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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 95

Czemu prawica ma taki problem z dbaniem o przyrodę? Dom, 
ogródek, sąsiedztwo lasu, czyste powietrze to przecież spełnie-
nie marzeń większości konserwatystów. Trudno sobie wyobra-
zić lepsze warunki do życia i co ważniejsze – do wychowywania 
dzieci. Czyste morze, rzeki, góry, doliny i łąki umajone, to 
przecież idylliczny obraz Polski, w który wszyscy chcielibyśmy 
wierzyć, a jeszcze bardziej – chcielibyśmy, aby ta idylla była 
rzeczywistością. Trudno jednak urealniać tę wizję oddychając 
wielkomiejskim powietrzem. Nawet u mnie na wsi wczesną 
jesienią drapie w gardle i kręci w nosie od smrodu tego, czym 
nasi mili sąsiedzi zwykli palić w piecach. Nie jest to wieś wyjąt-
kowa, ale norma nadwiślańskiej rzeczywistości. 

Mimo ogromnego w skali europejskiej zalesienia Pol-
ski, w poszukiwaniu przyrody w stanie czystym (na przykład 
lasu, w którym nie walają się śmieci), Polacy muszą uciekać 
na Mazury, Kujawy, a gdy odpuści powyborcza wściekłość, to 

nawet i do klerofaszystów bieszczadzko-podkarpackich. 
Zatem jednakowo ontologia, aksjologia oraz tra-

dycja historyczna, powinna kierować prawicę 
w kierunku prośrodowiskowym. Jednak 

tak nie jest. I nie ma się czemu dziwić, 
z różnych zresztą powodów. Ale czy to 

coś zmienia?
Celowo nie używam w tym tek-

ście słowa ekologia, bo od eko-
logii i ekologów głowa już boli. 
Nazywanie aktywistów proeko-
logicznych ekologami to prze-
cież niewinny skrót myślowy, ale 

jak dorodne za tym stoi naduży-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
9

cie. Współczesny ekologizm nie jest przecież niewinną troską 
o przyrodę, jest postawą polityczną, znajdującą się w szero-
kim wachlarzu ideologicznej lewicy. Tak się jakoś składa, że 
ten ekologiczny aktyw na ogół idzie ramię w ramię ze znacznie 
bardziej wątpliwymi z punktu widzenia konserwy postawami. 
Drugą antyprawicową stroną ekomedalu jest gospodarka. Taki 
urok Polski, że nasza anachroniczna energetyka stoi w dalszym 
ciągu na węglu. Poza tradycyjną i oczywistą, fiskalną świętością 
górników, górnictwo jest w czubie czynników zanieczyszczają-
cych powietrze. Modernizacja kopalni jest droga, wzmocniona 
mniemaniem, że poza węglem nie ma polskości, stąd czerpiemy 
poczucie, że walka o czyste powietrze jest wymierzona w Pol-
skę. Inna sprawa, że przed chwilą Niemcy otworzyły kolejną 
kopalnię węgla kamiennego i nikt się nie zająknął, żeby Niem-
cy truli Europę. Nie te czasy. Niemcy przecież najgrzeczniej się 
ekologizują. Oczywiście na tym uzielenianiu Europy ktoś zara-
bia – i przeważnie też są to Niemcy, ale kto broni Polakom brać 
udział w tej gorączce zielonego złota, zwłaszcza wobec fotowol-
taicznej ofensywy nad Wisłą?

Nasza energetyka wymaga racjonalizacji (i przynajmniej 
odrobiony starań o niezależność). Polska prawica potrzebu-
je swojej ekologii – bez hopla na punkcie mięsa i zwierzątek, 
mniejszości seksualnych i dotowanych ekoterrorystów. Potrze-
bujemy tego dla własnych dzieci, własnego bezpieczeństwa, 
własnych pieniędzy i dla naszego życia w normalnych warun-
kach, zamiast niesympatycznego badziewia, do którego z cza-
sem będzie trzeba coraz więcej dokładać. 

Jerzy Kopański



ZIELONY 
ŁAD

Projektowany obecnie Zielony Ład, kompleksowa 
polityka klimatyczna Unii Europejskiej, nabiera cech 
spoiwa tożsamościowego. Jednakże możliwości, 
jakie daje ten wehikuł polityczny, mogą zostać 
łatwo wykorzystane do wzmocnienia silniejszych 
krajów członkowskich względem tych słabszych

Najpopularniejszym cytatem z mowy o wysłaniu człowieka na Księżyc, 
jaką John Fitzgerald Kennedy wygłosił na Rice University w 1962 roku, 
są słowa: „Wybraliśmy, by lecieć na Księżyc (…) nie dlatego, że jest to 
proste, ale dlatego, że jest to trudne, bo cel ten posłuży do zorganizowa-
nia i wybrania najlepszych naszych sił i umiejętności, ponieważ chcemy 
wziąć na siebie to wyzwanie, ponieważ nie chcemy go odkładać, ponie-
waż zamierzamy w nim zwyciężyć (…)”. Ten podnoszący morale frag-
ment można prawie bez żadnych zmian zaaplikować jako opis Zielonego 

Jakub 
Wiech

CZYLI 
O ROZŁOŻENIU 
AKCENTU MIĘDZY 
„POLITYKA” 
I „KLIMATYCZNA”
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Ładu – kompleksowej polityki klimatycznej, którą przygotowuje obecnie 
Unia Europejska. 

Najlepszym dowodem rozmachu tego przedsięwzięcia jest jego nad-
rzędny cel – osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do roku 2050. 
Żeby to zrobić, kraje Unii będą musiały w ciągu zaledwie 30 lat komplek-
sowo przetransformować całą swoją gospodarkę – transport, przemysł 
energetykę. Trudno obliczyć koszty tego procesu, każda kwota wydaje 
się tu zbyt mała. Dla porównania: koszty Polityki Energetycznej Polski do 
2040 roku – której efekt finalny jest bardzo daleki od neutralności klima-
tycznej – szacowane są na ok. 100 mld euro. Niemcy, największa potęga 
gospodarcza i polityczna UE, sami nie wiedzą już, ile wydali dotychczas 
na swoją transformację energetyczną Energiewende (przynajmniej tak 
wynika z odpowiedzi rządu federalnego na interpelację deputowanych 
AfD złożoną w 2018 roku), a przecież RFN osiągnie cel redukcji emisji CO2 
założony na rok 2020 tylko dlatego, że jej gospodarka została sparaliżo-
wana przez koronawirusa. Wyliczenia Komisji Europejskiej sugerujące, 
że Zielony Ład kosztować ma ok. 1 bilion euro (z czego ok. ¼ dostarczyć 
ma bezpośrednio sektor prywatny) traktować należy raczej jako próbę 
zarysowania minimalnego poziom wydatków. 

Choć dewastująca gospodarkę pandemia koronawirusa nie sprzyja 
snuciu tak potężnych planów inwestycyjnych, to raczej pewne jest to, 
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12 że UE nie zmieni obranego kursu. Wynika to z tego, że Unia Europejska 

znalazła się w ogromnej potrzebie wytworzenia nowego spoiwa, które 
dałoby jej szansę na budowę trwalszych fundamentów łączących jej 
państwa członkowskie. Wiarygodnością Brukseli zachwiał bowiem kry-
zys uchodźczy, Brexit udowodnił, że unijne struktury można opuścić, 
a w szeregu krajów UE coraz głośniej słychać postulaty wysuwane przez 
partie eurosceptyczne. Patrząc z tej perspektywy, Zielony Ład potrzebny 
jest jako nowe narzędzie unifikacyjne, dające szanse na zagregowanie 
potężnych sił i środków celem zespawania unijnych gospodarek i polityk, 
a przez to również społeczeństw. 

Można zauważyć, że wybór energetyki i przemysłu jako płaszczyzny 
do budowania wspólnoty europejskiej jest swoistym powrotem do prze-
szłości. Równo 70 lat temu, w roku 1950, francuski minister spraw zagra-
nicznych Robert Schuman, przy wsparciu komisarza planowania Jeana 
Monneta przedstawił bowiem plan współpracy między Francją i RFN, 
który oparty był na koordynacji wydobycia węgla oraz produkcji stali. 
Wizja ta, mająca zakończyć konflikty dotyczące francusko-niemieckich 
zagłębi przemysłowych, podnieść poziom życia mieszkańców obu państw 
oraz oddalić widmo ewentualnej przyszłej wojny, stała się fundamentem 
procesu, w ramach którego na świat przyszła Unia Europejska. Siedem 
lat później zawiązano Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europej-
ską Wspólnotę Energii Atomowej. Teraz sektory te znów mają połączyć 
państwa Starego Kontynentu – tym razem we wspólnej walce z global-
nym ociepleniem.

Jednakże analizując te plany kompleksowej i długofalowej polityki kli-
matycznej, nie sposób nie zauważyć, że Zielony Ład daje wiele sposobów 
na wzmocnienie pozycji niektórych państw Unii Europejskiej i to – nieste-
ty – kosztem tych słabszych oraz z pominięciem ochrony klimatu. Ryzy-
ka te widać doskonale na przykładzie kwestii doboru technologii mają-
cych służyć osiąganiu neutralności klimatycznej – na tym polu pierwsze 
skrzypce chcą grać Niemcy, które narzucają UE swoją wizję transformacji 
energetycznej. Wszystko odbywa się bez względu na bezpieczeństwo 
geopolityczne Europy oraz końcowy efekt dla klimatu. 
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13Projektowanie technologicznej drogi dla redukcji europejskich emi-

sji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie dla tego procesu – jego 
kosztów, tempa, finalnej skuteczności. Cel neutralności klimatycznej 
jest szalenie ambitny, dlatego też do jego osiągnięcia trzeba praktycznie 
wszystkich dostępnych narzędzi. Tymczasem Berlin zamierza pozbawić 
Europę jednego z najskuteczniejszych środków dekarbonizacji – ener-
getyki jądrowej. 

Niemcy nie tylko oparli o walkę z atomem własną transformację ener-
getyczną, ale też starają się wszelkimi dostępnymi środkami, by tech-
nologia ta została wyparta z Unii Europejskiej. Dla Berlina ograniczanie 
potencjału europejskiej energetyki jądrowej jest tak ważne, że partie 
sprawujące władzę w RFN – chadecy i socjaldemokraci – wpisali antyato-
mowe postulaty do swej umowy koalicyjnej. „W UE będziemy domagać 
się, aby cele Traktatu Euratomu dotyczące wykorzystania energii jądrowej 
były dostosowane do wyzwań przyszłości. Nie chcemy żadnego wsparcia 
z funduszy unijnych na nowe elektrownie jądrowe. Chcemy konsekwent-
nie wdrożyć zakończenie udziału funduszy państwowych w elektrow-
niach jądrowych za granicą (…) osadzenie Energiewende w kontekście 
europejskim otwiera szansę na zmniejszenie kosztów i wykorzystanie 
efektu synergii. Chcemy dodatkowych możliwości rozwoju i wzrostu 
zatrudnienia w Niemczech oraz możliwości eksportowych dla niemiec-
kich firm na rynkach międzynarodowych” – tymi słowami sprzymierzone 
CDU/CSU oraz SPD dały do zrozumienia, że zamierzają wyjść ze swoją 
antyatomową krucjatą poza granice RFN. Tam losy atomu zostały już 
bowiem przypieczętowane. W 2011 roku kanclerz Angela Merkel zdecy-
dowała bowiem, że Niemcy zamkną swoje elektrownie jądrowe w ciągu 
następnych 11 lat, czyli do roku 2022. Jest to istotne skrócenie podobnego 
terminu ustalonego przez Gerharda Schrödera – kanclerz z ramienia SPD 
chciał, by RFN wyszła z atomu do 2037 roku. 

Walkę Niemiec z europejskim atomem widać dziś bardzo wyraźnie. 
Uderzającym przykładem takich działań jest, chociażby spór o tzw. Tak-
sonomię, o którym pisał dla Energetyka24 dr Józef Sobolewski. „[Takso-
nomia] to indeks projektów, które mogą lub nie mogą, liczyć na wsparcie 



JA
kU

b 
W

ie
ch

 /
 Z

ie
LO

N
y 

łA
D

 
14 budżetu Unii oraz unijnych instytucji finansowych. Projekty uznane za 

niezrównoważone mogą być realizowane, jednak brak wsparcia w Bruk-
seli oznacza także utrudniony dostęp do kapitału prywatnego na rynku 
europejskim (…). Decyzja Rady Europejskiej o poparciu sformułowania 
prezydencji fińskiej na rzecz «odnawialnych i neutralnych dla klimatu 
źródeł energii» pozostawia otwarte drzwi do zaklasyfikowania energii 
jądrowej, jako «zielonej» w nowej taksonomii zrównoważonego finanso-
wania UE. Jak można się było spodziewać, Niemcy, Austria i Luksemburg 
głosowały przeciw” – wskazywał. 

Z kolei Rauli Partanen napisał dla Financial Times’a artykuł sugeru-
jący, że Niemcy mogą chcieć całkowicie zablokować powstanie taksono-
mii, gdyż podcina to skrzydła ich gazowym inwestycjom. „We wrześniu 
Niemcy, Austria i Luksemburg sprzeciwiły się propozycji Finlandii, by 
taksonomia była dokumentem neutralnym technologicznie, co pozwo-
liłoby zachować energetykę jądrową jako działalność zrównoważoną (…). 
Ale w Brukseli mówi się, że prawdziwy powód problemu z Taksonomią 
jest głębszy i mroczniejszy. (…). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
Niemcy w krótkim terminie znacząco uzależnią się od gazu ziemnego (…), 
wyłączonego z Taksonomii (…). W tym świetle wiele osób w Niemczech 
ma interes w tym, żeby cała Taksonomia upadła – a energetyka jądrowa 
może tu posłużyć za kozła ofiarnego (…). Jeżeli tak by się stało, byłoby to 
ekstremalnie protekcjonalne zachowanie ze strony Niemiec (…). Jedynym 
powodem dla niepopierania energetyki jądrowej byłaby w tym przypad-
ku chęć pogrzebania Taksonomii, która stała się niewygodna gospodar-
czo dla Niemiec (…). Cała Europa – i jej klimat – ucierpiałyby tylko po 
to, by Niemcy nie musieli w pojedynkę zmierzyć się z konsekwencjami 
swej słabo zaprojektowanej polityki energetycznej” – napisał Partanen.

Natomiast portal Euractiv poinformował, że europejscy Zieloni zamie-
rzają tak wyśrubować rygory nowej taksonomii, by energetyka jądrowa 
nie miała szans im sprostać. Frakcja Zielonych w Parlamencie Europej-
skim liczy 75 członków, z czego 1/3 (w tym współprzewodnicząca) to euro-
posłowie z Niemiec.
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15Jednym z najnowszych przykładów walki Berlina z europejskimi elek-

trowniami jądrowymi jest planowany zakaz eksportu paliwa jądrowego 
do elektrowni mających więcej niż 30 lat, które znajdują się mniej niż 150 
kilometrów od niemieckiej granicy. O pracach nad taką regulacją, które 
prowadzić ma ministerstwo środowiska RFN, poinformowała Gazeta.pl.

Jaki cel kryje się za tymi wszystkimi działaniami Berlina? Przecież 
wyłączanie elektrowni jądrowych może zachwiać bezpieczeństwem 
energetycznym Europy i storpedować wysiłki zmierzające do neutral-
ności klimatycznej. Jak się okazuje, Niemcy sami powiedzieli, jaki jest 
cel ich antyatomowej walki. Jej sens zawiera się bowiem w przytoczo-
nych wyżej słowach umowy koalicyjnej CDU/CSU i SPD: „(...) osadzenie 
Energiewende w kontekście europejskim otwiera szansę na zmniejszenie 
kosztów i wykorzystanie efektu synergii. Chcemy dodatkowych moż-
liwości rozwoju i wzrostu zatrudnienia w Niemczech oraz możliwości 
eksportowych dla niemieckich firm na rynkach międzynarodowych”. 
Niemcy otwarcie wskazują zatem, że ich antyatomowa polityka (bo taka 
właśnie jest Energiewende) ma na celu budowę gospodarczej potęgi RFN, 
poprzez stymulowanie rozrostu rynku pracy oraz zwiększenie możliwo-
ści eksportowych, a co za tym idzie – wzrost pozycji politycznej Niemiec. 
Berlin, chcąc pchnąć Europę w objęcia miksu energetycznego opartego 
na źródłach odnawialnych, buduje też rynki zbytu pod towar, którym 
dysponuje w dużych ilościach. Mowa oczywiście o gazie, tłoczonym do 
RFN magistralą Nord Stream (mogącą wkrótce poszerzyć się o gazociąg 
Nord Stream 2). Błękitne paliwo doskonale nadaje się bowiem do wspo-
magania źródeł odnawialnych, które pracują w sposób niekontrolowalny. 

Prace nad Zielonym Ładem trwają i wciąż trudno zawyrokować, jaki 
kształt ostatecznie przybierze ta polityka. Kraje takie jak Polska muszą 
jednak pamiętać, że stawką w tej grze jest coś więcej niż ambitne obiet-
nice wygłaszane na unijnych wiecach i szczytach. Obecnie UE buduje 
tory dla swojego rozwoju na najbliższe kilkadziesiąt lat – dlatego też 
zaprzepaszczenie szans na tym polu, niedostrzeżenie zagrożeń czy nie-
umiejętne rozegranie własnych kart atutowych mogą pociągnąć za sobą 
długotrwałe i bardzo bolesne konsekwencje. Ω



W Y Z WA N I A  W S P Ó ŁC Z E S N O Ś C I
Im dalej wkraczamy w XXI wiek, tym bardziej widzimy, że przychodzi 
w nim mierzyć się ze zjawiskami zupełnie obcymi dla naszych społe-
czeństw i dla dotychczasowego sposobu opisu, za pomocą którego promi-
nentni przedstawiciele naszej cywilizacji dotychczas opisywali rzeczywi-
stość. Oczywiście jest to prawidło historii – każde pokolenie musi mierzyć 
się z innymi problemami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi itd. 
Jednak wskazując na historię świata Zachodu, możemy zaznaczyć w niej 
pewne mniej lub bardziej znamienne dla niej zjawiska, które cechowała 
przewidywalność. Zmieniała się treść poszczególnych procesów, ale for-
ma różnych zawieruch często była bardzo podobna. Procesy rewolucji 
religijnych, potem rewolucje polityczne – oddolne lub odgórne, impe-
rializm XIX stulecia, totalitaryzmy XX wieku – nie możemy pozbyć się 
wrażenia, że te wszystkie zjawiska na swój sposób były estetycznie dość 
zachowawcze. Każda generacja zmagała się z innymi wyzwaniami i my 
również nie jesteśmy zwolnieni z odbycia swojej lekcji. Zglobalizowany 
świat XXI wieku, jego tempo i ciężki do przewidzenia kierunek zmian 
zachodzących we współczesnych społeczeństwach, do minimum ogra-

Szymon 
Doliwa

Rozważania 
o EKOnserwa-
tyzmie
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17nicza sfery życia ludzkiego, które mają komfort znajdowania się poza 
sferą sporu politycznego lub szerzej – światopoglądowego. Z biegiem 
historii upolitycznieniu podlegały coraz to nowe sfery rzeczywistości. 
Ta magiczna bariera polityczności z biegiem lat rozciąga się na coraz to 
nowe obszary i pochłania je. Wraz z nastaniem reformacji wybór okre-
ślonego wyznania połączony zostaje z konkretnymi sympatiami poli-
tycznymi (albo Cesarz, albo książęta Rzeszy). Potem sprawą polityczną 
stają się kwestie ustroju państwa, potem funkcjonowania gospodarki, 
dalej narodu i kultury narodowej, a dzisiaj wyborem politycznym jest już 
nawet posiadanie konkretnej płóciennej torby, np. tej tęczowej, z Flying 
Tigera. Starożytny grecki aktor mógł grać role kobiece bez posądzania 
go o bycie LGBT+, dzisiaj kontrowersyjny jest każdy lektor podkładający 
głos pod przedstawiciela innej niż swoja rasy w serialach animowanych. 
Mimo tego, że w zakonach klauzurowych nie jada się mięsa albo zdecy-
dowanie ogranicza jego spożycie od czasów średniowiecza, to dopiero 
w XXI wieku, to co wkładamy do garnka, stało się manifestacją naszych 
poglądów politycznych. Wybór sojowego mleka do kawy i niejedzenie 
zwierząt urastają do roli świadomej afiliacji politycznej – niezależnie, 
czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli sami się na to piszemy – pół biedy – jeżeli 
nie, to jesteśmy tylko pożytecznymi idiotami, którzy niczym chodzący 
baner reklamowy bezwiednie spełniają cel socjotechnicznego demiurga. 
Jak w gąszczu „zasadzek” odnaleźć ma się współczesny konserwatysta, 
jeżeli rzeczywistość z roku na rok przepoczwarza się w kolejne, bliżej 
nieokreślone formy absurdu? Bierność oznacza porażkę; stare pojęcia 
przestają wystarczać. Jedno jest pewne – konserwatysta musi przestać 
kurczowo trzymać się formy wypełnionej treścią, której sam nie rozumie.

T R O S K A  O   P R Z Y R O D Ę , C Z Y  Z A R A Z A 
E KO LO G I Z M U ?  T E R T I U M  N O N  D AT U R ?

W początkowej fazie przemyśleń musimy odpowiedzieć na pytanie, gdzie 
umiejscowilibyśmy troskę o przyrodę w życiu komplementarnego czło-
wieka? Czy da się być dzisiaj świadomym obywatelem i z czystym sumie-
niem zapomnieć o przyrodzie? Czy stosunek człowieka do natury może 
podlegać w ogóle jakiemukolwiek wartościowaniu? Wydaje się, że tak. 
Dlaczego dopiero teraz zagadnienie ochrony środowiska stało się ważkim 
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18 problemem społecznym? Przez wieki kwestia wpływu ludzi na środowi-
sko naturalne nie mogła stać się istotnym zagadnieniem społecznym 
z prostego powodu – człowiek radził sobie z przyrodą raz lepiej, raz gorzej, 
ale był zdecydowanie słabszym i zależnym od jej kaprysów partnerem. Od 
kilkudziesięciu lat jest inaczej – możliwości ingerencji i skala działalności 
wytwórczej człowieka jest tak duża, że wpływ naszego istnienia na środo-
wisko naturalne nie ma już charakteru lokalnego i incydentalnego. Nie 
ma żadnych przeszkód, aby plastikowe śmieci wrzucone do mazurskiej 
rzeczki nie odnalazły się po 15 latach w jednym ze śmieciowych archipe-
lagów pływających po Oceanie Spokojnym. Czas, w którym eksploatacja 
środowiska naturalnego przez ludzi jest przez przyrodę niezauważalna, 
bezpowrotnie minął – wszystkiemu winna jest skala. Z tej tezy wprost 
wynika jeden fakt – niezależnie od tego, czy celem działalności istoty 
ludzkiej będzie szkodzenie środowisku, czy pomaganie – człowiek nie 
może przejść dzisiaj obojętnie wobec zagadnienia ochrony przyrody.

Kiedy staramy się na chłodno spojrzeć na dyskusje toczącą się wokół 
ekologii i działań osób, które nazywamy aktywistami ekologicznymi/lob-
by ekologicznym, zdaje się, jakbyśmy musieli wybierać, między dżumą 
a cholerą. Z jednej strony totalny „negacjonizm” – „Będę palił miałem 
i oponami i nic ci lewaku do tego!”; z drugiej strony totalitarna, dehu-
manizująca (sic!) ideologia, która głosi konieczność dziejowej kastracji 
człowieka rozumnego – „Zbudujmy chatki z błota i uważajmy, żeby nie 
podeptać liści”. Niestety te dwie postawy kojarzą nam się najbardziej 
ze sporem medialnym/politycznym na temat ekologii, ale nie możemy 
pozwolić, by na stałe zdominowały myślenie o niej. Wówczas świadczy-
łoby to o nas, jako ludziach rozumnych bardzo źle. Nie może w nieskoń-
czoność być tak, że odrzucając przemysłowy „negacjonizm”, pakujemy 
się od razu, bezwiednie w objęcia dziewczynek z Greenpeace’u. Z drugiej 
strony powinniśmy wyzbyć się przeświadczenia, że jeżeli ktoś postano-
wił segregować śmieci z własnej woli, to zapewne jest lewackim terrory-
stą. Wybierając bierność, skazujemy nasze otoczenie na nieodwracalną 
degradację, wybierając owczy pęd – bezmyślnie i nieracjonalnie podpo-
rządkowujemy swoje życie kolejnej dehumanizującej ideologii. Koniecz-
ne wobec tego wydaje się znalezienie trzeciej drogi, którą dojdziemy do 
wypracowania w sobie racjonalnej postawy względem problemu ochro-
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20 ny środowiska. Takiej, która pomoże harmonijnie połączyć konieczność 
rozwoju ludzkości, eksploatację przyrody służącą zaspokajaniu swoich 
potrzeb bytowych na odpowiednim poziomie i będzie zarazem drogą 
wolną od bezmyślnej pogoni za krótkoterminowym zyskiem i mrzonek 
o wybudowaniu nowej Wieży Babel, której budowa będzie okupiona 
nieodwracalną dewastacją planety. Luksus świeżego powietrze jest wart 
więcej niż osobowe loty na Marsa.

Ś L E P E  Z A U Ł K I  KO N S E RWAT Y STÓW

Tu znowu musimy spalić kilka ukochanych chochołów. Czym jest konser-
watyzm, a czym na pewno nie jest i nie powinien być? Co jest dla konser-
watyzmu zabójcze?

Konserwatyzm jest przede wszystkim postawą. Postawą, która nieza-
leżnie od zmiennych kieruje się kilkoma prawidłami: odrzuceniem kon-
struktywizmu, akcentowaniem konieczności organicznego charakteru 
podejmowanych zmian, odrzucających możliwość zupełnego zapomnie-
nia tradycji. To jest platforma wspólna. Konserwatyzm nie jest natomiast: 
ideologią, bazą mającą określony i spójny system wartości ani tym bar-
dziej nie jest grupą rekonstrukcji historycznej. W tym miejscu powstają 
zazwyczaj zarzuty i oskarżenia o ideową korupcję autora stawiającego 
takie tezy jak ja. Uprzedzając zarzut, odpowiem – konserwatyzm kon-
serwuje formę, treść jest zawsze płynna i aktualizuje się nieustannie. 
Odpowiednia forma jest w stanie w niezmienionym kształcie przechować 
daną treść przez stulecia. Konserwatysta nieustannie powinien więc mieć 
przed oczami prawdziwą przyczynę treści, którą chce konserwować. Nie-
opatrznie może okazać się, że treść już dawno wyparowała, a kurczowe 
i bezwiedne trzymanie się formy, której się nie rozumie, jest prostą drogą 
do wywołania rewolucji. Sam Pan Jezus mówił przecież, że nie wlewa się 
młodego wina do starych bukłaków. Nic prostszego – każdy konserwaty-
sta to wie! Zapomina niestety o tym, że cała ludzkość nie jest w stanie pić 
z tego samego (kluczowe: tego samego, nie takiego samego!) bukłaka Dla 
konserwatysty często jednym z najbardziej bolesnych przeżyć jest zde-
rzenie się z rzeczywistością. Jako przykład podam tutaj ubóstwianą przez 
rupieciarzy formę absolutystycznej monarchii francuskiej w XVIII wieku, 
z którą rozprawia się Alexis de Tocqueville w L’Ancien régime et la Révolution. 
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22 W swojej pracy Tocqueville obala mit idylli reakcjonistów. Rewolucja we 
Francji, zdaniem Pisarza, nie zaczęła się w 1789 r., wybuchała w kolejnych 
sferach życia publicznego przez wiek XVII i XVIII. Jedyne, co widzialne dla 
konserwatysty, to biały sztandar w lilijki i szlachetna twarz ostatniego 
prawdziwego Burbona (nie liczmy „sezonowców”). Nie widzą już tego, 
że ta szlachetna i wiekowa rama utrzymuje w ryzach obraz, który jest już 
od wielu lat: niekatolicki, zbiurokratyzowany, antyarystokratyczny i cen-
tralistyczny – uosabiający zestaw wszystkich treści, z którymi nie jest po 
drodze konserwatyście. Czy rozwiązaniem była krwiożercza rewolucja, 
która dokonała się w 1789 roku? Jako konserwatysta odpowiem zdecy-
dowanie – rewolucja nigdy nie jest rozwiązaniem. Czy z tej perspektywy 
rewolucja była problemem? – Zdecydowanie nie – była skutkiem bezmyśl-
nego utrzymywania starych form, które Francuzi sami wypełnili treścią, 
zupełnie tym formom zaprzeczających i je rozsadzających. I tutaj zda-
nie klucz – destrukcyjna treść jest przyczyną rewolucji, nie jej skutkiem. 
Napoleon nie jest dzieckiem 18 brumaire’a – jest dzieckiem Ludwików 
kantujących na starodawnych przywilejach własną wspólnotę politycz-
ną – dla kasy i miasteczek Alzacji i Niderlandów.

Z powyższych przemyśleń wysuwa się jeden bardzo ważny wniosek 
dla dyskusji o stosunku konserwatyzmu dla ekologii. „Konserwatywiści” 
udający konserwatystów zdołali przekonać ich samych o tym, że konser-
watysta z troski o środowisko powinien się przede wszystkim śmiać, a im 
wszystko, bardziej rabunkowe, brudne i twarde – tym bardziej konser-
watywne. Tak było w XIX wieku, a jak wszyscy wiemy, to jest najlepszy 
wiek w historii w oczach „konserwatywistów”. Wraz z rozwojem cywili-
zacji okazało się, że natura nie jest taka hardkorowa – jest delikatna jak 
kwiatuszek – a więc lewacka. To bardzo poważny błąd polityczny – tak 
jak lewica oddała patriotyzm prawicy, tak teraz prawica w ten sposób 
bezmyślnie ustępuje ważnego pola dyskursu społecznego lewicy i daje 
jej wolną rękę. Ale świat nie kończy się przecież na polityce. Skutkiem 
tej kapitulacji będzie niestety triumf zarazy ekologizmu, o której mówił 
arcybiskup Marek Jędraszewski. A dokona się on na dwóch trupach – 
cywilizacji białego człowieka i samej przyrody. Skrajności są z natury 
nietrwałe. Poprzez brak zdolności akomodacji, nie są w stanie zagościć 
w dużych społecznościach na tyle długo, żeby trwale je zmienić. Tak jest 
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23ze skrajnym ekologizmem, który metropolita krakowski wskazał jako 
sprzeczny z Ewangelią. Ze względu na swój radykalny i antycywilizacyj-
ny (choć sami o sobie lubią myśleć, że są antyglobalistyczni) charakter 
skrajny ekologizm nie zdobędzie serc mas – może mieć natomiast jeden 
bardzo ważny negatywny skutek – zniechęci ludzi do podstawowej tro-
ski o przyrodę, a w sferze politycznej stanie się wygodnym straszakiem.

E KO N S E RWAT Y Z M  – R E A K T Y WA C J A

Ze względów czysto politycznych, ale również zważając na komfort i bez-
pieczeństwo ludzkości, konserwatysta nie może skapitulować na tym 
polu, ani jak wcześniej napisałem, zadowolić się antyintelektualnym, 
liberalnym bełkotem – to już nie te czasy. Nie będę tu konstruował jakie-
goś nowego zbawiennego homo conservaticus-ecologicus. Wystarczy, że 
powiem – dbałość o naturę i niechęć do jej masowej degradacji na poczet 
miast, fabryk i parkingów jest i zawsze będzie immanentną cechą kon-
serwatyzmu. Masowa urbanizacja i co za tym idzie masowe ruchy ludno-
ści, między miastami a wsiami w XIX wieku doprowadziły do powstania 
nowej klasy społecznej, którą nazwano proletariatem. O ile w kwestii roz-
wiązania problemu ekonomicznej niedoli mas Marksowi nie będziemy 
wierzyć, o tyle w kwestii opisu ich położenia można dać wiarę XIX wiecz-
nym socjalistom. Brutalne wyrwanie ludzi z ich społecznego kontekstu, 
okupione cierpieniem rodzin, alkoholizmem i degeneracją moralną – 
to wszystko przyniosło niekontrolowane niszczenie środowiska natu-
ralnego – tego ludzkiego. Człowiek również przynależy do natury, więc 
bezmyślne niszczenie jego więzi środowiskowych konserwatysta musi 
zaklasyfikować jako coś z gruntu szkodliwego. Każda rewolucja oznacza 
brutalne przerwanie jakiegoś procesu, gwałtowny wzrost na chwiejnym 
fundamencie. Jak na dłoni widać, że żeby wbić się klinem w zawłaszczoną 
sprawę ochrony środowiska konserwatysta powinien traktować ją w skali 
marko, a nie mikro. Święty Franciszek był wcześniej niż Greta Thunberg, 
a on na pewno był, jest i będzie – „nasz”! Ω



Historia kontaktów pomiędzy amazońskimi społecznościa-
mi używającymi ayahuaski a współczesnym uprzemysłowionym 
światem była niezwykle brutalna, począwszy od kolonializmu, 
przez „boom kauczukowy”, a skończywszy na niedawnych nad-
użyciach przemysłu wydobywczego i  rolniczego. Kapitalizm 
wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby w celu maksymaliza-
cji korzyści finansowych, a następnie pozbywa się wszystkich 
elementów, które nie pasują do jego wąskich kalkulacji. W 1986 
roku nieustraszony amerykański przedsiębiorca Loren Miller 
zastrzegł nawet prawa do genetycznego materiału Banisteriop-
sis caapi i pomysłowo nazwał tę roślinę „Da Vine”. Amerykański 
patent zagwarantował mu wyłączne prawo do „bezpłciowego 
rozmnażania” pnącza ayahuaski i do sprzedawania wszystkich 
jej części na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Daniel Pinchbeck i Sophia Rokhlin

[FRAGMENT]
(CIEŃ KSZTAŁTU 2020, TŁUM. MACIEJ LORENC)

GDY 
ROŚLINY 
ŚNIĄ



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

0
 

25W 1998 roku ekwadorska instytucja o nazwie Coordinating 
Body for Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) 
publicznie oskarżyła Millera o biopiractwo i nazwała go „wrogiem 
rdzennych ludów”. Do walki przystąpiły również amerykańskie 
organizacje non-profit. W nieco teatralnym geście przywódca 
społeczności Kofanów pojechał z Amazonii do Urzędu Patentów 
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. W zaciśniętej dło-
ni trzymał zwój dokumentów prawnych i był wystrojony w trady-
cyjny uroczysty strój wraz z pióropuszem. W 2003 roku po długiej 
walce sądowej patent Millera wygasł bez możliwości odnowienia. 

Nawet po tym zwycięstwie komercjalizacja ayahuaski pozostaje 
skomplikowanym i zawiłym problemem. Beatriz Labate i Clan-
cy Cavnar – redaktorki książki The Expanding World Ayahuasca 
Diaspora – piszą: „Kulturowe przywłaszczenie i utowarowienie 
rdzennych tradycji staje się coraz bardziej istotne, w miarę jak 
ayahuasca dociera do nowych sektorów społeczeństwa”. Komer-
cyjna wymiana pieniędzy za ceremonialną pracę z medycyną nadal 
ma w sobie coś dziwnego i dezorientującego, mimo że stała się 
czymś powszechnym. 

W przeszłości amazońscy uzdrowiciele wykonywali swoją pracę 
na zasadzie barteru albo wręcz oferowali ją jako prezent. Logika 
późnego kapitalizmu zmienia każde napotkane zjawisko (nieza-
leżnie od tego, jak nietypowe, egzotyczne, rdzenne, transgresyjne 
lub święte może się ono wydawać na pierwszy rzut oka) w zwy-
kły towar, który można sprzedać na ogólnoświatowym rynku. 
Próbuje zrobić z amazońskim szamanizmem i enteogenicznymi 
sakramentami (czującymi i mądrymi nauczycielami roślinnymi) 
to samo, co robi ze wszystkim innym. 

Niedawno znana z Instagrama marka fryzjerska z Los Angeles 
zaoferowała klientom odżywkę do włosów z wyciągiem z ayahu-
aski. Mikstura zawiera olejek z palo santo i „roślinną esencję” 
Banisteriopsis caapi, według reklam „pomaga w naprawie zniszczo-
nych włosów, zapobieganiu rozdwajaniu się końcówek i łagodzi 
podrażnienia skóry głowy”. Podczas festiwali z muzyką psychede-
lic trance w Europie hipisi w dredach na głowie sprzedają lamino-
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26 wane kawałki korzeni ayahuaski jako podkładki pod kubek albo 
naszyjniki z wisiorem. Możemy nawet inwestować w AyaCoin – 
kryptowalutę, której twórcy finansują tworzenie nowych ośrod-
ków zajmujących się leczeniem z użyciem ayahuaski. Nie jest 
zbyt zaskakujące, że w opisie swojej usługi nie wymienili żadnych 
mieszkańców Amazonii jako doradców.

Kenneth Tupper – pracownik naukowo-dydaktyczny piszący 
dużo o globalizacji medycyny – zauważa: „Picie ayahuaski pod 
wieloma względami stało się burżuazyjnym zjawiskiem”. Każ-
dego roku tysiące turystów przyjeżdżają do ośrodków w Peru, 
aby spróbować ayahuaski. Większość z tych centrów znajduje się 
w Iquitos lub gdzieś niedaleko, a ich strony internetowe rekla-
mują jednocześnie „luksusowe” i „autentyczne” doświadczenia, 
pokazują zdjęcia łóżek zabezpieczonych zwiewnymi moskitiera-
mi, tropikalnych kwiatów, mieszkańców lokalnych wiosek i pną-
cza. Przeciętna łączna cena za dziewięciodniowe odosobnienie 
wynosi tysiąc pięćset dolarów (bez kosztów przelotu do Amazonii 
i z powrotem), a bardziej ekskluzywne pakiety bywają wielokrot-
nie droższe. Turyści preferujący samodzielną podróż psychode-
liczną mogą natomiast kupić na tętniącym życiem targowisku 
w dzielnicy Belén w Iquitos plastikowe torebki wypełnione roz-
drobnionymi pnączami ayahuaski, a także przygotowany zawcza-
su słonawy wywar w butelkach po Coca-Coli.

Przez cały czas pojawiają się nowe, drogie ośrodki ayahuaskowe 
z których część korzysta z budzących wątpliwości strategii promo-
cyjnych. Na przykład Rythmia na Kostaryce określa się mianem 
„centrum poprawy życia”, obnosi się z rekomendacjami różnych 
celebrytów i używa agresywnego marketingu, aby zapełnić klien-
tami swoje kosztowne łóżka. Ceny tamtejszych „luksusowych 
wakacji duchowych” zaczynają się od dwustu dziewięćdziesięciu 
dziewięciu dolarów za noc.

Założyciel tego ośrodka, Gerard Powell, opisał swoją histo-
rię w tekście Jak zarobiłem sto milionów dolarów, straciłem duszę 
i wydałem kilka tysięcy dolarów, aby ją odzyskać. Niewykluczone, 
że wy również – tak jak Powell – straciliście swoją duszę podczas 
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27kupowania sześciu domów, dwóch samolotów, sześciu samo-
chodów i łodzi. Na szczęście jednak dzięki wystarczającej ilości 
gotówki możecie ją odkupić. Wystarczy, że polecicie do Rythmii 
i wypijecie trochę oświecającego eliksiru, a dobrze opłacany sza-
man zaśpiewa nad wami pieśni, by oczyścić was z waszych grze-
chów i zmartwień.

Popularność ayahuaski gwałtownie wzrasta, ale dostęp do niej 
zazwyczaj pozostaje ograniczony do tych, którzy mają pieniądze 
na drogie, całonocne ceremonie w dużych miastach albo wystar-
czająco dużo wolnego czasu, żeby latać do Amazonii na tygodnio-
we odosobnienia. „Turyści ayahuaskowi w większości są białymi, 
wielkomiejskimi, relatywnie zamożnymi, dobrze wykształconymi 
i duchowo eklektycznymi osobami z zewnątrz”, pisze Stephan 
Beyer w książce Singing to the Plants. „Doświadczenie ayahuasko-
we przeważnie odbywa się poza kontekstem długofalowego zaan-
gażowania w problemy rdzennej społeczności, z której pochodzi 
szaman”. 

Nieubłagana logika kapitalizmu sprawia, że egzotyczne lub 
święte zjawiska tracą swoje dotychczasowe znaczenie. Zaczyna-
ją być po prostu kolejnym towarem albo estetyczną ciekawostką, 
którą można wepchnąć do nienasyconej paszczy konsumpcjoni-
zmu, pożerającej naszą planetę. Kapitalizm poszukuje kolejnych 
egzotycznych źródeł energii, które mógłby wykorzystać i wchło-
nąć. Dotychczasowy fundament rdzennej kultury staje się stylem, 
któremu uprzywilejowani ludzie z Zachodu mogą przyglądać się 
z obojętnością, a ostatecznie – ze znudzeniem. (…)

Ogólnoświatowy wzrost popularności ayahuaski następuje 
w okresie, w którym mamy do czynienia z przyspieszającymi 
zmianami klimatu, utratą bioróżnorodności, wzrostem tempe-
ratur, kryzysami żywnościowymi i energetycznymi, autorytary-
zmem oraz pogłębiającymi się nierównościami ekonomicznymi na 
całym świecie. Większość naukowców badających Ziemię uważa, 
że jako gatunek dotarliśmy do drastycznego punktu zwrotnego. 
Raport przygotowany w 2018 roku przez Międzynarodowy Zespół 
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28 ds. Zmian Klimatu przy ONZ ostrzega, że jeśli ludzka cywilizacja 
przez następną dekadę nie będzie redukować emisji dwutlenku 
węgla o dziesięć procent rocznie, globalna temperatura w naj-
bliższych dziesięcioleciach podniesie się o dwa stopnie Celsjusza 
w stosunku do poziomów przedindustrialnych. Będzie to kata-
strofalne w skutkach i wywoła dodatnie sprzężenie zwrotne, za 
sprawą którego Ziemia w znacznej mierze przestanie nadawać 
się do zamieszkania przez ludzi. Wiemy, że nagłe zmiany klima-
tyczne czasem się zdarzają. W niektórych minionych epokach (na 
przykład pod koniec młodszego dryasu jedenaście i pół tysiąca 
lat temu) ogólnoświatowe temperatury potrafiły wzrosnąć nawet 
o dziesięć stopni Celsjusza w ciągu stulecia.

Obecnie sytuacja jest na tyle poważna, że doprowadziła do 
powstania nowego ruchu o nazwie Extinction Rebellion. Naro-
dził się w Wielkiej Brytanii i zrzesza tysiące aktywistów, którzy 
w większości wywodzą się z klasy średniej i podejmują bezpośred-
nie działania mające doprowadzić do tego, że zostaną aresztowani 
przez policję. Cały ten ruch założyła dr Gail Bradbrook, która jest 
biolożką molekularną i matką. „Społeczny model władzy mówi, 
że rząd i instytucje nie mają władzy. To my dajemy im władzę za 
sprawą naszego posłuszeństwa wobec nich, a więc umowy spo-
łecznej”, powiedziała w jednym z wywiadów. „Najwyższy czas to 
zmienić. Uważam, że obecnie naszym największym obowiązkiem 
jest zrobienie kroku naprzód podczas aktów pokojowego obywa-
telskiego nieposłuszeństwa”. Extinction Rebellion rozumie, że 
jeżeli jako gatunek nie dokonamy gruntownych zmian w naszych 
priorytetach i działaniach, prawdopodobnie wkrótce doprowa-
dzimy do samozniszczenia. Być może jest to wręcz nieuniknione. 

W tych niespokojnych czasach ayahuasca jest reklamowana na 
Globalnej Północy jako botaniczne panaceum, jako eliksir oso-
bistego uzdrowienia i oświecenia. Warto jednak zaznaczyć, że 
w trakcie swoich pierwszych ceremonii ludzie zazwyczaj otrzy-
mują wiadomości, które wykraczają daleko poza sferę personalną. 
Osoby te często zdają sobie bowiem sprawę, że wszyscy jesteśmy 
w bezpośredni sposób odpowiedzialni za los Ziemi. To prowadzi 
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29do zmian w ich karierze albo portfelu inwestycyjnym. Neo-sza-
mańska kultura Globalnej Północy pozostaje skoncentrowana na 
osobistym uzdrowieniu i samoeksploracji. Jest to jednak tylko 
jeden z wielu elementów transformacyjnej wizji, którą przeka-
zuje nam ayahuasca. 

Wielki amazoński las deszczowy jest jednym z najważniejszych, 
a jednocześnie najbardziej zagrożonych ekosystemów na naszej 
planecie. Pomimo swoich gigantycznych rozmiarów i ogromnej 
płodności jest niezwykle delikatny, a obecnie w każdej minucie 
tracimy obszar amazońskiej dżungli o powierzchni odpowiada-
jącej siedmiu boiskom futbolowym. Wycina się go z powodów 
związanych z agrobiznesem, przemysłem wydobywczym, zapo-
trzebowaniem na drewno i chęcią budowania nowych osad. Jeże-
li globalna temperatura podniesie się o dwa stopnie Celsjusza 
w stosunku do poziomów przedindustrialnych (co przy obecnym 
poziomie emisji CO2 zapewne nastąpi przed 2035 rokiem), znik-
nie znaczna część lasu deszczowego, prawdopodobnie aż czter-
dzieści procent. Amazonia wytwarza dwadzieścia procent tlenu, 
którym oddychamy, a jej masa roślinna ma kluczowe znaczenie 
dla klimatu i systemu hydrologicznego Ziemi. Jeżeli nie będzie-
my jej bronić, nasz pobyt na tej planecie niewątpliwie wkrótce 
dobiegnie końca.

Dotarliśmy do punktu zwrotnego, w którym musimy współ-
pracować, żeby przywrócić równowagę ekologiczną w naszym 
świecie. Potrzebujemy cudu: transformacji nie tylko na pozio-
mie poszczególnych jednostek, ale również na poziomie zbioro-
wej świadomości ludzkiej. Dzięki niej będziemy w stanie wcielić 
w życie nieoczekiwane możliwości. Ayahuasca sprzyja głębokim 
wglądom i czasami wywołuje niezwykłe uzdrowienia, przez co 
rozbudza w ludziach przeświadczenie (intuicyjne poczucie pew-
ności), że cudy są możliwe. Być może rzeczywiście tak jest, ale 
kończy nam się czas.

Ayahuasca często przekazuje wiadomość, że losy Ziemi nie 
zależą wyłącznie od ludzi. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, jesteśmy uwikłani w głębszy wzorzec ewolucyjny i stano-
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30 wimy element większego programu. Dennis McKenna wspomina, 
że podczas jednej ze swoich podróży ayahuaskowych stał się kro-
plą wody, wniknął w roślinę i zobaczył proces fotosyntezy, a głos 
pnącza powiedział do niego: „Wam, małpom, tylko się wydaje, że 
o wszystkim decydujecie!”.

Niewykluczone, że w tym krytycznym czasie ayahuasca roz-
przestrzenia się po świecie, aby pomóc w uzdrowieniu poszcze-
gólnych jednostek, a także w realizacji większego planu. W obliczu 
katastrofy spowodowanej przez masowy konsumpcjonizm i kor-
poracyjną globalizację powinniśmy wyobrazić sobie inną przy-
szłość dla ludzi zamieszkujących Ziemię. Powinniśmy wspólnie 
wyśnić nowy sen. Aby to zrobić, musimy przezwyciężyć niepo-
skromioną pychę i arogancję, za sprawą których uwierzyliśmy, 
że jesteśmy osamotnieni w swojej samoświadomości, intelekcie 
oraz technologicznej biegłości i że nic nas nie łączy z innymi 
gatunkami. (…)

Jeśli zintegrujemy jej lekcje i zwrócimy uwagę na jej ostrzeże-
nia, ayahuasca może nam pomóc w stworzeniu nowych planów 
dotyczących przyszłości naszego świata. Musimy tylko wsłuchać 
się w jej sen. Zamiast dalej dążyć do dominacji i kontroli nad 
światem fizycznym, powinniśmy na nowo odkryć naszą symbiozę 
z naturą. Wizjonerskie rośliny i substancje psychodeliczne przy-
bliżają nas do tego odkrycia. (…)

Antropolog Gerardo Reichelu-Dolmatoffie pracował z ludem 
Desana i innymi grupami używającymi języka tukano z północ-
no-zachodniej kolumbijskiej Amazonii. Zauważył, że podróże na 
ayahuasce i innych roślinnych sakramentach wywarły głęboki 
wpływ na ich kulturę: „Kluczowe znaczenie środków halucyno-
gennych jest wszechobecne w społeczności Desana”. Członkowie 
wspólnoty wierzyli, że za sprawą przeżyć narkotycznych doświad-
czają innego „wymiaru egzystencji”, który jest równie namacal-
ny jak „nasza tak zwana codzienna rzeczywistość”. W rezultacie 
każdy z nich odkrywa, że jest częścią „złożonej sieci interakcji”, 
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31która obejmuje również „rośliny i zwierzęta, a wręcz wszystkie 
biotyczne i niebiotyczne elementy otoczenia”. Desana czerpią 
inspirację z regularnych podróży do innych wymiarów, a główną 
zasadą ich kultury jest „kooperacyjne działanie, nastawione na 
ochronę równowagi ekologicznej”. 

Etos grup z lasu deszczowego, takich jak Sekojowie, Shipibo, 
Achuarowie czy Aszaninka, łączy wewnętrzną eksplorację z ochro-
ną natury. Czy może on dostarczyć nam kluczowych wskazówek, 
które pomogą nam zreformować naszą zaawansowaną technicz-
nie globalną cywilizację? Czy ta perspektywa jest warta zgłębienia 
w kontekście historii psychodelików na Zachodzie, czyli ich odkry-
cia, delegalizacji, ponownej oceny i trwającej obecnie reintegracji 
w roli narzędzia do uzdrawiania i pogłębiania samowiedzy? Bądź 
co bądź nasza kultura niszczy nie tylko samą siebie, ale również 
znaczną część otaczającej biosfery. (…) 

Czy z naszej obecnej perspektywy możemy wyobrazić sobie 
zjednoczenie przeciwieństw albo dialektyczne odwrócenie: nową 
syntezę szamanizmu i społeczeństwa przemysłowego, mistycy-
zmu i nauki, sacrum i profanum, psychodelicznych sakramentów 
i monoteistycznych religii, technologii i botaniki, kapitalizmu 
i świętej medycyny? Czy tego rodzaju zjednoczenie doprowadzi 
do powstania nowego, utopijnego projektu, który połączy ludzką 
misję ekologiczną, duchową i społeczną z estetyczną rewolucją? 
Ten proces może wydawać się mało prawdopodobny, ale zapew-
ne nic innego nie jest w stanie wywołać transformacji, której 
potrzebujemy. Ω

Gdy rośliny śnią ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Cień Kształtu.
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Gdybym zapytać dziś przeciętnego Kowalskiego 
o podanie pierwszej przychodzącej mu do głowy 
organizacji ekologicznej lub kojarzącej się 
z aktywizmem prośrodowiskowym, jestem pewien, 
że uzyskałbym tylko jedną odpowiedź – „Green 
Peace” (GP). Nazwa ta jest współcześnie nierozłączna 
z tematyką ekologii. Nawet osoby nieinteresujące 
się tematem, znają ją i są świadome, co ona oznacza. 
Pomimo szerokiej znajomości jej profilu, ile jednak 
wiemy o faktycznych działaniach samej organizacji?

GP to największa pozarządowa instytucja ekologiczna na świecie posia-
dająca obecnie biura w 55 krajach. Powołana do życia w latach 70. po suk-
cesie inicjatywy „Don’t Make a Wave Committee” – opierającej się testo-
waniu amerykańskich bomb atomowych na Alasce. Dziś ugrupowanie 
to nadaje nurt publicznemu wyobrażeniu o aktywizmie ekologicznym 
i kreuje jego globalny kierunek. Jednak w oczach wielu osób niektóre 
z działań tego aktywistycznego kolosa wywołują tyle wątpliwości i kon-
trowersji, że określanie ich mianem potknięć byłoby rażącym niedoszaco-
waniem. Z biegiem lat cień rzucany przez ekologicznego giganta urósł do 
rozmiarów dających podstawy sądzić, że dzisiejsze ideały organizacji są 
jedynie odbiciem w krzywym zwierciadle czegoś, co dawniej mogło ucho-
dzić za szlachetne. Przyglądając się najgłośniejszym ze spraw, widzimy, 
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34 dlaczego zdaniem niektórych niezależnych aktywistów środowiskowych 

oraz byłych członków GP metody wykorzystywane przez to ugrupowanie 
w celu zyskania posłuchu i osiągnięcia ustalonych celów z jednej strony 
określane są mianem eko-terroru, a z drugiej zwyczajnego partactwa. 

P R O B L E M Y  U   G Ó RY 

Zgodnie z powiedzeniem, że „ryba psuje się od głowy” tak i w GP, zaląż-
ka problemów możemy upatrywać na najwyższym szczeblu. Struktura 
zarządu „zielonych” mocno różni się od swojej pierwotnej formy. Zgodnie 
ze słowami Patricka Moore’a, biologa oraz jednego z pierwszych członków 
organizacji, i późniejszej CEO w Kanadzie, coraz mniej osób w zarządzie 
ma wykształcenie naukowe pozwalające na zabieranie merytoryczne-
go głosu w sprawach ekologii. Wraz z upływem czasu od powołania GP 
w 1972 r. problem znacząco narastał, a protesty coraz częściej dotykają 
coraz bardziej skomplikowanych zagadnień wymagających specjalistycz-
nej wiedzy. Efektem tak podstawowych braków jest swoiste utarcie się 
na przestrzeni lat bardziej emocjonalnego niźli naukowego podejścia 
stosowanego w sprawach bardzo praktycznych i drażliwych. 

Globalny i monumentalny aktualny charakter nie zamaskował do cna 
bardziej amatorskich korzeni, które jak na złość są widoczne w nieporad-
ności, z jaką często operuje organizacja. Widocznym przykładem tego są 
zeznania finansowe prezentowane przez GP. Najgłośniejszy ze skandali 
dotyczących finansów dotyczył koordynatora globalnego programu orga-
nizacji Pascala Hustinga. Mimo promowania postaw prośrodowiskowych 
Husting latał między swoim miastem rodzinnym a Amsterdamem parę 

razy w miesiącu. Każdy z lotów kosztował 200 funtów i genero-
wał ok. 142 kg CO2. Trwało to dwa lata od czasu powołania go na 
stanowisko. W tym samym czasie inny członek zarządu stracił 3 
miliony dolarów z budżetu na nieautoryzowanych transakcjach 
na rynku walutowym. 

Nie pierwszy raz okazuje się też, że operującej na wysoce oficjalnym 
poziomie, organizacji pierwotnie pozbawionej instytucjonalnego cha-
rakteru, brakuje odpowiednich podstaw, aby odpowiednio zarządzać 

 struktura zarządu 
„zielonych” mocno 
różni się od swojej 

pierwotnej formy 
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35ogromnym budżetem budowanym z datków oraz podejmować odpowie-

dzialne decyzje. Dowodem tego jest wiele akcji, w których planowaniu 
decyzje były podejmowane pochopnie, nieuwzględniających możliwych 
konsekwencji. 

 A R C T I C  3 0

Ostatnie z takich przedsięwzięć położyło na szali los 30 aktywistów po 
tym, jak GP wyszło z pomysłem okupacji rosyjskiej platformy wiertniczej 
Primrazlomnoja należącej do Gazpromu, która w opinii ekspertów zasi-
lających szeregi organizacji była położona zbyt blisko Arktyki. Znajduje 
się ona przy wyspie, na której lata temu ZSRR dokonał testu największe-
go ładunku nuklearnego zdetonowanego w dziejach – „Car bomby”. Cały 
czyn zakończył się aresztowaniem aktywistów pod zarzutem terroryzmu 
oraz inspekcją jednego z lodołamaczy (Arctic Sunrise), jakimi dysponuje 
GP. Żaden z celów akcji nie został zrealizowany, a GP skompromitowało 
się po zainicjowaniu kosztownej kampanii. Aktywiści będący bohaterami 
tej historii spędzili w rosyjskim więzieniu dwa miesiące. Kompromitacja 
ta nie przeszkodziła jednak późniejszemu promowaniu uczestników jako 
swego rodzaju świeckich męczenników.

P E RU W I A Ń S K I  P O K A Z

Status największej eko-organizacji na świecie oraz wspomniane kulty-
wowanie gorącokrwistego stosunku do dziedziny ekologii prowadzi do 
wykształcania bardzo niezdrowej świadomości swoistej „omni-
potencji” członków stowarzyszenia. W  rzeczywistości jest to 
zamaskowana ignorancja będąca często przyczyną lekceważenia 
i licznych nadużyć. Przykładem tego jest sposób, w jaki, członko-
wie GP zdecydowali się nawoływać do przejścia na odnawialne 
źródła energii w 2014 roku w Peru. Grupa aktywistów wbrew 
panującemu zakazowi weszła na powierzchnie zajmowaną przez 
jeden z najsłynniejszych peruwiańskich geolitów o wizerunku 
kolibra i wykonała na ziemi tuż obok niego napis „Time for Change, The 
future is renewable” widoczny z lotu ptaka podobnie jak sam pradawny 
symbol… W trakcie wkraczania na miejsce, jak i wykonywania napisu, 

aktywiści będący 
bohaterami tej 
historii spędzili 
w rosyjskim 
więzieniu dwa 
miesiące 
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36 „aktywiści” naruszyli i zatarli niektóre linie tworzące starożytny znak 

datowany na 300 do 900 lat przed Chrystusem. 

Słowo „aktywiści” nie bez powodu zostało ujęte w cudzysłów, bo takich 
ludzi powinno nazywać się barbarzyńcami, szczególnie biorąc pod uwagę 
późniejszy komentarz rzeczniczki GP mówiący, że działacze: „Posiadali 
pełną świadomość tego, w jakim miejscu się znajdują”. Najwidoczniej 
świadomość ta nie była wystarczająca, ponieważ intruzi nie posiadali 
nawet obuwia wskazanego do poruszania się w obrębie płaskowyżu. Incy-
dent wywołał ogólnoświatowe oburzenie, między innymi z powodu słów 
ówczesnej rzeczniki rządu, która stwierdziła, że: „Wstęp do tego miejsca 
jest wzbroniony nawet prezydentowi Peru”. Osobom odpowiedzialnym 
za wtargnięcie groziło do 6 lat pozbawienia wolności. Mimo oficjalnych 
przeprosin za całe zdarzenie jednak żadne zadośćuczynienie nie załago-
dzi szkody tego formatu, wynikłej z czystej ignorancji.

B R E N T  S PA R

Echem świat obiegła także sprawa z 1995 r. w której GP postanowił wtrą-
cić się do planu utylizacji wyłączonego z użytku pływającego zbiornika 
ropy zwanego Brent Spar, należącego do Shella. Pierwotna koncepcja 
utylizacji cysterny zaproponowana przez naftowego giganta polegała 
na osadzeniu zasobnika na dnie odpowiednio oddalonego obszaru pół-
nocnego Atlantyku. Korporacja musiała uzyskać pozwolenie rządu po 
uprzednim przebadaniu i zaproponowaniu trzech miejsc nadających 
się do zatopienia ogromnego zbiornika. Nie spodobało się to GP, które 

prędko zdecydowało się wytoczyć głośną kampanię przeciwko 
Shellowi. Platforma będąca przedmiotem sporu została nieba-
wem zajęta przez kilkudziesięciu aktywistów. W trakcie protestu 
doszło także do ataków na stacje benzynowe. Podstawą do blo-
kowania rozwiązań zaproponowanych przez Shella i oczerniania 
firmy była próbka pobrana przez aktywistów, znajdujących się na 
platformie. Została wykorzystana do oszacowania ilości odpa-

dów pozostałych w zbiorniku. Raport udostępniony przez GP zawyżał 
rzeczywiste wartości niemal stukrotnie. Jak się później okazało, materiał 
został pobrany niewłaściwie. Kolejna analiza zlecona przez Shella nie-

shell zgodził się na 
droższą i bardziej 

skomplikowaną 
metodę demontażu 
zbiornika u brzegu 
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37zależnej norweskiej spółce wykazała, że wartości rzeczywiste są o wiele 

niższe, a tym samym zagrożenie dla środowiska zostało znacząco roz-
dmuchane. Mimo obnażenia niekompetencji organizacji, Shell zgodził 
się na droższą i bardziej skomplikowaną metodę demontażu zbiornika 
u brzegu. Dokładając do tego koszty uszkodzeń, jakich doznały stacje 
spółki w wyniku protestów i naruszenie wizerunku w globalnej kam-
panii wymierzonej przeciwko niej, była to ogromna porażka po stronie 
Shella. GP zaś także nie mógł określić tego przypadku jako zwycięstwo, 
ponieważ – po raz kolejny – na arenie międzynarodowej obnażona zosta-
ła niekompetencja i pochopność wywoływanych przez nich protestów.

W   Z A PA RT E  Z   N A U K Ą

Przypadkiem, który bodaj najdobitniej reprezentuje antyludzki kieru-
nek, jaki obrał GP, jest jego sprzeciw, w stosunku do GMO. Pomimo braku 
dowodów na negatywne skutki genetycznie modyfikowanej żywności na 
ludzkie zdrowie. Przeciwnie żywność genetycznie modyfikowana stwa-
rza wiele możliwości, by poprawić standard życia ludzkiego w miejscach, 
w których jest on niezwykle niski. Jednym z największych problemów 
u ludzi (a szczególnie dzieci) żyjących w krajach Trzeciego Świata jest 
niedobór witaminy A (VAD) związany z brakami dietetycznymi wynikają-
cymi z ubóstwa. Opracowana metodami inżynierii genetycznej odmiana 
znana jako „Golden Rice” stwarza możliwość błyskawicznego rozwiązania 
problemu VDA w świecie idącym ciągle do przodu bez potrzeby wprowa-
dzania dodatkowych i tymczasowych rozwiązań. Pozwala na to ogólna 
dostępność i niska cena ryżu nawet w rejonach dotkniętych ubóstwem. 
GP, blokując wprowadzenie tej odmiany na rynek, istotnie przyczynia się 
do milionów corocznych zgonów i setek tysięcy przypadków poważnej 
niepełnosprawności wynikającej z niedoborów witaminy A.

Rzut oka na oficjalne oświadczenia GP mające uzasadnić podtrzymy-
wany sprzeciw nie rzucają większego światła na sytuację. Przez ich słowa 
przebija wspomniane emocjonalne podejście niemające odzwierciedle-
nia w okropnej rzeczywistości, w jakiej zmuszone są żyć potrzebujący. 
Sprawa „Golden Rice” prezentuje też potencjał na zgoła innej płaszczyź-
nie. Daje on szansę międzynarodowym korporacjom odpowiedzialnym 
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38 za wiele z trudnych warunków, w jakich żyje ludność silnie uprzemysło-

wionych krajów Trzeciego Świata, na rzetelne zlikwidowanie jednego 
z najdotkliwszych problemów, który pomogli zainicjować. 

Nieugięty opór w stosunku to genetycznie modyfikowanego ryżu 
wydaje się tym bardziej śmieszny, że w ciągu 20 lat zarówno świado-
mość naukowa, jak i ogólna na temat GMO zmieniły kierunek. Oka-
zuje się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Dzisiejszy wygląd 
bananów, do którego jesteśmy tak przyzwyczajeni, także zawdzięczamy 
biotechnologii. 

Na niekorzyść naszą (oraz GP) nie jest to odseparowany przypadek. 
Greenpeace wypuścił także oświadczenia, w których sprzeciwia się użyt-
kowaniu chloru w produktach spożywczych. Chlor jako jeden z pier-
wiastków może występować w formie wielu związków. Jego zawartość 
w wysokiej liczbie stosowanych dziś leków zapewnia ich skuteczność. 
Wykorzystanie go do powstrzymywania rozwoju kultur drobnoustrojów 
w wodzie pitnej warunkuje jej tak powszechną dostępność dzisiejsze-
go dnia. Oficjalne oświadczenie ugrupowania w tym przypadku omija 
naukową naturę problemu, posługując się ogólnikami, idąc okrakiem 
wokół obiektywnych danych. Wyselekcjonowane statystyki nie nadają 

wiarygodności słowom organizacji. Wykorzystane są w sposób 
amatorski, mający tylko potęgować siłę prezentowanej narracji, 
zamiast zapewniać głębszy wgląd w charakter problemu.

N I E  T E N  P O KÓ J

Możemy dyskutować, że wzrok publiki zawsze skierowany jest na 
największych, stąd tak często zauważamy liczne błędy Greenpe-
ace’u. Zestawiając to z hipokryzją w publikowaniu zeznań finan-
sowych, nieustannej odmowie, zapewniania przejrzystości 
działań organizacji – tego, czego wymaga ona od koncernów 

przemysłowych, których obrała sobie za przeciwników, nie uzyskujemy 
obrazu moralnego autorytetu. Obraz taki winien być uprzednio odbudo-
wany, jeśli GP chce pozyskać więcej wartościowych zwolenników. Wize-
runek autorytetu naukowego w przypadku „zielonych” został zupełnie 

Dzisiejszy 
wygląd bananów, 

do którego 
jesteśmy tak 

przyzwyczajeni, 
także 

zawdzięczamy 
biotechnologii 
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39zrujnowany. Jest to znak czasu, który w dobie tak galopującego postę-

pu naukowego powinien zostać zaadresowany, o czym tak często mówi 
wspominany już Patrick Moore.

Zbyt emocjonalne podejście do spraw niezwykle złożonych i prak-
tycznych rodzi podłoże dla kultury tzw. virtue signaling’u. Podłoże, które 
zaprasza fałszywość tam, gdzie twarde fakty i wiedza determinują stan 
rzeczy, na którym powinno zależeć nam wszystkim. Podłoże, które pozwo-
liło na globalne akty emocjonalnego i fizycznego szantażu. 

Ratowanie środowiska to bardzo szlachetny cel, bez wątpienia wyma-
gający znaczących ofiar nie tylko od osób zaangażowanych (po części 
wszyscy możemy być też określeni jako zaangażowani – negatywnie lub 
pozytywnie, każde z nas jest „użytkownikiem” środowiska). Zrozumieć 
jednak należy, że ofiarą taką może też być zostawienie za sobą uprzedzeń 
i emocji, w trakcie adresowania problemów „dobra ogółu”. Dwulicowa 
natura wielu z poczynań GP jest tego najlepszym świadectwem. Lekcja, 
jaka płynie z tych obserwacji, rodzi dwa zasadnicze wnioski. Powinni-
śmy uważać, komu ufamy, nawet w przypadkach, gdy jest to organizacja 
o pozornie tak „przyjaznym” profilu, jak GP, oraz że problemy rzeczywi-
ste należy rozwiązywać z trzeźwym pragmatycznym podejściem aniżeli 
w zachłyśnięciu się uczuciami. Oczywiście należy pomagać, jednak każdy 
z nas skorzysta na lepszej znajomości problemów, z którymi się zmaga. 
W trakcie owego poznawania może też wyjść na jaw, że od początku sta-
liśmy po niewłaściwej stronie barykady. Ω
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Gdybyśmy przenieśli się w czasie o 1800 lat i z jakiegoś 
powodu znaleźli się na terenie Rzymu, istnieje wielkie 
prawdopodobieństwo, że bylibyśmy świadkami 
organizowanych wówczas walk gladiatorów. Obrazy 
i mozaiki przedstawiają ich jako potężnie zbudowanych 
mężczyzn. Ekstremalnie wysportowani wojownicy, 
walczący często na śmierć i życie, byli wielką atrakcją 
dla ówczesnych mieszkańców Wiecznego Miasta

Gladiatorzy bardzo często byli niewolnikami zmuszanymi do wyjątkowo 
intensywnego treningu – dobrze wyszkolony wojownik mógł być sprze-
dany lub wynajęty organizatorowi igrzysk za wysoką ceną, z tego powo-
du przykładano dużą wagę nie tylko do intensywności wieloetapowego 
treningu gladiatora, ale też do jego diety. 

Diecie rzymskich wojowników w 2014 roku postanowili przyjrzeć się 
badacze z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i Bernie. Poddali oni ana-
lizie kości 22 gladiatorów i wyniki okazały się dość zaskakujące. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu, że wojownicy uosabiający siłę i waleczność 
z pewnością konsumowali spore ilości mięsa, okazało się, że gladiato-
rzy… byli wegetarianami. Podstawę ich diety stanowił jęczmień, pszenica 

Mikołaj Jastrzębski

WEGANIZM. 
CZY W TYM 
„SZALEŃSTWIE” 
JEST METODA?
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42 i fasola. Wyniki te były spójne dla kości 20 gladiatorów – jedynie u dwóch 
z nich stwierdzono wyższy poziom spożycia białka zwierzęcego [1].

Mało tematów tak rozbudza dyskusje polskich internautów jak kwe-
stia jedzenia mięsa i diety wegańskiej czy wegetariańskiej. Po wpisaniu 
w Google frazy „weganie to” dowiadujemy się, że najczęstszymi interne-
towymi skojarzeniami z tą niejednorodną grupą społeczną są: „sekta”, 
„idioci”, „sataniści”, „podludzie”. Jakiś czas temu o temacie weganizmu 
znów stało się głośno, gdy na jaw wyszło, że jeden z polityków polubił 
na Facebooku stronę „Je*ać wegan i wegetarian” (należy jednak uczci-
wie zaznaczyć, że posiada on również polubione strony na temat rep-
tilian, czyli zmiennokształtnych jaszczuropodobnych istot z Kosmosu, 
które mają rządzić naszą planetą, więc polityk ten może po prostu być 
zgrywusem).

Przeciwnicy diet wegańskich w dyskusjach zazwyczaj operują takimi 
stwierdzeniami, jak to, że „weganizm nie jest męski” (nie określając jed-
nocześnie tego, co właściwie oznacza „bycie męskim”), że to dieta niedo-
borowa, że nie pozwala uzyskiwać zadowalających wyników w sportach, 
albo powołują się wprost na tradycję („ludzie od zawsze jedli mięso”). 
Popularne jest także porównywanie żyjących w XXI wieku ludzi do lwów 
(„lwom też chcecie zabronić polowania na zebry?”) albo używanie dość 
abstrakcyjnego argumentu „to nienaturalne” (bez odniesienia do tego, 
że ani pisanie na klawiaturze, ani używanie sieci światłowodowej także 
nie należą do repertuaru najbardziej naturalnych zachowań ludzkich). 
Dyskusja na tematy weganizmu w sieci często dryfuje w śmieszne bądź 
niepokojące przestrzenie. Trzeba przyznać, że w takich sytuacjach obie 
strony dyskusji potrafią tracić na jakiś czas kulturę osobistą i argumenty 
merytoryczne – weganie bywają bardzo agresywni i zdarza się, że określa-
ją osoby będące na diecie tradycyjnej mianem „morderców”, a osoby chcą-
ce wykazać wyższość mięsa potrafią zniżać się do poziomu argumentacji 
„moje jedzenie sra na twoje jedzenie” albo pisać o „żarciu trawy” przez 
osoby pozostające na diecie roślinnej. Pojawiają się też groteskowe próby 
tłumaczenia, że „rośliny też czują ból”, a w odpowiedzi – przedstawianie 
porównania układu nerwowego krowy i ogórka (dla pewności zaznaczę, 
że ogórek nie ma układu nerwowego). Ale co tak naprawdę z tego wyni-
ka? Gdyby odsiać emocje i przyjrzeć się tematowi na spokojnie – czego 
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43możemy tak naprawdę się dowiedzieć? Co mówią badania na dużych 

próbach ludzi albo metaanalizy (czyli analizy krytyczne uwzględniające 
wszystkie dostępne w danym czasie badania)? Czy weganizm to czyste 
szaleństwo, czy może w tym szaleństwie jest metoda?

Zacznijmy od faktów. Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki 
(dawniej Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne) jest największą 
amerykańską organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu żywienia 
człowieka. Opublikowane przez nią w 2009 roku stanowisko jest dość 
konkretne:

„Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne wyraża stanowisko, że 
odpowiednio zaplanowane diety wegetariańskie, w  tym diety ściśle 
wegetariańskie, czyli wegańskie, są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie 
żywieniowe i mogą zapewniać korzyści zdrowotne przy zapobieganiu 
i leczeniu niektórych chorób. Dobrze zaplanowane diety wegetariańskie 
są odpowiednie dla osób na wszystkich etapach życia, włącznie z okre-
sem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania oraz dla 
sportowców”. [2]

W podobnym tonie wyrażane jest stanowisko Harvard Medical School:
„Badania potwierdzają korzyści płynące z diety bezmięsnej. Obecnie 

diety na bazie produktów roślinnych uznawane są nie tylko za odżyw-
cze, ale pomagają też w profilaktyce chorób przewlekłych. Odpowiednio 
skomponowana dieta wegetariańska, w tym dieta wegańska, jest zdrowa, 
odżywcza i może nieść korzyści zdrowotne wynikające z zapobiegania 
lub leczenia niektórych chorób”. [3]

Jeszcze konkretniejsze jest stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia 
Dietetycznego:

„Dobrze zaplanowane diety wegetariańskie mogą być odżywcze i zdro-
we. Ich stosowanie jest powiązane z niższym ryzykiem wystąpienia zawa-
łów serca, nadciśnienia, cukrzycy typu 2, otyłości, niektórych typów raka, 
a także z niższym poziomem cholesterolu. Może to wynikać z faktu, że 
diety takie dostarczają mniejszej ilości tłuszczów nasyconych, mniej 
kalorii i więcej błonnika oraz więcej składników odżywczych i związków 
fitochemicznych (które mogą mieć właściwości ochronne) niż diety nie-
wegetariańskie. Dobrze zaplanowane diety wegetariańskie są odpowied-
nie na wszystkich etapach życia i przynoszą dużo korzyści”. [4]
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44 W tym miejscu można by także przytoczyć utrzymane w identycznym 
tonie stanowiska australijskiego Ministerstwa Zdrowia, Kanadyjskiego 
Stowarzyszenia Dietetycznego, a nawet amerykańskiego Departamen-
tu Rolnictwa, ale poza rozszerzeniem objętości artykułu i mocniejszym 
zaznaczeniem, że światowi eksperci z zakresu żywienia są stosunkowo 
zgodni co do wysokiego bezpieczeństwa i możliwych benefitów diet bez-
mięsnych, nie wniosłoby to nic nowego do tematu. Co więcej – mam silne 
wrażenie, że stanowiska eksperckie bardzo rzadko są jakimś istotnym 
bodźcem do zmiany naszych codziennych nawyków. Powszechna i dobrze 
udokumentowana wiedza o szkodliwości palenia wcale nie sprawia, że 
ludzie z dnia na dzień rezygnują z tej (groźniejszej zresztą dla zdrowia niż 
spożywanie mięsa) używki. Myślę, że warto jednak przyjrzeć się uważniej 
wynikom badań samych wegan i wegetarian, co może pomóc sobie wyro-
bić lepszą opinię w tym temacie, bo niekiedy diabeł tkwi w szczegółach…

Na początek zacznijmy od naszego podwórka. Wobec niewielkiej ilości 
danych na temat wpływu diet roślinnych na dzieci w 2010 roku w Klinice 
Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zostały przepro-
wadzone badania na dzieciach żywionych wegetariańsko i wegańsko. 
Badania obejmowały nie tylko kwestie rozwoju fizycznego, ale także psy-
chicznego dziecka. Jak czytamy we wnioskach z badania: „Dzieci na diecie 
wegetariańskiej i wegańskiej rozwijają się prawidłowo pod względem 
intelektualnym, ze średnią IQ wyższą od populacyjnej. Nie stwierdzono 
żadnych zaburzeń stanu odżywienia badanych dzieci na diecie roślinnej – 
z korzystnym trendem niższych wartości BMI” [5]. Mówiąc jaśniej – dzieci 
na dietach roślinnych były szczuplejsze niż dzieci na diecie tradycyjnej, 
ale mieściły się w granicach norm dla wieku. Pytana o to, czy u dzieci 
żywionych wegetariańsko częściej obserwuje się anemię, autorka bada-
nia (Małgorzata Desmond) tak odpowiadała w wywiadzie: „Obserwacje 
z innych krajów na dzieciach wegetariańskich i wegańskich nie wykazały 
większego występowania niedokrwistości z niedoboru żelaza w tej gru-
pie żywieniowej. W naszym badaniu porównywaliśmy dzieci na diecie 
tradycyjnej, wegetariańskiej i wegańskiej. Jeśli chodzi o badania mor-
fologii krwi, nie zanotowaliśmy istotnych różnic pomiędzy dziećmi”. [6]

Jakie są jednak mierzalne różnice wśród dorosłych osób jedzących 
tradycyjnie i pozostających na dietach roślinnych? Odpowiedź na to pyta-
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45nie przynoszą zbiorcze analizy badań opublikowane w 2015 i 2017 roku 

[7, 8, 9].
Według nich weganie i wegetarianie w porównaniu od osób pozosta-

jących na diecie tradycyjnej:
 – rzadziej chorują i umierają na niedokrwienną chorobę serca (ryzyko 

niższe o 25%), ale zmniejszone ryzyko nie dotyczy już innych chorób 
krążenia oraz chorób naczyniowych mózgu,

 – rzadziej chorują na nowotwory ogółem (8% niższe ryzyko zachoro-
wania; z analizy wyników samych wegan wynika, że ryzyko zacho-
rowalności jest niższe o 15%),

 – mają niższe BMI: wegetarianie o 1,49 kg/m2; weganie o 1,72 kg/m2,
 – mają niższe stężenie cholesterolu: wegetarianie o 28,16 mg/dL (cho-

lesterol całkowity) oraz o  21,27 mg/dL (cholesterol LDL); weganie 
o 31,02 mg/dL (cholesterol całkowity) oraz o 22,87 mg/dL (choleste-
rol LDL);

 – mają niższe stężenie glukozy we krwi: wegetarianie o 5.08 mg/dL; 
weganie o 6.38 mg/dL oraz rzadziej chorują na cukrzycę (o 1,6 do 2 razy 
rzadziej),

 – mają niższe tętnicze ciśnienie skurczowe ( o 6,9 mm Hg) i rozkurczo-
we (o 4,7 mm Hg) oraz rzadziej chorują na nadciśnienie (o 47% niższe 
ryzyko u wegan oraz o 14% niższe u wegetarian).
Częstym zarzutem wobec tego rodzaju badań porównawczych jest 

brak uwzględniania pozostałych znanych czynników ryzyka wystąpienia 
danych chorób (wiek, aktywność fizyczna, spożycie alkoholu) – warto 
więc zaznaczyć, że w przypadku omawianych badań inne znane czynniki 
ryzyka zostały wzięte pod uwagę, aby móc możliwie precyzyjnie zmierzyć 
wpływ wyłącznie diety.

Oprócz tych danych w 2017 r. w czasopiśmie „Journal of the American 
Heart Association” („JAHA”) ukazała się metaanaliza poświęcona ocenie 
wpływu spożycia różnych rodzajów mięsa (czerwonego, czyli mięsa ssa-
ków, białego, np. drobiu, królika oraz przetworów mięsnych) na ryzyko 
udaru mózgu oraz śmiertelności z powodu udaru. Wyniki metaanalizy 
tak opisywali specjaliści z fundacji „Wiemy co jemy”:
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46 1) Całkowite spożycie mięsa wiązało się ze zwiększonym o  9–28% 
(w zależności od analizowanego badania) ryzykiem udaru (213 722 
uczestników analizy).

2) Najwyższe spożycie czerwonego mięsa zwiększało ryzyko udaru 
o 3–20% w porównaniu do najniższego spożycia (254 742 uczestni-
ków analizy).

3) Nie zaobserwowano zależności między ogólnym spożyciem jakiego-
kolwiek mięsa a ryzykiem śmierci z powodu udaru.

4) Najwyższe spożycie przetworzonego mięsa wiązało się ze zwiększo-
nym o 8–25% ryzykiem udaru w porównaniu do najniższego spożycia 
(254 742 uczestników analizy)

5) Najwyższe spożycie mięsa białego wiązało się z obniżonym o 4–22% 
ryzykiem udaru (138 761 uczestników).
Jak się ma punkt piąty do pierwszego? W punkcie pierwszym znajduje 

się informacja, że spożywanie jakiegokolwiek mięsa zwiększało ryzyko 
udaru. Jednakże u osób, które spożywały przede wszystkim mięso białe, 
a więc ograniczały mięso ssaków, taka zamiana działała prewencyjnie. 
Wiąże się to ze składem mięsa – białe mięso ma mniejszą zawartość 
żelaza hemowego, a większą nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
nie wykazują tak silnego negatywnego wpływu na procesy metabolicz-
ne, stąd prawdopodobnie wynikał korzystny efekt, jaki zaobserwowano 
w tym wypadku.

Badanie tak opisywali specjaliści: „Mechanizmów, w jakich spoży-
cie czerwonego mięsa wpływa na ryzyko udaru, może być kilka. Może 
mieć to związek z większą niż w mięsie białym zawartością nasyconych 
kwasów tłuszczowych, które wpływają na wzrost stężenia całkowitego 
cholesterolu, LDL-cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi, co z kolei 
sprzyja tworzeniu się blaszki miażdżycowej i blokowanie przepływu krwi 
do mózgu. Ponadto czerwone mięso zawiera dużą ilość żelaza hemowe-
go, które ma działanie utleniające, przez co uszkadza tkanki organizmu, 
zwiększając ryzyko chorób metabolicznych oraz schorzeń układu serco-
wo-naczyniowego” [10].

W 2015 r. opinię publiczną zelektryzował raport Międzynarodowej 
Agencji Badania Raka (IARC – International Agency for Research on Can-
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47cer), agendy Światowej Organizacji Zdrowia, w którym IARC na podstawie 

dostępnych badań naukowych ocenił przetwory mięsne jako rakotwórcze 
(najwyższy stopień dowodów naukowych), a czerwone mięso – praw-
dopodobnie rakotwórcze (2. najwyższy stopień siły dowodów nauko-
wych) [11]. Raport ten odbił się szerokim echem i stał się obiektem bardzo 
żywych reakcji także w polskich mediach, głównie dlatego, że przetwory 
mięsne (a więc m.in. wędliny, bekon, kiełbasy i parówki) znalazły się w tej 
samej kategorii rakotwórczości (grupa 1), co tytoń i azbest. Na podstawie 
raportu IARC nie można jednak wyciągać wniosku o tym, że spożycie 
wędliny jest tak samo groźne dla zdrowia, co tytoń. Jak tłumaczyli eks-
perci z Fundacji „Wiemy co jemy”: „Zadaniem IARC jest ocena, czy dany 
czynnik w ogóle wywołuje raka, a nie, jak duży wzrost ryzyka powoduje 
i na ile rodzajów nowotworów wpływa. Werdykt w sprawie przetworów 
mięsnych i czerwonego mięsa zapadł na podstawie związku obydwu 
z rakiem jelita grubego oraz związkiem z rakiem żołądka w przypadku 
przetworów mięsnych, a także z rakiem trzustki i prostaty w przypadku 
czerwonego mięsa.”

Porównując palaczy do osób niepalących, widzimy, że zwiększenie 
ryzyka zachorowania na raka wynosi średnio ok. 1500%, a palenie papie-
rosów zwiększa ryzyko wystąpienia co najmniej 14 rodzajów raka. Według 
raportu IARC na każde 50 g dziennego spożycia przetworzonego mię-
sa, ryzyko zachorowania na raka wzrasta o 18% (i o 17% na każde 100 g 
czerwonego mięsa dziennie). Zgodnie z zaleceniami Światowego Fun-
duszu Badań na Rakiem należy całkowicie unikać przetworów mięsnych 
w codziennej diecie i ograniczyć spożycie czerwonego mięso do 500 g na 
tydzień (waga w przeliczeniu na ugotowane mięso).

Najnowsze brytyjskie badanie poświęcone wpływowi spożycia mię-
sa na ryzyko wystąpienia raka jelita grubego ukazało się w 2019 roku 
na łamach „International Journal of Epidemiology” i dotyczyło analizy 
475 581 kwestionariuszy związanych z dietą badanych osób [12]. Wyni-
ki tego badania także nie pozostawiają złudzeń – osoby spożywające 
dziennie 76 g czerwonego i przetworzonego mięsa miały o 20% większą 
szansę na zachorowanie na raka jelita grubego niż osoby spożywające 
dziennie 21 g mięsa (jeden plasterek szynki). Badacze wykazali, że prze-
twory mięsne (jak parówki czy bekon) zwiększają szansę zachorowania 
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48 na raka jelita grubego o 20% wraz z każdymi 26 g spożycia przetworzo-
nego mięsa dziennie. W przypadku czerwonego mięsa ryzyko wzrastało 
o 19% wraz z każdymi spożywanymi 50 g.

W przypadku raka piersi metaanaliza z 2018 roku [13] wykazała, że 
spożycie przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko zachorowania na raka 
piersi o 9%, zaś czerwonego mięsa – o 6%. W przypadku kobiet z rakiem 
piersi, które kontynuowały spożycie przetworzonego, grillowanego lub 
wędzonego mięsa śmiertelność wzrastała o  31%, zaś liczba zgonów 
z powodu nowotworu piersi spadała u kobiet, które przestały spożywać 
mięso (w tym ryby) [14].

Najnowsze badanie dotyczące wpływu spożycia mięsa na ryzyko 
wystąpienia przewlekłej niewydolności nerek (badanie z 2020 roku; 
próba badawcza 4881 osób) daje podobne wyniki – im wyższe spożycie 
przetworzonego i czerwonego mięsa, tym wyższe ryzyko wystąpienia 
przewlekłej niewydolności nerek [15].

Warto zaznaczyć, że dieta wegańska wiąże się nie tylko z korzyścia-
mi dla zdrowia (bo potwierdzone w szeregu badań zmniejszenie ryzyka 
zachorowalności na niektóre choroby chyba tak właśnie należy trakto-
wać), ale posiada też określone wady. Pokarmy pochodzenia roślinnego 
nie posiadają odpowiedniej ilości witaminy B12 (produkowanej natural-
nie przez bakterie żyjące w glebie), przez co witamina ta zgodnie z wszel-
kimi zaleceniami musi być suplementowana przez wegan i wegetarian. 
Jej niedobór może powodować objawy neurologiczne, psychiatryczne, 
dermatologiczne czy hematologiczne, a suplementacja jest polecana 
także osobom starszym pozostającym na diecie tradycyjnej (osoby starsze 
często też doświadczają niedoborów B12). Problematycznym tematem na 
diecie roślinnej jest także poziom witaminy D – trzeba jednak pamiętać, 
że poziom tej witaminy jest zbyt niski u osób żyjących w naszej szeroko-
ści geograficznej i w okresie jesienno-zimowym wszyscy powinniśmy ją 
suplementować.

W przypadku stosowania diety wegańskiej istotnym elementem jest 
także ilość wapnia w diecie. Przy złym skomponowaniu diety i spożywa-
niu mniejszej niż zalecana ilości wapnia weganie narażają się na wyższe 
ryzyko złamań.
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49Wiele osób na diecie wegańskiej podczas dyskusji wykazuje też 

pewien brak obiektywizmu i wybiórcze podejście do dostępnych badań. 
Dobrym przykładem jest powoływanie się na prof. T. Colina Campbella, 
który w swojej książce Nowoczesne zasady odżywania wymienia nabiał jako 
silny czynnik rakotwórczy u ludzi, czego nie potwierdza Światowy Fun-
dusz Badań nad Nowotworami – poza ograniczonymi dowodami suge-
rującymi związek wysokiego spożycia produktów mlecznych z rakiem 
prostaty i prawdopodobnie jajników.

Podobne przeinaczenia zdarzają się także z drugiej strony – przykłado-
wo Tomasz Rożek (szef działu naukowego Gościa Niedzielnego) w jednym 
ze swoich filmów zarzucał mężczyznom na diecie wegańskiej problemy 
z poziomem testosteronu. Tymczasem w jedynym badaniu na ten temat 
(obejmującym 233 wegańskich, 237 wegetariańskich i 226 spożywających 
mięso mężczyzn) to właśnie weganie mieli najwyższe stężenia testoste-
ronu. Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że mieli oni także najwyższe 
stężenia białek wiążących testosteron, więc nie było różnic w stężeniach 
wolnego testosteronu między badanymi grupami [16].

A jak weganie i wegetarianie radzą sobie ze sportem?
Jak zwracali uwagę w 1912 roku redaktorzy dość uroczej w odbiorze dla 

dzisiejszych czytelników gazetki Jarskie Życie: „Podczas trzech dłuższych 
marszów ponad 100 km od 1905 do 1909 roku przybyło do celu 66 i 2/3 % 
jaroszy, gdy mięsożerców zaledwie 15%! W dwuch z nich: trzema pierw-
szymi zwycięzcami byli jarosze, a w trzecim – dwuch pierwszych zwycięz-
ców zaliczali się do wegetarjanów…” (pisownia oryginalna). Nie wiem nie-
stety, o wynikach jakich marszy pisali redaktorzy i na ile wiarygodne były 
ich kalkulacje, jednak faktem jest, że w dzisiejszych czasach diety roślinne 
są bardzo popularne wśród ultramaratończyków, a sportowcy przypisują 
im działanie bardzo korzystne z punktu widzenia wydolności i kondycji. 
Jednym z najbardziej utytułowanych ultramaratończyków na świecie 
jest weganin, Scott Jurek – Amerykanin posiadający polskie korzenie. 
Ten niepozorny biegacz w 1999 roku pokonał 5-krotnego mistrza w bie-
gu na dystansie 100 mil (~160 kilometrów), a przez kolejne 5 lat wygrał 
11 ultramaratonów. Podczas mistrzostw świata w 24-godzinnym biegu 
zajął co prawda drugie miejsce, ale ustanowił rekord USA, przebiegając 
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50 165,7 mili (~265 km), był też pierwszym Amerykaninem, który ukończył 
brytyjski bieg Bob Graham Round w czasie poniżej 24 godzin. Zawo-
dy Western States 100 Mile wygrał siedem razy z rzędu. Na wyjątkowe 
uznanie zasługuje także pobicie przez niego rekordu biegu Appalachian 
Trail, którego dystans to 2168 mil (~3500 km) – Scott Jurek pobił rekord 
o 3 godziny, przebiegając trasę w 46 dni, 8 godzin i 7 minut.

W 2017 roku w Polsce około 56% biegaczy ultra deklarowało prze-
strzeganie diety wegetariańskiej. Według ankiety portalu dla biegaczy 
Runner’s World w 2018 roku 17% biegaczy na całym świecie przeszło na 
weganizm lub wegetarianizm. W obu przypadkach mówimy o sporej 
nadreprezentacji, ponieważ weganie i wegetarianie stanowią w Polsce 
w zależności od szacunków od 3,5 do 6% populacji (z tendencją rosnącą).

Dieta roślinna zdaje się też nie być przeszkodą w uprawianiu spor-
tów siłowych. Cytując ponownie niezastąpione Jarskie Życie z 1912 roku: 
„Mistrzostwo w podnoszeniu ciężarów zdobył w północnej Anglji w 1908 r. 
Mr. Harwood, żyjący po jarsku od lat sześciu!”. Sporą popularnością na 
początku XX wieku cieszył się także odżywiający się od dziecka po wege-
tariańsku atleta – Lionel Strongfort (w rzeczywistości Max Unger), które-
go popisowy numer tak opisywano w 1912 roku: „jest tak silnym, że przez 
leżący na nim pomost przejeżdża samochód z sześcioma osobami bez 
żadnych złych dla sportowca skutków…”. 

Trudno orzec, na ile przesadzona jest ta relacja, pewnym jest jednak, 
że 99 lat po tym barwnym opisie mistrzostwa strongmenów w Niemczech 
wygrał Patrik Baboumian – weganin-atleta. Rok później ustanowił trzy 
rekordy świata (dwa z nich jako strongman i jeden w trójboju siłowym), 
a głośny stał się także jego wyczyn z 2015 roku, gdy ustanowił rekord 
świata, przenosząc 560 kg przez 10 metrów.

Oczywiście, sportowców na diecie wegańskiej w dzisiejszych cza-
sach jest znacznie więcej – do tych bardziej znanych z pewnością nale-
żą: Serena Williams (mistrzyni olimpijska w grze w tenisa), David Haye 
(dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej w boksie), Carl Lewis (9-krotny 
złoty medalista olimpijski, 8-krotny mistrz świata; został wybrany atle-
tą świata dekady i olimpijskim atletą wieku), Mac Danzig (zawodnik 
MMA, po zaprzestaniu jedzenia mięsa obawiał się o swoją karierę – od 
tego momentu wygrał 12 walk z rzędu), Oktawia Nowacka (pięcioboist-
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52 ka, ma na swoim koncie m.in. 2 zwycięstwa zawodów Pucharu Świata), 
Tia Blanko (2-krotna mistrzyni świata surfingu ISA) czy Kendrick Farris 
(sztangista, w 2016 r. pobił rekord USA, podnosząc 377 kg).

Z tych pojedynczych przypadków nie da się oczywiście wysnuć hipo-
tezy, że weganizm czy dieta roślinna jest prostą drogą do zwycięstwa 
w sporcie, ale wszystko wskazuje na to, że podobnie jak dieta roślinna nie 
przeszkadzała gladiatorom w osiąganiu wysokiego poziomu wytrenowa-
nia 1800 lat temu, tak zdaje się w niczym nie przeszkadzać dzisiejszym 
profesjonalnym sportowcom.

W artykule tym celowo nie poruszałem wątków etycznych ani filozo-
ficznych, skupiając się wyłącznie na wynikach badań i aktualnym stanie 
wiedzy. W nadchodzących latach z pewnością opublikowane zostaną 
kolejne badania albo metaanalizy poświęcone dietom roślinnym (w tej 
chwili trwa 2-letnie badanie erekcji u mężczyzn stosujących różnego 
typu diety, wyniki mogą być bardzo ciekawe!) – tym bardziej że temat 
jest coraz bardziej powszechny i wydaje się zdecydowanie ciekawszy niż 
internetowe dyskusje o tym, czy „weganie żrą trawę”.

W ostatnich latach w popularyzację diety roślinnej włączyli się m.in. 
Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, James Cameron, a także Joaquin 
Phoenix (grający m.in. główną rolę w filmie Joker), Benedict Cumber-
batch, a do przejścia na wegetarianizm bądź weganizm od lat namawia 
ex-Beatles, Sir Paul McCartney.

Nawet jeśli diety roślinne wydają się mało kuszącą alternatywą wobec 
weekendowego grilla, warto znać wyniki badań, stanowiska najwięk-
szych organizacji dietetycznych i być może zdecydować się chociażby 
na 2 bezmięsne dni w tygodniu? Wszystko wskazuje na to, że nawet tak 
proste rozwiązanie może być na dłuższą metę niezwykle korzystne dla 
zdrowia i przynosić realne efekty. A żeby zadbać o siebie, nie potrzeba 
wcale górnolotnej filozofii.

Gdyby ktoś z Czytelników czuł się zachęcony do spróbowania dań 
kuchni roślinnej, w tej chwili jest to bardzo łatwe i dostępne. W samej 
Warszawie jest już ponad 60 wyłącznie roślinnych restauracji i wciąż 
otwierają się nowe. Zaciekawionych Czytelników odsyłam do serwisu 
Wege Mapy: (www.vegemapa.pl).



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
53Przepisy można także wypróbować samodzielnie – w internecie funk-

cjonuje akcja Zostań Wege, gdzie na maila przychodzą codziennie wegań-
skie przepisy (www.zostanwege.pl), a niedawno na rynku ukazała się 
ciekawa pozycja Marty Dymek Jadłonomia po polsku, prezentująca dość 
urozmaicone przepisy na tradycyjne polskie potrawy w wersji roślin-
nej. Bo jeśli już próbujemy zredukować spożycie przetworzonego mięsa, 
warto to zrobić z głową i smacznie, a opcji w tej chwili jest zdecydowanie 
ogrom – w kuchni roślinnej nie chodzi wszakże o to, aby z talerza usunąć 
kotleta i zostawić ziemniaczki i surówkę albo żeby narzekać na to, że kotlet 
sojowy, którego sobie źle przyrządziliśmy, jest mdły... Ω
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Przyglądając się filmom poruszającym w ten czy inny 
sposób tematykę ekologii i środowiska naturalnego, 
trudno mówić o istnieniu gatunku kina ekologicznego. 
Tematyka ta raczej przenika do rozmaitych 
gatunków filmowych, przy okazji niejednokrotnie 
przyczyniając się do powstania tworów, czy to 
szalonych, czy też wybitnie pretensjonalnych

KINO EKO-
TERRORY-
STYCZNE
C Z Y L I  E KO LO G I A  N A  E K R A N I E

Maciej Woźniak
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55Ekologia z zasady wydaje się niezbyt wdzięcznym tematem dla 

kina. Wydawać by się mogło, że problemy związane ze środo-
wiskiem mogłyby dać twórcom asumpt do kreowania rozbu-
chanych kolorystycznie, wirtuozerskich wizualnych obrazów. 
W warstwie dramatycznej zaś ukazywanie na ekranie spisków 
wielkich korporacji zatruwających morza czy rzeki mogłoby 
owocować powstawaniem ciekawych thrillerów lub kryminałów 
z wartościowym przesłaniem. Owszem i tak drzewiej bywało. 
Jednak przegląd najgłośniejszych filmów ze środowiskiem w tle 
powstałych w XXI wieku pokazuje, że rozwój efektów specjalnych 
nie wyszedł na dobre przedstawianiu tej tematyki na wielkim 
ekranie. Na ogół mamy do czynienia z niespójnymi stylistyczne 
moralitetami, tandetnymi kliszami z gatunku science-fiction, czy 
co najwyżej miałkim kinem rozrywkowym z banalnymi proeko-
logicznymi hasłami w tle. 

A przecież mogło być tak pięknie… Nim przejdziemy do najbar-
dziej pokręconych i pokracznych przykładów proekologicznego 
kinowego chaosu, przywołajmy kilka tytułów z dawnych lat jakże 
odmiennych, pokazujących, że można było inaczej. 

K RY M I N A L N E  K L A S Y K I 

Ekologia na ekranie w odpowiednich okolicznościach (i fabułach) 
może stać się pożywką dla angażujących kryminalnych historii, 
z wyrazistymi bohaterami i wciągającymi historiami. Tym spo-
sobem kilka co bardziej wartościowych filmów „ekologicznych” 
powstałych na przestrzeni dekad w ogóle byśmy takim mianem 
nie określili, jako że pozostały one czy to klasykami, czy po pro-
stu bardzo dobrymi produkcjami w swoich kategoriach. Najzna-
mienitszym przykładem na tej krótkiej liście bez wątpienia jest 
Chinatown Romana Polańskiego. Film z Jackiem Nicholsonem 
z 1974 roku to klasyk kina noir. Historia wpływu wielkich korpo-
racji na krajobraz Los Angeles lat trzydziestych. Miłość, śmierć 
i brudne interesy, polityka, wielki biznes i malwersacje związane 
z zaopatrzeniem Miasta Aniołów w wodę tworzyły tu wyjątkowo 
zgraną mieszankę. Gęstą, lepką, zapadającą w pamięć równie moc-
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56 no co uroda partnerującej Nicholsonowi młodej Faye Dunnaway, 

archetypu filmowej femme fatale. W tym jednym z najlepszych 
dreszczowców Polańskiego tematyka ekologiczna była ważną 
częścią fabuły, ale bez wątpienia jej nie dominowała, pozosta-
wała w tle, a jednocześnie napędzała oś fabularną. Nagrodzony 
Oscarem scenariusz Roberta Towne’a służył budowaniu historii 
bezpretensjonalnej i celnej. 

Niewiele filmów z wątkiem ekologicznym w tle mogło się 
równać w dawnych latach z Chinatown. Stosunkowo blisko był 
katastroficzny Chiński syndrom Jamesa Bridgesa z Jane Fondą 
i Jackiem Lemmonem w rolach głównych (a dodatkowo z młodym 
Michaelem Douglasem). Historia awarii w reaktorze jądrowym 
udokumentowanej przez przebywających w kompleksie dzienni-
karzy i późniejszego spisku mającego przykryć błędy decydentów, 
które nieomal doprowadziły do tragedii. Film ten tyleż zwracał 
uwagę na potencjalne (choć jak się okazało z czasem, podszyte 
przesadzonym lękiem) zagrożenie ze strony wadliwych reak-
torów jądrowych, co ukazywał problem korporacyjnej korupcji 
i zmowy milczenia. 

K I N O  Z A A N G A Ż OWA N E  S P O Ł E C Z N I E 

W ciągu kolejnych lat analogiczne wątki zobaczyć można było 
w niektórych tytułach, z których wymienić warto jeszcze „Adwo-
kata” z  1998 roku z  Johnem Travoltą i  Robertem Duvallem 
w rolach głównych, a także powstałą dwa lata później Erin Brocko-
vich z Julią Roberts i Albertem Finneyem. Pierwszy z tych filmów 
opowiadał o prawniku podejmującym się walki o prawa mieszkań-
ców pewnego regionu, którzy zaczęli chorować w wyniku nieuczci-
wych działań koncernu, które doprowadziły do zanieczyszczenia 
środowiska. Drugi z tytułów opowiadał o młodej kobiecie, która 
zatrudnia się w firmie prawniczej i odkrywa nieuczciwe praktyki 
energetycznego giganta Pacific Gas and Electric, który doprowa-
dził do zanieczyszczenia środowiska… wiadomo jaką walkę, toczy 
dalej Julia Roberts. 
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57W powyższych tytułach widać jasny schemat – złe korporacje, 

korupcja, chciwość, niszczenie środowiska, zagrożenie dla ludzi, 
walka o ich zdrowie i prawdę. Ekologiczne ideały w tych tytułach 
stawały się nie tyle celem samym w sobie, ile fundamentem do 
kreowania uniwersalnych opowieści o korporacyjnych molochach 
i sprawiedliwości. Wszystkie wymienione tytuły, choć w takim 
krótkim przywołaniu mogą wydawać się wtórne, odniosły zna-
czący artystyczny sukces, zbierając wiele nagród. 

Przez lata ekologia przewijała się w hollywoodzkim kinie tu 
i tam, raz mniej raz bardziej nieporadnie. Reminiscencje troski 
o równowagę w przyrodzie można było dostrzec w kinie epickim, 
jak w Tańczącym z wilkami, gdzie Kevin Costner wraz z Indianami 
nie tylko kreował patetyczny z ducha rys jedności białego i czer-
wonego człowieka, ale też toczył opowieść o harmonii z natu-
rą. Identyczny schemat powtórzono potem w Pocahontas, czy 
Avatarze. W latach dziewięćdziesiątych i później podobne wątki 
pojawiały się w kinie coraz bardziej regularnie, jednak z różnym 
skutkiem. Nawet i sam Steven Seagal nie powstydził się proeko-
logicznego sznytu w Na zabójczej ziemi. Jednak efekt mariażu 
kina kopanego z ekologią lepiej przemilczeć. 

E KO P O E Z J A 

Zdarzały się jednak i produkcje „ekologiczne” naprawdę warto-
ściowe artystycznie. Nie sposób nie wspomnieć tu o serii obrazów 
zgoła odmiennych od wyżej opisanych, tytułów, do których wła-
śnie słowo „obraz” pasuje znakomicie. Mowa tu o Koyaanisqatsi 
z 1982 roku, Barace z 1992 roku oraz Samsarze z 2011 roku. Trzy 
wirtuozerskie wizualnie dokumentalne freski pokazujące kolaż 
najrozmaitszych obrazów z życia naszej planety – od wielkomiej-
skiego zgiełku po tundry i dżungle. Zawsze przy akompaniamen-
cie hipnotyzującej muzyki (z najsłynniejszą ścieżką dźwiękową 
Philipa Glassa z Koyaanisqatsi na czele). W tych poetyckich obra-
zach nie było słów, ale nie przeszkadzało to w wystosowywaniu 
proekologicznego przekazu. W filmach tych z zasady harmonijny 
świat natury kontrastował z chłodnym szkłem i betonem, uka-
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58 zując groźną dominację cywilizacji nad przyrodą. W Samsarze nie 

zabrakło też obrazków z ubojni pokazujących cierpienie zwie-
rząt. Ostatecznie słynne filmy oglądane po latach, bez nasto-
letniego naiwnego zachwytu nad kompozycją kadrów jawią się 
jako w dużej mierze pretensjonalne i tylko pozornie obiektywne. 
Nie sprowadzają się, wbrew powszechnej opinii, do bezstronnej 
prezentacji świata zastanego przez człowieka na przełomie wie-
ków. Układ prezentowanych sytuacji przynosi bardzo jasne tezy 
podawane widzowi z pewnego rodzaju butą – człowiek jest zły, 
cywilizacja jest zła. Słowem – to my niszczymy świat. 

Tytuły te jednak i tak zasługują na uznanie oraz szacunek, oka-
zując się wyjątkowo subtelnymi w zestawieniu z innymi proeko-
logicznymi pomysłami, na które wpadają filmowcy. Obserwując 
najgłośniejsze filmy z ostatnim lat o proekologicznym wydźwięku, 
należy zauważyć, że najczęściej łączy je jeden wspólny mianow-
nik – przesada. Nierzadko łącząca się z natrętnym mentorskim 
tonem. Możemy go bez problemu dostrzec w kilku typach pro-
dukcji – rozrywkowych przynoszących ekologiczne hasła niejako 
przy okazji (dominuje tu kino akcji i katastroficzne), wydumanych 
w formie i treści moralitetach, a nawet w filmach adresowanych 
do dzieci. 

K ATA ST R O FA  D L A  M A ŁYC H  I   D U Ż YC H 

Pierwsza grupa filmów przedstawia się najbardziej groteskowo. 
Zawierają się w niej rozbuchane hollywoodzkie produkcje pre-
tendujące (nie zawsze udanie) do miana liderów box office. Owo 
rozbuchanie nie zawsze wiąże się z efektami specjalnymi, czasem 
jest to nader pokręcone założenie fabularne. Jednym z najbar-
dziej jaskrawych przykładów jest pod tym względem Zdarzenie 
M. Nighta Shyamalana. Ten wyjątkowo pokraczny horror był 
jednym z wielu etapów degradacji kariery twórcy kultowego Szó-
stego zmysłu. Pewnego dnia z nieznanych powodów mieszkańcy 
Nowego Jorku zaczynają popełniać samobójstwa, co poprzedza 
zawsze silny podmuch wiatry w okolicy. Nie wiadomo, co jest 
przyczyną tej sytuacji. Widzowie podążają za grupą ludzi stara-
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59jących się przeżyć w sytuacji zagrożenia. Nie dość, że w opowie-

ści brakuje napięcia, bohaterowie są papierowi, a ich poczynania 
pełne niedorzeczności, rozwiązanie głównej tajemnicy okazuje się 
najbardziej tępą proekologiczną propagandą, jaką można sobie 
wyobrazić. Ludzi zmuszały do popełniania samobójstw… drzewa. 
Tak niedorzeczne rozwiązanie fabuły w zamierzeniu miało zwra-
cać uwagę na niszczenie planety przez ludzi, w istocie okazało się 
po prostu śmieszne i irytujące. 

W  tworzeniu scenariuszy totalnej zagłady przodował też 
Roland Emmerich. Reżyser jednego z największych hitów lat 
dziewięćdziesiątych – Dnia niepodległości w dalszej części karie-
ry przodował w tworzeniu fabuł, w których cała ludzkość stoi 
na skraju apokalipsy. Dwukrotnie można było w jego filmach 
dostrzec przestrogi skierowane pod adresem homo 
sapiens, wskazujące, że to nasza działalność prowadzi do 
zmian klimatycznych i tym samym ostatecznego wynisz-
czenia naszego gatunku. Tak było w Pojutrze, gdzie bez-
myślne działania człowieka ostatecznie doprowadzają 
do nadejścia nowej epoki lodowcowej, a śniegi i mroźne 
cyklony niszczą cały świat (a przede wszystkim Stany 
Zjednoczone). W 2012 zagłada przychodziła co praw-
da prosto... ze słońca, burz słonecznych i ich wpływu 
na ziemskie pole magnetyczne, ale i tu zaakcentowano 
głupotę i krótkowzroczność światowych przywódców 
lekceważących wpływ astronomicznych wydarzeń na klimat oraz 
niewyciągających żadnych środków, by zapobiec katastrofalnym 
skutkom. Z filmów tych płynęło więc z jednej strony krzykliwe, 
a z drugiej bardzo infantylne hasło – jeżeli nie będziemy ratować 
klimatu, wszyscy zginiemy! Ratuj się, kto może! Hasło to, choć 
nie aż tak krzykliwe, jak u Emmericha, pobrzmiewało i w innych, 
często lepiej wykonanych filmach science-fiction, jak w Inter-
stellar Christophera Nolana, gdzie załoga pod przywództwem 
Matthew McConaugheya udaje się w międzygwiezdną podróż, 
by szukać rozwiązań dla kryzysu związanego z żywnością na zie-
mi. Za kryzys ten oczywiście odpowiadają zmiany klimatyczne. 

z filmów tych 
płynęło więc 
z jednej strony 
krzykliwe, 
a z drugiej bardzo 
infantylne hasło – 
jeżeli nie będziemy 
ratować klimatu, 
wszyscy zginiemy!
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60 A tym winni są ludzie, których głupota zostaje napiętnowana. 

Podobnie w Dniu, w którym zatrzymała się Ziemia z 2008 roku 
(remake filmu z lat 50. XX w.), w którym na naszą planetę pod 
postacią kosmity przybył sam Keanu Reeves, by niczym ekolo-
giczny prorok przestrzegać ludzkość przed zagładą i nawoływać 
do zmiany postępowania. O Avatarze Jamesa Camerona stano-
wiącym opakowaną w atrakcyjne opakowanie 3D proekologiczną 
agitkę już wspominaliśmy. Ludzie są źli i niszczą wszystko, czego 
dotkną – taki przekaz płynął z tego oraz innych blockbusterów 
do masowego widza w ostatnich latach. Zdarzały się przypadki, 
że docierał on także do bardzo młodego widza. O globalnym ocie-
pleniu niszczącym Antarktydę opowiadał Happy Feet – historia 
tańczącego pingwina, której istotą było przekonywanie młodych 
odbiorców o katastrofie, do której mogą doprowadzić ludzkie 
działania. Taki sam cel przyświecał twórców oscarowego filmu 
WALL-E prezentującego futurystyczną wizję przyszłości, w której 
zostają po nas tylko śmieci. 

Jednym słowem – wszędzie wkoło apokalipsa! Można by w tym 
miejscu postawić pytanie – ale co w tym złego, że w filmach dla 
dzieci pojawiają się treści proekologiczne? Ano nic, zdrowe 
i rozsądne dbanie o środowisko to w końcu rzecz niezmiernie 
pożyteczna, a realnych problemów klimatycznych nikt nie kwe-
stionuje. Jednak gdy zbierzemy wszystkie narracje z różnych pro-
dukcji, dostrzegamy, jak wiele jest w nich hiperbolizacji, jak mało 
mówienia o rzeczywistych problemach i szukania rzeczywistych 
rozwiązań. W rezultacie zamiast słusznego przekazu i mówienia 
o rzeczach naprawdę istotnych współczesny widz dostaje od kina 
w sferze ekologii głównie sianie szalonej paniki. 

W S P Ó ŁC Z E Ś N I  „ F I LO Z O F OW I E ” 

Pół biedy, gdy sprowadza się to jedynie do ludycznej rozrywki. 
Gorzej, jeśli twórcy dodatkowo nadają swoim dziełom sznyt prze-
mądrzałej pseudofilozoficznej przypowieści. Jednym z najśwież-
szych przykładów takiego podejścia jest Pomniejszenie Alexandra 
Payne’a. Zdecydowanie najszerzej zakrojony przejawiający nader 
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61rozbuchane ambicje projekt twórcy tak znakomitych filmów, jak 

Wybory, czy Nebraska. W Pomniejszeniu Payne porzucił typową dla 
niego stylistykę kameralnego kina drogi na rzecz fantastycznej 
historii w trybie eko czerpiącej garściami z wolterowskiego Kandy-
da. Tak oto film Payne’a otwiera scena, w której pewien naukowiec 
objawia światu remedium na kryzys związany z niedostateczną 
ilością dóbr, w tym przede wszystkim jedzenia. Zmniejszenie ludzi 
do rozmiaru liliputa i umieszczenie ich w specjalnych koloniach. 
Wydawać by się mogło, że tym sposobem udaje się stworzyć raj na 
ziemi, ludzie zmniejszają się, przenoszą do utopijnych miasteczek 
i żyją długo i szczęśliwie. Nie do końca… podróż, w jaką wyru-
sza główny bohater filmu, grany przez pomniejszonego Matta 
Damona, pokazuje, że zmiany klimatyczne na świecie są o wiele 
większe, a ludziom nie pozostało nic innego, jak tylko ewakuowa-
nie się przed zagładą. Bajkowa przypowieść zawiera więc w sobie 
ostatecznie podobny apokaliptyczny przekaz co typowe tytuły 
katastroficzne – głupi człowiek zsyła na siebie kres stworzonej 
przezeń cywilizacji. 

Świat już po zagładzie zaprezentowano za to w Snowpiercer – 
arce przyszłości z Chrisem Evansem i Edem Harrisem w rolach 
głównych. Film koreańskiego reżysera Joon-ho Bonga (tak, tak, 
tego samego, który stworzył nagrodzone czterema Oscarami 
Parasite) to adaptacja francuskiego komiksu pod tym samym 
tytułem. W wykreowanym tu świecie ludzie, aby powstrzymać 
globalne ocieplenie, wynaleźli specjalną substancję zmniejszającą 
temperaturę na Ziemi. Ta zadziałała, lecz aż nazbyt sku-
tecznie, doprowadzając do nastania nowej epoki lodow-
cowej. Nieliczni ocalali z tej katastrofy ludzie schronili 
się w Snowpiercerze – tytułowym pociągu napędzanym 
wieczną energią, sunącym przez lody i śniegi całego 
postapokaliptycznego świata. W tym tytule osąd nad 
cywilizacją doprowadzającą do zniszczenia klimatu 
i ostatecznie do zagłady był punktem wyjścia. Moralitet 
jednak szedł dalej, tworząc z tytułowego pociągu alegorię 
współczesnego świata i ukazując nierówności społeczne. 

moralitet 
jednak szedł 
dalej, tworząc 
z tytułowego 
pociągu alegorię 
współczesnego 
świata i ukazując 
nierówności 
społeczne
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62 W kolejnych wagonach jego pasażerowie byli podzieleni na klasy – 

najbogatsi w luksusowych wagonach na przedzie, najbiedniejsi na 
końcu. To w naturalny sposób prowadzić zaś musiało do buntu. 
Tak oto zagłada klimatu została ukazana jako zaledwie preludium 
do zagłady ludzkości również w sensie społecznym. 

Powyższe tytuły pod kątem proekologicznej pretensjonalności 
nie mogą się jednak równać z twórczością Darrena Aronofsky’ego, 
a zwłaszcza jego najnowszym obrazem – mother!. Twórca Requiem 
dla snu w swoich dwóch ostatnich filmach mieszał wątki quasi - 
-religijne z mentorskimi tezami o konieczności ratowania planety. 
Jego Noe był bardzo luźną adaptacją biblijnej historii o potopie, 
przydługą, odznaczającą się średniej jakości efektami specjalny-
mi i wykorzystującą biblijny pierwowzór do a jakże, ukazania 
ludzkości jako szkodnika przede wszystkim niszczącego Ziemię 
jako taką. Jednak do ekstremum doprowadził Aronofsky swój 
mentorski ton w swoim mother! z Jennifer Lawrence i Javierem 
Bardemem w rolach głównych. Opowieść małżeństwie mieszka-
jącym w wiejskim domu to w rzeczywistości wyjątkowo płaska 
alegoria kolejnych ustępów ze Starego i Nowego Testamentu. 

Aronofsky oferuje w swoim filmie widzowi banalny sym-
bolizm – Bardem to pisarz tworzący wyjątkowe dzie-
ło, jednak cierpiący na chwilową twórczą niemoc (Bóg), 
Lawrence to jego czuła i kochająca żona (jest ona tu 
symbolem matki natury, podczas gdy dom bohaterów 
to Ziemia). Wbrew intencji małżonki Bardem zaprasza 
do domu ludzi. Początkowo małżeństwo grane przez Eda 
Harrisa i Michelle Pfeiffer (Adam i Ewa), z początku niby 

uprzejmie, później wulgarne, chamskie, wraz z kolejnymi ludźmi 
coraz bardziej niszczące dom małżeństwa. W kolejnych scenach 
filmu Aronofsky’ego pojawiają się następujące po sobie koślawe 
adaptacje biblijnych scen. Od potopu po narodziny Chrystusa (tej 
ostatniej towarzyszy zresztą groteskowy, niesmaczny i obrazo-
burczy moment, gdy atakujący dom bohaterów ludzie dosłownie 
pożerają dziecko zrodzone przez bohaterkę Lawrence, co stanowi 
jawną drwinę z komunii świętej). Ostatecznie dom ulega znisz-

szalone 
doktrynerstwo 
doprowadzone 

do granicy 
prędzej wywoła 
śmiech i irytację 
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63czeniu, co jest wyrazem szkód, jakie ludzie wyrządzają naturze. 

W ostatecznym rozrachunku proponuje więc Aronofsky własną 
panteistyczną ewangelię, gdzie w centrum jest natura, a podrzęd-
ny wobec niej winien być nawet sam Bóg. 

D O K T RY N E R Z Y  I   A M ATO R Z Y 

Mother! to rzecz jasna zupełne ekstremum, najbardziej szalo-
ny, a jednocześnie tandetny proekologiczny filmowy twór, jaki 
powstał w ostatnich latach. Podróż przez różne przytoczone tu 
tytuły i gatunki jak daleko posuniętą i zarazem dziwną ewolu-
cję przeszedł w ciągu ostatnich dekad filmowy proekologiczny 
przekaz. Kiedyś obecność tych wątków częściej związana była 
ze zwracaniem uwagi na różne problemy społeczne. Dziś coraz 
częściej obserwujemy doktrynerskie narracje akcentujące dycho-
tomię dobra natura – zły człowiek. Jak pokazuje jednak przykład 
mother!, szalone doktrynerstwo doprowadzone do granicy prędzej 
wywoła śmiech i irytację, bo głównie takie reakcje wśród widzów 
wywołał film Aronofsky’ego. Inaczej reagowało środowisko arty-
styczne. Tu liberalne elity rodem z Hollywood były podzielone. 
Jedni dostrzegli miałkość produkcji, inni zachwycali się rzekomą 
głębią symbolizmu oferowanego przez reżysera. 

Przewidywania na przyszłość? Raczej pesymistyczne. Nic nie 
wskazuje, by w tej filmowej materii miała pojawić się jakakolwiek 
świeżość. Twórcy z pewnością w kolejnych latach jeszcze bardziej 
namiętnie będą roztaczać przed widzami ekologiczne mądro-
ści. Producenci chętnie będą sięgać po miałkie kino katastroficz-
ne. Ekologia na ekranie jak była w ostatnich latach narzędziem 
naiwnej propagandy lub pretekstem do kiepskiej rozrywki, taką 
też pozostanie. Tym samym przygotujmy się na kolejne takie 
same filmy. I pamiętajmy – jesteśmy źli, a zagłada nastąpi już 
pojutrze… Ω
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EKOLOGIA 
W ISLAMIE

Maciej Jastrzębski
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B O S K I E  D Z I E ŁO, E K W I L I B R I U M  I  J E G O  P OW I E R N I C Y 
Bóg powiedział !كون (Ka wun!) i stało się niebo i ziemia współtwo-
rzące jedną całość (Koran – 21:30). Następnie Bóg rozdzielił je, 
a one, pierwotnie przypominające dym, jęły krzepnąć samoistnie 
i przyjmować formy drzew o koronach rozłożystych jak kosmicz-
ne mgławice, rzek rwących jak Droga Mleczna, gór wysokich jak 
księżyc i oceanów bezdennych jak czerń po zmierzchu. Tak oto 
postępował proces kształtowania się świata w pełnej zgodzie 
z prawami naturalnymi ustanowionymi przez Boga. Po sześciu 
dniach (أيام ayyam), z których każdy był przynajmniej jak 1,000 
ludzkich lat (K. – 22:47), Bóg spoczął na tronie, aby nadzorować 
nieustający proces tworzenia się świata wraz z każdym nowym 
poczętym istnieniem, wraz z każdą eksplozją wulkaniczną, susza-
mi i powodziami. 

Podczas gdy z wody Bóg utworzył wszelkie życie (21:30), czło-
wieka uczynił wyjątkiem, lepiąc go z gliny i jego potomstwo 
z „ekstraktu z marnej wody”. (32:7–9) Pierwszym człowiekiem 
był Adam i żona jego, później nazwana Hawwą (Ewą). A wszyst-
ko, co Bóg stworzył, cała natura ze wszystkimi swymi prawidła-
mi, wszystek istot żywych, było dowodem jego istnienia (16:66, 
41:53, 51:20–21, 88:17–20). 

Zatem natura w rozumieniu totalnym, według wiary muzuł-
mańskiej, przedstawia przede wszystkim wartość symbolicz-
ną. Natura jest symbolem Stwórcy, niezawodnie działa według 
jego prawa i dlatego też stosunek do niej muzułmanina, a przez 
to i muzułmańskiej ekologii, realizuje się równolegle na trzech 
płaszczyznach. Pierwszą z nich jest metafizyka. Wszak natura ilu
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66 przejawia się w doskonałych, wyzbytych wad proporcjach (67:3). 

Jest ona odbiciem własności swego Stwórcy. Interakcja z naturą 
jest więc interakcją z samym Bogiem, z idealnym boskim, a tym 
samym racjonalnym mechanizmem (3:191, 21:16, 38:27). Niektórzy 
muzułmańscy uczeni utrzymują, że środowisko jest niczym inny 
jak Bogiem samym w sobie, gdyż „gdziekolwiek się obrócicie, tam 
jest oblicze Boga!” (2:115) Inni twierdzą, że świat jest całkowicie 
osobny względem Stwórcy, gdyż został on stworzony nie z boskiej 
esencji czy pierwotnej materii, a za sprawą jego rozkazu będącego 
pierwotnym w stosunku do praw natury. 

Bezsprzeczną dla muzułmanów prawdą jest jednak to, że Bóg 
stworzył świat i że w tym świecie jest „wszechobejmujący, wszech-
wiedzący!” (2:115) Dlatego też człowiek i każde inne stworzenie, 
przez sam fakt bytowania, życia, egzystencji, będzie prowadziło 
interakcję z tworem Najwyższego, ze stworzonymi przez niego 
mechanizmami i prawidłami. 

Na płaszczyźnie naturalistycznej, istnienie świata jest dowo-
dem istnienia Boga. Wspomniane już prawa czynią ontologicznie 
nieuniknionym obcowanie z boskim planem. W tym leży wła-
śnie naturalizm muzułmański, że nic nie może istnieć bez woli 
Stwórcy, a natura i środowisko są tego dowodem. W standardo-
wym rozumieniu naturalizmu istnieje wyłącznie rzeczywistość 
materialna (natura), czasoprzestrzenna, bez zewnętrznej racji 
istnienia. Rzeczywistość duchowa albo nie istnieje, albo jest spro-
wadzalna do natury, to jest materii. Naturalizm tłumaczy całość 
zjawisk działaniem praw przyrody. Jakże paradoksalnie, nie jest 
to sprzeczne z nauką muzułmańską, gdyż, powtórzmy jeszcze raz, 
stworzenie świata i stwarzanie go na nowo w każdej chwili jego 
egzystencji, dzieje się za sprawą puszczonych w ruch praw Boga.

I bytowanie człowieka w tym świecie też jest podległe natu-
ralnym prawom z bożym copyrightem. Płaszczyzna ludzka, na 
jakiej człowiek prowadzi interakcję ze stworzeniem, wiąże się 
z jego szczególną rolą jako następcy Adama – osoby, której powie-
rzono pieczę nad dziełem bożym. Zatem ludzie, Wy Drodzy Czy-
telnicy, jak i ja, idąc po linii muzułmańskiego Genesis, jesteśmy 
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67powiernikami produktu boskiej sprawczości, zgodnie z którego 

to produktu prawami musimy postępować, zgodnie z jego zasa-
dami musimy grać. 

Koran, najwyższa instancja prawodawstwa i źródło, do które-
go uciekają się trapieni rozterkami muzułmanie, jasno podaje, 
że „Bóg podporządkował wam (ludziom) to, co jest na ziemi” 
(22:65). Jest wręcz tam podkreślone, że wszystko, co ludzie znajdą 
na ziemi, jest nie tylko im poddane, a wręcz stworzone dla nich 
przez Stwórcę. Oznacza to, że człowiek może czerpać i używać 
zasobów oraz dóbr ziemskich, czerpać z natury i czynić ją sobie 
posłuszną. Jednak to w ręku Najwyższego „jest władza królewska 
nad każdą rzeczą!” (36:83; cf. 2:107, 24:42), samo zaś „stworzenie 
niebios i ziemi jest, z pewnością, czymś większym od stworzenia 
ludzi”. Widzimy przeto, że człowiek jako skończone dzieło jest 
mniej skomplikowany, mniej doniosły, może nawet mniej wyra-
finowany. Śmiertelnik jest więc elementem zbioru, jaki stanowi 
boskie dzieło, nie zaś dziełem osobnym, wyekstrahowanym czy 
niezależnym. Poniekąd obliguje to człowieka do żywienia szacun-
ku dla tego wielkiego dzieła, a jego rolą ujawniającą się i w tejże 
weneracji jest sławienie Boga. 

Przy tym jest człowiek bardziej podobny do innych żywych 
istot niż od nich różny. Wszystkie stworzenia wychwalają Stwórcę 
(22:18), choćby nie czyniły tego w ludzkim narzeczu (17:44, 24:41–
42). Koran wykazuje wysoką dozę inkluzywnego zrozumienia dla 
nieczłowieczych społeczności, które uznaje za takie same jak te 
tworzone przez ludzi (6:38). Co więcej, explicite uznaje zwierzęta, 
inne niż ludzie za zdolne do komunikowania się własną mową 
(27:16). Stworzenia te otrzymują boskie objawienie, dzięki czemu 
mogą realizować swoje szczególne umiejętności. To dzięki Bogu 
pszczoły budują plastry i produkują miód (16:68). Czyniąc to, 
sławią imię Najwyższego, gdyż udowadniają doskonałość natury 
stworzonej na osnowie i działającej dzięki mechanizmom i prawo 
wdrożonym przez Stwórcę. 

Dalej Koran naucza, że ziemia została stworzona dla dobra 
wszystkich żywych istot, nie tylko ludzi (55:10). Można wręcz 
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68 stwierdzić, że sytuacja człowieka jest gorsza od innych żywych 

istot, albowiem ludzki śmiertelnik jako jedyny posiada wolę, co 
czyni go jedynym zwierzęciem odpowiedzialnym za swoje czyny. 

Wielka moc to wielka odpowiedzialność. Będąc gatunkiem 
uprzywilejowanym, tym, któremu Bóg powierzył swoje dzieło, 
ludzie zostaną rozliczeni ze swojego postępowania. „A Bóg nie 
lubi zepsucia” (2:205) i ustami madianickiego proroka Szu’ajba 
mówi „nie rozprzestrzeniajcie zepsucia na ziemi po jej udosko-
naleniu”. Jest to wezwanie do powstrzymania się od niszczenia 
i marnotrawienia natury oraz jej owoców danych człowiekowi 
przez Stwórcę. Wszak mówi on „nie trwońcie! Zaprawdę, Bóg nie 
kocha rozrzutników!” (7:31). 

Koran uczy, że tak jak wszystko w naturze dzieje się za sprawą 
boskiego mechanizmu, tak całe w swej naturze doskonałe środo-
wisko jest utrzymywane w równowadze. Porządek ten dotyczy 
także samego człowieka, gdyż „Bóg wie, co nosi każda żeńska 
istota i o ile kurczą się łona, i o ile się powiększają. Każda rzecz 
posiada u Niego pewną miarę” (13:8, 25:2) czyli działa zgodnie 
z uniwersalnym ekwilibrium. Próba zaburzenia tego porządku 
mogłaby być uznana za sprzeniewierzenie się boskiemu planowi, 
co byłoby sprzeczne z islamem. 

„ Z I E M I A  J E ST  M I  M E C Z E T E M” 

Ta konstatacja i wcześniejsze obserwacje powinny nam już 
naświetlić podstawę aksjologiczną i metafizyczną ekologizmu 
w islamie. Jednak tak jak Koran stanowi raczej źródło ogólnych 
prawideł i repozytorium postaw moralnych, tak nie może być 
on traktowany jako wyczerpujące źródło rozwiązań dla sytu-
acji społeczno-prawnych wynikających między muzułmanami 
a niemuzułmanami. Uzupełnieniem, a właściwie nadbudową nad 
koraniczny fundament jest Tradycja Proroka. Jest to seria uwie-
rzytelnionych przypowieści (حديث hadis) o życiu Muhammada 
i jego najbliższych towarzyszy. Opowieści te różnią się od siebie 
w stopniu autentyczności i stanowią rodzaj kompendium prece-
densów prawnych. 
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69Podaje ono postępowanie Muhammada jako wzór do naśla-

dowania, a tym samym odnosi się do ekologii konkretniej niż 
sam Koran. Znamienne jest, że zesłanie świętego tekstu islamu 
nastąpiło podczas medytacji, jakiej Muhammad oddał się w jaski-
ni Hirze wewnątrz Góry an-Nur, a więc w samotności, na łonie 
natury. W kontekście tego wydarzenia jeden z hadisów przypisuje 
Prorokowi islamu niniejsze słowa: „Ziemia została stworzona dla 
mnie jako meczet (to jest, miejsce kultu) i jako sposób na oczysz-
czenie” (Sahīh Bukhārī 1:331). Metafora jasno narzuca muzułma-
ninowi dbanie o środowisko tak, jak dba o meczet, albowiem tak 
meczet, jak i cały świat są dziełem bożym. 

Jeden z hadisów uczy, że Prorok zakazywał swym towarzy-
szom marnować wodę, nawet podczas rytualnej ablucji niezbędnej 
przed każdą z pięciu obowiązkowych modlitw, jakie muzułmanin 
powinien odbyć każdego dnia. Ponadto, nakazał on by woda służą-
ca do irygacji, nie wykraczała ponad kostkę osoby w niej stojącej. 
Co więcej, woda, tak jak pastwiska i ogień, mają być współdzielone 
przez muzułmanów. Widzimy tutaj ideę dobra wspólnego oraz 
troskę o to, by każdy członek gminy muzułmańskiej (ummy) miał 
zapewniony do nich swobodny dostęp. Zwłaszcza wspólnotowy 
charakter pastwisk brzmi jak interesujący środek prewencyjny 
przeciw akumulacji terenów pastewnych przez możnych na nieko-
rzyść słabszych i uboższych. Idea taka może ograniczać zjawisko 
przepełnienia pastwisk oraz zminimalizować produkcję gazów 
cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla, metan czy tlenek 
azotu. Warto dodać, że współcześnie gazy cieplarniane pocho-
dzenia zwierzęcego stanowią rocznie około sześciu miliardów ton 
wszystkich tego typu zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery.

A skoro już o zwierzętach mowa, to według świadków oraz 
ich relacji poświadczonych w hadisach, Muhammad nakazywał 
szybki i wyrozumiały ubój zwierząt przy pomocy ostrego noża 
(Sahīh Muslim 2:11, 10:739). Na tym nie kończyła się jego wspa-
niałomyślność, albowiem Prorok przykazał, aby nie rzezano zwie-
rzęcia na oczach pozostałych zwierząt z tego samego gatunku. 
Taki dyktat ciekawie nawiązuje do wierzenia, że każdy gatunek 
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70 posiada własny język i stanowi społeczność samą w sobie, która 

na własny sposób sławi Boga. Można zatem stwierdzić, że ubój 
pojedynczego stworzenia nie jest czymś, czym Muhammad, a więc 
i każdy muzułmanin, powinien niepokoić i epatować przed całym 
stadem, czyli zwierzęcą społecznością. 

Prorok nie popierał także znęcania się nad bracią mniejszą. 
Jedna z przypowieści każe wierzyć, że zauważywszy mężczyznę 
podkładającego ogień pod mrowisko, rozkazał „zgaś ten ogień!” 
Abdullah, syn drugiego Kalifa Sprawiedliwego Umara, wyznał 
pewnego razu Muhammadowi, że nie lubił wypalania piętn na 
pyskach zwierząt. Ten odpowiedział mu, że zabrania piętnowa-
nia stworzeń i bicia po pyskach. Co więcej, Prorok zakazał także 
chłostania spętanych zwierząt na śmierć, a także nakazał muzuł-
manom dzielenie się z nimi nadmiarem wody.

Inny hadis przekazuje, że Prorok nakłaniał swych towarzy-
szy, by sadzili drzewa i uprawiali ziemię nie tylko dla ludzi, ale 
i ptaków, oraz wszelkich innych zwierząt (Sahih Bukhari 3:513). 
Szczególnym zaś szacunkiem muzułmanie mają obdarzać palmy, 
albowiem, jak powiedział sam Muhammad „istnieje takie drzewo 
podobne muzułmaninowi w dobroci, a drzewem tym jest drze-
wo palmowe”. Dlatego też palmy wolne były od ciosów toporów 
i innych narzędzi, z wyjątkiem sytuacji, gdy należały do wrogów 
islamu. Wtedy ścinanie palm akceptowano, aczkolwiek Prorok 
czynu takiego nie wymagał. 

S Z A R I AT

Jakich ekologicznych postaw wymagało natomiast prawo muzuł-
mańskie, pleonastycznie zwane w Polsce prawem Szariatu? Otóż 
system ów, opierający się na Koranie, hadisach, rozstrzyganiu 
przez analogię, na opinii znawców prawa i przedislamskich prak-
tyk arabskich oraz perskich, wydziela przestrzeń chronioną pod 
względem prawnym. Na takim terenie, a były to przede wszystkim 
brzegi rzek, nie można było wznosić budowli. W prawie muzuł-
mańskim istnieje też podobna instytucja zwana hima, która wią-
zała się z ochroną drzew oraz zwierzyny. Oba rodzaje praw istnieją 
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71po dziś dzień, acz mają one znacznie zmniejszoną przestrzeń 

oddziaływania i wpływu. 
Niektóre teksty prawne dotyczą dystrybucji wody i ożywia-

nia (احياء ihya) martwych ziem oraz ugorów (موات mawat). Waga 
przypisywana wodzie nie powinna dziwić nikogo będącego pom-
nym na uwarunkowania środowiskowe Półwyspu Arabskiego, 
gdzie powstawały fundamenty prawa muzułmańskiego. Nieco 
lepsza sytuacja miała miejsce w Lewancie, Persji i na południo-
wych wybrzeżach Morza Śródziemnego, gdzie w VIII, IX i X wie-
ku skodyfikowano prawo muzułmańskie, choć nawet tam woda 
przedstawiała szczególną wartość. 

Dlatego też nawraca tutaj przytaczane już w hadisach wezwanie 
do ochrony zwierząt, zwłaszcza udostępniania im wody. „Prawo 
pragnienia” (حق الشرب haqq al-shurb) wręcz zabrania odmawiania 
braci mniejszej wody pitnej. Islamska jurysprudencja doczekała 
się nawet traktatu uważanego przez współczesnych komentato-
rów za „deklarację praw zwierząt”. Autorem tego dzieła był Sułtan 
Uczonych w Koranie, jak zwykli nazywać Abu Muhammada Izzę 
ad-Dina Abdul Aziza bin Abd al-Salama bin Abi al-Qasima bin 
Hassana al-Sulamiego al-Shafi’iego ( أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
لَمي الشافعي  .”jego „koledzy po fachu (  عبد السالم بن أبي القاسم بن حسن السُّ
Ten znany ze swej pobożności trzynastowieczny znawca prawa 
muzułmańskiego uważał za prawnie uzasadnione, by zwierzęta 
były chronione i nieobciążane. Ponadto wymagał, by chroniono 
je przed niebezpieczeństwem, zapewniano im czyste schronienie 
oraz pozwolono na prokreację. 

TO R E B K A  C H E E TO S ÓW  I  I S L A M S K A 
D E K L A R A C J A  WO B E C  Z M I A N  K L I M AT U 

Powyżej przedstawione liczne dowody wskazują, że islam posia-
da potencjał ekologiczny. I dużej mierze na tym potencjale temat 
się kończy. Pomijając fakt, że pośród hadisów znalazłoby się kilka 
zapisów zupełnie sprzecznych z ideą ochrony środowiska, tak jak 
ten ze zbioru Mishkat Al-Masabih nakazujący „zabijać drapieżne 
bestie zawsze i wszędzie, gdzie to tylko możliwe”, to, zdawałoby 
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72 się, kłodą nie do przeskoczenia na drodze do urzeczywistnie-

nia marzenia o eco-friendly w islamie jest albo brak świadomo-
ści muzułmanów na temat proekologicznych praw, zwyczajów 
i postaw, nawet najwyższych autorytetów, zawartych w ich reli-
gii, albo desinteressement uczonych w prawie oraz pedagogów. 
Nie czuję się wystarczająco uprawniony do wydania ostatecznego 
werdyktu w sprawie, kto tu zawinił i winę nadal ponosi. A to, że 
chodząc ulicami Kairu widzi się Egipcjan, od najmłodszych po 
najstarszych wyrzucających torebki po Cheetosach tuż pod wła-
sne nogi, to tylko czubek (jakkolwiek zabawnie to zabrzmi) góry 
lodowej, u której niższych poziomów leży zanieczyszczenie wód 
Nilu, spalanie śmieci etc.

Może nawoływania pewnych muzułmańskich autorytetów, 
aby ogół zwrócił uwagę na niezwykłą, domyślną przynajmniej, 
wrażliwość islamu na sprawy środowiska, nie są tak skąpe, jak 
roślinność na Ar-Rab al-Chali, to jednak jakkolwiek doniosłe by 
nie były, głosy te nikną w ryku zanieczyszczających powietrze 
starych samochodów w Egipcie i równie szkodliwych zupełnie 
nowych odrzutowców z Arabii Saudyjskiej czy Kataru. 

Można wskazać parę przykładów osób starających się o posze-
rzenie proekologicznej mentalności ummy. Taką osobą jest Uth-
man Abd-ar-Rahman Llewellyn – planista saudyjskiej agencji 
rządowej Saudi Wildlife Authority. Już od lat dziewięćdziesiątych 
zeszłego stulecia postuluje on utworzenie islamskiego prawa 
ochrony środowiska, jednak efekty tych działań pozostają nie-
stety niewidoczne.

„Największą trudnością na drodze do utworzenia dyscypli-
ny islamskiego prawa ochrony środowiska jest szeroka wyrwa 
między zawodami związanymi z konserwacją środowiska a tymi 
powiązanymi z prawem muzułmańskim. Źródłem tego rozdarcia 
jest postępująca marginalizacja uczonych w prawie muzułmań-
skim (fakichów), którą obserwujemy w świecie muzułmańskim 
od ponad stulecia. Podczas gdy administracja, zarządzanie, pla-
nistyka i prawodawstwo zostało przejęte przez świecko wykształ-
conych legislatorów, specjalistów i polityków, fakichowie zostali 
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73odizolowani jako profesorowie uniwersyteccy, uczeni i pisarze” 

przekonuje Llewellyn, choć osobiście, jako osoba bywająca w kra-
jach muzułmańskich, wiem, że problem leży w braku edukacji 
zarówno na poziomie podstawowym, jak i braku szeroko zakro-
jonych kampanii ukierunkowanych na dorosłych obywateli. 

Co prawda Llewellyn, wraz z paroma innymi muzułmańskimi 
działaczami, stworzył „Islamską deklarację wobec zmiany klima-
tu” opartą o piękne koraniczne metafory z preambułą, w której 
to autorzy przypominają o tym, jak Bóg nadał środowisku żywot-
ność, jak wszystkie żywe istoty mu służą i sławią jego imię, jak 
ludzie, jako stewardowie, winniśmy służyć Panu, by wyświadczać 
największe dobro sobie nawzajem i wszystkim gatunkom – bożym 
stworzeniom. W deklaracji tej zauważono, że wcześniejsze zmiany 
klimatyczne, zachodzące choćby w końcowym okresie ordowiku 
ery paleozoicznej, doprowadziły do powstania złóż kopalnych, 
których dzisiejsza eksploatacja przyczynia się, o ironio losu, do 
drastycznej w skutkach zmiany klimatycznej. 

Tekst deklaracji unaocznia kryzys z perspektywy muzułmań-
skich wartości, jaki dotyka roli człowieka w boskim planie, istuty, 
który miast być powiernikiem dzieła Stwórcy, staje się przyczyną 
jego zniszczenia i rozkładu, zaburzając „delikatne ekwilibrium 
Ziemi”. „Funkcjonalny klimat, czyste powietrze, regularne pory 
roku” – to wszystko człowiek może zniweczyć, bezrefleksyjnie 
wykorzystując złoża kopalne, przekonują autorzy deklaracji, 
odnosząc się do wzrastającej globalnej konsumpcji i przyrostu 
ludności, a także do wyścigu mocarstw o pozyskiwanie nowych 
złóż skrytych pod polarnymi czapami lodowymi. 

Pragnąc udaremnić ten mroczny scenariusz, sygnatariusze 
deklaracji powołują się na Szczyt klimatyczny ONZ (COP 2015 
w momencie tworzenia dokumentu) i Ramową Konwencję Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Co można uznać za 
budujące, sygnatariusze wzywają bogate w ropę państwa, a więc 
między innymi Arabię Saudyjską i Katar, do zredukowania emisji 
gazów cieplarnianych do zera przed 2050 rokiem. Jednak trzeba 
uczciwie przyznać, że jest to równie budujące, co niewykonalne. 
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74 Deklaracja wymaga od tychże tytanów emisji zmniejszenia kon-

sumpcji tak, aby „biedni tego świata mogli skorzystać z pozosta-
łych jeszcze nieodnawialnych źródeł energii”. Wreszcie niniejsza 
deklaracja wzywa tak osoby prywatne i korporacje do absolutne-
go i stuprocentowego zwrócenia się ku odnawialnym źródłom 
energii. 

Przyznam, że owe wezwania pozostawiają u mnie niesmak bez-
radności. Wezwania idą w przestrzeń. Sygnatariusze nie wskazują 
mechanizmów, za pomocą których mieliby osiągnąć wymierne 
i realistyczne cele. Strona internetowa założonej w Wielkiej Bryta-
nii Islamistycznej Fundacji dla Ekologii i Badań Środowiskowych 
(Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science), 
gdzie znajduje się deklaracja, jest w dużej mierze nieaktualizowa-
na od 2015 roku. Co prawda pojawił się na niej wpis o COVID-19, 
ale sekcja newsów, pozostaje pusta. 

*
Pewną poprawę w podejściu muzułmańskich społeczeństw do 
środowiska można zauważyć w Indonezji. Dziś, i to nie tylko 
w popularnych turystycznych miejscówkach takich jak Bali, moż-
na zauważyć służby oczyszczania miasta zbierające śmieci. Poje-
dynczy aktywiści tacy jak Albert Krui z surferskiego raju Krui 
na południowej Sumatrze zwracają uwagę na negatywny wpływ 
zaśmiecania tak wód, jak i lądu. Jednak nawet jeżeli efektem 
poszerzającej się świadomości jest zbieranie śmieci, to nadal nie 
są one transportowane na wysypiska, bo tych w Indonezji jest 
niewiele. Zanieczyszczenia te utylizowane są najczęściej w ogni-
skach, z których dymy codziennie unoszą do atmosfery dwutlenek 
węgla, dioksyny, furany, metale ciężkie i pył, które przyczyniają 
się do chorób układu oddechowego, nadwyrężają system odpor-
nościowy oraz wykazują właściwości rakotwórcze. 

Podróżując po Indonezji, natknąłem się na Sumatrze na sie-
demdziesięciolatka żyjącego w leśnej samotni – kamiennym ogro-
dzie, który ułożył własnymi rękoma. W ogrodzie żyje, odżywiając 
się tym, co da mu las oraz jego własne uprawy, dość otwarcie 
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75głosząc potrzebę życia w bliskości natury i dbania o środowisko. 

Generuje przy tym niewiele odpadów sztucznych, a jednak te, 
które już wytworzy, pali. W odpowiedzi na pytanie – co z trujący-
mi gazami? Wskazał na otaczające jego samotnię palmy biczowe, 
istotnie zdolne pochłaniać toksyny z powietrza. 

*

Widząc zaniedbania na płaszczyźnie edukacji ekologicznej w kra-
jach muzułmańskich, mogących wszak, jak to zostało powyżej 
udowodnione, odwołać się do autorytetów i kulturowo-religijnych 
wzorców proekologicznego postępowania, należałoby skupić się 
na poszerzeniu świadomości milionów muzułmanów na temat 
ich ogromnego wpływu na środowisko, a także obecności wspo-
mnianych wzorców w islamskim kodzie kulturowym. My zaś, bez 
względu na to, czy jesteśmy muzułmanami, czy nie, powinniśmy 
skupić się na dbaniu o środowisko naturalne wszelkimi możliwy-
mi sposobami. Ω



Krzysztof Bielecki

KRÓLESTWO 
NIEBIESKIE 
JEST 
ZIELONE
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A gdyby właśnie tak powiedzieć: „Królestwo 
Niebieskie jest zielone”? O, święty paradoksie! 
Gdyby ulec twej pokusie? Gdyby urzec się nie tylko 
tym, w co wtajemniczyła mnie mama – a mama 
wtajemniczyła mnie w kolor niebieski – ale 
pójść w nieznane. Pójść owszem we wszystko, co 
niebiańskie, jednak brnąć jednocześnie w zieloność. 
W niebieskość i zieloność Stworzenia! W to i to 
„jednym czasem się posługując”. Jedną miarą rzeczy

Bo cała ta ekologia trąca – jak się zdaje – banałem. Mogą nas śmie-
szyć rozpolitykowane ruchy ekologiczne, ludzie podwieszający się 
gdzieś w koronie drzewa czy zatrzymujący na morzu jakiś tan-
kowca. Patrzymy na to z pewnym pobłażaniem i widzimy w tym 
happening. A happeningu z natury rzeczy nie można traktować 
poważnie. To nie ta forma.

No i nie ta forma, by sam przedmiot debaty świata ze światem 
traktować z całą przynależną tematowi powagą. Równie bana-
lizujący charakter będzie miał widok siedemnastoletniej Grety 
Thunberg przemawiającej na przykład w Davos do możnych tego 
świata, głęboko zafrasowanych tym, co i jak (zwłaszcza jak) mówi 
wrażliwa nastolatka. Tylko niepotrzebnie jakiemuś niemieckie-
mu ekonomiście wymsknie się potem w kuluarach skandaliczne 
pytanie o wykształcenie i doświadczenie przemawiającej, a jej 
rodzice (sic!) przypomną, że jest wagarowiczką.

To nie sprzyja sprawie. To doprawdy nie ratuje świata. Forma 
mija się z treścią, treść niejako podważając.

Może więc zacząć o wszelkich kryzysach i ekologii mówić od 
początku? Snuć nową, odważną opowieść o przyszłości, sięgając 
w przeszłość. Znajdując w niej chrześcijańskie zapatrywanie na 
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78 świat, pełen harmonii i miłosierdzia. Imaginując wręcz sobie, że 

natura świata – z rozbuchaną zielenią, która we wszystko umie 
tchnąć życie – jest samą prawdą, dobrem i pięknem. Że ta ratu-
jąca świat i człowieka triada ma kolor zielony.

Jak więc niebieskość, niebiańskość i niebo trwają i trwają, 
patetyczne i niezłomne, tak zieloność rodzi się, umiera i zmar-
twychwstaje. Co z dwóch aspektów człowieczeństwa, nazwijmy 
je wertykalnym i horyzontalnym, jest człowiekowi bliższe? Zda-
je mi się coraz częściej i dzieje się to w imię nie najzręczniej 
pojmowanego postępu, że zieloność nad niebieskością 
zdobywa przewagę. Człowiek coraz mniej chętnie 
zadziera głowę do góry na rzecz spozierania pod 
nogi. By się nie przewrócił? Nawet nie – by 
zobaczył życie. To życie może być najdrob-
niejsze z drobnych. To może być życie 
iście Rymkiewiczowskie, życie takich 
depozytariuszy tajemnicy jak wiewiór-
ka, jeż, kot, pies, ptak. Jak myśli się, 
coraz rzadziej, o niebie, nie patrząc 
na nie, tak podobnie, tylko że coraz 
częściej, myśli się, choć nie musi 
się ich oglądać, o zwierzętach. Kry-
zys, który wyraził się w 2020 roku 
pandemią, choć mógł czymś innym 
i wcześniej, przyniósł niezauważalne 
na pierwszy rzut oka zainteresowanie 
zwierzętami. One, jak na przykład dzi-
ki czy sarny, stają się w dziejach świata 
przyludzkie. Dziki czy sarny zdobywa-
ją takie pola znaczeniowe i symboliczne, 
o jakich ich przodkowie, pradziki i prasar-
ny mogły tylko pomarzyć. Zatem już nie tylko 
pies, kot, koń, ale i zwierzęta nazywane dzikimi 
zbliżają się do nas. Tworzą nagle zadziwiającą wspól-
notę. Telewizje z przyjemnością pokazują wędrujące, już 
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79nie „grasujące”, przez miasta stada dzików. Lochy z warchlakami, 
które jeszcze nie bywają – jak psy, koty czy konie – celebryckie, 
zaczynają budzić naszą sympatię. Wreszcie dzik zaczyna mieć 
pozytywny PR. Uparłem się akurat na dzika, a nie na wilka, cho-
ciażby, bo dzika trudno pokochać ot tak. Niech moja nieodzowna 
naiwność tłumaczy pewne zachwyty, ale tak czy siak, przystańmy 
na to, że coś w świecie 2020 roku „drgnęło”. Oto zobaczyliśmy, że 
nie tylko my jesteśmy samotni i szukamy innych, ale i zwierzęta 

są samotne. Samotne i biedniejsze od nas, bo głodne, i miło 
by było ciepło o nich pomyśleć. Biedniejsze – idąc za 

św. Franciszkiem – siostry i biedniejsi bracia wolno 
zaczynają zaprzątać nam głowę. Wolno zaczyna-

ją się dzielić swoim życiem. W swej wędrówce 
za pożywieniem, czyli za szczęściem „dzielą 

się uwagami na temat sensu istnienia”. 
Wkradają się cicho w łaski naszego sen-

su. Nie, nie mówią nam „nie zabijaj-
cie nas”, ale bez ulicznych protestów, 
całkiem naturalnie, wymuszają na 
nas prostą refleksję: czy te zwie-
rzęta, czy tę część, ogromną część 
natury musimy zabijać? Zabijać, 
by żyć lepiej? Jeszcze lepiej? Czy 
tę lepszość, aby na pewno musimy 
budować na odbieraniu zwierzętom 
prawa do życia? Czas kryzysu przy-

niósł nomen omen ożywioną dyskusję 
choćby na ten temat. Choćby na temat 

„mięsa”. Więc?
Więc zieloność i pełnokrwiste mięso – 

one stają się na poły ludycznym, na poły ple-
bejskim dyskursem. Wcale nie rozdzierającym 

szat, to jeszcze nie! Jednak już „zasiadającym do 
stołu i otwierającym usta”. Bo być może zaczyna się 

chwiać obowiązujący przez wieki podział na zwierzęta słu-
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80 żące ludziom i zwierzęta służące ludziom do jedzenia. Być może 

zanika powoli zachwyt nad zabijaniem, nad krwią, nad skończo-
nością. I nie chodzi tu ani o zmierzch corridy, ani matadorów, 
którzy za ileś lat będą równie komiczni, co Don Kichot. Jak nie 
chodzi o sielskie obrazy sprawiania wieprzka w filmach Menzla 
według prozy Hrabala i rozkosznych rzeźników, matadorów dnia 
codziennego. Chodzi o życie. O niezabijanie. O „wymazywanie” 
czerwonego. O odwracanie się od krwi. O zgodę na to, by nas 
niosły kolory niebieski i zielony, nawet z przewagą zielonego. 
Z nową religią zielonego. Z wiarą w życie. Z nadzieją na 
życie. Z miłością do życia. Te akty wiary, nadziei 
i miłości będą miały barwę zieloną. Człowieka 
oczaruje zieloność. Człowiek ulegnie natu-
rze. Ulegnie, by nie zginąć. Bo założy, że 
jeśli naturę zniszczy, wytnie Puszczę 
Amazońską, ociepli Antarktydę, wysu-
szy Atlantyk, to zginie. Że ocali go 
troska o naturę, mądre życie pszczół 
i niepoważne życie motyli. Że oca-
li go zmyślne gospodarowanie tym, 
co wokół niego; gospodarowanie 
dobrem. Nie dość na tym – ocali go 
przewidywanie przyszłości. Gdzie 
łaskawe drzewa i ludzkie zwierzę-
ta dzielić będą powszechną radość 
z ziemskiego bytowania. Że ta przy-
kładna wspólnota wyznaczy jasny 
paradygmat nowego istnienia. A  to 
nowe istnienie między niebieskim nie-
bem a zieloną ziemią składać się będzie 
z oddychających nowym powietrzem dni 
i oddychających nową tajemnicą nocy. Przy-
szłe czasy z przyszłymi ludźmi z rozrzewnieniem 
będą wspominać rok 2020, epidemię, która otworzy 
ludziom oczy, i jej skutek uboczny: mocne postanowie-
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81nie poprawy. Mocne postanowienie poprawy świata. Aksjologia 
zejdzie na Ziemię. Jeżeli zielona Puszcza Amazońska, mroźna 
Antarktyda i czysty Atlantyk będą stanowić wartość, to wartość 
będzie stanowił człowiek.

A jednak to, co powyżej, jest podejrzanie idylliczne. Podej-
rzanie idylliczny wydaje się ten zamiar ludzkości; ten klucz, ten 
plan. Ten plan wytrąca z rąk człowieka miecz, kuszę i karabin. 
Ten plan próbuje jakoś człowieka obłaskawić, obejść, udając, 

że człowiek, choć stworzony, załóżmy, do dobra, niekoniecz-
nie dobry pozostaje. Pominąć okrucieństwo, zło i pustkę 

w opowieści o przyszłym świecie jest łatwo. Ale czy 
prawdziwie? Puste ulice miast, puste biura – czy 

nie pokazały świata odchodzącego, na którego 
miejsce nic nie przychodzi? Na którego miej-

sce przychodzi w pustawym domu pusta-
wy człowiek, osamotniony, wystraszony 

przedwczesną śmiercią, zobowiązany 
jedynie do wyjścia od czasu do czasu 
na balkon i machnięcia ręką, by żyją-
cemu policjantowi radośnie pokazać, 
że też żyje. Obrazy epidemii, obra-
zy kryzysu, który dopiero – przy-
puszczam – nadchodzi, były wciąż 
podobne, jakby zastygłe w kwaran-
tannie. Niby martwe, choć żywe. Na 

ile ożywcze – to już kłopot. Eksploro-
wanie pustki bywa złudne i wcale nie 

tak atrakcyjne, jak mogłoby się zdawać. 
Z drugiej strony karmienie życia pocie-

szającymi pejzażami, samymi w  sobie 
pejzażami, nie otworzy przed ludźmi olśnie-

wających perspektyw. Siłą rzeczy, powiedzmy, 
osobliwą siłą rzeczy zabraknie – obok wspomnia-

nych już, gwoli pochwały życia, wiewiórek czy jeży – 
duchów. Nawet w nowej epoce muszą być, jak się wydaje, 
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82 duchy, groby i śmierć. Wszystko opowiedziane nowym, soczystym 

jak ranna trawa językiem. Człowiek bez tajemnic się nie obędzie. 
Niech w zieloności brodzi, niech brodzi, ale z pomarłymi. Niech 
żyje nowym, ale niech pamięta o romantycznym pejzażu Caspara 
Friedricha i „Królu olch” Goethego. Czy umiałby żyć bez nich? 
Moim zdaniem nie. Człowiek bez śmierci żyć nie umie. Człowiek 
bez końca żyć nie umie. Bez katastrofy, bez upadku. Jak miałby się 
znaleźć w zielonej szczęśliwości? No właśnie: nie miałby! Tak mi 
się marzy powiedzieć: nie miałby. Niechby żył, jak chce i jak umie. 
„Chcieć” i „umieć” to różne ścieżki istnienia. Niechby człowiek je 
godził. Śmierć daje życie. Rozkład jest ożywczy. Ruina przynosi 
siłę. To prąd rzeki, prąd życia, prąd losu. Człowiek zielony musi 
się w tym odnaleźć. Samemu sobie nie zapobiegnie.

Kryzys rysuje się cienką kreską. Ona jest wiotka i niepewna. 
Nie zna dnia ani godziny. Tym bym szedł tropem. By powiedzieć, 
że kryzys, upadek czy śmierć są elementami Stworzenia podob-
nie uprawnionymi, co natura zmartwychwstająca, życiodajna, od 
żywiołów wręcz oszalała. Tego Stworzenia możemy nie pojmo-
wać – tak uwikłane jest w sprzeczności. Ono może stać u niezna-
nych Bram. I możemy tego nie wiedzieć. Miło jest wszystkiego 
nie wiedzieć. Przyznajmy. My wiecznie powstający i wiecznie 
obracający się w proch. Po czym znów my, następni, późniejsi, 

inni, jakże inni, znów powstający z prochu i znów 
obracający się w proch. My – pośród świata 

przewlekle chorego. Lubię tę myśl skra-
cać i mówić, że „świat jest przewle-

kły”. Może świat, samemu sobie 
niechętny, znużony, senny, jest 

nieświadomy, że zawsze był 
chory; że bardziej niż w zie-
loności brodził we krwi; że 
jego istotą, istotą świata 
jest przewlekłość i  kry-
zys; że całe jego piękno 
polega na podrywaniu się 
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83do skoku w przepaść i zamieraniu nad otchłanią. A potem oży-
waniu i życiu.

Kolor zielony może uspokoić Królestwo Niebieskie. Stworze-
nie może podpisać z człowiekiem zgniły kompromis. Zgniły – 
bo wszystko gnije i umiera, ale kompromis. Żywioły się uładzą 
i zacznie się o nich mówić jako o życiodajnej sprzeczności. Na 
ratunek przyjdzie – obok psalmu dwudziestego trzeciego i jego 
„zielonych pastwisk” – „zielony konserwatyzm” i mnóstwo innych 
ożywień. Ożywień, olśnień i osłupień, które będą westchnieniem 
i tęsknotą za harmonią, której nigdy nie było i nie będzie.

A którą nieśmiało wyraża coś, co bym nazwał „nanoharmonią” 
Stworzenia. Weźmy filozofię skrzydła motyla, filozofię pancerza 
żuka, filozofię czułków osy. Właśnie filozofię, nie konstrukcję. 
Filozofię i geniusz; geniusz istnienia, poruszania się i obrony. 
Czy motyl podziwia świat? Czy żuk widział człowieka? Czy osę 
cieszy życie?

Motyl, żuk i osa znakomicie opierają się filozoficznym dys-
putom, sami będąc dysputą. Dysputą w soczewce, w oku mikro-
skopu, w oku Opatrzności. Motyl, żuk i osa zdają się intruzami. 
Dziwacznymi głosami w dyskusji. A przecież nie! Zawarły ze świa-
tem pakt o nieagresji, słusznie wierząc w potęgę skrzydełka, pan-
cerzyka i czułków. Skrzydełko, pancerzyk i czułki to wytrawne 
i czułe księgi teologiczne. Od wieków nietykalne. I takie pozosta-
ną. Nadal bez gniewu będą mijać człowieka. A zielone Królestwo 
Niebieskie będzie to obserwować z sekretnym ukontentowaniem.

Bez Królestwa Niebieskiego świat nie ma szans na zieleń, na 
żywe soki i omszałe kamienie. Cokolwiek, jeśli ma być ważne, 
niech będzie trudne. Niech ma swój ciężar. I taki ciężar powinna 
mieć nowa opowieść o Ziemi. Jak uciec przed śmiesznością, przed 
emfazą, przed ideologizacją, przed spowszednieniem, wresz-
cie przed bezdusznością? Życie na Ziemi jest płaskie. Potrzeba 
wywyższeń: trochę umiłowania pokrętnej ziemskości, a nad tym 
nieba gwiaździstego. Wystarczy. Ω



JA
RO

Sł
A

W
 J

A
kU

bO
W

Sk
i /

 h
eJ

Te
R

 
84

HEJTER
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(FRAGMENT)
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HEJTER
Sposób, w  jaki komisarz Roman Kutera prowadził auto 
doprowadzał aspiranta Jacka Siekierskiego do wściekłości. Kutera 
nigdy nie przekraczał dozwolonej prędkości, w ogóle nigdy nie 
łamał żadnych przepisów, nawet tych najbardziej idiotycznych, 
jak nakaz jazdy z pasami bezpieczeństwa. Co komu do tego, co 
robię we własnym samochodzie? Gdy auto prowadził Siekier-
ski, a zdarzało się to niezmiernie rzadko, tylko kiedy Kutera był 
już skrajnie zmęczony, panowało między nimi pełne napięcia 
milczenie. Siekierski nieraz celowo przekraczał przepisy, żeby 
sprowokować Kuterę, który jednak nigdy nie pozwalał sobie na 
słowne reprymendy. Wystarczało mu, że przy najbliższej okazji 
zastępował Siekierskiego za kierownicą, po czym napawał się jego 
wściekłością, znacznie redukując prędkość jazdy. 
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86 Wracali od Artura Niewiadomskiego w milczeniu, obaj wie-

dzieli, że facet kręci i co najmniej ma coś wspólnego ze śmiercią 
tego pedała Rojka. Kuterze nie dawało jednak spokoju, dlaczego 
Niewiadomski opisał wszystko z taką dokładnością w książce, 
która zyskała ogromną popularność. Jasne, wielu przestępców 
podświadomie czy świadomie dąży do tego, żeby trafić przed obli-
cze Temidy, jednak to raczej nie był ten przypadek. 

– On się po prostu bawi. Bawi się, bo jest cholernie znudzo-
nym facetem. Poszedł do tego Rojka też z nudów, a nie dlatego, 
że nie chciał jego komentarzy na fejsbuku. Założę się, że badanie 
wariografem niczego nie wykaże, facet albo zażyje jakieś prochy, 
albo najzwyczajniej wszystko mu wisi i powiewa. 

Kutera mówił to matowym, zmęczonym głosem, wcale nie 
oczekując jakiejkolwiek odpowiedzi. Siekierski jednak poczuł 
ochotę na polemikę.

– Przeceniasz go. To zwykły fiucina, spędza życie za biurkiem, 
opisuje rzeczy, których nie zaznał i prawdopodobnie nigdy nie 
zazna. Zauważyłeś, ile w tej książce opisów dymania? Facet po 
prostu rekompensuje sobie swoje braki. 

– Co nie wyklucza tego, że mógł wysłać Rojka na tamten świat, 
nie tylko w powieści. 

– Szczerze w to wątpię. Przyszedł do niego, pogadali, może tro-
chę posprzeczali, to wszystko. Mówię ci, ten gość nie jest zdolny 
do przemocy. 

– Co w takim razie proponujesz? Zamykamy sprawę?
Siekierski, patrząc na Kuterę, milcząco skinął głową. 
– Za wcześnie. Niech się trochę z nami pomęczy – odparł Kute-

ra. Siekierski zawsze podejrzewał starszego kumpla, że do pracy 
w policji skłoniły go ukryte pokłady sadyzmu. Niewiadomski nie 
był kimś, za kogo można by ręczyć, był prawdę mówiąc uosobie-
niem tego, co Siekierski nienawidził: pasożytem, któremu płacono 
(i to całkiem nieźle) za robienie ludziom wody z mózgu. Niemniej 
jednak nie był to jeszcze powód, żeby wsadzać go za kraty. 
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87– Za rok idę na emeryturę. Chciałbym gościa przymknąć do 

tego czasu – powiedział Kubera tak, jakby planował, co zje na 
obiad. 

Siekierski nic nie odpowiedział. Był śpiący, w domu zamierzał 
zrobić sobie drinka i paść na wyro. A jutro z rana znowu do tyrki, 
po drodze zawieść dzieciaki do szkoły i żonę do pracy. Przymknął 
oczy, pomyślał że ten Niewiadomski jednak całkiem nieźle sobie 
to wszystko wymyślił, żył jak chciał, a zresztą chuj z nim, może 
Kutera ma rację i należy tego szczura wsadzić? Mijali rogatki Byd-
goszczy, Kutera wyraźnie zwolnił, ale drzemiący Siekierski nie 
zwracał na to uwagi. Zatrzymali się pod klockiem Siekierskiego 
na Miedzyniu, aspirant wysiadł, a Kutera pojechał do siebie, na 
Okole. Wszedł do przestronnej, zadbanej i wystrojonej kwiata-
mi doniczkowymi klatki schodowej. Wdrapał się na czwarte pię-
tro, żona Janina oglądała telewizję w pokoju. Kutera pocałował 
ją w czubek głowy, musnęła dłonią jego twarz. Lubił, kiedy tak 
robiła. Minął pokój, który kiedyś należał do ich córki, umył się 
w łazience, po czym wrócił do żony. Opowiedział jej, co go spo-
tkało tego dnia, jak zawsze nie opuszczając niczego. Zapytała, 
dlaczego uważa, że ten pisarz ma coś na sumieniu, skoro żadne 
fakty tego nie potwierdzają. Popatrzył na nią i przez moment 
pomyślał o niej jak o kimś obcym, z kim, nie wiedzieć czemu, żyje 
już trzydzieści pięć lat. 

– To nie było klasyczne zabójstwo, tylko nieumyślne spowo-
dowanie śmierci, to duża różnica, co nie znaczy, że nie powinien 
za to odpowiedzieć. 

– Przecież sam mówiłeś, że sekcja wykazała chorobę serca 
u tego człowieka. 

– Umarł ze strachu. Ten strach został u niego wywołany przez 
Niewiadomskiego. Prawdopodobnie nie tylko słownie, ale też 
czynem. Być może Niewiadomski szarpał się z nim, popchnął 
go, uderzył, a potem wyszedł. W tym momencie serce Rojka nie 
wytrzymało. Jestem pewien, że stoi za tym Niewiadomski. 

Janina tym razem nie odpowiedziała, w telewizji szła powtórka 
konkursu talentów, ocenianych przez znanych ludzi. Zawodnicz-
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88 ki i zawodnicy prześcigali się w wykonywaniu niewiarygodnych 

sztuczek, a jurorzy – w cynicznym ich dyskredytowaniu. 
– Jak możesz oglądać to gówno? – powiedział Kubera.
– Nie używaj przy mnie takich słów – odparła cicho. 
– Przepraszam. Będę się kłaść. 
– Ja też zaraz przyjdę.
Ten wieczór nie odbiegał niczym od wszystkich ich poprzed-

nich wieczorów. Położyli się w obszernym łóżku, Kutera na chwi-
lę przytulił się do żony, chcąc poczuć jej zwiędłe już, choć wciąż 
jeszcze w pewien sposób atrakcyjne ciało. Janina odwzajemni-
ła się delikatnym pocałunkiem, po czym oboje wycofali się na 
swoje połowy łóżka. Od śmierci córki Kutera nie zasypiał bez 
proszków. Janina czasem wspomagała się kieliszkiem koniaku, 
on starał się unikać alkoholu, w swoim życiu wypił go już tyle, 
że wiedział, jak potrafi być zdradliwy. Nigdy nie był uzależnio-
ny, jednak zdarzały się okresy, że picie mocno go dewastowało. 
W końcu żołądek odmówił posłuszeństwa, wrzody, operacja, leka-
rze zabronili alkoholu, choć od czasu do czasu pozwalał sobie na 
szklankę piwa czy dwie. 

Śmierć Lidki przytrafiła im się chyba w najszczęśliwszym okre-
sie ich życia. Janina właśnie rozpoczynała emeryturę po pełnej 
trudów, ale i satysfakcji pracy w zawodzie nauczyciela. Kutera też 
szykował się do przejścia w stan spoczynku. Chcieli cieszyć się 
życiem. Byli dumni z córki, która skończyła prawo na Uniwersyte-
cie Warszawskim, następnie zrobiła aplikację radcowską i znalazła 

świetną pracę w jednej ze stołecznych kancelarii praw-
nych. Przymierzała się do doktoratu, gdy jadąc z Warsza-
wy do Bydgoszczy jej auto wypadło z drogi, dachowało, po 
czym stanęło w płomieniach. Roman Kutera wielokrot-
nie zastanawiał się, czy zginęła od razu, czy też konała 
w męczarniach, trawiona przez ogień. Nigdy nie poznał 

odpowiedzi na to pytanie. Gdy ekipy ratunkowe dotarły na miej-
sce, z auta została kupa spalonej blachy, a zwłoki były całkowicie 
zwęglone. 

pił pan coś? – 
zapytał go 

po wszystkim 
komisarz kutera
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89Janina Kutera na wieść o śmierci córki popadła w otępienie, 

które trwało wiele miesięcy. Nie odzywała się, nie jadła, więc 
musiano ją karmić dożylnie, schudła ponad dwadzieścia kilo. 
Roman Kutera wziął tylko kilka dni wolnego, żeby załatwić for-
malności pogrzebowe. Wszystkim zajął się sam. Po pogrzebie 
zamierzał wrócił do pracy, lecz stan żony był na tyle poważny, 
że musiał wziąć dłuższy urlop, żeby się nią zaopiekować. W koń-
cu Janina powoli zaczęła dochodzić do siebie, choć nie była już 
tą samą radosną, pełną wigoru kobietą, co przed tragedią. Całe 
dnie spędzała przed telewizorem, od czasu do czasu zaglądając 
na cmentarz. Kutera próbował wyjaśnić, dlaczego auto Lidki po 
dachowaniu zapaliło się. Biegli stwierdzili, że to nieszczęśliwy 
wypadek, żadna wada produkcyjna. Rozszczelnienie układu pali-
wowego, iskra, koniec. 

W końcu oboje pogodzili się z faktem, że na ziemi mają tylko 
siebie. Nie było to żadne pocieszenie, wyłącznie konstatacja sta-
nu rzeczy, nie spodziewali się od życia niczego poza, być może, 
jakimiś drobnymi radościami czy smutkami, które ostatecznie 
zbijają się w nieistotną pianę. Planowali kupić działkę za miastem, 
ale w tej sytuacji projekt stał się bezprzedmiotowy. Zamknęli na 
klucz pokój Lidki, Janka wchodziła tam tylko po to, żeby odku-
rzyć. Kutera nie zaglądał nigdy, nie mógł, nie potrafił, bał się, że 
jeśli tam kiedyś wejdzie, ogarnie go rozpacz, z której już nigdy 
się nie dźwignie. 

Niewiadomski stawił się na badanie wariograficzne punktu-
alnie. Był spokojny, choć jego twarz, podkrążone i zaczerwienione 
oczy, zdradzały zmęczenie. Człowiek prowadzący badanie pod-
łączył go do aparatury i zaczął zadawać pytania. Niewiadomski 
odpowiadał niezbyt głośno, ale w żadnym momencie nie dał po 
sobie poznać zaskoczenia czy zdenerwowania. 

– Pił pan coś? – zapytał go po wszystkim komisarz Kutera.
– Tak, wczoraj przed snem. Źle sypiam i czasem lubię się otu-

manić, choć nie zawsze to pomaga. W zasadzie nigdy już nie 
pomaga.
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90 Wyglądało na to, że Niewiadomski nie miał przed nimi nic 

do ukrycia. Był szczery, godny pożałowania albo nawet współ-
czucia, facet po przejściach, człowiek sukcesu, który nie dawał 
mu radości. Posadzić kogoś takiego do pierdla tylko dlatego, że 
kiedyś puściły mu nerwy? To wydawało się pomysłem zbyt per-
wersyjnym, nawet jak na dość perwersyjne usposobienie Kute-
ry. Policjant powziął jednak postanowienie, że doprowadzi tę 
sprawę do końca. I że zrobi to dla ich własnego dobra. Dla siebie, 
bo śledztwo wypełni mu czas do emerytury, która jawiła się jak 
czarna otchłań. I dla Niewiadomskiego, który być może dzięki 
temu przewartościuje swoje życie. 

Badanie zgodnie z przewidywaniami nie wykazało, że Nie-
wiadomski kłamie. Był zawodowcem, kłamstwo weszło mu 
w krew, myślał Kutera, tak jak mnie weszło w krew demaskowa-
nie kłamstwa. 

– Wie pan, komisarzu, nie wykluczam, że mogło być tak, jak 
pan przypuszcza. Ktoś mocno nastraszył tego Rojka, a że tak się 
złożyło, że napisał kilka niepochlebnych komentarzy pod moim 
adresem, podejrzenie padło na mnie. Nie pomyślał pan, że mógł 
to być któryś z moich, hmm, fanów?

– Problem polega na czym innym. Ja po prostu wiem, że pan 
nie mówi mi prawdy. Wiem, ale nie potrafię tego udowodnić. 

Doprowadza mnie to do szaleństwa, ale nie czuję do 
pana antypatii. Nawet pana lubię. Prawdopodobnie na 
pana miejscu zachowałbym się tak samo. 

Artur Niewiadomski odwzajemniał sympatię komi-
sarza do siebie. Kutera wydawał mu się kimś, kto nie 

tyle nie pasuje do zawodu policjanta, co raczej zaprzecza potocz-
nemu wyobrażeniu o tej profesji. Budził respekt, a jednocześnie 
litość. Widać było, że trapi go coś znacznie większego niż pra-
gnienie rozwiązania sprawy. 

– To chyba dobrze, że ma pan pasję, choć nie rozumiem, dla-
czego ktoś taki jak ja może być jej powodem. Jestem zwykłym 
pisarzem, tworzę fikcyjne światy, z tego żyję. To wszystko, nie 
ma w tym żadnej tajemnicy. 

był zawodowcem, 
kłamstwo weszło 

mu w krew
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92 Kutera uśmiechnął się kwaśno. Znał takich jak Niewiadomski 

aż za dobrze. Znał na pamięć wszystkie ich chwyty, wszystkie 
sztuczki. Fałszywa skromność należała do żelaznego repertuaru. 
Jedyne, czego potrzebował, to dowody winy Niewiadomskiego. 
Na razie zarządził inwigilację pisarza. Urządzenia elektroniczne, 
za pomocą których kontaktował się ze światem, były odtąd pod 
stałą kontrolą. Niewiadomski domyślał się, że jest obserwowany, 
jednak ani na jotę nie zmienił swojego trybu życia. Na Facebooku 
śledził drogę życiową swojej byłej żony. Hanna Dębska, z domu 
Malińska, primo voto Niewiadomska, cieszyła się małym syn-
kiem, a macierzyństwo najwyraźniej jej służyło. Zamieszczała 
całe mnóstwo zdjęć prezentujących malucha, siebie z maluchem, 
siebie z mężem bądź z mężem i maluchem. Artur od czasu do 
czasu dawał jej lajka bądź zamieszczał lakoniczny komentarz, 
najczęściej ograniczony do samego emotikonu. Jego życie uległo 
redukcji do serii emotikonów, lajków i komentarzy, które wysyłał 
w świat bez emocji, jak rozbitek na bezludnej wyspie, który wiele 
lat temu stracił nadzieję, że ktoś go odnajdzie. 

Znalazł w Internecie stronę obfitującą w dobrze wykadrowane 
i wysmakowane zdjęcia młodych, ładnych kobiet. Niektóre pre-
zentowały wyłącznie nagie piersi, inne pozwalały sobie na pokaz 

wszystkich wdzięków. Najbardziej lubił zdjęcia ama-
torek, były słabszej jakości, jednak budziły większe 
pożądanie, może przez to, że dziewczyny nie ukrywa-
ły niekiedy niedostatków urody. Tego rodzaju miej-
sca w Internecie odkrywał Niewiadomski stosunkowo 
często, co dostarczało mu sporo radości. Nie dążył do 
zbliżenia z żywymi istotami, nie były mu potrzebne, 

zaprzestał bliższych kontaktów z Eleonorą Tellmann, na prosty-
tutki wybierał się nader rzadko, ograniczał się niemal wyłącznie 
do internetowych portali. Nie pisał w tym czasie niczego. Nie dla-
tego, że nie miał pomysłów, przeciwnie – miał ich pod dostatkiem, 
czuł jednak do pisania ogromny wstręt, wręcz fizyczną niechęć. 

To, co napisał dotąd, było dość solidnym kapitałem, wystar-
czającym, żeby odcinać z niego kupony przez pewien czas. Nowa 

wprawne oko artura 
dostrzegło jednak, że 

pod tkaninami kryje 
się atrakcyjne ciało 

dwudziestokilkulatki
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93władza przejęła telewizję, która zaproponowała Niewiadomskie-

mu prowadzenie cyklicznego programu literackiego. A właści-
wie – współprowadzenie z młodą poetką Agnieszką Płochałą. 
Niewiadomski spotkał się w Warszawie z Robertem Berkowi-
czem, trzydziestolenim brodaczem, który pełnił funkcję szefa 
kanału kulturalnego. Oferta nie przedstawiała się zbyt atrakcyj-
nie finansowo, jednak dyrektor Berkowicz bardzo nalegał, aby to 
właśnie Niewiadomski został prowadzącym program, nazwany 
dość prowokacyjnie „Klub AA” od imion prowadzących. Pomysł 
był taki, że Artur będzie „Mistrzem”, a Agnieszka „Małgorzatą” 
i że będą dyskutować o książkach niekoniecznie z pierwszych 
miejsc rankingów, ale o takich, które z jakichś powodów zosta-
ły przemilczane bądź – w przypadku dawnych tytułów – zapo-
mniane. Po kilkudniowym wahaniu Niewiadomski wyraził zgodę 
i ponownie spotkał się z Berkowiczem, tym razem zjawiła się też 
Agnieszka Płochała. Była wysoką, długowłosą blondynką o nie-
bieskich oczach, od niedawna mieszkała w Warszawie i ubiera-
ła się w kolorowe, powłóczyste tkaniny. Wprawne oko Artura 
dostrzegło jednak, że pod tkaninami kryje się atrakcyjne ciało 
dwudziestokilkulatki. Podczas pierwszego spotkania miał silny 
wzwód, przeprosił na chwilę i poszedł do telewizyjnej toalety. 
Wrócił rozluźniony i przekonany, że prędzej czy później przeleci 
tę małą. Po spotkaniu poszli we trójkę do jednego z modnych klu-
bów, zwanego „Szpulka”, „Szpilka” lub coś w tym rodzaju, Artur 
dokładnie nie pamiętał, niewiele zresztą pamiętał z tego wieczoru. 
Berkowicz pożegnał się dość wcześnie i zostali z Agnieszką sami. 
Dziewczyna koniecznie chciała napić się absyntu, Artur został 
przy dżinie z tonikiem. 

– Widzę po tobie, że jesteś wyposzczony. Chcesz mnie? – zapy-
tała bez ogródek.

– Szybko to idzie – zauważył, na co Agnieszka odparła, że już 
dawno wyzwoliła się ze skrupułów moralnych. 

– Moralność jest częścią gry. Tak jak i niemoralność. Mam 
silną świadomość, że rzeczywistość to tekst, który można ciąć 
i przeklejać, że miłość jest tylko „retoryką miłości”, cierpienie 
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94 „retoryką cierpienia”, a śmierci nie ma. Że życie to gra cytatów, 

w której zwycięża lepiej oczytany. Przy czym gra nie toczy się 
o prawdę, tylko o przyjemność płynącą z faktu, że kontroluje 
się narrację. Mam wrażenie, że istnieje coraz więcej związków 
albo raczej relacji, których motorem jest nihilistyczna estetyzacja 
życia, pojmowanego jako gra w moralność i niemoralność, wier-
ność i niewierność, oraz testowanie w ten sposób granic swojej 
wytrzymałości. Nawet erotyzm wyzuty został z treści, nie tylko 
go odtabuizowano, lecz także pozbawiono spontaniczności i dzi-
kości, młodzi ludzie uprawiają seks z nudy i pragnienia władzy. 
Władzę ma ten, kto jest poza dobrem i złem, poza poczuciem 
wstydu, kto traktuje swoje ciało jak przedmiot.

Popatrzyła na niego przez chwilę i parsknęła śmiechem. Śmia-
ła się ładnie, dźwięcznie. Wyjaśniła, że to nie jej słowa, tylko 
wyczytała je w wywiadzie z pewnym poetą, który zaczynał jako 
nadzieja literatury konserwatywnej, po czym stopniowo przesu-
wał się w stronę tak zwanego dekonstrukcjonizmu. Zadziwiała 
go duża świadomość Agnieszki, jak na jej wiek. Choć z drugiej 
strony, jej pokolenie niejako zostało zmuszone posiadać wyso-
ką świadomość, a raczej nadświadomość. Dorastało w świecie, 
w którym wszystkie wartości, jedna po drugiej, były podawane 
w wątpliwość, kompromitowane, parodiowane, poddawane pasti-
szom i samplowaniu. Przedwcześnie dojrzali dwudziestoparolet-
ni starcy uciekali w cynizm i perfekcjonizm, komponowali swoje 
CV z kolejnych fakultetów, stażów i wymian zagranicznych, zna-
li języki, czuli się obywatelami świata w stopniu nieznanym ich 
starszemu rodzeństwu, nie mówiąc o rodzicach. Często zmieniali 
miejsce pracy i zamieszkania, nieustannie poszukiwali nowych 
doświadczeń, sytuacji, partnerów. Nie wystarczało im podróżo-
wanie, zachłanni w kolekcjonowaniu przygód, dokumentowali 
je na Facebooku i Instagramie. Artur bardzo chciał wierzyć, że 
Agnieszka jest inna, że zdołała zachować w tym generacyjnym 
Armagedonie resztkę autentyzmu. 

– Wracając do twojego pytania – tak, chodzi mi to po głowie – 
powiedział czując ponowny wzrost napięcia seksualnego. Bez 
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95słowa chwyciła go za rękę i zaprowadziła do toalety. Zamknęli 

się od środka, uklękła przed nim, rozpięła mu rozporek i wpraw-
nie się nim zajęła. A po tym, co stało się w toalecie, powiedziała:

– To wszystko. Może jeszcze jakieś inne konfiguracje, ale 
w zasadzie nic więcej nie możemy dla siebie zrobić. 

Trudno nie było przyznać jej racji. Artur, tak jak zawsze po sto-
sunku, czuł dławiącą pustkę i nudę. Miał ochotę jak najszybciej 
zwinąć się, wrócić do siebie, do swoich oswojonych koszmarów. 

Wkrótce jednak dołączyli do nich jej znajomi, wśród których 
była silnie zmaskulinizowana dziewczyna przedstawiająca się 
imieniem Regan, jak ta bohaterka „Egzorcysty”. Dość intensyw-
nie przystawiała się do Agnieszki, która niespecjalnie oponowała. 
Gdy Agnieszka wyjaśniła powód obecności Artura w Warsza-
wie, „Regan” syknęła z nienawiścią, że prawica próbuje odebrać 
ludziom ostatni bastion wolności, jakim jest kultura. Wyjaśniła, 
że kultura z definicji stanowi obszar rebelii, w którym nie ma 
prawa ostać się nic, co oparte jest o tak zwane nieprzemijające 
wartości. Tylko z buntu, przekonywała dziewczyna, tyl-
ko z rebelii wyrasta sztuka, a ta jest prawdziwym funda-
mentem kultury. 

– Wy, prawicowcy, chcecie zmienić kulturę w cmentarz, 
na którym będziecie odprawiać nieustanne msze żałob-
ne, nieustanne stypy i ekshumacje. Jesteście padlino-
żercami, żywicie się trupami, a na nawozie, który z tego 
powstaje, hodujecie resentyment i fobie. Jesteście zapa-
trzeni w romantyzm, Mickiewicza, upiory, strzygi, podczas gdy 
świat zajmuje się dziś zupełnie czym innym. Weźmy na przykład 
napięcia międzykulturowe i międzyreligijne, terroryzm, zmiany 
klimatyczne, prawa zwierząt, prawa roślin. Tego wszystkiego nie 
ma w waszej literaturze. Tchórzliwie uciekacie przed problemami 
współczesności w mitologiczne miazmaty!

Jej małe, ciemne oczka płonęły, grube brwi zmarszczyły się 
nad krótkim, zadartym noskiem. Przypominała podekscytowa-
nego wieprzka. Niewiadomski długo przypatrywał się „Regan”, 
aż ta stwierdziła, że jego milczenie jest dowodem na bezradność 

miał ochotę jak 
najszybciej zwinąć 
się, wrócić do 
siebie, do swoich 
oswojonych 
koszmarów
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96 tak zwanej kultury konserwatywnej. Wtedy Artur zaczął mówić, 

cicho, ale dobitnie: 
Chcę, żeby w letni dzień, w upalny letni dzień przede mną zżę-

to żytni łan, dzwoniących sierpów słyszeć szmer i świerszczów 
szept, i szum, i żeby w oczach mych koszono kąkol w snopie zbóż.

Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień czas kośby dobrych ziół 
i złych i jak od płowych zżętych pól ptactwo się podnosi na żer.

Chcę patrzeć, słyszeć, jaki gwar zielonych złotych much; chcę 
widzieć, słyszeć, tężyć słuch, jak z kwiatów spada kwietny puch, 
jak lęk i groza kosi łan, wśród ciszy pól i gór, w słonecznym blasku 
złotych chmur, na chleb na przyszły rok. Chcę patrzeć, patrzeć, 
tężyć wzrok... i potrącać mogiłę co krok.

Chcę pójść w zaciszny, gęsty bór za skłony sinych gór i patrzeć 
po konarach drzew: od których, z jakich stron słonecznych żarów 
wionie wiew, jak krąży w drzewach żywny sok... i które padną za 
rok... i że niczyich rąk nie zbroczy krew.

– Co to ma być? Wieczór wieszczów? Mnie to nie bierze. Jestem 
na to zbyt świadoma, może zbyt cyniczna, ale to dla mnie nic nie 
znaczy. Nic – powiedziała w natchnieniu „Regan”. Miał ochotę 
rozwalić jej ten świński nosek. Wredna lesba. 

Agnieszka próbowała załagodzić sytuację, zamie-
nić wszystko w żart, ale sprawy poszły już za daleko. 

– Twój cynizm, maleńka, jest żałosny w obliczu 
poezji Wyspiańskiego. Kiedy już przyjdą podrzy-
nać wam gardła, ścinać wasze oświecone głowy, nie 
zostanie wam nic poza tymi wersami, poza wielkimi 
monologami, poza Gustawami i Konradami. Zobaczy-

cie wtedy, w waszej ostatniej godzinie, że to, co uważaliście za 
kulturę, jest kupą łajna, którą wysuszy słońce i rozniesie wiatr. 
Nie mam niestety słów na to, żeby wyrazić moją dla was pogardę. 
Wybieram zatem wyniosłe milczenie. 

„Regan” roześmiała się serdecznie.
– Kapitalne! Skąd ty go wytrzasnęłaś? – zapytała Agnieszkę. 

Naraz piwo ze szklanki Artura chlusnęło w twarz intelektualistki. 
Ryknęła jak zarzynane prosię, rzuciła się na Niewiadomskiego, 

ryknęła jak zarzynane 
prosię, rzuciła się 

na niewiadomskiego, 
który przyjął atak ze 

stoickim spokojem
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97który przyjął atak ze stoickim spokojem, niczym Gandhi, włożył 

całe pokłady cierpliwości w to, żeby nie rozbić szkła na łbie lewacz-
ki. „Regan” została odciągnięta przez pozostałych uczestników 
libacji. Agnieszka miała ambiwalentne odczucia, jednak wygrało 
w niej przywiązanie do zmaskulinizowanej przyjaciółki. Zapro-
wadziła ją do toalety, a Artur Niewiadomski uznał, że dalsze jego 
przebywanie w tym nieprzyjaznym miejscu może doprowadzić do 
eskalacji konfliktu, więc w środku nocy wyszedł na wypełnioną 
gwarnym, pijanym tłumem ulicę. 

Po chwili ktoś chwycił go za ramię, to była Agnieszka, która 
zapytała, czy nie pojedzie z nimi do ich znajomych na imprezkę. 
W tle zamajaczyła obrażona mina Regan, która najwidoczniej 
została jednak udobruchana przez przyjaciółkę, bo nie wykazy-
wała wyraźnych oznak wrogości. Było mu tak wszystko jedno, 
że zgodził się i po kilkunastominutowej jeździe z posępnym tak-
sówkarzem, najpewniej byłym esbekiem, dotarli do kamienicy 
w prawobrzeżnej części męczeńskiego miasta Warszawy. Impre-
za odbywała się na ostatnim piętrze i wkrótce część uczestni-
ków prywatki przeniosła się na dach budynku, skąd rozciągał się 
fantastyczny widok na rozświetlony lewy brzeg stolicy. Nie czuł 
nic do tego miasta, nie czuł nic do tego świata, nie czuł nic poza 
ochotą na alkohol i seks. Otrzymał obie rzeczy w dawce, której 
się nie spodziewał. Ω



Łukasz Kucharczyk

HEJTER 
JAROSŁAWA 
JAKUBOWSKIEGO
CZYLI WIWISEKCJA DUSZY ARTYSTY



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

0
 

99Jarosław Jakubowski przyzwyczaił swych czytelników do nie-
ustannego żonglowania literackimi konwencjami. Wystarczy 
przypomnieć, chociażby słynnego Generała – historyczny dramat 
o niełatwej współczesnej polskiej historii, Rzekę zbrodni – gatun-
kowy amalgamat kryminału i powieści grozy, rozgrywający się 
w pierwszych miesiącach istnienia II Rzeczpospolitej, Oczy pełne 
strachu – zbiór opowiadań grozy, czy też Ojcostych – poemat kon-
tynuujący, zapoczątkowaną przez Tomasza Różyckiego w Dwu-
nastu stacjach, tradycję „współczesnych gier z epopeją”. Gdzie, na 
tak bogatym tle genologicznym, plasuje się więc Hejter? Wydaje 
się, że, w przypadku tej powieści, można mówić o zespoleniu ze 
sobą elementów gatunkowych powieści artystowskiej, kryminału 
i powieści politycznej. Tym razem akcja utworu Jakubowskiego 
krystalizuje się wokół wydarzeń niezbyt odległych – rozpoczyna 
się niedługo przed katastrofą smoleńską, a kończy w roku 2015. 
Głównym bohaterem jest Artur Niewiadomski – związany z krę-
gami prawicowymi ceniony i uznany pisarz. Choć może lepiej 
byłoby interpretować poprzez pryzmat współczesnej kategorii 
antybohatera, w rozumieniu, jakie nadał jej Michał Januszkiewicz: 

Kim jest antybohater? Antybohater nie jest po 
prostu pozbawionym wszelkich zasad łajdakiem czy 
nikczemnikiem. To chyba najważniejsze rozpoznanie 
dotyczące tej postaci. Antybohater uwikłany jest 
najczęściej w konflikty moralne, bywa też, że wywołuje 
niechęć odbiorcy. Z drugiej strony jednak, w równej 
mierze wywołuje również i współczucie. Niekiedy 
przeraża i smuci, z drugiej strony – bawi i śmieszy. 
Z takimi sprzecznościami i kontrastami mamy właśnie 
do czynienia u antybohatera. Antybohater to człowiek, 
który, jeśli ma złe intencje, powoduje dobre skutki. 
Jeśli pragnie dobra – osiąga zło. Im bardziej marzy 
o ideałach, tym większej dokonuje ich kompromitacji – 
i na odwrót. Brak cech heroicznych ujawnia w tym 
przypadku tęsknotę do heroizmu; podważanie 
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ogólnie przyjętych zasad moralnych ukazuje zarazem 
tęsknotę za tymi zasadami. Jako człowiek świadomy 
i samoświadomy antybohater odkrywa jedynie iluzyjność 
czy fikcjonalność porządku społecznego, obnaża jego 
niestabilność, nietrwałość i zakłamanie, a jednocześnie 
przecież – o takim idealnym porządku marzy. Jest 
nihilistą – owszem, ale w sensie rozczarowania, które 
przeżywa wraz z rozpoznaniem, że świat idealny nie 
istnieje. Ale właśnie z tego powodu, paradoksalnie, jest 
również – moralistą.

Artura Niewiadomskiego ciężko jest jednoznacznie „polubić”, 
nawet najbardziej empatycznemu czytelnikowi. Postać jawi się 
mu raczej jako naznaczona sporą dozą niechęci wobec współcze-
snego świata, szczególnie wyraźnie wybrzmiewa to po rozstaniu 
z Hanią – Niewiadomski staje się „Panem Nikt”, człowiekiem bez 
właściwości, pogrążającym się coraz bardziej w nihilizmie i alko-
holu. Z drugiej jednak strony pisarz jest też kontestatorem współ-
czesnego świata – coraz bardziej rozprężonego w rzeczywistości 
„wszechmożliwości”, odrzucającym szeroko pojętą moralność. 
O ile chyba nie można nazwać Niewiadomskiego kryształową 
postacią, to z pewnością jest w nim pragnienie dobra, swego 
rodzaju imperatyw nakazujący ciągłe poszukiwanie tego, co słusz-
ne. Nawet jeśli samo poszukiwanie naznaczone jest często powta-
rzającym się błądzeniem. Utwór wpisuje się tym samym w model 
nowoczesnej powieści-labiryntu, w której świat przedstawiony 
stanowi coś w rodzaju „lasu symboli”, jest niejednorodny, niemoż-
liwy do opisania w prostych kategoriach „czarne i białe”, raczej 
posiada skłonność do rozmywania się w różnych odcieniach sza-
rości. Podobnie rzecz ma się z samą Bydgoszczą, miastem bardzo 
często pojawiającym się w twórczości Jakubowskiego – pisarz 
ukazuje jak jego rodzinne miasto, zmienia się, zapomina o wła-
snych tradycjach i korzeniach. Temu rozliczeniu zostaje podda-
na również Polska, która po transformacji ustrojowej wyraźnie 
podzieliła społeczeństwo na „wygranych” i „przegranych”. 
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Wydaje się, że jeśli chodzi o intertekstualne inspiracje i nawią-
zania, to omawianej powieści patronują trzej autorzy. Przede 
wszystkim wymienić należy Michela Houellebecqa, od które-
go słów „W życiu może zmienić się wszystko, zwłaszcza nic” 
powieść się rozpoczyna. Mam wrażenie, iż autor czerpał rów-
nież z twórczości Johna Irvinga, zwłaszcza jego Świata według 
Garpa. Zarówno Houellebecq, jak i Irving to autorzy dokonujący 
swoistej „wiwisekcji życia” – nie ubarawiający, przedstawiający 
rzeczywistość zobiektywizowaną, nie tyle wartościujący, ile „po 
prostu” opisujący. Należy wliczyć w tę konstelację tropów rów-
nież twórczość Milana Kundery – zresztą nazwisko autora Żartu 
nosi główny antagonista powieści. Hejterowi patronuje Kundera 
w warstwie formalnej, w osobliwej strategii polegającej na łącze-
niu „sztuki i życia” – należy pamiętać, że Hejter to nie tylko tytuł 
powieści Jakubowskiego, to również powieść Niewiadomskiego 
i to właśnie wokół niej oscyluje fabuła utworu. Można nazwać tę 
powieść również „studium człowieka samotnego” – od głównego 
bohatera wciąż odchodzą kolejni ludzie – Hania, ojciec, agentka, 
przyjaciele. Niewiadomski staje się coraz bardziej „odpodmio-
towiony”, problem polega na tym, iż człowiek nie jest w stanie 
funkcjonować jako monada. To nasze relacje z innymi utwierdzają 
nas w poczuciu tożsamości, pozwalają na odnalezienie „funda-
mentów bycia” – zdaje się mówić Jakubowski. 

Warto zwrócić uwagę na to, jak Jakubowski operuje w powie-
ści szeroko rozumianym somatyzmem. Kategoria ciała jest w tej 
powieści niezwykle istotna. Tym samym można uznać, iż utwór 
wpisuje się w nośny ostatnimi czasy „zwrot somatyczny”, jaki 
dokonuje się w naszej rodzimej literaturze. Tematyka cielesna 
tylko na pozór prowadzi ku rozważaniom oscylującym wyłącz-
nie wokół ludzkiego ciała, w istocie jednak wiedzie ku namysłowi 
nad różnicą między tym, co jednostkowe i uniwersalne, sferą bios 
i logos, posiadania i bycia, monadyczności i dialogiczności, tożsa-
mości i inności, fizyczności i literackości. Ciało jest więc w takim 
ujęciu kategorią interpretującą oraz interpretowaną. U swych 
podstaw wynika to przede wszystkim z tego, że antropocentryzm 
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doprowadza niejako do somatyzacji otaczającej człowieka rzeczy-
wistości. Dotyczy ona także sfery językowej, czego przykładem są 
liczne metafory cielesne funkcjonujące w dyskursie publicznym. 
Ciało jest, z jednej strony, interpretacyjnym efektem poglądów 
na temat podmiotu, natury i kultury, jest interpretowane zgod-
nie z panującym światopoglądem, dyskursem naukowym, zasa-
dami epistemologicznymi i filozoficznymi. Z drugiej zaś strony, 
jest objęte ograniczeniami i kształtowane tak, by móc je wpisać 
w konkretne wymogi danej epoki kulturowej1. Powieściowy nar-
rator, w sposób eksplicytny, lub za pomocą mowy pozornie zależ-
nej, dokonuje oglądu cielesności bohaterów. Refleksja dotycząca 
cielesności łączy się zazwyczaj z namysłem nad upływem czasu. 
Oto garść refleksji bohatera: 

Małżeństwo na pewien czas zaspokoiło i uspokoiło 
jego głód seksualny, teraz jednak znowu czuł tęsknotę 
za nowymi ciałami. To nie potrwa już długo, myślał 
z melancholią, dziesięć, może piętnaście lat aktywności, 
a potem uwiąd, nieuchronne staczanie się w starość, 
chorobę, śmierć. Jeśli było coś, czego żałował to to, że 
nie przeleciał Joanny, tej pięknej dziewczyny z dużymi 
piersiami, którą poznał krótko po studiach, gdy zaczynał 
pracę jako reporter sądowy. Mógł ją mieć z łatwością, 
lecz przestraszył się, gdy usłyszał, że samotnie 
wychowuje dziesięcioletniego syna. Oczyma wyobraźni 
widział siebie jako „tatusia”, a przecież chodziło mu 
wyłącznie o jej młode, cudowne ciało. Skończyło się na 
kilku pocałunkach i niezobowiązujących pieszczotach. 
Spotykał ją później sporadycznie, obserwując ze 
smutkiem jak czas poczyna sobie z jej twarzą i całą 
resztą. Gdy widział ją po raz ostatni, krótko przed 
zakończeniem kariery dziennikarskiej, nadal była piękna, 

1 Por. A. Łebkowska, Somapoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2, red. R. Nyc; T. Walas, 
Kraków 2012.
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lecz wyraźnie już naznaczona upływem lat. Skóra jej 
twarzy była lekko obwisła, a piersi, także opadłe ku 
brzuchowi, skrzętnie ukryte pod zapiętą po samą szyję 
bluzką.

Jakubowski nie stroni od scen odważnych, mocno intym-
nych – powieściowe życie zostaje poddane bardzo dokładne-
mu, werystycznemu oglądowi. Można także nazwać Hejtera 
„powieścią -esejem” – podgatunek ten stworzył Tomasz Mann, 
którego Doktor Faustus również się na kartach powieści pojawia. 
Często fabuła przeplatana jest partiami poświęconymi istocie 
sztuki literackiej, metekstami krytycznoliterackimi, czy nawet 
rozważaniami dotyczącymi zagadnień aborcji i metody in vitro. 

Hejter Jarosława Jakubowskiego to powieść trudna, momen-
tami mogąca powodować aż zbyt dużą „immersję” u co wrażliw-
szych czytelników, mocno skupiająca się na momentach klęski 
i samotności, czyli tematach niełatwych i nieprzyjemnych. Można 
by powiedzieć, że traktuje ona nie tyle o losie artysty we współ-
czesnej Polsce, ile o losie współczesnego Polaka, przemierzające-
go labiryntową rzeczywistość XXI wieku. Warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną cechę konstrukcyjną powieści – otóż los Artura 
Niewiadomskiego przedstawia czytelnikowi bezimienny narrator, 
który żyje w przyszłości, pod koniec XXI wieku. Można więc zary-
zykować tezę, że utwór nosi w sobie śladowe elementy literatury 
science fiction, gdyż dowiadujemy się, że w czasach współcze-
snych opowiadającemu świat przypomina coś na kształt dystopii. 
Być może na teren tego gatunku zawędruje w swym następnym 
utworze pisarz? Ω

Jarosław Jakubowski, Hejter, Wydawnictwo Bibliotekarium, 2020. 



W
oj

ci
ec

h 
K

ud
yb

a
(F

R
A

G
M

EN
T)

PU
ŁA

SC
Y



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
10

5

I V

D O  B A RU !

Wśród wieści, które Franciszek przywiózł w Wigilię 
z Warszawy, była i ta, że po Trzech Królach spiskow-
cy zjadą do Lwowa ustalić ostateczną treść aktów 
konfederacji. Józef Pułaski czuł się tak, jakby nie-
spodziewanie otrzymał nowe, lepsze życie. Znów 
tworzył statuty, znów namawiał i żarliwie przekony-
wał. Młodzi, korzystając z kolędowej pory, objeżdża-
li z nowiną o powstaniu podolskie dwory. Lwowskie 
oberże wolał wziąć na siebie. Właśnie szybkim kro-
kiem przeciął ulicę i przystanął na moment, przy-
glądając się czemuś w oddali:

– Tak… Szmulewicz spisał się, jak trzeba… – Becz-
ki wareckiego piwa mu pomogą. Nie ma nic lepszego 
dla zjednania przychylności obywateli…

Nad dachami domów wirował śnieg i wibrowa-
ły gorączkowe myśli. Nie było jeszcze południa, 
a miasto mimo mrozu już drżało od ruchu, migo-
tało setkami szub, kożuszków, kołpaków, czapek 
i kapeluszy. Zaczęły się doroczne kontrakty, więc ze 
wszystkich stron nadciągali więksi i mniejsi pano-
wie gospodarze rozeznać się w cenach i podpisać, 
z tym czy innym kontrahentem, najkorzystniejszą 
umowę. Te obejmowały niemal wszystko – zboże, 
bydło, alkohole, skóry, konie, miody, sukna i Bóg 
wie, co jeszcze. A przecież niejeden przy okazji sta-



W
O

Jc
ie

ch
 k

U
D

yb
A

 /
 P

U
łA

Sc
y 

10
6

rał się o kredyt, ten i ów załatwiał też przy okazji sprawy sądowe. 
Oberże huczały od rozmów nie tylko na tematy gospodarcze.

Ano, po to się tu przyjeżdża… Lwów żyje z tego całą zimę… – 
pomyślał starosta warecki, odwrócił się i odburknął coś wyzywa-
jąco umalowanej jejmościance, która nieoczekiwanie zafalowała 
mu przed oczami bujną piersią, zapraszając do gorącego poko-
iku na górze. Nagle przyłapał się na myśli, że mu w tym Lwowie 
wszystkiego za dużo. Za dużo ulic, za dużo ruchu, za dużo gwaru. 
Idący przed nim szlachcic, nieoczekiwanie zatrzymał się. Pułaski 
prawie wpadł mu na plecy, kiedy tamten zaczął serdeczne pozdra-
wiać jakiegoś dawno niewidzianego kuzyna.

– Pokój ludziom dobrej woli! – westchnął, przepychając się 
pomiędzy dwiema przekupkami, które zawzięcie kłóciły się przed 
straganem z czapkami. Gdy odzyskał trochę więcej przestrzeni, 
chwilę popatrzył na połykaczy ognia i towarzyszącą im grupkę 
wyrostków. Ta wkrótce poderwała się i przefrunęła pod drzewa, 
bo muskularny treser otwarł tam wreszcie swoją budę i klasnął na 
niedźwiedzia, który kiwał się teraz w takt piosenki podchwyconej 
przez gapiów. Austeria była na końcu podwórka, lecz jeszcze jakaś 
babuleńka, skulona w bramie, złapała go za rękaw, wciskając dwie 
pomarańcze. Zapłacił i wszedł wreszcie do środka.

– Czołem Waszmościom! – Stanął w drzwiach i czekał, aż 
oczy przyzwyczają się do półmroku, bo sala była duża, zapełnio-
na ludźmi, wśród których po chwili rozpoznał kilku podolskich 
sąsiadów. Żadna odpowiedź jednak nie padła, bo pod oknem 

dwóch druhów serdecznych zabawiało kompanię ilu-
zjonistycznymi sztuczkami, a wreszcie i strzelaniem 
do celu. Zapach prochu snuł się pod sufitem, a spod 
opadającego obłoczku dymu podniósł się nagle sam 
Jeremiasz Bogacki i wywijając na wszystkie strony prze-
dziurawioną monetą, wołał, że nie ma strzelca nad pana 
Bogdana Hadałę, a on ręczy za to swoją własną głową.

– Piej, Koguciku, piej! – odkrzyknął mu tamten, 
pokazując wszystkim pistolet z rękojeścią rzeźbioną 
na kształt koguciej głowy.

kto godności 
polaka 

w nadchodzącej 
rozprawie 

z moskwicinem 
zechce bronić, 

wsparcie u mnie 
dostanie i żołd 

godziwy
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– Wiwat Hadała i Bogacki! – krzyknął ten i ów, patrząc z podzi-
wem to na monetę, to na obu towarzyszy. Zaraz też kilku posta-
nowiło chwycić zwycięzcę i tryumfalnie obnieść go po sali, gdy 
starosta, który stanął właśnie przy szynku, huknął nagle do 
wszystkich:

– Wiwat zwycięzcom, czołem Waszmościom!
– Pewnie że czołem, a nie zadem, coś mi się widzi! – Bogacki 

rozpoznał głos sąsiada z Czereszeńki i podążył, żeby go powitać.
– Ano, kto bez czoła nie jest, ten i każdemu śmiało w oczy spoj-

rzy, i Rzeczpospolitej pomocy nie odmówi! Powiadam to wam ja, 
warecki starosta! Karczmarzu, piwa dla wszystkich! – Pułaski nie 
bez trudu uwolnił się z objęć kompana, siadając przy pierwszej 
lepszej ławie.

– Wiwat starosta warecki, wiwat Hadała i Bogacki! – pomie-
szane głosy rozległy się teraz za wszystkich stron.

– Piwa dla wszystkich! – zawołał jeszcze raz Pułaski, widząc, że 
Szmulewiczowi wcale się nie śpieszy. Tymczasem z całkiem innej 
strony odezwał się nagle jakiś znajomy głos, choć osoby nikt na 
razie nie mógł dostrzec:

– A co będzie, panie starosto, jeśli nam piwo warszawskie nie 
posmakuje?

– Niech nas Bóg broni przed warszawskim piwem! – obru-
szył się Pułaski. Odebrał od szynkareczki napełniony kufel i cią-
gnął zdecydowanym głosem: – Widzę, że znasz mnie Waszmość 
i wiesz, skądem przybył. A jeśli tak, to musisz też wiedzieć, że 
goryczy i kwasów stołecznego cienkusza wcale nie musimy kosz-
tować! Kto do spółki z Rosjanami nawarzył piwa, ten niech sam 
je wypije! Ja najlepszym, bo wareckim, piwem toast za zdrowie 
Waszmościów wznoszę, bom starosta warecki i każdy, kto god-
ności Polaka w nadchodzącej rozprawie z Moskwicinem zechce 
bronić, wsparcie u mnie dostanie i żołd godziwy!

– Wiwat wolność i wiara! – odkrzyknął ktoś spod okna, sięga-
jąc po nieoczekiwany poczęstunek. 

– Precz z pachołkami Imperatorowej! – zawołał ktoś inny.
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Tajemniczy głos nie dawał jednak za wygraną. Gdy wszyscy 
wypili do dna i zaczęli chwalić, to goryczkę, to chmiel, to ciężkość 
piany, znów odezwał się z ukrycia:

– A dlaczegóż to dla Waszmości warszawskie piwo niedobre?
– Bo rozum odbiera, psuje sumienia oraz długie lata czkawką 

się odbija! – Pułaski napoczął już drugi kufel i z każdym łykiem 
coraz lepiej czuł się w tej wesołej gromadzie.

– Skąd tedy pochodzą jego przykre właściwości? – sekretny 
rozmówca wyraźnie prowokował do coraz śmielszych konceptów. 
Doczekał się tedy szybciej, niż się spodziewał.

– A stąd, że do warszawskiego słodu Repnin z Podoskim szcza-
ją! – wypalił nagle Bogacki.

Po izbie gruchnął śmiech szczery i poczęto łączyć ze sobą ławy 
a niebawem wszyscy siedli naprzeciw siebie, niczym rycerskie 
koło. Ten i ów pobratał się przy tym zaraz ze swym nowym kom-
panem, Pułaski zaś wciąż nie mógł sobie przypomnieć, skąd zna 
ten charakterystyczny tembr głosu?

– A który to z Waszmościów tak mnie indagował? – Rzucił 
okiem po twarzach, ale zobaczył tylko, że każdy rozgląda się 
skonfundowany.

– Jam to był! – Z najciemniejszego kąta sali wysunęła się ciem-
na postać w habicie.

– Jezus, Maria! Toż to ksiądz Marek! – Pan Józef, nie wierząc 
własnym oczom, skoczył uścisnąć rumianego mnicha, którego 
poznał w Barze. Szmer poszedł po kompanii, bo nie było w tam-
tych stronach nikogo, kto nie znałby ojca Jandołowicza, sławne-
go z odwagi kaznodziei, który niejedną już duszę zawrócił znad 
przepaści. Krzepki jegomość, który usiadł był nieopodal starosty, 
poderwał raptownie głowę i wlepiając oczy w karmelitę, począł 
szeptać do ucha sąsiada:

– Miej się przy nim, Waszmość, w wielkiej baczności! Niby 
w żartach powiedział mi kiedyś, że jeśli jeszcze raz rękę na służ-
bę podniosę, to takie terminy na mnie przyjdą, iż do końca życia 
będę wolał mieć ją opuszczoną… Jakoś tak się stało, żem jeszcze 
tego samego dnia pachołka w ucho wyciął. I cóż? Tydzień nie 
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minął, a tak nieszczęśliwie z konia spadłem, żem złamał rękę, 
a zrosła się krzywo. Przy gorszej pogodzie rwie okropnie, dopóki 
jej w dół nie opuszczę…

– Jam też z jego proroctwem się zetknął… – odparł przejęty 
kompanion. – Słabość miałem do młodej żony sąsiada, a ksiądz 
Jandołowicz mi jednego razu powiada: „Bacz, byś za cielęciem 
goniąc, stada wołów nie stracił!”. Czy dasz, Waść, wiarę, że tak 
się stało?! Dwie niedziele nie minęły, a najlepsze stado mego 
bydła opryszkowie uprowadzili, postrzeliwszy jeszcze przy tym 
pastucha!

Brzęk kufli i szklanic ucichł gwałtownie, natomiast szmer roz-
mów narastał. Ciche, żarliwe głosy mieszały się coraz bardziej 
ze sobą, wznosiły się coraz wyżej. Każdy przypominał sobie co 
innego, a niezwykle ważnego: jak to na przykład, że ksiądz Jan-
dołowicz największych panów, w tym samego Franciszka Salezego 
Potockiego, podczas mszy raz i drugi napomniał. Inny 
z kolei pamiętał rozmaite błogosławieństwa, którymi 
ojciec Marek wielu ludzi obdarował, a wszystkie się speł-
niły. Jeszcze któryś zaklinał się na wszystkie świętości, 
że był świadkiem, jak ów mnich Żyda na rozmowę przy-
jął wieczorem i tak długo o Chrystusie mu prawił, aż ten 
nie tylko się nawrócił, ale i księdzem katolickim został.

– A ja w dzień świętego Sylwestra byłem u karmeli-
tów na mszy! – Hadała poderwał się nagle i z błyskiem w oczach 
wołał dalej do wszystkich. – Słyszałem, jak ojciec Marek czytał 
proroctwo świętego Jana i tłumaczył, że ono teraz właśnie się 
spełnia! Na naszych oczach bowiem przygotowano plany ducho-
wej zagłady ojczyzny! „Dzieci, oto ostatnia godzina jest!”, prawił. 
„Antychryst powstał, by odebrać nam zarazem wierność Bogu 
oraz przyrodzoną swobodę!”. A kogo lucyperem dziś zwą, jeśli nie 
owego wszetecznego prymasa Podoskiego, który szykuje zagładę 
Kościoła? Kto chce dziś oddać Polskę pod rosyjskie panowanie, 
jeśli nie książę Repnin? Kto gwałty na najzacniejszych obywate-
lach Rzeczypospolitej dokonuje, jeśli nie rosyjskie wojsko? Prędzej 
mój Kogucik zapieje, niż będę spokojnie na to patrzeć!

a kogo lucyperem 
dziś zwą, jeśli 
nie owego 
wszetecznego 
prymasa 
podoskiego?
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Izba najpierw umilkła, a po chwili zadudniła bojowymi okrzy-
kami. Zwycięski strzelec podniósł tymczasem kufel i wydobył 
z piersi baryton tak piękny i dziarski, że do jego śpiewu natych-
miast dołączyli się inni:

Niesłychana w Polszcze trwoga,
Gdy bez wstydu i bez Boga
Moskal wiele zrobił złego
Za powodem cara swego.

– Niech Waszmości Bóg błogosławi! – ojciec Jandołowicz pod-
niósł i głos, i obie ręce, mając zamiar nieco ostudzić ich rozedrga-
ne dusze. – Wam wszystkim, Panowie, niech nie poskąpi swojej 
łaski. W rzeczy samej taka teraz pora nastała, że w Waszmościów 
rękach już nie tylko wasz własny los spoczywa, ale całej Rzeczpo-
spolitej. Nie rozwodzę się nad ostatnimi nowinami, bośmy wszy-
scy poznali przemoc rosyjskiego wojska i zamiary Imperatorowej. 
Jeśli Rzeczpospolita ma pozostać przy swojej wierze oraz swojej 
wolności, musi ich teraz zbrojną ręką bronić. Cały kraj właśnie 
się budzi, by zrzucić rosyjskie jarzmo!… Wznoszę toast na cześć 
tych, którym nieobojętny jest los ojczyzny i Kościoła!

– I ja tak samo!
– I ja też!
Pomieszane okrzyki wzbiły się pod powałę razem z brzękiem 

szkła, lecz ponad wszystko znów wybił się głos Pułaskiego:
– Wznoszę toast za tych, którzy gotowi są dobyć szabli, aby 

krajowi wolność przywrócić. A gdyby toastu było mało, to bied-
niejszym towarzyszom dołożę grosza na ekwipunek, a wszystkim 
na żołd nie poskąpię.

– Za obrońców Rzeczpospolitej! – przewał mu jakiś gorliwiec, 
ale starosta ciągnął dalej:

– Każdy, kto do nowej konfederacji przystąpi i zostanie zaprzy-
siężony, winien mieć parę koni. Prócz tego pistolety, pałasz, 
a kogo stać będzie, niech ma także pocztowego. Co zaś do pro-
wiantu i furażu, to…
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– A przede wszystkim, żeby mi tam żaden obrazów świętych 
pod pachą nie wiózł, jak to dawniej bywało, bo to niepraktyczne! – 
ojciec Marek wtrącił się z właściwą sobie bezpretensjonalnością, 
budząc powszechną wesołość. – Chcecie osłony od kul i szabel, 
to sprawcie sobie ryngraf z grubej blachy i noście na piersiach! 
Panieneczko, wareckiego dla wszystkich!

***

Młodzi Pułascy jechali tymczasem wzdłuż Dniestru w głąb Podo-
la. Kazimierz pogwizdywał, Antoś żartował z kuzynów i jawnie 
kpił z Błażka, a Franciszek się boczył. Z początku nie wiedzie-
li nawet dlaczego. Bo i cóż z tego, że już w pierwszym dworze, 
który odwiedzili, Kazimierz wprawił w podziw kilku młodych, 
pokazując im parę przemyślnych młyńców szablą? Cóż z tego, że 
Antoś odzywał się w porę i nie w porę, a na ogół niezbyt mądrze 
i natychmiast skupiał na sobie uwagę wszystkich córek tego lub 
innego gospodarza? Cóż z tego, że kuzyni wymieniali z gospoda-
rzami fachowe uwagi o tegorocznych cenach? Można by machnąć 
na to wszystko ręką i robić swoje. Tyle że Franciszek tego właśnie 
nie potrafił: rozgraniczyć, co właściwie jest jego, a co nie jego. 
W miarę upływu czasu z coraz większym pomieszaniem 
zauważał tylko, że oni wszyscy są tu naprawdę u siebie. 
Wszyscy czterej. Gdy szli, gdy sprężyście siadali do stołu, 
gdy robili rejestr ochotników, gdy organizowali prowiant, 
a przede wszystkim: gdy iskrzącym się wzrokiem patrzyli 
pannom w oczy, wydawało się, że płoną jakimś tajem-
nym a pociągającym ogniem. Z rosnącym niepokojem, 
a i goryczą, Franciszek po paru dniach skonstatował, że 
wyraźnie od nich odstaje: ani zagadać z gospodarzami nie umie, 
ani nie potrafi zaimponować ich synom, ani nawet zbałamucić 
córki. Im bardziej starał się nie odstawać od braci, tym bardziej 
robił się nieprzystępny. Czuł to. Nie minął tydzień i wszystko 
go drażniło: głupie żarty Antosia i werwa Kazimierza, niezdar-
ność Błażka i jowialny spokój kuzynów. Męczyły go nieustanne 
biesiady, niekończące się rozmowy o tym samym, ślimaczące się 

chcecie osłony 
od kul i szabel, 
to sprawcie sobie 
ryngraf z grubej 
blachy i noście 
na piersiach!
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ustalanie ekwipunku. W końcu do pasji doprowadzała go zima. 
Wcale się nie zdziwił, że bracia zaczęli go unikać. Na języku ciągle 
miał przecież jad. Przyłapał się na przeczuciu, że jeszcze trochę 
i będzie wybuchał nietajoną złością przy najdrobniejszej okazji. 
Z niewymowną ulgą odebrał od ojca wiadomość, że czasu mało, 
więc powinni się rozdzielić. Postanowił jechać jak najdalej na 
wschód; jakby miał zamiar uciec. Gdyby tylko mógł jakoś pozbyć 
się tego niedojdy… Niestety. Zalecenie starosty było wyraźne: ma 
jechać z Błażkiem. Kiedy obiecał, że spotkają się w Barze, i ruszył 
na Humań, wszyscy odetchnęli. I on, i bracia.

***

Co zaszło po drodze, że całkowicie zmienił swoje zdanie o swo-
im pocztowym? Czy znaczenie miało to, że gdy pierwszego dnia 
w lesie drogę przecięło im stado dzików, Błażek tak barwnie opo-
wiadał o ich osobliwych zwyczajach, że starościc ani się spostrzegł, 
jak zapadł wieczór? A może ważniejsze było gdy we dworze, do 
którego zajechali, gospodyni cierpiała na ból zębów i gotowa 
była chłopca ozłocić, że utłukł dla niej w moździerzu goździków, 

zmieszał z woskiem i wetknął w dziurę, a ból po chwili 
ustał? Może chodziło o jeszcze coś innego? O tysiące nie-
uchwytnych drobiazgów, które wychodzą na jaw dopiero, 
gdy się jedzie we dwójkę kilka dni bez przerwy i można 
sobie nawzajem opowiedzieć niemal całe życie? Koniec 
końców Franciszek sam nie wiedział, kiedy i w jaki spo-
sób zżył się ze swym towarzyszem.

Kto mógł przypuszczać, że on tylko w mieście taki nie-
poradny? – przemknęło mu przez głowę, gdy zatrzymał konia, 
chcąc sprawdzić przyczynę jego nierównego chodu, ale Błażek 
okazał się o szybszy.

– Patrz dobrze! Może cierń wbił za kopyto? – rzucił Franciszek 
szorstko, jakby próbując dodać sobie animuszu.

Śniegi jeszcze leżały wysokie, ale słońce dogrzewało i w powie-
trzu czuło się wilgoć. Na wrzosowisku pod lasem siadło stadko 
cietrzewi. Gdzieś krzyknął ostrzegawczo bażant, ale jak okiem 

w tańcu mieszają 
się ze sobą 

bogactwo i bieda, 
brzydota i piękno, 

miłość i zdrada, 
dobro i zło
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sięgnąć, ani żywej duszy. Samotna i cicha droga ciągnęła się w zło-
tawej bieli aż po daleką wioszczynę.

– To nie cierń, Panie… Wygląda, że nogę na grudzie odbił…
– Co teraz?
– Starczy na oczyszczone kopyto gorzałki nalać i podpalić, a do 

jutra chromać przestanie.
– A u nas ani gorzałki, ani łuczywa… – Starościc nie pytał 

nawet, skąd u chłopaka taka mądrość, bo wiadomo, że z domu. 
W czasie długiej drogi Błażek wyznał, że jego ojciec, choć szla-
chetnie urodzony, własnymi rękami pracował na roli, więc od 
wiosny do jesieni dzieci więcej czasu spędzały ze zwierzętami 
niż z ludźmi.

– Jedź do tej wioski. Dowiedz się, gdzie tu dwór, który mógł-
by nas przyjąć!

Gdy Błażek odjechał, Franciszek zeskoczył z konia, rozprosto-
wał kości, próbował sobie przypomnieć jego nazwisko. Śnieg na 
drodze był twardy, gdzieniegdzie trafiała się oblodzona gruda. 
Szło się lekko i myślało się lekko – na przykład o tym, że w War-
szawie już się zaczął karnawał. Że pod Reduty za kilka godzin 
zaczną podjeżdżać karety, a z nich wysypią się postacie w maskach 
i umizgach. Że taniec obejmie całe miasto, połączy stany i dzielni-
ce, bo wiadomo, że w tańcu łączy się wszystko. W tańcu mieszają 
się ze sobą bogactwo i bieda, brzydota i piękno, miłość i zdrada, 
dobro i zło. W zabawie jest wszystko jedno, czy jesteś Stanisła-
wem Augustem, czy Repninem. Wszystko jedno czy jesteś mądry, 
czy głupi, wszystko jedno czy jesteś bohaterem, czy kanalią. Tyl-
ko na wojnie nie jest wszystko jedno… Dutkiewicz. On nazywa 
się Błażej Dutkiewicz – Starościc Pułaski zobaczył na horyzoncie 
znajomą sylwetkę jeźdźca i przystanął.

– No i czegoś się dowiedział? – zapytał bez ceregieli, kiedy 
podjechał Błażek.

– Ano różnie mówią… – pocztowy zaczął w gębie słowa obra-
cać jak rozżarzone węgle i tak mówił, żeby nic nie powiedzieć. 
Na przykład, że za lasem jest niby niewielki majątek, ale jakiś 
nie za bardzo… Że jest tam gospodarz, ale jakby go nie było… Że 
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pono ma córkę, ale to chyba nie córka… No i w ogóle, że raczej 
nie powinni tam jechać, że może by w zaścianku, może by w jakiej 
stodole?…

– Czyś ty oszalał?! – starościc stracił cierpliwość. – Nie wydzi-
wiaj mi tu, tylko złaź na ziemię. Pójdziesz z moim koniem, a ja 
pojadę na twoim i zobaczę, jak się sprawy mają.

Chłopak odetchnął z wyraźną ulgą, a Pułaski po chwili był już 
między drzewami. Gdy minął zakręt, zobaczył, że nie musi się 
bardzo spieszyć. Las nie był duży. Polana w oddali przechodziła 
w szpaler smukłych wiązów, który zapewne był aleją prowadzą-
cą do dworu. Bardziej niż odległość zaniepokoił go ruch wokół 
kępy łoziny przy strumieniu. Musiała coś ukrywać, bo kręciła się 
nad nią chmura rozmaitych ptaków. Oprócz gilów, wron i wró-
bli, które widzi się co krok, wprawne oko mogło dostrzec też i te, 
które rzadko pojawiają się w podobnym stadku – krogulce czy 
jastrzębie. Franciszkowi wydało się nawet, że między gałązkami 
mignął mu orlik.

– Ki czort? – Przeszedł do stępa, a zapatrzywszy się na ten 
niezwykły ptasi sejmik, nie spostrzegł, że potrącił czapką gałąź, 
która podejrzanie pochylała się nad drogą.

– Do licha! – krzyknął, bo ów konar poderwał się nagle w górę, 
a na głowę starościca spadła siatka na ptaki, z której ten próbował 
się teraz gorączkowo wyplątać.

– Nie szarp się, ptaszku… – Z kępy łozin wychynął niespodzie-
wanie siwowłosy jegomość i przystawił mu do skroni lufę króci-
cy.– Lepiej zmów, Tatarzynie, pacierz za swoją duszę…

Błażek tymczasem wlókł się smętny i mamrocząc pod nosem, 
przeklinał los pocztowego. Bo i co miał powtórzyć z tego, co usły-
szał w wiosce? Czy to, że we dworze chyba sam czart harce po 
nocach wyprawia? Czy to, że pan tego gospodarstwa po tym, 
jak mu hajdamacy ongiś żonę zabili, duszę diabłu oddał i teraz 
nie ludźmi, lecz ptactwem się otacza? Że mowę ptaków rozumie 
i naśladuje, słowem, że to… czarownik? A może to, że jego córka 
jeszcze gorsza od niego, bo za mężczyznę się przebiera, z dwoma 
Kozakami za bary chwyta, więc nie wiadomo nawet, jak straszny 
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urok może rzucić? Powiedzieć to wszystko źle, ale nie powiedzieć 
jeszcze gorzej, bo oto po dobrej woli pchają się w czeluść piekiel-
ną, z której może nie będzie już ratunku…

– Tfu, na psa urok! – splunął głośno, bo przypomniał sobie jesz-
cze, jak go przestrzegano, że ta familia czarowników nieraz tego 
lub onego podróżnego specjalnie na nocleg zaprosiła, ale żaden 
nie wrócił. Chyba że… w jakiej ptasiej postaci. – Matko Przenaj-
świętsza… – westchnął poruszony, bo przez głowę przemknęła 
mu przykra konstatacja: „Starościc zostanie sokołem albo i orłem, 
a ja… najwyżej dudkiem”.

Nagły żal ścisnął Błażkowi gardło, byłyby może i resztki rozu-
mu z głowy mu wyparł, gdyby zza zakrętu nie wyłonił się nagle 
widok Pana Pułaskiego w sidłach czarownika.

– Bij, kto w Boga wierzy! – Niewiele myśląc, sięgnął do olstra 
po pistolet, wypalił, i zaraz uskoczył za szeroki pień dębu. Trafić 
z tej odległości nie mógł. Huk i jazgot ptasi, jakie się podniosły, 
wystarczyły jednak, żeby starościc wyrwał się staremu i wnet 
skrępował go niczym snop późnego żyta.

– Ładnie to tak posłańca konfederacji krócicą witać? – spytał.
– Tatarzyna, ścigam Tatarzyna…  – rzekł starzec, oczami 

wywrócił i opowiedział o swej ptasiej drużynie, z którą wyruszył 
właśnie chorążego tatarskiego pochwycić. Ten bowiem umyślił 
sobie, iż córkę jego zbisurmani, a do takiej hańby przecież dopu-
ścić się nie godzi.

– Nie troskaj się już, Waszmość, o niego. Wczoraj doścignąłem 
go w polu i w pojedynku raniłem. Dowodem tego mój koń, który 
nadmiernie zgoniony, kopyto na grudzie odbił i waszej 
pomocy potrzebuje! – Franciszek zakręcił wąsa i zaczął 
opowiadać, jak to od dawna tropił z pocztowym owego 
bisurmana, bo na sumieniu ma on wiele przestępstw. 
A widząc, że jego więzień żadnego niebezpieczeństwa 
nie przedstawia, przeciął powrozy i przyjrzał mu się bacznie. 
Na pierwszy rzut oka trudno było jego szlacheckiemu strojowi 
cokolwiek zarzucić. Boty miał porządne i portki, a kontusz pod-
bity kunami lśnił wspaniale. Głowa tylko odstawała od całości – 

skrępował go 
niczym snop 
późnego żyta
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niepodgolona, omotana pasmami długich, siwych włosów, spod 
których jeszcze zwieszała się biała broda, przydając całej postaci 
niesamowitości i grozy. Nagle z tej to właśnie głowy świst się 
wydobył, ostry niczym krzyk orła, a nad ich głowami rzeczywiście 
orlik zakołował, a po chwili usiadł na ramieniu pana. Za orlikiem 
nadleciały zaraz dwa sokoły oraz krogulec, a za nimi kotłowała 
się jeszcze bezładna zgraja pomniejszego ptactwa.

– A bywaj mi tu, Janie, bywaj, Jaremo, bywaj, Czarniecki! – Na 
długiej rękawicy starca siedziały teraz dwa ptaki, a drugie dwa 
na ramionach. Wolną ręką pokazał im swego nowego towarzy-
sza i rzekł z namaszczeniem: – Poznajcie rycerza, który naszego 
wroga tropił. Wobec czego nieprędko ów bisurman do nas powró-
ci. I ja też wybawcę naszego i przyjaciela muszę bliżej poznać…

– Jestem Franciszek Pułaski. Werbuję ochotników do konfe-
deracji przeciw rosyjskim gwałtom. Może i u was znajdzie się jaki 
Kozak, do wojaczki w obronie ojczyzny gotowy?

– Przeciw gwałtom, powiadasz… Jest u mnie dwóch, bom ich 
onegdaj od śmierci zratował: Hryć stary, a Iwan młody. Ruszyli-
byśmy wszyscy, nawet ja z moją drużyną, lecz jedynaczki muszę 
pilnować…

– Jak Was zwą? – Franciszek uznał, że najlepiej będzie zmie-
nić temat.

– Różnie… Niektóre rzeczy to i wstyd powtarzać, ale przeważ-
nie Domin Wojsławski, bom na chrzcie dostał na imię Dominik.

– Pomniejsi rycerze z Waszmościowej drużyny też sławne imio-
na noszą?

– Ci? – Domin obrzucił prędkim spojrzeniem gromadkę ćwier-
kającą mu nad głową i roześmiał się w głos. – Nie, ci ani imion 
nie mają, ani do rycerstwa nie należą… Za mali. To kuglarze, bła-
zny, muzykanci i dworski fraucymer. Na wiosnę gonią po świecie, 
dają przedstawienia po rozmaitych dworach. Dopiero jesienią 
wracają…

– Córka Waszmości… – Franciszek już miał na końcu języka 
pytanie, ale powściągnął się, by nie okazać się wścibskim. Las 
rzedniał, w oddali widać już było zabudowania. Błażek przybliżył 
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się chyłkiem i spoglądając na ostatnie przyleśne zarośla, szepnął 
drżącym głosem:

– Teraz najlepsza okazja. Sztylet prosto w serce, ciało w krza-
ki, a później jeszcze osinowym kołkiem poprawić, żeby go magia 
całkiem opuściła…

– Czyś ty do reszty rozum stracił? – starościc wzdrygnął się, 
jakby ktoś mu rzucił śniegu za koszulę. – Nie widzisz, że to człek 
strasznie doświadczony i dlatego na umyśle słaby? Chorego dobi-
jać, tak ci twój honor podpowiada?

Chłopiec zawstydził się, ale w oczach miał pełno strachu.
– Masz – rzekł starościc. – Włóż ten obrazek Pani Berdyczow-

skiej pod czapkę, a żaden czar nie będzie się ciebie imał.
– Niech Bóg jaśnie pana na ziemi i w niebie nagrodzi! – Bła-

żek tak się ucieszył, jakby mu ktoś życie ludzkie przywrócił. Nie 
minęły dwa pacierze, a żywo rozprawiał z ptasznikiem o sokol-
nictwie, aż nagle skończyła się aleja i weszli do bramy, za którą 
widać było ludzi kręcących się po obejściu.

– A bywaj mi tu, Jarema, bywaj, Czarniecki! – Pan Domin znów 
zaczął gwizdać i przywoływać swoją czeredę, która zdążyła się 
już rozpierzchnąć po przydrożnych drzewach. Franciszek tym-
czasem aż oparł się o bramę, nie mogąc się nadziwić widowi-

sku, które rozgrywało się właśnie przed gankiem. Stały 
tam bowiem stołeczki różnej wysokości oraz długie 
żerdzie na sztorc wbite w ziemię i grubo okręcone sło-
mą. Pomiędzy nimi uwijał się zaś niewielki, lecz bardzo 
gibki wojak w dość wąskich szarawarach, kurtce podbi-
tej barankiem i sukiennej czapce. Właściwie to nawet 

nie uwijał się, lecz skocznie tańczył, kręcąc szablą wyrafinowane 
młyńce i zadając słomianym wrogom śmiertelne rany.

– A może miałbyś, Waść, ochotę z prawdziwym rycerzem się 
potykać?! – zawołał Pułaski i od razu pożałował, że wpierw nie 
pomyślał.

– Toż to moja Halszka! – krzyknął za jego plecami Wojsławski.
– Wybacz, Waćpanna… – starościc warecki czuł, że rumieniec 

zżera mu policzki, kończyny przestają być posłuszne, a głowa robi 

halszka zdawała 
się kręcić 

młyńce dwa razy 
szybciej niż on
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się pusta niby stodoła na przednówku. Stali teraz naprzeciw sie-
bie. Ulżyło mu, gdy spostrzegł, że ona też ma rumiane policzki. 
Pewnie od ćwiczeń… – zdążył pomyśleć, zanim zsunęła czapkę, 
rozsypując po ramionach włosy, w których świecił ogień.

– Z daleka… Waćpanna w tym stroju… Nie chciałem… – bąkał 
jak dziecko przyłapane na kradzieży jabłek.

– Tak, tak… Wszyscy tak mówią – zaśmiała się Halszka, nie 
mając zamiaru ani go pogrążać, ani ułatwiać mu zadania. – Skąd, 
Waść, przybywasz i co Was sprowadza?

– Franciszek Pułaski – Starościc ocknął się i zrozumiał, że 
w  karygodny sposób uchybił etykiecie. Zaczął tłumaczyć, że 
z Warszawy, że werbują wojska konfederackie, że koń nogę odbił 
na grudzie, że…

– A z tym potykaniem co będzie? – przerwała mu, szorstko 
przerywając akurat w tym momencie, gdy miał mówić o jej ojcu.

– Jakim potykaniem?
– Takem myślała. Bałamut z Waszmości i tyle…
– Ja? – Starościc poczuł, że znów traci grunt pod nogami, 

i dopiero po chwili kłopotliwego milczenia przypomniał sobie 
swoje pierwsze słowa. – Jeszcze zobaczymy, kto tu bałamut! Ja 
słowa dotrzymuję! Niech się okaże, kto rycerz, a kto tylko ryce-
rza udaje! – Zaczął zdzierać z siebie podróżną kurtkę, jakby gwał-
towne ruchy miały mu pomóc odzyskać utraconą pewność siebie. 
Niemłody Kozak, do którego wołano Hryć, przyniósł tymczasem 
ćwiczebne szable.

– Allez! – Panna natarła z taką werwą, że musiał uskoczyć, bo 
nie potrafił zbić wszystkich cięć. Jak się okazało, był to dopiero 
początek. Nie pomogło, że chytrze ciskał jej pod nogi stołki i żer-
dzie. Nie pomagały też inne fortele, których nauczył go Kazimierz. 
Żałował teraz, że przez ostatnie dni nie ćwiczył z pocztowym, ku 
pożytkowi kondycji ich obu. Halszka zdawała się kręcić młyńce 
dwa razy szybciej niż on, a jej cięcia wychodziły ze wszystkich 
stron niemal jednocześnie. Spróbował ataku, ale nadział się na 
taką kontrę, że musiał się zasłonić chochołem. Spróbował ude-
rzyć z nagłym obrotem, ale panna nie tylko sparowała cios, ale 
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jeszcze haniebnie spłazowała mu pośladki. Tego było już za wiele! 
Skoczył, zbierając całą energię, a ona jakby tylko na to czekała. 
Wywinęła się niby rysica, a on poleciał wprost na studnię i bez-
radnie zawisł na cembrowinie.

– Wystarczy. Tak długo jeszcze żaden mi w naszej Dominówce 
nie dotrzymał. Masz mój szacunek, zapraszam na wieczerzę. – 
Panna Wojsławska ruszyła w stronę dworu, a za nią ojciec, który 
o czymś rozmawiał z domowymi Kozakami. Pułaski natomiast 
poczuł gwałtowną chęć przetrzepania pod byle pretekstem skóry 
pocztowemu. Ten przezornie stał jednakowoż daleko, oczy wbijał 
w ziemię i tylko mamrotał, ale tak, żeby starościc słyszał:

– Tu już Pani Berdyczowska nie pomoże… Na taką czarodziej-
kę tylko Częstochowska… Tylko Matka Częstochowska, jak mi 
Bóg miły…

– Żywy ogień! – Franciszek włożył nagle głowę do wiadra, jakby 
chciał ją ugasić. Niespodziewanie zaczął się śmiać sam z siebie, 
wycierając twarz rękawem koszuli. – Od jutra zaczniemy u niej 
pobierać lekcje fechtunku…

– Jezusie, Maryjo… – jęknął Błażek. – Lepiej mi już chyba 
będzie zostać dudkiem i odfrunąć, gdzie pieprz rośnie…

Już wtedy bowiem do pocztowego zaczęło docierać, że ludzie 
we wsi pewnie mieli rację, mówiąc, jakoby nikt z owego dworu nie 
wyszedł, nie nabrawszy uprzednio ptasiego charakteru. A i póź-
niej też miał powody, żeby tak myśleć. Zaraz zresztą następnego 
dnia, gdy on, Błażej Dutkiewicz, rad nie rad musiał ćwiczyć z Hal-
szką, Pan Pułaski rzekł mu, że lata z szablą właśnie jak dudek – 
ruchem falistym i niezdarnym, choć zwrotnym. Starościc nie 
wiedział chyba, jak bardzo on sam się zmienił. Wojsławski słusz-
nie nazywał go teraz nie inaczej niż sokołem, bo Pan Franciszek 
pierś miał teraz wypukłą, głowę zadzierzystą, ruchy sprężyste 
i prędkie, a wzrok pełen żaru. Cóż to mogło być, jeśli nie jakieś 
tajemne uroki, których istoty człek pospolity nie powinien nawet 
dociekać? Ledwie siedli owego pierwszego, wtorkowego dnia do 
wieczerzy, a Panu Pułaskiemu już głowa zaczęła chodzić prędki-
mi rzutami – właśnie jak drapieżnemu ptakowi – bynajmniej nie 
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za Hryciem czy Iwanem, którzy chciwie wypytywali go o wojnę 
z Rosją, lecz zawsze tam, gdzie znajdowała się Halszka. Pewnie 
że zawiesić na niej oko było teraz przyjemnie, bo suknię miała 
bardzo piękną i figurę kształtną, a nade wszystko włosy zalotnie 
rozpuszczone, które mieniły się przy świecach rozmaitymi bły-
skami. Tyle, że on, żołnierz pocztowy, wiele podobnych kobiet 
już widział, ale żadnej nie zamieniłby za córkę Józefa Pułaskie-
go – bez różnicy którą.

Długo więc mógłby opowiadać o tym, jakich to starościc nabrał 
cech sokoła. Przede wszystkim więc owej słynnej popędliwości, 
która sprawia, że ten ptak, goniąc za zdobyczą, wyzbywa się wszel-
kiej przytomności, tak iż nieraz w pościgu za gołębiem potrafi 
wpaść do sypialnej izby, a zdarzało się nawet, że do piekarskie-
go pieca. Już drugiego dnia Pan Pułaski na koniu za gołąbeczką 
bowiem gdzieś popędził i wypada wątpić, że werbował po drodze 
nowych ochotników, bo ani Iwanowi, ani Hryciowi nic o konfede-
racji słowa nie rzekł. Dzięki staraniom obu Kozaków koń 
szybko wydobrzał. Niby więc mogli wracać do Baru, jak 
przyrzekli, ale właśnie nie mogli, bo Franciszek dosko-
nalił się w szermierce z Halszką. Jeszcze musieli ćwiczyć 
się w nagłych szarżach na łąkach, chować po stodołach 
i brogach siana, a wreszcie piechotą po sadzie gonić i pod 
drzewami całować. Można było pomyśleć, że gałązek 
na gniazdko szukają, lecz przecież tęgi mróz panował 
jeszcze na świecie. Czy ona opowiadała mu, skąd u jej ojca myśl 
o prześladującym ich Tatarzynie? Czy mówiła o hajdamakach, 
którzy zabili ich matkę? A on – czy mówił jej, jaką wojnę zaczy-
na? Czy opowiadał, że jego ojciec pod zastaw swych podolskich 
majątków napożyczał pieniędzy, gdzie się tylko dało, a teraz for-
muje za nie wojskowe oddziały? A przede wszystkim: skąd on, 
zwykły pocztowy, miałby wiedzieć takie rzeczy… Dudkiem był 
i dudkiem zostanie.

Panna Wojsławska w sobotę odprowadziła ich aż do lasu, a na 
czerwonych policzkach miała łzy, które błyszczały jak rubiny.

suknię miała 
bardzo piękną 
i figurę kształtną, 
a nade wszystko 
włosy zalotnie 
rozpuszczone



W
O

Jc
ie

ch
 k

U
D

yb
A

 /
 P

U
łA

Sc
y 

12
2

– Czekaj tu na mnie – powiedział Pan Franciszek. – Choćby 
cały świat ogniem się zapalił, to przyjadę.

– Przyjedź… – Halszka wcisnęła mu w dłoń obrazek Najświęt-
szej Panny Berdyczowskiej i później nic już nie mówili. Kopyta 
końskie skrzypnęły tylko na śniegu i rozległ się szum. Z oddali 
nadleciała zmieszana chmura ptaków. Krążyła przez chwilę nad 
nimi, a wraz z nią ledwie słyszalne wołanie:

– A  bywaj mi tu, Janie Sobieski, bywaj, Jaremo, bywaj, 
Czarniecki!

***

Czar Dominówki okazał się trwały. Franciszek Pułaski dostał 
skrzydeł. Już nie wlekli się, jak przedtem, ale śmigali z miejsca 
na miejsce, jak jastrzębie. Już nie marudzili z nosami przy ziemi, 
ale wzbili się wysoko, bo starościc sformował niewielką kompanię 
i wraz z nią kołował teraz nad pograniczem podolsko-bracław-
skim, wyławiając ze szlacheckich domów pojedynczych rycerzy, 
a z magnackich milicji – całe chorągwie. Im bardziej bali się gospo-
darze, że sąsiedzi przezwą ich domakami1, tym chętniej wysyłali 
do konfederacji kogoś z otoczenia dworu. Im bardziej wstyd było 
magnatom, że będą przed biedniejszymi od siebie świecić ocza-
mi, tym chętniej powierzali panu Pułaskiemu swych Kozaków, 
a potrafili dołożyć nawet kilka armat. Dobrze wiedziano już, ile 
podolskich połaci objechał starosta warecki, a ile jego synowie, 
bo wieści rozchodziły się lotem błyskawicy. Najnowsza spośród 
nich była taka, że właściciel Baru, Kasper Lubomirski, generał 
wojsk carskich, posłał do ambasady rosyjskiej gońca, donosząc 
o nadzwyczajnej koncentracji wojsk w pobliżu miasta.

***

Okolica drżała od tupotu koni. Szła wiosna. Choć jeszcze nie 
skończył się luty, srogie mrozy nagle ustały. Nadszedł południowy 

1 Dosłownie: domator. Określenie hańbiące dla ówczesnego szlachcica, oznaczające oso-
bę niezdatną do życia obywatelskiego, tzn. do zaangażowanego w sprawy publiczne.
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wiatr, od którego w południe topiły się wysokie śniegi. Wieczora-
mi Bar błyskał w dal setkami płomyków, pohukiwał wielojęzycz-
nymi okrzykami, a w dzień tętnił krokami tysięcy nóg, brzęczał 
szablami, dźwięczał setkami głosów. Franciszek rozlokował swo-
ich ochotników i szedł przez miasto, wszędzie rozpytując o Anto-
niego, który podobno miał dla niego ważną wiadomość od ojca. 
Rozglądał się przy tym nie bez zdumienia, bo takiego cudaczne-
go wojska jeszcze nie widział. Owszem, trafiali się tu porządnie 
wyglądający żołnierze z chorągwi do niedawna jeszcze podległych 
królowi, ale prym w oberżach wiedli ci, co lada pałasz pradziada 
zerwali z makaty na ścianie i już lecieli razem z panami sąsiada-
mi. To oni perorowali teraz głośno, że wojny raczej nie będzie, bo 
cesarz chrześcijański do tego nie dopuści, bo protest warszawskie-
go nuncjusza, bo król Francji, bo potężny Turczyn zaraz nastraszy 
Moskwę. W największej austerii pojawiła się też inna wersja. Tu 
pancerni towarzysze naliczyli już sto tysięcy obywateli powo-
łanych pod broń i wieścili nieuchronne zwycięstwo. Franciszek 
nieopodal okna dostrzegł brata i zdobył się na śmiały koncept:

– Chodź, córka szynkarza chce ci coś wyznać!
– Estera? – Antoni z trudem trzymał się na nogach, ale pode-

rwał się zza stołu i pozwolił poprowadzić ku wyjściu. – Gdzie ona?
– Tutaj! – Świeżo upieczony regimantarz pchnął młodego 

w zaspę i zanim ten się ocknął, natarł mu twarz śniegiem.
– Ja ci pokażę Esterę… Gdzie masz list od ojca? – zasapał.
– Puszszszczaj – wymamrotał tamten. Wyprostował się, poszu-

kał pisma i chyba trochę wytrzeźwiał, bo nagle zawołał 
z przejęciem: – Chcą cię wysłać z poselstwem do chana 
krymskiego!

– Na Krym mogę jechać choćby jutro! – Franciszek nie-
cierpliwie wyszarpnął list z ręki niefortunnego doręczy-
ciela. Przez moment czytał łapczywie, a później nagle stał 
się serdeczny. – Nie miej mi za złe. Nic nie wiem o córce 
szynkarza, a dla ciebie, asesorze, też byłoby chyba lepiej, 
żebyś nie wiedział…

pancerni 
towarzysze 
naliczyli już sto 
tysięcy obywateli 
powołanych pod 
broń i wieścili 
nieuchronne 
zwycięstwo
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– Czemu myślisz, że wiem?… – Antoni zrobił zdziwioną minę 
i próbując sobie dodać trochę animuszu, wyszarpnął szablę i jął 
zadawać nią ciosy wyimaginowanym przeciwnikom. Franciszek 
roześmiał się i byłby go skarcił za dziecinadę, gdyby nie fakt, że 
młody radził sobie całkiem chwacko.

– No, no. Wystarczy. Żołnierz już z ciebie całą gębą. I dobrze, 
bo czas na figle się skończył…

Zaczęli rozmawiać o tym, jak zmieniło się ich życie od warszaw-
skich czasów i jak są teraz daleko od dawnych, beztroskich dni. 
Nawet nie zauważyli, że wyszli za miasto. Zmierzch już dawno 
zapadł, kałuże nad drodze zamarzły. Zza gęstych chmur raz po 
raz błyskał księżyc. Szli na skraju lasu, ślizgając się i co chwilę 
tracąc równowagę, ale raczej ich to bawiło, niż troskało, bo raz 
po raz któryś wybuchał gromkim śmiechem.

– A pamiętasz, jakeśmy w tamtym roku dzika z Walczykiewi-
czami upolowali? – Franciszek szedł pierwszy i uśmiechnął się 
szeroko, ale za jego plecami odezwało się tylko milczenie. Obej-
rzał się i stanął jak wryty: Antoni gdzieś się podział. Wołał przez 
chwilę, ale odpowiedziała mu cisza.

– Koniec wygłupów! Wracam! – Zrobił kilka kroków, 
po chwili stanął i zaczął nasłuchiwać. Przez moment 
wydało mu się, że jedna z kęp łozin poruszyła się ina-
czej niż inne.

– Nie mam ochoty na twoje żarty. Zobaczymy się 
jutro! – Ruszył pewnym krokiem w stronę miasta, ale 

po chwili skoczył za kępę brzóz i skurczony, zaczął okrążać miej-
sce, w którym, jak mu się wydawało, coś się poruszyło. Zostało 
mu może ze dwadzieścia kroków, gdy ktoś wypalił z pistoletu. 
Mierzył w serce, bo Franciszek wiele razy opowiadał później, jak 
mu medalik z wizerunkiem Pani Berdyczowskiej, darowany przez 
Halszkę, życie ocalił, przyjmując na siebie kulę. Tymczasem jed-
nak upadł do rowu i odpowiedział strzałem. Usłyszał przeciągły 
jęk i długi interwał ciszy. Krzyknął na Antoniego, a gdy ten odpo-
wiedział mu jakimś nieartykułowanym dźwiękiem, zaczął czołgać 
się w jego stronę. Kiedy ich zobaczył – domyślił się wszystkiego. 

zostało mu może 
ze dwadzieścia 

kroków, gdy ktoś 
wypalił z pistoletu
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Antoni, ogłuszony widocznie najpierw przez Rosjanina, odzyskał 
przytomność i próbował właśnie wyswobodzić się z knebla oraz 
więzów. Rosyjski żołnierz natomiast usilnie tamował krew, która 
obficie szła z przestrzelonej tętnicy na udzie. Kiedy go dopadli, 
nie próbował nawet stawiać oporu.

– Ktoś ty? Gadaj! – Opatrzyli go, związali i usadzili na mchu 
pod zbutwiałym pniem olchy.

– Wołkow. Nie ubijcie. Ja prostoj sołdat. Kazali pojechać, wziąć 
języka, to pojechał…

– Kto kazał?
– Ukaz dał gienierał Krecztenikow.
– Więc Kreczetnikow się tu szykuje? – Antoni przystawił szty-

let pod gardło Rosjanina, jakby chciał się zrehabilitować za to, że 
tak łatwo dał mu się przedtem sponiewierać.

– Na wojnu w karnawalie? Nigdy w swiecie! Oni wsie na bałach! 
Karnawał okonczitʹsia, wytrziezwiejut i dopiero wtedy pridut…

Niebo nagle zrobiło się pogodne. Postanowili iść w stronę mia-
sta, ale wolno, bo jeniec osłabł z upływu krwi, a może i ze strachu.

– Dostanie celę w klasztorze i poczeka na sąd – Franciszek moc-
niej podparł ramię szpiega, bo mu się zdało, że ten zaraz upad-
nie. Bar był blisko, a on myślał już nie o nim, ale o swej drodze 
na Krym – przez Dominówkę, bo jakże by inaczej… Ω



Jarosław Jakubowski
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Wstaję rano i patrzę na chmury
jak puchate sterowce płynące na 
powietrzu.
I tak jest dobrze.

Siedzę i patrzę, i piję kawę, a do kawy
wypalam papierosa.
I tak jest dobrze. 

Ogród po nocnym deszczu jest ciężki 
i pociemniały,
a gałęzie jabłoni poruszają się bardzo 
leniwie.
I tak jest dobrze.

Nie wiem czy pisanie tego wiersza ma 
sens, ale cieszy mnie
stawianie liter na kremowych kartkach 
notatnika z żółtą okładką.
I tak jest dobrze.

Za chwilę przerwę pisanie, żeby zrobić 
drugą kawę
i wypalić drugiego papierosa.
I tak jest dobrze.

Czytam, bardzo powoli, listy Vincenta 
do Theo,
i to jest jak pójście z kimś dopiero co 
spotkanym
w ciemną aleję lasu.
I tak jest dobrze.
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Nie rozumiem dlaczego z oczu płyną mi strugi łez,
kiedy słucham „My Sweet Lord” George’a Harrisona,
zwłaszcza przy słowach „I really want to see You”.
I tak jest dobrze.

Ten wiersz nie powstaje po to, żeby się podobać, 
ale i tak uważam, że jest piękny.
I tak jest dobrze.

Zastanawiam się nad cienką linią graniczną
między normalnością i szaleństwem,
między wzlatywaniem a upadaniem.
I tak jest dobrze.

Wczoraj spojrzałem na moją twarz w lustrze
i stwierdziłem, że przemijanie jest przykre.
I tak jest dobrze.

Są jednak przykrości większe niż przemijanie,
na przykład złe obsadzenie w życiu.
I tak jest dobrze.

Nie powinno się myśleć o takich sprawach,
kiedy ma się tyle do zrobienia w ogrodzie.
I tak jest dobrze.

Może poślę ten wiersz Januszowi Drzewuckiemu
z „Twórczości” i on go przeczyta, a potem
napisze, że mu się podoba albo że mu się nie 
podoba.
I tak jest dobrze. K
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Mógłbym go też pokazać paru innym kolegom,
bo po co trzymać nowe wiersze w ukryciu.
I tak jest dobrze. 

Tak, czas na drugą kawę i drugiego papierosa.
I tak jest dobrze.

George Harrison był największym poetą
wśród Beatlesów i największym Beatlesem
wśród poetów.
I tak jest dobrze.

Zawsze miałem wrażenie, że trochę nie pasuje
do pozostałej trójki, nawet nie dlatego, że był poetą. 
Myślę, że chodziło mu o coś więcej niż muzyka. 
I tak jest dobrze.

Chmury płyną dziwnie powoli jak na te podmuchy
wiatru tu, na dole. Może steruje nimi inny 
mechanizm?
I tak jest dobrze.

Na ulicy coraz więcej aut, ludzie jadą po jedzenie,
picie i po inne sprawy. W każdym aucie człowiek,
który po coś jedzie.
I tak jest dobrze.

Wczoraj skończyłem pisać sztukę teatralną,
pisałem ją dwa miesiące. Spędziłem wiele miesięcy
na pisaniu. Ktoś mógłby powiedzieć: strata czasu.
I tak jest dobrze.

Kiedy piszę, nie robię tych wszystkich rzeczy,
które mógłbym zrobić, gdybym nie pisał.
I tak jest dobrze.

K
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Z drugiej strony to niedobrze, bo może wtedy
mógłbym zrobić coś bardziej pożytecznego?
I tak jest dobrze.

Dni są podobne do siebie, ale zawsze jest coś,
co odróżnia jeden od drugiego. I to coś to chyba
każdy następny przeżyty dzień.
I tak jest dobrze.

Słońce świeci mi teraz w twarz, ale co chwilę
chowa się za chmurę.
I tak jest dobrze.

Na początku korespondencji Vincent zasypywał 
Theo cytatami z Biblii. Nie uszło to uwadze 
autorce
wstępu z 1964 roku.
I tak jest dobrze.

W 1964 roku Chrystus miał taką samą Twarz,
jak teraz i na samym początku.
I tak jest dobrze.

Znam wielu ludzi o wyczyszczonych życiorysach,
którzy głoszą własne ewangelie według zasad
dialektyki dziejów.
I tak jest dobrze.

Czy ktoś, kto świadomie służył złu, zasługuje
na mój szacunek, nawet jeśli dziś przedstawia się
jako strażnik dobra? Tak tylko pytam.
I tak jest dobrze.J



Właściwie to nie pytam „tak tylko”, tylko
po to, żeby lepiej zrozumieć ludzi
o wyczyszczonych życiorysach.
I tak jest dobrze.

Słońce grzeje całkiem mocno. Wiatr trochę ustał.
Na chwilę zniknęły auta. Słychać ptaki.
I tak jest dobrze.

Janusz Drzewucki z „Twórczości” odrzucił mi
niedawno kilka nowych wierszy. Miał do tego prawo,
w końcu jest redaktorem „Twórczości”.
I tak jest dobrze.

Chociaż wierszy piszę teraz bardzo mało, kilka
na rok. 
I tak jest dobrze.

Lepsze to niż ogłosić światu, że nic się już nie napisze,
po czym ogłosić kolejny tomik, oczywiście 
z nowymi wierszami. Ale można i tak.
I tak jest dobrze.

Może zresztą poślę ten wiersz Krzysztofowi 
Kuczkowskiemu
z „Toposu”, chociaż nie chcę stawiać go w niezręcznej
sytuacji, gdyby musiał jednak odmówić.
I tak jest dobrze.

Te „strugi łez” były prawdziwe, nie wymyślone,
ale teraz już oczy są suche. Z mokrymi ciężko pisać.
I tak jest dobrze. E
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Kawa wystygła, trzeciej na razie nie 
będzie.
I tak jest dobrze.

Mam jeszcze czas na trzecią.
I tak jest dobrze.

A może jednak niedobrze? Ale też tak 
macie czy tylko
ja tak mam? Nie, na pewno macie. 
Albo nie. 
I tak jest dobrze.

Ranek mija nieodwołalnie, słońce 
wznosi się
ponad rozłożystą leszczynę.
I tak jest dobrze.

Chciałbym, żeby moje pisanie pomogło 
chociaż
jednemu człowiekowi. Paru rzeczy, 
które napisałem,
dziś bym nie napisał. 
I tak jest dobrze. 

Ale chyba musiałem je napisać, żeby 
teraz 
się za nie wstydzić.
I tak jest dobrze.

Nikt nie jest jednolity.
I tak jest dobrze.

Składamy się z piękna i brzydoty, ale 
piękno
może być wewnętrznie brzydkie, 
a brzydota
w głębi piękna.
I tak jest dobrze.

Dlaczego zakładam, że mam być 
akceptowany?
Z wychowania czy wewnętrznej 
potrzeby? 
Nie wiem.
I tak jest dobrze.

Ale to chyba niedobrze, kiedy potrzeba 
akceptacji 
jest większa niż dobre samopoczucie.
I tak jest dobrze.

Dzień tymczasem urósł. Chmury 
zgęstniały.
Auta suną i hałasują.
I tak jest dobrze.

Do ogrodu przyszła żaba. To znaczy 
przykicała.
Albo wręcz spadła z nieba. Pies ma 
używanie.
I tak jest dobrze.

A kot siedzi w oknie i patrzy na psa i na 
żabę.
I tak jest dobrze.



Ten wiersz nie prowadzi do niczego.
I tak jest dobrze.

Dlaczego dobrze? Wiersz musi do czegoś zmierzać 
jak samochód. A nie może sobie po prostu 
być
i spokojnie rdzewieć?
I tak jest dobrze.

Żaba czmychnęła w winobluszcz.
Pies nie odpuszcza. Kot patrzy.
I tak jest dobrze.

Wypiłem trzecią kawę. Małą. Kolejny papieros.
Ziemia w ogrodzie grząska, nie będę grabił.
I tak jest dobrze.

Niech trochę przeschnie, będzie łatwiej grabić.
Ale może spadnie deszcz.
I tak jest dobrze.

Pewien krytyk nazwiskiem Krzak napisał,
że trudniej stworzyć komedię niż dramat
egzystencjalny.
I tak jest dobrze.

Powinien to udowodnić czy wystarczy, że tak napisał
i mam wierzyć mu na słowo? A może w ogóle
się tym nie zajmować?
I tak jest dobrze.

Konkurs na dramat wygrała historia o hiszpańskiej
komunistce oraz historia o polskich katolikach
skonfrontowanych z problematyką uchodźców.
I tak jest dobrze.
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Chociaż gdyby wzięli moją historię 
o trzech wędrowcach,
którzy znajdują ratunek u ostatniej 
ludzkiej rodziny,
to świat nie doznałby uszczerbku. 
Może nawet by się ucieszył.
I tak jest dobrze.

Biorę udział w konkursach, bo 
potrzebuję pieniędzy.
Pieniądze są po to, żeby kupować 
rzeczy i usługi.
I tak jest dobrze.

Skoro ktoś chce płacić za sztuki 
o komunistach
i zaściankowych katolikach, to musi 
być jakiś powód.
I tak jest dobrze.

Ale to płaci państwo, nazywane 
przez autorów tych sztuk
państwem faszystowskim.
I tak jest dobrze.

Rzucam psu sznurek, a pies za nim 
goni.
Albo trzymam wysoko, a pies 
próbuje do niego doskoczyć.
To jest zabawa w konkursy 
literackie.
I tak jest dobrze.
D
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Tylko że ja do rzucania sznurka nie mieszam
ministerstwa kultury.
I tak jest dobrze.

Nie jestem zgorzkniały. Może trochę.
A może nawet mam prawo być zgorzkniałym.
I tak jest dobrze.

Nawet mojemu psu w końcu nudzi się zabawa
sznurkiem.
I tak jest dobrze.

Od sznurka mam brudne ręce.
Ręce pań i panów od konkursów są zawsze 
czyste.
I tak jest dobrze.

Nie mam ambicji, żeby zmieniać system,
bo system to prawo wielkich liczb.
A ja jestem pojedynczy.
I tak jest dobrze.

Ale też niepowtarzalny i jak tylko zechcę,
stworzę sobie system własny.
Tylko mi się nie chce.
I tak jest dobrze.

Chyba że systemem nazwiemy robienie, 
dzień po dniu,
swego.
I tak jest dobrze.

Nagroda i tak jest jedna, w niebie.
I tak jest dobrze.

O
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Ziemskie nagrody tracą znaczenie, choćbyśmy 
mieli
w garści wszystkie kapituły.
I tak jest dobrze.

Niektórzy ludzie stają się po prostu źli
i trzeba to zwyczajnie przyjąć do wiadomości.
I tak jest dobrze.

Mógłbym tu podać nazwiska, ale po co?
I tak jest dobrze.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
I tak jest dobrze.

Współczesna literatura polska…
Znam kilku pisarzy, reszta udaje.
I tak jest dobrze.

Teatr to dramat, ale nieprzedstawiony.
I tak jest dobrze.

W zasadzie to niedobrze, ale przecież można
przepisywać Niemców, Francuzów i Anglików.
I tak jest dobrze.

Turniej garbusów stał się zapasami w kisielu.
Uczestnicy noszą majtki z logotypami redakcji 
i partii.
I tak jest dobrze.

Są też tacy, którzy nie stają się źli,
tylko układni.
I tak jest dobrze.

O
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Lista nazwisk byłaby długa, temat
na osobny utwór.
I tak jest dobrze.

Jeśli was nudzę, nic na to nie poradzę,
przestańcie mnie czytać 
w którymkolwiek miejscu.
I tak jest dobrze.

Albowiem czyta się zawsze „za” albo 
„przeciw”,
nie ma innej opcji.
I tak jest dobrze.

Wyobrażam sobie Janusza 
Drzewuckiego
z „Twórczości” jak to czyta i jest to 
widok
ze wszech miar wspaniały.
I tak jest dobrze.

Wyobrażam też sobie Krzysztofa 
Kuczkowskiego
z „Toposu” jak to czyta i trochę się boję,
bo w końcu w jakimś sensie to mój 
ojciec,
a ojca należy się bać.
I tak jest dobrze. 

Niepostrzeżenie zrobiło się 
popołudnie,
w lesie oznaczyłem kilka roślin. 
Wciąż się dziwię, że każda ma nazwę.
I tak jest dobrze.

Próbowałem grabić, ale nadal glina.
I tak jest dobrze.

W łazience wyobrażałem sobie,
jak będą mnie wspominać dzieci po 
mojej śmierci.
I tak jest dobrze.

Vincent nieustannie pisze Theo o Bogu,
marzy żeby zostać pastorem, trochę 
rysuje.
I tak jest dobrze.

Ale głowa mu pęka nad grubymi 
księgami,
a jeszcze ta łacina i greka. Jak ja go 
rozumiem.
I tak jest dobrze.

Czyż nie zostajemy ostatecznie tym, 
czym
mieliśmy zostać? Nawet jeśli przez całe 
życie żałujemy,
że nie zostaliśmy czymś innym. 
I tak jest dobrze. 

Czubek świerku jasnozielony, jeszcze 
w słońcu,
ale od dołu podjada go cień.
I tak jest dobrze.

To był zwyczajny, dobry dzień i jest
za co dziękować.
I tak jest dobrze.
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Pod wieczór się rozpogodziło.
Ptaki kwilą gdzieś w powietrzu,
dziecko bawi się za płotem.
I tak jest dobrze.

Umiem cieszyć się z małych rzeczy, 
chociaż radość potrafi być samotna,
a nawet pełna rozpaczy.
I tak jest dobrze.

Żona zapytała co się dzisiaj ze mną 
dzieje.
Zgodnie z prawą odparłem: nie 
wiem.
I tak jest dobrze.

Jak zwykle miałem położyć się 
wcześnie
i położyłem się późno.
Pomodliłem się i zasnąłem. A dziś 
znowu wstałem.
I tak jest dobrze.

Potem zapomniałem o tym wierszu,
aż Jerzy Kopański z „Frondy”, 
a nawet „Frondy Lux”
zapytał czy czegoś nie mam.
Odpowiedziałem, że mam. 
I tak jest dobrze. 

Koronowo, czerwiec/lipiec 2020R ZE
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W swoim Woyzecku Piotr Cieplak upomina 
się o człowieczeństwo w świecie, w którym 
nawet śmierć nie bywa już romantyczna

Nie zaskoczył mnie Piotr Cieplak tym, że zamierza wystawić Woy-
zecka Georga Büchnera. Ten zapowiadający naturalizm, nieukoń-
czony dramat z 1837 r. niesie z sobą pytania tak przecież oczywiste 
dla teatru tego reżysera. O ostateczny cel ziemskiego bytowania, 
o sens cierpienia, i w końcu pytanie zadawane stanowczo, choć 
nie krzykiem, którego Cieplak zawsze unikał jak ognia. O to, gdzie 

Przemysław Skrzydelski

PRZEKLĘTE 
MIEJSCE
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tak naprawdę jest ten, którego obecność chcielibyśmy wyczuwać 
w najtrudniejszych momentach. Nie brzmi to pretensjonalnie, bo 
chyba główny problem w polskim teatrze ostatniej dekady tkwi 
w tym, że twórcy już dawno przestali dostrzegać, co realnie nur-
tuje wymagającego widza, jaka jest skala jego dociekań i czego 
oczekuje od sceny. A wydaje się, że odpowiedź jest niezmienna: 
tego, czego nie jest w stanie pojąć za pomocą żadnych innych niż 
teatr intelektualnych narzędzi. 

I wydaje się też, że Cieplak należy do kurczącej się grupy reży-
serów, dla których najgorsze, co można zrobić w przestrzeni 
teatru, to tracić czas na doraźne błahostki i rozmieniać narrację 
na publicystyczne wykrzykniki. A Woyzeck to również szczęśli-
wie jego powrót do metafizyki i tematów egzystencjalnych po 
serii realizacji w Teatrze Narodowym, które były bardziej zabawą 
w pokazywanie polskiej rzeczywistości w krzywym zwierciadle, 
jak komediowi Ułani (2018) Jarosława Marka Rymkiewicza.

Przy pierwszej lekturze dramat Büchnera dla większości czy-
telników może się okazać jednym z najsmutniejszych tekstów 
dla teatru w jego historii. I to natychmiastowe wrażenie jest 
w zasadzie prawdziwe; dopiero po kolejnym odczytaniu w ogóle 
da się w nim odnaleźć cień nadziei. Bo Woyzeck to jedna z wielu 
podjętych w światowej dramaturgii, zwłaszcza XX wieku, prób 
zmierzenia się z fascynującym konfliktem między kul-
turą a naturą. Idąc dalej – między potrzebą metafizyki, 
a tyranią instynktów. O ile ta pierwsza dotyczy bardziej 
sfery indywidualnej każdego z nas i trudno powiedzieć, 
aby ktokolwiek z zewnątrz mógł nam ją odebrać, o tyle 
ta druga wypływa zarówno z nas samych, jak i decy-
zji, które chcą za nas podejmować inni. Bodaj to Kant 
napisał niegdyś, że trudno wyobrazić sobie bardziej przerażają-
ce położenie niż to, kiedy jeden człowiek zaczyna wykonywać 
wolę drugiego. U Büchnera młody żołnierz, naiwniak, zderza 
się z takim losem.

Wszystko, co w tekście niemieckiego pisarza okrutne, w spekta-
klu Cieplaka uległo spiętrzeniu, dlatego niełatwo mówić o nadziei 

woyzeck to jedna 
z wielu prób zmierzenia 
się z fascynującym 
konfliktem między 
kulturą a naturą 
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czy jaśniejszym punkcie odniesienia. Ludzie są tu karykaturami 
samych siebie albo kumulują w sobie najgorsze cechy, którymi 
na co dzień moglibyśmy obdarzyć wielu drani i hochsztaplerów. 
Nawet Woyzeck (Cezary Kosiński) jest kimś więcej niż ofiarą, 
podlega innym prawom. To, co mówi, zdaje się niedopasowane 
do otoczenia i od razu trafia w nicość. I myślę sobie, że Kosiński 
to aktor naprawdę wybitny, skoro potrafi świadomie spowodo-
wać, iż wypowiedziane słowa tracą swą moc; jakby w poczuciu, 
że są nie na miejscu, nakazywał im zwinąć się w kłębek. Woyzeck 
zostaje pozbawiony godności, pozostali zaś narzucają ontolo-
giczne reguły. Doktor (znakomity Paweł Paprocki) – to ni mniej, 
ni więcej faszysta, który eksperymentuje na ludziach po to, by 
przejąć władzę nad nimi, a przede wszystkim nad całą naturą. 
Kapitan z kolei (Jerzy Radziwiłowicz) ze swoją chorobą języka 
wygląda jak ktoś, kto uosabia zagładę, która przeszła przez świat, 
pozostawiając chaos i wynaturzenie. I jedynie czeka na koniec, 
bredząc coś o sensie moralności, opartej na nakazach i normach 
(„Moralność jest wtedy, jak się jest moralnym”), w istocie jednak 
tak jak Doktor znęca się nad Woyzeckiem, upatrując w nim okaz 
niższego gatunku. Ekscytuje mnie zresztą ta przewrotność, bo 
gdy Kapitan ledwie składa frazy, to właśnie jego słowa zaczynają 
kreować rzeczywistość: wykoślawioną, zbrukaną i niedorzeczną. 
Woyzeck zaś przegrywa w konfrontacji z każdym, a jego rozczaro-
wanie jest dojmujące, stając się też najbardziej intymną tragedią 
mężczyzny, kiedy wychodzi na jaw, że Maria (Zuzanna Saporzni-
kow), jego ukochana i matka jego dziecka, ulega Tamburmajorowi 
(Oskar Hamerski), prostakowi rządzącemu w garnizonie. Upoko-
rzenie przerodzi się w pragnienie wymierzenia sprawiedliwości, 
choć także ułomnej, przegranej, skoro z ręki Woyzecka ginie tylko 
Maria, a brutalna siła nie zostaje ukarana.

To nie jest teatr, w którym chciałoby się przebywać 
dłużej, i nie jest to przestrzeń scenicznych znaków, któ-
re otwierają przed widzem ciekawy świat. Tym razem 
wbrew własnym przyzwyczajeniom Cieplak zamyka 
przed nami ścieżki dojścia do pokrzepiającej puenty. 

wchodzimy w role 
więźniów niewygodnej 

prawdy o hierarchii 
panującej wśród ludzi 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
14

5

Wchodzimy w role więźniów niewygodnej prawdy o hierarchii 
panującej wśród ludzi. Wynikającej jak najbardziej z nas samych 
i nierzadko z fatalnie rozumianej władzy nadanej przez Boga. 
Obrazy tego, jak wszyscy podporządkowują sobie Boga, dla swoich 
celów (ważny temat dla Cieplaka nie po raz pierwszy) są w tym 
przedstawieniu, liczne i wybrane ponad tekstem Büchnera, jak 
choćby fragmenty Apokalipsy św. Jana ze słowami: „Miara anioła 
jest miarą człowieka”. W kontekście ludzkich poczynań poucze-
nie to brzmi co najmniej ponuro, wyśpiewywane w spektaklu 
wielokrotnie niczym refren. Z zupełnie innego porządku dodaje 
też Cieplak opowieść Hansa Christiana Andersena o rodzinie śli-
maków, która była pewna, że zakończy swój żywot ugotowana na 
obiad i podana na srebrnym półmisku. Wówczas jej szczęście było-
by jeszcze większe, bo jakie to wytworne posłużyć innym w tak 
ważnej sprawie. Jest w tym coś z wnioskowania Kanta o wypeł-
nianiu czyjejś woli… 
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Mówię o czymś, co powstrzymuje nas przed obserwowaniem 
życia pokazywanego w ten sposób, sprowadzonego niemal do bio-
logii, ale paradoksalnie to teatr, który przyciąga powagą i odpo-
wiedzialnością w poruszaniu tego, co musi przejmować. Nie 
mizdrzy się do nikogo, jest szorstki, chwilami nawet niepewny 
własnej formy i mechanizmów, które go uruchamiają. Sam począ-
tek przedstawienia pozostawia bowiem wiele do życzenia. Aktorzy 
wchodzą na scenę półprywatnie i rozpoczynają próbę z mikrofo-
nami, ustawiając dźwięk i ton wypowiadanych zdań. Tego rodzaju 
postdramatyczne przekomarzania z literacką materią Cieplak już 
stosował, problem jednak w tym, że teraz niczego nie podpowia-
da, a już chwilę później przenosi nas do innej rzeczywistości i całe 
to udowadnianie, że jesteśmy przecież tylko w teatralnym pudeł-
ku, traci na znaczeniu. Pozostaje pytanie, czy było potrzebne.

Ale i tak jest to rzecz na miarę dużej sceny Teatru Narodowego, 
bo nie da się ukryć, że co najmniej od czterech lat dyrektor Jan 
Englert ma chyba największy kłopot ze znalezieniem odpowied-
niej skali dla wielkich tytułów. Od czasu premier Kordiana (2015) 
i Dziadów (2016) mam poczucie marnowanych zbyt często szans, 
choć jednocześnie przyznaję, że po drodze zdarzyła się poraż-
ka, której nikt nie mógł przewidzieć – Ślub (2018) Gombrowicza 
odczytany przez Eimuntasa Nekrošiusa.
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Teraz znów i miejmy nadzieję, że tak zostanie na dłużej, Naro-
dowy wysyła istotny komunikat. Oglądamy także jeden z bar-
dziej znaczących finałów, jakie zdarzyły się w teatrach w ostatnim 
czasie.

„To miejsce jest przeklęte”, a „ziemia jest gorąca jak piekło” – 
przekonuje Woyzeck, a ja jestem pewien, że gdy w ostatniej sce-
nie zabija Marię, czyni tak również po to, by uchronić ją przed 
piekłem na ziemi. Powtórzony kilkukrotnie, ostentacyjnie teatra-
lizowany i odsłaniający teatralność gest nakładania na twarz 
ukochanej czerwonej farby ma sobie coś z przemożnej potrzeby 
nadania temu światu choćby namiastki romantyzmu i poezji. Na 
przekór wszystkiemu. Być może w ogóle jest tak, że jedynie śmierć 
bywa jeszcze romantyczna. Ale tylko czasami. Ω

Georg Büchner
Woyzeck
reż. Piotr Cieplak
Teatr Narodowy (Sala Bogusławskiego) 
premiera: 15 lutego 2020 r.



SIEDLISKO ZŁA 
I FASZYZMU 
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WYWIAD Z WACŁAWEM 
HOLEWIŃSKIM

Tomasz Legut: Oczywiście zdaję sobie 
sprawę z uproszczenia, ale czy możemy 
powiedzieć, że działacze opozycji 
demokratycznej czy więźniowie 
polityczni okresu PRL byli naturalnym 
przedłużeniem wizji Żołnierzy 
Wyklętych?

Wacław Holewiński: Wie Pan co? To 
jest dosyć popularna teza, ale ja jej kom-
pletnie nie przyjmuje – z wielu powo-
dów. Główny jest taki, że mnie nikt nigdy 
„spluwy” do skroni nie przystawiał, a żoł-
nierzom niepodległościowego podzie-
mia i owszem. Co więcej, przy okazji pra-
cy nad jedną ze swoich książek, robiąc 
kwerendę w IPN-ie, przeglądałem akta 
żołnierzy podziemia niepodległościowe-
go i widziałem, jak wielu z nich złama-
no. Nigdy nie odważę się ich oceniać. Im 
jawnie groziła śmierć, dochodziło do niej 
jakże często. Nasze zagrożenia – ludzi 
opozycji demokratycznej lat 70. czy 80. 
były kompletnie inne i tutaj oczywiście 
mogę oceniać „moich kolegów” – tych, 
którzy się złamali i cenę, którą wszy-

scy żeśmy za to płacili. Dlatego ja nie 
przyjmuje takiej prostej tezy, że byliśmy 
kontynuacją podziemia niepodległo-
ściowego, bo po prostu nią nie byliśmy. 
Wychowywaliśmy się także w innych 
warunkach. Oni byli ludźmi wychowa-
nymi w II Rzeczpospolitej – w okresie 
okupacji, w okresie konspiracji. My dzia-
łaliśmy w zupełnie innej rzeczywisto-
ści, więc to ta teza jest dla mnie nie do 
przyjęcia.

Pan wybaczy, ale muszę zadać to 
pytanie: jak wspomina Pan swój pobyt 
w więzieniu na Rakowieckiej w 1984 
roku?

– Znacznie lepiej niż wcześniejszy 
pobyt na Białołęce podczas internowa-
nia – również z wielu powodów. Przede 
wszystkim dlatego, że lądując na Rako-
wieckiej, wiedziałem, że zapewne wyjdę 
po kilku miesiącach. Dla mnie było oczy-
wiste, że w roku ’84 musi być amnestia, 
ponieważ było to 40-lecie PRL-u. Nawet 
gdyby jej nie było, gdybym miał odsie-
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dzieć wyrok 2 czy 3 lat – do którego swoją 
drogą nie doszło przez amnestię – to 
byłoby to łatwiejsze, bo wiedziałbym 
przynajmniej, jaka jest perspektywa. Gdy 
byłem internowany, zupełnie tego nie 
wiedziałem. To mogło być równie dobrze 
3 miesiące, 5 miesięcy albo 5 lat. Zapew-
ne dla każdego więźnia łatwiejsza do 
zniesienia jest perspektywa określona. 
Po wtóre, Rakowiecka w czasach, kiedy 
ja siedziałem, miała ten atut, że miała 
dobrą bibliotekę. To tam po raz pierwszy 
czytałem np. Canettiego. Moi koledzy, 
którzy siedzieli, sprzedawali na mnie 
możliwość wyboru książek do czytania 
z oferty bibliotecznej i w związku z tym 
miałem takie książki, jakie uważałem, 
że chce czytać. Było ich całkiem sporo, 
więc czas szybko leciał. Poza tym muszę 
powiedzieć, że na Rakowieckiej tylko 
raz mnie przesłuchiwano i to dlatego, że 
napisałem w liście do żony, „żeby się nie 
martwili, bo mam tam zasłużony urlop 
i nikt mnie nie będzie przesłuchiwał”. To 
był ten jeden jedyny raz, kiedy mi grożo-
no, ale z drugiej strony nie przeczuwa-
łem żadnego większego zagrożenia. Rok 
’84 to jest oczywiście czas, kiedy zamor-
dowano księdza Popiełuszkę, ale myślę, 
że my tu w Warszawie mieliśmy znacznie 
łatwiej, niż ludzie np. na prowincji, gdzie 
były nieco inne stosunki. Trzeba wziąć 
pod uwagę czynnik, że byłem w miarę 
znaną osobą – w środowisku przynaj-
mniej. Wiadomo było, że o mnie może 

być ewentualnie głośno, więc nie, ja nie 
odczuwałem specjalnego zagrożenia. 
Sam pobyt na Rakowieckiej wspominam 
lepiej niż na Białołęce. To są oczywiście 
złe wspomnienia, bo był to głupio straco-
ny czas, ale nie funkcjonują one w takich 
kategoriach, żebym strasznie to przeży-
wał. Nawet dzisiaj. 

Ma Pan na myśli jakiś rodzaj traumy?

– Nie, zupełnie nie. Wyszedłem i natych-
miast włączyłem się dalej w podziemną 
działalność wydawniczą. Miałem swoje 
miejsce. Po ’89 roku też znalazłem swoje 
miejsce, także to dla mnie nie jest żadne 
obciążenie. 

Czy odzywał się do Pana ktoś z cały 
czas tworzącego się w tym miejscu – 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL?

– Odzywał się o tyle, że poproszono 
mnie, żebym uczestniczył w panelu dys-
kusyjnym, w którym udział brał m.in. 
Janek Żaryn, ale też Leszek Żebrowski 
i Wojtek Muszyński. Prowadziłem także 
w radio rozmowę z dyrektorem Muzeum 
na Rakowieckiej – Jackiem Pawłowi-
czem, więc się znamy, ale ja nie mam np. 
potrzeby chodzenia tam, choć takie moż-
liwości oczywiście już stworzono. To dla 
mnie nie jest specjalnie wielka frajda. 
Zresztą tak samo, jak jeżdżenie do Bia-



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
15

1

łołęki. Ja już dawno z tego wyszedłem, 
żadnych resentymentów ani sentymen-
tów nie ma.

Jest Pan autorem pierwszej powieści 
historycznej poruszającej temat 
Żołnierzy Wyklętych. Jest Pan 
zadowolony z tego, w jaki sposób 
funkcjonuje on dzisiaj w szeroko 
pojętej beletrystyce?

– To jest trudne pytanie, bo jestem 
autorem trzech powieści o Żołnierzach 
Wyklętych i jednego długiego opowiada-
nia, które znajduje się w jeszcze jednej 
mojej książce. Na pewno od roku 2003, 
kiedy wyszedł mój Lament nad Babilo-
nem, bardzo, bardzo dużo się zmieniło – 
także w tym obszarze. Badania histo-
ryczne na ten temat to jedno, ale mam 
na myśli twórczość literacką. Odnoszę 
wrażenie, że tam jest jeszcze sporo do 
nadrobienia. Nagle też pojawił się taki 
nurt kwestionujący postawę tych ludzi. 
Chodzi mi nie tylko o to, że komuniści czy 
postkomuniści negują tę postawę, walkę 
tych ludzi i bohaterstwo, często oskar-
żając ich o bandytyzm, ale też ci, którzy 
kwestionują tę postawę z innych powo-
dów. Uważają, że było to bezsensowne 
i doprowadziło do tragedii, do niepo-
trzebnej śmierci wielu osób. Ja oczywi-
ście się z tym nie zgadzam. Twierdzę, że 
większość tych ludzi, gdyby nie walczyła 
to zapewne i tak wylądowałaby w wię-

zieniach NKWD czy bezpieki, ponosząc 
również bardzo duże konsekwencje. 
Odnoszę również wrażenie, że ogrom-
ną część tych ludzi – do lasu, do działal-
ności konspiracyjnej wysłało po prostu 
zagrożenie. Na pewno jeszcze wiele 
trzeba zrobić w tym obszarze. To nie jest 
temat, który choćby w małym procen-
cie jest zagospodarowany literacko, ale 
sam w najbliższym czasie – chyba – się 
do tego nie wezmę, bo uważam, że swo-
ją robotę już wykonałem. Mam wiele 
innych planów literackich – też historycz-
nych, ale chyba w najbliższym czasie do 
tego nie wrócę. 

W Lamencie nad Babilonem przedstawia 
Pan postać płk. Tadeusza Danilewicza, 
o którym wiele lat milczano…dlaczego?

– W PRL-u to była postać kompletnie 
wymazana z pamięci. Czytałem w tym 
okresie jedną książkę, w której dosłow-
nie było wymienione jego imię, nazwisko 
i nic poza tym. Dzisiaj jest to człowiek, 
który jest w każdym słowniku historycz-
nym czy w encyklopedii. Dlaczego tak 
się działo? Po pierwsze Narodowe Siły 
Zbrojne były postrzegane jako siedlisko 
zła i faszyzmu – w ogóle wszystkiego, 
co najgorsze, a on był w końcu Szefem 
Sztabu Komendy Głównej Narodowych 
Sił Zbrojnych. Po okupacji niemieckiej 
został Komendantem Głównym Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego, a więc 
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organizacji stricte antykomunistycznej, 
walczącej z Sowietami i z komunistami. 
Trudno się dziwić, że PRL chciał takie 
postaci wymazać. Tylko że jest coś jesz-
cze, mianowicie sam płk Tadeusz Danile-
wicz twierdził, że dotarli do niego emisa-
riusze Sierowa, którzy chcieli go zwabić, 
namówić na rozmowy i według nich miał 
być siedemnastym sądzonym w proce-
sie w Moskwie. On się nie zgodził, nie 
poszedł na współpracę, więc uratował 
w ten sposób życie. Dla mnie te powody 
są bardzo jasne. Coś, co jest zapewne do 
dzisiaj nierozwikłaną tajemnicą, są jego 
związki z wywiadem amerykańskim, 
w części Niemiec wówczas zajętej przez 
Amerykanów – to jest taki okres-zagad-
ka w jego życiorysie. Jest w krakowskim 
IPN-ie doktorat, który o tym mówi. Ja go 
osobiście nie przeglądałem, ale mówił 
o nim m.in. Janek Żaryn. W każdym 
razie swego czasu dużo rozmawiałem 
z Janem Wieczorkiewiczem i planu-
jąc mój doktorat, rozważaliśmy tezę 
mówiącą o wywiadzie amerykańskim 
i ona – zdaje się – że się potwierdziła. 
Powody są dla mnie oczywiste: o takich 
postaciach, antykomunistach, twardych, 
ludziach, którzy chcieli walczyć z bronią 
w ręku z reżimem, w PRL-u lepiej było 
nie mówić, jeśli nie udało się ich pojmać, 
osądzić, skazać i zabić. 

Opowiem ci o wolności to z kolei 
opowieść z mało popularnej strony, 

bo będących w konspiracji dwóch 
kobiet – Marii Nachtman i Walentyny 
Stempkowskiej. Jaka była rola kobiet 
w podziemiu?

– Ja stawiam taką tezę, że bez kobiet 
w ogóle by podziemia nie było. One 
same oczywiście nie zajmowały kluczo-
wych stanowisk, one nie były „najważ-
niejsze”, ale bez nich konspiracja nie 
mogłaby funkcjonować. Co więcej, mam 
wrażenie – powołam się na te akta śled-
cze, które czytałem – że trudniej je było 
złamać, niż mężczyzn. Kobiety były bar-
dzo twarde. Kobiety wykonywały tę cichą 
część roboty, bo najczęściej były łącz-
niczkami, ale płaciły cenę równą męż-
czyznom. Takich kobiet w konspiracji 
było multum. Ja natomiast chciałem je 
uhonorować i pokazać, że były po prostu 
bardzo, bardzo ważne, że były odważ-
ne, że po wojnie płaciły ogromną cenę 
za swoją postawę – czasami wręcz cenę 
śmierci. Te dwie kobiety to jest gratyfika-
cja właśnie takich postaw. Dwie twarde, 
nieustępliwe kobiety, które tak napraw-
dę zasłużyły sobie na to, aby być w każ-
dym podręczniku przedstawiane jako 
wzór do naśladowania. Trzeba też powie-
dzieć o ich wychowaniu w II Rzeczpospo-
litej, o wzorcach, które wynosiły z domu. 
Trzeba pamiętać, że brat Stempkow-
skiej – Komendant Okręgu Białostoc-
kiego NZW, został skazany na śmierć, 
i wyrok ten wykonano, więc ona też prze-
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żyła swoją tragedię, też nosiła w sobie 
traumę. Z kolei brat Marii Nachtman był 
bardzo dzielnym żołnierzem podziemia, 
wykonywał m.in. wyroki śmierci. Jerzego 
Nachtmana poznałem osobiście – prze-
żył siostrę. To były też dla nich bardzo 
piękne wzorce, a one swoją rolę konspi-
racyjną, ale także taką życiową pięk-
nie odegrały. Jeszcze raz powtórzę: bez 
kobiet nie istniałoby Polskie Państwo 
Podziemne, nie istniałaby konspiracja 
w takiej postaci, w jakiej istniała. Kobiety 
bardzo często są niedoceniane, właśnie 
dlatego, że nie zajmowały kluczowych 
stanowisk. 

Wreszcie Honor mi nie pozwala jest 
o Stanisławie Ostwindzie – polskim 
Żydzie w strukturach NSZ – jednym 
z burzących znany stereotyp o tej 
organizacji…

– No tak, ale wie Pan, Ostwind to nie był 
jedyny Żyd w NSZ… Charakterystyczne 
jest to, że to jest człowiek, który w pol-
skim podziemiu miał najwyższy stopień, 
jeżeli chodzi o Polaków pochodzenia 
żydowskiego. Jeszcze bardziej sympto-
matyczne jest to, że był w Narodowych 
Siłach Zbrojnych – właśnie tym synoni-
mie faszyzmu, morderców Żydów i tak 
dalej. Nie był jedynym Żydem w NSZ-cie. 
Ja bardzo chciałem zburzyć ten stereo-
typ, bo on jest kompletnie nieprawdziwy, 
niedobry, uwłaczający, więc faktycznie 

taką miałem główną intencję. Z kolei 
Ostwind był też postacią piękną. Był 
człowiekiem, który wiedział, jak się nale-
ży zachować i człowiekiem, który w całej 
tej sytuacji – z pewnością – wiedział, że 
jeśli nie pójdzie na współpracę z NKWD, 
to straci życie i się na to zdecydował, 
bo na współpracę nie poszedł. Mnie się 
wydaje, że takie postawy warto pokazy-
wać, bo one powinny być po prostu tym 
wzorcem przez wielkie „W”. Powodem 
jest sam ten czynnik oddania i poświę-
cenia, ale z drugiej strony Polska prawie 
zawsze była wieloetnicznym państwem, 
gdzie niezależnie od pochodzenia, wszy-
scy czuli się Polakami. To historia czło-
wieka, który był prawdziwym Polakiem, 
bo przecież miał także piękną kartę 
legionową. Podobnie jak w przypadku 
dziewczyn, o których żeśmy mówili: to 
jest człowiek, który zasłużył, żeby być 
wzorcem i tyle.

Wszyscy wymienieni bohaterowie 
wydają się z jednej strony wyborami 
nieoczywistymi – zwykłe, ludzkie 
historie, a z drugiej jednak 
oczywistymi – piękne, ludzkie historie. 
Nawiązuje do tego, co Pan nie raz 
podkreśla, że „nie wierzy w pomniki”…

– Nie wierzę w pomniki o tyle, że każdy 
człowiek ma słabości, każdy człowiek 
przechodzi chwile załamania i nie war-
to pokazywać pomników, bo to jest bez 
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sensu. Człowiek jest złożoną istotą, ma 
gorsze i lepsze chwile. Czasami potra-
fi być bohaterem, a czasami go ponosi, 
więc warto pokazywać człowieka z krwi 
i kości, ze wszystkimi jego wadami 
i wszystkimi niedoskonałościami. Wszy-
scy moi bohaterowie takimi ludźmi 
byli, ale generalnie taki rachunek, jeśli 
chcielibyśmy go zrobić, to tu w ogóle 
nie ma o czym mówić. Jeszcze raz: to są 
piękne, bardzo piękne postaci i powin-
ny być wzorcem dla następnych pokoleń 
Polaków. 

I drugi cytat, niejako rozwijając Pańską 
myśl: „Pisarz nie ma prawa tworzyć 
laurek. Tylko złożona osobowość ma 
rację bytu, inaczej mamy do czynienia 
z atrapą literatury”…

– Pisarze niestety często tworzą laurki. 
To jest smutne. Proszę pamiętać, że ja 
na warsztat biorę rzeczywistych ludzi – 
postaci, które żyły, działały, kocha-
ły i je również kochano. Postaci, które 
podejmowały decyzje – często nie tylko 
o własnym życiu. Oczywiście pisarz ma 
prawo do przetwarzania informacji, ale 
jeżeli pisze o postaciach rzeczywistych, 
to gdzie tylko może powinien się oprzeć 
na faktach, na tym, co miało miejsce 
w rzeczywistości. Jego zadaniem jest 
zrekonstruowanie tej historii. Oczywi-
ście często też, korzystając z własnej 
wyobraźni, przy czym proporcje powinny 

być tak zachowane, by dać jak najpraw-
dziwszy obraz. I ja się o to postarałem, 
bo tam, gdzie mogłem, gdzie wystarczy-
ło mi dokumentów, tam te postaci są od 
początku do końca prawdziwe. Inaczej 
oczywiście, gdybyśmy przyjęli fikcyjne 
życiorysy czy fikcyjne postaci. Wtedy 
budujemy je od początku do końca fik-
cyjnie, ale ja tak nie robię. Moi bohatero-
wie są z krwi i kości. 

W wywiadzie z – jeszcze wtedy nie 
doktorem – Łukaszem Kucharczykiem 
na zadane przez niego pytanie: 
„Wracając jeszcze do tematu 
edukowania – od paru lat powstają 
komiksy o Żołnierzach Wyklętych, 
filmy, seriale, utwory pop i rap. Sam 
jestem zwolennikiem edukowania 
poprzez popkulturę, ale z drugiej 
strony, czy nie stwarza to obaw, że 
pojawią się (lub już się pojawili) ludzie, 
identyfikujący się z samą otoczką, 
symboliką Żołnierzy Wyklętych, a nie 
z wartościami, o które oni walczyli?”, 
odpowiedział Pan: „Chyba nie potrafię 
jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. 
To zbyt krótki dystans czasowy”. Czy 
dzisiaj potrafiłby Pan odpowiedzieć na 
to pytanie? Minęło trochę więcej czasu. 

– Nie, w dalszym ciągu nie potrafię. 
Oczywiście w żaden sposób nie potępia-
jąc, ale znam np. wszystkie grupy rekon-
strukcyjne i to jest jednak pewien rodzaj 
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teatru. Ja nie do końca czuje dobrze ten 
rodzaj działalności. Być może pewna 
część ludzi robi to z pobudek komercyj-
nych – nie wiem, nie potrafię tego ocenić. 
A może to ja niespecjalnie zagłębiłem 
się w cały ten temat i mam za małą wie-
dzę po prostu…pewnie tak jest, ale też 
nie widzę jakichś większych zagrożeń 
z tego powodu czy w ogóle czegoś złego. 
Nawet jeśli jest tak, jak mówił doktor 
Kucharczyk. 

Był Pan współautorem scenariusza do 
filmu „Historia Roja”, jednak finalnie 
Pańskie nazwisko w nim się nie 
pojawiło. Co takiego stało się, że musiał 
Pan skierować sprawę do sądu?

– Przede wszystkim Jerzy Zalewski bar-
dzo zmienił mój scenariusz w kierunku, 
który mnie kompletnie nie odpowiada. 
Do tego stopnia, że nie chciałem się pod 
tym podpisywać. Były też inne powody, 
o których nie chcę, żebyśmy publicznie 
rozmawiali. Z całą pewnością, zmienił 
scenariusz na tyle, że bardzo wiele osób 
uważało, że idzie to po prostu w bardzo 
złą stronę. W moim odczuciu tak właśnie 
było, dlatego nie zgodziłem się, żeby 
moje nazwisko tam figurowało. Podob-
nie uważał z resztą Leszek Żebrowski czy 
Marek Nowakowski.

A oglądał Pan „Historię Roja”?

– Oczywiście oglądałem i uważam, że 
to bardzo zły film. Co więcej, wie Pan, 
oglądałem wersje wcześniejsze, które na 
szczęście zmieniono, bo to byłby bardzo, 
bardzo zły film. Po naszej strasznej kry-
tyce, z tamtego montażu te rzeczy wypa-
dły, bo były absolutnie kompromitujące. 

Jan ocenia Pan aktualną ofertę 
muzealniczą w naszym kraju? 
Pozostając oczywiście w temacie 
powstania antykomunistycznego. 

– Po pierwsze uważam, że bardzo dobrą 
robotę robi dyrektor Muzeum w Ostro-
łęce – to naprawdę imponujące, co on 
tam zrobił. Z całą pewnością walor 
edukacyjny Rakowieckiej jest bardzo 
duży i ważny. Myślę sobie, że tych dzia-
łań w kierunku takim edukacyjnym jest 
sporo i to jest bardzo dobra działalność. 
Ona, co prawda wymaga jeszcze wielu 
prac – w dużej mierze chodzi oczywiście 
o pieniądze, które się przeznacza na ten 
typ działalności i których zawsze będzie 
brakowało. Zawsze przecież będą waż-
niejsze potrzeby, ale z całą pewnością 
idzie to w dobrym kierunku. Chciałbym 
podkreślić coś jeszcze, mianowicie poza 
działalnością muzealną, proszę pamię-
tać o pracach na „Łączce” i pracach w wie-
lu innych miejscach, gdzie potajemnie 
chowano żołnierzy powstania antyko-
munistycznego. To jest coś, co jest nie-
zwykle ważne, bo przywracamy pamięć 
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o konkretnych ludziach, którzy oddali 
życie za ideały lub jakby to górnolotnie 
nie brzmiało: za Polskę. To, że wreszcie, 
po tylu latach, tych ludzi spotyka godny 
pochówek, że identyfikowani, że rodziny 
po latach wiedzą, gdzie są ich kości – 
to jest – w moim odczuciu – niezwykle 
ważne. To też ma walor edukacyjny. Jak 
np. został pochowany „Łupaszka”, jak 
był uhonorowany przez prezydenta RP – 
to jest ogromne wydarzenie medialne, 
które powoduje, że natychmiast tysią-
ce, tysiące ludzi dowiaduje się o takiej 
postaci. Działalność tego typu jest nie do 
przecenienia i z bardzo wielu powodów 
ważna. Poza tą działalnością muzeal-
niczą myślę, że warta podkreślenia jest 
właśnie ta sfera działalności ze szczegól-
nym miejscem IPN-u.

Pisałem licencjat o kibicach klubów 
piłkarskich jako strażnikach pamięci 
historycznej. Co myśli Pan o tego typu 
oddolnych ruchach społecznych?

– Wie Pan, ruchy tego typu są jak naj-
bardziej właściwe, tylko nie wiem, na ile 
są rzeczywiście podbudowane wiedzą 
historyczną. Ja bym oczywiście chciał, 
żeby ci ludzie byli jak najlepiej wyedu-
kowani, a ponieważ sam myślę, że od 
pół wieku jestem kibicem i wariatem 
piłkarskim – wiem, że to niekoniecz-
nie idzie w parze, że są hasła, a za nimi 
niewiele się kryje. Z drugiej strony, nie 

widzę niczego złego w przypominaniu 
przez kibiców postaci, które są ważne 
dla naszej historii i budowaniu pewnej 
tożsamości na ich legendzie – to jest 
dobre, jakkolwiek powtarzam: wolał-
bym, żeby byli oni lepiej w tym temacie 
wyedukowani.

W czasach licealnych, ja i moi 
rówieśnicy uczyliśmy się historii 
z serii podręczników zatytułowanych 
Zrozumieć przeszłość. Zrozumienie 
przeszłości jest kluczowe do 
zrozumienia teraźniejszości lub też idąc 
dalej, właściwego wnioskowania na 
przyszłość?

– Historia nigdy nie powtarza się w rela-
cji jeden do jednego, więc tu bym nie 
był pewien czy zrozumienie przeszłości 
powoduje, że lepiej będziemy rozumie-
li przyszłość. Na pewno bez znajomo-
ści przeszłości, nie jesteśmy w stanie 
utożsamiać się z własnym narodem. 
Jeżeli nie znamy naszej przeszłości, to 
bardzo łatwo jest nami manipulować, 
co może powodować wiele kompleksów 
i tak dalej. Edukacja powinna polegać 
na pewnych wzorcach. Historia Polski 
sporo takich wzorców może dostarczyć, 
ale czy my rozumiemy przeszłość? To 
jest trudne, bo zawsze na tych szalach 
trzeba położyć „to, co ważne i ważniej-
sze”. Ja jestem np. – może nie apologetą, 
ale – człowiekiem, który uważa, że bez 
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powstania styczniowego, Polacy by nie 
przetrwali. Wiele straszliwych ofiar, 
a wielu moich kolegów i przyjaciół twier-
dzi, że to absolutna bzdura i że Polacy 
tak dużo stracili na powstaniu stycznio-
wym, że tylko – że tak powiem – wariat 
mógł się na to zdecydować. Będą różne 
argumenty z obu stron i będą ważne, 
ale w każdym razie warto naszą historię 
znać, ze wszystkimi – także – ciemnym 
stronami. Ona pokazuje nam Polskę 
i uczy nas bycia Polakami. A czy my ją 
zrozumiemy? Nie żyjąc w czasach, w któ-
rych się podejmuje określone decyzje, 
ciężko jest nam oceniać. My już znamy 
konsekwencje, więc zawsze będziemy 
inaczej postrzegali historię czy wydarze-
nia sprzed lat. Dziś można powiedzieć, 
że ktoś prowadził taką, śmaką, owaką, 
złą, głupią, niedobrą politykę, ale trzeba 
by żyć w tamtych czasach, żeby wiedzieć, 
czy tak naprawdę miało się inne możli-
wości. Można w ten sam sposób dysku-
tować np. o Żołnierzach Wyklętych – czy 
mieli inne możliwości, czy mogli zrobić 
coś inaczej, czy ofiara życia była potrzeb-
na i tym podobne. Boję się czego innego, 
mianowicie, że my tak naprawdę zaprze-
staliśmy polityki historycznej. Ona jest 
na tak fatalnie niskim poziomie, a tak 
niewiele młodych osób zna historię, co 
wynika z kolei z tego, że młodzi ludzie 
nie czytają. To jest taki obszar, w którym 
edukacja niewątpliwie jest potrzebna. 

Placówki takie jak Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, Muzeum 
Powstania Warszawskiego czy dopiero 
powstające, ale mające ambitne plany – 
Muzeum na Rakowieckiej to szczególne 
okna wystawowe na świat, jeżeli chodzi 
o politykę historyczną. Zgodzi się Pan?

– Nie byłem w Gdańsku, więc trudno jest 
mi odnosić się do niego, natomiast z całą 
pewnością Muzeum Powstania War-
szawskiego jest fantastyczną placówką, 
pod względem nie tylko wystawienni-
czym, ale również edukacyjnym. Wydaje 
się, że to jest takie okno, jak najbardziej. 

Instytucje instytucjami, ale jakby miał 
Pan tak z imienia i nazwiska wymienić 
osoby, które są odpowiedzialne za 
odkodowanie historii żołnierzy drugiej 
konspiracji? 

– Lech Kaczyński przede wszystkim 
i w dużej mierze również dyrektor 
Ołdakowski, ale to jest też cały szereg 
pracowników IPN-u. Dla mnie takim 
człowiekiem jest też dr Mariusz Bechta, 
bez którego – może nie pomocy, bo to on 
odkrył postać Ostwinda, ja tylko literac-
ko go przedstawiłem, ale on mi podsunął 
ją w jakiejś mierze – nie powstałaby jed-
na z moich książek. Dla większości ludzi 
jest postacią anonimową. Jest zwykłym 
pracownikiem IPN-u, a takich jak on 
jest tam dziesiątki, setki i przekuwają tę 
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naszą historię ostatnich kilkudziesięciu 
lat. Dostarczają co raz to nowych książek, 
dają nam ogrom wiedzy i to jest nie do 
przecenienia. W gruncie rzeczy – chyba – 
jeszcze tego nie doceniamy, ale IPN jest 
bardzo ważną instytucją. 

I tak na koniec…pamięć o minionych 
wydarzeniach i ich uczestnikach jest 
ważnym, o ile nie najważniejszym 
czynnikiem kształtującym zarówno 
tożsamość narodową, jak i osobową 
a miejsca takie jak muzea ponad 
wszelką wątpliwość pełnią fukcję 
depozytorium pamięci…

– Trudno się z tym nie zgodzić. Żałuję 
bardzo, że te badania się zaczęły tak póź-
no, że kilkadziesiąt lat po nich, dopiero 
można było zacząć mówić. To jest strata 
nie do odrobienia. Przy Armii Krajowej 
udało się jeszcze wiele osób spisać – 
przynajmniej ich relacje czy głosy. Przy 
żołnierzach NSZ nie bardzo, bo nawet 
w III RP długo był to temat zakazany 
i wykluczający tych ludzi. Z całą pew-
nością dobrze, że ta działalność, że te 
muzea są, że dzięki nim przynajmniej 
cząstka naszych dziejów najnowszych 
przetrwa, tak po prostu. 

Rozmawiał: Tomasz Legut

Wacław Holewiński – pisarz, prawnik, wydawca, działacz opozycji demokratycznej, więzień polityczny 
w PRL, współzałożyciel Wydawnictwa Przedświt, członek jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.
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Wpuszczeni do zamku Saltearth nie byli prowadzeni przez 
jednego przewodnika. O to właśnie chodziło w Programie Demo-
kratyzacji Historii: aby każdy, nie ważne, czy obecny fizycznie, czy 
przez VR, chodził, gdzie chciał, słuchał pracowników zamku albo 
wirtualnego przewodnika, ewentualnie samotnie obserwował 
zakamarki ostatniej prywatnie posiadanej rezydencji szlachec-
kiej. Jeśli dany gość rozrabiał, ochrona, rzecz jasna, interwe-
niowała (a sygnatury wszystkich zwiedzających były na bieżąco 
śledzone). Jednak ani ubrani w purpurowe mundury ochronia-
rze lorda Saltearth, ani zieloni pracownicy Fundacji Satlearth nie 
musieli interweniować zbyt często. Powszechnie szanowano jed-
ną z niewielu pamiątek po dawnych (a złośliwi dodaliby: lepszych 
czasach), a radykalnych aktywistów odsiewała SI, przyznająca 
wejściówki na zwiedzanie IRL. Dlatego w korytarzach ostatniej 
ordynacji szlacheckiej na terytorium Unii Europejskiej można 
było znaleźć niemal wszystko. Nawet dekadenckiego bonwiwanta, 
raczącego się prawdziwą whiskey na oczach gości.

Samozwańczy przewodnik szybko ściągnął uwagę znacznej 
części odwiedzających. Grupka ośmiu widzów IRL (transmitująca 
obraz i audio do ponad setki wirtualnych gości) otoczyła półkolem 
stolik i fotel, na którym rozsiadł się trzydziestokilkuletni brunet 
w skrojonym na miarę przez krawców z City garniturze. Ubiór 
niemal na pewno nie posiadał Zielonego Certyfikatu, zapew-
ne kosztował więcej niż wejściówki wszystkich przebywających 
w zamku i śledzących wizytę w sieci gości.

– Wierzycie w historie o duchach?  – zapytał brunet.  – Bo 
sami wylądowaliście w jednej. Takiej o duchu ostatniej rodziny 
szlacheckiej w Anglii, który jednak nie straszy, ale tak się boi ilu
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otaczającej go rzeczywistości, że zaraz spierdoli do ducholan-
dii. – Szeptuny kilku gości ocenzurowały nieprzyzwoity wyraz, ale 
nikomu nie przerwały transmisji. Ot, nie była to przecież mowa 
nienawiści, ani naruszenie praw autorskich żadnego z udziałow-
ców transmisji. – Lord Daniel, syn bynajmniej niemarnotrawny, 
był jedynym męskim potomkiem świętej pamięci lorda Marka. 
Miał tylko słodką, starszą siostrę Jane, która nie dziedziczyła 
tytułu, bo prawo salickie… – ewidentnie pijany gawędziarz czknął 
głośno, ale zaraz potem sięgnął po szklankę. Kontynuował histo-
rię dopiero po następnym łyku. – Prawo salickie głosi, że ziemię, 
tytuł i siedzibę dziedziczy się po mieczu. Swoją drogą, to maj-
stersztyk prawny, bo w latach trzydziestych wykosiłyby to Trak-
taty Równościowe. Tylko że po Brexicie nasza dzielna Brytania 
dopiero zaczynała wchodzić do Unii po raz drugi, więc się w niej 
trochę tego prawnego faszyzmu ostało. O czym ja tu…

– Że nowy lord miał starszą siostrę – usłużnie podpowiedział 
stojący najbliżej gość z hełmem panoramicznym na głowie.

– Ale co to za problem, aby Jane Saltearth nagle stała się Joh-
nem Saltearth? Nie wierzysz? Toż to transfobia pierwszej kate-
gorii by była, gdyby jej… jemu zabronić identyfikacji zgodnie 
z sercem, a tym bardziej nie ofiarować zabiegu na koszt Narodo-
wego Funduszu Zdrowia…

– A to da się nie na fundusz? Jak u nas? – zapytał zdziwiony 
turysta, chyba ze Stanów lub z Japonii.

– To taka figura retoryczna. Oczywiście, że nie wolno w pod-
ziemiu medycznym, bo to narusza nasze prawa do powszechnej 
ochrony zdrowia. Ale nie wchodźmy w szczegóły. Oto mamy Joh-
na Saltearth, tylko czy lorda? Nie urodził się przecież dziedzicem 
ordynacji, ale teraz jest najstarszym synem…

– Jezu, myślałem, że fejknius – jęknął Amerykanin/Japoń-
czyk. – U was to macie problemy…

– Z osobami traspłciowymi? – zapytał brunet, oskarżycielsko 
kierując szklankę ku potencjalnemu transfobowi.

– Ze szlachtą – odparł przybysz, niepewnym głosem. – Ze 
szlachtą. Nie miałem na myśli nic krzywdzącego osoby trans…
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– No właśnie… – brunet nie czekał na resztę litanii, o któ-
rej wygłoszenia zależał los wizy obcokrajowca. – Niby wszystko 
oczywiste, nie? Tyle że lord Daniel albo były lord Daniel, sam jest 
prawnikiem, a kasy, nie tylko z ordynacji, ale też swojej, same-
mu zarobionej, sporo ma, więc na innych prawników go stać. 
I teraz rozstrzygnijcie, drodzy ławnicy, co się liczy? Bo lord Daniel 
był lordem Danielem nie tylko w chwili własnych narodzin, ale 
i śmierci lorda Marka. A lady Jane, a potem lord John wtedy 
jeszcze była… był…

– Zmieniła płeć dla kasy i tytułu? – zapytał do niedawna skru-
szony, ale teraz znów pochłonięty przez historię Amerykanin/
Japończyk.

A brunet wstał, podszedł do zwiedzającego i złapał go za 
ramię. Ten musiał spojrzeć przez wziernik panoramicznego heł-
mu wprost w oczy szalonego przewodnika. I zobaczył tam coś 
złego, czego nie chciał oglądać, podczas beztroskiej wycieczki do 
angielskiego zamku.

– Tak by było lepiej. Znać powód, prosty i niski. Ale Jane nigdy 
taka nie była. Moja żona nie chciała tego tytułu…

Pierwsi byli zieloni, czyli pracownicy Fundacji Satlearth. Dwóch 
rosłych kustoszy złapało Grahama pod ramiona i nim otaczający 
ich goście zaczęli protestować, wyciągnęli z pomieszczenia. Nie 
było to trudne: mężczyzna ledwo stał na nogach, a jego niedawny 
wybuch aktywności zdawał się wyczerpać jego siły.

– Do mnie. Przynieście go do administracji – rozległo się pole-
cenie w słuchawkach kustoszy.

Było to posunięcie strategiczne. Zamkiem zarządzała Fun-
dacja, pod kierownictwem lorda Satlearth. Ale kto był teraz lor-
dem? Daniel, który od zawsze wynajmował dodatkową ochronę, 
posiadał sześciu silnorękich, zależnych tylko od nikogo. Kustoszy 
Fundacji było więcej, łącznie dwudziestu pracowników na trzech 
zmianach. Tylko że nie wszyscy byli wierni Johnowi. Jeszcze jako 
Jane, została mianowana wiceprezesem fundacji, ale w teorii 
podlegała Danielowi. Po operacji pracownicy zareagowali różnie. 
Nie wszyscy się zdeklarowali. Właściwie ufała tylko MacKazowi 



A
D

A
m

 P
O

D
Le

W
Sk

i /
 J

eN
G

A
 

16
4

i Chibsowi. Dlatego też chciał zamknąć męża w pomieszczeniach 
należących do Fundacji, nim przyjdą czerwone kurtki.

Tomina czekała w biurze administracji, siedząc za biurkiem 
wiceprezesa Fundacji i obserwując pijanego mężczyznę wciąga-
nego do pomieszczenia. John chodził po pokoju, a gdy do środka 
dotarli kustosze i Graham, zamarł. Jakaś jego część wciąż myślała 
jak Jane i chciała podbiec i objąć męża. Ale reszta ciała i umysł 
zablokowały ten niemądry odruch. Teraz już nic nie było takie 
samo. Poza tym Graham mógł zareagować bardzo źle.

– O, to wy… ty i ty… – Ciężko było powiedzieć, do kogo zwra-
cał się z większą wrogością: do żony, czy aktywistki. – Spałujecie 
mnie tu? Póki zasiadam w radzie Fundacji, mam prawo przeby-
wać na terenie zamku.

– Ale nie pić whiskey – zauważyła Tomina.
– To moja gorzała. Nie wydałem na nią nawet pensa z majątku 

Satlearth – powiedział Graham i chuchnął. Akurat to mogłoby 
prawdą. Mimo że szwagier Daniela Satleartha pił trunek z zabyt-
kowej, ciosanej w grubym krysztale szklanki, sama ciecz mogła 
pochodzić z dyskontu przy szosie do Leicester. Graham nie był 
biedny, nawet nie licząc majątku żony. Jako prawnik z city zara-
biał dobrze. Do czasu oczywiście. Po operacji rzucił pracę i wybrał 
powołanie żula. – No i co mi zrobicie?

– Graham… – zaczął John, usiłując zapanować na swoim gło-
sem. Nie zawsze to wychodziło, gdyż jego dawny alt mógł wcisnąć 
się na miejsce wyćwiczonego tenoru.

– No, co? I co mi zrobisz, John? No powiedz, jak przeszkodzisz 
mi w tych ostatnich chwilach nim…

– Wyłącz nagranie – poleciła Tomina. – Daniel nie powinien 
mieć…

– Czego? – zapytał głos, dochodzący od wejścia.
Kwantowy (bo jednocześnie obecny, jak i były) lord Salthearth 

otworzył drzwi własną karta magnetyczną i stał w progu. Towa-
rzyszył mu nieznany Jane mężczyzna w szarej kamizelce i z nara-
miennikiem ministerialnego sędziego pokoju, a także dwóch 
ochroniarzy. Zimna wojna w rodzinie utknęła więc w martwym 
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punkcie. Dwa do dwóch. To i fakt, że pomieszczenie było zbyt 
małe, zmniejszało szanse fizycznej konfrontacji niemal do zera.

– Daniel…
– Też się cieszę, że cię widzę, Dżej. Ale co to ma znaczyć?
To było jakieś kosmiczne szczęście i Daniela i Jane/Johna, 

że syn lorda Saltearth od wczesnego dzieciństwa nazywał star-
szą siostrę tym neutralnym płciowo pseudonimem. Dlatego też 
nie musiał zmieniać przyzwyczajeń po zmianie. Oszczędziło to 
Johnowi wielu niezręcznych momentów, ale i pozbawiło jego 
prawników amunicji. Gdyby przed sądem udało się udowodnić 
transfobiczne zachowania Daniela, cały proces byłby znacznie 
łatwiejszy dla Johna.

– Graham nie czuje się najlepiej – oznajmił niezbyt odkryw-
czo John.

– Nie przejmujcie się mną – odparł Graham i z trudem wstał 
z krzesła.

Ruszył ku drzwiom i niezatrzymywany przez Daniela (komu-
nikatorem szeptuna Tomina rozkazała łapać Johnowi męża, ale 
było zbyt późno) wyszedł na korytarz. Tam czekał zebrany tłumek 
zwiedzających; cała ósemka z salonu i nowi, zwabieni zapowie-
dzią skandali. Online było to dalsze pięćdziesiąt osób. „Przerwij 
to!” krzyczała Tomina na kanale komunikacyjnym, a z korytarza 
dobiegał brzmiący alkoholem głos Grahama:

– Drodzy goście zamku Slathearth, po co przyszliście? Napa-
wać się ostatnimi chwilami żywota tego bagienka? Jezu, jak się 
cieszę, że to już niebawem się skończy.

– Co się skończy? – zapytał jeden z gości. – Nacjonalizują 
zamek? – Ale na to pytanie Graham odpowiedział tylko spokoj-
ną, choć przerwaną kilkoma czknięciami deklamacją:

– Już bez życia nałogu
Bez nadziej, leków – ślę
Me dziękczynienie Bogu
(czy jest On tam, czy nie)
Że żywot jest tak krótki
Że nie zna trup pobudki
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Że każdej rzeki skutki
Gdzieś w morzu skończą się…
– Przestań! – John podszedł do Daniela i spojrzał mu w oczy. – 

Jeśli pozwalasz na to, aby dać coś na żer mediom, jesteś okropny. 
Zakończ to, on cierpi.

– Nie przeze mnie – odparł jego brat. – Wedle prawa to wciąż 
twój mąż. Zajmij się nim.

Jak się okazało, nie oni byli pierwsi. Z pokoju kontrolnego 
wyszedł szczupły sędzia pokoju i podszedł do Grahama. Szeptał 
mu na ucho, ale kierunkowe mikrofony bezpieczeństwa wychwy-
ciły niemal cały dialog.

– Panie Crowford, proszę się trzymać – zapewniał miękkim 
uwodzicielskim głosem urzędnik. – Nie mówię tego, jako przed-
stawiciel ministerstwa, ale przyjaciel. Mogę polecić panu takie 
spotkania.

– Terapię? – zapytał kpiąco Graham.
– Nie, nic nielegalnego, wbrew Aktowi Ochrony Zdrowia. To 

spotkanie prywatne, powiedzmy, o naturze duchowej. Zbieramy 
się w niedzielę po południu i rozmawiamy, szukamy odpowiedzi 
w Biblii… – ściszył głos jeszcze bardziej – …ale nasz ksiądz jest 
lekarzem, psychiatrą. Jeśli będzie trzeba, ma dostęp do leków 
poza Funduszem. Coś wymyślimy, jakoś pomożemy. Tylko proszę 
nie robić niczego głupiego.

– Nie martwisz się o mnie z dobrego serca, tylko aby dopiec 
Jane… Johnowi i jego kumplom.

– Panie Crowford, gdyby to było moim celem, z radością bym 
patrzył, jak pan się stacza i publicznie rozważa samobójstwo. Ale 
my tak nie działamy. W tych trudnych czasach chcemy pomóc… 
każdemu, kto się odważy poprosić o pomoc…

– Panie Kunicki! – sędziemu przerwał głos Daniela. – Jeśli ma 
pan inne sprawy, może przesuniemy nasze plany?

– Nie, już idę – odparł sędzia pokoju, ale zanim odszedł, wsu-
nął Grahamowi w kieszeń wizytówkę.

Kiedy wszedł do pomieszczenia kontrolnego, zastał tam scenę 
idealnej symetrii. Na jednym z krzeseł siedział John z Tominą 
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stojąca tuż za nim. Naprzeciw siedział Daniel, bez prawnika, za 
to z dwójką ochroniarzy, czekających u jego boków jak pilnują-
ce kapitelu kolumny maszkarony. Patrzył na Johna, a ten albo 
unikał wzroku brata, albo był naprawdę tak pochłonięty niemą 
rozmową z Tominą.

– Drodzy państwo… chyba możemy zaczynać? Ja, Michał 
Kunicki, reprezentując majestat Sprawiedliwości Unii i okręgu 
Leicester, powtórnie proponuję stronom sporu 2069/BB/104 
podjęcie mediacji, bez zaangażowania dodatkowego persone-
lu ministerstwa sprawiedliwości. Jako przedstawiciel prawa, 
będę wykonawcą ewentualnego porozumienia. Proszę o powo-
da o zaproponowanie ugody.

John zadrżał, ale nie mógł już zmienić zdania. Tomina uświa-
damiała go wiele razy, co znaczy proces o ordynację Saltearth. 
„Musimy wygrać” powtarzała. „Po pierwsze, to kwestia zasad. 
Jesteś prawdziwym mężczyzną, John, i nie możemy sobie pozwo-
lić, zwłaszcza teraz, aby ktokolwiek to kwestionował. Poza tym 
wiesz przecież, że ruch potrzebuje pieniędzy. Jesteś naszą ostat-
nią nadzieją, John. Pomogliśmy tobie, teraz ty pomóż nam 
wszystkim!”

– Ja, John Salthearth, najstarszy syn lorda Marka Saltearth, 
podtrzymuję wniosek o potwierdzenie moich praw do ordynacji – 
powiedział, mając nadzieję, że jego głos nie zdradza strachu. – 
Sprawą odszkodowania dla mojego brata zajmiemy się później, 
po uregulowaniu spraw podstawowych.

– Dziwka! – syknął Daniel. – To znaczy… ty gnoju! Przecież 
wiesz, ile poświęciłem dla ordynacji! To całe moje życie, poświęci-
łem się temu zamkowi i obronie tytułu. Studiowałem na Harvar-
dzie, mam podwójne obywatelstwo. Mogłem już dawno prysnąć 
do Stanów, zrobić tak karierę i zapomnieć o tym grajdole. Ale 
ojciec… ojciec kazał mi zwrócić dług rodzinie. To zwracam. Zosta-
łem tu, przez pięć lat broniłem ordynacji przed łapkami rządu, 
a tym nagle stwierdzasz, że to wszystko gówno, i sama… sam 
bierzesz tytuł. Nie ciebie ojciec prosił…
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– Czy to znaczy, że odrzuca pan żądanie Johna Saltearth? – 
zapytał sędzia Kunicki.

– Jasne, że kurwa, odrzucam! – krzyknął Daniel, nie dbając 
już o pozory.

– Jako doradca prawny powoda, przypominam, że taka posta-
wa działa na szkodę obu stron – wtrąciła Tomina. Kiedyś, jeszcze 
jako Thomas Jeffer, był jednym z najagresywniejszych adwokatów 
City, ale i jednym z tych zawsze opanowanych. Tomina zachowała 
ten drapieżnicy instynkt, zmuszający do ataku, kiedy tylko było 
można. – Ponieważ negocjacje między stronami są objęte przywi-
lejem poufności, chciałabym zwrócić uwagę, że rząd tylko czeka 
na eskalację naszego konfliktu i w razie braku rozstrzygnięcia, 
skonfiskuje i przekaże wszystkie zasoby ordynacji i fundacji na 
rzecz Funduszu Równościowego. Czy chce pan do tego doprowa-
dzić, panie Saltearth?

– Lordzie! – syknął Daniel.
– O tym zdecyduje sąd.
– Pierdol się! A ty! – spojrzał na Johna. – Jak możesz udawać, 

że bronisz tradycji, skoro sama… sam właśnie rujnujesz zasadę 
senioratu i prawo salickie? Chcesz się bawić w szlachtę, ale na 
własnych zasadach? To nie przejdzie, Dżej!

– Jeśli nie ma Boga, to co ze mnie za dziedzic… – szepnął 
uśmiechnięty Kunicki.

– Co proszę? – zapytała Tomina.
– Nic. Nieważne. W takim razie, czy mogę uznać, że nie doj-

dziemy dziś do porozumienia? – odpowiedziało mu milczenie. – 
Ostatnią próbę mediacji wyznaczam na siódmego marca, dwa 
tysiące siedemdziesiątego, południe. Dziękuję obu stronom.

Daniel sztywno wstał i wyszedł ze swoją świtą. Było to jak 
uznanie porażki. Wciąż u władzy, wciąż trzymający na biurku 
plakietkę prezesa fundacji, czuł, że przegra. Johnowi było go żal. 
Tak samo Grahama, jak i wszystkich pracowników, których musiał 
zwolnić, aby zdobyć szybko gotówkę na proces. Ale nie mógł się 
przecież wycofać. „Reprezentuję święta sprawę. Może nie jestem 
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kawalerem Orderu Imperium, jak moi przodkowie, ale moja misja 
jest równie wzniosła. Szlachectwo zobowiązuje…”

– Pani… – ten wyraz Kunicki wypowiedział z niemal idealnie 
zamaskowaną pogardą – …Jeffer nie jest już niezbędna w proce-
durze. Proszę zostawić mnie z powodem.

Tomina podeszła do Johna i szepnęła:
– Trzymaj się. Nie mów więcej, niż trzeba i nie daj się zastra-

szyć. Jeśli nie okażemy słabości, nie zabiorą nam zamku. Tylko, 
na Boga, uważaj na Grahama. Jeśli sobie coś zrobi, to będzie 
katastrofa.

– Dla sprawy? – zapytał John, siląc się na sarkazm.
– Oczywiście. Katastrofa pijarowa.
– Masz rację – potwierdził John.
W myślach uśmiechnął się kwaśno, zdając sobie sprawę, że 

Tomina w ogóle nie zważała na bezpieczeństwo Grahama, nim nie 
oszacowała szkód, jakie samobójstwo byłego męża lorda Saltearth 
wywoła w wizerunku ruchu Trans+. Potem jednak do jej mózgu 
wdarła się druga myśl. „Jezu, ja też najpierw o tym pomyślałam!”

– I jak, być-może-lordzie-Saltheart? – zapytał Kunicki, kiedy 
reszta wyszła. – Nie odpuści pan?

– Proszę, zrzuć tę maskę – powiedział John, siląc się na wyzwa-
nie. – Widzę pański sygnet, jest pan Piętaszkiem.

– Tak, należę do Piątkowego Ruchu Odnowy – przyznał sędzia 
pokoju.

Piętaszkowie byli wszędzie. Sieroty po politycznym katoli-
cyzmie, dawni narodowcy i ekofaszyści zaskakująco sprawnie 
odnaleźli się w odnowionej Unii. Kiedy okazało się, że głównym 
wrogiem ludzkości nie są już księża, rasistowscy demagodzy 
i homofobiczne matki rodzin wielodzietnych, pomiędzy poko-
leniem zielonej rewolucji a wczorajszą reakcją nawiązała się nić 
owocnej współpracy. Przecież architekci niedawnych reform i czo-
łowi wojownicy o neutralność klimatyczną musieli docenić dawne 
cnoty pobożnych wsteczników. Oszczędność, skromność, a więc 
odraza wobec dekadencji, pasowały do pokolenia Rewolucji Kli-
matycznej jak rękawiczka. Wedle słów założycieli Piątkowego 
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Ruchu Odnowy, piątek mógł trwać cały tydzień. Ilu urzędników, 
wykładowców i prawników sympatyzujących z ruchem nasyciło 
aparat władzy Unii? John nie wiedział, że domyślał się, że zbyt 
wielu, aby to zagrożenie bagatelizować. On i jego ludzie nie byli 
klimatycznie neutralni. Nie tylko ich igranie z Naturą obrażało 
Boga; zasoby, które zużywali, ograbiały Naturę. Przynajmniej tak 
gotowi byli głosić towarzysze z ruchu Kunickiego.

– Halo, słyszy mnie pan? Czy zgłasza pan na mnie skargę? 
Uważa, że jestem nieobiektywny?

– Tego by pan chciał, prawda? – wysyczał John. – Abym zażądał 
zmiany sędziego, a pan, nieograniczony przepisami o poufności, 
będzie mógł się wyżalić w mediach, jacy jesteśmy nietolerancyjni?

– Przypominam, że przywilej poufności nadal nas obowiązu-
je – powiedział sędzia. – A odpowiadając na pana pytanie – tak. 
Takie zachowanie bardzo zaszkodziłoby pańskiej sprawie, choć 
nie ma to już większego znaczenia.

– Jesteś krukiem, który czeka na moje ścierwo. Chcesz zabrać 
mi tę ordynację…

– Gdyby był pan… – wyraz brzmiał znajomą już pogardą – …był 
prawdziwym angielskim arystokratą, biłby się o zasady i honor 
rodu. W dodatku nigdy by nie powiedział: mi. Nam. Moim przod-
kom. Mojej rodzinie. Ale ta ziemia i zamek nie są pana, tylko rodu 
Saltearth. Nie zasługuje pan na to bogactwo.

– Nie tobie tym decydować.
– A właśnie, że mnie… A właściwie Danielowi. Wie pan, że on 

wciąż trzyma w ręku atut o sile rażenia pijarowych megaton? 
Przecież zawsze może się ogłosić najstarszym synem lorda Mar-
ka, skoro ustawa o samoidentyfikacji…

– Nie ośmieli się! – syknął John. – Nawet o tym nie mów! 
Zmiana wieku? Porównujesz moją sytuację do wariactw kilku 
biedaków i rozrywki prawniczych trolli?

– Skądże – odparł z uśmiechem sędzia. – Ale sam pan widzi, 
że pewne analogie przychodzą na myśl nieproszone. Jeśli pan 
może czuć się mężczyzną, to Daniel może uznać się mężczyznę 
pięćdziesięcioletniego. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej toż-
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samości. Czy wobec innych kwestionuje pan prawo, z którego 
sam korzysta?

John z trudem panował nad oddechem i drżeniem rąk. Praw-
ny trolling był tym, czego obawiała się Tomina. Transagism był 
przecież zatwierdzonym w prawie procederem tak jak transseksu-
alizm. „Dla nich wszystkich to żart. I Piętaszki obrócą to w żart. 
Zasugerują kontrwniosek, abym to ja wniósł o zmianę wieku. 
A potem podszepną adwokatom Daniela, aby zakwestionowali 
moje zdolności do zarządzania ordynacją z racji podeszłego wie-
ku. Kiedy ludożerka się pobawi, wkroczy Fundusz Równościowy 
i wszystko znacjonalizuje. A nas wywiozą na taczkach…”

– Ale to nieważne. Może pan zrobić jeszcze coś dobrego. Proszę 
uratować Grahama – przerwał jego rozważania Kunicki.

– Co takiego?
– On tego długo nie wytrzyma. Picia i takiego traktowania. 

Potrzebuje pomocy. Na nasz Fundusz nie dostanie nawet aspi-
ryny, a terminy na odwyk wolne są w następnej dekadzie. To 
pani… pana odpowiedzialność, aby interweniować. Proszę zebrać 
pieniądze, wysłać go na leczenie do Stanów albo Brazylii. Liczy 
się każdy dzień.

– Wiem, co chcecie zrobić. Wykorzystacie to. Rzucicie jak 
ochłap mięsa mediom, że oto mąż lorda ucieka, nie mogąc znieść 
tyranii degeneratów w rodzinnym kraju. O to panu chodzi?

– A nie rozważy pan alternatywy? Jeśli John umrze, wszyscy 
wskażą palcem, że go pani zabiła. Tak, Jane, nie John. Że zosta-
wiła go żona, dla własnego kaprysu wpędziła w depresję i nałóg. 
A pieniądze, które mogły sfinansować jego leczenie, zostały prze-
znaczone na operację przyszłego lorda Salthearth.

– Nie… – John z trudem panował nad rozsadzającą go furią. – 
Nie masz pojęcia, co przeżywam!

– A ty nie masz pojęcia, co przeżywa John – odparł lekko Kunic-
ki. – Do widzenia, być-może-lordzie-Salthearth. Abyśmy zobaczyli 
się za tydzień, a nie wcześniej.

…
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Zobaczyli się później, ale właśnie z tego powodu. Kiedy gruch-
nęła wieść o samobójstwie Grahama, mediacje odwołano, ale 
sędzia Kunicki miał okazję odwiedzić Johna Saltearth w innym 
charakterze.

Nie widzieli się na pogrzebie. Kunicki tam był, właściwie nikt 
nie wiedział, jako kto. Zabrakło Johna, to oczywiste. Pojedyncze 
pogróżki w sieci zamieniły się w falę hejtu, a kilka wysłanych do 
siedziby fundacji kopert zawierało biały proszek. Policja nawet nie 
mogła rozpocząć śledztwa, gdyż każda z tych przesyłek zawierała 
na kopercie (wypisaną niezwykle małym drukiem) informację, że 
jest to darmowa próbka nowego, zdrowego i pełni ekologicznego 
słodzika. Jednak intencje ludzi winiących Johna za śmierć Gra-
hama Crowforda były czytelne. Chibs powiedział wprost, że nie 
wierzy, aby nawet procent internetowych napinaczy był gotów do 
akcji IRL. Ale przecież wystarczyła jedna osoba z ukrytym w kub-
ku po szejku kwasem. Dlatego John nie mógł pożegnać męża, 
nawet gdyby rodzina Grahama zaprosiłaby go na ceremonię.

Pogrzeb był piękny, z deszczem, czarnymi parasolami i kaza-
niem prawdziwego księdza katolickiego, sprowadzonego w tym 
celu z Malty. A po wszystkim zebrała się pierwsza manifestacja 
pod siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia.

…
Jak już wspomnieliśmy, Kunicki odwiedził Johna nie jako 

mediator, ale nieoficjalny wysłannik prokuratury. Zastał go pła-
czącego w Czerwonym Salonie, siedzącego za stołem, i pijącego 
whiskey, zupełnie jak Graham. Wokół krążyła Tomina i peroro-
wała coś podniesionym głosem. Kiedy wszedł Kunicki, musiał 
tylko podnieść dłoń, aby prawniczka Johan bez słowa opuściła 
pomieszczenie. Przez te kilkanaście dni wiele się zmieniło.

– Będę się streszczał, gdyż ta rozmowa zapewne nie przyspa-
rza radości żadnemu z nas – powiedział na powitanie. – Najpierw 
dobre wieści: śmierć Grahama będzie uznana za wypadek, a co 
ciekawe, zapewne nim była. Moim zdaniem, był tak pijany, że 
się poślizgnął i wypadł za barierkę. Pech, że na balkonie na pią-
tym piętrze.
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– Czyli nie chciał umrzeć?
– Chciał i to przez pana, lordzie Salteath – odparł lodowatym 

tonem Kunicki. – Ale to już nie ma znaczenia. Nikt nie podejrzewa 
pana ani pańskich ludzi o morderstwo, ale nie uratuje to ordyna-
cji. Za miesiąc, góra dwa, ministerstwo wyda nakaz nacjonalizacji. 
Ciesz się lordostwem, póki możesz, Salthearth.

– Ja tego nie chciałem – powiedział John, do odwracającego się 
sędziego. – Chciałem tylko spokoju, aby żyć, tak jak powinienem, 
w zgodzie ze swoją naturą.

– Nie na tym polega misja lorda Saltearth – odparł Kunicki. – 
To dobrze, że ten ciężar już pana nie obciąży.

– Dlaczego to robisz? – krzyknął jeszcze John za wychodzącym 
prawnikiem. Kunicki odwrócił się i spojrzał mu w oczy.

– Czujesz to, prawda? Że twój świat się zmienia, kurczy, zanika 
na twoich oczach. Że niczego nie jesteś pewien, bo jutro to nie 
jutro, tylko inna epoka. I że codziennie stoimy na tej mrocznej 
równinie, słuchając odgłosów otaczającej nas bitwy.

– Tak… tak – odparł John, ze zdumieniem odkrywając, że 
ten wymuskany faszysta idealnie opisuje melodię grającą w jego 
duszy.

– No to już wiesz, co czuł Graham. Co czują podobni do niego. 
Co czuli moi rodzice, ba, zapewne też twój ojciec. – Na chwile 
dopuścił, aby w jego głosie słychać było pasję. – I teraz już wiesz, 
że nie wyciąga się jednego klocka Jengi. Że zaraz ktoś wycią-
gnie inny, ten, który akurat chcesz zatrzymać na miejscu. I że to 
wszystko się zawali, jeśli nie dziś, to jutro.

– Jestem, kim jestem! I jestem lordem Saltearth – krzyknął 
John.

– Jeśli Boga nie ma… – zaczął Kunicki, ale potem uspokoił 
emocje i dodał zimnym głosem: – To już koniec. Jutro w „The 
Moon” ukaże się trzystronicowy artykuł o operacjach zmiany płci, 
z wyliczeniami, ile to kosztuje i ilu chorych na raka można by oca-
lić, przerzucając milion lub dwa z tego na inne konto funduszu. 
Spodziewamy się reakcji społecznych. Ponieważ niebawem straci 
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pan majątek i nie będzie dość bogaty na utrzymanie prywatnej 
straży, już wystąpiłem o ochronę policyjną.

– To nie moja wina!
– Była pani chujowym lordem Saltearth  – orzekł Kunicki 

i ruszył ku wyjściu.
…
Daniel nie czekał na rozwój wypadków. Wyciągnął z konta tyle 

pieniędzy, ile zdołał bez budzenia pojedzeń Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i kupił bilet. Dzięki podwójnemu obywatelstwu, bez 
trudu zdobył azyl w Stanach. John nie ruszał się z domu i nie 
otwierał nikomu, prócz kurierów z jedzeniem. To, co działo się 
na ulicy, nie nastrajało optymistycznie. Jednak ochrona policyjna 
wystarczała. Na razie. Ω

Marzec 2020

W tekście wykorzystałem fragment wiersza „The Garden of Proserpine” Algernona 
Charlesa Swinburne’a w tłumaczeniu własnym.
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Osoby

A
B

Opis postaci

Małżeństwo. On – A – po czterdziestce, 
ona – B – jeszcze przed. Życiowo do-
świadczeni. A jest człowiekiem zna-
czącym, zajmuje ważne stanowisko 
urzędnicze, ale jest nim śmiertelnie 
znudzony. Każdą wolną chwilę poświę-
ca pracy nad dziełem swojego życia, 
które nazywa „Księgą”, będącą w jego 
mniemaniu syntezą literatury, filozofii 
i religii. B jest w pełni oddana mężo-
wi. Cierpi, rozczarowana A, ale cier-
pliwie trwa przy nim i pielęgnuje go, 
spełniając wszelkie pragnienia. Oboje 
żyją marzeniami – A o nieśmiertelno-
ści, którą ma zapewnić mu jego dzieło, 
a B o szczęściu rodzinnym i poczuciu 
bezpieczeństwa u boku ukochanego 
mężczyzny. Potem coś się zmieni…
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Akt I
Dzień komisji

Scena 1. 

Obszerna kuchnia: stół, dwa krzesła, wi-
sząca kulista lampa nad stołem. Śniadanie. 
A i B z tabletami przed sobą. Patrząc w ekra-
ny, jedzą i rozmawiają.

B: Wszystko o nas wiedzą.
A: Kto?
B: Tamci, po drugiej stronie.
A: Dziś znowu leżał w  oknie półnagi. 

A może nagi, bo widać było tylko po-
łowę.

B: Oj nie o sąsiedzie mówię. Specjaliści. 
Funkcjonariusze. Wszystko zostawia 
ślad. I wszystko o nas wiedzą. Jednej 
znajomej wykazali ukryte konto ban-
kowe. Jej mąż o nim nie wiedział. On 
sam też nie lepszy, logował się na wy-
rywaj.pl.

A: A skąd ty to wiesz?
B: Wszystko prędzej czy później się wyda.
A: W moim przypadku nie ma co się wy-

dać. Jestem jak przeźroczyste naczy-
nie.

B: Gdyby pogrzebali, na pewno coś by 
znaleźli.

A: Niby co?
B: Nie wiem. Ale zawsze jest coś, czego 

byś nie chciał ujawnić.
A: Mów konkretnie.
B: Chcesz powiedzieć, że niczego nie 

ukrywasz?

A: A co miałbym ukrywać?
B: A skąd ja mam to wiedzieć?
A: To skąd wiesz, że ukrywam?
B: Nie wiem!
A: Nie wiesz, ale wiesz.
B: Właśnie. Nie wiem, ale wiem, że każdy 

coś ukrywa.
A: Czy ja mam napisane na czole: „każ-

dy”?
B: Tak. 
A: Słuchaj, nic przed tobą nie ukrywam. 

I w ogóle nic przed nikim. To znaczy 
przed tamtymi, z drugiej strony, i tak 
nic się nie ukryje…

B: No widzisz!
A: Niczego nie widzę! Próbuję ci wyja-

śnić…
B: Nie ma co wyjaśniać. 
A: Czy ty mnie o coś podejrzewasz?
B: A jest powód do podejrzeń?
A: Nie wytrzymam. Co cię ugryzło?! 
B: Nic. Spóźnimy się do pracy.
A: A może ty coś przede mną ukrywasz?
B: Nawet gdybym chciała, to nie ma jak. 
A: Zawsze jest jakiś sposób. 
B: Więc jednak. 
A: Nie mam tajnego konta ani kochanki, 

nawet nie loguję się na portalu rand-
kowym, nie mam przed tobą żad-
nych – słyszysz? – żadnych tajemnic! 
Tak samo jak ty przede mną, prawda? 
Prawda?

B: Za bardzo się gorączkujesz. Tamci mu-
szą mieć z ciebie niezły ubaw. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
5 

/ 
LA

TO
 2

0
20

 
17

9

Scena 2. 

Ten sam stół, krzesła i lampa, tyle że teraz to 
przestrzeń biurowa. A dzwoni do B. B długo 
nie odbiera, w końcu – znudzona – odbiera.
A: Możesz rozmawiać?
B: Mhm.
A: Słuchaj, wciąż myślę o tym co mi dziś 

powiedziałaś.
B: Już zapomniałam.
A: Między wierszami. Skoro jest coś… no 

wiesz… jakieś niedomówienia mię-
dzy nami, to chcę wiedzieć, co. Mimo 
wszystko. 

B: O co ci chodzi?
A: Czuję jakbyśmy zaczęli rozmawiać róż-

nymi językami.
B: Dopiero teraz to czujesz? 
A: Co się dzieje? 
B: Nic.
A: Powiedz.
B: Męczysz. 
A: Kocham cię.
B: To wszystko?
A: Nie. Masz jakieś plany na wieczór?
B: Tak. Położyć się wcześnie spać.
A: A może byśmy…
B: Co?
A: No wiesz… jak kiedyś…
B: Zobaczymy. Dobra, muszę kończyć.
A: Zaczekaj.
B: Jestem w pracy.
A: Ja też jestem w pracy. 
B: To pracuj. Pa. 

A (w tym samym czasie B, znudzona, roz-
łącza się. Jej uwagę przykuwa ekran table-
tu): Dlaczego to wszystko takie zwyczajne 
i takie trudne? 
A odkłada telefon. Jego uwagę przykuwa 
ekran tabletu. 

Scena 3.

Kuchnia jak w scenie 1, ale jest już późne 
popołudnie. 
B: Jak minął dzień?
A: Dzień jeszcze nie minął.
B: A jak twoja książka?
A: Od kiedy cię ona interesuje?
B: Od zawsze.
A: Nie lubię jak się przymilasz.
B: Pokażesz mi ją kiedyś?
A: Może. Kiedyś. Jak skończę, na pewno 

się o tym dowiesz. Cały świat się do-
wie.

B: Świat czeka z zapartym tchem.
A: Znowu zaczynasz?
B: Co takiego?
A: Dla ciebie to żart, a dla mnie coś naj-

bardziej serio. Najbardziej. Rozu-
miesz?

B: Rozumiem.
A: Nic nie rozumiesz. Ta książka to nie 

będzie jeszcze jedna książka. To będzie 
moja książka. Pierwsza i ostatnia, bo 
po niej nie będę miał już powodu pisać. 

B: A jaki masz teraz powód?
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A: To ona jest powodem. Nieistniejąca 
księga, którą muszę spisać, ponieważ 
nikt inny tego nie zrobi.

B: Czujesz się powołany.
A: Ja sam się powołałem. A jak tobie mi-

nął dzień?
B: Jeszcze nie minął.
A: Chodzi mi o pracę. Jak było?
B: Jak to w pracy. Trochę pracowałam, 

trochę myślałam, marzyłam. Ale naj-
więcej się nudziłam.

A: O czym myślałaś, marzyłaś?
B: Nie chciałbyś wiedzieć.
A: Już wiem. O mężczyźnie, przy którym 

będziesz czuła się bezpieczna. I jeszcze 
o szczęściu, ale nie takim z filmów, tyl-
ko takim zwyczajnym, co to właściwie 
nie jest nawet szczęściem, tylko spo-
kojem. 

B: Nie. Myślałam o urządzaniu domu. 
A: Przecież dopiero co go urządziliśmy.
B: Ale już mi się znudziło. Lubię marzyć 

o nowym domu. 
A: Czy mi się wydaje, czy masz jakiś kry-

zys?
B: Czy muszę mieć kryzys, żeby myśleć 

o nowym domu, nowych meblach i no-
wym widoku za oknem?

A: Tak uważam, ponieważ mamy ładny 
dom z ładnym widokiem. 

B: Na półnagiego obleśnego dziada, który 
się ciągle na nas gapi. 

A: Wszędzie są tacy.
B: Nie tam.
A: Gdzie „tam”?

B: W Nowym Świecie. 
A: Nie ma już nowych światów. Wszystko 

odkryte, zbadane i zdeptane.
B: Ludzie zawsze tak mówią, a potem się 

okazuje, że coś tam jeszcze zostało.
A: Masz na myśli jakieś konkretne miej-

sce czy to znowu jakaś sztuczka tych, 
no, kołczów samorozwoju?

B: Ile w tobie jadu. Wszystko musisz zna-
kować: „słuszne”, „niesłuszne”.

A: Miałem ciężki dzień. Nie chce mi się 
zagłębiać w psychoanalizę dla kucha-
rek. 

B: Z tobą nie można normalnie porozma-
wiać.

A: Można. Chcesz, to ci opowiem, co mi 
się dzisiaj przydarzyło. Posłuchaj. 
Wolnostojący, monumentalny bu-
dynek, rodzaj pałacu w stylu wilhel-
mińskim, na lekkim wzniesieniu, 
z obszernym żwirkowym podjazdem. 
Zjeżdża się mnóstwo eleganckich li-
muzyn, atmosfera wzniosłości, święta. 
I ja zajeżdżam jako pasażer jednego 
z tych pięknych aut. Oczekują mnie, 
witają się ze mną jak ze starym, do-
brym druhem, zapraszają do środka. 
Wprowadzają do obszernej sali, jak-
by balowej, na końcu której stoi długi 
stół przykryty zielonym suknem. Sia-
da nas tam wielu, być może dwuna-
stu. Mężczyzna, który chyba jest tu 
sekretarzem, zarządza początek cere-
monii. Okazuje się, że mamy uczestni-
czyć w procedurze przydziału nowych 
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kul dla kalek wojennych. Kule czekają 
w małym, bocznym pomieszczeniu, 
wypełniają je szczelnie. Gdy komisja 
jest w komplecie, sekretarz daje znak 
ruchem głowy, żeby zaczynać. Wtedy 
otwierają się drzwi, za którymi widzę 
kłębiący się tłum kalek. Są to mężczyź-
ni, starzy i młodzi, wszyscy bez nóg, 
jednej bądź obu, niektórzy z ubytkami 
w kończynach górnych, podpierają się 
na kijach lub siedzą wprost na ziemi. 
Osoby z obsługi starają się zapanować 
nad podnieceniem kalek, oznajmiają 
im, że wpuszczani będą pojedynczo. 
Początkowo wszystko idzie sprawnie; 
kolejni osobnicy stają przed komisją, 
która ocenia, czy danemu przypadko-
wi przysługuje para nowych kul. Nie 
wszyscy je otrzymują, co wywołuje 
niezadowolenie, pretensje. Ci, któ-
rzy wychodzą z komisji wyposażeni 
w  nowe kule, wywołują wielką za-
zdrość u tych, którzy czekają na swo-
ją kolej i jeszcze większą u tych, którzy 
odeszli bez niczego. Tłum kalek nie 
topnieje, a wręcz gęstnieje, wkrótce 
staje się jasne, że kul nie wystarczy dla 
wszystkich. Po krótkiej, gorączkowej 
naradzie komisja decyduje o ogłosze-
niu przerwy, podczas której udajemy 
się na posiłek do sali znajdującej się 
za tą, w której obradujemy, a do któ-
rej prowadzą niepozorne drzwi wkom-
ponowane w tapetę. Posiłek okazuje 
się wystawnym obiadem, pełnym wy-

kwintnych przystawek, zup, dań 
głównych oraz deserów. Członkowie 
komisji spożywają wszystko w zapa-
miętaniu, podczas gdy zza zamknię-
tych okien dobiega narastający gwar 
kalek tłoczących się przed pałacem. 
Przystępuję do konsumpcji raka, do-
bieram do niego sos, który okazuje się 
niezwykle ostry. Krztuszę się i dostaję 
czkawki, lecz za wszelką cenę staram 
się ukryć tę dolegliwość przed pozo-
stałymi członkami komisji. Wypijam 
ogromną ilość białego wina, co przy-
wraca mi jaką taką równowagę. 
Tymczasem sekretarz prosi nas na 
dalszą część posiedzenia. W schowku 
pozostaje jeszcze tylko jedna para kul. 
Komisja staje się bardziej rygorystycz-
na, odprawiamy kilka osób z rzędu, co 
wywołuje jeszcze większy rumor na 
zewnątrz. Strażnicy pilnujący wej-
ścia nerwowo zerkają w naszą stro-
nę. Wreszcie ostatnia para trafia do 
sędziwego starca bez nóg, który pła-
cze ze szczęścia i chce nas całować po 
rękach, lecz nie pozwalamy mu na to 
przez wzgląd na godność urzędu. Gdy 
starzec, ku naszej uldze, opuszcza salę, 
na zewnątrz zaczynają się poważne 
rozruchy. 
Drzwi wejściowe zostają zaryglowane. 
Z okna patrzymy jak kaleki wyrywają 
sobie kule i okładają się nimi; ich ciała 
coraz bardziej krwawią, przybywa ciał 
leżących na ziemi, wijących się z bólu 
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bądź całkowicie nieruchomych. Bitwa 
przybiera na sile, lecz w pewnym mo-
mencie ktoś, jakiś ad hoc wyłoniony 
prowodyr, rzuca hasło szturmu na pa-
łac. Setki kul bija w drzwi, strażnicy 
uchodzą w popłochu i w końcu zgra-
ja podnieconych kadłubków, wspiera-
jących się na nowych kulach lub ich 
pozbawionych, wdziera się do środka. 
Uciekamy do sali jadalnej, barykadując 
drzwi stołem, z którego spadają naczy-
nia, rozlewa się wino, zupy i sosy. Trzy-
mamy stół z wszystkich sił, ale szybko 
staje się jasne, że napór przeciwnika 
jest potężniejszy. Uciekamy w popło-
chu. Naszym jedynym celem jest teraz 
dotarcie do naszych limuzyn i odda-
lenie się na bezpieczną odległość.  
Gniewny tłum kalek wpada do sali ja-
dalnej, gdzie wyjada i wypija wszystkie 
resztki. To daje nam czas na ucieczkę. 
Wyskakuję tak jak inni przez okno, na 
szczęście to parter. Gdy odjeżdżam 
szybko spod pałacu, jeden z  kalek 
uderza bardzo mocno kulą w przed-
nią szybę auta, rozbijając ją. Doceniam 
jakość materiału, z którego wykonano 
kulę. Jesteśmy już w dość znacznej od-
ległości od pałacu i proszę kierowcę, 
żeby się zatrzymał. Stoi tam już kilka 
innych limuzyn. Stoimy w milczeniu 
i patrzymy jak pałac obejmują płomie-
nie. Po chwili staje się on ogromną pło-
nącą głownią. Na jej tle kaleki tańczą 
i wiwatują wymachując radośnie kula-

mi. Wyglądają jak animowane figurki 
wycięte z czarnego papieru.

(B zajęta swoimi sprawami)
A: Czy ty mnie słuchasz?
B: Tak, mam podzielność uwagi.
A: I co ty na to?
B: Nic.
A: Nic?
B: No dobrze, interesująca historyjka. 

Może być?
A: To nie jest historyjka. To wszystko wy-

darzyło się naprawdę. Nie wierzysz 
mi?

B: Kogo teraz grasz? Jestem ci potrzebna 
tylko jako publiczność. Chcesz, żebym 
cię podziwiała i spijała każde słowo 
z twoich ust. 

A: Tymczasem cię śmiertelnie nudzę.
B: Nudzisz się sam ze sobą. Wyobraziłeś 

sobie, że życie, to tak zwane prawdzi-
we, jest gdzie indziej. I zawsze, w każ-
dej chwili, czujesz się nie na miejscu.

A: Brawo! Świetna analiza, lepiej bym 
tego nie ujął. Ale może skierowałabyś 
lustereczko na siebie? Kogo wtedy zo-
baczysz?

B: Twoją żonę.
A: Ja tam widzę coraz bardziej zmęczoną, 

zgorzkniałą i obcą kobietę.
B: Na twój obraz i podobieństwo, panie.
A: Słuchaj, a może po prostu coś się skoń-

czyło?
B: To ty powtarzasz, że monogamia to 

sztuczny twór. 
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A: Masz kogoś.
B: Nie, po prostu po iluś latach przeby-

wania ze sobą dwoje ludzi mają prawo 
być sobą zmęczeni. 

A: Ale ja się z tobą nie męczę. Wręcz prze-
ciwnie. To ty masz problem. Piłka po 
twojej stronie. 

B: To zawsze działa w obie strony. 
A: Zgoda, remis. Nie ciekawi cię, co było 

dalej?
B: Wysłaliście na nich policję? Wojsko? 

Oddział specjalny?
A: To nie było konieczne. Sami przerazili 

się tym, co zrobili i rozbiegli się w po-
płochu po okolicy. Wyobraź sobie – ka-
leki pędzące w różne strony przez pola 
i lasy. Był pewien problem z ich wyła-
paniem. Niestety, miało miejsce kilka 
zgonów. Oczywiście będziemy musieli 
zrewidować decyzje komisji. Zaostrzy-
my też procedury bezpieczeństwa. 

B: Wysłaliście ich na wojnę, a teraz od-
mawiacie im nawet głupich kul?

A: To świetne kule z superwytrzymałego 
materiału. Bardzo drogi sprzęt. 

B: I to uspokaja twoje sumienie?
A: Wykonuję tylko moją pracę. Wolała-

byś, żebym był jednym z nich? Chcia-
łabyś mieć w domu kadłubka bez rąk, 
bez nóg? Z poharataną psychiką? Nie-
zdolnego do samodzielnej egzystencji?

B: Nie o tym mówię.
A: Ale właśnie tak to działa. Jak nie oni, 

to my. Jak nie my, to oni. 
B: Ty zawsze jesteś po właściwej stronie.

A: A tak! Na tyłach! I bardzo mi z tym do-
brze! Nigdy nie miałem w ręku broni. 
Brzydzę się bronią i napawa mnie to 
dumą w tym świecie wojen, przewro-
tów, zamachów i rewolucji!

B: Brzydzisz się bronią, bo masz taki luk-
sus. Bo nigdy nie musiałeś o nic wal-
czyć, nigdy nie czułeś głodu i nigdy nie 
żarły cię wszy.

B: Chciałbym zauważyć, że to też nie było 
twoim udziałem, kochanie. Chyba że 
wyznajesz ten przedpotopowy wzo-
rzec: mężczyzna musi umieć posłu-
giwać się maczugą, żeby zasłużyć na 
miano mężczyzny. 

B: Oni nie mieli żadnego wyboru!
A: Oczywiście, że mieli. Żołd był wyso-

ki. Mieliśmy nadwyżkę ochotników. 
Nie wszyscy niestety załapali się na 
bohatera, ale jeszcze nic straconego, 
bo sytuacja jest niepewna. 

B: Kiedy tak mówisz, czuję wstręt. Do cie-
bie i tego, co reprezentujesz.

A: Przeceniasz mnie, moja miłości. 
Jestem zwykłym urzędniczyną. 
Poruszam się wyłącznie w ściśle okre-
ślonym zakresie obowiązków. I wcale 
nie dlatego czujesz do mnie wstręt. To 
jest tak naprawdę wstręt do tego, czym 
jesteś.

B: Wracaj do swojej „księgi”. 
A: Masz rację, czasu spędzoną nad pustą 

kartką nie zamieniłbym już na nic.
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B: Nawet na to, żeby być takim, jak kie-
dyś? Nie zawsze tak było między nami, 
pamiętasz?

A: Jak?
B: Zimno. 
A: To przez ten klimat. Powinniśmy 

gdzieś wyjechać. W miejsce, gdzie za-
wsze świeci słońce i pachnie egzotycz-
nym kwieciem, z którego rajskie ptaki 
spijają sycący nektar. 

B: Byliśmy w  wielu takich miejscach. 
Chcę, żebyś znowu się starał, rozu-
miesz?

A: Moja ty biedna, nieszczęśliwa miłości.
(A próbuje przytulić B, B się wzbrania)
A: Chłopa ci się chce, ot i cała zagwozdka. 
B: Jak ty niczego nie rozumiesz.
A: Niech i tak będzie, jeśli to pasuje do 

twojej układanki. 
(B wychodzi, A wyjmuje papiery i pisze, za-
myśla się, pisze, śmieje się z tego, co napisał, 
jest ożywiony i szczęśliwy. B podgląda go 
i nienawidzi jeszcze bardziej)

Scena 4.

Wieczór. A prosto spod prysznica, opasany 
ręcznikiem. Przegląda się w lustrze, przecią-
ga, pozuje. B siedzi nad jakimiś służbowymi 
papierami. 
A: Podoba ci się moje ciało?
B: Nie.
A: Mimo to chciałbym zaproponować po-

życie intymne.
B: Nie mam czasu.

(A podchodzi do B, staje przed nią, rozchy-
la ręcznik)
A: A teraz?
B: Teraz tym bardziej.
A: Kiedy robiliśmy to ostatnio?
B: Nie pamiętam.
A: Gdybyśmy robili wczoraj, też byś 

nie pamiętała. (przymila się, łasi) No 
chodź. Nie pożałujesz.

B: Przestań. Myślisz tylko o jednym. Ja 
mam na głowie cały dom, wszystkie 
te rachunki, papiery i jeszcze mam być 
twoją księżniczką i czekać na ciebie 
wypachniona w łóżeczku. 

A: Chcę się tylko z tobą kochać. Nie ocze-
kuję misterium światło-dźwięk.

B: A może ja oczekuję? Dla ciebie jestem 
tylko mięsem.

(A ubiera się w piżamę i szlafrok)
A: Oczywiście. Ty jesteś mięsem, ja rzeź-

nikiem, a świat jedną wielką rzeźnią. 
Czy ty aby trochę nie przesadzasz?

B (prześmiewczo): „Czy ty aby trochę nie 
przesadzasz?” Masz szczęście, że jesz-
cze z tobą jestem.

A: Proszę, nikt cię nie zatrzymuje. Świat 
jest wielki.

B: I co byś beze mnie zrobił?
A: Popadłbym w rozpustę, to jasne.
B: Nareszcie byłbyś sobą.
A: Nareszcie. Tylko że ty nie odejdziesz. 
B: Żyjesz w  wymyślonym przez siebie 

świecie. Tylko w nim czujesz się bez-
pieczny.
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A: Czuję, że mam na ciebie ochotę, moja 
kochana miłości.

B: Ale to wszystko sztuczne.
A: Chcesz się przekonać?
B: Twój seks też jest sztuczny. Duża, 

dmuchana lala. Wystarczy nakłuć 
i oklapnie jak flak.

A: Pełna zgoda. Ale zanim oklapnie, chcę 
cię znowu poczuć. Ciebie, nie twoje 
frustracje i kazania. Ciebie żywą.

B: Idź do burdelu.
A: Przyszedłem do ciebie. Pamiętasz? To 

było dawno. Niewiele już pamiętam. 
Ale przyszedłem do ciebie. Przedstawi-
łem się twojej matce, a ona powiedzia-
ła, żebym zaczekał, bo ty szykowałaś 
się w łazience. A potem wyszłaś i to 
zobaczyłem… Wiesz, to nie była tylko 
uroda, barwa głosu, spojrzenie, spo-
sób poruszania się, zapach. To była 
całość. Światło.

B: Oślepiło cię i się ze mną ożeniłeś. A te-
raz chciałbyś je włączać i wyłączać, kie-
dy ci wygodnie. Pstryk – rozchylenie 
nóg, pstryk – kolejny tysiąc idiotów 
trafia na wojenny przemiał, pstryk – 
sprawa zamknięta, pan może wrócić 
do domu. 

A: Zaogniły ci się policzki. 
B: To przez tę pogodę. Raz słońce, raz 

deszcz.
A (podchodzi do B): Lubię kiedy się zapa-

lasz. 
B: Na nic nie licz.
A: Nie liczę.

(B zaczyna płakać)
A: Dlaczego płaczesz?
B: Bez powodu.
A (po dłuższej pauzie): Zobaczysz, jeszcze 

będziemy się z tego śmiać.
B: Z czego?
A: W jakimś ciepłym i przyjaznym miej-

scu… z dala od tego… kraju…
(B wybiega, A zaczyna pisać)

Scena 5.

Ciemność rozświetlona punktowo małą 
lampką na stole. Przy stole A w piżamie, 
przed nim butelka whisky i szklanka. Pod-
chodzi zaspana B, też w piżamie.
B: Stało się coś?
A: Zły sen.
B: Opowiedz.
A: Bardzo zły sen.
B: Zobaczysz, jeszcze będziemy się z tego 

śmiać.
(A patrzy na B)
A: Wracaj do łóżka. Też zaraz przyjdę. 
B: Nie siedź za długo.
B odchodzi. A napełnia sobie szklankę i wy-
pija od razu całą zawartość. Długo patrzy 
przed siebie, w ciemność.
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Akt II
Podróż morska

Scena 1.

Piękny dzień słoneczny. A i B na pokładzie 
wycieczkowca. Siedzą na leżakach, twarza-
mi zwróceni do widowni, przed nimi prze-
pyszny widok na rozjarzony południowym 
słońcem ocean. 
A (po długiej chwili błogiego milczenia): Zo-

bacz. Jakieś wielkie kształty tuż pod 
wodą. 

B: Ogromne morskie stworzenia.
A: Dreszcz mnie przeszedł. 
B: Okryj się kocem.
A: To nie z zimna. (po pauzie) Ogromne 

morskie stworzenia. Fale jak góry, 
z białymi grzbietami. 

B: To granatowe, prawie czarne, to znów 
niebieskie, błękitne i  zielonkawe, 
a miejscami turkusowe. 

A: Jaki spokój. (po pauzie) Dziękuję, że 
zgodziłaś się popłynąć. 

B: Wiesz, pomyślałam, że moglibyśmy 
nigdy już nie wrócić. 

A: Mamy wykupione dwa tygodnie. 
B: Co nas tam trzyma? Praca? Mogliby-

śmy pracować gdzie indziej. Dom? Nie 
jestem wymagająca.

A: Ale…
B: Żartowałam. Wiem, że nie zostawił-

byś tego kawałka ziemi. Zauważyłeś 
ile u nas błota?

A: To błoto jest naszą ojczyzną. 

B śmieje się. 
B: Jak myślisz? Wieloryby?
A: Co? (pauza) Nie wiem. Coś ogromnego. 

(pauza) Zawieszenie broni wydaje się 
stabilne. Kto wie, może nawet w końcu 
zawrzemy pokój. 

B: I co wtedy zrobicie?
A: Jak to co?
B: Prowadzenie wojen to wszystko, co po-

traficie. A raczej wydaje się wam, że 
potraficie. 

A: Miłości moja, przesadzasz. Potrafimy 
trochę więcej.

B: No tak, wysyłacie też ludzi na śmierć.
A: Skończ z tym pacyfistycznym ględze-

niem. Nie my wywołaliśmy tę wojnę. 
B: Ale jest wam na rękę. Produkcja, nowe 

technologie, zysk. Same korzyści. Nie 
licząc tych wdów, sierot i kalek.

A: O, chyba coś się wychyliło z głębiny. 
B patrzy.
A: Już zniknęło. 
B: A może to łodzie podwodne?
A: Na tym akwenie obowiązuje zakaz ich 

używania. Nie myślisz chyba, żebym 
cię narażał…

B: Chciałabym, żeby stało się coś nieprze-
widzianego.

A staje przed B i rozchyla szlafrok, B odwra-
ca się.
B: To było bardzo przewidywalne.
A kłania się komuś niewidzianemu przez B. 
Zasłania się szlafrokiem.
B: Twoje błazeństwa. Twoja ucieczka 

w seks. Uzależnienie od pornografii. 
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Wszystko dlatego, że nie umiesz bu-
dować normalnych relacji z ludźmi.

A: To przez trudne dzieciństwo. Poza tym 
zapomniałaś dodać zamiłowanie do 
cytatów: „któż z nas po wielekroć nie 
postępował głupio lub niegodziwie tyl-
ko dlatego, że miał całkowitą świado-
mość, iż nie powinien tak czynić?”. 

B: Problem zaczyna się, kiedy w ten spo-
sób postępuje rząd.

A: Rząd zawsze postępuje w szeroko po-
jętym interesie społecznym. 

B: Dlatego rząd nigdy się nie myli.
A: I to jest jego przekleństwo. A zarazem 

jego wspaniałość.
B: Rząd jak bóg?
A: Można go obalić  – zaraz pojawi się 

nowy. Trwa, chociaż ludziom wydaje 
się, że nastąpiła zmiana.

B: A to tylko odświeżenie dekoracji.
A: Wspaniale się dzisiaj z tobą gawędzi.
B: Morze pociemniało czy mi się wydaje?
A: Morze za każdym razem jest inne. Tu, 

z dala od lądów, wydaje się bardziej niż 
zwykle żywą, czującą istotą. Mam wra-
żenie jakbyśmy wędrowali po jakimś 
monstrualnym ciele. 

B: Widziałeś jak ten oficer na mnie pa-
trzy?

A: Rozkwitłaś pod tym słońcem.
B: Jest bardzo przystojny. Myślisz, że to 

Hiszpan?
A: Nie przyglądałem mu się. Ale jest 

w nim raczej coś wschodniego. 
B: Więc może Turek.

A: Bardziej Grek. Albo zgoła Ormianin. 
B: Powinieneś dać mu w twarz za to, jak 

na mnie patrzy. 
A: Później. Na razie sam chcę na ciebie 

popatrzeć. W kajucie. Teraz. Chcę uj-
rzeć ciebie nagą.

B: Uspokój się. Mamy dużo czasu. Popisz 
trochę.

A: A ty co będziesz robić?
B: Nie bój się, nie ucieknę ci stąd.
A: Może pójdziemy na basen?
B: Chcę pobyć sama. Tobie też to dobrze 

zrobi.
A: Nie po to wsiedliśmy na tę łajbę, żeby 

spędzać czas osobno.
B: Dlaczego nie potrafisz cieszyć się chwi-

lą?
A: Dziś wieczorem bal.
B: I to cię tak dręczy.
A: Na pewno będziesz chciała pójść.
B: Owszem, podobno bale są tutaj cał-

kiem… ciekawe.
A: Nie wiem, czy pójdę. Nie czuję się ja-

koś. Ale ten oficer powinien dotrzy-
mać ci towarzystwa.

B: Ty zazdrośniku. Jeśli będziesz grzecz-
ny, to pozwolę ci dziś trochę podoka-
zywać. 

A: Miło z twojej strony.
B: A teraz każde z nas zajmie się sobą. 
A: Ale dlaczego?
B: Bo jesteśmy dorośli. Bo sobie ufamy 

i mamy do tego wszystkiego zdrowy 
dystans. Adios! 
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B odchodzi tanecznym krokiem. A patrzy 
za nią. 
A: Adios…
A wyciąga z kieszeni szlafroka notes. Prze-
gląda go. Dochodzi do miejsca, w którym 
skończył. 
A: To zabawne, ale tylko kiedy zanurzam 

się w tych notatkach, mam poczucie, 
że moje życie nie jest brednią. Dokład-
nie pamiętam dzień, kiedy to zaczą-
łem. Obudziłem się rano i jak co dnia 
pojechałem do pracy. Rozłożyłem pa-
piery na biurku, spojrzałem za okno, 
znowu na papiery i wtedy, bez jasne-
go powodu, poczułem się samotny jak 
ostatni człowiek na Ziemi. Usiłowałem 
sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek 
było inaczej. Nagle, kiedy tak tkwi-
łem w bezruchu, nad rozrzuconymi 
papierami, które nie miały żadnego 
znaczenia, spłynęła na mnie jasność. 
Zacząłem pisać. Zapisywałem kart-
ka po kartce i czułem jak wszystko, 
wszystko co zwykło nazywać się świa-
tem, wraca na swoje miejsce. Nie, nie 
wraca, raczej je znajduje po długiej, 
męczącej poniewierce. Każda chwila 
spędzona nad tymi zapiskami liczy 
się za pięć, dziesięć, sto innych chwil. 
Nie wiem, co to znaczy. Że nie potra-
fiłem stworzyć ze swojego życia cze-
goś wartościowego? Że uciekam przed 
życiem takim, jakie ono jest – w to, co 
sam sobie tu stwarzam? A może, tak, 
to chyba najbliższe prawdy, może to 

nie ja piszę, tylko jestem używany do 
zapisywania tych słów, zdań, całych 
stron, jedna po drugiej? Czasem do-
pada mnie lęk przed końcem. Co się 
stanie kiedy uznam, że nie mam już 
nic do dodania? Boję się okropnie, ale 
wtedy po prostu wracam do moich za-
pisków i odzyskuję spokój. 

(A zaczyna pisać. W tle wzmaga się szum 
wiatru i fal)

Scena 2.

Wieczór na statku. A w wieczorowym stroju, 
w czarnej, karnawałowej masce na twarzy, 
stoi na pokładzie i patrzy na księżyc. Nagle 
na scenę wpada B – w wieczorowej, bardzo 
zmysłowej kreacji, także w masce, zdyszana 
i trochę pijana. 
B: Tu cię mam!
A: Musiałem się przewietrzyć. Widzę, że 

świetnie się bawisz.
B: Mam czuć się winna?
A: Wybacz, że nie dotrzymuję ci kroku.
B: Nigdy nie lubiłeś się bawić. Ale ten je-

den raz mógłbyś chociaż poudawać. 
A (po dłuższej pauzie): Chcesz ode mnie 

odejść, prawda?
B: Orkiestra gra bardzo dobrze. Nogi 

same niosą. 
A: Oficerek też nieźle sobie radzi. 
B: Wyluzuj! Jesteśmy na wczasach!
A: Nie potrafię. Odkąd jesteśmy na tym 

statku, czuję jakiś niepokój. 
B: Nie. Zawsze jesteś taki.
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A: Tym razem to coś innego. 
B: Coś jak zerwanie zawieszenia broni? 

Myślałam, że już przywykłeś. Ciągle 
znajdujecie powody, żeby prowadzić 
wojnę.

A: Przestań choć na chwilę myśleć o tej 
durnej polityce!

B: Jestem za głupia, żeby o niej myśleć. 
Myślę o…

A: O czym?
B: Zgadnij. 
A: O nowym życiu.
B: Jestem zadowolona ze starego. Zgaduj 

dalej.
A: I tak ci nie wierzę, ale dobrze. Ofice-

rek?
B: Trywialne.
A: Życie jest trywialne. 
B: Myślę o twojej książce. Chciałabym ją 

w końcu przeczytać. 
A: Może ona wcale nie jest do czytania.
B: Dlatego nigdy się z nią nie rozstajesz?
A: To jedyna rzecz, która jest tylko moja. 

Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz.
B: Tajemnica spowiedzi.
A: Spowiedzi przed samym sobą.
B: Połykanie własnego ogona.
A: Aż do końca.
B: Musisz się ze mną strasznie nudzić.
A: Wprost przeciwnie. Ale ty z pewnością 

nudzisz się ze mną. Nie zaprzeczaj.
B: Bywasz nudziarzem, ale na swój spo-

sób jesteś całkiem zabawny. Gdybyś 
tylko nie skupiał się tak na sobie…

A: Tylko na czym?

B: Na tej chwili. Tej, która właśnie mija. 
O, już jej nie ma.

A: Skoczyć na główkę w ten wir. Próbo-
wałem, ale to nie dla mnie. Widzisz, 
ja wolę stać z boku, przyglądać się. 

B (śmieje się): Z boku? Ty? Przecież ty za-
wsze uczestniczysz, zawsze w centrum 
wydarzeń. (po pauzie) Chcesz powie-
dzieć, że nie bierzesz tego wszystkie-
go serio?

A: Śmiertelnie serio. A mimo to wiem, że 
życie jest gdzie indziej. 

B: I ktoś tak pogubiony decyduje o losie 
tysięcy ludzi?

A: Nie przesadzaj. Moje decyzje wynikają 
wyłącznie z decyzji góry. 

B: Biedny, pogubiony dzieciaku. Żal mi 
ciebie. I siebie. (po pauzie) Chodźmy 
tańczyć!

A: Zaczekaj chwilę.
(A zbliża się do B i ściąga jej maskę)
B: Co ty robisz?
A: Chcę na ciebie popatrzeć.
B: Już?
A: Jeszcze nie. W świetle księżyca wyglą-

dasz jak duch. Jakbym sobie ciebie wy-
myślił. 

(B bierze dłoń A i przykłada ją do swego 
serca)
B: Czujesz?
(A potakuje skinieniem)
B: Tam pulsuje coś żywego. Coś… głod-

nego.
(B zakłada z powrotem maskę)
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B: Jak chcesz, to patrz sobie na Lunę. Ja 
idę tańczyć.

(B odchodzi, A wyciąga notes, trzyma go 
za burtą, między dwoma palcami, trwa to 
dobrą chwilę, ale ostatecznie nie upuszcza 
notesu i chowa go. Wyciąga z kolei piersiów-
kę i wypija z niej wszystko, po czym chowa 
z powrotem).
A (pijackim tonem): Dance me to the end 

of love!
(A odchodzi tam, dokąd poszła B. Księżyc 
zachodzi ciemnymi chmurami)

Scena 3.

Głęboka noc. Okropny sztorm. Wycie hura-
ganu. Grzmot fal. Burza z piorunami. Bryzgi 
morskiej piany raz po raz. Na pokład wpada 
B. Chwieje się, nie może utrzymać równowa-
gi. Usiłuje przekrzyczeć hałas. 

B: A! Gdzie jesteś?! A!!!
(Rzucona przez podmuch wichru usuwa się 
z pola widzenia. Pojawia się A)
A: B! Odezwij się! B!!!
(A znika ze sceny, która przez moment jest 
pusta. W tym czasie szał żywiołu narasta 
aż do histerii. Wycie syreny. Monotonne, 
rytmiczne. A i B jednocześnie wpadają na 
scenę, rzuceni przez impet żywiołu. Już nie 
stoją na nogach, tylko czołgają się jak prze-
rażone płazy)
A: Już myślałem, że cię straciłem! Nie od-

chodź ode mnie ani na krok!
B: Boję się.

A: Oto i masz swoje NIESPODZIEWANE!
B: Przestań! Ja naprawdę się boję. Jesz-

cze nigdy się tak nie bałam.
A: Nic nam nie będzie.
B: Ten statek jest niezatapialny, wiem. 

Titanic też był.
A: To nie jest Titanic, tylko najnowocze-

śniejszy i najbezpieczniejszy wyciecz-
kowiec świata.

B: Bardzo mnie uspokoiłeś. Dlaczego nie 
spuszczają szalup? Co tu się w ogóle 
dzieje?!

A: Wygląda na to, że sztorm wziął nas 
z zaskoczenia.

B: Chcę do domu!
A: Wkrótce tam będziesz. 
B: I już nigdy mnie nie zabierzesz w po-

dróż morską.
A: Obiecuję. 
B: I rzucisz tę przeklętą pracę.
A: Do cholery, obiecuję!
B: Przysięgnij!
A: Przysięgam!
B: Przysięgnij na…
A: Na wszystko przysięgam!
B: Na łzy twojej matki!
A: Na łzy wszystkich matek od początku 

świata!
B: Dziwne, ale ci wierzę!
A: Co?!
B: Wierzę ci!!!
A: Zobaczysz, teraz wszystko…
(Potężne, znacznie potężniejsze od dotych-
czasowych, uderzenie żywiołu. Ciemność, 
rzygi piany, wycie, grzmoty, jęki, krzyki)
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B: A!!!
A: B!!!
(Oboje krzyczą na przemian, ale spazm ży-
wiołu całkowicie ich zagłusza. Trwa to pie-
kielnie długo. Nagle kompletna ciemność 
i wyciszenie)

Akt III
Wyspa

Scena 1.

A leży bez ruchu twarzą do ziemi, wyrzuco-
ny przez morze jak lalka, która już się znu-
dziła. A ma na sobie strzępy wieczorowego 
stroju. Odzyskawszy przytomność, odrucho-
wo szuka notesu. Nie znajduje go. Staje na 
chwiejnych nogach, szuka, coraz bardziej 
zdesperowany. 

A: To niemożliwe. To nie mogło się stać.
B: Tego szukasz?
B siedzi na jakimś kawałku drewna i trzy-
ma przed sobą przemoczony notes. Jej suk-
nia jest podarta i niekompletna – odsłania 
jedną pierś. 
B (czyta): Lubiłem stać przy oknie i pa-

trzeć jak mój Papi bawi się w ogrodzie. 
Znalazł sobie kawałek sznurka, chwy-
tał zębami jeden z jego końców, od-
biegał kilka kroków, po czym chwytał 
drugi koniec. Czasem, rzucony przeze 
mnie sznurek zahaczał się na gałęzi 

jabłonki. Papi podskakiwał wysoko 
próbując go sięgnąć. Potrafił wybijać 
się bardzo wysoko. Był młodym psem, 
skorym do zabawy, a przy tym zupeł-
nie pozbawionym agresji. Jak bardzo 
różnił się od wszystkiego, z czym na 
co dzień miałem do czynienia. Godzi-
ny spędzane z nim w lesie należą do 
najpiękniejszych chwil mojego życia. 
Nie zamieniłbym ich na żadne bogac-
twa, sukcesy czy sławę. (przestaje czy-
tać) Papi… To jemu poświęciłeś swoją 
„księgę”. Cały zeszyt wypełniony opi-
sami twojego kundla. 

A: Oddaj mi to.
B: Te zapiski są dla ciebie ważniejsze niż 

ja.
A: Oddaj mi to natychmiast!
B: Tu jest jeszcze coś. (czyta) Był ze mną 

od pierwszego miesiąca życia. Obser-
wowałem jak rośnie i z nieforemnego 
szczeniaka zmienia się w młodego psa, 
pełnego pasji życia. A kiedy dorósł, ta 
pasja go nie opuściła ani na moment. 
Był cudem, który mi się przytrafił. 

(A rusza w stronę B, ale upada wyczerpany, 
może też ranny, na pewno obolały)
A: Przestań! To moja własność!
B (czyta dalej, niewzruszona): Było czymś 

cudownym móc obserwować go, kie-
dy harcował po ogrodzie albo po lesie, 
węsząc wciąż nowe tropy, zachłystując 
się przestrzenią. Czysta, skondenso-
wana radość.

A: To obrzydliwe, co robisz!
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B: Niekiedy dawałem mu różne zada-
nia do wykonania. Nakrywałem jego 
ulubioną zabawkę kubłem i patrzy-
łem, czy poradzi sobie z jej wydoby-
ciem. Albo kładłem maskotkę na stole, 
ale nie przy krawędzi, tylko bardziej 
w głębi, a Papi przystępował do dzia-
łania. Kolejne próby kończyły się nie-
powodzeniem, w końcu jednak zawsze 
udawało mu się znaleźć pomyślne roz-
wiązanie. Z mojej strony był to rodzaj 
sadyzmu, przyznaję że dawało mi to 
satysfakcję, lecz wiedziałem, że Papi 
uwielbia te wyczerpujące zabawy. 

A: Chyba jestem chory. Pomóż mi.
B: I tak masz szczęście. Reszta wycieczki 

zginęła w głębinie.
A: Skąd wiesz?
B: A widzisz to kogoś jeszcze?
A: Mogą być gdzie indziej. Trzeba poszu-

kać…
B: O, tu jest niezły kawałek… (czyta) 

Dzień, w którym zaginął, będzie mi 
towarzyszył do końca życia. Pojecha-
liśmy, jak zawsze kiedy miałem wolny 
dzień, do lasu. Gdy byliśmy już daleko 
od asfaltowej drogi, spuściłem go ze 
smyczy. Puścił się pędem przed siebie 
i, jak to miał w zwyczaju, po kilkudzie-
sięciu metrach przystanął, żeby spraw-
dzić czy jestem. Zobaczywszy mnie, 
znowu ruszył. Tak to trwało – szedłem 
za nim rozkoszując się aromatem so-
snowych olejków i żwawością mojego 
przyjaciela, który raz po raz galopem 

zbliżał się do mnie, żeby odbiwszy się 
mocno od podłoża, próbować dosię-
gnąć trzymaną przeze mnie smycz. 
Tak to trwało, aż zeszliśmy z duktu 
w  las, gęsty i poszyty osypującą się 
czeremchą. 

A: Tak, czeremcha gubiła już liście. Soczy-
ście czerwone jak wielkie krople krwi. 

B: Teraz będzie najlepsze. (czyta) Papi na-
gle poczuł trop tak silny, że nie zwa-
żając na moje wołanie pobiegł w głąb 
kniei i  szybko zniknął mi z  oczu. 
Ruszyłem za nim, raniąc się o ostre 
krzewy i suche gałęzie, potykając się 
o korzenie i zwalone zmurszałe kona-
ry. Wołałem zachłystując się krzykiem 
i narastającym przerażeniem. Papie-
go nie było. Krążyłem po lesie jeszcze 
wiele godzin mając nadzieję, że gdzieś 
ujrzę znowu znajomą, rudą mordkę. 
Ale Papiego nie było. Zrobiło się ciem-
no i w obawie, że sam zabłądzę w lesie, 
wróciłem do samochodu. Siedziałem 
w nim jeszcze długo i co pewien czas 
wołałem w mrok. Odpowiadały mi je-
dynie złowrogie pomruki i pohukiwa-
nia lasu. Papiego nie było. Wróciłem 
w to miejsce następnego dnia, wraca-
łem tam jeszcze wiele razy, ale nie na-
potkałem już żadnego śladu po moim 
małym druhu. (kończy czytać) Zaraz się 
rozpłaczę. 

A (jakby czytał): Pobiegł w nieznane, gna-
ny tylko jemu wiadomym tropem, 
w  nicość. Rozpłynął się jak wszyst-
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ko, co kiedykolwiek kochałem. Stał 
się wspomnieniem, tęsknotą, marze-
niem o czymś, co nigdy już nie wróci. 
Ale przez to stał się dla mnie jeszcze 
bardziej żywy niż w te dni, kiedy byli-
śmy razem…

B: To był tylko pies. Kundel. Mieszaniec 
z nieznanego ojca. 

A: Dla mnie był czymś więcej.
B: Więcej niż ja.
A: Ciebie nie było i nie ma.
B: Bredzisz.
A: Żyjesz w sobie i dla siebie.
B: Masz gorączkę.
A: Nie dbam o to. Papi mnie uratował.
B: Ojej, jakie wielkie słowa.
A: Prawdziwe. Ty nie lubisz kiedy jest 

prawdziwie.
B: Czy może być bardziej prawdziwie niż 

teraz… Co to właściwie za miejsce?
A: Bezludna wyspa zagubiona na oceanie. 

Jesteśmy prawdopodobnie jedynymi 
ludźmi, którzy tu trafili.

B: Trzeba się rozejrzeć. Tu musi ktoś być.
A: Nie wystarczymy sobie nawzajem?
B: Musimy się stąd wydostać.
A: Niczego nie musimy, moja kochana mi-

łości. Poza tym – czy nie o tym właśnie 
marzyłaś?

B: Nie o czymś takim.
A: No właśnie. Twoje wieczne rozczaro-

wanie. (po chwili) Oddaj mi notes.
B: Do niczego ci niepotrzebny.
A: Oddaj.
B: Chcesz swój notes? Masz!

(B drze notes na strzępy i rzuca nimi w A. 
A zrywa się i zbiera szczątki)
A: Coś ty zrobiła?!
B: Proszę, nie jesteś wcale taki chory.
A: Nienawidzę cię.
B: Wiem to od dawna.
(A próbuje poskładać podarte kartki)
A: Nie chcę cię znać.
B: Jesteśmy na siebie skazani.
A: Cierpliwie urządzałaś mi to piekło.
(B śmieje się aż do utraty tchu)
A: Z czego się śmiejesz?
B: Z siebie. Już dawno powinnam od cie-

bie odejść. 
A: Odejść? Dokąd? Do jednego z tych fa-

cetów, z którymi sypiałaś? (cisza) My-
ślałaś, że nie wiem. Moje stanowisko 
daje mi pewne możliwości.

B: Twoje stanowisko. Zawdzięczasz je 
mnie. Dla ciebie to robiłam.

(Teraz to A się śmieje)
B: Idę.
A: Niestety i tak wrócisz.
B: Nie chcę tu zgnić. Muszę coś zrobić 

z moim życiem.
A: Poczucie winy. Wdrukowane matryce 

cierpienia. Plany, marzenia, sny. 
B: Co proszę?
A: Nic, mówię do siebie. 
B: Jesteś najgorszym człowiekiem, jakie-

go znam.
A: Nawzajem.
B: Idę.
A: Idź.
B: A ty?
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A: Ja tu jeszcze zostanę. Zastanowię się… 
(rozglądając się wokół) Może zresztą nie 
jest to takie złe rozwiązanie…

B: Rób co chcesz.
(B odchodzi. A zostaje sam i kleci swój notes. 
Czuje się coraz bardziej niepewnie. Zrywa 
się z miejsca. Mamrocze do siebie)
A: Wiem, że wrócisz. Zawsze wracasz. Je-

steś jak śmierć. Moja jedyna, kochana 
śmierć. (głośno) Słyszysz? Jesteś moim 
życiem i śmiercią. Musimy coś zrobić 
z naszym życiem! Umrzeć, żeby zmar-
twychwstać. Słyszysz mnie? Dlaczego 
nie odpowiadasz? Gdzie jesteś, B? B!!! 
(cichnie) Boję się.

Scena 2.

Noc rozświetlona światłem księżycowym. 
Odgłosy dzikiej zwierzyny, a na tym tle zra-
zu niewyraźne, ale coraz to nasilające się 
rytualny, rytmiczny śpiew i bicie w bębny.

A: Gdzie jesteś, B? Nasze życie, B, było do-
tąd jak próba generalna. Udawaliśmy, 
B, każde przed sobą samym i każde 
wobec drugiego. B, słyszysz? To praw-
da, uciekałem przed tobą. Uciekałem 
w prowadzenie nie mojej wojny, we 
wspomnienia o Papim… Wiesz, B, on 
był strasznie głupi. I cuchnął. Cuch-
nął jak sto diabłów. Mały, idiotyczny 
śmierdziel. A jednak pokochałem go 
całym sobą, bo potrzebowałem czegoś, 
co da się kochać. Teraz to wszystko jest 

żałosną bzdurą. Potrzebuję ciebie, B, 
jakakolwiek byś nie była. Nie musisz 
mnie kochać. Nie musisz. Tylko daj 
się kochać. Daj sobie służyć. Chcę ci 
służyć, słyszysz, B? Nie będę już ma-
rudził, spełnię nawet najgłupsze two-
je rozkazy. Tylko pozwól się kochać. 
Słyszysz mnie, B? (cisza) Chyba mam 
gorączkę. Widzę obrzydliwe twarze 
wyrastające z ciemności. Rzygają na-
johydniejszym brudem. (cisza) Czy 
znaleźliśmy się w piekle? (cisza) Mu-
szę ci coś powiedzieć. Coś strasznego, 
B. Śniła mi się ogromna czarna małpa, 
która w dzikim szale pożerała ludzi. 
Taplała się we krwi i wnętrznościach. 
Tańczyła na stosie ludzkich szczątków. 
(cisza) Czy ja umrę, B? 

(Rytualny śpiew nasila się. Nadchodzi B 
z pochodnią w dłoni. Oświetla A i dopie-
ro teraz widzimy, że jest on umieszczony 
w prymitywnej, ale bardzo solidnie skleconej 
klatce. A jest prawie nagi. B ma na sobie ską-
py strój z trzciny i liści. Jej ciało pokrywają 
dziwne, rytualne malunki)

A: B!
B: Ciszej.
A: Powiedz, że to sen.
B: Byłeś bardzo chory. Gorączkowałeś. 

Majaczyłeś w ciężkiej malignie. Ale te-
raz wszystko idzie ku lepszemu.

A: Dlaczego jestem w klatce?
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B: Przyniosłam ci owoce. Jedz. Musisz 
nabrać sił.

A: Co ty masz na sobie?
B: Podoba ci się?
A: Nie. Wypuść mnie stąd i załóż coś. Je-

steś prawie naga.
B: Oni tu żyją w zgodzie z naturą. Oddają 

jej to, co od niej dostają. To wspaniałe. 
Ekstatyczne.

A: Kto „oni”? Chcesz powiedzieć, że nie 
jesteśmy tu sami?

B: Jesteśmy w raju. Słuchaj, to są najpięk-
niejsi ludzie, jakich widziałam. Nie ma 
w nich złych żądz, zawiści, zazdrości. 
Wszyscy traktują się z  szacunkiem 
i miłością. I wiesz co? Chyba wzięli 
mnie za jakąś księżniczkę, bo ciągle 
znoszą mi dary. Upolowane zwierzę-
ta, owoce, warzywa, kwiaty, wisiorki 
z muszli i kolorowych kamieni, a na-
wet wystrugane w drewnie wyobraże-
nia mnie samej. Zobacz. 

(B pokazuje A posążek)
A: Niepodobny do ciebie. (po chwili) Nie 

powiedziałaś, dlaczego jestem za-
mknięty w klatce.

B: Później ci wyjaśnię. Na razie jedz. Mu-
sisz wydobrzeć. Oni znają sposoby na 
choroby ciała i duszy. No jedz. 

(A  zaczyna jeść, jak głodomór pochłania 
owoce)
B: Później przyniosę ci trochę mięsa. Nie 

chciałam, żebyś zbytnio obciążał żołą-
dek. Smakuje ci?

(A dopada do prętów klatki)

A: Musimy się stąd wydostać. Wrócić do 
domu. Naszego domu.

(B przecząco potrząsa głową)
B: Nie. Nie po tym, co tutaj znalazłam.
A: Zrobili ci pranie mózgu. Postrada-

łaś zmysły. (po chwili) Wypuść mnie, 
a natychmiast zorganizuję akcję ra-
tunkową. Rozpalimy wielki ogień na 
najwyższym szczycie wyspy. Ktoś musi 
nas tu znaleźć.

B: Posłuchaj…
A: Nie, to ty posłuchaj. Ta małpa… roz-

szarpywała ich… w dzikim szale… mu-
simy uciekać.

B: Jesteś po prostu uprzedzony. Uważasz, 
że tylko twój świat jest normalny. Ale 
tutaj nikt nie prowadzi wojen, nikt 
nie zabija w imię polityki i wielkich 
interesów… Dla nich to my jesteśmy 
dzikusami. A mimo to przyjęli nas i po-
zwolili nam stać się częścią ich świata. 
Doceń to. 

(rytualna muzyka nasila się)
Muszę wracać. Za parę dni pierwsza peł-

nia po letnim przesileniu. Mam na-
dzieję, że do tego czasu przemyślisz 
swoją postawę, dojrzejesz.

A: Co się ze mną stanie?
B: Dowiesz się w swoim czasie. Na razie 

nabieraj sił. Musisz wyglądać… god-
nie, kiedy nadejdzie pora.

A: Czy oni mnie zabiją?
B: Patrzysz na nich swoimi kategoria-

mi. Używasz słów nacechowanych 
pogardą – „małpa”, „rozszarpywała”, 
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„w dzikim szale” – dlatego, że boisz 
się otworzyć na Innego. A tylko wtedy 
będziesz prawdziwie wolny.

A: Otworzyć się? Co miałbym zrobić?
B: To, czego nie rozumiesz, wolisz nazy-

wać snem. 
A: Więc ten potwór istnieje naprawdę?
B: Nie obrażaj majestatu tej pięknej 

i szlachetnej istoty. Zresztą nie jesteś 
w stanie jej dotknąć. Twoje słowa są 
dowodem słabości. Ale musisz wie-
dzieć, że dali ci szansę dostąpić naj-
wyższego zaszczytu w ich świecie.

A (dopadając do szczebli klatki, szarpiąc je): 
Nigdy. Rozumiesz? Nigdy nie uznam 
za swój świata tych dzikusów i ludo-
żerców!

B (z pogardą): Że też spędziłam tyle lat 
z kimś takim…

A: Obiecuję, że jak tylko wrócimy, uwol-
nię cię od siebie. Bez orzekania o wi-
nie.

(B śmieje się serdecznie, uderzając się dłoń-
mi po udach)
B: Nie zmarnuj tych paru dni, które ci 

zostały. I staraj się nie załatwiać po-
trzeb w pobliżu jedzenia. Nie chcę, że-
byś znowu dostał jakiejś gorączki.

B odchodzi.

Scena 3.

Jakiś czas później. A jest skrępowany sznu-
rem. B podaje mu kawałki jedzenia przez 

szczeble klatki. A je, ale się nie odzywa – 
obrażony. 
B: Wybacz, ale to było konieczne. Baliśmy 

się, że sobie coś zrobisz. Podczas uro-
czystości musisz dobrze wyglądać. To 
znaczy nie mieć żadnych widocznych 
ubytków. Oni są bardzo wrażliwi es-
tetycznie. Oni. Jestem jedną z nich. 
A będę złączona z nimi jeszcze moc-
niej. I ty też, niedowiarku. Nie tak łap-
czywie, bo się udławisz. Wiesz, ciągle 
nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. 
Myślałam, że w życiu nie spotka mnie 
już nic szczególnego. Taka łagodna 
równia pochyła. Aż tu nagle, ot tak, 
po prostu stał się cud. Narodziłam się 
na nowo. (po chwili) Księżyc już prawie 
w pełni. Jutro o tej porze… dostąpi-
my Przemiany. Ja zostanę poślubiona. 
A, prawda, nie mówiłam ci. Yadrutas 
uczynił mnie swoją wybranką. Mówiąc 
między nami, wszyscy mają tu bzika 
na moim punkcie. Chyba biorą mnie 
za jedno ze swoich bóstw. 

A: Yadrutas? To jakiś Litwin?
B: Tak nazywają swojego władcę.
A: Więc zostaniesz żoną tej małpy. Gra-

tuluję.
B: Jest muskularny i  mocno owłosio-

ny, ale nie musisz być zazdrosny. Na 
zawsze pozostaniesz w moim sercu. 
W jakiś sposób czuję się do ciebie przy-
wiązana. Potraktuj to jako… powięk-
szenie rodziny. 
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A: Chętnie kazałbym zbombardować 
dywanowo tę wyspę. Zetrzeć ją z po-
wierzchni oceanu.

B: Obawiam się, że nikt nie ma pojęcia 
o jej istnieniu. My też rozpłynęliśmy 
się w nicości. I to jest cudowne. Och, 
chciałabym, żebyś pozbył się złych 
emocji. Pozwolę ci się dzisiaj dotknąć. 
A może coś więcej. Tylko obiecaj, że nie 
zrobisz żadnego głupstwa. To nasza 
ostatnia noc.

A: A więc dacie mnie na pożarcie temu 
potworowi. 

B: Potworem jest cywilizacja, z  której 
na szczęście udało nam się uciec. Co 
prawda przez przypadek, ale był to 
błogosławiony przypadek.

A: Jesteś piękniejsza niż kiedykolwiek. 
I dlatego to takie straszne.

B: Nie bój się. Jesteś wśród przyjaciół. 
Oni cię podziwiają. 

A: I dlatego mnie zjedzą. 
B: Nie spłycaj, bardzo cię proszę. Połączy-

cie się, wszyscy się połączymy w wie-
czystej komunii. 

A: Wszystko ci się pomieszało. Hormony 
przejęły nad tobą władzę.

B: Nareszcie coś czuję. 
A: Ja też czuję. Zwierzęcy strach.
B: Zupełnie niepotrzebnie. To będzie 

piękna, wzniosła ceremonia. Będą cię 
traktowali z najwyższą czcią. 

A: Uwolnij mnie.
B: To zabronione.

A: Wiele tu sobie przemyślałem. Popeł-
niłem mnóstwo błędów. I wiem, że 
muszę żyć inaczej. Postanowiłem cał-
kowicie zerwać z przeszłością. Natych-
miast po powrocie składam dymisję. 
Nie będę więcej nadstawiał karku 
w imię jakiejkolwiek sprawy. Kupimy 
domek na wsi. Będziemy hodować ja-
kieś zwierzęta, robić sery i inne prze-
twory. Zobaczysz, ja się zmienię. A to 
wszystko tutaj będziemy wspominać 
jak dziwny, niezrozumiały sen. Tylko 
mnie uwolnij. 

B: Kiedy właśnie dopiero tu jesteś napraw-
dę wolny. Twoje plany, postanowienia 
poprawy, twoje nawrócenie – nie wi-
dzisz, jakie są śmieszne wobec wspa-
niałości tego miejsca i tych ludzi?

A: To są mordercy. Kanibale. Ta wyspa 
jest siedliskiem zła. Ratujmy się póki 
nie jest za późno!

B: Nie będę tego słuchać! Raz zachowaj 
się jak mężczyzna. Potrafisz?

(A śmieje się)
A: Więc to wszystko sprowadza się do 

chłopa. To znaczy tej obleśnej małpy. 
(śmieje się dalej)

B: Dupek jesteś.
A: Wiem. Dlatego tu tkwię.
B: Yadrutas to mężczyzna czuły i opie-

kuńczy, zarazem silny i zdecydowany. 
Nosi mnie na rękach. Idealne przeci-
wieństwo ciebie.

A: W te klocki pewnie też…
B: Nie mogę narzekać.
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A (wściekły): Jak możesz z takim bruda-
sem, śmierdzielem, z takim… takim… 

B: Dość. Twój czas nadchodzi. Szykuj się.
A: Napiłbym się. Przynieś mi drinka, 

a najlepiej całą flaszkę.
B: Na wyspie obowiązuje prohibicja i abs-

tynencja. 
A: Jeszcze i to!
B: Chociaż raz przeżyjesz coś ważnego na 

trzeźwo.
A (śmieje się znowu): Jasne. Przeżyję. Jak 

mnie przyrządzicie – w panierce czy 
bez?

B (poważnie): Najpierw Yadrutas wytnie ci 
z piersi serce. Podzieli się nim z Radą 
Starszych. Potem…

A: Czekaj. Bez znieczulenia? 
B: Twój krzyk to część ceremonii. Będzie 

się wznosił do nieba jak gotycka kate-
dra. 

A: To jakaś szopka. Przecież ten Yadru-
tas to anagram. Wkręcacie mnie. Hej! 
Już rozumiem! To taki żart! Świetny! 
Udało się wam mnie nastraszyć! Na-
prawdę! A teraz mnie już wypuśćcie 
i chodźmy na drinka!

B: Potem nastąpi najważniejsza część 
uroczystości. Podzielenie. Zasada jest 
jednA: na stole ofiarnym nie 
może pozostać nic, najmniejsza nawet 
cząsteczka.

A: Chyba robi mi się niedobrze. 
B: Wody?
(B podaje A tykwę z wodą)

B: Do końca będziesz uważał, że to żart? 
(Przerażający ryk) Yadrutas mnie wzy-
wa. (B wstaje, stoi przy klatce) W tro-
pikach noc zapada tak nagle. Ciężko 
mi do tego przywyknąć. Chcę, żebyś 
wiedział, że mimo wszystko nie żałuję 
tych lat z tobą. Żałuję tylko, że trafi-
łam tu tak późno. Żegnaj, A.

A: Przeklinam dzień, w którym cię pozna-
łem. (ponowny ryk) Przeklinam ciebie 
i tę bandę złoczyńców.

B: Do końca w  pretensjach do świata. 
Spójrz jak tu pięknie, naciesz się tym. 

A: A mogłem odejść, tak jak Papi. Tylko 
zabrakło mi odwagi.

B: Niedługo będziesz wolny.
A: Ja będę wolny, a ty zostaniesz w piekle.
(B śmieje się serdecznie)
B: Twój świat się skończył. A wraz z nim 

wszystkie te staromodne, puste poję-
cia. (trzeci potworny ryk) No, bywaj mój 
mały! Głowa do góry! A propos – twoja 
głowa przyozdobi bramę naszej wio-
ski. Pozwolili, żebym zrobiła to sama. 
Będzie mi przypominać o pewnej po-
myłce.

(B odchodzi w wesołych pląsach)

Scena 4.

Pełnia księżyca. Bębny, rytualne śpiewy na 
tle dźwięków tropikalnej nocy. Z głębi sce-
ny wyłania się B, półnaga, cała umazana 
krwią. Trzyma przed sobą głowę A, skiero-
waną otwartymi oczami ku widowni. 
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B (śpiewnie, rytualnie): 
Głowo białego człowieka
Głowo Meduzy
Głowo Minotaura
Głowo Smoka
Głowo Holofernesa

Jak miękko zagłębiał się nóż
Jak łatwo odpadłaś od ciała
Jak szybko z żywej i krzyczącej
Stałaś się martwa i milcząca

Głowo Jana Chrzciciela
Głowo Chrystusa

Jutro obudzę się do nowego życia
a ty będziesz patrzeć 
i niczego już nie widzieć

Głowo z pakuły
Głowo wydrążona

B wchodzi po stopniach i umieszcza głowę 
wysoko nad sceną, na szczycie czegoś w ro-
dzaju bramy tryumfalnej. Potworny ryk dzi-
kiego stwora, bębny, rytualne śpiewy.

KONIEC

Ukończone 3 maja 2019 r.
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