pierwsze nasze spojrzenie powinno paść na 
Biblię, a konkretnie na ukazane w niej postawy człowieka wobec choro-
by. W Starym Testamencie choroba często jest związana z tzw. „Bożym 
dopustem”. Jest rodzajem kary za niewierność Bogu, którą Bóg może 
nałożyć i tylko On może jest ją odjąć. Tak było z zarazą, którą Bóg zesłał 
na Egipt, jako jeden ze „środków nacisku” na Egipcjan, którzy niewoli-
li Żydów. Kolejnym ciekawym weteranem Bożego igrzyska jest Hiob. 
Człowiek, którego przykład pokazuje, że choroba i cierpienie nie są tylko 
i wyłącznie karą za grzechy, ale mogą pełnić rolę ognia oczyszczającego 
człowieka i jego wystawioną na próbę wiarę. Jako katolicy wierzymy, że 
Bóg nie pragnie ludzkiego nieszczęścia, nie jest sadystą, który z satys-
fakcją zadaje katusze swojemu stworzeniu. Mimo, że często niewyarty-
kułowanym w Biblii bezpośrednio, źródłem nieszczęść są grzech i szatan. 
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W Nowym Testamencie widać to jak pod szkłem powiększającym. Cho-
roba oznacza oddalenie od Boga. Wyleczeniem okazuje się nawrócenie. 
Bliskość Boga leczy. 

Co mówi o tym Księga Wyjścia? „Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu 
Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli 
zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich prze-
pisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, 
bo Ja jestem, Pan, twój lekarz.”

Ewangelia Łukasza dopowiada: „[…]5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł 
do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». 6 A siedziało 
tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: 7 «Czemu 
On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego 
Boga?» 8 Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: 
«Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? 9 Cóż jest łatwiej: powie-
dzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: 
Wstań, weź swoje łoże i chodź? 10 Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Czło-
wieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do parali-
tyka: 11 Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». 12 On wstał, 
wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 
wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś 
podobnego».”

Te dwa fragmenty doskonale ilustrują dwa pewniki: wszechmoc Boga, 
który karze i nagradza oraz fakt, że wszelka niemoc jest efektem grzechu. 
Częste występowanie praktyk okultystycznych w starożytności, z pew-
nością miało wpływ na przypisanie grzechowi lub opętaniu roli źródła 
różnych chorób. Choroby psychiczne, które dzisiaj są dokładnie opisane, 
dawniej rodziły duże problemy z identyfikacją ich źródła. Materialistę 
z pewnością zdziwi Jezus, który leczy epileptyka nie inaczej jak wypę-
dzając z niego demona (Mt, 17, 14–21). Epilepsja jest dobrze znaną dzi-
siaj chorobą neurologiczną, którą leczy się, a właściwie zalecza lub po 
prostu łagodzi jej przebieg, podawaniem leków przeciwdrgawkowych. 

Czy zatem cuda Jezusa to tylko prosta, średnio udana próba 
wytłumaczenia skomplikowanych zagadnień medycznych? Czy 
katolicy nadal wierzą, że padaczkę i krwotok leczy się tylko egzor-
cyzmami? W Biblii opisany jest szeroki wachlarz cudów Jezusa. 
Są tam wskrzeszenia, rozmnażanie chlebów i zamiana wody 

rytuał rzymski definiuje 
je jako zamieszkanie 

złego ducha w sferze 
fizycznej człowieka 
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w wino, ale jest i leczenie zwykłych ludzkich dolegliwo-
ści, które powstały bez złowrogiego, demonicznego tła. 
Teściową Piotra trawiła gorączka (Mt 8, 14–17), mężczyznę 
z Ewangelii Łukasza dręczyła puchlina wodna (Łk 14, 1–6), 
a niewidomy spod sadzawki Siloam był po prostu ślepy 
od urodzenia (J 9, 1–12). Wyłania nam się obraz świata, 
w którym opętanie i choroba mogą być ze sobą związane, 
ale nie muszą. Już starotestamentowy judaizm potrafił 
wyróżnić chorobę psychiczną jako kategorię potencjalnie 
niezależącą od wpływu złego.

Zerknijmy do Pierwszej księgi Samuela: „[…]13 Dawid 
przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Aki-
sza, króla Gat, 14 zaczął udawać wobec nich szalonego, 
dokonywać wśród nich nierozumnych czynności: tłukł 
rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na 
brodę. 15 I rzekł Akisz do swych poddanych: «Widzicie 
człowieka szalonego. Po co sprowadziliście mi go tutaj? 
Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze 
tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do 
mojego domu?»”

Widzimy ludzi, którzy chorują przez 
grzech, przez demoniczne zniewolenie, albo takich, 
którzy w ogóle nie zgrzeszyli – jak niewidomy z Silo-
am i Hiob. Taka panorama pozwala zauważyć, że źródło 
objawów somatycznych może leżeć w physis człowieka, 
jak i poza nią. Wobec tego, czy schizofrenika należy leczyć 
wodą święconą? Raz tak, raz nie.

Wszystko zależy od odpowiedniego rozeznania psy-
chiatrycznego i duchowego. Jest to z pewnością trudne 
zadanie stojące przez egzorcystami i psychiatrami. Na 
tzw. „fałszywe opętania” szczególnie wrażliwy jest kościół, 
który najpierw wyśle potencjalnego opętanego właśnie 
do psychiatry. Pewne symptomy mogą być wspólne dla 
opisanych chorób psychicznych i opętań. Takim z pewno-
ścią będą konwulsyjne drgawki, halucynacje i zaburzenia 
osobowości. W wielu opracowaniach na ten temat obser-
wujemy ostrzeliwanie się ślepakami przez twardogłowych 
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psychiatrów siedzących w jednym okopie i nawiedzonych egzorcystów 
z drugiej strony barykady. Istotne jest zrozumienie tego, że jeden, na 
pozór takie same objawy mogą mieć różne przyczyny. Stąd tak ważny 
jest wywiad przeprowadzany przez psychiatrę i egzorcystę. Opętanie nie 
jest uznawane za zwykłą niemoc psychiczną, która zależy od neuroche-
micznego środowiska w mózgu. Wydany przez świętego Jana Pawła II 
Rytuał Rzymski „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne” definiuje je jako 
zamieszkanie złego ducha w sferze fizycznej człowieka. W przeciwień-
stwie do choroby psychicznej, opętanie oprócz ludzkiego umysłu, dotyka 
w oczywisty sposób sfery duchowej człowieka. O ile choroba zawsze jest 
kamieniem u nogi, o tyle chory „na opętanie” jest przez swoją „chorobą” 
doprowadzany przede wszystkim do duchowego upadku. Lek musi być 
adekwatny do choroby. Dziwnym trafem pacjent wariujący na widok 
kapłana (nawet kapłana in cognito), nie przestanie wariować po psycho-
tropach, podobnie jak epileptyk nie przestanie się trząść po solidnej 
kąpieli w wannie pełnej wody święconej. Rytuał Rzymski mówi nam: 
„Egzorcysta niech więc nie przystępuje do celebracji egzorcyzmu, jeśli 
wpierw nie nabierze moralnego przekonania, że osoba nad którą ma go 
sprawować, jest naprawdę opętana przez diabła”. Dalej wylicza: „Zgod-
nie z uznaną praktyką uważa się, że o opętaniu przez diabła świadczą 
następujące objawy: ktoś wypowiada wiele słów w nieznanym sobie 
języku, albo też rozumie mówiącego; wyjawia sprawy dalekie i ukryte; 
wykazuje siły nieproporcjonalne do wieku albo przekraczające naturalne 
możliwości. […] Objawy te mogą być pewną wskazówką. Ponieważ jednak 

niekoniecznie muszą być uznawane jako pochodzące ze strony 
diabła, należy brać pod uwagę także inne zachowania, zwłasz-
cza natury moralnej i duchowej, które również mogą wskazywać 
na działanie diabła, jak np. gwałtowna nienawiść do Boga, do 
Najświętszego Imienia Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świę-
tych, do Kościoła, do słowa Bożego, do przedmiotów sakralnych, 
obrzędów, zwłaszcza sakramentalnych i do świętych obrazów. 
Trzeba wreszcie starannie rozważyć związek wszystkich tych 

oznak z wiarą i duchową walką w życiu chrześcijańskim. Zły bowiem jest 
przede wszystkim nieprzyjacielem Boga i wszystkiego, co wierni łączą 
z Jego zbawczym działaniem”. W tej walce stawką jest nie tylko zdrowie 
i dobre samopoczucie chorego, ale przede wszystkim jego dusza. Per-
spektywą jest wieczność.

zły bowiem jest 
przede wszystkim 

nieprzyjacielem boga 
i wszystkiego, co 

wierni łączą z jego 
zbawczym działaniem 
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Temat jest z pewnością podatny na nadużycia. Trudno odmówić racji 
psychiatrom, którzy dzięki swojej wiedzy z łatwością mogą rozpoznać 
stany nerwicowe i zaburzenia lękowe. Zwłaszcza kiedy narastają lawino-
wo. Tak było min. po premierze słynnego „Egzorcysty” Williama Friedkina 
w 1973 roku. Z drugiej strony staje nauka Kościoła, która działania szatana 
nie sprowadza przecież do samych opętań i egzorcyzmów. Dlatego jeżeli 
mówimy o autentyczności, czy nieautentyczności opętań, musimy posłu-
giwać się właściwą metodą hermeneutyczną. Nie warto podążać drogą 
„wyjaśniaczy wszystkiego”, którzy wzorem przedstawianych w krzywym 
zwierciadle scholastyków, próbują dowymyślić objawy do stanu faktycz-
nego, żeby wyszła z tego określona choroba psychiczna. Taki psychiatra 
z obrońcy rozumu sam zamienia się w piewcę scjentystycznego fana-
tyzmu. Na szczęście podobne zarzuty coraz rzadziej można przypisać 
Kościołowi, który stara się profesjonalizować w kwestii walki z działania-
mi złego. Dzięki temu fides i ratio nie wchodzą sobie w paradę, a Kościół 
coraz częściej unika kompromitujących działań egzorcystów. Martwić 
może co najwyżej zupełnie inna tendencja współczesnego katolicyzmu. 
Mianowicie ta, która próbując przypodobać się Światu, a osobowe zło 
próbuje sprowadzić do pozycji niefizycznego, a przez to niegroźnego, 
dydaktycznego symbolu. Ω



Pytanie o nastawienie 
inteligencji katolickiej 
wobec opętań jest jednym 
z najmniej wdzięcznych, 
jakie można postawić 
w niekonfesyjnej 
dyskusji publicznej

Wydaje się ono niebezpiecznie godzić 
w coraz częściej i tak podważany racjo-
nalny obraz świata, w którym zawsze 
istniało napięcie między paradygmata-
mi religii i nauki. Odkąd powstała nowo-
czesna nauka, także ze strony katolików 
podejmowane są próby harmonijnego 
uzgodnienia rzeczywistości metafi-
zycznej z teoriami naukowymi. Wśród 
ojców i matek współczesnej racjonalno-
ści, wbrew modnym stereotypom, też 
byli ludzie wierzący. Obserwatorium 
Watykańskie jest zaś jednym z wielu, 
bodaj najlepiej rozpoznawalnym, zna-
kiem uznawanej przez Kościół łączności 
między fides a ratio. 

Ale – celowo przerysowując kwestię – 
nikt przecież nie pyta księdza Michała 

Hellera, na której z odległych o milio-
nów lat świetlnych planecie przemiesz-
kuje diabeł i jego akolici albo jak nisko 
pod ziemią znajduje się piekło. To nie 
byłby przecież katolicki obraz spraw. 
I nawet jeśli współczesna popkultura 
sieje zamieszanie w ludzkich głowach, 
choćby w rozlicznych filmach podając 
za katolickie nauczanie jego parodię, to 
przynajmniej część wiernych wciąż roz-
poznaje autentyczne nauczanie Kościo-
ła. Na marginesie – nie dysponujemy 
niestety badaniami, kto dziś skutecz-
niej naucza młodzież: twórcy popular-
nego serialu „Lucyfer” i tym podobnych 
czy szkolni katecheci. To w ogóle mało 
uświadomione wyzwanie: niesamowity 
powrót baśniowości i eklektycznie prze-
tworzonych na wszelkie możliwe spo-
soby mitów do wyobrażeń społecznych 
współczesnych ludzi. 

Wróćmy jednak do tego, jak katolic-
ka samoświadomość ujmuje spotkanie 
ratio i fides. Możemy, nie pozostając na 
bakier z rzymskokatolicką doktryną, 
pytać katolickich naukowców, świeckich 

Krzysztof Wołodźko

KOGO CIĄGNIE 
DO SZATANA?
INTELIGENCJA, LUD BOŻY I OPĘTANIA
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i duchownych, czy wierzą w katechizmo-
wą definicję diabła i wszystkich rzeczy, 
które jego są. Rzecz przecież nie tylko 
w fideizmie popkultury, ale i w powierz-
chownym scjentyzmie, którym chętnie 
w epoce realnego socjalizmu posługiwali 
się jak cepem przeróżni bezbożnicy woju-
jący. Nie robimy tego jednak chyba nie 
tylko ze względu na coraz węższe specja-
lizacje, również w świecie katolickim. Po 
prostu: w pewnych kręgach inteligencji 
katolickiej diabeł, opętania i egzorcyzmy 
to temat trochę wstydliwy, a z pewno-
ścią marginalny. Choć o ile źródła wstydu 
mogą wynikać ze zbytniego uzależnienia 
katolików od XX-wiecznego „naukowego 
agnostycyzmu”, o tyle przesadne intere-
sowanie się przez wiernych demonologią 
jest również dość niebezpiecznym zjawi-
skiem, godzącym w hierarchię ekonomii 
zbawienia i perwersyjnie przedkładają-
cym rozpacz nad nadzieję.  

Warto przypomnieć sobie katechiz-
mową wykładnię egzorcyzmu, związa-
ną z samoświadomością Kościoła po 
Soborze Watykańskim II: „Gdy Kościół 
publicznie i na mocy swojej władzy prosi 
w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba 
lub przedmiot były strzeżone od napa-
ści Złego i wolne od jego panowania, 
mówimy o egzorcyzmach. Praktyko-
wał je Jezus (Por. Mk 1, 25n), a Kościół 
od Niego przyjmuje władzę i obowią-
zek wypowiadania egzorcyzmów (Por. 
Mk 3,15; 6, 7. 13; 16, 17). W prostej for-
mie egzorcyzmy występują podczas 
celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczy-

ste, nazywane »wielkimi«, mogą być 
wypowiadane tylko przez prezbitera 
i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy 
należy traktować bardzo roztropnie, 
przestrzegając ściśle ustalonych przez 
Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu 
wypędzenie złych duchów lub uwolnie-
nie od ich demonicznego wpływu, mocą 
duchowej władzy, jaką Jezus powierzył 
Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest 
choroba, zwłaszcza psychiczna, której 
leczenie wymaga wiedzy medycznej. 
Przed podjęciem egzorcyzmów nale-
ży więc upewnić się, że istotnie chodzi 
o obecność Złego, a nie o chorobę (Por. 
KPK, kan. I 172)” (KKK 1673). 

Zapis jest czytelny i zawiera odnie-
sienia nie tylko do dyscypliny katolic-
kiej, która ściśle wiąże hierarchiczną 
naturę i autorytet Kościoła z formami 
rozeznania i rozwiązywania problemów. 
W koniecznym skrócie warto zwrócić 
uwagę na dwa wyzwania, które na róż-
ne sposoby poważnie naruszają kate-
chizmową normę. Po pierwsze, wiemy 
dobrze, że w XX wieku niemała część 
wiernych, a wśród nich wielu wpły-
wowych intelektualistów, zanegowało 
choćby istnienie szatana, co podwa-
żyło również wiarę w opętania i zane-
gowało sens egzorcyzmów. Po drugie, 
w czasach nam nowszych bardziej widać 
mocne odejście od agnostycznego lub 
ateistycznego racjonalizmu: zastępuje 
go nie doktrynalny katolicyzm, ale naj-
różniejsze mieszanki poglądów, w któ-
rych teozofia miesza się z popłuczynami 
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po psychoanalizie i resztkami scjenty-
zmu. Znajdziemy to nawet w prze-
różnych ścieżkach coachingu, które 
zwykle cechują się tym, że co prorok, 
to inna „antropologia”, „psychologia” 
czy „duchowość”.

Rzut oka tylko na polskie podwórko 
szybko pozwala zrozumieć, że nie ist-
nieje jednorodna katolicka inteligencja, 
ale wiele środowisk, które dla ułatwienia 
opisu zwykle określamy jako postępo-
we, konserwatywne, prawicowe, lewi-
cowe itp. Gdyby poprosić je wszystkie 
do debaty o diable, egzorcyzmach i opę-
taniach, to nawet wychodząc od tych 
samych katechizmowych ujęć, doszli-
byśmy do różnych interpretacji. Mówiąc 
malowniczym skrótem: odkąd na hory-
zoncie ludzkich cywilizacji pojawiły się 
nauki humanistyczne i społeczne, odtąd 
diabłu ubyło jakby roboty na świecie. 
A przynajmniej, zupełnie słusznie, prze-
stano bardzo wiele wyjaśniać bezpośred-
nim zaangażowaniem czarcich legionów 
w historię, kulturę i naturę.

Wracając do opętań i egzorcyzmów. 
W pewnym skrócie można ująć, że kon-
serwatyści będą bliżsi mniej lub bardziej 
roztropnemu uznaniu samowiedzy 
i praktyk hierarchicznego Kościoła. 
I nieco złośliwie dodam: może będą 
też bardziej skłonni do publikowania 
w różnych czasopismach monetary-
zujących pisanie o sprawkach szatana 
w duchu katolickiej nauki. Progresy-
wiści zaś, nawet jeśli nie zaprzeczą ist-
nieniu diabła, będą raczej podkreślali 

problem ludzkiej odpowiedzialności 
za zło w wymiarze indywidualnym 
i społecznym. 

Różnie też będą układały się dys-
kusje o relacjach egzorcystów z psy-
chologami czy szerzej: z rozlicznymi 
szkołami katolickiej duchowości. Jedni 
będą przekonani, że właściwie zawsze 
wystarczy terapia i/lub odpowiednie 
leki, inni dopuszczą szerzej lub incyden-
talnie odprawienie egzorcyzmu. Zresz-
tą w przypadku spotkania katolickiej 
duchowości z różnymi nurtami huma-
nistycznego leczenia psyche też coraz 
częściej sygnalizowane są problemy: 
tradycyjne szkoły duchowości bywają 
przecież infiltrowane przez różne nurty 
psychoanalizy. Niektórzy w tym wzglę-
dzie mówią wręcz o pseudomorfizmie.

Dla wielu katolików inteligentów 
starej daty, których spotkałem – a są 
nimi w naszych czasach ludzie wycho-
wani w posoborowym zachwycie 
katolicką transformacją  – mówienie 
o diable z reguły trąciło myszką. Rów-
nie podejrzliwie traktowali egzorcyzmy: 
obawiali się, że jeśli Kościół dalej będzie 
kojarzył się światu z takimi sprawami, 
wzbudzi tylko śmieszność pooświece-
niowych społeczeństw. Dziś cierpią czę-
sto na dysonans poznawczy i chrząkają 
z zakłopotaniem, widząc w salonach 
prasowych kolejne, odwołujące się do 
katolicyzmu tytuły, wypełnione po brze-
gi artykułami o demonach i aniołach. 
Oni cierpieli na programowy zachwyt 
nowoczesnością, w której – ciągle biorąc 
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za punkt odniesienia katolicką, również 
posoborową samoświadomość – wielu 
teologów i duchownych, którzy prze-
kwalifikowali się na inżynierów społecz-
nych, wymachiwało brzytwą Ockhama 
jak cepem. 

Z kolei niejeden obecny młody kato-
licki inteligent zachwyca się najnowszą 
pobożnością ludową, operującą choćby 
na sprzedających się świetnie książkach 
głośnych egzorcystów i ilustrowanych 
gazetach popularyzujących katolicką 
demonologię. I nie stawia sobie pytania, 
czy cały ten trend bazujący na opisach 
ezoterycznych praktyk, opętań, nawie-
dzeń, złych mocy, aniołów i cudów nie 
zamienił się przypadkiem w jakąś for-
mę usankcjonowanego i spieniężanego 
przez samych katolików soft ezotery-
zmu  – podglądania okultyzmu przez 
katolicką dziurkę od klucza. To jak 
propozycja dla wiernych, których kor-
ci, by nieco bliżej przyjrzeć się spraw-
kom świadomej ciemności, ale z różnych 
przyczyn nie chcą przekroczyć prze-
różnych granic, więc czasem tą meto-
dą powoli się z tym oswajają. Mówiąc 
publicystycznym skrótem: tego typu 
praktyki zaspokajają ciekawość nie-
jako okrężną drogą. Są przecież tacy 
grzesznicy, co najbardziej lubią czytać 

o cudzych grzechach; dobrzy wierni nie 
podpisują paktów z diabłem, ale chęt-
nie czytają o tych, co takie pakty ponoć 
zawarli.

Urząd nauczycielski Kościoła odpo-
wiada jasno na pytanie, czy człowiek 
może zostać opętany. Wciąż obowią-
zujące katolickie nauczenie ekonomii 
zbawienia nie wykluczyło z niej szata-
na. Równocześnie przestrzega przed 
nadmierną fascynacją nim, jak i zapo-
mnieniu o nim. Określa również ściśle 
jego miejsce i wieczne przeznaczenia: 
„ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę”. Być może dlatego dla całe-
go Kościoła bardziej niebezpieczne niż 
przypadki opętania było choćby zastę-
powanie teologii socjologią i ducho-
wości szkołami psychologicznymi albo 
po cichu zaakceptowany przez samych 
wiernych soft ezoteryzm, schowany 
pod płaszczykiem okołokatolickich 
mediów i instytucji, sankcjonowa-
ny jako element pobożności ludowej. 
Powszechność banału zła nie przekreśla 
możliwości jego grozy. A w tę jedni nie 
wierzą, a inni zbyt są nią zaciekawieni. 
Wydaje się jednak, że te akurat sprawy 
faktycznie powinno zostawić się przede 
wszystkim ekspertom. Ω

Krzysztof Wołodźko – dziennikarz, redaktor, publicysta, zajmuje się tematyką społeczno-gospodarczą, 
historią idei i relacjami między polityką a kulturą; felietonista „Gazety Polskiej Codziennie”, ekspert Narodo-
wego Centrum Kultury w Zespole ds. Kultury Lokalnej. Pisał lub pisze m.in. do „Obywatela”, „Pressji”, „Znaku”, 
„Rzeczpospolitej”; pisuje też do tygodników „Gazeta Polska” i „W Sieci”; przez kilka lat współtworzył pismo 
internetowe Nowa Konfederacja. Szczególnie zainteresowany jest tematyką polskiej prowincji i nierówności 
społecznych; absolwent filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Zbigniew Łagosz: Z niezwykłym 
zainteresowaniem obejrzałem film 
produkcji HBO, pt. Walka z szatanem 
w reżyserii Konrada Szołajskiego. 
Ksiądz jest tam jedną z postaci 
pierwszoplanowych. Historia trzech 
kobiet „opętanych” przez złego 
ducha przedstawiona w dokumencie 
wywarła na mnie duże wrażenie oraz 
spowodowała zdumienie wywołane 
poczuciem niezwykłej dychotomii. 
Z jednej strony mamy w filmie księży 
egzorcystów, robiących – w mym 
przekonaniu – wszystko, by obiekt 
rzekomego ataku uwierzył, że jest 

zagrożony. Z drugiej strony jest głos 
rozsądku płynący właśnie od księdza. 
Jednej z bohaterek wyłuszcza ksiądz 
dobitnie, iż opętanie jako takie jest 
niezwykle rzadkie, znajduję nawet w tej 
chwili także zawahanie się, tak jakby 
chciał ksiądz powiedzieć do tej kobiety, 
że opętanie demoniczne nie istnieje… 

ks. Stanisław Radoń: Moje zawa-
hanie się sugerujące być może, że nie 
wierzę w opętania w filmie, wynikło 
z kilku powodów: zdroworozsądkowość, 
ponieważ ściśle rozumiane opętania są 
przeraźliwie rzadkie, a więc należy zało-

DIALOGI Z KSIĘDZEM 
PSYCHOLOGIEM 

WYWIAD Z KS. DR. STANISŁAWEM RADONIEM, 
CZYLI O „OPĘTANIACH” SŁÓW KILKA…
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żyć w konkretnym przypadku, że to nie 
jest opętanie. Krytycyzm, bo nie można 
być uprzedzonym w żadną stronę (ani, że 
wszędzie są opętania ani, że opętania nie 
są możliwe). Neutralność psychoterapeu-
tyczna. Idę tokiem myślenia osoby zabu-
rzonej (albo zdrowej). Biorę pod uwagę 
wszystkie symptomy chore i zdrowe, sta-
wiam hipotetyczną diagnozę. Dalej słu-
cham, sprawdzając hipotetyczną diagno-
zę i albo ją podtrzymuję, albo zmieniam. 
Do diagnozy dostosowuję strategię tera-
peutyczną. Strategia badawcza, Podąża-
jąc raczej za stanowiskiem prof. Jerzego 
Aleksandrowicza (nie wolno stosować 
egzorcyzmów w przypadku zaburzeń 
psychicznych, bo to jedynie wzmacnia 
objawy), niż prof. Bogdana de Barbaro 
(zazwyczaj zaburzenie współwystępuje 
z różnymi objawami tj. również opęta-
niem, dlatego w przypadku wątpliwości 
można zastosować egzorcyzm). Okazuje 
się jednak, że z punktu widzenia najnow-
szych tendencji w psychiatrii stanowiska 
obu profesorów są ze sobą spójne, choć 
inaczej to wyrażają. Aktualnie coraz czę-
ściej każde zaburzenie traktuje się jako 
matematyczną sieć powiązanych ze sobą 
objawów (lęk, panika, depresja, halu-
cynacje, urojenia itd.), z których jeden 
jest kluczowy (tzw. węzeł sieciowy), a do 
niego prowadzą inne, na coraz niższym 
poziomie 1 – 2 – 3. Trzeba tę całą sieć 
matematycznie zidentyfikować. Wniosek 
jest taki, że w niektórych przypadkach 
opętanie może być kluczowe (dopusz-
czamy egzorcyzm), a w innych, na pewno 

bardziej licznych, uboczne (nie dopusz-
czamy egzorcyzmu). 

Czy wierzy ksiądz w opętania?

– W sensie psychiatrycznym i psychotera-
peutycznym wierzę, bo taka jest katego-
ria chorobowa. Natomiast, czy traktować 
ją jako chorobę psychiczną, czy faktycz-
ne opętanie – nie wiadomo (podręczniki 
psychiatryczne ICD–10 i DSM–IV). W sen-
sie nauk humanistycznych, a konkretnie 
antropologii, opętanie występowało od 
zarania dziejów we wszystkich kulturach 
i występuje po dziś dzień. W sensie nauk 
empirycznych np. neurologicznych – brak 
rzetelnych danych potwierdzających 
choćby jeden autentyczny przypadek 
opętania. W przypadku nauk filozoficz-
nych np. teologicznych opartych na tek-
stach biblijnych, opętanie jest oczywiste 
i spójne z badaniami antropologiczny-
mi. Osobiście w praktyce zakładam, że 
nie ma opętania, ale dopuszczam taką 
możliwość. Mogę się kiedyś autentycznie 
zdziwić. Albo i nie…

Zatem główne rozważania 
w perspektywie powyższego 
pytania kumulują się w strefie nauk 
psychologicznych. Jednak według mnie 
podejście, jakie ksiądz reprezentuje, 
pomimo iż całkowicie otwarte, jest 
wewnętrznie sprzeczne. Otóż z punktu 
widzenia teologii Kościoła katolickiego 
Szatan czy pomniejszy demon jest 
bytem realnym. Zatem realnie winien 
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oddziaływać na „opętanego” poprzez: 
lewitację, mówienie nieznanymi 
językami, nadludzką siłę (są to 
warunki, jakie musi spełniać osoba 
„opętana” by została wydana zgoda 
na egzorcyzm). Tymczasem w filmie 
Szołajskiego pokazano osoby, które 
mają zaburzenia lub te zaburzenia 
są w nie wmawiane, na polu czysto 
psychologicznym. Mimo to odprawiane 
są rytuały egzorcyzmowania. 
Oczywiście rozumiem „opętanie” 
jako chorobę psychiczną, jednak 
w tym przypadku osoba przyjmuje 
tę rolę i nie może z niej wyjść bez 
swoistego odegrania psychicznego 
uwolnienia, jaki w tym przypadku 
stanowić będzie rytuał egzorcyzmów. 
Tymczasem w przypadkach pokazanych 
w filmie następuje pogłębianie 
przez egzorcystów choroby u osób 
egzorcyzmowanych. Czy jako kapłan, 
a równocześnie psycholog nie widzi 
ksiądz całkowitej sprzeczności w tych 
działaniach? 

– Właśnie cały problem polega na braku 
jakiejkolwiek spójności pomiędzy dia-
gnostyką (czy raczej jej brakiem) doko-
nywaną przez wybranych na podstawie 
niejasnych kryteriów (wystarczy, że są 
w potocznym rozumieniu pobożni) przez 
biskupa egzorcystów, a kryteriami psy-
chologicznymi i psychiatrycznymi zawar-
tymi w podręcznikach klinicznych. Tymi 
nieprecyzyjnymi kryteriami są stała nie-
nawiść do rzeczy świętych (np. wystarczy, 

że ktoś nie chce chodzić na katechezę 
albo odwraca się lub krzyczy, gdy egzor-
cysta daje komuś do pocałowania zimny 
krzyż), nadludzka wiedza (taką wie-
dzę mają np. Cyganki wróżąc „Podo-
ba ci się brunet” – a za bruneta można 
uznać 95 procent ludzi) i nadludzka siła 
(w sytuacji stresu np. podczas zawodów 
sportowych ludzie mimo złamanej nogi 
są w stanie biegać). Zazwyczaj jednak 
kryterium jest proste. Wystarczy, że taka 
osoba ubiera się odmiennie czy nie chce 
się modlić… 

Problem dotyczy również drugiej 
strony tj. psychologów i psychiatrów, ale 
i prawników, którzy boją się publicznie 
zabrać głos w sprawie nieprawidłowości 
związanych z egzorcyzmami. Jedynym, 
który odważył się publicznie wypo-
wiedzieć i krytycznie ocenić praktykę 
egzorcyzmowania w filmie Szołajskie-
go był prof. Aleksandrowicz, ale tylko 
dlatego, że jak sam przyznał „jest już na 
emeryturze”.

Byłem na wielu projekcjach filmu, 
które wywoływały nie tylko poruszenie, 
ale i przerażenie u oglądających psycho-
logów, psychiatrów, prawników i przed-
stawicieli innych profesji. Dopatrywali 
się tam przemocy psychicznej i fizycz-
nej, nadużyć seksualnych i żądali uka-
rania egzorcystów. Odradzałem im to. 
Zamiast użalać się nad swoimi zraniony-
mi emocjami, powinni poprzez towa-
rzystwa naukowe i etyczne przygotować 
wytyczne dotyczące diagnozy, terapii 
oraz współpracy z egzorcystami. Minęło 
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trzy lata od premiery filmu i nic takiego 
się nie wydarzyło.

Ma pan rację, że to właśnie egzorcy-
ści nakręcają ten proceder (ale również 
najbliższe otoczenie, delegujące takiego 
człowieka do egzorcysty), który moim 
zdaniem najprawdopodobniej podświa-
domie indukuje opętanie. Oni nie robią 
tego z premedytacją, ale naprawdę w to 
wierzą. Owszem bycie egzorcystą nobi-
lituje („mam moc boską”) oraz zaspoka-
ja potrzebę bycia docenianym („ludzie 
mnie potrzebują”, „kobiety za mną szale-
ją” itd.), co jednak nie przekreśla auten-
tyczności ich przekonań. 

Mam nieodparte wrażenie, że od 
pewnego momentu możemy wręcz 
mówić o zaistnieniu swoistego „rynku 
egzorcyzmów”. Przychodzi mi na 
myśl zachowanie osób „opętanych”. 
Znów posłużę się przykładem z Walki 
z szatanem. Nie sposób odnieść 
wrażenia, iż osoby będące bohaterami 
filmu usilnie pragną czyjeś uwagi 
i czasu. Jedna z nich traktowana jest 
niemal jak gwiazda, przyjeżdża na 
pokazy jej rzekomego opętania do 
kościołów. Jest konwojowana przez 
ochronę, stwierdza równocześnie, iż 
wreszcie dzięki jej „opętaniu” rodzina 
się zintegrowała, wszyscy w domu 
mają w końcu jakiś wspólny cel. 
Sumując to wszystko z wcześniejszymi 
wypowiedziami księdza, można chyba 
stwierdzić, że mamy do czynienia 
z patologią? Z najpoważniejszego 

przecież rytuału Kościoła katolickiego 
robi się zdegenerowaną maszynkę do 
robienia pieniędzy, niszcząc przy okazji 
czyjąś psychikę.

– To prawda, że osoby rzekomo opętane 
chcą zwrócić na siebie uwagę. Zdecydo-
wana większość z nich ma zaburzenie 
histeryczne, narcystyczne, borderline 
(najprawdopodobniej jednak obsesyjno-
-kompulsywne). Takie osoby za wszelką 
cenę chcą zwrócić na siebie uwagę (albo 
mdlejąc, albo uwodząc, albo strasząc 
jakimś szaleństwem). Te przypadki 
stanowią nie tylko główną grupę osób 
uczęszczających na msze o uwolnienie, 
ale także osób uczestniczących w różnych 
kursach doskonalenia umysłu, psycho-
terapiach, i przede wszystkim coachin-
gach! W tych grupach poprawiają sobie 
nastrój, bo wszyscy się nimi zajmują…

Zdaniem prof. Aleksandrowicza 
egzorcyzm ordynowany w przypadku 
zaburzeń psychicznych nie leczy przy-
czyn choroby, ale jedynie łagodzi obja-
wy, równocześnie upewniając osobę, że 
nie ma ona choroby psychicznej, tym 
samym wzmacniając przyczynę choro-
by. Osoby religijne są relatywnie mocne 
psychicznie, dlatego chwilowe złagodze-
nie objawów może ułatwić im samo-
dzielne poradzenie sobie z prawdziwy-
mi przyczynami choroby, wedle teorii 
prof. de Barbaro. Ludzie religijni mogą, 
bowiem normalnie funkcjonować bez 
pomocy osób trzecich, mając nasilenie 
zaburzeń większe od osób niereligijnych. 
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Osoby wierzące mają ponadto bardzo 
dobry wgląd w swoje emocje, doznania, 
zachowania i dlatego są w stanie doko-
nać samodzielnie, pozytywnej zmiany. 
Natomiast osoby niereligijne, a ponad-
to ze słabym wglądem w siebie, nawet 
przy niższym nasileniu zaburzeń potrze-
bują pomocy specjalisty. Dlatego też 
wyciąganie wniosków odnośnie ludzi 
wysoce religijnych jest bardziej skompli-
kowane, niżby się to wydawało...

Idąc tym tropem rozumowania to np. 
trzydniowe rekolekcje wielkopostne 
w Gryficach, podczas których bez 
wiedzy i pozwolenia rodziców ksiądz 
urządził egzorcyzmy, można by określić 
diagnozą rozpoznawczą choroby 
psychicznej u dzieci i młodzieży? 

– Absolutnie nie. Taka wstępna diagnoza, 
próbny egzorcyzm, dotyczy jednej osoby 
i dokonywany jest w odosobnieniu. Biorą 
w niej udział tylko egzorcysta i pomoc-
nik (może kilku pomocników – jak było 
na filmach). W Gryficach miały miejsce 
tzw. modlitwy o uwolnienie, które bardzo 
powszechnie praktykowane są w Polsce. 
Modę na nie rozpoczęli najpierw zielo-
noświątkowcy, przykładem jest pastor 
Janusz Lindner z filmu Szołajskiego, 
a teraz podchwyciły je ruchy charyzma-
tyczne w Kościele katolickim. Praktyki 
te potocznie uważane są za egzorcyzmy. 
Niestety taką tezę zdają się potwier-
dzać, świadomie lub nieświadomie sami 
egzorcyści. Sama pentekostalizacja to 

silne granie na emocjach i grupowe indu-
kowanie różnych stanów histerycznych 
(histeria zbiorowa), interpretowanych 
przez niektórych jako opętania.

Czy księża egzorcyści w naszym kraju 
mają przygotowanie psychologiczne 
lub psychiatryczne? Czy potrafią 
po egzorcyzmie próbnym dokonać 
obiektywnej oceny przypadku? 
Czy prowadzona jest jakakolwiek 
ewidencja dotycząca takich rozpoznań? 
Co wreszcie z bulwersującymi 
przypadkami osób, którym księża 
egzorcyści wydają zalecenia, by nie 
szukać pomocy u lekarza specjalisty?

– Z tego, co mi wiadomo (więcej oczy-
wiście się domyślam), chyba żaden 
z egzorcystów nie ma przygotowania 
psychologicznego lub psychiatrycznego. 
Z tego powodu w żaden sposób nie mogą 
wykluczyć choroby psychicznej czy inne-
go zaburzenia ani precyzyjnie, zgodnie 
z podręcznikiem obowiązującym w Pol-
sce (tj. ICD–10) – zdiagnozować opętania.

Ewidencja opętań jest prowadzona, 
ale podejrzewam mały stopień jej szcze-
gółowości. Niestety brak przygotowania 
psychologicznego lub psychiatrycznego 
uniemożliwia profesjonalną ocenę stanu 
osoby podejrzewanej o opętanie.

Jeżeli chodzi o zakazywanie wizy-
ty u psychiatry, czy psychologa, to jest to 
proceder błędny i karygodny, a ponad-
to niezgodny z opublikowanymi po raz 
kolejny wskazaniami dla egzorcystów 
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(Rytuał), jednak tam jest to tylko zale-
cane, ale nie obligatoryjne – i tu jest 
problem. W punkcie 27. Rytuału może-
my przeczytać: Podczas przeprowadzania 
egzorcyzmu nie wolno przerywać leczenia 
medycznego. Jeśli rodzina odrzuca działanie 
lekarza, nie wolno przeprowadzać egzorcy-
zmu. Odpowiedzialni za przeprowadzenie 
egzorcyzmu prezbiterzy powinni unikać 
działań, które nie należą do ich właściwej 
misji, lecz do kompetencji psychologów, psy-
chiatrów i innych lekarzy. W kolejnym zaś, 
28, czytamy: Rytuał zwraca uwagę także na 
sytuacje, w których osoby szukają pomocy, 
a nie są uzależnione od złego ducha w stop-
niu opętania. Egzorcysta nie powinien im 
tej pomocy odmawiać. Z taką pomocą może 
przyjść także prezbiter nie będący egzorcy-
stą, a nawet diakon. W tych sytuacjach także 
pożądana jest konsultacja psychologiczna 
(por. EiMB 17).

Warto poczytać krytykę ze strony 
egzorcystów w stosunku do nowego 
Rytuału, zwłaszcza znanego ks. Gabrie-
le Amortha: Problemem może być: Punkt 
17. Decyzję co do konieczności zastosowania 
obrzędu egzorcyzmu winien egzorcysta pod-
jąć, zachowując zawsze tajemnicę spowiedzi, 
po wnikliwym zbadaniu sprawy i zasięgnię-
ciu w miarę możności, opinii specjalistów 
w dziedzinie duchowej, a jeśli trzeba – leka-
rzy i psychiatrów, wrażliwych na sprawy 
życia wewnętrznego.

W takim razie możemy przyjąć, 
że egzorcyści nie stosują się do 
powyższych zaleceń, nie posiadają na 

ogół przygotowania psychologicznego 
czy psychiatrycznego. Stąd wynikają 
np. takie parodie Rytuału jak 
egzorcysta celebryta ksiądz Michał 
Olszewski, wypędzający „demona 
wegetarianizmu” salcesonem. Czy 
zdaniem księdza istnieje demon 
wegetarianizmu i czy można go 
wypędzić mięsem?

– Oczywiście wypędzanie demona wege-
tarianizmu to parodia wszystkiego. To 
jest niezgodne nie tylko ze zdrowym roz-
sądkiem, ale i samym Rytuałem Kościoła 
Katolickiego obowiązującym egzorcy-
stów. Trudno tu dodać coś więcej... Nie-
stety takie pojęcia zostały zaczerpnięte 
z praktyk Zielonoświątkowców: Wyrze-
kaj się ducha/demona niemocy, wyrzekaj 
się ducha/demona agresji, wyrzekaj się 
ducha/demona homoseksualizmu, wyrze-
kaj się ducha/demona nikotynizmu. Takie 
myślenie zostało wchłonięte do prak-
tyki katolickiej. Dokonano niesłusznej, 
w mojej opinii, transpozycji pojęcia grze-
chu na pojęcie zniewolenia przez ducha, 
albo jak to niektórzy mówią – demona. 
Przy czym należy nadmienić, że zgod-
nie z wszelkimi podręcznikami Kościo-
ła Katolickiego zniewolenie nie ma nic 
wspólnego z opętaniem, ale tzw. znie-
woleniami, podczas których nie stosuje 
się w żadnym wypadku egzorcyzmu, lecz 
modlitwę: Rytuał zwraca uwagę także na 
sytuacje, w których osoby szukają pomocy, 
a nie są uzależnione od złego ducha w stop-
niu opętania. Egzorcysta nie powinien im 
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tej pomocy odmawiać. Z taką pomocą może 
przyjść także prezbiter nie będący egzor-
cystą, a nawet diakon. W tych sytuacjach 
także pożądana jest konsultacja psycholo-
giczna (por. EiMB 17). Jak widać, praktyka 
(egzorcyzmowanie zniewoleń, nieodsy-
łanie podejrzanego do psychologa itd.) 
znów rozmija się z teorią. Prawdopodob-
nie do takich skutków przyczyniła się nie 
tylko chęć „zabłyśnięcia” przez samych 
egzorcystów, ale i popularność medialna 
w ostatnich latach. Przyczyną pojawie-
nia się takiej strategii demonologicznej 
u Zielonoświątkowców jest fakt, że u nich 
nie ma czegoś takiego jak wyznanie 
konkretnych grzechów czy win, tak ja 
w Kościele katolickim i stąd być może 
czynione jest to właśnie w takiej formie. 
Kościół ma spowiedź bardzo rozbudo-
waną i z tego powodu nie ma potrze-
by dodatkowo produkowania jakichś 
mechanizmów, które prowadziłyby do 
„oczyszczania”. 

Reżyser Walki z szatanem spotkał kilku 
egzorcystów, którzy zakładali, że w prak-
tyce opętań nie ma i próbowali jakoś 
po ludzku porozmawiać ze zgłaszający-
mi się do nich osobami, częstowali ich 
herbatą, ciastkami, pokazywali kolej-
kę do zabawy… Nie kpili z ich przemyśleń 
i lęków, ale po prostu podjęli dialog, dzię-
ki czemu tamci wychodzili uspokojeni 
i szczęśliwsi. 

Dlaczego wśród uznanych za 
„opętanych” jest tak nikły odsetek 
mężczyzn? Przypomina to sytuację 

ze średniowiecza, gdzie w procesach 
o czary większość stanowiły kobiety. Czy 
płcią żeńską łatwiej manipulować?

– Jest również tak, że kobiety są bardziej 
emocjonalne, a w konsekwencji histe-
ryczne i podatne na manipulację. Celem 
histeryka jest zwrócenie na siebie uwagi 
za wszelką cenę, a można tego dokonać 
na trzy sposoby. Poprzez: uwodzenie; 
mdlenie w obecności osoby, która jest nią 
zainteresowana oraz zastraszanie, groź-
by... Jeśli te dwie pierwsze opcje zawio-
dą, można spróbować ostatniej, bardziej 
drastycznej…

Kobiety są bez wątpienia również 
bardziej empatyczne oraz wrażliwe, 
a okazuje się, że o „podatności na opęta-
nie” wcale nie świadczy „zła osobowość”, 
czyli niska moralność, cechy psychopa-
tologiczne, niska religijność, angażowa-
nie się w praktyki magiczne, noszenie 
talizmanów itd., ale „dobra osobowość” 
(wysoka wrażliwość, allocentrym, posia-
danie wysokich standardów moral-
nych i religijnych, wysokie zdolności 
medytacyjne, podwyższone nasilenie 
doświadczeń mistycznych). Z punktu 
widzenia psychologicznego duża wraż-
liwość i empatyczność wiąże się z per-
fekcjonizmem, a to zakłada blokowa-
nie różnych pragnień oraz potrzeb, co 
w konsekwencji może grozić wybuchem 
„negatywnej osobowości”. Panie mają 
przy tym większą synchronizację półkul 
mózgowych, a podatność na opętania 
wiąże się z niezdolnością do blokowania 
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SAMA 
PENTEKOSTALIZACJA 
TO SILNE GRANIE 
NA EMOCJACH 
I GRUPOWE 
INDUKOWANIE 
RÓŻNYCH STANÓW 
HISTERYCZNYCH 
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hemisferycznej synchroniczności (a jako 
taka jest typowa dla kobiet, mężczyzn 
homoseksualnych, epileptyków, osób 
z zaburzeniami dysocjacyjnymi, osób 
charakteryzujących się wysoką religijno-
ścią, nasileniem doświadczeń mistycz-
nych oraz o podwyższonych wskaźnikach 
medytacyjnych). Okazuje się, że typowe 
objawy opętania najbardziej podobne są 
do zaburzeń dysocjacyjnych (dwie oso-
bowości: jednak dobra a druga zła) oraz 
epilepsji (ataki opętaniowe).

Kobiety stanowią więc większość 
wśród osób o objawach podobnych 
do opętania. Kwestię tę poruszyłem 
w artykule Opętanie i egzorcyzm w świetle 
badań antropologicznych i neurologicznych, 
(„Studia Religiologica” 47/2): Można też 
mieć słuszne zastrzeżenia co do stronniczo-
ści zaprezentowanych przypadków opęta-
nia, ponieważ oparte są o niereprezenta-
tywną próbkę oraz podpadają pod zarzut 
niesłusznej ekstrapolacji na całą populację. 
Można mieć wątpliwości, czy wyciąganie 
wniosków z badań neurologicznych, które 
bezpośrednio nie dotyczą osób opętanych 
a osób, które doświadczają podobnych 
do opętania objawów jest uprawnione 
i relewantne. Można postawić zarzuty, że 
dokonywane analizy osadzone są w ewo-
lucyjnej perspektywie badawczej i mogą 
wnosić dodatkową jakość do uzyskanych 
rezultatów analiz. Można nie zgadzać się 
też z tezą, że to kobiety są bardziej podatne 
na opętanie negatywne albo że to głów-
nie mężczyźni są zdolni do zachowania 
dystansu podczas stanów opętania (wnioski 

w dużej części oparte o ewolucyjną perspek-
tywę badawczą).

Tematyka „opętań” jest również 
niezwykle nośna w szeroko pojętym 
mainstreamie. Oprócz omawianego 
przez nas filmu, pojawiło się wiele 
artykułów w „Gazecie Wyborczej” 
oraz „Newsweeku”. Ukazała się 
również książka wydawnictwa Krytyki 
Politycznej pt. Żeby nie było zgorszenia. 
Ofiary mają głos. Czy Kościół katolicki 
w Pańskiej opinii zdaje sobie sprawę 
z faktu, iż zachowanie części księży 
egzorcystów, prowadzi do ośmieszenia 
i zdezawuowania Rytuału i samego 
Kościoła? 

– Według mnie Kościół nie zdaje sobie 
z tego sprawy. Według zdecydowanej 
większości naczelnych i szeregowych 
funkcjonariuszy kościoła zdarzają się 
pewne dziwactwa, ale mieszczą się one, 
ich zdaniem, w granicach dopuszczal-
nej normy. Natomiast oni są absolutnie 
przekonani o istnieniu opętań i potrzebie 
stosowania egzorcyzmów. Dopatrują się 
nawet więcej tych przypadków, twierdzą 
niektórzy trzeźwi egzorcyści, czyli że oko-
ło 99procent zgłaszających się to osoby 
zaburzone, niemające nic wspólnego 
z opętaniem.

Jeśli krytyki dokonuje „Gazeta Wybor-
cza” i „Newsweek”, to wiadomo, jaki jest 
odbiór ze strony Kościoła. Gdyby ta kryty-
ka była bardziej wyważona, to może coś 
by to zmieniło, ale wiadomo, że będzie 
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jeszcze ostrzejsza. Jedyny ratunek widzę 
w psychologach i psychiatrach, którzy 
mogą włączyć się w dyskusję dotyczącą 
zarówno diagnostyki, jak i terapii opętań, 
poprzez opracowanie diagnostycznych 
kryteriów psychiatrycznych spójnych ze 
zrozumiałymi dla teologów kryteriami 
religijnymi. A także ustalenie warunków, 
w jakich stosuje się egzorcyzmy, dyskusję 
o dopuszczalności krępowania, ustalenie 
kryteriów efektywności, zasady prowa-
dzenie dokumentacji, niezależnie czy 
rozumianych w kategoriach naukowych, 
czy religijnych. Ale na to są raczej marne 
szanse. 

Podejrzewam, że w Polsce żadne 
z praktyk dokonywanych przez egzor-
cystów nie będą podpadały pod pra-
wo karne, bo mamy nieco inny system 
sądowniczy niż w USA, tam są preceden-

sy. W naszym kraju najpierw musieliby 
się wypowiedzieć eksperci: psycholodzy, 
psychiatrzy; egzorcyści zapewne nie, 
więc obrońca zawsze mógłby podważyć 
opinię ekspertów, ale oni i tak baliby się 
wyrazić jakąkolwiek opinię.

Wniosek płynie z tego taki, że potrze-
ba więcej wyważonych, a zarazem 
krytycznych opinii, wyrażanych facho-
wym językiem zrozumiałym zarówno 
dla psychologów jak i psychiatrów, oraz 
egzorcystów. To mogłoby doprowadzić 
obie strony do konstruktywnego dialogu. 
Z pewnością zarówno złośliwe arty-
kuły publikowane na łamach różnych 
mediów, jak i te zupełnie niekrytyczne się 
do tego nie przyczynią.

Rozmawiał: Zbigniew Łagosz

Ks. dr Stanisław Radoń – psychoterapeuta, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 
W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniem medytacji i doświadczeń mistycznych. Jest autorem pierw-
szej polskiej książki naukowej o uważności Czy medytacja naprawdę działa? Ks. Radoń był jednym z bohaterów 
filmu dokumentalnego Walka z szatanem (2015) (reż. Konrad Szołajski) dotyczącego zjawiska opętań oraz 
egzorcyzmów we współczesnej Polsce. 

Dr Zbigniew Łagosz – absolwent AGH w Krakowie, religioznawca. Badacz okultyzmu, autor wielu publikacji 
naukowych, w tym książek: Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister Crowley w świetle XX wiecznej tradycji ezote-
rycznej (2016) i Czesław Czyński. Czarny adept (2017) dotyczących postaci polskiego okultysty, chiromanty oraz 
parapsychologa Czesława Czyńskiego. Współtwórca i zastępca redaktora naczelnego „Hermaionu”, pierwszego 
w Polsce pisma naukowego poświęconego badaniom tradycji ezoterycznych świata.
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Z A S A D A  2
T R A K T U J  S I E B I E  TA K , J A K  T R A K T U J E S Z 
O S O B Y, N A  K TÓ RYC H  C I  Z A L E Ż Y

D L A C Z E G O  N I E  W E Ź M I E S Z  T YC H 
C H O L E R N YC H  TA B L E T E K ?

Wyobraźmy sobie, że stu osobom zostają przepisane leki. Co dzie-
je się później? Jedna trzecia z nich w ogóle nie uda się do apteki.1 
Połowa spośród pozostałych 67 procent medykamenty wykupi, ale 
nie będzie ich zażywać w prawidłowy sposób. Będą zapominać o ich 
braniu i przedwcześnie zrezygnują z kuracji. Część nie weźmie ich 
w ogóle.

Lekarze i farmaceuci winą za taki stan rzeczy obarczają lekko-
myślnych, nieposłusznych pacjentów. „Możesz zaprowadzić konia 
do poidła, ale nie zmusisz go, żeby się napił”, mówi przysłowie. Psy-
chologowie z kolei patrzą nieprzychylnie na taki osąd. Uczy się nas, 
że jeśli pacjent nie stosuje się do porad specjalisty, wina leży po stro-
nie tego drugiego. My, psychologowie, uważamy, że kiedy oferujemy 
usługi z zakresu opieki zdrowotnej, bierzemy na siebie odpowiedzial-
ność za udzielanie rad, które zostaną potraktowane poważnie, za pla-
nowanie wraz z pacjentem działań aż do momentu, gdy osiągnięty 
zostanie pożądany rezultat, oraz za upewnianie się, czy wszystko 
przebiega właściwie. To jedna z tych rzeczy, która czyni psycholo-
gów tak wspaniałymi ludźmi. :) Oczywiście mamy ten luksus, że – 
w przeciwieństwie do bardziej obleganych specjalistów – spędzamy 
z pacjentami sporo czasu. Tak czy inaczej – pozostaje pytanie: dla-
czego chorzy ludzie nie stosują się do zaleceń lekarzy? Co jest z nimi 
nie tak? Czy nie chcą, aby ich stan się polepszył? 

1 R. Tamblyn, E. Tewodros, A. Huang, N. Winslade, P. Doran, The incidence and determinants 
of primary nonadherence with prescribed medication in primary care: a cohort study, „Annals 
of Internal Medicine”, 160/2014, s. 441–450.
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Weźmy jeszcze gorszy przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś prze-
chodzi zabieg przeszczepu, dajmy na to: nerki. Taki zabieg ma zazwy-
czaj miejsce po długim i nerwowym oczekiwaniu chorego. Tylko 
niewielki odsetek ludzi zgłasza chęć udostępnienia swoich organów, 
gdy dowiaduje się, że nie ma dla nich ratunku, a jeszcze mniejszy 
zostaje dawcami za życia. Tylko niewielka część oddanych orga-
nów pasuje do profilów DNA oczekujących pacjentów. Oznacza to, 
że typowy biorca nerki od lat korzystał z dializoterapii – jedynej 
dostępnej alternatywy. Zabieg dializy polega na przepuszczeniu 
całości krwi pacjenta przez specjalne urządzenie. To niewiarygodna, 
cudowna wręcz metoda, dlatego należy się cieszyć, że istnieje. Nie 
jest to jednak procedura przyjemna. Przeprowadza się ją kilka razy 
w tygodniu, podczas snu pacjenta – trwa bowiem aż osiem godzin. 
To ciężki kawałek chleba. Nikt nie chce pozostawać na dializoterapii.

Opcja przeszczepu też nie jest pozbawiona wad. Jedną z moż-
liwych komplikacji jest odrzucenie przeszczepu przez organizm. 
Nasze ciała nie lubią, gdy zaszywa się w nich części ciał innych ludzi. 
Układ immunologiczny atakuje i niszczy obce organy, nawet jeśli są 
one niezbędne dla naszego przetrwania. Aby temu przeciwdziałać, 
konieczne jest zażywanie leków immunosupresyjnych, które osłabia-
ją układ odpornościowy, co czyni pacjentów bardziej podatnymi na 
choroby zakaźne. Większość ludzi chętnie idzie na taki kompromis. 
A jednak, mimo skuteczności immunosupresantów, biorcy organów 
nadal cierpią na powikłania związane z odrzuceniem przeszczepu. 
Nie dlatego, że leki zawodzą (choć to też się czasem zdarza). Częściej 
dzieje się tak, ponieważ pacjenci nie biorą leków. Aż trudno w to 
uwierzyć. Niewydolność nerek jest naprawdę niebezpieczna. Dializa 
to nie bułka z masłem. Zabieg przeszczepu odbywa się po długim 
okresie oczekiwania, a do tego jest ryzykowny i kosztowny. Narażać 
się na utratę tego wszystkiego, bo nie chce nam się zażyć lekarstwa? 
Jak ludzie mogą tak siebie traktować? O co tu chodzi?

W rzeczywistości nie jest to takie proste, jak może się z pozoru 
wydawać. Wielu ludziom, którym przeszczepia się organy, doskwie-
rają często inne problemy zdrowotne (nie mówiąc o problemach 
natury psychicznej będących następstwem bezrobocia czy trudnej 
sytuacji rodzinnej). Mogą być upośledzeni umysłowo lub cierpieć na 
depresję. Mogą nie mieć pełnego zaufania do swoich lekarzy albo nie 
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w pełni rozumieć istotność stosowania leków. Może nie wystarcza 
im na nie pieniędzy i decydują się zmniejszyć dawkę, bo nie wiedzą, 
że taka zmiana uczyni lek bezużytecznym. 

A teraz – i to jest tu najbardziej zdumiewające – wyobraź sobie, że 
to nie ty jesteś chory. Choruje twój pies. Zabierasz go zatem do wete-
rynarza. Ten wypisuje leki. Co się dzieje później? Masz równie wiele 
powodów, aby nie ufać specjaliście. Co więcej, gdyby nie zależało ci 
na twoim zwierzaku na tyle, żeby martwić się o to, czy weterynarz 
postawił prawidłową diagnozę i przepisał właściwe leki, w ogóle nie 
wziąłbyś pupila na wizytę. Skoro go tam zabrałeś – zależy ci. Two-
je działania tego dowodzą. Mało tego: zazwyczaj zależy ci bardziej. 
Statystycznie rzecz biorąc, ludzie z większą skrupulatnością pod-
chodzą do realizowania zaleceń lekarzy, gdy chodzi o ich zwierzęta 
domowe – niż gdy chodzi o nich samych. To nic dobrego, również 
z perspektywy twojego pupila. Prawdopodobnie cię kocha i byłby 
szczęśliwszy, gdybyś zażywał swoje lekarstwa.

Trudno wyciągać z tego zbioru faktów jakieś definitywne wnio-
ski poza tym, że ludzie wydają się kochać swoje psy, koty, papużki, 
gryzonie (a może i nawet jaszczurki) bardziej niż siebie samych. To 
straszne. Jak dużo wstydu i samokrytycyzmu musi istnieć na świe-
cie, aby coś takiego mogło mieć miejsce? Co jest z ludźmi nie tak, że 
zwierzątka domowe cenią wyżej niż siebie samych?

Odpowiedź na to kłopotliwe pytanie znalazłem w starożytnej 
opowieści zawartej w Księdze Rodzaju – pierwszej księdze Starego 
Testamentu.

N A J STA R S Z A  Z  O P OW I E Ś C I  A  N AT U R A  Ś W I ATA

Dwa opisy Stworzenia z dwóch różnych bliskowschodnich źró-
deł wydają się ze sobą splecione w Księdze Rodzaju. Według tradycji 
chronologicznie najmłodszej – zwanej „kapłańską” – Bóg stworzył 
kosmos przez wypowiedzenie Słowa, którym powołał do istnienia 
światło, wodę, ziemię, rośliny i ciała niebieskie. Następnie stworzył 
ptaki, zwierzęta i ryby (znów posługując się mową) – a skończył 
na człowieku: mężczyźnie i kobiecie, których uformował na wła-
sne podobieństwo. Wszystko to ma miejsce w rozdziale pierwszym 
Księgi Rodzaju. W tej drugiej, starszej tradycji „jahwistycznej” znaj-
dujemy inny opis stworzenia, obejmujący losy Adama i Ewy (gdzie 
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szczegóły są nieco inne) oraz opowieści o Kainie i Ablu, Noem oraz 
Wieży Babel. Zostało to opisane w rozdziałach od 2 do 11. Aby pojąć 
rozdział pierwszy Księgi Rodzaju, czyli opowieść kapłańską z jej naci-
skiem na mowę jako podstawową moc stwórczą, najpierw konieczne 
jest przyjrzenie się kilku fundamentalnym, pradawnym założeniom 
(wyraźnie różnym w swoim rodzaju i treści od założeń nauki, które – 
z historycznego punktu widzenia – są względnie nowe). 

Prawdy naukowe zyskały status nadrzędnych zaledwie pięćset lat 
temu, na skutek prac Francisa Bacona, Kartezjusza i Isaaca Newto-
na. Jakkolwiek widzieli świat nasi przodkowie w epokach wcześniej-
szych, nie był to świat postrzegany przez pryzmat metody naukowej 
(tak jak księżyca i gwiazd nie obserwowali przez – równie niedawno 
odkryty – teleskop, lecz gołym okiem). Ponieważ dziś rozumowanie 
mniej lub bardziej naukowe – i materialistyczne – jest powszechne, 
trudno nam w ogóle pojąć, że inne sposoby patrzenia na świat mogą 
istnieć i istnieją. Tymczasem ludzie żyjący w zamierzchłych czasach, 
w których zrodziły się epopeje, tak fundamentalne dla naszej kultu-
ry, znacznie większą wagę przykładali do reguł, które warunkowały 
przetrwanie (i w konsekwencji interpretowali świat w sposób współ-
mierny do tego celu), niż do czegoś bliskiego współczesnej koncepcji 
obiektywnej prawdy.

Zanim nadszedł świt światopoglądu naukowego, rzeczywistość 
pojmowano inaczej. Istnienie rozumiano jako miejsce działań, a nie 
miejsce złożone z różnych obiektów.2 Myślano o nim jako o czymś 
zbliżonym do opowieści czy dramatu. Opowieść ta toczyła się 
w ramach subiektywnych doświadczeń, chwila za chwilą, w świado-
mości każdej żyjącej osoby. Można to porównać do opowieści, które 
przekazujemy sobie na temat naszego życia, jego sensu i znaczenia; 
do ciągów wydarzeń opisywanych przez powieściopisarzy, utrwala-
jących rzeczywistość na kartach książek. Subiektywne doświadcze-
nia obejmują znajome byty, takie jak drzewa czy chmury – które 
istnieją obiektywnie – lecz także (co ważniejsze) emocje, marzenia, 
głód, pragnienie czy ból. To te uczucia – doświadczane osobiście – 
są, z perspektywy wieków, najważniejszymi elementami ludzkiego 

2 Wyjaśniam to bardziej szczegółowo w: J.B. Peterson, Maps of Meaning: The architecture 
of belief, Nowy Jork, Routledge, 1999.
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życia, a nie da się ich łatwo wyizolować i przyrównać do obiektyw-
nych kryteriów – nawet w naszych współczesnych materialistycz-
nych i upraszczających wszystko umysłach. Weźmy na przykład 
ból – subiektywnie odczuwany ból. Jest czymś tak realnym, że żaden 
argument nie jest w stanie podważyć jego prawdziwości. Wszyscy 
zachowujemy się tak, jakby nasz ból był prawdziwy – ostatecznie, 
bezwzględnie prawdziwy. Ból jest istotny, daleko bardziej niż mate-
ria. Z tego powodu uważam, że w wielu ludzkich tradycjach cierpienie 
towarzyszące egzystencji uważa się za nieuchronną prawdę Istnienia.

Rzecz w tym, że to, czego subiektywnie doświadczamy, łatwiej 
porównać do powieści czy filmu niż do naukowego opisu fizycz-
nej rzeczywistości. To dramat życiowych doświadczeń – tragiczna, 
osobista śmierć twojego ojca w porównaniu do śmierci formalnie  
w szpitalnych dokumentach; rozpacz po rozpadzie pierwszej miło-
ści; pustka pozostała po zaprzepaszczonych marzeniach; radość na 
widok sukcesu twojego dziecka.

TO  N I E  J E ST  D O M E N A  M AT E R I I,  L E C Z  Z N A C Z E N I A

Naukowy świat złożony z materii można zredukować, w pew-
nym sensie, do jego podstawowych składowych: cząsteczek, atomów 
czy kwarków. Jednak w świecie doświadczeń także można wyróżnić 
pewne podstawowe elementy, które wchodzą ze sobą w interakcje 
kształtujące życiową opowieść. Jednym z nich jest chaos. Drugim – 
porządek. Trzecim (bo są trzy elementy) jest proces, który łączy 
pierwsze dwa, i który wydaje się tożsamy z tym, co współcześnie 
nazywamy świadomością. To nasza wieczna podległość dwóm pierw-
szym elementom – chaosowi i porządkowi – sprawia, że wątpimy 
w sens i wartość życia. To ona podpowiada nam: „daj sobie spokój”. 
To przez nią przestajemy o siebie dbać. Jedynym możliwym wyj-
ściem z tej niepożądanej sytuacji jest właściwe zrozumienie trze-
ciego elementu.

Chaos to domena ignorancji. To niezbadane terytorium. Chaos to 
wszystko to, co wykracza, wiecznie i nieustannie, poza granice wszel-
kich państw, idei czy dyscyplin. To nieznajomy, obcokrajowiec, czło-
nek innego gangu, szmer słyszany nocą w zaroślach, potwór czający 
się pod naszym łóżkiem, skłonność do ataków gniewu u twojej mamy, 
choroba twojego dziecka. Chaos to rozpacz i trwoga, które odczuwasz 
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po tym, jak zostałeś zdradzony przez bliską osobę. To miejsce, w które 
trafiasz, gdy wszystko wokół się wali; gdy umierają twoje marzenia, 
gdy twoja kariera zawodowa rozsypuje się jak domek z kart, gdy roz-
pada się twoje małżeństwo. To podziemia, zaświaty, mityczne lochy, 
gdzie smok współistnieje ze złotem, którego strzeże. Chaos otacza 
nas wszędzie tam, gdzie czujemy się zagubieni, oraz zawsze wtedy, 
gdy robimy coś, o czym nie mamy pojęcia. Chaos to, krótko mówiąc, 
wszystkie rzeczy i sytuacje, których nie znamy lub nie rozumiemy.

Porządek, z drugiej strony, to terytorium zbadane. To istniejąca od 
setek milionów lat hierarchia miejsc, pozycji i władzy. To struktura 
społeczeństwa. To także struktura biologiczna – o tyle, o ile jeste-
śmy przystosowani do struktury społeczeństwa. Porządek to nasze 
plemię, religia, ciepło i światło palącego się ogniska, nasz dom i kraj. 
To wygodny, bezpieczny salon, gdzie słychać dźwięk drewna palącego 
się w kominku i odgłosy bawiących się dzieci. To flaga państwowa. 
To wartość waluty. Porządek to podłoga pod twoimi stopami i twój 
plan na kolejny dzień. To doniosłość tradycji, rzędy ławek w szkol-
nej sali, pociąg odjeżdżający o czasie, zegar i kalendarz. Porządek 
to normy społeczne, które akceptujemy i których przestrzegamy, 
to wzajemna uprzejmość między cywilizowanymi nieznajomymi, 
cienka pokrywa lodowa, po której jeździmy na łyżwach. Porządek 
to miejsce, w którym bieg codziennego życia pokrywa się z naszymi 
oczekiwaniami; w którym wszystko kończy się tak, jak tego chcieli-
śmy. Jednak, gdy wymóg pewności, standaryzacji i jednomyślności 
staje się wszechogarniający i przesadzony, porządek może przerodzić 
się w tyranię i stagnację.

Gdy wszystko wokół jest pewne, znajdujemy się w stanie porządku. 
Jesteśmy w nim, gdy wszystko idzie zgodnie z planem, bez niespo-
dziewanych problemów. W domenie porządku wszystko przebiega 
tak, jak chciałby tego Bóg. Lubimy tam być. Lubimy środowisko, które 
dobrze znamy. Gdy panuje porządek, możemy myśleć długotermino-
wo. Nasza sytuacja jest stabilna, a my jesteśmy spokojni i pewni sie-
bie. Dlatego też rzadko decydujemy się opuścić miejsca – geograficzne 
czy myślowe – które rozumiemy i dlatego nie lubimy, gdy jesteśmy 
do tego zmuszeni lub odbywa się to samoistnie, dziełem przypadku.

Porządek to sytuacja, gdy masz lojalnego przyjaciela, sojusznika, 
na którym można polegać. Gdy taka osoba cię zdradza, z jasnego 
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świata dnia przenosisz się w mroczną otchłań chaosu, zagubienia 
i rozpaczy. Przenosisz się też tam, kiedy firma, w której pracujesz, 
wpada w kłopoty finansowe i twoje zatrudnienie staje pod znakiem 
zapytania. Gdy wysyłasz wypełnione zeznanie podatkowe – oto 
porządek. Gdy Urząd Skarbowy przysyła ci powiadomienie o kon-
troli – oto chaos. Większość ludzi wolałaby paść ofiarą napadu niż 
kontroli skarbowej. Przed zniszczeniem World Trade Center jedena-
stego września 2001 roku panował porządek. Natychmiast po tym 
pojawił się chaos. Wszyscy to poczuli. Niepewność wisiała w powie-
trzu. Co dokładnie zostało zniszczone? Niewłaściwe pytanie. Należy 
zapytać: co przetrwało?

Gdy lód, po którym jeździsz na łyżwach, jest solidny, panuje porzą-
dek. Gdy nagle słychać zgrzyt – pojawia się chaos. Porządek to kraina 
Shire, dom tolkienowskich hobbitów: spokojny, produktywny i bez-
pieczny nawet dla naiwnych. Chaos to podziemne królestwo krasno-
ludów, uzurpowane przez Smauga – potężnego gada strzegącego 
skarbu. Chaos to głębia oceanu, w którą Pinokio musiał się zapuścić, 
aby uratować swojego ojca przed straszliwym wielorybem Monstro. 
Wyprawa w ciemność i ocalenie taty to najtrudniejsza rzecz, jaką 
marionetka musiała wykonać na drodze do stania się prawdziwym 
chłopcem; na drodze do uwolnienia się od pokus oszustwa, uda-
wania, wiktymizacji, impulsywnych przyjemności i totalitarnego 
zniewolenia; na drodze do zajęcia swojego miejsca na świecie jako 
prawdziwe Istnienie.

Porządek to stabilność twojego małżeństwa. Opiera się na prze-
szłych tradycjach oraz przyszłych oczekiwaniach, ugruntowanych, 
często nieświadomie, w tychże tradycjach. Chaos pojawia się, gdy 
wraz z odkryciem niewierności ukochanej osoby owa stabilność 
wali się pod twoimi stopami. Chaos to uczucie spadania, kiedy się 
potkniesz, a w zasięgu rąk nie ma niczego, czego można by się zła-
pać. To niekontrolowany, szalony bieg przełajowy przez codzienne 
życie, w którym bierzesz udział, gdy rutyny i tradycje dotychczas 
wskazujące kierunek tracą swoją moc. 

Porządek to miejsce i czas, gdzie zasady, zgodnie z którymi żyjesz, 
organizują twoje doświadczenia i działania: dzieje się to, co powin-
no się dziać. Chaos zaś to nowe miejsce i czas, pojawiające się, gdy 
nagle zdarza się tragedia lub gdy okrucieństwo objawia swoje przera-
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żające oblicze, być może nawet w twoim własnym domu. Bez wzglę-
du na okoliczności: nasz plan w dowolnym momencie może zostać 
zburzony przez nieoczekiwane, niechciane zdarzenia. Gdy tak się 
dzieje, terytorium, na którym operujemy, ulega zmianie. Należy 
podkreślić: przestrzeń, ta widoczna, może pozostać taka sama. Ale 
żyjemy w przestrzeni oraz w czasie. W konsekwencji nawet najstar-
sze i najbardziej znajome miejsca cechuje zdolność do zaskakiwania 
nas nieustannie. Możesz jechać, w świetnym humorze, samochodem, 
który znasz i uwielbiasz od lat. Ale czas płynie, a prawdopodobień-
stwo awarii rośnie. Możesz przechadzać się ulicą – w swoim własnym 
ciele, na którym zawsze mogłeś przecież polegać. Ale jeśli twoje serce 
zawiedzie, choćby na moment, nic już nigdy nie będzie takie samo. 
Stare, przyjazne psy nadal mogą ugryźć. Starzy, zaufani przyjaciele 
zawsze mogą oszukać. Nowe idee mogą zniszczyć stare, wygodne 
normy. To wszystko ma znaczenie. To jest prawdziwe.

Gdy pojawia się chaos, nasze mózgi reagują natychmiastowo przez 
obwody mózgowe, pochodzące jeszcze z pradawnych czasów, gdy nasi 
przodkowie żyli na drzewach, a węże atakowały w mgnieniu oka.3 Po 
tej błyskawicznej, głęboko odruchowej reakcji cielesnej następuje 
reakcja emocjonalna: wykształcona później, bardziej skomplikowana, 
lecz wolniejsza – po niej zaczyna się zaś myślenie wyższej kategorii, 
które może trwać sekundy, minuty czy lata. Wszystkie te reakcje są 
w pewnym sensie instynktowne, lecz – generalnie – im reakcja szyb-
sza, tym bardziej instynktowna.

C H A O S  I  P O R Z Ą D E K . B Y T Y  O S O B OW E :  Ż E Ń S K I E  I  M Ę S K I E

Chaos i porządek to dwa z fundamentalnych elementów przeży-
wanych doświadczeń – dwa z najbardziej podstawowych składowych 
samego Istnienia. Nie są jednak rzeczami czy przedmiotami i nie są 
jako takie doświadczane. Rzeczy i przedmioty to składowe obiek-
tywnie istniejącego świata. Są nieożywione, bezduszne. Są martwe. 
Inaczej jest z chaosem i porządkiem. Te są postrzegane, doświadcza-

3 J.W. Van Strien, I.H.A. Franken, J. Huijding, Testing the snake-detection hypothesis: larger 
early posterior negativity in humans to pictures of snakes than to pictures of other reptiles, 
spiders and slugs, „Frontiers in Human Neuroscience”, 8/2014, s. 691–697. Bardziej ogól-
ne omówienie: J. Ledoux, The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional 
life, Nowy Jork, Simon & Schuster, 1998.
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ne i rozumiane (w takim wymiarze, w jakim w ogóle można je zrozu-
mieć) jako byty osobowe – i pozostaje to prawdą zarówno w kwestii 
postrzegania, doświadczania i rozumienia ludzi współczesnych, jak 
i ich pradawnych przodków. Ci pierwsi po prostu nie zdają sobie 
z tego sprawy.

Porządek i chaos nie są najpierw rozumiane w sposób obiektywny 
(jako rzeczy lub przedmioty), a następnie personifikowane. Byłoby 
to prawdą tylko wtedy, gdybyśmy najpierw postrzegali obiektywną 
rzeczywistość, a potem wnioskowali co do intencji i celu. Nie tak 
działa percepcja, mimo naszych uprzedzeń i z góry wyrobionych 
opinii. Postrzeganie rzeczy jako narzędzi, na przykład, odbywa się 
przed lub jednocześnie z postrzeganiem rzeczy jako przedmiotów. 
Widzimy, co dana rzecz znaczy, równie szybko, lub nawet szybciej, 
niż widzimy, czym jest.4 Postrzeganie rzeczy jako bytów obdarzo-
nych cechami osobowości ma miejsce również przed postrzeganiem 
rzeczy jako rzeczy. W szczególności dotyczy to działań innych5 – 
innych żyjących – jednak mamy tendencję, aby także nieożywiony  
„obiektywny świat” postrzegać jako ożywiony, funkcjonujący celowo 
i intencjonalnie. Przyczyną tego jest działanie pewnego mechanizmu 
w naszym umyśle, który psychologowie nazywają „hiperaktywnym 
wykrywaczem celowości”6 [z ang. hyperactive agency detector – przyp. 

4 Klasyczny traktat na ten temat: J.J. Gibson, An ecological approach to visual perception, 
Nowy Jork, Psychology Press, 1986. O relacji między mową a działaniem, zobacz: A. Floel, 
T. Ellger, C. Breitsenstein, S. Knecht, Language perception activates the hand motor cortex: 
implications for motor theories of speech perception, „European Journal of Neuroscience”, 
18/2003, s. 704–708. Ogólne omówienie związku między działaniem a percepcją, zobacz: 
F. Pulvermüller, R.L. Moseley, N. Egorova, Z. Shebani, V. Boulenger, Motor cognition – motor 
semantics: Action perception theory of cognition and communication, „Neuropsychologia”, 
55/2014, s. 71–84. 

5 A. Floel, T. Ellger, C. Breitsenstein, S. Knecht, Language perception activates the hand motor 
cortex: implications for motor theories of speech perception, „European Journal of Neuro-
science”, 18/2003, s. 704–708; L. Fadiga, L. Craighero, E. Olivier, Human motor cortex excit-
abillity during the perception of others’ action, „Current Opinions in Neurobiology”, 15/2005, 
s. 213–218; C.E. Palmer, K.L. Bunday, M. Davare, J.M. Kilner, A causal role for primary motor 
cortex in perception of observed actions, „Journal of Cognitive Neuroscience”, 28/2016, 
s. 2021–2029.

6 Mechanizm naszego mózgu, który ma za zadanie odnajdywanie bytów intencjonalnych 
w naszym otoczeniu, wykazujący ich obecność nawet w sytuacjach, gdy prawdopodobne 
jest również inne wyjaśnienie. Stanowi to element nieustannej gotowości poznawczej 
i typowego działania systemu poznawczego człowieka [przyp. tłum.].
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tłum.]7. Jako przedstawiciele gatunku ludzkiego jesteśmy wynikiem 
tysięcy lat ewolucji zachodzącej w mocno społecznych okoliczno-
ściach. Oznacza to, że najważniejszymi elementami środowiska, 
z którego się wywodzimy, nie były rzeczy, przedmioty czy sytuacje – 
lecz byty osobowe.

Byty osobowe, które nauczyliśmy się postrzegać, istniały w prze-
widywalnych formach i w typowych, hierarchicznych konfigura-
cjach od zawsze, służąc wszelkim celom i intencjom. Na przykład: 
od miliarda lat można je dzielić na męskie i żeńskie. To sporo czasu. 
Podział życia na jego dwie bliźniacze płcie nastąpił przed ewolucją 
zwierząt wielokomórkowych. Okres pięciokrotnie krótszy, lecz nadal 
niewyobrażalnie odległy w czasie, dzieli nas od momentu, w którym 
pojawiły się ssaki, zwierzęta charakteryzujące się wzmożoną opieką 
nad swoimi młodymi. Wobec tego kategorie „rodziców” i „dzieci” ist-
nieją od dwustu milionów lat. To dłużej niż istnieją ptaki. I kwiaty. 
To nie miliard lat, ale to nadal sporo czasu. Wystarczająco dużo, aby 
kategorie takie jak „męskość” i „żeńskość” oraz „rodzic” i „dziecko” 
służyły za kluczowe i fundamentalne elementy środowiska, do któ-
rego się przystosowywaliśmy. W konsekwencji kategorie te są dla 
nas kategoriami naturalnymi, głęboko zakorzenionymi w naszych 
strukturach percepcyjnych, emocjonalnych i motywacyjnych.

Nasze mózgi to mózgi głęboko społeczne. Inne stworzenia 
(w szczególności inni ludzie) były kluczowymi częściami naszego 
życia, rozmnażania i ewoluowania. Można w zasadzie powiedzieć, 
że inne stworzenia były naszym środowiskiem. Z darwinowskiego 
punktu widzenia doborem kieruje natura – czyli rzeczywistość. Śro-
dowisko – jest tym, co dobiera. To najbardziej podstawowa z moż-
liwych definicji środowiska. To nie tylko bezwładna materia. Sama 
rzeczywistość jest wszystkim tym, z czym zmagamy się w naszych 
dążeniach do utrzymania się przy życiu i reprodukcji. Dużą jej część 
stanowią inni ludzie, ich opinie na nasz temat, i zbiorowości, do któ-
rych należą. Ma to ogromne znaczenie.

Z biegiem tysiącleci, w miarę jak rosła objętość naszych mózgów, 
a wraz z nią nasz potencjał intelektualny, stawaliśmy się coraz bar-
dziej świadomi i ciekawi natury świata poza bytami osobowymi 

7 J.L. Barrett, Why would anyone believe in God?, Lanham, MD: Altamira Press, 2004.
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wchodzącymi w skład rodziny i plemienia, co ostatecznie dopro-
wadziło do wykształcenia koncepcji obiektywnej rzeczywistości. 
Przez „poza” rozumieć należy nie tylko nieodkryty obszar geogra-
ficzny, lecz także wszystko to, czego w danym momencie nie rozu-
miemy – a rozumienie polega na radzeniu sobie z czymś, zmaganiu się 
z czymś, a nie jedynie na przedstawianiu tego w obiektywny sposób. 
Jednak nasze mózgi od dawna skupiały większość uwagi na innych 
ludziach. Z tego powodu wydaje się, że najpierw zaczęliśmy postrze-
gać nieznany, chaotyczny, nie-ludzki świat za pomocą wrodzonych 
kategorii naszych społecznych mózgów.8 To jednak nadal niedopo-
wiedzenie: w naszych pierwszych próbach postrzegania nieznanego, 
chaotycznego, nie-ludzkiego świata korzystaliśmy z kategorii, które 
pierwotnie wyewoluowały, aby postrzegać społeczny świat zwierząt 
sprzed ery człowieka. Nasze umysły są dużo starsze niż nasz gatunek. 
Nasze kategorie również. Naszą najbardziej podstawową kategorią – 
w pewnym sensie równie starą jak sam akt seksualny – wydaje się być 
kategoria płci: męskiej i żeńskiej. Prawdopodobnie byliśmy niejako 
naturalnie wyposażeni w prymitywną wiedzę o tej trwałej, twórczej 
opozycji – i zaczęliśmy interpretować wszystko przez jej pryzmat.9

Porządek, czyli to, co znamy, wydaje się mieć symboliczny związek 
z męskością (reprezentowaną przez wspomniane już yang z taoistycz-
nego symbolu yin-yang). Przyczyną tego może być fakt, że pierwotna, 
hierarchiczna struktura społeczeństw ludzkich jest męska, podob-
nie jak wśród większości gatunków, w tym szympansów – najbliż-
szych nam genetycznie i, prawdopodobnie, również behawioralnie. 
To mężczyźni są i w ciągu wieków byli budowniczymi osad i miast, 
inżynierami, kamieniarzami, murarzami, stolarzami i operatora-
mi ciężkiej maszynerii.10 Porządek to Bóg Ojciec, wiekuisty Sędzia 
przydzielający nagrody i kary. Porządek to policja i armia zapewnia-
jące pokój. To kultura polityczna, środowisko korporacyjne, system. 
To bezosobowa większość, stojąca za wyrażeniami typu „mówi się, 

8 Rzetelny ogląd: J.L. Barrett, A.H. Johnson, The role of control in attributing intentional agency 
to inanimate objects, „Journal of Cognition and Culture”, 3/2003, s. 208–217.

9 W tym temacie bardzo polecam również książkę najwybitniejszego ucznia i współpra-
cownika Carla Junga: E. von Neumann, Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości. Kształ-
towanie nieświadomości, Warszawa, Wydawnictwo KR, 2008.

10 https://www.dol.gov/wb/stats/occ_gender_share_em_1020_txt.htm.
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że…” czy „uważa się, że…”. To karty kredytowe, szkolne klasy, sys-
tem kolejek w supermarketach, przepisy ruchu drogowego, znana 
jak własna kieszeń droga do pracy. Porządek, posunięty za daleko, 
może mieć również skutki destruktywne i fatalne. Takie przesadzone 
formy porządku to na przykład przymusowe migracje, obozy kon-
centracyjne czy pozbawiający duszy uniformizm kroku defiladowego.

Chaos, czyli to, czego nie znamy, ma zaś symboliczny związek 
z żeńskością. Po części dlatego, że wszystko to, co mieliśmy okazję 
poznać, zrodziło się z tego, czego nie znamy, podobnie jak wszystkie 
istoty przez nas napotykane zrodziły się z matek. Chaos to źródło, 
matka, materia – substancja, z której wszystko powstaje. To przed-
miot rozmyślań i komunikacji. W swojej pozytywnej odmianie chaos 
to szansa, źródło idei, tajemniczy okres ciąży i narodzin. Jako siła 
negatywna – chaos to nieprzenikniona ciemność jaskini i wypadek 
samochodowy mijany po drodze. To matka niedźwiedzica, opiekuń-
cza i delikatna dla swoich młodych, jednak gotowa rozszarpać na 
strzępy każdego, kogo uzna za potencjalne zagrożenie.

Chaos, odwiecznie żeński, to także okrutna siła doboru płciowego. 
Kobiety to wybredne partnerki (w przeciwieństwie do samic szym-
pansa, ich najbliższych zwierzęcych odpowiedników11). Większość 
mężczyzn nie spełnia damskich standardów. To dlatego kobiety na 
portalach randkowych atrakcyjność fizyczną 85 procent facetów 
oceniają na poniżej średniej.12 To dlatego mamy dwa razy więcej 
przodków płci żeńskiej niż płci męskiej (wyobraź sobie, że wszyst-
kie kobiety, które kiedykolwiek żyły, miały średnio jedno dziecko, 
a wśród mężczyzn połowa miała dwójkę dzieci, a połowa nie miała ani 
jednego).13 To Kobieta jako Natura ocenia połowę mężczyzn i mówi 
„Nie!”. Dla mężczyzn to bezpośrednia styczność z chaosem, który 

11 M.N. Muller, S.M. Kalhenberg, M.E. Thompson, R.W. Wrangham, Male coercion and the 
costs of promiscuous mating for female chimpanzees, „Proceedings of the Royal Society (B)”, 
274/2007, s. 1009–1014.

12 Zbiór interesujących statystyk z portalu randkowego OkCupid: C. Rudder, Dataclysm: 
Love, Sex, Race & Identity, Nowy Jork, Broadway Books, 2015. Na takich portalach regułą 
jest, że niewielki odsetek użytkowników otrzymuje znakomitą większość propozycji 
(kolejny przykład rozkładu Pareto).

13 J.A. Wilder, Z. Mobasher, M.F. Hammer, Genetic evidence for unequal effective population sizes 
of human females and males, „Molecular Biology and Evolution”, 21/2004, s. 2047–2057.
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przypomina o sobie z potężną siłą za każdym razem, gdy kobieta 
daje im kosza. Wybredność ludzkich samic to także przyczyna tego, 
że tak bardzo różnimy się od wspólnego przodka, którego dzielimy 
z naszymi szympansimi kuzynami, podczas gdy ci ostatni są do nie-
go bardzo podobni. Skłonność kobiet do odmawiania niechcianym 
mężczyznom, w stopniu większym niż inne czynniki, ukierunkowa-
ła naszą ewolucję ku wykształceniu się kreatywnych, pracowitych, 
wyprostowanych stworzeń z dużymi mózgami (ambicja, agresja, 
władczość), jakimi dziś jesteśmy.14 To Natura przemawia ustami 
Kobiety i mówi: „Posłuchaj młodzieńcze, nadajesz się na kolegę, ale 
moje dotychczasowe doświadczenia z tobą nie wskazują, aby twój 
materiał genetyczny mógł dać mojemu potomstwu duże szanse na 
przetrwanie i dalszą reprodukcję”.

Najważniejsze symbole religijne opierają swoją siłę przeka-
zu w dużym stopniu właśnie na tym fundamentalnym, dwoistym 
podziale pojęciowym. Przykładowo: Gwiazda Dawida to skierowany 
w dół trójkąt żeńskości oraz skierowany w górę trójkąt męskości.15 
Tak samo jest w przypadku hinduistycznych symboli yoni i lingam 
(którym towarzyszą węże, nasi pradawni wrogowie: Shiva Linga 
przedstawiana jest wraz z wężami-bóstwami zwanymi Naga). Staro-
żytni Egipcjanie przedstawiali Ozyrysa, boga ziemi, i Izydę, boginię 
zaświatów, jako bliźniacze kobry ze splecionymi ogonami. Identycz-
ny symbol wykorzystywany był w Chinach, aby przedstawiać Fuxi 
i Nüwę, stworzycieli ludzkości i pisma. Symbolika chrześcijańska jest 
mniej abstrakcyjna, bardziej oparta na bytach osobowych, niemniej 

14 G. Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature, Nowy 
Jork, Anchor, 2001.

15  Bardzo interesujące jest w tym kontekście, że pięcioczęściowy symbol taijitu (wspo-
minany we Wstępie jako pierwowzór prostszego symbolu yin/yang) przedstawia źró-
dło kosmosu jako najpierw wyłaniające się z niezróżnicowanego absolutu, następnie 
dzielące się na yin i yang (chaos/porządek, żeńskość/ męskość), następnie na pięć ele-
mentów (drewno, ogień, ziemia, metal, woda), a później po prostu na „dziesięć tysięcy 
rzeczy”. Gwiazda Dawida (chaos/porządek, żeńskość/męskość) w ten sam sposób daje 
początek czterem podstawowym elementom: ogniu, powietrzu, wodzie i ziemi (z któ-
rych zbudowane jest wszystko, co istnieje). Podobny heksagram występuje w hindu-
izmie. Trójkąt skierowany w dół symbolizuje tam Shakti, żeńskość; trójkąt skierowany 
w górę symbolizuje Shivę, męskość. Te dwie składowe znane są jako om i hrim w języku 
sanskryt. Niesamowity przykład symbolicznego podobieństwa.
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jednak zachodnie obrazy Maryi Dziewicy z Jezusem Chrystusem 
wyrażają zarówno dwoistą jedność kobiety i mężczyzny oraz trady-
cyjne podkreślenie androgynii Chrystusa.16

Wreszcie, należy też zauważyć, że sama struktura mózgu na pozio-
mie morfologicznym wydaje się odzwierciedlać omawiany dualizm. 
Jako że nasz mózg ewoluował przez przystosowanie się do otacza-
jącej nas rzeczywistości, jego dwoista budowa wskazuje, moim zda-
niem, że symboliczny podział na męskość i żeńskość wykracza poza 
sens metaforyczny i jest fundamentalnym elementem rzeczywistości 
(tzn.: rzeczywistości definiowanej w quazi-darwinowskim sensie). 
Elkhonon Goldberg, uczeń wybitnego rosyjskiego neuropsycholo-
ga Aleksandra Łurii i specjalista od lateralizacji ludzkiego mózgu, 
wyraża przekonanie, że sama półkulista budowa kory mózgowej 
wynika z podstawowego podziału między rutynę (to, co znamy, czyli 
porządek) oraz novum (to, czego nie znamy, czyli chaos).17 W swojej 
teorii nie odnosi się co prawda do symboli reprezentujących struk-
turę świata, ale to nawet lepiej: idea jest bardziej wiarygodna, gdy 
wyłania się jako rezultat badań w wielu sferach.18

Wszystko to wiemy od dawna, lecz niestety nie wiemy, że to wie-
my. Kwestie te rozumiemy jednak bez trudu, gdy przedstawi się je 
w powyższy sposób. Każdy z nas rozumie porządek i chaos oraz świat 
i zaświaty, jeśli mówi się o nich takim językiem. Każdy z nas potrafi 
wyczuwać chaos czający się za wszystkim tym, co nam znane. Dla-
tego też rozumiemy dziwaczne, surrealistyczne opowieści o Pinokiu, 
Śpiącej Królewnie, Królu Lwie, Małej Syrence czy Pięknej i Bestii, 
bazujące na odwiecznym podziale na to, co znane, i to, co nieznane, 
na świat i zaświaty. Wszyscy znajdowaliśmy się w obu tych miejscach 
nie raz, czasem przypadkowo, a czasem celowo.

16 J.B. Pettis, Androgyny BT, w: D.A. Leeming, K. Madden, S. Marlan (red.), Encyclopedia of 
Psychology and Religion, Boston, MA Springer US, 2010, s. 35–36.

17 E. Goldberg The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, Nowy Jork, Oxford 
University Press, 2003.

18 Klasyczna praca: D.T. Campbell, D.W. Fiske, Convergent and discriminant validation by the 
multitrait-multimethod matrix, „Psychological Bulletin”, 56/1959, s. 81–105. Podobną 
koncepcję rozwinał: E.O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge, Nowy Jork, Knopf, 
1998. To jeden z powodów, dla którego mamy pięć zmysłów – dzięki temu możliwe jest 
postrzeganie rzeczywistości kilkoma osobnymi kanałami i falsyfikowanie błędnych 
sygnałów.
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Wiele nagle staje się jasne, gdy zacznie się patrzeć na świat w ten 
sposób. To tak, jakby wiedza twojego ciała i duszy stała się zbieżna 
z wiedzą twojego umysłu. Co więcej – taka wiedza nie tylko świat opi-
suje, lecz także pozwala sprawnie się w nim poruszać. To rodzaj wie-
dzy o tym: co, która pomaga zrozumieć: jak. To rodzaj wiedzy o tym, 
jak jest, z której można wnioskować, jak powinno być. Taoistyczne 
zestawienie yin i yang, na przykład, nie przedstawia jedynie chaosu 
i porządku jako fundamentalnych elementów Istnienia – mówi tak-
że, jak należy postępować. Droga, taoistyczna ścieżka życia, ukazana 
jest w postaci (lub istnieje na) granicy między bliźniaczymi wężami. 
Droga to ścieżka właściwego Istnienia. To ta sama droga, o której 
wspomina Chrystus w Ewangelii wg świętego Jana 14:6: „Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem”.19 Ta sama idea pojawia się w Ewangelii 
wg świętego Mateusza 7:14: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”.20 

Od tysiącleci zamieszkujemy porządek otoczony chaosem. Od 
tysiącleci trzymamy się terytoriów odkrytych otoczonych obszarami 
niespenetrowanymi. Doświadczamy czegoś wyczuwalnie istotnego, 
gdy czujnie poruszamy się pomiędzy nimi. Jesteśmy przystosowani, 
w najgłębszym darwinowskim sensie, nie do świata przedmiotów, 
lecz do meta-rzeczywistości porządku i chaosu, yang i yin. Chaos 
i porządek tworzą odwieczne, transcendentne środowisko ludzkie-
go życia. 

Przez ujarzmienie tego fundamentalnego dualizmu osiągamy 
równowagę: jedną nogą pewnie stoimy w porządku i bezpieczeń-
stwie, drugą wkraczamy zaś w chaos, możliwości, rozwój i przygo-
dę. Gdy życie nagle staje się intensywne, porywające i znaczące; gdy 
czas leci, a ty jesteś tak pochłonięty tym, co robisz, że w ogóle nie 
zauważasz jego upływu – to właśnie wtedy znajdujesz się dokładnie 
na granicy między porządkiem i chaosem. Subiektywny sens, jaki 
wtedy odczuwamy, jest reakcją naszego neurologicznego, instynk-
townego, ugruntowanego w ewolucji „ja”, a ta reakcja wskazuje, że 
dbamy o stabilność, lecz także zabiegamy o ekspansję rozpoznane-
go, zamieszkałego terytorium, naszej przestrzeni osobistej, spo-

19 Ewangelia wg św. Jana 14:6.
20 Ewangelia wg św. Mateusza 7:14.
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łecznej i naturalnej. Właśnie w tym stanie należy być. Jesteś w nim, 
gdy wiesz, że to, czym się zajmujesz, jest ważne. Podpowiada ci to 
muzyka podczas słuchania – a, być może, jeszcze wyraźniej podczas 
tańczenia – gdy jej warstwy rytmiczne, przewidywalność i nieprze-
widywalność nałożone na siebie sprawiają, że czujesz, jak z głębi 
twojego Istnienia wyłania się coś naprawdę znaczącego.

Chaos i porządek są elementami fundamentalnymi, ponieważ 
każda przeżyta sytuacja (a nawet każda sytuacja życiowa, jaką jeste-
śmy sobie w stanie wyobrazić) składa się z nich obu. Nieważne, gdzie 
jesteśmy i co robimy: zawsze są rzeczy, które potrafimy rozpoznać, 
przewidzieć i wykorzystać, oraz rzeczy, których nie znamy i nie rozu-
miemy. Nieważne, kim jesteśmy – koczownikiem z pustyni Kala-
hari czy bankierem z Wall Street – na pewne rzeczy mamy wpływ, 
a na inne nie. Właśnie dlatego członkowie obu tych grup rozumieją 
te same mity i myślą w ramach tych samych odwiecznych prawd. 
I wreszcie: elementarna rzeczywistość porządku i chaosu jest praw-
dziwa dla wszystkiego, co żywe, nie tylko dla nas. Organizmy żywe 
zawsze znajdują się w miejscach, w których mogą czuć się pewnie, 
otoczone miejscami, sytuacjami i stworzeniami niosącymi ze sobą 
zagrożenie.  Porządek nie wystarczy. Nie można cały czas żyć sta-
bilnie, bezpiecznie i niezmiennie, ponieważ uniemożliwia to pozna-
nie nowych, ważnych rzeczy. Z drugiej strony z chaosem nie można 
przesadzać. Nie stawiajmy się w sytuacji, gdzie przez zbyt długi czas 
będziemy musieli tolerować ciężar lęku i niepewności, które towarzy-
szą nam, gdy poruszamy się po niepewnym gruncie. Złotym środkiem 
jest umieszczenie jednej nogi w otoczeniu, które znamy i rozumie-
my, a drugiej w otoczeniu, które właśnie odkrywamy i poznajemy. 
Wtedy znajdujemy się w pozycji, gdzie groza życia jest pod kontrolą 
i czujemy się bezpiecznie, ale jesteśmy jednocześnie czujni, zaanga-
żowani i podekscytowani. W pozycji, która jest pewna, ale gdzie cią-
gle można coś odkryć i jest miejsce na postawienie kolejnego kroku. 
Tam należy szukać sensu życia.

O G R Ó D  E D E N

Jak wspomniałem wcześniej, Księgę Rodzaju tworzą opowieści 
zebrane z kilku źródeł. Po chronologicznie młodszej tradycji kapłań-
skiej (Rozdział 1), opisującej wyłonienie się porządku z chaosu, roz-
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poczyna się druga, starsza wiekiem, część jahwistyczna (Rozdział 2). 
Tradycja jahwistyczna, w której Boga określa się imieniem YHWH 
lub Jahwe, obejmuje losy Adama i Ewy, razem z pełniejszym wyja-
śnieniem wydarzeń z szóstego dnia stworzenia świata. Ciągłość 
między opowieściami wydaje się być rezultatem pieczołowitej edy-
cji dokonanej przez osobę lub osoby, które badacze Biblii zbiorczo 
nazywają po prostu „Redaktorem” odpowiedzialnym za splecenie ze 
sobą poszczególnych historii. Mogło do tego dojść, gdy ludzie obu 
tradycji spotkali się, z takiego czy innego powodu, i zaobserwowane 
niespójności w zbiorze opowieści tworzonych równocześnie w nie-
uporządkowany sposób przeszkadzały komuś uważnemu, śmiałemu 
i dbałemu o szczegóły.

Według jahwistycznej wersji historii Stworzenia Bóg najpierw 
stworzył ograniczoną przestrzeń znaną jako Eden (co w aramej-
skim – domniemanym języku Jezusa – oznacza miejsce dobrze 
nawodnione) lub Raj (pairidaeza w staroirańskim i awestyjskim, co 
oznacza ogród otoczony murem). Następnie Bóg umieścił w nim 
Adama, razem z wszelkiego rodzaju drzewami owocowymi, z któ-
rych dwa zostały oznaczone. Jednym z nich było Drzewo Życia, 
a drugim – Drzewo poznania dobra i zła. Bóg powiedział Adamowi, 
że może żywić się owocami wszystkich drzew oprócz Drzewa pozna-
nia dobra i zła. Wtedy Bóg stworzył Ewę jako partnerkę dla Adama.21

Adam i Ewa, po umieszczeniu w Raju, początkowo nie wydają 
się być istotami świadomymi. Jak mówi tekst: pierwsi rodzice byli 
nadzy, lecz nie odczuwali wstydu. Opis ten wskazuje po pierwsze, 
że czymś zupełnie normalnym dla ludzi jest wstyd przed własną 
nagością (w przeciwnym razie wzmianka o braku wstydu nie byłaby 
potrzebna), a po drugie – czy nam się to podoba czy nie – że z naszy-
mi pierwszymi rodzicami było coś nie tak. Choć znajdą się wyjątki, 
jedynymi współczesnymi ludźmi, którzy nie byliby zawstydzeni, 
gdyby nagle ocknęli się nadzy w miejscu publicznym – wyłączając 
zdziwaczałych ekshibicjonistów – są dzieci w wieku poniżej trzech 

21 Albo, zgodnie z inną interpretacją, Bóg podzielił pierwotną dwupłciową istotę na dwie 
części, męską i żeńską. Według tego toku myślenia, Chrystus, „drugi Adam”, tak jak 
pierwsi rodzice, jest Człowiekiem oryginalnym, sprzed podziału płciowego. Symbo-
liczne znaczenie powinno być jasne dla tych, którzy uważnie czytali książkę do tego 
momentu.
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lat. Warto wspomnieć, że częstym koszmarem jest właśnie nagłe 
pojawienie się nago na scenie przed liczną widownią.

W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju pojawia się wąż – początkowo: 
rzekomo w wersji z odnóżami. Tylko Bóg wie, dlaczego dopuścił – 
lub sam umieścił – takie stworzenie w Raju. Długo zastanawiałem 
się nad wymową Jego decyzji. Częściowo obecność węża wydaje się 
odzwierciedlać dychotomię porządek/chaos cechującą wszelkie Ist-
nienie, gdzie Raj symbolizuje znany, nadający się do zamieszkania 
porządek, wąż odgrywa zaś rolę chaosu. Wąż w ogrodzie Eden ozna-
cza to samo, co czarna kropka po stronie yin w taoistycznym zna-
ku – a mianowicie prawdopodobieństwo, że to, co nieznane, może 
się nagle ujawnić również tam, gdzie wszystko sprawia wrażenie 
przewidywalnego i bezpiecznego. 

Nie wydaje się po prostu możliwe, nawet dla samego Boga, całko-
wite odizolowanie chronionego obszaru od zewnątrz – przynajmniej 
nie w świecie rzeczywistym, obarczonym ograniczeniami, a otoczo-
nym transcendencją. Czyhający na zewnątrz chaos zawsze wślizguje 
się do środka, ponieważ nic nie może być kompletnie odgrodzone 
od pozostałej części rzeczywistości. A zatem nawet w najbezpiecz-
niejszym z bezpiecznych miejsc nieuchronnie czai się wąż. Przez 
tysiąclecia nasz gatunek żył w otoczeniu węży zamieszkujących łąki 
i drzewa naszego pierwotnego, afrykańskiego raju.22 Jednak nawet 
gdyby udało się całkowicie wyeliminować węże (w jakiś niepojęty 
sposób, przez jakiegoś prehistorycznego odpowiednika świętego 
Jerzego), pozostałyby one obecne jako nasi ówcześni ludzcy rywale 
(przynajmniej w okresach, gdy widziane były jako wrogowie z naszej 
plemiennej perspektywy). Na brak konfliktów i wojen nasi przod-
kowie nie narzekali.23

Co więcej, nawet gdybyśmy pokonali wszystkie węże, które dręczą 
nas z zewnątrz, te gadzie oraz te ludzkie, nadal nie bylibyśmy bez-
pieczni. Teraz też nie jesteśmy. Ostatecznie: widzieliśmy wroga – i to 
my sami nim jesteśmy. Wąż zamieszkuje duszę każdego z nas. Oto 

22 T.N. Headland, H.W. Greene, Hunter-gatherers and other primates as prey, predators, and 
competitors of snakes, „Proceedings of the National Academy of Sciences USA”, 108/2011, 
s. 1470–1474.

23 L.H. Keeley, War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, Nowy Jork, Oxford 
University Press, 1996.
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powód, przynajmniej moim zdaniem, osobliwego nacisku chrześci-
jan, wyrażonego najdobitniej przez Johna Miltona, że wąż w ogro-
dzie Eden był uosobieniem Szatana, samego Ducha Zła. Istotność tej 
symbolicznej identyfikacji – jej nadzwyczajnej błyskotliwości – jest 
nie do przecenienia. To przez takie wykorzystywanie wyobraźni na 
przestrzeni wieków rozwinęła się idea abstrakcyjnych pojęć moral-
nych oraz wszystkiego, co one za sobą pociągają. Niepojęty wysiłek 
musiał zostać zainwestowany w ideę dobra i zła oraz otaczającą ją 
metaforę niczym ze snu. Najgorszym ze wszystkich istniejących węży 
jest odwieczna skłonność człowieka do zła. Najgorszy ze wszystkich 
węży to ten psychologiczny, duchowy, osobisty, wewnętrzny. Żadne 
ściany, choćby nie wiadomo jak wysokie, nas przed nim nie uchronią. 
Nawet jeśli forteca byłaby zabezpieczona tak dobrze, że – w teorii – 
zło czające się na zewnątrz nigdy nie zdołałoby sforsować ścian, 
natychmiast ponownie pojawiłoby się w środku. Jak podkreślał wiel-
ki rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn, linia oddzielająca dobro od 
zła przebiega przez serce każdego człowieka.24

Po prostu niemożliwe jest odgrodzenie pewniej wyizolowanej 
części rzeczywistości i uczynienie wszystkiego permanentnie prze-
widywalnym i bezpiecznym w obrębie murów. Cząstka tego, co zosta-
ło najdokładniej i najskrupulatniej wydalone, zawsze zakradnie się 
z powrotem do środka. Wąż, mówiąc metaforycznie, nieubłaganie 
się pojawi. Nawet najbardziej sumienni rodzice nie mogą w pełni 
ochronić swoich dzieci, choćby zamknęli je w piwnicy, z dala od alko-
holu, narkotyków i pornografii internetowej. W tym ekstremalnym 
przypadku nadopiekuńczy, zbyt ostrożny rodzic jedynie umieszcza 
samego siebie w miejscu innych tragicznych problemów życiowych. 
To tego dotyczy słynny koszmar Freuda i Edypa.25 Znacznie lepiej 

24 „Stopniowo pojąłem, że linia oddzielająca dobro od zła przebiega nie między pań-
stwami, nie między klasami, nie między partiami – tylko przecina każde ludzkie serce, 
nie omijając żadnego. Jest to linia ruchoma i z upływem lat jej bieg zmienia się w nas 
samych. Nawet w sercu omotanym przez zło linia ta odgradza maleńki przyczółek dobra. 
Nawet w najlepszym sercu – niewykorzenione zło zachowuje swój kącik. Od tego czasu 
stała się jasna dla mnie zasadność wszystkich religii świata: walczą one z pierwiastkiem 
zła w człowieku (w każdym człowieku). Nie sposób oczyścić świata z wszelkiego zła, ale 
można w każdym człowieku zmniejszyć obszar jego władania”. A. Sołżenicyn, Archipelag 
GUŁag 1918–1956, Tom 2, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 2017, s. 559–560.

25 Najlepsze wyjaśnienie tego tematu, na jakie trafiłem, to niesamowity film dokumen-
talny Crumb z 1995 roku, opowiadający losy rysownika Roberta Crumba, a wyreżyse-
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jest tych, którymi się opiekujesz, uczynić kompetentnymi – niż wiecznie 
ich chronić.

A nawet jeśli byłoby możliwe całkowite wykorzenienie wszystkie-
go, co groźne – wszystkiego, co niebezpieczne (a zatem wszystkiego, 
co ambitne i interesujące) – oznaczałoby to jedynie nadejście kolejne-
go niebezpieczeństwa: związanego z trwałym ludzkim infantylizmem 
i bezwartościowością. Jak natura człowieka miałaby osiągnąć swój 
pełny potencjał bez wyzwań i niebezpieczeństw? Jak nudne i godne 
pożałowania byłoby życie wyzbyte obiektów zmartwień i starań! Być 
może Bóg myślał, że jego nowe dzieło poradzi sobie z wężem i uważał 
jego obecność za mniejsze zło.

Pytanie do rodziców: czy chcecie, aby wasze dzieci były bezpiecz-
ne – czy silne?

W każdym razie: w ogrodzie Eden jest wąż, który w starożytnej 
opowieści przedstawiony jest jako zwierzę przebiegłe (skryte, ulot-
ne, cwane, zdradliwe i podstępne). Nie powinno zatem dziwić, że 
wkrótce decyduje się oszukać Ewę. Dlaczego Ewę, a nie Adama? Być 
może po prostu tak wypadło. Szanse wynosiły przecież pięćdziesiąt 
na pięćdziesiąt, a to całkiem spore prawdopodobieństwo. Z doświad-
czenia jednak wiem, że prastare historie nie mają w sobie nic przy-
padkowego. Wszystkie elementy zbędne – wszystko, co nieistotne 
dla fabuły – były z czasem pomijane w przekazach słownych i już 
dawno zostały zapomniane. Jak mówił rosyjski prozaik i drama-
turg Anton Czechow: „Jeśli w pierwszym akcie na ścianie wisi broń, 
w następnym musi wystrzelić. W przeciwnym razie nie ma sensu, 
aby tam wisiała”.26 Być może pradawna Ewa miała więcej okazji do 
styczności z wężami niż Adam. Być może węże częściej polowały na 
jej zamieszkujące drzewa potomstwo. Być może to z tej przyczyny 
córki Ewy po dziś dzień są bardziej opiekuńcze, strachliwe, nerwowe 
i świadome ryzyka (nawet, i to w szczególności, w najbardziej ega-
litarnych spośród współczesnych społeczeństw ludzkich27). Idźmy 

rowany przez Terry’ego Zwigoffa. Z tego filmu dowiesz się więcej, niż chcesz wiedzieć: 
na temat gniewu, fałszu, arogancji, nienawiści do ludzi, wstydu przed seksualnością, 
przytłaczającej matki i tyranicznego ojca.

26 V.T. Bill, Chekhov: The Silent Voice of Freedom, Allied Books Ltd., 1986.
27 P.T. Costa, A. Teracciano, R.R. McCrae, Gender differences in personality traits across cultures: 

robust and suprising findings, „Journal of Personality and Social Psychology”, 81/2001, 
s. 322–331.
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dalej. Wąż mówi Ewie, że jeśli zje zakazany owoc, nie umrze. Zamiast 
tego – jej oczy się otworzą. Stanie się jak Bóg, świadoma różnicy 
między dobrem a złem. Rzecz jasna wąż nie mówi jej, że tylko pod 
tym jednym względem upodobni się do Boga. Ale czego mielibyśmy 
się spodziewać po podstępnym gadzie! Ponieważ jest człowiekiem 
i chce wiedzieć więcej, Ewa decyduje się zjeść owoc. Bach! Budzi się: 
jest świadoma, a może nawet, po raz pierwszy, zawstydzona.

Żadna świadoma, twardo stąpająca po ziemi kobieta nie będzie 
tolerować faceta bujającego w obłokach, dlatego Ewa natychmiast 
dzieli się owocem z Adamem. To czyni jego zawstydzonym. Niewiele 
się pod tym względem zmieniło. Kobiety zawstydzają mężczyzn od 
zarania dziejów, a czynią to głównie poprzez ich odrzucanie i krytykę 
za brak odpowiedzialności. To zrozumiałe: jako że kobiety ponoszą 
większość ciężaru reprodukcji, trudno wyobrazić sobie, żeby miało 
być inaczej. Zdolność kobiet do wzbudzania wstydu u mężczyzn 
pozostaje pierwotną siłą natury.

Być może zadajesz sobie pytanie: co do licha węże mają wspólnego 
ze zdolnością widzenia? No cóż, przede wszystkim widzenie węży, 
które mogą na ciebie polować jest niewątpliwie istotną umiejętnością 
(w szczególności jeśli jesteś dzieckiem żyjącym na drzewach, jak nasi 
pradawni przodkowie). Dr Lynn Isbell, profesor antropologii i zacho-
wań zwierzęcych na Uniwersytecie Kalifornii, twierdzi, że nadzwy-
czaj ostry wzrok, cechujący niemal wyłącznie ludzi, jest efektem 
przystosowania wymuszonego na nas dziesiątki milionów lat temu 
przez konieczność wykrywania i unikania śmiertelnego zagrożenia 
ze strony węży, w obecności których ewoluowali nasi przodkowie.28 
Być może między innymi dlatego wąż występuje w rajskim ogrodzie 
jako stworzenie, które dało nam umiejętność „widzenia” pewnych 
rzeczy tak, jak widzi je Bóg (odgrywając przy tym rolę pierwotnego, 
odwiecznego wroga ludzkości). Być może między innymi dlatego 
Maryja, archetypowa matka – perfekcyjna Ewa – tak często przedsta-
wiana jest w średniowiecznej i renesansowej ikonografii jako kobieta 

28 L. Isbell, The fruit, the tree and the serpent: why we see so well, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2011. Zobacz też: S. Hayakawa, N. Kawai, N. Masataka, A. Luebker, 
F. Tomaiuolo, A. Caramazza, The influence of color on snake detection in visual search in 
human children, „Scientific Reports”, 1/2011, s. 1–4.
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trzymająca Dzieciątko Jezus na rękach, z dala od drapieżnego gada, 
którego stara się utrzymać na ziemi, przygniatając go stopą.29 Na 
tym nie koniec. Wąż namawia Ewę do zerwania zakazanego owo-
cu, a owoc również ma związek z ewolucją wzroku – nasza zdolność 
widzenia kolorów to adaptacja, która umożliwia szybkie wykrywanie 
dojrzałych, a zatem jadalnych darów drzew.30

Nasi pierwotni rodzice posłuchali węża. Zjedli zakazany owoc. Ich 
oczy się otworzyły. Oboje się przebudzili. Ktoś mógłby pomyśleć, 
tak jak początkowo myślała Ewa, że wyjdzie im to na dobre. Czasem 
jednak dar połowiczny jest gorszy niż żaden. Adam i Ewa owszem, 
przebudzili się, niestety jedynie na tyle, aby odkryć straszne rzeczy. 
Pierwszym, co, zauważyli, była ich własna nagość.

N A G A  M A Ł PA

Mój syn odkrył wstyd przed nagością jeszcze przed ukończe-
niem trzech lat. Koniecznie chciał coś na siebie ubrać. Zwracał uwagę, 
czy zamknął za sobą drzwi do łazienki, żeby przypadkiem ktoś go 
tam nie widział. Nie chciał pokazać się przy ludziach bez ubrania. 
Naprawdę nie mogę powiedzieć, żeby miało to jakikolwiek związek 
z jego wychowaniem. To było jego własne odkrycie, jego własny 
wybór reakcji. Jak dla mnie wyglądało to na cechę wrodzoną.

Z czym wiąże się świadomość własnej nagości – lub, nawet gorzej, 
nagości własnej oraz naszego partnera czy partnerki? Z niczym 
dobrym – co w dość przerażający sposób uwidocznił renesansowy 
malarz Hans Baldung Grien, którego obraz zainspirował powstanie 
ilustracji zamieszczonej na początku tego rozdziału. Bycie nagim to 
bycie wrażliwym i łatwym do zranienia. Bycie nagim to bycie obiek-
tem osądów dotyczących piękna i zdrowia. Bycie nagim to bycie nie-
zabezpieczonym i nieuzbrojonym w dżungli bezwzględnej natury 
i bezwzględnych ludzi. Stąd też Adam i Ewa zaczęli odczuwać wstyd 
natychmiast po tym, jak otworzyli oczy. Nagle nauczyli się patrzeć – 

29 Obraz Geertgena tot Sint Jansa (circa 1465–1495), Madonna z Dzieciątkiem (circa 1480) 
jest tego świetnym przykładem. Przedstawia Maryję, Dzieciątko Jezus oraz węża na tle 
średniowiecznych instrumentów muzycznych (z Dzieciątkiem w roli dyrygenta).

30 D. Osorio, A.C. Smith, M. Vorobyev, H.M. Buchanan-Smieth, Detection of fruit and the 
selection of primate visual pigments for color vision, „The American Naturalist”, 164/2004, 
s. 696–708.
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a pierwszym, co zobaczyli, byli oni sami. Ich wady przykuwały wzrok. 
Kruchość i wrażliwość ich ciał były na widoku. W przeciwieństwie do 
innych ssaków, których delikatne brzuchy osłonięte są dalece silniej-
szą powierzchnią grzbietu, Adama i Ewę cechowała pozycja stojąca, 
wyprostowana, przez co najdelikatniejsze fragmenty ich ciał pozosta-
wały odsłonięte. Na tym nie koniec. Adam i Ewa niezwłocznie zrobili 
sobie przepaski na biodra, aby zakryć najwrażliwsze części ciał – i aby 
chronić swoje ego. Następnie ulotnili się czym prędzej i schowali. Ich 
delikatność i bezbronność, nagle w pełni uświadomiona, sprawiła, że 
poczuli się niewarci, aby znów stanąć przed obliczem Boga.

Jeżeli nie identyfikujesz się z tym uczuciem, po prostu nie myślisz 
dostatecznie głęboko. Piękno zawstydza brzydotę. Siła zawstydza 
słabość. Śmierć zawstydza życie. Ideał zawstydza zaś nas wszystkich. 
Dlatego się go boimy, mamy do niego żal – a nawet go nienawidzimy 
(ten temat zostaje poruszony w kolejnym fragmencie Księgi Rodzaju, 
w opowieści o Kainie i Ablu). Co możemy zrobić z tym przygnębia-
jącym faktem? Porzucić wszelkie ideały piękna, zdrowia, siły i inte-
lektu? To raczej kiepskie rozwiązanie. Zagwarantowałoby jedynie, 
że czulibyśmy się zawstydzeni przez cały czas – na dodatek bar-
dziej zasłużenie. Nie chciałbym, aby kobiety, które potrafią oszała-
miać samą swoją obecnością, zniknęły tylko dlatego, aby inne mogły 
przestać czuć się nieśmiałe i skrępowane. Nie chciałbym, aby potęgi 
intelektu w rodzaju Johna von Neumanna zniknęły tylko z powo-
du mojego własnego, marnego pojęcia o matematyce. Ten genial-
ny umysł jeszcze przed ukończeniem dwudziestu lat zredefiniował 
liczby31. Liczby! Bogu dzięki za Johna von Neumanna! Bogu dzięki 
za Grace Kelly, Anitę Ekberg i Monicę Bellucci! Jestem dumny, że 
mogę czuć się niegodzien w obecności ludzi takich jak oni. To cena, 
jaką wszyscy płacimy za cele, osiągnięcia i ambicje. Trudno się więc 
dziwić Adamowi i Ewie, że chcieli się okryć – im przyszło przecież 
obcować z najwyższym Ideałem.

Dalsza część historii to, w mojej opinii, połączenie farsy z tragedią. 
Tego wieczoru, gdy w Edenie zrobiło się trochę chłodniej, Bóg udał 
się na spacer. Ale nie spotkał Adama. Zdziwiło to Boga, bo zwykli 

31 N. Macrae, John von Neumann: the scientific genius who pioneered the modern computer, game 
theory, nuclear deterrence, and much more, Nowy Jork, Pantheon Books, 1992.
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spacerować wspólnie. „Adamie – zawołał więc Bóg, najwyraźniej 
zapomniawszy, że potrafi widzieć przez zarośla – gdzie jesteś?”. 
Adam natychmiast wyszedł z ukrycia, lecz nie zaprezentował się 
najlepiej: najpierw jako neurotyk, później jako kapuś. Na wołania 
Stwórcy wszechświata Adam odpowiedział: „Słyszałem Cię Boże, 
ale byłem nagi, więc się ukrywałem”. Co należy przez to rozumieć? 
To, że ludzie, niepogodzeni ze swoją słabością i niedoskonałością 
od wieków boją się mówić prawdę, poruszać się między porządkiem 
a chaosem, wypełniać swoje przeznaczenie. Innymi słowy: boją się 
stanąć przed Bogiem. Nie jest to może godne pochwały, ale za to 
zupełnie zrozumiałe. Bóg to krytyczny ojciec. Jego standardy są 
wysokie. Niełatwo go zadowolić.

Bóg mówi: „Kto powiedział ci, że jesteś nagi? Czy zjadłeś coś, czego 
nie powinieneś?”. Wtedy Adam, w przejawie desperacji, wskazuje na 
Ewę – swoją miłość, swoją partnerkę, swoją bratnią duszę – i na nią 
donosi. Następnie oskarża Boga. „Kobieta, którą stworzyłeś, dała 
mi ten owoc (a ja go zjadłem)”, mówi. Jakże żałosne, a jednocze-
śnie prawdziwe. Pierwsza kobieta uczyniła pierwszego mężczyznę 
zawstydzonym i oburzonym. W reakcji pierwszy mężczyzna przeklął 
pierwszą kobietę oraz Boga. Po dziś dzień dokładnie tak zachowu-
je się każdy odtrącony facet. Najpierw czuje się mały, stojąc przed 
obiektem swojej miłości, gdy ta umniejszy jego potencjał reproduk-
cyjny. Następnie przeklina Boga za to, że uczynił ją tak jędzowa-
tą, jego tak bezwartościowego (o ile jest zdolny do samokrytyki), 
a Istnienie tak głęboko niedoskonałe. Kolejnym krokiem są myśli 
o zemście. Zachowanie równie godne pożałowania, co zrozumiałe 
w tej sytuacji. Kobieta mogła przynajmniej zrzucić winę na węża, 
który – jak się później okazało – był wcieleniem samego Szatana. 
Sprawia to, że błąd Ewy mniej bulwersuje i wzbudza współczucie. 
Uwiódł ją najlepszy z oszustów. Ale Adam? Jego nikt do niczego nie 
namawiał i nie zmuszał.

Niestety, najgorsze miało dopiero nadejść – zarówno dla Człowie-
ka, jak i dla Zwierzęcia. Najpierw Bóg przeklina węża: oznajmia, że 
odtąd będzie pełzał bez odnóży, ciągle zagrożony zdeptaniem przez 
rozzłoszczonych ludzi. Następnie mówi kobiecie, że odtąd będzie 
rodzić dzieci w cierpieniu oraz pożądać niewartych, często zakom-
pleksionych mężczyzn, którzy w konsekwencji po wsze czasy będą 
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patrzeć na nią z góry z uwagi na jej biologiczne przeznaczenie. Co 
to może oznaczać? Być może to, że – zgodnie z wieloma interpre-
tacjami tej prastarej opowieści motywowanymi politycznie – Bóg 
to patriarchalny tyran. Dla mnie słowa Boga mają w tym wypadku 
charakter czysto opisowy. Nic więcej. Oto dlaczego: w miarę, jak 
nasz gatunek ewoluował, mózg, który z czasem dał początek emo-
cjom takim jak wstyd, zasadniczo zwiększał swoje rozmiary. Proces 
ten doprowadził do ewolucyjnego wyścigu zbrojeń między wielko-
ścią głowy płodu i kobiecej miednicy.32 Kobieta łaskawie poszerzyła 
swoje biodra, niemalże do punktu, w którym bieganie stałoby się 
niemożliwe. Dziecko z kolei zgodziło się opuszczać łono matki ponad 
rok wcześniej niż inne ssaki o podobnych cechach oraz wykształci-
ło częściowo elastyczną głowę.33 To kosztowne modyfikacje dla obu 
stron. Przez ten pierwszy rok po urodzeniu dzieci ludzkie, w zasadzie 
ciągle w stanie płodowym, są zupełnie niesamodzielne i zależne od 
opieki swoich rodzicielek. Specyfika ich ogromnych mózgów sprawia, 
że muszą być uczone do około osiemnastego (żeby nie powiedzieć 
trzydziestego) roku życia, zanim zostaną wypchnięte z gniazda. Nie 
wspominając o problemach wynikających z tego ewolucyjnego kom-
promisu: poród pociąga za sobą ogromny ból kobiet oraz wysokie 
ryzyko śmierci zarówno matki, jak i dziecka. Wniosek z tego wszyst-
kiego jest taki, że kobiety płacą wysoką cenę za ciążę i wychowywanie 
dzieci, szczególnie w początkowych etapach procesu, oraz że jednym 
ze skutków takiego, a nie innego stanu rzeczy jest zwiększona zależ-
ność od dobrej woli czasem nieodpowiedzialnych i zawsze proble-
matycznych mężczyzn.

Po tym, jak Bóg oznajmił Ewie, z czym wiąże się jej przebudzenie, 
zwraca się do Adama, który swoim męskim potomkom zgotował 
równie niełatwy los. Upraszczając – Bóg mówi Adamowi: „Mężczy-
zno, gdy wraz z kobietą złamałeś mój zakaz, twoje oczy się otwo-
rzyły. Dzięki wężowi, owocowi i partnerce możesz teraz widzieć tak 

32 A.B. Wittman, L.L. Wall, The evolutionary origins of obstructed labor: bipedalism, encephali-
zation, and the human obstetric dilemma, „Obstetrical & Gynecological Survey”, 62/2007, 
s. 739–748.

33 Są też inne wyjaśnienia: H.M. Dunsworth, A.G. Warrener, T. Deacon, P.T. Ellison, H. Pon-
tzer, Metabolic hypothesis for human altriciality, „Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America”, 109/2012, s. 15212–15216.
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jak Bóg, widzieć daleko. Możesz nawet wybiegać wzrokiem w przy-
szłość. Jednak ci, którzy potrafią spoglądać w przyszłość, zawsze 
dostrzegać będą nadchodzące problemy, muszą zatem być gotowi na 
wszelkie ewentualności. Aby tak było, będziesz musiał na wieczność 
poświęcić teraźniejszość dla przyszłości. Będziesz musiał odłożyć na 
bok przyjemność na rzecz bezpieczeństwa. Mówiąc krótko: będziesz 
musiał pracować. I nie będzie to łatwe. Mam nadzieję, że lubisz kolce 
i ciernie, bo będziesz miał z nimi sporo do czynienia”. 

Po czym Bóg wypędza pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę 
z Raju, ze stanu dzieciństwa, z nieświadomego, zwierzęcego świata, 
prosto ku potwornościom historii. Dla pewności, aby uniemożliwić 
ludziom dostęp do owoców Drzewa Życia, na jego straży stawia che-
ruba z ognistym mieczem. Ten ruch wydaje się wyjątkowo małodusz-
ny. Dlaczego od razu nie uczynić ludzi, nieszczęsnych w świetle ich 
wielkiej tragedii, nieśmiertelnymi? W szczególności biorąc pod uwa-
gę, że – jak mówi Biblia – co by nie było: taki jest boski plan na osta-
teczną przyszłość. Któż jednak śmiałby kwestionować decyzje Boga?

Najwyraźniej Niebo to coś, co musimy zbudować, a nieśmiertel-
ność to coś, na co musimy zasłużyć.

I tak oto wracamy (wreszcie) do pytania postawionego na począt-
ku: dlaczego ktoś miałby wykupić i skrupulatnie podawać swojemu 
psu leki przepisane przez weterynarza, skoro nie robiłby tego w przy-
padku własnej choroby? Teraz znamy odpowiedź zawartą w jednym 
z fundamentalnych tekstów ludzkości. Dlaczego ktoś miałby zaopie-
kować się czymś tak nagim, brzydkim, zawstydzonym, przerażonym, 
bezwartościowym, tchórzliwym, obrażalskim, nieznoszącym obiek-
tywnej krytyki i oskarżycielskim jak potomek Adama? Nawet jeśli 
tym czymś, tą istotą, jest on sam? I choć napisałem o Adamie – to 
samo odnosi się do kobiet.

Wszystkie rozważane przez nas jak dotąd negatywne cechy czło-
wieka odnoszą się nie tylko do nas samych, lecz do wszystkich ludzi. 
Stanowią jedynie uogólnienia na temat ludzkiej natury. Jednak o nas 
samych wiemy znacznie więcej niż o innych. Ludzie, którzy nas znają, 
widzą w nas wiele wad, to prawda. Ale tylko my znamy pełny zakres 
naszych niedoskonałości, niegodziwych myśli i podłych występków. 
Nikt nie jest równie świadomy ułomności naszych ciał i umysłów, co 
my sami. Nikt nie ma tylu powodów, aby uznać cię za osobę żałosną 
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i godną litości – a rezygnując z czegoś, co mogłoby ci pomóc, masz 
możliwość ukarania się za wszystkie swoje braki. Natomiast pies – 
niewinny, nieszkodliwy, nieświadomy niczego pies – zdecydowanie 
bardziej zasługuje na opiekę.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, rozważmy kolejną istotną kwe-
stię. Porządek, chaos, życie, śmierć, grzech, praca i cierpienie: to nie 
wystarczało autorom Księgi Rodzaju. Historia biegnie dalej, natrafia 
na kolejne tragedie, a ludzie, których ona dotyczy (czyli my sami), 
muszą pogodzić się z kolejną bolesną prawdą. Zastanówmy się teraz 
nad samą moralnością.

D O B R O  I  Z ŁO

Gdy ich oczy się otworzyły, Adam i Ewa uświadomili sobie nie 
tylko własną nagość oraz konieczność pracy. Poznali także Dobro 
i Zło (wąż mówi o zakazanym owocu: „Ale wie Bóg, że gdy spożyje-
cie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będzie-
cie znali dobro i zło”34). Co możemy przez to rozumieć? Co jeszcze 
mielibyśmy odkryć w Księdze Rodzaju, po dokonanej już obszernej 
analizie? No cóż, należy szukać czegoś związanego z ogrodami, węża-
mi, nieposłuszeństwem, owocami, seksualnością i nagością. To ta 
ostatnia – nagość – ostatecznie naprowadziła mnie na odpowiedź, 
której poszukiwałem latami.

Psy to drapieżniki. Tak samo koty. Zabijają inne zwierzęta, 
a następnie je zjadają. Nie brzmi to dobrze. Ale – mimo to – jesteśmy 
skłonni brać je na zwierzęta domowe, opiekować się nimi i regular-
nie podawać im lekarstwa, gdy zachorują. Dlaczego? Ponieważ choć 
są drapieżnikami – to taka po prostu jest ich natura. Nie ponoszą 
za to odpowiedzialności. Są głodne, a nie złe. Nie mają rozumu czy 
kreatywności – a przede wszystkim samoświadomości – niezbędnych 
dla wystąpienia natchnionego okrucieństwa człowieka.

Dlaczego nie? To proste. Inaczej niż my, drapieżniki nie rozumieją 
swoich podstawowych słabości, swojej podatności na obrażenia, ból 
i śmierć. My z kolei wiemy dokładnie, jak, gdzie i dlaczego możemy 
zostać zranieni. To zresztą świetna definicja samoświadomości. Zda-
jemy sobie sprawę z naszej bezbronności, skończoności i śmiertelno-

34 Księga Rodzaju 3:5.
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ści. Odczuwamy ból, wstręt do samych siebie, wstyd, strach – i wiemy 
o tym. Wiemy, co sprawia, że cierpimy. Wiemy, jak wzbudzić w sobie 
lęk i wyrządzić sobie krzywdę – a to oznacza, że wiemy również, jak 
terroryzować i krzywdzić innych. Wiemy, że jesteśmy nadzy i jak ta 
nagość naraża nas na niebezpieczeństwo – dzięki czemu wiemy też, 
że inni są nadzy oraz że można to wykorzystać.

Jesteśmy zdolni do świadomego wzbudzania strachu u innych 
ludzi. Jesteśmy skłonni ich ranić i upokarzać za winy, które sami 
doskonale znamy. Potrafimy torturować powoli, okrutnie, z preme-
dytacją. To coś zgoła innego niż drapieżnictwo. To jakościowa zmiana 
w rozumieniu. To kataklizm na równi z wykształceniem samoświado-
mości. To wstąpienie w świat wiedzy o tym, co dobre i co złe. To już 
drugie, jak dotąd niezasklepione, pęknięcie w strukturze Istnienia. 
To przemiana zwykłej egzystencji w moralne przedsięwzięcie – a to 
zależy całkowicie od rozwinięcia zaawansowanej samoświadomości.

Tylko człowiek mógł wpaść na pomysł łamania kołem, żelaznej 
dziewicy czy hiszpańskich butów. Tylko człowiek może krzywdzić 
dla samego krzywdzenia. To najlepsza definicja zła, jaką udało mi 
się sformułować. Zwierzęta nie są do tego zdolne, ale ludzie, ze 
swymi potwornymi, półboskimi możliwościami, z pewnością tak. 
Uzbrojeni w tę wiedzę, dostrzegamy niemalże pełną legitymizację 
idei – bardzo niepopularnej w kręgach współczesnych intelektuali-
stów – grzechu pierworodnego. Kto śmiałby twierdzić, że w naszej 
ewolucyjnej, indywidualnej i teologicznej transformacji nie było ele-
mentu dobrowolnego wyboru? Nasi przodkowie dobierali partnerów 
seksualnych przykładając wagę do… czego? Świadomości? Wstydu? 
Moralności? Kto zaprzeczy poczuciu egzystencjalnej winy, przeni-
kającemu ludzkie doświadczenia? I kto podważy pogląd, że bez tego 
poczucia winy – poczucia wrodzonego zepsucia i zdolności do czy-
nienia zła – człowiek jest o krok od psychopatii?

W ludziach drzemie olbrzymi potencjał do czynienia zła. To cecha 
unikalna w świecie organizmów żywych. Potrafimy i nie wahamy się 
pogarszać sytuacji, dobrowolnie, dysponując pełną wiedzą o tym, co 
robimy (czasem też przypadkowo bądź świadomie odrzucając tę wie-
dzę). Biorąc pod uwagę tę okropną zdolność, tę skłonność do odra-
żających czynów, nie ma co się dziwić, że trudno nam zdobyć się na 
wysiłek i o siebie zadbać – czy nawet: że powątpiewamy w wartość 
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wszelkiej ludzkiej działalności. A o te niecne skłonności podejrzewa-
liśmy samych siebie, i słusznie, od tysiącleci. Mieszkańcy starożytnej 
Mezopotamii wierzyli na przykład, że ludzkość stworzona zosta-
ła z krwi Kingu, najokrutniejszego potwora, jakiego wielka bogini 
Chaosu powołała do życia w momencie skrajnej wściekłości.35 Stając 
przed takimi wnioskami, jak mielibyśmy nie kwestionować wartości 
naszego istnienia czy nawet Istnienia jako takiego? Kto wobec tego, 
stojąc przed chorobą, własną czy kogoś innego, nie będzie wątpił 
w moralną użyteczność podania odpowiedniego lekarstwa? A prze-
cież nikt nie rozumie mroku tkwiącego w danej osobie lepiej niż ta 
konkretna osoba. Kto zatem, w przypadku choroby, będzie w pełni 
zaangażowany w opiekę nad sobą samym?

Być może Człowiek jest istotą, która nigdy nie powinna zaistnieć. 
Być może świat powinien zostać oczyszczony z ludzkiej obecności, 
aby Istnienie i świadomość mogły powrócić do stanu brutalnej nie-
winności spotykanej u zwierząt. Twierdzę, że ktoś, kto nigdy nie 
miał takich myśli – albo niedokładnie przeszukał swoją pamięć, 
albo nie skonfrontował się jeszcze ze swoimi najciemniejszymi 
wyobrażeniami.

I S K R A  B O Ż A

W Rozdziale 1 Księgi Rodzaju Bóg powołuje do istnienia świat 
i, poprzez Słowo, z przedkosmogonicznego chaosu tworzy rajski 
porządek nadający się do zamieszkania. Następnie tworzy Mężczy-
znę i Kobietę na Swoje Podobieństwo – oraz daje im zdolność czy-
nienia tego samego: kreowania porządku z chaosu i kontynuowania 
Jego dzieła. Na każdym z etapów stworzenia, w tym także na etapie 
pojawienia się pierwszej ludzkiej pary, Bóg wypowiada się na temat 
kolejnych pojawiających się bytów i określa je dobrymi.

Zestawienie Rozdziału 1 z Rozdziałami 2 i 3 (te ostatnie przed-
stawiają upadek człowieka i wyjaśniają, dlaczego nasz los jest tak 
tragiczny i etycznie zawiły) tworzy sekwencję narracyjną niemal 
nie do zniesienia w swojej głębi. Morał z Rozdziału 1 mówi, że Ist-
nienie powołane przez Słowo Boże jest dobre. Dotyczy to również 

35 A. Heidel, The Babylonian Genesis: The story of the creation, Chicago, University of Chicago 
Press, 1963.
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człowieka – do momentu jego separacji z Bogiem. Dobro zostaje dra-
stycznie zaburzone wydarzeniami Upadku (a także dziejami Kaina 
i Abla, Potopu i Wieży Babel), ale udaje nam się zachować oznaki 
stanu poprzedzającego zbłądzenie. Pamiętamy, tak to ujmę. Z wiecz-
nym utęsknieniem patrzymy na niewinność dzieciństwa, boskość, 
zwierzęcą nieświadomość i nietknięty ludzką ręką pierwotny las. 
Znajdujemy w tych rzeczach ulgę i wytchnienie. Czcimy je, nawet 
jeśli jesteśmy najbardziej antyludzkimi ateistycznymi ekologami. 
Pierwotny stan Natury uznajemy w tym sensie za rajski. Lecz nie-
stety nie stanowimy już jedności z Bogiem i Naturą i nie ma ku temu 
szybkiej drogi powrotnej.

Pierwotny Mężczyzna i Kobieta, istniejący w niezachwianej jed-
ności ze Stwórcą, nie wydawali się świadomi (a z pewnością nie 
samoświadomi, a więc nie znali wstydu czy nieśmiałości). Ich oczy 
nie były otwarte. Jednak w swojej doskonałości pod pewnym wzglę-
dem ustępowali swoim krewnym z czasów po Upadku. Ich dobroć 
była czymś, czym zostali obdarowani, a nie czymś, na co się samo-
dzielnie zdecydowali. Nie dysponowali wolną wolą, a to zasadniczo 
ułatwia sprawę. Być może czymś szlachetniejszym i bardziej warto-
ściowym jest dobroć szczerze wybrana. Kto może wypowiadać się 
w takich kwestiach z jakąkolwiek pewnością? Ja osobiście nie godzę 
się na ignorowanie tego typu pytań – tylko dlatego, że nie należą do 
najłatwiejszych. A więc oto moja propozycja: Być może to nie tyl-
ko wykształcenie samoświadomości oraz nabycie wiedzy moralnej 
o Śmierci i Upadku nękają nas i sprawiają, że wątpimy w samych 
siebie. Być może to raczej nasz brak chęci – uwidoczniony przez Ada-
ma, gdy ukrywał się przepełniony wstydem – aby mimo delikatności 
i skłonności do zła znaleźć odwagę i stanąć przed Bogiem.

Biblia ma tak ułożoną strukturę, że wszystko, co dzieje się po 
Upadku – historia Izraela, prorocy, nadejście Chrystusa – przed-
stawiane jest jako remedium dla Upadku, drogę odejścia od zła. 
Początki świadomej historii, wykształcenie się instytucji państwa 
ze wszystkimi jego patologiami dumy i bezwzględności, pojawienie 
się wybitnych jednostek służących za wzorce moralne, próbujących 
naprowadzić ludzkość na właściwy tor, na czele z samym Mesja-
szem – wszystko to są próby ludzkości naprawienia katastrofalnego 
błędu z jej początków. A jak naprawić ten błąd?
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I to jest niesamowite: odpowiedź podana jest już w Rozdzia-
le 1 Księgi Rodzaju: należy postępować na wzór Boga – wydobyć 
z chaosu Istnienie niosące dobro – lecz trzeba czynić to świadomie, 
z własnej woli. Droga wstecz wiedzie do przodu – jak słusznie radził 
T.S. Eliot – jednak przez ten krok wstecz nie należy rozumieć powrotu 
do stanu błogiej nieświadomości, lecz powrót jako istoty przebudzo-
ne, świadomie korzystające z wolności wyboru:

Nie ustawajmy w dociekaniach,
A kresem wszelkich naszych poszukiwań
Będzie dojście tam, skąd wyruszyliśmy
I poznanie tego miejsca po raz pierwszy.
Przez nieznaną, pamiętaną bramę
Gdy na ziemi pozostanie do odkrycia
Tylko to, co było początkiem;
U źródła najdłuższej rzeki
Głos ukrytego wodospadu
A wśród liści jabłoni dzieci

Nieznane nam, gdyż nikt ich nie szukał
Lecz słyszane, jako półgłos, w ciszy
Między dwiema falami morza.
Żwawo teraz, tutaj, teraz, zawsze –
Stan całkowitej prostoty
(Kosztujący nie mniej niż wszystko)
I wszystko będzie dobrze i
Wszelkie sprawy ułożą się dobrze
Gdy płatki płomienia splotą się
W koronowany węzeł ognia
I ogień i róża staną się jednym.36

Jeśli chcemy właściwie dbać o siebie samych, musimy mieć do 
siebie szacunek. Nie mamy go, ponieważ jesteśmy  – zwłaszcza 
w naszych własnych oczach – istotami upadłymi. Gdybyśmy żyli 
w Prawdzie; gdybyśmy mówili Prawdę – moglibyśmy ponownie iść 

36 Fragment Czterech dramatów, 1943, w przekładzie K. Boczkowskiego.
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ręka w rękę z Bogiem, szanować siebie, innych oraz świat. Wtedy 
moglibyśmy traktować samych siebie tak, jak traktujemy osoby, na 
których nam zależy. Bylibyśmy skłonni walczyć o naprawę świata. 
Moglibyśmy skierować go w stronę Nieba, gdzie chętnie widzieli-
byśmy przyszłość naszych najbliższych, a nie Piekła, gdzie wszyscy 
skazani jesteśmy na wzajemną złość i nienawiść.

Na obszarach, gdzie dwa tysiące lat temu narodziło się chrześci-
jaństwo, ludzie byli daleko bardziej barbarzyńscy niż dziś. Konflikty 
były wszechobecne, a trup ścielił się gęsto. Składanie ofiar z ludzi, 
w tym z dzieci, było powszechną praktyką nawet w zaawansowanych 
technologicznie społeczeństwach takich jak starożytna Kartagina37. 
W Rzymie gladiatorzy walczyli na śmierć i życie, a krew przelewano 
codziennie. Prawdopodobieństwo, że osoba żyjąca dziś, w rozwinię-
tym kraju demokratycznym, dokona zabójstwa lub sama zostanie 
zabita – jest nieskończenie niskie w porównaniu do standardów 
dawnych społeczeństw (oraz niezorganizowanych, anarchicznych 
społeczeństw współczesnych).38 W tamtych czasach głównym pro-
blemem moralnym stojącym przed społeczeństwem była kontrola 
agresywnego, impulsywnego egoizmu, bezmyślnej chciwości oraz 
towarzyszącej tym cechom brutalności. Ludzie z takimi tendencjami 
nadal istnieją. Dziś jednak ogólnie wiadomo, że takie zachowania nie 
są optymalne i tego typu osoby próbują panować nad swoimi żądza-
mi. Jeśli tego nie robią, natrafiają na istotne społeczne utrudnienia.

Współcześnie pojawił się natomiast inny kłopot, raczej mniej 
dotkliwy w naszej krwawej przeszłości. Łatwo wierzyć, że ludzie są 
aroganccy, samolubni i zawsze dbają o własny interes. Cynizm stoją-
cy za powszechnością tej opinii jest popularny i widoczny wszędzie 
wokół. Tymczasem wielu ludzi takie nastawienie do świata wcale 
nie cechuje. Doskwiera im odwrotny problem: dźwigają przerasta-
jący ich ciężar wstydu, wstrętu i pogardy dla samych siebie. Z tego 
powodu, zamiast narcystycznie przeceniać swoje własne znaczenie, 
uznają się za bezwartościowych, a w konsekwencji nie dbają o siebie 
z właściwym zaangażowaniem i motywacją. Ludzie często nie wierzą, 

37 J.E. Salisbury, Perpetua’s passion: The death and memory of a young Roman woman, Nowy 
Jork, Routledge, 1997.

38 S. Pinker, Zmierzch przemocy: lepsza strona naszej natury, Warszawa, Zysk i S-ka, 2015.
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że zasługują na najlepszą opiekę. Są zbyt świadomi własnych wad 
i ułomności, tych prawdziwych i tych przesadzonych, wstydzą się 
ich i powątpiewają we własną wartość. Uważają, że inni nie powinni 
cierpieć – i skłonni są pilnie, altruistycznie pracować, aby ulżyć im 
w ich bólu. Taką dobrotliwością obdarzają nawet domowe zwierzę-
ta – ale nie tak łatwo samych siebie.

Prawdą jest, że idea szlachetnego poświęcenia się dla innych jest 
głęboko zakorzeniona w kulturze Zachodu (przynajmniej o tyle, o ile 
ta kształtowała się pod wpływem chrześcijaństwa, zachęcającego 
do naśladowania Chrystusa, który zdobył się na akt ostatecznego 
poświęcenia). Złotą regułę etyczną można zatem interpretować jako 
„poświęcaj siebie dla innych”. Jednak archetypiczna śmierć Jezusa 
ma służyć za przykład, jak z heroizmem zaakceptować skończoność, 
zdradę i tyranię – jak iść u boku Boga mimo tragicznej i zawsty-
dzającej wiedzy o nas samych – nie zaś za przykazanie, aby gnębić 
samego siebie w służbie innym. Poświęcić się Bogu (lub, jak ktoś 
woli, najwyższemu Dobru) nie oznacza milcząco i ochotniczo cier-
pieć, podczas gdy jakiś człowiek lub organizacja żądają od nas więcej 
niż oferują w zamian. Taka postawa równałaby się popieraniu tyra-
nii i pozwalaniu na traktowanie siebie jak niewolnika. Nie ma nic 
godnego pochwały w uleganiu tyranowi, nawet jeśli tym tyranem 
jesteśmy my sami.

Od Carla Junga, słynnego szwajcarskiego psychologa podświa-
domości, nauczyłem się dwóch arcyistotnych rzeczy na temat zło-
tej reguły, brzmiącej zależnie od wersji: „traktuj innych tak, jak ty 
chciałbyś być traktowany” albo „miłuj bliźniego jak siebie same-
go”. Po pierwsze, te stwierdzenia nie mają nic wspólnego z byciem 
miłym. Po drugie, oba są równaniami, a nie nakazami. Jako czyjś 
przyjaciel, członek rodziny czy partner, jestem moralnie zobligo-
wany do negocjowania we własnym imieniu równie uparcie, co oni 
w swoim. W przeciwnym wypadku ja skończę jako niewolnik, a oni 
jako tyrani. Co w tym dobrego? Każda relacja jest zdrowsza, gdy obie 
strony są silne. Co więcej, jest niewielka różnica między postawie-
niem się i zawalczeniem o swoje, gdy jesteśmy przez kogoś zastra-
szani czy w inny sposób dręczeni, a postawieniem się i zabraniem 
głosu w imieniu kogoś innego, kto tego potrzebuje. Jak zauwa-
żył Jung: chodzi o akceptację i miłość dla grzesznika, którym sam 
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jesteś, a jednocześnie przebaczenie i pomoc komuś niedoskonałemu 
i błądzącemu.

Jak twierdzi sam Bóg (zgodnie z Biblią): „Do Mnie należy pomsta. 
Ja wymierzę zapłatę”.39 Według tej filozofii nie należysz jedynie do 
siebie. Nie jesteś jedynie swoją własnością, którą możesz maltreto-
wać. A to dlatego, że twoje Istnienie jest nierozerwalnie splecione 
z Istnieniem innych i gdy właściwie o siebie nie zadbasz, możesz 
obciążyć przykrymi konsekwencjami swoich zaniedbań osoby trze-
cie. Najskrajniejszym przykładem są samobójstwa, na skutek których 
bliscy osób, które odebrały sobie życie, latami zmagają się z wyrzu-
tami sumienia, traumą i osamotnieniem. Jest jeszcze jedna kwestia. 
Ujmując to metaforycznie: nosisz w sobie iskrę Bożą, która nie należy 
do ciebie, tylko do Niego. Jakby nie było: zostaliśmy stworzeni na 
Jego podobieństwo – tak mówi Księga Rodzaju. Posiadamy półbo-
ską zdolność świadomego patrzenia na świat. Jesteśmy ograniczo-
ną (co wyjaśnia pojęcie „kenozy”40) wersją Boga. Potrafimy tworzyć 
porządek z chaosu – i odwrotnie – zgodnie z naszą wolą, przy pomo-
cy naszych słów. A zatem, choć nie możemy stawiać się na równi 
z Bogiem, nie powinniśmy też stawiać się na równi z niczym.

W moich własnych okresach zwątpienia, w zaświatach duszy, 
zadziwia mnie często zdolność ludzi do okazywania sobie przyjaźni, 
kochania swoich najbliższych i czynienia tego, co konieczne, aby choć 
w ich kąciku na tym świecie panował porządek. Znałem człowieka 
z niepełnosprawnością nabytą w wyniku wypadku samochodowego, 
zatrudnionego w lokalnym pogotowiu elektrycznym. Po wypadku 
przez lata pracował ręka w rękę z innym człowiekiem, który cierpiał 
z kolei na chorobę zwyrodnieniową stawów. Współpracowali przy 
naprawie usterek sieci elektrycznej i wzajemnie uzupełniali swo-
je niedoskonałości. Tego typu codzienny heroizm to raczej reguła, 
tak przynajmniej wierzę, a nie wyjątek. Większość ludzi zmaga się 
z takim czy innym poważnym problemem zdrowotnym, lecz mimo 
to produktywnie i bez narzekania robi to, co trzeba. Nawet jeśli ktoś 
ma na tyle szczęścia, aby znajdować się w ulotnym okresie zdrowia 

39 List do Rzymian 12:19.
40 Pojęcie teologiczne interpretujące Wcielenie jako dobrowolne, zbawcze uniżenie się 

Chrystusa, będące wyrazem jego woli [przyp. tłum.].
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i urody, prawdopodobnie ma w rodzinnych kręgach przynajmniej 
jednego bliskiego w kryzysie. A jednak ludzie potrafią sobie z tym 
radzić i dźwigać ciężkie brzemię utrzymywania siebie samych, swo-
ich rodzin oraz społeczeństwa we względnym porządku. To dla mnie 
istny cud – do tego stopnia, że osłupiała wdzięczność jest jedyną 
właściwą reakcją. Sprawy mogą rozpaść się i pójść w diabły na wiele 
sposobów, a zapobiegają temu zwykli ludzie swoimi codziennymi 
staraniami. Za tę postawę zasługują na szczery, serdeczny podziw. 
To nieustanny cud wytrwałości i hartu ducha.

W mojej praktyce klinicznej zachęcam pacjentów, aby cenili 
samych siebie oraz bliskich za produktywne życie oraz za auten-
tyczną troskę i życzliwość, jaką manifestują względem innych. Ludzie 
są tak dręczeni przez niedoskonałość i skończoność Istnienia, że 
zdumiewa mnie, jak w ogóle mogą być zdolni postępować właściwie 
i zwracać uwagę na coś więcej niż własne korzyści. A jednak czyni 
to wystarczająco wielu z nich, abyśmy mogli cieszyć się centralnym 
ogrzewaniem, bieżącą wodą, nieskończonymi mocami obliczeniowy-
mi, energią elektryczną, obfitością żywności, a nawet możliwością 
kontemplowania społeczeństwa czy natury. Cała ta skomplikowa-
na maszyneria, która chroni nas przed mrozem, głodem i śmiercią 
z pragnienia nieustannie podąża w kierunku awarii i niesprawno-
ści – zgodnie z zasadą entropii – i jedynie stała czujność porządnych 
i dzielnych sprawia, że funkcjonuje tak niezawodnie. Niektórzy ludzie 
staczają się do piekła frustracji i nienawiści, jednak większość, mimo 
cierpienia, porażek, rozczarowania, niedoskonałości i brzydoty – nie 
godzi się na to. Jeszcze raz podkreślę: trzeba być ślepym, aby nie 
dostrzegać doniosłości tego faktu.

Mając na uwadze szeroki wachlarz przeszkód pokonywanych przez 
ludzkość, zarówno rozpatrywaną jako całość, jak i jako zbiór jed-
nostek, naprawdę zasługuje ona na uznanie. Ludzkości należy się 
współczucie za zmagania ze śmiertelnością i skończonością, tyranią 
państwa oraz okrucieństwem natury. Żadne ze zwierząt nie ma do 
czynienia z egzystencjalnym ciężarem tak poważnym, że tylko Bóg 
jest w stanie w pełni go unieść. To właśnie współczucie powinno być 
skutecznym lekarstwem na świadome samopotępienie, które nie jest 
zupełnie bezzasadne, lecz niesie ze sobą tylko połowiczną prawdę. 
Pogardę dla samego siebie i ludzkości należy równoważyć wdzięcz-
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nością za tradycję i wspaniałe instytucje społeczne oraz podziwem 
dla codziennych dokonań zwyczajnych ludzi – nie wspominając już 
o fascynujących osiągnięciach najwybitniejszych jednostek.

Zasługujemy na pewien szacunek. Ty również zasługujesz na 
pewien szacunek. Jesteś kimś ważnym – zarówno dla innych, jak 
i dla siebie. Masz do odegrania jakąś rolę w dziejach świata. Z tego 
powodu jesteś moralnie zobligowany do dbania o siebie. Powinieneś 
sobie pomagać i być dla siebie dobry, tak samo, jak pomagasz i jesteś 
dobry dla kogoś, kogo kochasz i cenisz. Oczywiście: aby mieć szacu-
nek dla własnego Istnienia, musisz postępować zgodnie z pewnymi 
standardami. Pamiętaj jednak, że nikt z nas nie dorównuje boskie-
mu Ideałowi. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały 
bożej.41 Jednak gdyby ten ponury fakt miał implikować porzucenie 
odpowiedzialności za dbanie o samych siebie, z zaangażowaniem 
równym co przy dbaniu o innych, świat na zawsze pogrążyłby się 
w chaosie. Powszechne przyjęcie takiej postawy uczyniłoby niedo-
skonałości świata – które mogą wzbudzać wątpliwości co do sensu 
samego Istnienia – gorszymi pod każdym względem. Z pewnością 
nie jest to właściwa droga naprzód.

Zamiast tego, traktując siebie tak, jak traktujesz osoby, na któ-
rych ci zależy, zwracasz uwagę na to, co dla ciebie rzeczywiście dobre. 
Nie na to, „czego chcesz”. Nie na to, co „uczyni cię szczęśliwym”. 
Za każdym razem, gdy dajemy dziecku słodycze, sprawiamy, że jest 
szczęśliwe. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy ciągle dawać dziec-
ku słodycze. „Szczęśliwy” nie jest synonimem „dobrego”. Musimy 
uczyć dzieci, aby myły zęby. Musimy skłaniać, je aby ubrały ciepłą 
kurtkę, gdy zimą wychodzą na dwór, bez względu na to, jak zaciekle 
protestują. Musimy pomóc dzieciom wyrosnąć na szlachetne, odpo-
wiedzialne, świadome istoty zdolne do pełnej wzajemności – zdolne 
dbać o siebie samych i o innych, skutecznie i z podniesionym czołem 
pokonywać życiowe przeszkody. Dlaczego siebie samego miałbyś 
traktować choćby odrobinę gorzej?

Pomyśl o swojej przyszłości i zastanów się: „Jak wyglądałoby 
moje życie, gdybym właściwie o siebie dbał? Jaka kariera wydoby-
łaby ze mnie to, co najlepsze, oraz uczyniła mnie produktywnym, 

41 List do Rzymian 3:23.
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przydatnym i zdolnym dźwigać moje osobiste brzemię, a przy tym 
wszystkim – cieszyć się życiem? Co robiłbym, gdybym znalazł w sobie 
motywację do poprawy mojego zdrowia, poszerzenia mojej wiedzy 
i wzmocnienia mojego ciała?”. Świadomość aktualnego położenia 
może być niezbędna, aby zacząć planować nowy szlak. Świadomość 
tego, kim jesteś, może być niezbędna do prawidłowego rozpoznania 
twoich silnych i słabych stron, rozwijania tych pierwszych i napra-
wy tych drugich. Świadomość tego, dokąd zmierzasz, może być nie-
zbędna, aby ograniczyć zakres chaosu w twoim życiu, przywrócić 
porządek i dawać światu cudowną siłę Nadziei.

Musisz ustalić, dokąd zmierzasz, aby móc walczyć o marzenia; 
aby nie skończyć rozżalonym, mściwym i okrutnym. Musisz wyar-
tykułować swoje racje, aby odpierać próby wykorzystania cię; aby 
w pracy i czasie wolnym czuć się spokojnie i przyjemnie. Musisz 
nauczyć się ostrożnej dyscypliny. Musisz dotrzymywać obietnic, 
które sobie składasz, i odpowiednio się nagradzać, abyś samemu 
sobie ufał i sam siebie motywował. Musisz określić, jak postępować 
względem siebie tak, aby stać się i już na zawsze pozostać dobrym 
człowiekiem. Będzie to twoja osobista cegiełka w budowie lepszego 
świata. Niebo samo z siebie się przecież nie pojawi. Będziemy musieli 
zapracować, aby nastało, i wzmocnić samych siebie, aby stawić czoła 
zabójczym cherubom dzierżącym ognisty miecz sądu, którym Bóg 
nakazał strzec jego bram.

Nie lekceważ potęgi wizji i celu. To przemożne siły zdolne prze-
kształcać nieprzekraczalne, wydawałoby się, przeszkody w drożne 
szlaki pełne szans i możliwości. Wzmocnijmy jednostkę. Zacznijmy 
od nas samych. Zadbaj o siebie. Zdefiniuj, kim jesteś. Pracuj nad swo-
ją osobowością. Wybierz swój cel i wyartykułuj swoje Istnienie. Jak 
wspaniale ujął to wybitny dziewiętnastowieczny filozof niemiecki 
Friedrich Nietzsche: „Jeśli mamy dlaczego? swojego życia, to godzi-
my się z niemal każdym jak?”.42

Możesz pomóc przekierować pędzący świat troszeczkę w stronę 
Nieba i troszeczkę dalej od Piekła. Gdy lepiej zrozumiesz Piekło, prze-
analizujesz je – w szczególności swoje własne, indywidualne Piekło – 

42 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem, Kraków, Wydawnictwo Zie-
lona Sowa, 2004, s. 6.
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łatwiej będzie ci zdecydować przeciwko podążaniu ku niemu bądź 
tworzeniu go. Znajdziesz cel gdzie indziej. Co więcej: łatwiej będzie 
ci poświęcić życie dążeniu do tego celu. To dałoby ci Sens – przez 
wielkie „S”. Uzasadniłoby marność twojej egzystencji. Zadośćuczy-
niło za twoją grzeszną naturę oraz pozwoliło zastąpić wstyd i zaże-
nowanie – naturalną dumą i poczuciem własnej wartości kogoś, kto 
znów nauczył się iść u boku Boga.

Zacznij od traktowania siebie tak, jak traktujesz osoby, na któ-
rych ci zależy. Ω



NAPISZ WŁASNE 
ŚWIADECTWO 
O CZYSTOŚCI 
PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ 
[ZOBACZ JAK]



Wielka 
miłość

Byliśmy 
w sobie 
ogromnie 
zakochani.

Wydawa-
ło nam się, 
że jesteśmy 
dla siebie 
stworzeni.

Byliśmy 
swoimi 
pierwszymi 
partnerami.

Urzekły mnie 
jej dobroć 
i piękno.

Bardzo podo-
bało mi się 
to, że dawał 
mi poczucie 
bezpieczeń-
stwa.

Seks

Po 8 miesią-
cach poszli-
śmy ze sobą 
do łóżka.

Robiliśmy 
różne rze-
czy, ale ja 
nadal jestem 
dziewicą.

Żyliśmy 
przez kilka 
lat w ciężkim 
grzechu.

Zaczęło się 
od pieszczot, 
ale grani-
ca zosta-
ła szybko 
przekroczona.

Uprawia-
liśmy seks 
i mieliśmy 
wyrzuty 
sumienia.

Konsekwen-
cje seksu

Przykleiliśmy 
się do siebie.

Przykleiliśmy 
się do siebie.

Przykleiliśmy 
się do siebie.

Przykleiliśmy 
się do siebie.

Przykleiliśmy 
się do siebie 
i nie mogli-
śmy żyć bez 
siebie.

Nawrócenie

Płakałam, bo 
przecież robił 
ze mną to, 
co powinien 
robić tylko 
mąż.

Jak mogłem 
dopuścić 
by widziała 
mnie nago 
i dotyka-
ła mnie 
w moich 
miejscach 
intymnych.

Niby cho-
dziliśmy na 
msze św. 
ale coś było 
nie tak. Po 
spowiedzi 
przeżyliśmy 
katharsis.

Rozstaliśmy 
się, a ja nie 
mogłem 
spojrzeć 
mojej 
dziewczynie 
w oczy, bo to 
swojej byłej 
oddałem to, 
co miałem 
najcenniejsze.

Jak mogłam 
to zrobić. 
Przecież 
zawsze 
marzyłam 
żeby zacze-
kać z tym do 
ślubu.

Happy end

Zaczęłam 
się modlić 
i zaczęli-
śmy żyć 
w czystości.

Odnowi-
łam dla 
niego swoje 
dziewictwo.

Zaczęliśmy 
się modlić 
i walczyć, 
aż nam się 
udało.

Nie zawsze 
nam się 
udawało 
zachować 
wstrzemięź-
liwość, ale 
gdy upadali-
śmy od razu 
biegliśmy do 
konfesjonału.

Nie uprawia-
liśmy seksu 
aż do ślubu.



HELIOGABAL 
SZALONY 
CESARZ

Artur 
Turowski
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Intrygi, polityczne morderstwa, nadużycia 
władzy, burzliwe procesy sądowe, skandale 
obyczajowe, a także rzeczywistość przepełniona 
erotyzmem i daleko posuniętym wyuzdaniem, oto 
charakterystyczne cechy Imperium Romanum

Rzym, choć początkowo mocno przywiązany do wartości i mos maio-
rum, stopniowo, w miarę bogacenia się za sprawą podbojów, zaczął 
odchodzić od ideałów rzymskiej virtus. Do jego upadku przyczyniły 
się nie tylko zewnętrzne okoliczności w postaci choćby wędrówki 
ludów, ale przede wszystkim wewnętrzny chaos i korupcja, które 
od czasu do czasu królowały w państwie. Mowa tutaj także o nie-
zrównoważonych psychicznie władcach, którzy do owego calamitas 
(upadku) przyłożyli rękę. O ile Kaligula i Neron są sztandarowymi 
postaciami w historii rzymskich ekscesów, o tyle Heliogabal wciąż 
jest mało znany. Warto o nim poczynić choćby krótką wzmiankę, 
ponieważ na trwałe zapisał się w rzymskiej historiografii, zaś jego 
„oryginalność” i ekscentryzm, choć to delikatne słowa w przypad-
ku licznych dewiacji Heliogabala, przerosły głupotę poprzedników. 

Heliogabal tak naprawdę nazywał się Varius Avitus Bassianus. 
Przydomek swój zawdzięcza pochodzeniem z rodziny najwyższych 
kapłanów syryjskiego boga Słońca, Baala, który w semickim dialek-
cie określany był mianem „Elah-Gabal”. Bassianus urodził się około 
204 roku naszej ery w mieście Emesa, położonym w Syrii, i tam od 
najmłodszych lat pełnił funkcję kapłana. Jego rodzicami byli Sextus 
Varius Marcellus i Julia Soemias, córka Julii Maesy, syryjskiej księż-
niczki. Ojciec Heliogabala był senatorem, jego babka natomiast wdo-
wą po konsulu Juliuszu Awitusie, siostrą Julii Domny i szwagierką 
cesarza Septymiusza Sewera. Matka Bassianusa była z kolei kuzynką 
cesarza Karakalli.

Na karty dziejów wkroczył Heliogabal w 217 roku, kiedy został 
zamordowany cesarz Karakalla, a władzę po nim przejął prefekt 
pretorianów Makrynus. Dowódca ów, bardzo dobrze zorientowany 
w działaniach nieprzerwanie snującej intrygi Julii Maesy, nakazał 
jej by wraz z wnukami i córkami przeniosła się do rodzinnego mia-
sta. Dotarłszy tam zatroszczyła się o swoich męskich potomków, 
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Heliogabala i Aleks janusa, którzy zostali kapłanami w świątyni El 
Gabala. Wspomina o tym w Historii Cesarstwa Rzymskiego Herodian:

Jako kapłan występował publicznie w stroju barbarzyńskim, 
przybrany w purpurową, złotem przetykaną szatę, z rękawami 
do stóp sięgającymi, przy czym nogi jego od bioder aż do 
końców palców okrywało odzienie również z purpurowej, 
złotem przetykanej tkaniny; głowę zdobił wieniec ze 
sztucznych kwiatów wysadzanych drogimi kamieniami. (…) 
Kiedy spełniał czynności sakralne i obyczajem barbarzyńców 
tańczył wokoło ołtarza przy dźwiękach fletów, piszczałek 
i innych instrumentów, wszyscy patrzyli na niego z wielkim 
zainteresowaniem, zwłaszcza zaś żołnierze, którzy wiedzieli, 
że z rodu cesarskiego pochodzi, i to tym więcej, że i jego piękno 
młodzieńcze ściągało na niego oczy wszystkich.

Ponieważ Makrynus nie wszędzie cieszył się poparciem, matka 
i babka Bassianusa najpierw przekonały stacjonujące na Wschodzie 
wojska, że jest on synem Karakalli, a następnie Julia Maesa hojnie 
opłaciła III Legion, stacjonujący w Raphanii (Jordania). 16 maja 
218 roku żołnierze uznali Bassianusa za prawowitego cesarza i wystą-
pili zbrojnie przeciwko prefektowi. Na czele legionu stanął wów-
czas Valerius Comazon Eutychianus. By wzmocnić swoją pozycję, 
Heliogabal przyjął imiona Karakalli i został Marcusem Aureliusem 
Antoninusem.

Nastoletni Heliogabal nie posiadał żadnego doświadczenia 
w dowodzeniu armią, dlatego też w walce z Makrynusem wyręczali 
go oficerowie. Mimo to wszystkie zasługi przypisano właśnie jemu. 
Ostateczną klęskę poniósł dotychczasowy cesarz 8 czerwca w okoli-
cach Antiochii. O porażce zadecydowała przedwczesna ucieczka pre-
fekta, co doprowadziło do wybuchu paniki wśród żołnierzy. Niedługo 
potem Makrynus został zamordowany, a senat zatwierdził objęcie 
tronu przez nowego cesarza. 

Gdy Heliogabal wstępował na tron miał zaledwie 14 lat i był oto-
czony ludźmi, którzy nim albo sterowali, albo wpływali na jego decy-
zje, albo domagali się gratyfikacji za pomoc w walce o tron. Młody 
cesarz nie wytrzymał psychicznie i zaczął szukać wsparcia u Baala. 
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Najpierw sprowadził z Emesy czarny kamień symbolizujący Baala, 
a potem składał przed nim ofiary, co czynił mordując własnoręcz-
nie niezliczone zastępy krów i owiec. W końcu, wbrew mieszkań-
com miasta, wprowadził w Rzymie kult boga Słońca, rozkazując 
senatorom i wyższym rangą urzędnikom uczestniczyć w obrzędach 
ku czci bóstwa, które „zdetronizowało” Jowisza Kapitolińskiego. 
Ubrany w złote szaty cesarz podrzynał gardła zwierzętom i tańczył 
wokół czarnego kamienia. W tym dzikim uniesieniu towarzyszyły mu 
zastępy syryjskich dziewcząt, które rytmicznie uderzały w bębenki 
i cymbały. Najbardziej szanowani obywatele rzymscy, przyodziani 
w szaty syryjskich kapłanów, zostali zmuszeni do niesienia na gło-
wach złotych naczyń z wnętrznościami zwierząt ofiarnych i kadzidła-
mi. Była to rzecz zaskakująca, ponieważ do tej pory za czynności te 
odpowiedzialni byli niewolnicy. Jakby tego było mało, młody cesarz 
składał też w ofierze ludzi. Wspomina o tym Herodian:

[…] zabijał też na ofiarę ludzi, wybierając do tego celu dobrze 
urodzonych i pięknych chłopców z całej Italii; ich ojcowie i matki 
żyli (…), chodziło o to, by jeszcze większy był ból obydwojga 
rodziców. Byli przy nim wszelkiego rodzaju magowie i codziennie 
za jego zachętą składali te ofiary, a on dziękował bogom, 
ponieważ przekonał się, że są dla magów życzliwi; badał przy 
tym wnętrzności chłopców i męczył zwierzęta ofiarne według 
przyjętego przez siebie rytuału.

Heliogabal rozkazywał zabijać swoich przeciwników, wybitnych 
wodzów i dostojników. Ważne stanowiska w kraju trafiały w ręce 
jego kochanków, którzy wywodzili się z nizin społecznych i nie posia-
dali żadnych kwalifikacji, ale za to byli urodziwi. Rzymianie, choć 
przywykli do wyuzdania i zakorzenionego wszędzie zboczenia, byli 
zgorszeni i zszokowani urządzanymi przez Heliogabala publicznymi 
homoseksualnymi orgiami. Homoseksualizm w starożytnym Rzymie 
nie wzbudzał większych emocji i raczej był na porządku dziennym. 
Heliogabal jednak był nad wyraz „postępowy”, do tego stopnia, że 
przekroczył granice, których przekraczać jako cesarz nie był powi-
nien. Mianowicie, podczas odbywania praktyk homoseksualnych 
w czasie orgii był stroną bierną, co wówczas było nie do pomyśle-
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nia. Owszem, wielu cesarzy miało kochanków, ale nikt z nich nie 
oddawał się innemu mężczyźnie. Według obowiązującego w Rzymie 
prawa i obyczajów obywatelowi rzymskiemu – a co dopiero cesarzo-
wi! – nie wypadało być pasywem. Heliogabal wcale nie interesował 
się państwem, spełniał za to każdą ze swoich wysublimowanych 
żądz i nosił się na sposób kobiecy, o czym wzmiankuje w życiorysie 
Heliogabala Aelius Lampridius:

Heliogabal w Rzymie nic innego nie robił, tylko rozsyłał 
ludzi, którzy szukali dla niego mężczyzn z dużym członkiem 
i sprowadzali ich na dwór cesarski, aby mógł korzystać z ich 
krzepkości. Wystawiał też w domu historię Parysa; sam 
występował w roli Wenery, szaty niespodziewanie spadały 
mu do stóp i tak klęczał obnażony, z jedną ręką przyłożoną do 
piersi, a drugą do części wstydliwych, podczas gdy tylna część 
ciała zwrócona była w stronę drugiego nierządnika. Twarz 
miał ucharakteryzowaną na sposób, w jaki malowano Wenus, 
a całe ciało wygładzone; największą korzyść z życia upatrywał 
w tym, że uchodzi za godnego i zdolnego do nierządu z jak 
najliczniejszymi.

Taki stan rzeczy coraz bardziej niepokoił elity i lud rzymski. Swoim 
zachowaniem cesarz dawał wyraz niezrównoważenia psychicznego, 
które objawiało się między innymi objeżdżaniem Rzymu w rydwanie 
zaprzężonym w nagie, młode dziewczyny, czy podawaniem gościom 
potraw z wosku, drewna lub kości słoniowej. Ponadto Heliogabal 
uwielbiał rzucać w tłum jadowite węże, przez które zginęło wielu 
ludzi. Swoich współbiesiadników szczuł drapieżnymi zwierzętami, 
które zostały wcześniej pozbawione kłów i pazurów:

[…] gromadził węże i wypuszczał je niespodziewanie przed 
świtem, kiedy lud śpieszył zwykle na świąteczne igrzyska; 
pokąsały one i zmusiły do ucieczki wielu ludzi. (…) Pijanych 
przyjaciół często zamykał i nagle w nocy wypuszczał na nich 
lwy, lamparty i niedźwiedzie pozbawione kłów i pazurów, aby 
obudziwszy się o świcie, a co gorzej, w nocy, znaleźli się oko 
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w oko z lwami, niedźwiedziami i panterami; wielu ze strachu 
wyzionęło ducha. (Herodian, Historia Cesarstwa rzymskiego)

Szczytem wszystkiego była chęć zmiany płci przez Heliogabala. 
Ponieważ wówczas medycyna nie była na tyle rozwinięta, by zabieg 
się powiódł, cesarz dał się odwieźć od tego pomysłu. Wkrótce potem 
dając wyraz swoim transseksualnym skłonnościom, realizując żądze, 
poślubił greckiego niewolnika, woźnicę Hieroklesa, który miał ponoć 
piękne blond włosy. Gdy sprowadzono Hieroklesa do pałacu, Helioga-
bal powtarzał: „Jestem uradowany, będąc nazywany panią, małżon-
ką, królową Heliogabala”. Homoseksualny ślub, który w Rzymie nie 
miał mocy prawnej, nie zadowolił Heliogabala. Cesarz znalazł sobie 
kolejnego kochanka, atletę Zotikusa, który pochodził ze Smyrny. 
Zazdrosny Hierokles pozbawił rywala potencji przez podanie mu 
specjalnie sporządzonego eliksiru. Liczne pijatyki, wystawne uczty, 
homoseksualne orgie i w końcu otwarcie w pałacu domu publiczne-
go, w którym sam cesarz świadczył usługi, sprawiały, że Heliogabal 
cieszył się coraz mniejszą popularnością i poparciem. Świadomość 
zbliżającego się upadku skłoniła Julię Maesę i matkę Heliogabala 
do tego, by przekonać młodego cesarza do adopcji kuzyna Aleksan-
dra Sewera i uznania go za następcę tronu. O tym, że popełnił błąd, 
Heliogabal przekonał się zbyt późno. Aleksander miał większe popar-
cie ludu i wojska. Pretorianie zbuntowali się przeciwko szalonemu 
władcy, zabijając jego oraz jego matkę:

[…] pozwolili każdemu, kto zechciał, włóczyć po ziemi 
i poniewierać [zwłoki cesarza i jego matki]; długo też wleczono 
je po całym mieście i znieważano, a w końcu wrzucono je do 
kanału uchodzącego do Tybru. (Herodian)

Podobny los spotkał cesarskich ulubieńców, którzy byli bezwzględ-
nie mordowani przez pretorianów. Przebijano ich przyrodzenia 
i wyrywano z brzuchów wnętrzności.

Heliogabal zginął w wieku 18 lat, 11 marca 222 roku. Tron po nim 
objął Aleksander Sewer. Ω



Bizancjum często postrzegane egzotycznie było 
częścią, często niechcianą historii europejskiej. 
Badania historyków zadały kłam wyobrażeniu 
o Cesarstwie Bizantyńskim, jako archaicznym 
i statycznym organizmie w rozwijającym się świecie

Wschodnie cesarstwo nie było zamkniętym światem, niepodlega-
jącym żadnym zmianom. Na wschodnich krańcach Morza Śród-
ziemnego życie pulsowało w takim samym rytmie jak na Zachodzie. 
Cesarstwo Bizantyńskie nie przypominało ani państw narodowych 
i państw Europy kultury łacińskiej. Stanowiło centrum sfery wpły-
wów – politycznych, religijnych, kulturowych. Odgrywało zasadniczą 
rolę w nadawaniu kierunku biegowi wydarzeń w odległych nawet 
krajach Byzantine Commonwealth. Nie uda się zrozumieć średnio-
wiecznej historii Europy i Bliskiego Wschodu, nie biorąc pod uwagę 
istnienia cywilizacji bizantyńskiej. 

Alkohol był jednym z elementów codziennego życia Bizantyń-
czyków. Najpopularniejsze było niewątpliwie wino. Winna latorośl 
rozpowszechniła się w świecie rzymskim. Wino było trunkiem, któ-
ry towarzyszył Bizantyńczykom niemal codziennie we wszystkich 
kręgach społecznych. Było niewątpliwie najpopularniejszym trun-

Michał 
Kozłowski

ALKOHOL 
W BIZANCJUM 
I WŚRÓD SŁOWIAN 
W ŚREDNIOWIECZU
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kiem bizantyńskim. Zazwyczaj było ono pite rozcieńczone wodą. 
Jego produkcja była dość prosta. Było też uznawane za lek przydat-
ny chociażby na zatrucia i zakażenia. Miało też pobudzać krążenie 
krwi i być receptą na bezsenność. Oczywiście nadmierne spożywa-
nie wina było potępiane przez Kościół. Z drugiej strony liczni mnisi 
bizantyńscy nadużywali tego obyczaju, nie wyrzekając się winnego 
trunku nawet podczas postu. Wina różnego koloru i smaku były 
podstawowym alkoholem dostępnym w świecie bizantyńskim. Wino 
najczęściej mieszano z miodem lub korzeniami. Znane były różne 
rodzaje win, najczęściej pito wina czerwone, białe i czarne. Co cie-
kawe wina były etykietowane: nazwa winnicy, imię wytwórcy, jakość 
wina i rok napełnienia dzbana. 

Piwo było najbardziej rozpowszechnione w bizantyńskim Egipcie, 
uznawano je za napój narodowy. Wytwarzano je z jęczmienia lub 
pszenicy z dodatkiem daktyli, aby nieco je dosłodzić. Piwo w Bizan-
cjum pozostawało napojem ludzi ubogich. Jego produkcja odbywała 
się bez chmielu, który pojawił się dopiero w XII w. Piwo w Bizancjum 
było uważane za trunek dobrze gaszący pragnienie1.

Najsłynniejszym z władców bizantyńskich nadużywającym alko-
holu był cesarz Michał III Amoryjski (842–867). Został on przez 
nieprzychylną mu historiografię obdarzony przydomkiem Mety-
stes, czyli Pijak. Cesarz Michał: pijąc czyste wino i upijając się, wsku-
tek pijaństwa często wydawał niegodziwe polecenia. Jednemu chciał 
obcinać uszy, drugiemu nos, a trzeciemu głowę. Naturalnie jedynym 
sprawiedliwym, który przeciwstawiał się pijanemu był jego najser-
deczniejszy przyjaciel Bazyli, który omal nie przypłacił tego życiem, 
bowiem Michał przygotował na niego zasadzkę. W tej sytuacji Bazyli 
zamordował cesarza i sam zajął jego miejsce. Przydomek Pijak nie-
wątpliwie dla Michała III jest krzywdzący, lecz należy pamiętać, że 
cesarz został zamordowany wówczas, gdy wypoczywał 
odurzony winem po uczcie.

Wino i piwo były także popularne na Rusi, 
która przyjęła chrzest od Bizancjum w 988 lub 

1 M. Kokoszko, K. Jagusiak, Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trun-
kach w Konstantynopolu, „Przegląd Nauk Historycznych” 9 (2010), z. 1, 
s. 25–54. 
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989 roku. Legenda głosi, iż książę Włodzimierz przyjął chrzest, gdyż 
przeraził go muzułmański ascetyzm – Dla Rusi radością pić, nie możem 
bez tego żyć. 

Piwo w rozmaitej postaci było najdawniejszym z dotąd zna-
nych – napojów alkoholowych wśród Słowian. Świadczą o tym m. in. 
wzmianka źródłowa V wieku u historyka bizantyńskiego – Priskosa. 
Napój Słowian z jęczmienia był płacony często jako danina. Najstar-
szym zapewne rodzajem piwa, był zapewne tzw. kwas: moczono chleb 
lub placek na zakwasie w przegotowanej wodzie z dodatkiem ziół czy 
chmielu lub bez nich. Po wystygnięciu dodawano drożdży lub zakwa-
su i pozostawiano na 1–2 dni dla fermentacji. Pierwotne piwa były 
przyrządzane z prosa, jęczmienia, pszenicy, żyta, często z miesza-
niny różnych ziaren. Na smak napoju miała wpływ woda, pobierana 
z rzek, a nie ze studzien. We wczesnym średniowieczu przeważnie 
domowym sposobem (poddani dla swego pana lub na użytek książęcy 
czy klasztorny), raz przyrządzając piwo z dnia na. dzień (był to napój 
bardzo lekki). W XII-wiecznych źródłach są już wymieniane browary. 
Piwowarstwem zajmowali się przeważnie karczmarze, a także młyna-
rze. Z młynów królewskich czy dworskich ciągnęli podwójne korzyści 
ich właściciele. Piwowarów obowiązywał często przymus mielenia 
słodu w młynach królewskich czy książęcych. Piwo było wymienione 
jako danina Słowian Zachodnich składana Niemcom już w dokumen-
cie Ottona I z r. 949 roku. W życiorysie Ottona z Bambergu wspo-
mina się z piwa zmieszanego z miodem przewyższa smakiem wino 
falerneńskie. Piwo znane też było w X wieku u Czechów, a u Galla 
Anonima wspominane jest jako napój, którym Piast częstował gości 
w czasie uczty postrzyżynowej. Nazwy piwo, słód i młuto świadczą 
o dawnej znajomości udoskonalonego sposobu warzenia piwa, któ-
ry polegał na doprowadzeniu ziarna poprzez poprzednie zamocze-
nie do skiełkowania celem zamiany części skrobi na cukier. Dalsze 
udoskonalenie, mianowicie ulepszenie smaku piwa przez dodatek 
chmielu, zawdzięczają Słowianie Finom lub ludom tureckim. Od 
Słowian nauczyli się chmielenia piwa ich zachodni sąsiedzi. Chmiel 
jest znany na Rusi już X wieku. W wieku XI książęta czescy pobierają 
podatek od chmielu. 

Wino Słowianie zapożyczyli stosunkowo późno z Bizancjum. 
W Polsce najstarsze ziarna winogron występują w drugiej połowie 
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X wieku. Winnice i winiarzy wspominają dokumenty w Czechach od 
1057 roku. Natomiast w południowej części państwa – na Morawach 
winnice istniały już w 861 roku.

Najstarsza wzmianka pisana dotycząca miodu pochodzi 
z 448 roku. W tym roku słowiańska ludność częstowała miodem 
członków poselstwa cesarza Teodozjusza II (408–450). Często 
wspominają o piciu tego trunku przez Słowian różni pisarze arabs-
cy z IX i X wieku. Jednemu z nich zawdzięczamy wiadomość, że 
pewien - widocznie zamożny - Słowianin posiadał piwnicę z około 
100 beczkami tego napoju. Wielki książę kijowski Włodzimierz dla 
uczczenia szczęśliwego uniknięcia zasadzki Pieczyngów kazał przy-
gotować 300 beczek miodu dla zaproszonych gości. Miód stanowił 
też napój obrzędowy na Rusi w czasie uczt pogrzebowych, a zarówno 
u Słowian wschodnich jak i zachodnich ofiarowywany był bóstwom 
w czasie pogańskich uroczystości. 

Wódka nie była znana w krajach Byzantine Comonwealth. Trunek 
wynaleziony w Europy Zachodniej trafił natomiast na Ruś w XIII wie-
ku. Wydaje się przedostał się poprzez genueńskie kolonie na Krymie. 
Trunek ten zastąpił na Rusi miód pitny i piwo. Wódka okazała się 
brzemiennym w skutki wynalazkiem dla ruskiej moralności. Nało-
żony na wódkę podatek stał się głównym źródłem dochodów licz-
nych książąt z dynastii Rurykowiczów. W szybkim czasie sprawił, iż 
żywotnym interesem władzy stało się upijanie poddanych. Wódka 
pierwotnie pojawiła się na Rusi jako specyfik medycz-
ny. Panowało bowiem powszechne przekonanie, 
że alkohol ten jest swego rodzaju eliksirem 
życia, obdarzonym magicznymi właściwo-
ściami uzdrawiającymi. Chanowie Złotej Ordy 
panujący nad Rusią już w XIV wieku wprowadzili z kolei 
zakaz jej spożywania, jak wiadomo nieskuteczny2. Wpływ 
tego trunku na późniejszą historię Rosji był oczywiście 
niebagatelny. Ω

2 J. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, przeł. J. Hunia, 
Kraków 2008; M. L. Schrad, Imperium wódki. Alkohol, władza i polityka 
w Rosji carskiej, przeł. A. Czojdrak, Kraków 2015. 



Bolszewicy, komuniści, rewolucjoniści… Poza nazistami 
największe zło mijającego wieku. Stworzyli sprawną 
i brutalną policję polityczną, system obozów śmierci 
i cenzurę zabraniającą o tym mówić. Wykorzystywanie 
psychiatrii do walki z przeciwnikami systemu 
jawi się na tym tle niczym niewinna igraszka. 
W dodatku wcale nie przez nich wymyślona

Wrogów caratu zdarzało się traktować w przedrewolucyjnej Rosji 
na równi z obłąkanymi, jednak bolszewicka skalą represji przerosła 
znacznie XIX-wieczne szykany. Do lat 70. XX wieku Zachód nie-
wiele wiedział o wykorzystywaniu w ZSRS psychiatrii do zwalcza-
nia „wrogów ludu”. O gułagach, czystkach, nawet wielkim głodzie 
na Ukrainie – owszem. O zamykaniu niewinnych i zdrowych osób 
w zakładach dla obłąkanych już niekoniecznie. Nawet gdy fakt wyko-
rzystywania medycyny do politycznych represji stał się szerzej znany 
na Zachodzie, nie wywołał masowych protestów. Trudno się temu 
dziwić, biorąc pod uwagę skalę innych działań władzy – zbrojnego 
tłumienia antykomunistycznych powstań czy wyroków śmierci wyko-
nywanych na zlecenie partyjnego kierownictwa. Dopiero publiczne 
wystąpienia Bukowskiego (Władimira, a nie Charlesa!) obnażyły 

Grzegorz 
Wołk

NORMALNI 
W PAŃSTWIE 
WARIATÓW
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okrucieństwo tych prześladowań. I powraca wiatr to wstrząsające 
świadectwo niszczenia osób, które negowały zalety „wspaniałego” 
systemu komunistycznego, ale autor tej książki uczynił znacznie 
więcej dla rozpropagowania wiedzy o sowieckiej psychiatrii stero-
wanej z gabinetów KGB.

Znawca rosyjskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego 
Tadeusz Nasierowski zauważył, że pole do nadużyć na tym polu 
było możliwe dzięki przepisom, które penalizowały między innymi 
„niebezpieczny stan jednostki”. Zawierający ten zapis bolszewicki 
kodeks karny z 1926 roku sprawił tym samym, że lekarze stali się 
funkcjonariuszami na froncie walki z wrogami systemu. Wymowna 
jest w tym kontekście historia Marii Spiridonowej, rewolucjonistki 
związanej z eserowcami, która już w 1921 roku na osobisty rozkaz 
Feliksa Dzierżyńskiego została umieszczona w szpitalu psychiatrycz-
nym. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że faktycznie cierpiała na 
zaburzenia psychiczne wskutek pobicia przez carskich funkcjonariu-
szy po udanym zamachu na gubernatora Gawriłłę Łużenowskiego. 
Za jej główną „wadą psychiczną” uznano jednak otwartą 
krytykę skali rewolucyjnych represji. Spiridonowa uważa-
ła, że terror wprowadzony przez bolszewików wymknął się 
spod kontroli i zaczął dotykać niewinnych ludzi, a nie tylko 
przeciwników rewolucji. Prawda, że jak na rewolucjonistkę 
to poglądy iście szalone?

N K W D  L E C Z Y

Oficjalnie pierwsza specbalnica dla więźniów politycznych powstała 
w ZSRS dopiero w 1939 roku. Przekształcono w ten sposób szpital 
w Kazaniu, nad którym kontrolę przejęła NKWD. W świetle znanych 
relacji znajdowało się tam około 400 łóżek przygotowanych jedynie 
dla „wrogów systemu”. Kto do nich należał? To już zależało bezpo-
średnio od oceny aparatu represji. Mógł się nim okazać (autentyczna 
historia!) na przykład robotnik, który nie zgodził się oddać mie-

każdy, kto nie doceniał 
wspaniałości systemu 
socjalistycznego,  musiał 
być niespełna rozumu 
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sięcznej pensji na potrzeby toczonej wówczas wojny ojczyźnianej.
Gdy w 1988 roku KGB pozbywało się części majątku, zlikwidowało 

pięć szpitali resortowych, a kolejnych szesnaście oddano społeczeń-
stwu. Oczywiście nie wszystkie pełniły funkcję zakładów psychia-
trycznych dla więźniów politycznych, ale faktem jest, że w 1985 roku 
wykreślono z ewidencji osób ze schorzeniami psychiatrycznymi oko-
ło dwóch milionów obywateli. Gdy połączymy to z faktem, że w tym 
samym momencie zniknęły również przepisy karne dotyczące pena-
lizacji zaburzeń, sprawa wydaje się jasna i pokazuje skalę zjawiska. 
W ZSRS istniał prawdziwy konglomerat produkujący „wariatów”.

Władimir Bukowski, powołując się na jednego z sowieckich psy-
chiatrów, pisał: radziecka specyfika wykorzystania psychiatrii jako 
narzędzia kary opiera się na świadomej interpretacji nieprawomyślno-
ści w kategoriach psychiatrycznych. W monografii „Teoria i praktyka dia-
gnostyczna w psychiatrii” prof. D. R. Łunc twierdzi, iż każde niezgodne 
z prawem działanie zasługuje, właśnie na mocy swojej niezgodności, na 
analizę psychiatryczną, ponieważ ustrój socjalistyczny nie stwarza spo-
łecznie uzasadnionych podstaw dla działalności przestępczej. Logiki 
w tym wywodzie prof. Łuncowi nie sposób odmówić. Tak jak każdy 
niekomunista stawał się w dialektyce komunistycznej faszystą, tak 
każdy, kto nie doceniał wspaniałości systemu socjalistycznego (bo 
komunizm był dopiero „budowany”!), musiał być niespełna rozu-
mu. Problem pojawiał się w momencie, gdy ówczesna psychiatria 
nie potrafiła zdiagnozować jednostki chorobowej, ale i w tym przy-
padku z pomocą przychodzili sowieccy fachowcy. Z czasem stali się 
tak sprawni w wykrywaniu schorzeń psychicznych u dysydentów, 
że w samizdatowej „Kronice wydarzeń bieżących” pojawiła się nowa 
rubryka: „W szpitalach psychiatrycznych”.

Często było to jedyne źródło informacji o losach poszczególnych 
osób. Sądzeni z paragrafów „psychiatrycznych” więźniowie często 
nie uczestniczyli nawet w rozprawach. Najczęściej – by uniknąć na 
przykład krytycznych wobec władz wystąpień oskarżonych – posie-
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dzenie sprowadzano do odczytania aktu oskarżenia oraz orzeczenia 
biegłego lekarza psychiatry. Dowodami nie zaprzątano sobie głowy. 
Władimir Bukowski o skierowaniu na przymusowe leczenie dowie-
dział się już po fakcie, od własnej matki.

H E R A , KO K A , H A S Z , L S D

Szpitale, nawet w krajach rozwiniętych, to miejsca raczej unikane, 
a psychiatryki objęte są szczególnym tabu. W sowietach nie było 
inaczej. Więźniowie polityczni, którzy trafiali do takiego miejsca, 
przebywali wśród ludzi realnie chorych, co samo w sobie ograniczało 
ich komfort. W dodatku obowiązywał ich Hellerowski paragraf 22, 
zgodnie z którym psychiatra orzekał najczęściej, że chory 
cierpi na schizofrenię utajoną (bezobjawową), której nawroty 
nazywano dla odróżnienia pełzającą schizofrenią. Sęk w tym, 
że poza jej „wynalazcą” prof. Snieżewskim i jego uczniami 
nikt nie potrafił jej zdiagnozować – można było zatem leczyć 
się z nieistniejącej choroby, po czym lekarz nadal miał prawo 
uznać, że nastąpił nawrót i pacjent musi wrócić na „terapię”. 
Nietrudno było w takich warunkach faktycznie oszaleć.

Kurowano tych biedaków silnymi lekami psychotropowymi, które 
niekiedy łączono z alkoholem. Zdarzało się także aplikować im insu-
linę w dawkach prowadzących do wstrząsu hipoglikemicznego. To, co 
było standardową wówczas terapią dla chorych na ciężką depresję, 
psychozę czy schizofrenię, tutaj stawało się klasyczną torturą. Spe-
cjaliści z moskiewskiego Instytutu Psychiatrii Społecznej i Sądowej 
im. Władimira Serbskiego okazali się dla KGB nieocenieni. W końcu 
trudno o specjalistę, który na podstawie czytanych przez pacjenta 
lektur byłby w stanie orzec stan chorobowy. Strach pomyśleć, jaka 
diagnoza groziłaby za lekturę „Frondy Lux”! Żaden z orzeczników 
nie poniósł w dodatku konsekwencji, nie wydano ani jednego wyroku 
skazującego, nikogo nie pozbawiono prawa wykonywania zawodu. 
Psychiatryczna gruba kreska.

specjaliści 
z moskiewskiego 
instytutu psychiatrii 
społecznej i sądowej 
okazali się dla kgb 
nieocenieni 
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4 Z  M O S K W Y  D O  H O N O L U L U
Ciosem, po którym psychiatria sowiecka została de facto znokauto-
wana na arenie światowej, był kongres Western Psychology Associac-
tion (ang. Stowarzyszenie Zachodniej Psychologii) zorganizowany 
w 1976 roku na Hawajach. Wcześniej, w roku 1970, Władimir Bukow-
ski udzielił amerykańskiej telewizji wywiadu, w którym opowiedział 
o sposobie traktowania pacjentów w rosyjskich psychuszkach. Odby-
wający się rok później światowy kongres psychiatrów debatował 
między innymi na temat tych nadużyć, ale wskutek braku mocnych 
dowodów nie przyjęto rezolucji potępiającej sowieckich lekarzy. Pięć 
lat później takie dowody już istniały.

Nie pomogły zakrojone na szeroką skalę działania sowieckich 
władz, choć w pacyfikację działań potępiających sowieckich leka-
rzy zaangażował się osobiście sam szef KGB Jurij Andropow. Lata 
temu Tadeusz Nasierowski odkrył w rosyjskich archiwach doku-
menty poświadczające niezbicie, że poza całą paletą działań pro-
pagandowych KGB używało także wszelkich dostępnych aktywów 
operacyjnych, by powstrzymać drążenie tematu nadużyć rodzimej 
psychiatrii. Znaleziono nawet pożytecznych idiotów – takowym oka-
zał się na przykład członek Portugalskiej Partii Socjalistycznej, neu-

ropatolog i psychiatra da Fonseca – którzy podczas kongresu 
w Honolulu bronili sowieckich lekarzy. Na Hawaje wysłano 
także agentów KGB i psychiatrów, by osobiście odpierali 
wszelkie zarzuty.

Jednak to nie wystarczyło. Kongres WPA nie tylko potę-
pił nadużycia sowieckiej psychiatrii, ale także do władz sto-
warzyszenia nie wybrano żadnego przedstawiciela ZSRS. 

Reakcja była typowa dla sowietów. Skoro nie udało się zablokować 
uchwały, zbojkotowali oni sesję, na której przedstawiano obciąża-
jące ich dowody. Pojawiły się także znane konkluzje: zły Zachód nas 
nie lubi, więc kłamie na nasz temat! Po kongresie delegacja sowiec-
ka wystosowała oficjalny protest do WPA, w którym pisano między 
innymi: W trakcie tej kampanii w sposób nieodpowiedzialny i bezpod-

lepiej było delikwenta 
wyrzucić z kraju niż 

mieć na głowie protesty 
międzynarodowej 

opinii publicznej 
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stawny wypowiadano oskarżenia o mające jakoby miejsce przypadki 
umieszczania w szpitalach psychiatrycznych Związku Radzieckiego, 
z przyczyn politycznych, zdrowych psychicznie osób jak też „politycz-
nych dysydentów”. Inne zdanie mieli członkowie rosyjskiej Grupy 
Helsińskiej, którzy systematycznie dokumentowali wysyłanie „poli-
tycznych” do szpitali psychiatrycznych, a w dowód uznania sami stali 
się celem KGB. W efekcie, podczas kolejnego kongresu w 1983 roku 
w Wiedniu, sowieccy psychiatrzy zostają usunięci z szeregu Western 
Psychology Associaction.

G O R B A C Z OW  L E C Z Y  S Y ST E M

W tak skrojonej rzeczywistości psychuszki jednak nie zniknęły. Dzia-
łały aż do połowy lat 80., choć po wydarzeniach, które rozegrały się 
na Hawajach, KGB unikała umieszczania w nich znanych na Zacho-
dzie dysydentów. Lepiej było delikwenta wyrzucić z kraju niż mieć 
na głowie protesty międzynarodowej opinii publicznej. To właśnie na 
polu psychiatrii najszybciej dało się zauważyć reformy Gorbaczowa. 
Oczywiście kongres WPA z 1983 roku miał zapewne duży wpływ na 
proces likwidacji psychuszek, ale sowieci w tamtym czasie mieli też 
dużo większe problemy. Koszty strat na arenie międzynarodowej oka-
zały się zbyt duże, by ta forma represji mogła nadal funkcjonować.

W ostatnim sezonie serialu The Americans jeden z pobocznych 
bohaterów zostaje po dojściu do władzy Gorbaczowa wypuszczony 
z psychuszki. Wszyscy wokół wiedzą, że jest (i cały czas był) zdrowy, 
ale gra pozorów musi trwać. Zasłużony w Afganistanie żołnierz – 
a takim był wspomniany bohater – nie mógł przecież publicznie kry-
tykować władz za ową interwencję. Upiorna logika komunizmu była 
tutaj jasna: jedynie wariat może wypowiadać się negatywnie o najlep-
szym możliwym ustroju politycznym oraz kierownictwie partii, która 
nim zarządza. Dlatego też istnienie psychiatryków dla więźniów poli-
tycznych miało diaboliczny, ale jednak sens. Czas to oczywiście słusz-
nie miniony. W innym przypadku sami moglibyśmy zostać pacjentami 
takich przybytków, a wówczas do śmiechu by nam nie było. Ω
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