
ISSN 2084-1124    Nr 2•2018

KRYTYKA
LITERACKA

LITERATURA • SZTUKA • FILOZOFIA 

W NUMERZE:

Andriej Bazilewskij • Marcin Choiński • David Day • Artur Dudziński 
Wiktor Gołuszko • Lisa Grunberger • William Heyen • Erik La Prade • Adrian Ligęza

Michał Łukowicz • Zbigniew Mirosławski • Tomasz Marek Sobieraj 
Agnieszka Stelmach • Andrzej Walter



__________________________________________________________________________________ 
 

 

Krytyka Literacka 
Rok X 

ISSN 2084-1124 
Nr 2 (18•79) 2018 

 
 

REDAKCJA Tomasz Marek Sobieraj (red. nacz.), 
Witold Egerth, Janusz Najder, Wioletta Sobieraj 

ADRES ul. Szkutnicza 1, 93-469 Łódź 
E-POCZTA editionssurner@gmail.com 

 
WYDAWCA Editions Sur Ner 

 
* 
 

Archiwum i Biblioteka Krytyki Literackiej 
http://chomikuj.pl/KrytykaLiteracka 

Czytelnia Krytyki Literackiej online 
http://issuu.com/krytykaliteracka  

Strona internetowa 
http://www.krytykaliteracka.blogspot.com 

 
Wydania elektroniczne Krytyki Literackiej są bezpłatne; 

cena egzemplarza papierowego wynosi 10 zł. Pismo 
można otrzymać dokonując wpłaty  na konto dowolnego 

hospicjum i wysyłając potwierdzenie  na adres                
e-poczty redakcji. 

 
* 
 

1 str. okładki: Andrea del Sarto, Studium głowy 
Juliusza Cezara, 

rysunek czerwoną kredą, ok. 1520 – 1521 r., 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 

 
 

SPIS TREŚCI 
 
1 

Adrian Ligęza  
WIERSZE 

 
6 

Andrzej Walter 
JAK ODBIĆ SIĘ OD DNA 

 
10 

Artur Dudziński  
KOTŁOWNIE 

 
15 

Lisa Grunberger 
WIERSZE 

 
18 

Erik La Prade  
WIERSZE 

 
20 

Wiktor Gołuszko  
O KRYTYCE I FIZYCE KWANTOWEJ 

 
22 

Andriej Bazilewskij  
WIERSZE 

 
25 

Michał Łukowicz 
WIERSZE 

 
27 

Zbigniew Mirosławski  
WIERSZE  

 
29 

Marcin Choiński  
PIONKIEM W FIGURY 

 

32 
Andrzej Walter 

POWRÓT SZCZĘŚCIARZA  
 

36 
David Day  
WIERSZE 

 
38 

William Heyen  
WIERSZE 

 
41 

Agnieszka Stelmach 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ –  

MARKSISTOWSKA ZARAZA 
 

48 
Tomasz Marek Sobieraj 

OGÓLNA TEORIA JESIENI 
(fragmenty powieści) 

 
 

 
* 
 
 
 

S Ł O W O  N A  L A T O  
 
 

Doba monarszego absolutyzmu oraz Wielka 
Rewolucja Francuska zaraziły umysły europejskie 
uwielbieniem dla zasady centralizacji.                     
W katastrofalny sposób przyzwyczajono się do 
utożsamiania kraju z jego stolicą. Wszechmoc 
ministerialnych okólników oraz innych papierków 
zaczęła się wydawać idealnym gatunkiem więzi 
państwowej. 
 
Ponura mania centralizacji oraz unifikacja powodują 
szkody straszne. 
 
W odniesieniu do średniowiecza należy mówić            
o swobodach i wolności – koniecznie w liczbie 
mnogiej. Chodziło bowiem nie tylko o przywileje 
odnoszące się do jednostek lub wszystkich ludzi 
danego stanu, lecz również o tradycyjne odrębności 
prowincji, miast (...). 
 
Rządcy krajów zacofanych, zetknąwszy się z bardziej 
zaawansowanymi, zwykle popadają w sybarytyzm. 
Starają się o taniutki zresztą luksus zagranicznego 
pochodzenia. Nie ma mowy o ich politycznym 
znaczeniu w świecie. A i we własnym kraju kto inny 
naprawdę za nich rządzi. 
 
 

Paweł Jasienica,  Myśli o dawnej Polsce  
 
 
 

Lenin był pierwszym, który przepowiedział, że świat 
niekomunistyczny będzie własnymi rękami nakładał 
sobie pętlę na szyję. 
 
 

Józef Mackiewicz, Wielkie tabu i drobne 
fałszerstwa 
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Adrian Ligęza 
 

WIERSZE 
 
 
 
Prześcieradło 
 
To będzie liryka wyznania, 
lustro opuszczone do studni, echa błądzące w podziemiach. 
Cienie przeszłości i refleksy bólu 
chłopca, którego nie kochał ojciec, 
chłopca, którego ojciec opuścił w domu,  
na kanapie, przed telewizorem, 
w depresji i kieliszku wódki, 
w bankructwie i we wspomnieniach własnego dzieciństwa. 
Chłopca, który pamięta dźwięk upadających na podłogę przedmiotów; 
widelców i noży, talerzy i szklaneczek, zlewek drinków i resztek jedzenia. 
Gdy dotknęły ziemi prześcieradło było już zmoczone, 
oddech przyśpieszony, palce ściśnięte, 
a oczy zwrócone ku szybie z metapleksu. 
Serce zassane skrzepem strachu nie drga do dzisiaj, 
zapach moczu nadal przyzywa tamte obrazy. 
To będzie liryka wyznania chłopca owiniętego białym płótnem, 
prześcieradłem przesiąkniętym zimną szczyną. 
 
 
 
Bicie 
 
Pamiętam, jak mnie biłeś.  
Miałeś wtedy bordową twarz i sine usta; 
kilkudniowy zarost pod obłędem w oczach; 
pas lub saszetkę w ręce. 
Biłeś na oślep, gdzie popadnie, 
po głowie, po nerkach, po nogach, 
Furie tańczyły wraz z Tobą. 
 
Ale było już dobrze, bo zmierzało ku końcowi. 
 
Najtrudniej jest czekać na bicie. 
Zaciskać odbyt i gryzieniem kaleczyć palce.  
Każde moje drżenie błagało o chłostę. 
 
Lałeś mnie w bachicznym szale orgii własnych demonów. 
Lałeś mnie, jak ja później lałem kota w szopie dziadków. 
Z tą samą pasją, rzucając o meble i wrzeszcząc zaklęcia z podszeptu kozła. 
 
Tak samo jak ja, obite zwierzę nie miało gdzie uciec. 
Tak samo jak ja, kot wracał łasić się i bawić. 
Tak samo jak ja, siadał na kolanach i dawał się głaskać. 
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Rozbieranie na lekcję wuefu 
 
Chodzimy razem po tym wielkim wnętrzu, 
Ty w smołowej sukni, a ja w dresie z ortalionu. 
Szkolne podziemia, okratowane boksy, żółta emulsja. 
Nadszedł czas rozbierania na lekcję wuefu. 
Liczę na entuzjazm kolegów – ważna jest każda minuta, 
trzeba pędzić, by pograć dłużej. 
Liczę na ich brak zainteresowania – moją osobą, 
moim zwlekaniem – jestem gruby i nieporadny. 
Liczę, że nie zauważą sinego uda i pręgi na plecach, 
łez w oczach i konwulsji rąk. 
Pomagasz mi rozebrać się na lekcję wuefu, 
rwiesz pasy okaleczonej dumy, gruchoczesz gnaty –  
– filary tożsamości, zdejmujesz skalp z pewności siebie, 
odkrywasz moje wnętrze i oprawiasz zewnętrzną powłokę. 
Ze mnie nie zostaje już nic, z Ciebie – wszystko. 
 
 
 
Leżysz 
 
Leżysz na podłodze w kałuży moczu i wymiocin, 
oblepiony popiołem i szkłem z rozbitej popielniczki. 
W domu było już cicho.  
Stoję i patrzę, śmierdzisz i charczysz,  
brakuje tylko żebyś się posrał. 
 
Godzinę wcześniej biłem się z Tobą. 
Byłeś tak silny i zawzięty, że myślałem, że muszę Cię zabić. 
Patelnią, nożem, tasakiem do mięsa, krzesłem, czymkolwiek.  
Gdybyś nie osłabł – zatłukłbym Cię na śmierć. 
 
Pamiętam Twoje pełne szyderstwa spojrzenie,  
gdy we troje siedzieliśmy na Tobie, 
próbując utrzymać ramiona, nogi, biodra i wściekły łeb. 
Patrzyłeś mi w oczy i śmiałeś się. 
Patrzyłeś mi w oczy i sprawiałeś, że czułem się jak gówno. 
 
Czy tak na przeciwnika gapił się śmiertelnie zraniony Minotaur? 
Chełpliwym spojrzeniem błagał o ostateczny cios? 
W meandrach binarnej konstrukcji wiodłeś smutne życie, 
spiżowe ściany głuchym echem rezonowały Twoje własne jęki i łkania. 
Ile było człowieka w bestii, ile niedoli za cudze grzechy?  
 
Teraz leżysz w tym całym gnoju,  
a ja przesuwam palec po Twoim czole i sprawdzam czy oddychasz. 
Jesteś roztrzaskany, a pomimo tego w moich oczach  
stanowisz zwartą, potworną całość. 
 
 
 
 



KRYTYKA LITERACKA                             2•2018 
 

 

3 

Dziecko 
 

Mam 40 lat i nie potrafię wydostać się ze zmoczonego łóżka,  
stojącego w dziecięcym pokoju w brzydkim M3. 
Zimne prześcieradło przywarło do pośladków, pleców i ud, 
zmarszczony materiał wżyna się we mnie, a ja nie umiem się poruszyć. 
Na półkach meblościanki stoi autko z plastiku, żołnierzyki i kilka komiksów, 
z dołu dobiegają głosy dzieci bawiących się na osiedlowym podwórku. 
Abażur stracił swój dawny kolor, z tornistra wysunęły się zeszyty, 
na biurku chińskie pióro, cyrkiel i obrazki z gumy Turbo. 
Czuję jak mokre, białe płótno żłobi na ciele rowki, zawijasy, bruzdy i erozje, 
tworzą one dziwaczną, impregnowaną uryną grafikę. 
Sens tego z pozoru chaotycznego wizerunku kryje się od wewnątrz, 
prawdziwy obraz swoistego gobelinu można zobaczyć przenikając do środka, 
wsiąkając przez sińce, pręgi i strupy. 
 
A tam – na wielkim i mrocznym rozlewisku, wśród mgieł nieprzeniknionych – dziecko. 
Oblepione gęstymi oparami z płycizn wystają tarcze, miecze, końskie łby.  
Niesamowity pejzaż wielkiego pobojowiska, do którego światło słońca nie ma dostępu.  
Eurynomos pożera zwłoki zabitych rycerzy, ogałaca je do kości, ścierwo znika w paszczy.  
Syte kery dobiegają tych, których jęki jeszcze da się słyszeć, którzy rzężą i krwawią.  
Wraz ze słodkawą posoką wychłepcą dusze.  
Wśród tych mgieł nieprzeniknionych – dziecko, uśmiechnięty chłopiec z zamkniętymi oczami.  
Wyobraża sobie siebie jako potężnego maga, który pomści atak demonów,  
jako kochanego przez rycerzy wodza, który przeprowadzi odwet i zostanie królem,  
wielkiego wojownika z włócznią wbitą w cielsko ogromnego smoka. 
Czuje się potrzebny i godny uwagi, zauważony i wartościowy, zaangażowany i męski –  
zupełnie inaczej niż w swoim przygnębiającym życiu.  
Czuje się kochany i cenny w oczach tych, którzy go miłują,  
silny i odważny zapomina, że stoi tam owinięty obszczanym prześcieradłem, 
płótnem, z którego uścisku się nie wyzwoli,  
którym przesłonią mu twarz, gdy odda ostatnie tchnienie, 
w którym złożą go do zimnego grobu w obcym kraju. 

 
 
 
Sofa 

 
Dzisiaj znowu na Ciebie nakrzyczałem z jakiegoś powodu.  
Próbowałeś obrócić to w żart, próbowałeś nie unikać mojego wzroku, 
ale ja w zapamiętaniu wrzeszczałem i wyrzuciłem Cię z pokoju.  
Zostawiłem Cię samego, bo miałem ochotę Ci przyrżnąć. 
 
Patrzę na Ciebie, kiedy śpisz.  
Masz zaledwie trzy lata. Dopiero uczysz się chodzić. 
Dobry z Ciebie dzieciaczek. Błogosławię Cię. 
 
Czy spojrzałem na Ciebie tym samym strasznym wzrokiem,  
co chlastał mnie raz po raz, dzień po dniu, próba po próbie? 
Czy wysyczałem do Ciebie te same słowa, 
co jak rój szarych ścierwic wyżerały ze mnie perzyny tkanek? 
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Nie daje mi to spokoju. Kładę się na sofie, zamykam oczy, 
z głośników komputera dobiega spokojna muzyka fortepianowa, 
do relaksu i pracy, dwie godziny szesnaście minut. 
Po śladach Orfeusza schodzę do piekieł, by spotkać samego siebie, 
gdzieś tam, na dnie – ja. 
 
Najpierw mijam wiąz ogromny – na otwartym dziedzińcu rozkłada 
obsadzone tęsknotami i pragnieniami nieogarnione konary.  
Moje sny. Moje marzenia. O ojcu, który lekkim ruchem podnosi mnie wysoko,  
podrzuca i wiruje, pewnie trzymając w mięsistych ramionach,  
śmiejąc się pogodnie i szczerze. Ojcu, który głaszcze mnie po głowie, 
zaczepia zwyczajnymi pytaniami, przytula i kopie w moją stronę piłkę. 
Ojcu, który zapracował na chleb, miłość i szacunek, do którego pobiegnę, 
gdy ktoś mnie skrzywdzi, przy którym usiądę, by przyznać się do błędu, 
by poczuć się bezpiecznie, by opowiedzieć o złamanym w pierwszym kochaniu sercu. 
O ojcu, jakich chyba na tym świecie nie ma, a być może kiedyś, gdzieś byli,  
o jakiejś ułudzie i smutnym rojeniu. 
 
Potem zbliżam się do ziejących grzęzawisk Acherontu, rozlewisk bólu, 
bagnisk udręczenia, niespiesznie płynących dopływów ucisku. 
Dopadają mnie wód szemrania – „Nie rozmawiaj, nie czuj, nie ufaj”;  
„Wstyd. Wstyd. Wstyd.”; „Pilnuj się, uważaj”.  
Przy wlewie koryta Kokytosu stroszą się strome skały,  
chyba przez samych bogów wkłute głownie i skrzące się szpice.  
Aż mnie trzewia zapiekły – te wszystkie próby zrekompensowania sobie  
braku uwagi, braku akceptacji, braku miłości;  
te wszystkie intensywne reakcje w odpowiedzi na niewielki stres,  
oparte na wpajaniu poczucia winy taktyki i brak wiary w to,  
że zasługuję na miłość, że jestem dobry, inteligentny i wartościowy. 
Aż mnie trzewia zapiekły – bo odczuwam nieustanny głód,  
bo mam ogarnięte obsesją wnętrze, słaby charakter i nie potrafię znieść krytyki; 
bo jestem pochłonięty pilnowaniem się, by się nie narazić,  
bo nieustannie badam reakcje innych, spodziewając się odrzucenia. 
 
Tu początek bierze Lete – rzeka zapomnienia. 
Kto się z niej napije wody, kto wargi zamoczy i zwilży język, 
ten straci pamięć o wszystkim, co przeżył, co widział, co poczuł; 
o każdym, kogo spotkał, kogo dotknął, kogo nienawidził. 
Nie słychać ni szmeru, ni plusku, nie widać refleksów i fal. 
W grobowej ciszy sunie zwarty pas ciężkiej cieczy. 
Tylko zapach nęci, lekko słodkawy, jak woń nagrzanych słońcem, 
wciąż wiszących na drzewie tłustych czereśni. 
 
Pełen pytań odwracam się i odchodzę. 
 
Jak wypełnić luki, które mnie tworzą? 
Jak uzyskać jednolity obraz w roztrzaskanym lustrze? 
Jak pokłady gniewu okazać w stosowny sposób? 
Jak nie spaść w głąb rozwartej paszczy  
pokoleń przetrąconych ojców, rozprutych relacji, smaganych ciał? 
Jak kochać własnego syna, nie roztrzaskać mu głowy i nie przebić serca? 
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Wyrwany 
 

Myślałem, że zła dola się odmieni, 
że wszystko się jakoś zacznie układać –  
pod wpływem prawdziwej miłości, 
narodzin dziecka, zawodowej satysfakcji. 
Że dobre zaklęcia rozbiją zły czar 
i rozsupłają się witki pokrętnej logiki 
narzuconego przez życie losu. 
 
Myślałem – ścieżki w ogrodzie mogą rozwidlać się w nieskończoność, 
wieloświat wygiąć, a jego krawędzie wzajemnie musnąć; 
zbliżywszy się do siebie otworzyć szczelinę,  
drogę ucieczki z prastarego bestiarium.  
 
A jednak siedlisko Erynii trwa wieczne tu i teraz, 
z purpurowych warg toczy się piana 
i okrutne siostrzyce pilnują,  
by każdy należycie wypełniał nałożoną nań karę. 
 
Poszukuję przyjaciela,  
mężczyzny, który weźmie mnie w ramiona i powie: „już dobrze”. 
Który objaśni, co dzieje się w mojej głowie 
i wytłumaczy, co to znaczy być facetem. 
Który mi pokaże, jak mówić do ukochanej kobiety, 
jak bez pośpiechu i w poczuciu swobody bawić się z własnymi dziećmi. 
Pokaże jak naprawić kontakt i postawić ściankę z gipsowych płyt, 
jak zbudować mięśnie i panować nad emocjami, 
jak podejmować życiowe decyzje i liczyć pieniądze. 
Który powie: „Chodź, pójdziemy na mecz, na koncert, na spacer; 
chodź, pójdziemy napić się piwa, zjeść pizzę, obejrzeć film; 
chodź, nieważne gdzie, chodź”. 
 
Potrzebuję być przytulonym przez mężczyznę, 
poczuć jego siłę i twórczą moc. 
Potrzebuję być objętym przez jego ramiona, 
usłyszeć świst powietrza w jego klatce piersiowej. 
Potrzebuję, aby mówił do mnie językiem mężczyzn, 
aby w dorosłym życiu wypełnił luki z czasów dzieciństwa. 
Żebym mógł być dobrym mężem, 
żebym mógł być dobrym ojcem, 
żebym wiedział kim jestem. 
 
Mam czterdzieści lat. 
Zostałem wyrwany z korzeniami 
i rzucony na stertę śmiecia do spalenia. 
 

 
 
Adrian Ligęza ( ur. w 1980 r.) – poeta, nauczyciel. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz studia podyplomowe z zakresu filozofii i wiedzy o kulturze. 
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Andrzej Walter 
 

JAK ODBIĆ SIĘ OD DNA 
    
 

nając retorykę oponentów od razu, na samym początku muszę zastrzec – nie mam nic do Unii 
Europejskiej, ani też do naszego, oczywistego, uczestnictwa w tej potrzebnej instytucji. Czy 

ktoś chce, czy nie chce, jesteśmy integralną częścią Europy i tak jest, było i być powinno.  
Pytaniem, a może kwestią, o wiele ciekawszą jest nasza, nazwijmy to: relacja z Zachodem, 

tudzież samo pojęcie Zachodu, jego dziedzictwo, kulturowa treść i konotacje z tym związane. 
Sięgnąłem ostatnio po dwie pozycje książkowe rozważające między innymi wyżej przedstawione 
kwestie.  Obydwie arcyciekawe i dające do myślenia. 

Pierwszą z nich jest wybór esejów Bronisława Wildsteina O kulturze i rewolucji (Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 2018, Warszawa), drugą bestseller New York Times’a autorstwa Roda 
Drehera Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa (Wydawnictwo AA, Kraków, 2018).  

Przerażające to książki. Zatrważające są wnioski jakie kształtują się w myślach człowieka po ich 
lekturze. Zastanawiamy się czy to, co widzimy za oknem, czy nasze doświadczanie świata jakoś 
koreluje, czy pokrywa się z trafnymi obserwacjami tego świata przez autorów tych pozycji na 
rynku wydawniczym. Wypada to różnie, gdyż my żyjemy w Polsce. W Polsce, czyli ponoć... nigdzie. 
Surrealistyczna historia słynnego Króla Ubu ma już, było, nie było, ponad sto dwadzieścia lat. 
Alfred Jarry miał rzecz jasna coś innego na myśli, ale hasło jakoś tak dobrze przylgnęło.  

W Polsce czyli nigdzie jest, jak się okazuje, jeszcze w miarę normalnie. Zachód z kolei zdycha. 
Zachód najzwyczajniej w świecie po prostu tonie. Jego utopijny lewicowo-liberalny majak 
realizuje się na naszych oczach i system nań zbudowany wykazuje cechy totalitaryzmu, 
skonfrontowany obecnie z ideologią islamu, co przynosi nam kolejne rajdy szaleńców 
mordujących tłumy w ten czy inny sposób. Zachodnie ulice, skwery czy place wypełniły się 
żołnierzami z potężnymi karabinami, a przestrzeń przymknięto betonowymi zaporami. Poczucie 
klaustrofobii wzmacnia się w każdym miejscu turystyczno-historycznym i utrwala kiedy się 
uważnie rozglądamy. Tak, Szanowni Państwo, Zachód zbudował sobie luksusowe więzienie, złotą 
klatkę, do której i nas zaprosił, i wciąż (za odpowiednią opłatą) zaprasza. Gińmy razem. 

Bronisław Wildstein trafnie zauważa, że Zachód realizuje swoistą ideologiczną oraz 
światopoglądową rewolucję.  
 

Każda rewolucja, w tym i ta realizowana obecnie na Zachodzie, jest niszczeniem. Z zasadniczej 
przyczyny – rewolucja z definicji jest przejawem ambicji stworzenia świata na nowo, a człowiek nie 
potrafi tego uczynić. Świat stwarza jedynie Bóg albo natura, jak ktoś chce go inaczej nazwać. Jeśli 
uważamy, że możemy go w tym zastąpić, to jest to przejaw skrajnej pychy. 

 
I znamienne, zestawmy te słowa, przyznajmy – trafnie i mądrze ujmujące temat postępu według 
lewicowego liberalizmu – ze słowami Josepha Ratzingera wypowiedzianymi nomen omen, aż 
blisko pięćdziesiąt lat temu (to słowa, dziś już nazwane proroctwem Ratzingera, wygłoszone przez 
bawarskiego teologa na zakończenie cyklu konferencji przygotowywanych dla Radia Hesja): 

 
Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy.                    
Z tego kryzysu wyłoni się Kościół jutra, Kościół, który stracił bardzo wiele. Będzie niewielki i będzie 
musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, 
które wzniósł czasach pomyślności. Ponieważ liczba jego zwolenników zmaleje, więc straci wiele ze 
swoich przywilejów społecznych... Kościół będzie wspólnotą bardziej uduchowioną, nie 
wykorzystującą mandatu politycznego, nie flirtującą ani z lewicą, ani z prawicą. To sprawi, że 
stanie się ubogi i będzie Kościołem cichych... 

 
W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Uświadomią sobie, że ich 
egzystencja oznacza nieopisaną samotność, a zdając sobie sprawę z utraty pola widzenia, odczują 
grozę własnej nędzy. Wtedy – i dopiero wtedy – w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie 

Z
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nowego, nadzieję dla siebie, odpowiedź, której zawsze szukali. 
Benedykt XVI powtórzył niejako tezę tego dawnego już własnego proroctwa rok temu, kiedy na 

pogrzebie kardynała Joachima Meissnera, 15 lipca 2017 r, powiedział: 
 

Bóg nie opuści swojego Kościoła, nawet teraz, gdy łódź nabrała wody i jest na skraju zatopienia... 
 

Otóż to... Zachód, Kościół i łódź – nabrały już wody i są na skraju zatopienia... Dlaczego tak 
niefrasobliwie łączę Kościół i Zachód? Zachód bowiem powstał i ukształtował się na myśli 
judeochrześcijańskiej czy tego chce, czy nie, czy mu się to podoba, czy nie, czy będzie to z kart 
historii wymazywał, czy nie. Wszelkie działania lewactwa anno domini 1968 z tamtej części świata 
mające na celu zanegowanie chrześcijańskich korzeni Zachodu są bezmyślne i infantylne. Są 
śmieszne. Są też jednak skuteczne. Coraz mniej ludzi interesuje historia, interesuje skąd się wzięli, 
skąd przyszli i dokąd idą. Ta rewolucja działa. I jak już wspomniałem – tam – dzieje się na 
naszych oczach. Nie wszyscy chcą to dostrzec i zrozumieć. 

Skupmy się na dwóch aspektach przytoczonych słów. Na ludzkiej pysze oraz na ludzkiej 
samotności. Totalitaryzm tego świata przejawia się właśnie w tych dwóch wymiarach. To są, 
zdawałoby się, cechy właściwe współczesności. Kompulsywna żądza przekraczania tabu oraz 
pustka z tego wynikająca.  

Pycha, jak to pycha. Stara jak świat i jak gdyby od wieków oraz z natury przypisana człowiekowi 
i jego właściwościom. Pyszni dążą do władzy, a władza klei się do pysznych i wytwarzają wspólnie 
kontredans uzupełnień. Doszły do nich (do pychy i władzy): udoskonalenie narzędzi marksizmu, 
powszechna emancypacja wyzwalająca z ograniczeń kultury niszcząca wspólnoty i tożsamości oraz 
całkowite pozbawienie się wszelakich przejawów roztropności. Społeczeństwa zostały zatem 
skutecznie rozbite i zdywersyfikowane na osamotnione monady. Monady, dodajmy, spętane 
niewolniczo wielorakimi ograniczeniami sankcjonowanymi już nawet prawnie, wedle 
„roztropności” – czasami większości, a czasami też i mniejszości w ramach fałszywie pojmowanej 
tolerancji. W ramach poprawności światopoglądowej sens tak zwanej demokracji dawno legł już w 
gruzy. W tej optyce drugi czynnik, a właściwie drugi efekt tych procesowych przemian staje się 
obserwacyjnie fascynujący. A jest nim ludzka samotność. W e d l e  m o j e j  t e o r i i ,              
w  d z i s i e j s z e j  s z t u c e  g ł ó w n y  m o t o r  n a p ę d o w y  w s z e l k i e j  k r e a c j i  o r a z  
m o t y w ó w  t w ó r c z y c h .   

Zrozumienie, obłaskawienie i przyjęcie owej samotności w wymiarze zarówno prywatnym, jak     
i społecznym, to siła napędowa współczesnego artysty. To geneza i pierwotne podłoże każdego 
prawie dzieła – od obrazu począwszy, a na wierszu skończywszy. Jednostka wobec całej tej 
machiny pozornego unowocześnienia świata oraz jednostka wobec fabryki śmierci. Fabryki na 
wskroś nowoczesnej. Choć tę śmierć zbanalizowano ponad miarę. Współczesna sztuka albo kłania 
się komercji i proponuje masową papkę  w stylu popcorn dla mas, albo też czeka na Godota, który 
jak wiadomo – nie nadejdzie. Dodajmy, że sztuka, nawet w wymiarze abstrakcji odwzorowuje 
mechanizmy rytmu, powtarzalności, nachalnego wtłaczania w taśmociąg jednostajnego pulsu 
zunifikowanego systemu, z którego ciężko się wyzwolić.  

Dochodzi do tego narastający chaos, uwznioślenie określenia, że wszystko już było, kalkomania 
reprodukcji oraz powielania, wynaturzenie jako duch sprawczy oraz obnażanie wszelkiej godności 
ludzkiej jako inspiracje. Ta współczesna magma zatraciła wszelkie drogowskazy, kierunki, kanony 
estetyki i zmierza donikąd pławiąc się sama sobą. Relacja autora i widza rozeszła się donikąd,           
a widz może tylko potwierdzić sukces autora w wymiarze aktu kupna jednostki sztuki i tak tworzyć 
wizerunek arcymistrza. Na piedestał wynosi się tylko kogoś silnego medialnie, silnego zapleczem 
lobbystycznym oraz wszelkimi koneksjami, powiązaniami czy poparciami. Uzyskaliśmy tygiel 
nierozplątanych ścieżek dochodzenia do sukcesu, a ich odkrywanie prowadzi do frustracji, 
zażenowania oraz upadku nadziei, że szczerość i świeżość artystyczna mają dziś w ogóle jakiś sens. 

W efekcie, my, artyści, tworzymy jakieś nisze i antypody kreacji również podatne na wszelki 
koniunkturalizm, nepotyzm i działania niewidzialnych (acz odkrywalnych) praw rynku                      
i sprowadzamy nasze działania do przeliczania na z góry zaplanowane efekty i skutki, a to 
prowadzi siłą rzeczy do jawnego bądź ukrytego morderstwa na prawdzie, pięknie oraz pasji,              
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a w konsekwencji wkrada się w nasze działania artystyczne fałsz, wyrachowanie oraz... no, 
niestety, komercja. Nawet podskórna. 

Ten obraz nędzy i rozpaczy nie jest pełen. Rozproszyły się bowiem jednostki, które nie chcą 
temu ulec. I nadal one są i funkcjonują. Łódź tonie, orkiestra gra, lodowaty ocean wokoło, a nasza 
egzystencja wciąż utrzymuje się na powierzchni prawa głosu. Tyle, że jest głos rzucany w próżnię.  

Ktoś zapyta, a co ma do tego Wildsteinowy totalitaryzm oraz proroctwa Ratzingera? Bardzo 
wiele, gdyż sztuka zawsze jest, była i będzie wyrazem i wypadkową ducha czasów, a określenie, 
zdefiniowanie oraz pojęcie natury tychże czasów jest jakby obowiązkiem dzisiejszego artysty. 
Tworzenie konfekcji wpisuje się bowiem li tylko w masowość i komercję, nawet jeśli nie odniosło 
sukcesu będąc źle sprzedanym półproduktem.  

Wszystkie te wyżej poczynione obserwacje sprowadzają się do pewnego połączenia w ramach 
podsumowań i konkluzji. Widz staje się mało wymagający. Wcześniej jednak ulega manipulacji, 
dezorientacji i propagandowym tubom medialnie kształtowanym gustom, że Kowalski czy Nowak 
„wielkimi artystami są” i nagle Gombrowicz nam się kłania w pełnej rozciągłości, a do tego śmieje 
się z nas zza grobu jak można było aż tak nisko upaść. 

Jednak – znów – to nie koniec. To nie wszystko. Otóż druga strona, znaczy się artyści również 
ulegają atmosferze ogólnej i poczynają wdzięczyć się ku mediom, ku tanim gustom i niskim 
instynktom oraz hucpie pospolitej udając i konfabulując: byle mocniej, byle silniej, byle poszerzyć 
krąg widzów, czy inaczej umownie nazywanych tu odbiorców. Wszystko to powoduje, że piękno, 
prawdziwe piękno, szczere wzruszenie, realny zachwyt – to wszystko umiera na ołtarzach 
współczesnych igrzysk, które stają się szaleństwem próżności. 

Ktoś powie, banały, stały, znany już: stąd i stamtąd lament. Ja odpowiem. Lamentu nigdy dość. 
Jeśli zasadzi się choćby jedno ziarno, to można i tak domniemywać, że zaszła „zmiana świata”. 
Warto też przy okazji wzruszania ramion mimo wszystko ujrzeć wreszcie skalę zjawiska. 
Techniczne możliwości wywołały lawinę. Stąd ciemne wizje katastrofy.  

Zapewniam Was, że dziś większość artystów prowadzi tego typu dyskurs w kuluarach 
wernisaży, wydarzeń czy wieczorów sztuk, aż wreszcie we własnej, wewnętrznej komunikacji             
i korespondencji. Jeden z moich artystycznych przyjaciół po wstępnej lekturze tego tekstu ujął 
problem tak: 

 
Przeczytałem ten tekst. No cóż, trudno się nie zgodzić z Wildsteinem i z istnieniem miękkiego 
totalitaryzmu na Zachodzie, o czym piszesz. Jest to równia pochyła i jestem przekonany, że 
zaślepienie przywódców Zachodu, chęć utrzymania przywilejów przez kastę polityczno-urzędniczą 
oraz ich arogancja i megalomania doprowadzą albo do upadku Zachodu, albo do rewolty i odnowy 
– co jest mniej prawdopodobne, bo syci i tępi nie protestują. Z kolei wizja Ratzingera wydaje mi się 
optymistyczna – odnowa kościoła wydaje się niezbędna, podobnie jak nieflirtowanie z opcjami 
politycznymi, czyli pozostaje skupienie się na warstwie duchowej – a to jest, a raczej powinna być, 
istota każdego kościoła. 

  
Jak będzie, tego ostatecznie nie wiemy, wiemy tylko, że będzie ciekawie. Ja obstawiam wizję 
Huxleyowską, z Nowego, wspaniałego świata, która jest mi o tyle obojętna, że powoli sam się 
przenoszę do opisywanego przez niego Rezerwatu, co pozwala mi zachować spokój i – ostatecznie 
– optymizm. Znalazłem swoją enklawę, zamknąłem się w eremie, otoczyłem ogrodem, lasem               
i łąkami, i dobrze mi z tym. Dlatego też, z perspektywy pustelnika, może nawet filozofa, nie widzę 
sensu walki. Próbowałem, próbowali przede mna, będą próbować inni, ale dziejowej konieczności      
i pochodu marksizmu nie zatrzymają. Nie wyszło im [ostatecznie] z Rosją w 1918, za to wyjdzie im 
z Zachodem. Już wychodzi. Wystarczyło zmienić metody – syty niewolnik nie odczuwa swojego 
położenia jako dyskomfortu i upodlenia, ba, wydaje mu się, że ma narzędzia, którymi może 
wpływać na swoje położenie i decydować, jak np. wybory parlamentarne, demokracja itp. bzdury. 
Coś jak krowa na pastwisku, której się wydaje, że jest wolna na tej łące, gdzie skubie co chce i  jest 
tak pięknie, że zapomina o łańcuchu, kolczyku w uchu i o właścicielu, który przyjdzie, zagoni kijem 
do obory, wydoi, a na koniec i tak odda do rzeźni, gdy okaże się nieproduktywna. 

 
Nie będę Wam wyjawiał danych personalnych Autora, w każdym razie ma słuszność. I co 
charakterystyczne, każdy z nas (w tej swojej „słuszności” – jako panaceum, swoistą terapię, czy też 
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choćby wentyl bezpieczeństwa – wybiera swoją formę, czy też odmianę „emigracji wewnętrzno-
zewnętrznej”. Tworzymy sobie własne światy, samotnie, eremy, enklawy, wyrzucamy media – 
prasy, telewizory, nawet radia, ale... no cóż, kontakt ze światem zachowujemy, a ten, że tak to 
ujmę... sączy swoją zarazę. Nawet w niewielkiej ilości, ale jednak.  
 
Tak oto dożyliśmy skumulowanego czasu barbarzyńców. Czasu, w którym dno uczyniło 
niewidzialnym. Teraz już się tylko... można odbić od tego dna. Tylko zapytam na koniec – czy 
będziemy mieć jeszcze na to siłę? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pieter van der Heyden, Lato, miedzioryt, publ. w 1570 r.,  
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Artur Dudziński 
 

KOTŁOWNIE 
 
 

Szlakę, którą dawniej wyjmowano od razu, wyjmiesz pojutrze — będziesz miał dwa dni, aby po-pa-la-czyć. 
Co to znaczy? A... to już inna historia.  
 

Mariusz palacz 
  
 

Mnie wystarcza literatura. Ja odurzam się literaturą.  
 

Czechu M. 
 
 
 

o nie jest skomplikowane... To znaczy: to, czego próbuje dotknąć ludzka myśl, bezwstydna 
ludzka myśl... jest skomplikowane. Gdy tego samego dotyka ludzkie wstydliwe ciało — staje się 

proste. 
Nie rozumiałem... Długo nie rozumiałem, jak zmiana z trzech czwartych na cztery czwarte jest 

możliwa. Jak zmiana z trzech czwartych na cztery czwarte jest wręcz konieczna. Jak 
fundamentalnie konieczna jest i jak nieprzezwyciężalna fundamentalnie jest owa fundamentalna 
dla ciała naszego zmiana: owo przeobrażenie się spiralnego tańca umysłu w marsz członków 
radosny... 

Na czym stanęliśmy? Tak. Zdążyłem zapomnieć, że jeszcze nie stoimy, że dopiero stanąć 
pragniemy, próbujemy, jak powiadają palacze, powrócić do siebie. A to, z kolei, proste nie jest. 
„Nic nie jest proste po zero i siedemdziesiąt pięć”, mawiała mityczna Krystyna. Ale ja się                   
z Krystyną nie zgadzam, bo baba to jest, no... to znaczy: nigdy się z ową mityczną Krystyną nie 
zgadzałem, poza jednym... Kiedy wytrąbisz trzy czwarte — świat, i tylko dla ciebie, walca zatańczy. 
Od czubka głowy w twój kręgosłup wkręcać się będzie niejaki żyrandol dezynwoltury a resztę 
ciebie zamieni w błyszczący od potu parkiet. Od czubka głowy, o tuuu... gdzie ludzkość podłącza 
się do absolutu, a przynajmniej tak twierdzi. Jest to, nawiasem mówiąc, chwila, w której wyznaje 
nam wierność najczulsza nasza kochanka... samotność. I żeby wrócić do siebie wrócić trzeba do 
picia, ale tym razem do picia — na cztery czwarte. Innej drogi nie znamy. A powracając do się i nie 
gardząc, co oczywiste jest, świętym kielichem, udać się można na most, na przykład, który ma 
szerokie zastosowanie. „Jakie?” zapytamy. Otóż: po moście... tak, po moście stąpać możemy           
w kierunku dowolnym: wzdłuż, jak i w poprzek. Przejść się możemy po krawędzi mostu                  
w poczuciu nieograniczonej władzy nad życiem, a, o czym warto wiedzieć, wystarczy sekunda, aby 
znaleźć się na osławionej krawędzi władzy. Położyć się na moście, bo akurat pada albo wynająć 
sobie pod mostem jedynkę, bo akurat nie mamy, dokąd, rzecz jasna poza sobą, iść. Most jest 
symbolem powrotu. A jeżeli nie chce nam się zmieniać krajobrazu? Przyjmijmy, że nie chce nam 
się zmieniać krajobrazu, bo krajobraz, jako jedyny, niczego od nas nie chce. Krajobraz nigdy            
i niczego od człowieka nie chciał i nie oczekiwał, nie mówiąc o tym, że niczego nie żądał. 

To bardzo ciekawe... no... to, co przychodzi człowiekowi do głowy w trakcie kolejnego powrotu. 
Krajobraz jest przeciwieństwem umysłu. Krnąbrny twój umysł, żądający zachwytu, okiełznasz 
alkoholem, jak ogórki zalewą z octu. Wtedy i niedorzeczne postanowienia padają. Głupi... Jak 
postanowienia upaść nie mogą, skoro człowiek upada? Dosłownie wszystko stanie jak w słoikach 
babcinej spiżarni. Będzie, jak było, gdy było dobrze, to znaczy, gdy więcej nie było nam trzeba... 

Przypomniała mi się historyjka z kotłowianego cyklu: „Refleksji nad pisuarem”. Otóż: palacz 
najpierw czuje, że przestało lecieć. Następnie przestaje widzieć, że przestało lecieć, Następnie 
przestaje słyszeć uwagi małżonki, ze przestał widzieć i tak dalej. A kiedy przystaje za palaczem 
śmierć, palacz słyszy już tylko jedno pytanie: „Co... zleciało???”. 

Bo człek, wierzcie, przybywa na świat utrudzony a życie jego służyć powinno jedynemu celowi: 

T
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skutki pierwotnego utrudzenia posłać w niebyt. Filozofowie nie są, co do tego zgodni. To znaczy 
oni nigdy się z niczym nie godzą, a jeśli coś postrzegają, to czynią to w absolutnym 
przeciwieństwie do pozostałych. Krótko mówiąc: człek, egzystując, winien odpocząć a zasadniczą 
racją istnienia człowieka winno być powracanie do siebie po pierwszym wstrząsie zwanym 
porodem. Poród wykańcza. I nie raz bywało, że najsłabsze jednostki nie przetrzymywały 
pierwszego aktu dzieła stworzenia. Alkohol od początku dawkowany być winien przyszłym 
zarodkom i noworodkom. Ostatecznie od samiuteńkich narodzin, jeśli maleństwo, na przykład, 
wzrastało w łonie niewyrobionej życiowo białogłowy, a więc kobiety, która nie wie, co to wóda i do 
czego służy. Ja? Broń Boże! Nikogo do złego nie namawiam. Mówię, po prostu, jak jest. Gdyby       
w kotłach centralnego ogrzewania płynął alkohol... Gdyby w kotłach centralnego ogrzewania nie 
było wody, to zalegająca w nich szlaka zamieniłaby te, pracujące na najwyższych obrotach pokory, 
urządzenia w skały żużlu. I podobnie: gdyby w palaczu polskim nie krążyła nalewka, to zalegająca 
w nim gorycz istnienia... 

Mniejsza z goryczą. Kotłownie — to akademie indywiduów wszelkiej maści: doktorantów 
czwartego wieku, prostytutek w poszukiwaniu własnej płci, handlarzy zbawieniem, magików, 
szamanów i czarodziei, którzy, niczym sztuczne ognie, bywają bóstwami paplaniny jednej nocy. 
Właściwie chodziło tylko o to, aby dosłownie paplać, aby zaczarować słuchaczy tysięcznym                
i drugim, nieznanym Szeherezadzie, opowiadaniem. Niezapomniany pan Czesław wiódł prym        
w tej dyscyplinie zamieniając otoczenie w magnetofonową kasetę... 

Ja czuję się poczęty w kotłowni. Kotłownia jest moim domem, a kotłowiane łoże nazwałbym 
ołtarzem i to nie ołtarzem miłości, jak chciał dyżurny ruchu Całusek, ale ołtarzem bytu, miejscem 
centralnym, tym, z którego bierzemy początek, i z którym, przez najsilniejszą z więzi, nie chcemy 
się rozstać. Kobiety porzucamy częściej niż łoże. Szczególnie te egzemplarze, co potrafią być jak 
kiszona kapusta. Bo przecie nikt nie przychodzi na świat w windzie albo w czasie jazdy na rowerze. 
Chyba, że o czymś nie słyszałem. My wszyscy, a przynajmniej większość, przychodzimy na świat    
w łóżku — więc ołtarzem... bo ołtarzem, ma się rozumieć... I to, że śpimy w nocy wynikiem jest 
wielowiekowych nieporozumień, jakby nie można było spać w dzień, gdy słońce zalewa nas nudą 
oczywistości i palacz myśli już tylko o babskich cyckach albo o kuflu zimnego jak zdrój piwa, po 
którym głowa staje się jeszcze cięższa niż wszystkie razem wzięte głowy skłóconych filozofów 
wszechczasów. Taki robotnik, prosty człowiek pracujący w nocy, wie, o czym mowa. I jeśli któraś     
z niefilozofujących niewiast kładzie w kotłowni głowę na męskim udzie, to dobrze wie, co czyni, ale 
jeszcze lepiej wie taka, co potem uczynić należy. Właściwie nie przypominam sobie kotłowni bez 
łóżka a odwiedziłem ich dobrą setkę. Kotłowni — ma się rozumieć. W każdej tapczan, kozetka albo 
chociażby polowe. Spotykałem i druciane łoża, ascetyczne. To dobre, ale dla wąskiego gatunku 
palaczy. Tych, co po nocach dorabiają się profesury, garba i ślepoty. Mówię to ja — kotłowianin 
polski, wymierający... gatunek. 

Kotłownie — to kuźnie holizmów wszelkiej proweniencji i orientacji, aby zabrzmiało. To 
najtańsze burdele świata, gdzie obowiązującą walutą bywał prosty poczęstunek a mityczna 
Krystyna, jak zakażenie, zmierzała prosto do serca. Jej piersi były tak ogromne, że nikt nie bał się 
o to, iż kiedykolwiek mogą się zetrzeć, a w razie potrzeby, a taka istniała noc w noc, odkurzaliśmy 
nimi smutki. Uroda Krystyny wprawiała palacze zmysły w ruch wirowy a umysł poddawała 
trzęsieniu ciała. I wtedy zjawiła się Fefelina Pytonisa. Nikt nie wiedział, dlaczego tak na nią wołają. 
Fefelina Pytonisa wypinała się gdziekolwiek za łyk czegokolwiek. Pamiętam... pamiętam jak 
wzgórze Przemysława na cały Poznań wrzeszczało: „Wódko...! Matko...! Za twoim, kurwa, 
przewodem wiążem się z tym opojów narodem”. Temu wszystkiemu wtórowały małpie wrzaski 
Fefeliny Pytonisy. Słyszałem je w nocy, ale także w samo południe. Ratuszowe koziołki nie mogły 
trafić się rogami, taka bywała wokół Fefeliny wrzawa, gdy trzech żołdaków załatwiała 
jednocześnie. Oczywiście, że wyszedłem z kotłowni: palacz lubi popatrzeć. Lata mijają, jako, że 
ulubione to lat zajęcie... mijają lata, a palacz staje się wytrawnym obserwatorem płomienia bytu. 

Ale zanim wyszedłem... zanim opuściłem moją kotłownię, golnąłem sobie setkę, następnie 
następną setkę, ponieważ bez dwusetki człowiek nie zdobędzie do rzeczywistości zbawczego 
dystansu. 

O czym to mówiłem? Kotłownie — to wyższe szkoły pijaństwa i lubieżności szeroko pojętej. 
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Picie do lustra śmierć znaczy. Żyjesz brachu, gdy do kompana pijesz albo piękniejszej niż 
kiedykolwiek dziewy. Kotłownie — to uniwersytety rozwiązłości, ale kto się tym przejmował, kto 
przejmował się czymkolwiek poza oniryczną aurą piwnicy pełnej dyszących kotłów. Wychodziłeś 
na chwilę do kotła, by sprawdzić, czy wszystko w porządku, wracałeś a ona, ma się rozumieć, 
rzeczywistość: Krystyna, Fefelina, którą Bóg przysłał, czekała już z nogą na nodze w samych 
szpilkach. 

Kiedy kobieta zakłada nogę na nogę, to coś planuje. Dawno to zauważyłem. A kiedy porusza 
rytmicznie tą nałożoną, oznacza, że decyzję podjęła wcześniej. 

Kotłownie, to katechizmy upadków i wzlotów, gdzie, wzorem Prometeusza pierwszego pijaka 
świata (ale o tym się nie mówi), nastąpiło przeniesienie ognia z paleniska pierwotnego do wnętrza 
ludzkiej piersi. Powtarzano to latami, setkami lat, zgodnie z nauką ojców pijaków wszechczasów. 
Taki Jerofiejew albo Fallada, o ile sobie przypominam, pisali o tym ciekawiej niż filozofowie, 
którzy, tak naprawdę, kładą na wszystkim, niczym zasłonę, peniuary doskonałych zdań i znaczeń. 
A przypominam to sobie dobrze, bo ja praktycznie nie piję... Ćwiarteczka z rana, ćwiarteczka          
w południe i ćwiarteczka z wieczora. To... nie jest picie. To żadna dehumanizacja, czy 
degrengolada, jak powiadają, nie jest i nie jest to także ekspresja upodlenia w najczystszej postaci. 

Znałem zawodowca najprzedniejszej próby, ostatniego takiego pijaka świata, który mawiał: 
„Pije się nieważne, co... byleby — sponiewierało”. Mariusz miał na imię. Przesadna galanteria           
i pedanteria. Tajemne zero zainteresowania seksualnością. Filozoficzna niemal dbałość                    
o najdrobniejsze szczegóły. Mariusz w kotłowni godnie i na siedząco, pijąc i przysypiając, budząc 
się, pijąc i przysypiając, opróżniał z wolna całą zawartości trzewi na wykrochmaloną biel koszuli. 
Pracowałem z nim rok, może dwa. Pewnego wieczora przyszedłem go zmienić. Siedział na łóżku 
cały zesztywniały, jakby zamarzła w nim Stołowa. Głowę miał opuszczoną na pierś... o tak... usta 
rozchylone... a na całej koszuli, aż do paska spodni, mapę wymalowaną farbami w kolorach 
żółtym, zielonym i brązowym. Wyglądał, jakby sobie na pierś Polskę wyrzygał. On to popalaczyć 
potrafił. „No to po maluchu” krzyknąłem... a tu nic. Po raz pierwszy w życiu ujrzałem zupełne nic. 
Pogrzeb Mariusza był długi i nudny. Im później ten w tych pretensjonalnych fioletach posmarka 
się nad szczątkami człowieka, tym lepiej. Nie szczere to do bólu, ale Mariusza już nic nie bolało. 
Nic. 

Przeważnie sam piję... Mam żonę... Dobra kobita, to znacz, już nie żyje, ale pamięć o żonie 
pozostanie bardziej święta od kobiety. Piję sam, nie z osławionego wielkopolskiego sknerstwa, piję 
sam, ponieważ kotłownie — to prosymfonika introwertyka. Taki Tadzio Kantor, jebaniec, 
smutnym był od urodzenia i smutnym go śmierć zastała, bo niedane mu było zostać palaczem, 
zejść na samo dno i spotkać się oko w oko z rozpaczą i zobaczyć, zobaczyć to na własne oczy! że 
rozpacz! że rozpacz! herezją jest tylko i niczym więcej! A więc nie piję z powodu herezji, którymi 
świat zatruty, ale z radości, z upojenia nadmiarem czasu. Och, gdybyż palacze mogli mieć tyle 
wódy, ile mają nieludzkiego, w istocie swojej, czasu, złośliwego wymiaru, z którym należy 
obchodzić się w sposób bezstresowy i kapryśny, wolny i chaotyczny, by nie powiedzieć: 
bezwzględny. Tak. Kotłownie, właśnie — to przepaście czasu. Nie mógłbym robić nic innego. Nie 
potrafiłbym nie być palaczem. Kotłownie są jak domy, bo kotłownie — to apoteozy luzu i braku 
granic, konwenansów i wszelkich „wypada”, to bary bez zbędnych kontuarów i kurtuazji, 
zbytecznych szklanic i zagajenia. To — genialnie i samoistnie trwająca sztuka niezaadoptowana 
jeszcze na potrzeby kultury w poezji półcieni piwnicznych sklepień starego miasta, szmerze 
gawędy, który, jak podziemna żyła wodna, wiedzie uwagę do jej kresu. Mariusz nazywał to 
zasłużoną drzemką dżentelmena. 

Jak stałem się palaczem? Miałem dość bufonów, pretensjonalnych dupków cały boży dzień 
biegających w lakierkach i czerwonych krawatach i cały dzień przeglądających się w lustrach. 
Miałem dość udawania kogoś, kim nie jestem, śmiania się z żartów, których nie rozumiem. 
Patrzenia na tych wszystkich dyrektorków i ich zastępców, których jest więcej, niż szeregowych 
pracowników zakładów. Ja nie wiem, kto tam naprawdę pracuje, poza jakąś panią Stasią 
przyrośniętą do kasowego okienka albo do miotły. P-60 z ostrą przy boku. Liczenie kroków. To... 
obłęd prawie. Rzuciłem to i pognałem do kotłowni. Wiodę swą w kurwe jebaną egzystencję i nic 
nikomu do tego! Jak większość. Od bólu do początku następnego. Od... mniejsza — wolę to od 
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zgrai prześmiewców i szyderców, twego Polsko dnia powszedniego, figurantów i kiwaczy, kiwaczy   
i krawaciarzy. Jakby ta zgraja przestała z ojczyzny swojej śmiać się, to i zagranica zaczęłaby nas 
traktować inaczej. Mniejsza... 

Religia jest krzykiem beznadziei ubranym w kunsztowne formy. A mistycy? Szamański lot 
duszy? Nie twierdzę, że istnieje tylko to, co zdołam postrzec w sposób podarty na zasadzie 
skurczów świadomości. Kot stąpa ścieżką słońca i nie smęci. Kot łownie ogonem zamiata... 

Mówią: „Jakież podobieństwo w procentowej zawartości wody pomiędzy ogórkiem, arbuzem      
i człowiekiem”. Ale ani słowa o alkoholu. Kawa jest miejscem spotkania goryczy ze słodyczą. 
Wschód — tam gubi się wszystko. Zachód — to jeden wielki burdel praw, znaczeń i przeinaczeń. 

Boję się dnia, w którym zamkną kotłownie... boję się dnia, gdy wygaszą prometejski ogień           
i wymordują palaczy. A prędko to nastąpi. Boję się dnia, w którym ten szlachetny i jedyny zawód 
zniknie. Zabraknie wtedy kapłanów celebrujących uczty beztroski, królów przestrzeni utkanej         
z pajęczyn, dyktatorów jednej nocy budzących się z oczami przerażonej łani... To znaczy? Znaczy, 
to, że jedynym i ostatecznym wrogiem i jedynym i ostatecznym przeciwieństwem kotłowni okaże 
się — Ein Woltok, jak wycedziłby Goethe, gdyby przez całe swoje życie nie udawał i chlał równie 
obficie... jak wszyscy normalni poeci. Może zdolny byłby podówczas do zadania pytania: „Proszę 
ciebie, ja leżący na glebie, czy to jest ósma, czy za dwadzieścia dwunasta? Ósma, czy za 
dwadzieścia dwunasta?”. „Zobacz, jak ta niemiecka świnia, po polsku pijana, wygląda”. Mógłby, 
wielki i sponiewierany Goethe, usłyszeć na swój widok podobne słowa w ojczystym kraju? 
Goethe... Goe-the... Niemals... Schnell... Erd-gas... En-de... Ein Woltok... Ein Woltok — sroltok...! 

A znalazł się i taki hochsztapler i medyk, który miał śmiałość wyrzec, iż piwo lepiej dzielić na 
dwóch, wino na czterech a flaszkę na ośmiu. Ale nikt takich nie słucha. 

Kotłownię, owo konserwatorium pijaństwa, kończyłem... Nie skończyłem kotłowni. Nie 
chciałem kończyć kotłowni... 

Za każdym razem, gdy schylam się po nową myśl, upadam i leżę na roztrzaskanych, jak puste 
kieliszki, starych myślach, od których powstają rany... 

Kotłownie — to sen to o dawnej Polsce, o Polsce, której już nie ma, o miejscu, gdzie człowiek 
zarabiał, nie robiąc nic... 

Kotłownie opuszczone są nie do wytrzymania. Każdy palacz unika opuszczania kotłowni. Ale 
przecież każdy ma rodzinę i każdy musi dokądś wrócić, nieprawdaż? To jest najtrudniejsze. 
Opuszczenie kotłowni równa się dezercji i publicznym torturom odarcia z godności. I nie 
wystarcza marsz w kierunku magicznej starówki. Obrazy jak z pocztówki: słodycz stygnących           
i tracących barwę kamienic; z wieży poznańskiego ratusza spływał miód; złote wskazówki szepczą 
bezużyteczne słowa. O tej porze parlament w Budapeszcie wdzięczy się jak beżowy neogotycki tort, 
ale ratusz Poznania nie ustępuje mu ani trochę... 

W kotłowni nikt, nic i nigdy nie zdołało przeciąć promieni prometejskiego żaru bijących z mojej 
piersi dla okręgu wiecznego spokoju... 

To znaczy... nic nie znaczy... czy zawsze musi coś znaczyć? A... to już inna historia... 
Jak tam? Raz — sanatorium? Raz — krematorium? Przybywamy na ten świat bać się li tylko.     

A strach, diabeł przeklęty, ogranicza. Zresztą... my, jako naród, mamy immanentnie obecne 
ograniczenie, niejako wszczepione... 

I pomyśleć: ile człowiek znieść może, skoro wciąż znosi samego siebie? Bo ja często już nie 
wierzę, że teraz jest to, co jest teraz, że jestem tym, kim jestem, że robię to, co robię, że... coraz 
częściej mnie nie ma... I nie wierzę w żadną rzeczywistość... 

Ale jednocześnie... cholera... jednocześnie trzeba być gotowym, bo przecie nigdy nie wiadomo, 
kiedy człek chęci do życia nabierze. Bezwzględnie... ćwiczyć zewnętrzne rozluźnienie, wymachy rąk 
i nóg, przysiady, skłony, pokłony i... wyślizgiwanie z pętli... 

Słucham? Słyszę grę piany w przełyku odpływu... 
Mówię, że wolę prawdę grzechu od uczestnictwa w dramacie świętokradztwa... Mówię to ja... 

kotłowianin polski. Pamiętajcie... którzyście na padole tym nic jeszcze nie przepili: jesteśmy 
fizyczni... dopóty... dopóki... staniemy się... psychiczni... 

Zawsze pragnąłem... 
Pragnąłem zawsze... wstyd dziwny... zanurzyć się w basenie spojrzenia mitycznej Krystyny          
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i utopić w nim... utopić niewdzięcznicę pamięć... 
Nadzieja udawałaby rozum. W wodzie miłości wola nie ma prawa bytu, chyba, że uważacie 

inaczej... 
Tak... Mityczna Krystyna spoglądała na mnie basenem... spokoju. 
Zawsze... zawsze... pragnąłem tylko spłynąć treścią jej spojrzenia... i wsiąknąć... i wsiąknąć 

jedynie w błogość... 
Ostatnia popijawa... 
będzie we czwartek... 
Właści-wie... 
To... 
zna... 

 
 

 
 
 

 
 

Pierre Etienne Moitte, Le Geste Napolitain, miedzioryt, akwaforta, 1763 r., 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Lisa Grunberger 
 

WIERSZE 
 
 
 

Dzień powszedni Aarona w obozie dla chłopców 
 
To wszystko, co się wydarzyło, wyryte jest w moim ciele, ale nie w pamięci. 
     
    Aaron Applefeld, Historia pewnego życia 
 
 
Dzieci uczą się życia od zwierząt 
Skazane na pożarcie w klatce 
I na widok psa, który zjada siostrę  
Albo inne dziecko. 
A dziewczynka stoi na skrzyni i śpiewa  
W swoim własnym, słowiczym języku. 
To niepojęte. 
Łzy, jak małe zwierzątka,  
Pożerają ciszę. 
Nawet orzeł wstrzymuje oddech. 
 
 
 
Einstein: „Idź kupić sobie coś ładnego” 
 
W dzieciństwie Einstein kąpał się w Berlinie z córką Marleny Dietrich. 
W Europie grał na skrzypcach dla chłopców z gimnazjum. 
Nosił tenisówki. 
 
Pracował na dole, pośród zegarków, 
z lupą w lewym oku, z rękami pewnymi jak przy operacji. 
Nigdy nie podniósł głosu. Przed stertą naleśników śmiał się radośnie.  
 
Kiedy w college’u mu mówię, że zakochałam się w kobiecie, 
najpierw nic nie odpowiada, 
żeby za chwilę: „To szczęście się liczy”. 
 
Z kolei kiedyś, jadąc do Lake George: „Kiedy byłaś malutka, 
to była sama zieleń. Na co temu krajowi 
tyle centrów handlowych?”. 
 
Co niedziela zastaję go pod autem, ma smugi smaru na twarzy; 
a my – prażone orzeszki i jakiś film do śmiechu. I lody z cukierni. 
Raz nawet ścigał się ze mną ulicą na plażę. 
 
Kiedy umiera, mieszkam w tym domu już od lat. 
Jeszcze pląsa przy płycie Louisa Armstronga: 
„Włącz mi boogie-woogie, Liza”. 
 
Po latach znajduję studolarówkę 
złożoną na trzy, w jego skórzanej saszetce. 
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Odbijając światło księżyca, jak Mona Liza, w parku Joanny d’Arc 
 
Moja agentka świeci jak księżyc, poeta albo piekarz. 
Siedziałyśmy i paliłyśmy na spółkę papierosa pod posągiem Joanny d’Arc,  
w Parku Riverside, przy 93. ulicy, póki nie przyszedł mi, 
jakimś cudem, go głowy klucz do istoty kobiecości. 
 
Wróciłam tam tej samej nocy; zwierzyłam się Joannie 
z tego, jak mi się narzeczeństwo rozpadło, niczym stara 
chińska porcelana przy myciu naczyń, 
i jak mi ponacinała całe dłonie. 
Tej zmarłej dwudziestolatce, dumnie siedzącej na gniadym koniu, 
wyznałam, że koło czterdziestki zapragnęłam dziecka. 
Nie wiem do dziś, czy słuchała uważnie, czy nabijała się ze mnie 
ta, która wyskoczyła z więziennej wieży,  
by umrzeć jako dziewica. 
 
Rozbiłam wtedy o nią butelkę wina; 
przyglądałam się, jak ta krew kapie koniowi z brzucha 
na bruk. Spytana, czy jest w łasce Boskiej, 
Joanna odparła: „Jeśli nie jestem, Bóg może mi jej udzielić,  
a jeśli jestem, Bóg może mnie w niej utrzymać.”. 
 
Co rano siadam u jej stóp i próbuję być dzielna. 
Co rano pod moim domem przejeżdża metro, błyszczy 
i huczy, płosząc policyjne konie. 
Nie składam kwiatów u stóp Joanny, tylko   
wspinam się na Nią i jeżdżę konno, póki: „Hej, Ty tam, zejdź stąd!”. 
 
 
 
Znać od urodzenia 
 
Mój Ojciec naprawia zegary w piwnicy,  
a Matka na górze ogląda telewizję. 
Babcia zawsze u siebie ma drzwi zamknięte. 
I chyba tam robi na drutach albo czyta Goethego  
na jasnozielonym krześle. W sobotę 
ogląda show Lawrence’a Welk’a.  
A ja w kuchni odrabiam lekcje  
o Irokezach, z algebry, z Dumy i uprzedzenia. 
I, dla smaku, gryzę plastiki z zamrażarki: 
kubki z masłem orzechowym 
i worki na mrożonki z drobiem; 
tylko że te oblodzone, plastikowe grudki 
nie chcą mi się topić w ustach. 
 
Czasem Tatuś przychodzi z dołu 
ukroić sobie plaster śmierdzącego sera 
albo wyjąć tabliczkę mlecznej czekolady 
i odłamać kawałek dla mnie. 
Wtedy Mama w przerwie na reklamę schodzi  
w różowych kapciach i poluje 
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na świerszcza, bo ten ją denerwuje cykaniem, 
jak tykający zegar albo kapiąca woda. 
Potem kroi grejpfruta na osiem części 
i kładzie je w misce na papierowym ręczniku, 
a drugim osusza je z soku. 
I idzie na górę z powrotem. 
 
Między pierwszą, a drugą rano nasz dom  
znosi wrzaski Babci, lecz nie pamiętam, 
by Matka pytała „dlaczego” i „o co” te krzyki. 
A Buchenwald znam od urodzenia: 
Drugą Babcię Leę, która umarła tam na gruźlicę. 
A Tatuś chudy, jak patyk, zbiegł do Palestyny statkiem, 
gdzie jadł surowe kartofle i czosnek, jak jabłka. 
 
Co rano, zszedłszy na dół, spotykam Babcię 
w pończochach i butach, w jedwabnej bluzce i tweedowej spódnicy,  
pije czarną kawę i, z twarzą ku słońcu, patrzy 
na zatokę. Chyba ani razu nie spytałam, 
o czym marzy, za to czasem, kiedy byłam bardzo mała, 
szłam u niej posiedzieć; jej łóżko pachniało 
przejrzałym owocem, włóczką i kremem Nivea; 
i kładłam jej rączkę na czoło  
spocone przez złego Hitlera. 

 
 
Przeł. Jacek Świerk 

 
 

Lisa Grunberger – amerykańska poetka i performerka; uzyskała doktorat z religioznawstwa 
porównawczego na Uniwersytecie w Chicago; wykłada literaturę, creative and critical writing na 
Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Zajmuje się tematyką żydowską, feminizmem, współczesną poezją. Jest 
redaktorem działu kulturalnego w Philadelphia Jewish Voice. 
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Erik La Prade 
 

WIERSZE 
 
 
 

Późne śniadanie w Bonbonniere   
(dla Harry’ego  Nudela) 
 
Modna garkuchnia na West Village 
Pełna starych bywalców i hipsterów.  
Dwójka Meksykanów pracuje za ladą. 
Inna dwójka obsługuje grill. 
Zamawiam rosół z kury i grzanki. 
Facet obok pije kawę i czyta 
Książkę z dziurą pośrodku strony 
I bez przedniej okładki. Pytam, co się stało jego 
Książce, a on mówi, że – gdy uciekał z Sarajewa – 
Miał ją w plecaku i że zatrzymała śmiercionośną 
Kulę snajpera. Musiał tam zostawić dwa tysiące 
Filozoficznych książek. Tu pracuje, jako wyprowadzacz psów. 
Mówię mu, że Picasso i Velazquez mieli dużo psów. 
Z kolei on, że tak samo Kartezjusz. 
 
 
 
Letnie zapiski poetyckie 
 
Sierpień jest zimniejszy niż zwykle, 
I zastawiam się, czy 
To aby na pewno lato,  
Czy może zmysły mam skołowane  
Przez zmiany pogody. 
Wrześniowa zamieć 
Wywróży upalną zimę, 
Czy huragany na przyszły lipiec? 
Skoro, jak widać, prognozy są 
Niepewne, powinienem kupić sobie 
Czarodziejską różdżkę; 
Przynajmniej bym wiedział, jak 
Się ubrać. 
Upewniam się za to w jednym: 
Że bez oliwek w martini 
Nie będę miał jak godnie uczcić  
Ten Nowy Rok, jeśli tak dalej pójdzie. 
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Modlitwa na postoju 
 
W niedzielę, o piątej, 
Wieczorową porą, po zachodzie słońca,  
Na poboczu, klęczy taksówkarz 
Na dywaniku do modlitw. 
Drzwi taksówki otwarł na krawężnik 
I, nieruchomiejąc, odmawia modlitwę. 
Chłodno jest, chociaż bezwietrznie. 
Przechodnie lekceważą go. 
Ja tu od pięciu minut stoję 
I widzę, jak ulica na raz nie wierzy i bluźni. 
Taksówkarz zaczyna nocną zmianę. 
Wstaje z kolan, zwija dywanik w rulon 
I zamyka drzwi od taxi. 
Macham mu na dobry wieczór, mijając go 
Z psem na smyczy. Odmachuje mi. 
 
 
Kieszonkowy Budda  
 
Kupiłem go od ulicznego sprzedawcy. 
Miał na stoisku różne produkty 
Made in China. Dwa tygodnie później 
Znów przeglądałem ten sam stragan. 
Jakiś czarnoskóry facet  
Także przeszukiwał tacę z relikwiami, 
Z ręcznie rzeźbionymi kościanymi Buddami. 
Przy okazji opowiedział mi, jak nosił  
Przy sobie kieszonkowego Buddę,  
Gdy przez cztery lata zwiedzał Wietnam. 
Włożył wtedy rękę do kieszeni 
I mi go pokazał,  
I ja też wyjąłem swojego, i mu  
Pokazałem. Pośmialiśmy się z tego i 
Rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę. 

 
 
Przeł. Jacek Świerk 
 
 
Erik La Prade – mieszkający w Nowym Jorku poeta, eseista, dzienniarz, fotograf, krytyk literacki. 
Ukończył literaturę na Uniwersytecie Nowojorskim (CCNY). Jest autorem wywiadów ze współczesnymi 
artystami amerykańskimi, kilku tomików poezji, licznych esejów i prac krytycznych. 
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Wiktor Gołuszko 
 

O KRYTYCE I FIZYCE KWANTOWEJ 
(Dla Ewy Dusza) 

 
 

Ze wszystkich części ciała, najbardziej trzeba czuwać nad palcem wskazującym,  
ponieważ tak lubi wytykać winy. 

   
Josif Brodski 

 
 

Myślenie jest trudne, to dlatego większość ludzi osądza. 
 
Carl Gustaw Jung  

 
 

Porozumienie Bez Przemocy oparte jest na założeniu, że każde używane przez nas słowo, które sugeruje, że 
ktoś jest „zepsuty”, niedobry czy się myli, jest tego rodzaju myśleniem, które kreuje przemoc na naszej 
planecie. 
 

Marshall Rosenberg 
 
 
 

szechobecna w naszym społeczeństwie, krytyka stała się ludzkim modus vivendi i dla wielu 
wydaje się być czymś tak oczywistym jak oddychanie czy obrót Ziemi. Cóż bardziej 

„naturalnego” niż napomknięcie, że ktoś jest nieodpowiednio ubrany, brzydki, chudy, śmiesznie 
uczesany, głupio się uśmiecha, jest niespecjalnie inteligentny, powierzchowny, zbyt lub niezbyt 
owłosiony i wszystkie te „uzasadnione” opinie na temat innych. Uzależnieni od krytyki – nękani 
niskim poczuciem własnej wartości – traktują swoją działalność jak darmowe doładowania, które 
pozwalają im choć przez chwilę czuć się lepszymi i lepiej.  

W świetle współczesnej wiedzy wiadomo, że zawsze, gdy kogoś krytykujemy – osądzamy 
najczęściej dotąd nieuświadomione aspekty własnej osoby, których nie akceptujemy. Oczywiście 
im bardziej jesteśmy pochłonięci krytyką, tym usilniej tłumimy własną indywidualność. 
Krytykowanie może być również okrężnym i chybionym sposobem informowania innych o swoich 
potrzebach (mówimy na przykład: „jesteś zimna i niedostępna” zamiast komunikatu: „potrzebuję 
twojej bliskości i ciepła”). Przy okazji, osądzając kogoś, nie chcemy odczuć pewnych emocji (we 
wzmiankowanym przykładzie mógłby to być smutek). Krytykując, wysyłamy też samemu sobie 
meta-przesłanie, iż trzeba odpowiadać pewnym określonym kryteriom, by być kochanym czy 
akceptowanym. Innymi słowy: wkładamy na siebie kolczasty gorset miłości warunkowej. 

Co wspólnego z krytyką ma fizyka kwantowa? Z jej odkryć a dokładniej z zasady 
nieoznaczoności Heisenberga wynika, że nie istnieje ktoś taki jak niezależny obserwator. Przez 
sam fakt obserwacji wpływamy na to, co obserwujemy. Każdy obserwator jest de facto 
uczestnikiem. Uogólniając, zasada mówi, że świat jest pochodną procesu postrzegania; gdy 
zmieniamy naszą percepcję, sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości – zmienia się 
również rzeczywistość, zmienia się świat. Expressis verbis: Jesteśmy odpowiedzialni za to, co 
widzimy! 

Przekładając te odkrycia na świat interakcji międzyludzkich – wynika z nich, że gdy zmieniamy 
nasze spojrzenie na daną osobę, zmienia się również i ona. Można więc w kimś dostrzegać to, co 
szwankuje (i tym samym w nim to wzmacniać), można też (nawet jeśli jest to wyzwaniem i tym 
bardziej) w każdej napotkanej osobie widzieć to i tylko to, co w niej piękne, co czyni ją wyjątkową. 
I – mimochodem – pomóc jej to z siebie wydobyć, jej to w sobie budować. A że na poziomie 
kwantowym wszystko jest ze wszystkim połączone… 

W ogrodzie życia możemy naszymi myślami podlewać albo chwasty, albo kwiaty. To kwestia 

W
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wyboru, świadomego wyboru myśli. A zatem i tożsamości, gdyż każdy taki wybór jest 
samookreśleniem się ogrodnika. 

Gdy rezygnujemy z krytykowania, pozwalamy drugiej osobie być taką, jaka jest, honorujemy jej 
wyjątkowość, jej unikalną ekspresję. Tym samym stwarzamy przestrzeń do pogłębienia relacji.        
I odwrotnie – gdy nasz umysł jest zaprzątnięty osądami, spotkania z ludźmi stają się miałkie, 
jałowe, bez wyrazu. 

 
Tak długo, jak człowiek nie zrozumie, że może swoją energię pożytkować w bardziej twórczy 
sposób niż osądzanie kogoś, tak długo krytyka, obmowa i plotki będą dla niego przedmiotem 
fascynacji i tak długo będzie wkładał kij między szprychy koła swojego życia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gerrit Dou, Mleczarka, miedzioryt, połowa XVII w., 
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Andriej Bazilewskij 

 
WIERSZE 

 
 
     

Konstatacja faktu 
(Antyrequiem dla antybohaterów) 
 
Wszyscy – ludzie i nieludzie – przed ostatnią równi drogą. 
I dlatego skończonych  
                                 nie żal mi podleców. 
Wykitował – no i dobrze. 
                                 Szkoda, że nie wziął ze sobą 
całej zgrai hołoty, której cynizm wyziera ze ślepiów, 
całej czeredy swołoczy z biznesu, 
                                 całej kupy wytrawnych kolesiów. 
 
I niechże go opłakują ci, dla których był 
                                   nie upojonym fałszem nieszczęść drogowskazem,  
lecz synem, papą, alfonsem, hersztem zakapiorów.  
Brawo. Lecz czemu my płakać winniśmy po tobie  
                                   z jakiego niby powodu,   
– takie zero, chorąży niewybrednych bojów? 
Gdybym był twardszy – zagrałbym  
                                   na jerychońskiej trąbie 
dziękczynną pogrzebową odę. 
  
„Mane!” – jęczy świat,   
                                       zatruty piekielnym dezodorantem. 
„Tekel!” – wyje napromieniona zysku izotopem  
                                                                                      byłego narodu armia.   
                                                                    
Być elitarnym stadem 
                                   wyzwolonych supermutantów – 
szalony bieg. 
                         Do finału dotarła konwulsji para.  
Przez mroczny cień 
                          przebija się nieuchronne: „Fares!”. 
Po śladach pustki – jak po nutach –  
czas krachu już bankrutom 
                                      śpiewa pieśń pożegnalną.     
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Metafizyka nadziei 
 
1. 
Akordy gradu, sucha kaszka dżdżu 
i wiatru bicze 
                      nad potrzaskanym domem 
o niczym dzisiaj nie zaświadczą już 
prócz tego, że  
                      potwierdzą tę znajomość 
sprzed lat. 
 
A potem się zerwała tamta nić. 
Zrozumieć łatwo – zapomnieć trudno dziś.  
Dom nie zawalił się, chociaż przekrzywił. 
Ledwo żyjemy –  
                           lecz jesteśmy żywi. 
 
2. 
Biały róg. Rozchodzą się promienie. 
Kwadratami szkicowany strop. 
A dusza jeszcze nie wpadła w milczenie. 
Wije się płowy, połyskliwy lok.  
 
Letnie ulewy powiędną, 
zagrzmi na zimę dzwon. 
Lecz tkanina na blejtramie rozpięta 
innych czasów doczeka i stron. 
 
Odchodzimy –  swą przyszłość grzebiemy,                
Niespełniony – wyjawia się sens. 
To bez czego  
                  tchu nie zaczerpniemy, 
to i tak – z nami jest. 
 
3. 
Szczypta popiołu na papieru kartce, 
Dmuchnij – i nie ma jej.  
Życie wypala się tak. 
 
Świecie bezczynny, co się rozmył w mroku, 
wcale nie było cię, 
daj jednak we śnie znak.     
Prawo do nieistnienia 
 
Nie jest za wcześnie, lecz nie późno wcale. 
Są białym światłem napełnione dale. 
Promienie deszczu na wzgórzach tańczyły, 
drzewa się pasły na wesołych brzegach,  
w zakrętach górskich rzeki się kłębiły,  
i człowiek smutku zupełnie się nie bał. 
 
Przyroda sieci gęste rozstawiła. 
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Na Boga, aż popatrzeć było miło. 
Zmieszane prawda, krzywda, radość, strach –  
hamować 
                 czas tych wszystkich gości w drzwiach. 
 
Lecz w kłębie światła sztolnię mgła przebiła  
i łuną się planeta rumieniła. 
A w głowie słów tysiące gra 
tak zbędnych jak dwa razy dwa. 
I myśli w fakty się zmieniają,  
czas pyta „jak się sprawy mają?” 
 
Najwyższy tak wysoko, nie wie jak tu się żyje. 
A prawda zrani, ale nie zabije. 
   
 

Przeł. Anna Bednarczyk 
 

 
Andriej Bazilewskij (ur. w 1957 r. w Kałudze) – rosyjski tłumacz, poeta, eseista, wydawca, badacz 
literatur słowiańskich, nauczyciel akademicki, profesor w Instytucie Literatury Światowej Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Moskwie. Autor licznych prac naukowych, artykułów, rozpraw, a przede wszystkim 
przekładów na jęz. rosyjski dzieł wielu polskich i serbskich pisarzy i poetów; tłumacz wszystkich dzieł 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od 1991 r. prowadzi w Moskwie wydawnictwo Wahazar, redaguje i 
wydaje m.in. „Kolekcję literatury polskiej” i dwujęzyczną „Polsko-rosyjską bibliotekę poetycką”. 
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Michał Łukowicz 
 

WIERSZE 
 
  
 

Dwadzieścia sześć grud soli 
 
wyciskam sól 
ze wszystkich koszul 
ze wszystkich kartek 
konstruuję samoloty. 
 
miały być wiersze 
a są bombowce 
na wszystkich tych, 
przez których tłuką się 
naczynia. 
 
naczynia są po to 
żeby jeść z nich zupę 
żeby nie przelewało się 
przez palce 
żeby miało swoją 
formę i kształt. 
 
stójcie bo właśnie 
odbywa się nalot 
ręce do góry 
łapcie boga za nogi 
 
to nie czołgi jadą  
– to porcelana drży 
z przyzwyczajenia. 
 
 
 
Flaczki 
 
byt wcale nie jest lekki 
jest tylko nieznośny 
wyrzuca się przez okno 
najpierw nogi, potem ręce, głowa 
i brzuch w kształcie koła 
rozrywa się jak płótno Chagalla 
wtedy jako sztuka prawdziwa 
nieabstrakcyjna 
może być przez zwykłych ludzi 
uczniów gimnazjum 
i prostych kucharzy 
naprawdę zrozumiany 
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Croissanty 
 
Noce burczą jak murzyńskie brzuszki 
wyciągamy nogi na pościeli wyciągamy pistolety 
celujemy w pół księżyca, tę gorszą połowę, 
znów mamy Francję, francuską kuchnię, 
pocałunki, filmy, pieski. 
 
Ale nim zaśniesz znowu cię draśnie 
wątła wątpliwość pół centa warta: 
czy warto było zabijać Abla? 
 
 
 
Pączki z nadzieniem 
 
urośliśmy 
jak na drożdżach 
pączkujemy 
mnożymy się 
 
polaczki w krainie futer 
araby w krainie luster 
 
odbija nam 
odbija nam się 
dziećmi i kwiatami 
w pokrzywionych sadach 
 
polaczki w krainie futer 
cygany w krainie portfeli 
araby w krainie luster 
murzyny w krainie jedynek i zer 
 
ile luster tyle nas 
razy dwa 
już nigdy nie będzie za mało 
do pieczenia chleba 
i pogrania w karty 
makao, wojnę, brydża 

 
 
 
Michał Łukowicz (ur. 5 września 1991 r. w Katowicach) – reżyser filmowy i teatralny, poeta, pedagog. 
Ukończył prawo i filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współzałożyciel katowickiej 
grupy poetyckiej „Horyzont”; wraz z Andrzejem Królem współtwórca serii spektakli Teatru Podziemnego 
Poezji Stanu Wojennego. 
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Zbigniew Mirosławski 
 

WIERSZE 
 
 
 

* * *  
 
Nie chcę już nic mówić o świecie, 
stare „nowe prawdy” 
odkrywają wciąż młodzi poeci. 
Ja jeżdżę do Krakowa  
odwiedzać cmentarze. 
Ileż przybyło mogił: 
zwiędłych marzeń, 
samobójczo zabitych snów, 
niedorozwiniętych pomysłów. 
Chcę jeszcze 
postawić im zapaloną świeczkę, 
pomodlić się w ciszy 
jak za ludzi, których kiedyś znałem, 
których dziś nikt nie usłyszy. 
Ja już wiem, 
gdzie mieszka poezja. 
Dociera czasem późną nocą 
do moich uszu, 
nie po to, by ją na głos powtarzać, 
ale się zasłuchać, 
ukołysać... 
 
 
 
* * *  
 
Żegluga po Dunaju to osobny temat, 
kiedy żar nam doskwiera, chłodny wiatr od rzeki 
jest nie tylko rzeźwiący, w piersiach tchu dodaje. 
Muzyka gra: 
tańce węgierskie Brahmsa, czardasze 
ale największy zachwyt budzą wielkie fale, 
pobudzone przelotem wodolotu 
oraz statków płynących 
obok naszych burt i okien, 
i tylko na nabrzeżu „Buty pozostawione” 
są memento, że życie jest ulotną chwilą. 
Pomnik butów i rzeka 
już nierozdzielone, 
pozostaną na zawsze 
w sumieniach świadomych. 
 
   Budapeszt, 06.07.2010 
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* * *  
 
Na place „Rodzinnej Europy”, 
gdzie płonęły stosy 
Joanny d’Arc, Jana Husa 
czy Hieronima z Pragi, 
w białych habitach kroczą 
kolumny mnichów w kapturach 
zasuniętych na oczy. 
Nie chcą oglądać prawdy, 
sami na sobie skupieni, 
bezpańskie psy węszą wkoło 
na śmietniku stuleci. 
Kiedy nad nimi nie wiszą 
czarne chmury rozpaczy, 
słońce rzuca promienie 
jak złotych nici oploty, 
roświetla iglice kościołów, 
miedzianych kopuł blachy. 
Blade fasady kamienic 
na rynku Campo di Fiori 
oblewa wstydu rumieniec? 
Jakże umiały patrzeć 
gdy płonął Giordano Bruno? 
Z rękoma związanymi sznurem, 
rzeżbiarz Ettore Ferrari 
postać jego przedstawił, 
lecz przecież spętać nie można 
energii obecnej w Wszwchświecie, 
„Syn Nieba i matki Ziemi” 
zostawił nam – swój testament. 
 
 
 
Cisza 
 
Zanim zadzwonią pierwsze dzwony, 
butelki z mlekiem na śniadanie 
i zamykane drzwi w tramwaju, 
wsłuchaj się w ciszę niesłychaną, 
jej pulsujące tętno rana, 
gdy rzeczom kształty ich rozdaje, 
szara, zmieszana ze światłem dnia, 
niby po nocy nieprzespanej 
niema, aż głowa boli, trwa. 

 
 
 
Zbigniew Mirosławski (ur. w 1958 r. w Wadowicach) – poeta, tłumacz, krytyk literacki, nauczyciel, 
redaktor tarnowskiego kwartalnika „Aspiracje”. Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor 12 
zbiorów poezji. Jego wiersze przekładano na jęz. rosyjski, ukraiński, francuski i angielski.  
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Marcin Choiński 
 

PIONKIEM W FIGURY 
(fragmenty) 

 
 

Po drugiej stronie krystalicznie czystej wody 
 

ieganie po zmroku to jedna z tych czynności, które, przy odrobinie wysiłku, pozwalają zostać 
na ułamek sekundy filozofem. Do tego punktu można dojść również poprzez długie 

przesiadywanie w bibliotekach, rozważanie poglądów innych osób lub zamykając się samotnie       
w oddalonym od sąsiadów domku gdzieś w Finlandii. Zdaje się, że niezbędna jest tutaj samotność 
i odłączenie się od normalnego toku spraw. 

Kiedy biegniesz, dostrzegasz innych ludzi, którzy nerwowo trzaskają drzwiami wychodząc           
z banku, gramolą się do tramwajów czy z irytacją wciskają klakson  
w samochodzie, żeby ponaglić kierującego autem z przodu. Wszystkie te normalne reakcje ludzi są 
zupełnie obce biegaczowi. Widzi je on niby przez szybę. Trochę tak jakby wpatrywał się                    
w krystalicznie czystą wodę w szklance, która została postawiona przed nim przez kelnerkę             
w jakimś alpejskim schronisku. Świat widoczny po drugiej stronie tej szklanki jest pełen 
dynamizmu, ruchu, parcia do przodu. Obserwując go nie może on jednak się do niego podłączyć, 
wszystkie działania wydają mu się zupełnie pozbawione sensu. 

Po zmroku ulice ujawniają jeszcze inny wymiar naszej egzystencji. Zatłoczone arterie 
pustoszeją niemal zupełnie i możesz biec wsłuchując się w otaczającą cię całkowitą ciszę. Ruch na 
ulicy w nocy wydaje się być czymś nieetycznym, niezgodnym z zasadami, którymi kieruje się 
miasto. Obserwując pozostałości dnia – te wszystkie plakaty, rozrzucone ulotki, walające się 
zgubione kołpaki, fragmenty rozbitych szyb i inne resztki świadczące o do niedawna odbywającym 
się tu festiwalu życia, zaczynasz rozmyślać o sensie zbliżającego się jutra. W wyobraźni widzisz 
twarze przyjaciół, którzy wspinają się uparcie po „drabinie życia”, za wszelką cenę walcząc o kredyt 
na dom i wakacje w ciepłych krajach, ale i tych, którzy z impetem rąbnęli o samo dno, by nauczyć 
się cieszyć z małych, niezauważalnych spraw. Czy być wiernym kilku, prostym, chrześcijańskim 
zasadom, którym hołdują ci drudzy, czy też, jak większość, rozpychać się łokciami krzycząc głośno: 
Prowizja od sprzedaży dla mnie!? 

Biegniesz przez ziemię jałową, myślisz o tym jak bardzo nie ma sensu cała ta presja dnia, która 
ma na celu chyba tylko to, aby wieczorem pozwolić nam spojrzeć w oczy innego człowieka                 
i przekonać się, że nie wszyscy chcą nas zniszczyć i zrównać z brukiem. Za rogiem ktoś wciska gaz 
do dechy, tracisz wątek i powoli dobiegasz do domu z nadzieją, że jurto znów uda się być na 
moment filozofem. 
 

 
Fantasmagoria nad kubkiem w każdej połowie pustym 

 
oniższy tekst może zaszkodzić początkującym buddystom w utrzymaniu stanu nirwany czy 
jakiegoś wewnętrznego balansu, które mają zastąpić im świat, gdzie niedźwiedź umiera od 

strzału myśliwego. 
Stopniał śnieg, zaczyna padać drobny deszcz i wiatr przestawia plastikowe kosze na śmieci, 

rozrzuca stare gazety. Na zaplamionym i mokrym od deszczu papierze nadal czytelne są 
wydarzenia, które pobudzały ludzkość do refleksji jeden, trzy, pięć dni temu. Wymięte twarze ofiar 
ataku, jakby los nie dość ich doświadczył, wyglądają przerażająco ze śladami błota z wodą 
rozmazanymi w przypadkowych miejscach. 

Zazwyczaj nie zwracamy najmniejszej uwagi na ten teatr wczorajszych tragedii. Co najwyżej 
denerwuje nas brud na ulicach, który zaczyna być szczególnie widoczny, kiedy topnieje śnieg. 
Pochylamy się nad tragedią, a po chwili wyrzucamy ją do śmieci. 

W parapet nie uderza deszcz staffowski – miarowy i niezmienny, ale rwany, nieharmonijny, 
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który nie daje uspokojenia, a w człowieku, który by się dopiero obudził, wzbudzający 
przyśpieszone bicie serca i nieokreślony, dziwny lęk. 

Szybko jednak potrafimy się uspokoić. Włączamy muzykę albo wpatrujemy się  
w telewizor i nie zastanawiamy się nad znaczeniami, bo przecież w nic już nie wierzymy. 

Z naszą filozofią ponowoczesną, której wszystkie zawiłe paradygmaty są w istocie tak bardzo 
proste, bo sprowadzają się do jednego słowa: dzisiaj – jesteśmy tak banalni jak piosenka pop. Nie 
wierzymy w Prawdę, nie interesujemy się historią. W zamian roztrząsamy banały na temat 
penisów i wagin jakbyśmy naocznie nie dostrzegali różnicy: 

 
I powoli, kiedy rozglądasz się na boki, zdaje się, że: 
Już rodzi się pokolenie śmiertelnie poważne, 
Biorące dosłownie, co myśmy przyjmowali śmiechem. 

 
[Cz. Miłosz, Dziecię Europy] 

 
 

Stary Indianin i korytarze, przez które fruwają neurony 
 

ack London napisał kiedyś opowiadanie, któremu nadał tytuł Prawo życia. Utwór ten w moim 
wydaniu tekstów autora powieści Martin Eden znajduje się tuż za sławnym Wilkiem morskim. 

Ten drugi tekst był dla mnie jednym z wielu głębokich rozczarowań i w zasadzie ukończenie tych 
ponad dwustu stron było jak płynięcie kraulem bez oddychania – niby posuwałem się do przodu, 
ale wiedziałem, że nie o to przecież chodzi. Byłbym pewnie rzucił w kąt Londonem, gdyby nie fakt, 
że wybrałem się specjalnie do księgarni, aby kupić sobie jakąś książkę angielskiego klasyka               
i przeczytać ją w oryginale. Choć więc wszystko przemawiało za tym, żeby podziękować Jackowi, 
to jednak szkoda mi było tych pieniędzy zainwestowanych w język angielski. Gdybym czytał 
opowiadania Londona po polsku, pewnie nigdy nie zapoznałbym się z Prawem życia, które liczy 
sobie ledwie dziesięć stron i ma tylko jednego bohatera. 

Stary Indianin zostaje sam z niewielkimi zapasami drewna i jedzenia. Słabo widzi, ale słuch 
wciąż mu służy i dzięki temu może dokładnie lokalizować watahę wilków, które czekają na 
moment, gdy spłonie ostatnie drewienko, które Indianin wrzuca do ogniska. Reszta szczepu 
odeszła, zostawił go syn, córka, wnuczka. Starzec przez chwilę liczy jeszcze na to, że sumienie 
zmusi ich do powrotu. Odwieczna indiańska tradycja nie zmieni jednak swego biegu i człowiek       
u kresu swoich dni będzie musiał wyzionąć ducha w samotności, czy może  
w towarzystwie zgłodniałych wilków. Zanim umrze, bohater zastanawia się nad swoim życiem, nie 
ocenia, raczej wydaje się być zdziwionym, że to już się dokonało. Tak niedawno uczył się polować, 
został łowcą, potem wodzem szczepu, a teraz sam jest tym najsłabszym ze stada, pozostawionym    
w tym miejscu, aby nie spowalniać reszty, która musi gonić stada dostarczające im skór i mięsa, 
dzięki którym będą mogli przetrwać kolejną zimę. 

W świecie Londona nie ma litości. Niestety, w Wilku morskim jest happy end, para rozbitków 
na samodzielnie odbudowanym szkunerze wypływa w morze i po kilku dniach żeglugi widzą 
amerykański statek, który ich uratuje, znajduje się tu nawet opis pocałunku, kiedy fregata 
ratunkowa zwraca się w stronę rozbitków. Prawo życia jest jednak tekstem bezlitosnym, do bólu 
prawdziwym i przeszywającym zimnem zamarzniętej łąki, na której umiera Indianin pożarty przez 
stado wilków. 

Nie chcę jednak oceniać opowiadań Londona. Czytając opowieść o Indianinie pomyślałem 
tylko, że dobrze może być czasami pomyśleć o sobie jako o opuszczonym starcu czekającym na 
moment, kiedy zgaśnie ostatnie polano i pierwszy kieł (może ostatni biały) wejdzie miękko             
w nasze ciało. Czy patrząc na dogasające ognisko, opatulając się futrem, kiedy przed oczami 
przelatują obrazy minionych dni, z wiedzą, że zbliża się nieuchronne, byłbym zadowolonym z tego, 
co się stało? Czy moje milknące w chóralnym śpiewie ewolucji istnienie ma jakieś znaczenie, a jeśli 
nie ma, to czy wykorzystałem swoją szanse w tym bezcelowym trwaniu, aby nie żałować u kresu? 

Stary Indianin odchodzi pogodzony z sobą i wyrokami natury. Ja podstawiając siebie w tamtą 
scenerię żałowałbym, że nie starczyło mi czasu na tak wiele rzeczy. Wyprowadzam z tego przeżycia 
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odważny sąd, że to jeszcze nie czas dla mnie, aby odejść, dlatego zostaję. 
Dziękuję Ci Jacku Londonie za tych dziesięć stron i za motto do powieści Martin Eden, które 

wryło się gdzieś w korytarzach, przez które fruwają niezmordowane neurony: 
 

Niechaj mi życie wulkanem wybucha 
I winem perli się jak pełny kruż. 
Bylem nie widział, jak przybytek ducha, 
W próchna upiorny rozwiewa się kurz. 

 
 

Tratwa na szachownicy 
 

hciałem pisać coś w oparciu o pewien cytat z Seneki, w którym opisuje on, dlaczego najlepiej 
stawiać w zakładach na zapaśnika mającego za sobą porażki. Seneka mówi, że tylko ten, kto 

poczuł już własną krew, kogo przeciwnik przydusił, kto otarł się o omdlenie i przetrwał to, a potem 
miał odwagę wrócić – tylko taki zawodnik wart jest postawienia na niego pieniędzy. Nie przepiszę 
jednak tego fragmentu z Listów moralnych, ponieważ w moich zapiskach odręcznych znalazłem 
takie oto zdania, które pozwolę sobie przytoczyć w miejsce słów starożytnego filozofa. Moja 
przestrzeń, moje porządki. Napisałem coś, co leci mniej więcej tak: 

 
Nie zostaje nam nic innego niż wierzyć. Jeśli nie w wielkie, metafizyczne rozwiązanie, to 
chociaż w 29-lutego, w zapach drzew na wiosnę, czy ciepły deszcz. Nie da się wierzyć                 
w ciemność, ona tego nie potrzebuje, żywi się bowiem strachem. Możemy lękać się przez całe 
życie albo uwierzyć w cokolwiek, choćby pisanie dziennika i na przekór ciemności, wlać w swój 
los trochę kolorów. 

 
Nie wiem, czy powyższe słowa mogą aspirować do czegoś, co ociera się o wyrażenie prawd 
ważnych. Pewnie nie. Jednakże czytając je czuję się trochę lepiej, podnoszą mnie na duchu jak 
zdanie z zapisków Andrzeja Bobkowskiego, kiedy mocno chory pisze, że nie da się znokautować 
śmierci, jeśli ma przegrać, to ulegnie na punkty. 

Chowamy się za definicjami życia, dla każdego z nas znaczy ono coś odmiennego, a jednak 
wszyscy boimy się końca. Dlaczego? Być może tylko ten koniec nas łączy, scala wszystko niby 
sklepienie gotyckiej katedry. Wpadamy w ciemność, jak samochód w górski tunel, wcześniej 
jednak wystarczy uwierzyć w światła, aby rozbłysły wokół. 

Gdzieś indziej zapisałem sobie: 
 

Zapalam się jak iskra, jakaś myśl nagle, bez uprzedzenia wpada mi do głowy  
i rozświetla ciemność. Te myśli utrzymują mnie przy życiu – od sylwestrowych fajerwerków 
różnią się tylko tym, że są potrzebne. 

 
Myśli potrafią nadać sens życiu, zdaje się, iż tę samą funkcję może spełniać i bezmyślność. Grunt 
to znaleźć remedium na pustkę i ciemność. 

Seneka w listach do Lucyliusza często „zapuszcza się do obozu wroga” i wybiera zdania                
z Epikura, aby rozwinąć je według stoickiej doktryny. Wszędzie więc należy szukać punktu 
oparcia, w dowolnym miejscu może znajdować się tratwa. 

Chociaż jesteśmy pionkami, poruszamy się jednak po tej samej, co król, szachownicy. 
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Andrzej Walter 
 

POWRÓT SZCZĘŚCIARZA 
 

Powrót Ulissesa. Wiersze wybrane Davida Daya 
w przekładzie Tomasza Marka Sobieraja i Jacka Świerka 

 
 

oezja amerykańska zaskakiwała nas już wielokrotnie. Poetów amerykańskich określano jako 
wizjonerów i buntowników. Beat generation była prądem ożywczym, skierowanym przeciw 

społecznej hipokryzji, łamiącym tabu i grzebiącym współczesnym ich dobre samopoczucie. Czy ten 
bunt nie był postawą efektu cieplarnianego, nadmiernego dobrobytu i chowu pod kloszem 
wynikającego z oszczędzenia Ameryce doświadczenia toczących się na jej terytorium dwóch 
krwawych wojen XX wieku oraz traum z nimi związanych? (Przecież Ameryka głównie na tych 
wojnach zarabiała...). Czy aby te wizje nie były tylko pewną pozą bardziej artystowską niźli 
artystyczną, i czy poza ta nie ocierała się o nieuświadomioną śmiałość formy nie za bardzo mającą 
pod swoją skórą cokolwiek nowego światu do zaprezentowania?  

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania, jednakowoż śmiało możemy powiedzieć o 
zaistnieniu pewnego zjawiska w światowej poezji, takiego jak poezja amerykańska, której 
szczególna płodność przypada na drugą połowę dwudziestego wieku. 

Stało się zatem wybornie, że Tomasz Marek Sobieraj wraz z Jackiem Świerkiem przełożyli 
wiersze amerykańskiego poety Davida Day’a i wydali w zbiorze pod efektownym tytułem: Powrót 
Ulissesa. Wiersze wybrane. 

David Day – rocznik 1939 – należy już jakby tylko częściowo, jedną swoją cząstką (taką 
bardziej historyczną), do tej grupy poetów amerykańskich, o których wspomniałem na wstępie, ale 
na podstawie ducha zaprezentowanej twórczości zakwalifikowałbym Go raczej jako poetę na 
wskroś współczesnego, piszącego teksty raczej ultra-współczesne, teksty męskie, mocne, 
naturalistyczne, jednakże niesłychanie ludzkie, poruszające i znakomicie odzwierciedlające stan 
ducha i umysłu człowieka XXI wieku. Jego poezja jest jakby łącznikiem wizjonerów                      
i buntowników z poezją postnowoczesności. Ten efekt jest zapewne wypadkową obfitości 
doświadczeń życiowych poety oraz jego głębokiego zanurzenia w owej zglobalizowanej już dziś 
totalnie wiosce świata – w naszej jakże dojmującej współczesności.  

To prawdziwy skarb – przejść przez niesamowicie barwne życie, zdobyć ogrom doznań                
i doświadczeń, a przy tym zachować tę wyjątkową głębię człowieczeństwa oraz siłę bycia dzieckiem 
do samego krańca życia. Z Davida Day’a emanuje ta cudowna i szczera, niewinna radość życia 
połączona ze świadomością ciężaru losu kogoś na kształt i podobieństwo Prometeusza nowego 
wieku w wersji amerykańskiej. 

Zanurzmy się na moment w tę odmienną dykcję poetycką, inny świat, jakże różny od naszego, 
a jednocześnie w taki świat... no cóż, jakże nam bliski... 

Każdy człowiek poszukuje w życiu jednej, jedynej rzeczy – poszukuje wręcz obłędnie                     
i w zapamiętaniu – szczęścia. O szczęściu rozpisywali się filozofowie, wznosili doń swoje modły 
poeci, za okruch nawet jego złudzenia, za drobną cząstkę czy namiastkę szczęścia ludzie potrafili 
być okrutni i zabijać. Nie daliśmy, nie dajemy i nie damy rady szczęścia zdefiniować. Nie i nigdy – 
krótko i lapidarnie.  

A sprawa jest bardzo prosta. Szczęście nie jest rzeczą. Nie jest bytem jednorodnym i nie 
posiada monochromatycznej natury. Nie podlega definiowalności. Jest stanem ducha. I jest raczej 
funkcją wielu zmiennych. Jest esencją złożoności, pewną skomplikowaną wypadkową losu, 
życiowych decyzji oraz wszelkich wyborów. Można go szukać i nie znaleźć, można nie szukać, a być 
szczęśliwym.  

Jest w tym wszystkim jedna zasadnicza sprawa. Jedna bardzo ważna okoliczność. Wręcz 
dowiedziona i przebadana. Poczucie szczęścia koreluje z obfitością potrzeb. Im mniej potrzeb, im 
bardziej w sposób łatwy i zrozumiały przychodzi się ich  wyzbywać, wyrzekać, rezygnować z nich 
czy wręcz ogołacać – tym bardziej ludzie uczą się doznawać szczęścia. Wybaczcie ten przydługi 
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wstęp. Jest konieczny. I tak właśnie dochodzimy do innego aspektu szczęścia – szczęście to proces. 
A zatem coś toczącego się w czasie i ciągle podlegające nowym zmiennym. 

Całe wyżej ujęte rozważanie naszło mnie po lekturze bardzo wyjątkowego wiersza Davida 
Daya Ogień i popiół: 
 

Zestarzałem się przed kominkiem, 
Paląc drzewa, które sam posadziłem. 
Moja młodość uszła z dymem, 
Moja pamięć zmieniła się w popiół, 
Ale szczęśliwy siedzę tutaj 
I patrzę w ogień.  

 
[Przeł. Tomasz Marek Sobieraj] 

 
Ten wiersz niczego nie odkrywa. Nie przedstawia żadnych roszczeń. Jest banalnie krótki                     
i lapidarny, ale jednocześnie jakże bardzo niebanalny i jaki ogrom mądrości ze sobą niesie. 
Dodajmy do tego – a może to właśnie kwintesencja całości – jakże rzadka to dziś postawa, jakiż 
rzadki stan ducha. Ten wiersz wieńczy wyjątkowy tom poezji Davida Daya. Jednak z takiej filozofii 
wynika wszystko, czego w lekturze tomu dowiemy się o autorze i jego świecie, jak również 
wszystko, czego dowiemy się o jego wyjątkowej twórczości. 

Jak już wspomniałem, wiersze są znakomite. Każdy z nich szarpie w nas bardzo mocno struny 
uczuć. Ich szorstkość w połączeniu z erupcją pointy, z tym wspominanym już naturalizmem dają 
razem efekt piorunujący. Każdy tekst prowadzi nas na krawędź głębokiego wzruszenia, a co 
najmniej poruszenia, wiersze zapadają głęboko w świadomość i drażnią, tkwią, i męczą... nasze 
dobre samopoczucie. Czy to świetnie zapisany Los Człowieka? Czy tylko aktorska poza dobrze 
odegranego scenariusza artysty, który chce nas złamać? Z ręką na sercu bardziej bym się skłaniał 
do pierwszej opcji. Dlaczego? Ja najzwyczajniej w świecie uwierzyłem Davidowi – jest On bardzo 
sugestywny i przekonujący. Ludzkiej duszy dotyka jak nikt inny. Uszlachetnia nas w naszej 
nędznej egzystencji, którą z nami dzieli, a jednocześnie pokazuje drogi wyjścia, drogi ewakuacyjne 
z tego paskudnego świata. To dużo. Więcej niż się nam należało.  

Muszę też przyznać, że David Day mną wstrząsnął. Wstrząsnął do głębi wierszem Stary biały 
pies: 
 

Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Padł na podłogę przy moim biurku. 
Nie podniósł głowy, gdy wyrzekłem jego imię. 
Gdy zaczął skowytać i jęczeć, zadzwoniłem do lekarza. 

 
Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Próbował iść, ale nie dawał rady, 
Więc wniosłem go do gabinetu 
I ułożyłem na zimnym stalowym stole. 

 
Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Spoglądał w Nicość i zsikał się, 
Gdy weterynarz mówił co jest, 
I jak humanitarnie postąpić. 

 
Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Patrzył, jak kiwam głową przyzwalająco. 
Trzymałem go za łapę, gdy lekarz wbijał igłę. 
Powiedział, że to potrwa tylko kilka minut. 
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Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Zmarł w kałuży moczu, z ręki obcego człowieka, 
A ja, mięczak, jego pan, patrzyłem i płakałem. 
Po wszystkim zdjąłem obrożę i pokuśtykałem na zewnątrz. 

 
Stary biały pies, o oczach niebiesko-zielonych, 
Nadal biega przed domem w moich snach, 
Ale gdy zbudzony zrywam się z łóżka 
I patrzę w ciemność, nie ma go tam. 

 
[Przeł. Tomasz Marek Sobieraj] 

 
Coś zrozumiałem. Coś się we mnie otworzyło, coś zmieniło, jakaś część mnie kazała uderzyć się w 
pierś i zdobyć na odwagę, aby się tu, teraz przed Wami otwarcie przyznać – tak, też jestem 
mięczakiem, patrzę i płaczę, a potem zrywam się z łóżka i szukam w ciemności. Szukam tego, 
czego i wy szukacie. Choć wszyscy jesteśmy naznaczeni własnym życiem. Mamy swoje własne psy, 
które trzymaliśmy za łapę, mamy ludzi, którym patrzyliśmy w oczy i w serca, mamy swoje sny, 
które uleciały w Nicość. Tak. Tę samą Nicość, niezależną od szerokości i długości geograficznej, 
niezależną od czasu, przestrzeni i miejsca. To ta współcześnie odtwarzana Nicość – nicość nowej 
samotności i nowego czasu, nicość nowej poezji, poszukiwania nowych słów, nowych dykcji i 
nowego dotyku. Stanęliśmy u progu potrzeby nowej komunikacji między nami. Czujemy to samo i 
nie potrafimy tego wyrazić. Najlepiej najprościej – jak David Day. Tylko czy to jest najprościej? 

Właściwie w pełnej rozciągłości zgadzam się ze wstępem do tej publikacji, który napisał jakże 
pięknie Tomasz Marek Sobieraj, a chodzi mi w nim o opinię o tym wyjątkowym poecie – Davidzie 
Dayu.  

 
Twórczość poetycką charakteryzuje autentyczny, niezależny, męski ton – i pewna związana z nim 
szorstkość oraz brutalny niekiedy realizm – ale też przejrzystość, empatia, dojrzałość, 
samoświadomość, dystans do świata i siebie, obecność natury i bycie z naturą (...). David Day to 
typowy amerykański rolling stone i poeta z urodzenia (...). 

 
Czy to jest jednak również Ulisses? Nowy, i owszem, Ulisses, Ulisses, który wraca nami 
wstrząsnąć? I tutaj nie zgadzam się. Jest oczywiście w Nim pewna tułacza cząstka, właściwa dziś 
nam wszystkim tułającym się po świecie chaosu i lęku, szukającym, łaknącym i w tej mierze 
dostrajającym się do roli Ulissesa doraźności, lecz ten nowy Ulisses nie chce już łamać wszelkich 
tabu, nie chce obnażenia wszystkiego i ogołocenia z wszelkiej tajemnicy czy intymności. On raczej 
przeciwnie, chce tę tajemnicę nam przywrócić. Zaprzeczyć niejako prawom dziejów. Odbudować 
zniszczone sacrum. 

Poezja Daya to czuły naturalizm. To ultranowoczesny, wyrażony prozatorskim (by nie 
powiedzieć, że aż Różewiczowskim, że tak odważnie to ujmę) językiem dramat człowieka XXI 
wieku, który pomimo szarży pojęciowo-językowo-moralnej Ulissesa chce przywrócić w tym języku 
skrótu i obojętności ogromne pokłady naszej czułości, miłości i tych wartości, które wydają się dziś 
martwe. W tym upatruję potęgi tej poezji. Dzisiejszą wolnością jest bowiem pozwolenie sobie na 
bycie wrażliwym. Wrażliwi to Ci, którym pozostało jeszcze sumienie i nie przystają dziś do tego 
świata. Są wyszydzani, wykpiwani, wytykani palcami. Są nieprzystosowanymi odmieńcami, 
których nie należy traktować z powagą. Bywają poetami. Jak Day... 

David Day ratując, wskrzeszając czy spisując słowami swoje człowieczeństwo chce uratować i 
siebie, i nas. Taka jest rola współczesnego poety. To już nie buntownik i wizjoner jak Ginsberg, 
Snyder czy Corso, ale raczej ktoś w rodzaju Sancho Pansy, próbujący uchwycić rolę Don Kichota. 
To ktoś, na tyle odważny, że chce się z nami podzielić tym spojrzeniem w Nicość. W tę Nicość, 
której ponoć nie ma... 

Ulisses wraca zatem bardzo cicho. Prawie niezauważalnie. Tylnymi drzwiami. Kładzie Ci dłoń 
na ramieniu i proponuje – chodź ze mną... Nie do strumieni świadomości, nie do meandrów 
myśli, nie do rozważań i rozdzielań włosa na czworo – chodź do mnie, do człowieka, do siebie i do 
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mnie, i do moich, twoich czy swoich uczuć. Tylko tam jest prawda. I tylko tam jest ukojenie. 
Szczęście odnajduje się w odrzuceniu tego świata i jego pozornych recept. Im mniej Ciebie, tym 
więcej mnie... 

Choć pod słowem honoru: macie prawo do własnej interpretacji szorstkiego języka Davida. 
Jedno jest bezsprzeczne – to świetna poezja, znakomita propozycja literacka, godna swoich 
czasów oraz zdecydowanie dla czytelnika z wyższej półki. Dla prawdziwego poszukiwacza ducha 
współczesnej poezji czy nawet więcej – dla poszukiwacza prawdy o nas i czasach, w których 
przyszło nam żyć i umierać. Spoglądanie na ten wszechobecny śmietnik (idei, słów, obrazów i 
codzienności) z Davidem Dayem, poetą z urodzenia, to coś więcej niż czytanie wierszy. To wspólne 
spoglądanie w Nicość. 

Bob Dylan, poeta dopiero co nagrodzony Nagrodą Nobla powiedział niedawno: 
 

Wszystkie prawdy na świecie sumują się w jedno wielkie kłamstwo. 
 

I to jest chyba ta Nicość; tak sobie myślę, że lepiej niż po zblazowanego Boba Dylana sięgnąć po 
Davida Daya – więcej dowiecie się o świecie i o sobie samych.  

 
 
 

David Day, Powrót Ulissesa. Wiersze wybrane; przekład: Tomasz Marek Sobieraj i Jacek Świerk; 
wydawnictwo Editions Sur Ner, Łódź; seria „Biblioteka Krytyki Literackiej”, 2018. Wersja elektroniczna 
książki dostępna bez opłat w internetowej Bibliotece i Archiwum „Krytyki Literackiej”.  
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David Day 
 

WIERSZE 
 
 
 

Przemiana 
 
 
Jeśli dojdziesz do Cold Mountain, 
Nie znajdziesz mnie tam. 
Jeśli zobaczysz ślady stóp na śniegu, 
Nie będą moje. 
Zrzuciłem ludzkie przebranie 
I poszybowałem z żurawiami 
Zostawić swój cień na księżycu. 
Jednak zamierzam powrócić wiosną, 
Tym razem może jako motyl, 
Plamka koloru na niebie, 
Albo jeszcze lepiej, jako drobina 
Walcząca z morską kipielą, 
By dostać się na odległy brzeg. 

 
Cold Mountain (chiń. Hanshan) – dosł. Zimna Góra. Znajduje się w środkowo-wschodnich Chinach. W IX 
wieku n.e. (dynastia Tang) na szczycie góry, w grocie obok klasztoru, mieszkał chiński poeta, którego 
nazywano Hanshan. Był pustelnikiem, napisał ok. 600 wierszy w tradycji taoistycznej i chan (zen); do tej 
pory przetrwało ich 313. Jego poezja wywarła ogromny wpływ na poezję i sztukę chińską, japońską oraz 
amerykańską pokolenia Beat Generation (gł. Jack Kerouac, Gary Snyder). [Przyp. T.M.S.] 

 
 
 

Van Gogh 
 
 
Tego popołudnia niebo było granatowe, 
Wsparte na żółtym zbożu; 
Prowadziła go tam czerwona droga 
I trawa tak zielona, że barwiła chmury. 
Ale przede wszystkim były wrony –  
Wrony nad polem pszenicy: 
Czarne wróżby wirujące nad głową, 
Chłoszczące płótno na sztaludze 
Gniewnymi skrzydłami, 
Kraczące na wiatr 
Niosący najgorsze. 

 
Opisywany przez poetę obraz van Gogha nosi w Polsce błędny tytuł Pole pszenicy z krukami. Ptaki 
przedstawione na obrazie to wrony czarne (czarnowrony); kruki nie występują w stadach. [Przyp. T.M.S.] 
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Noc w Bowery Mission 
 
Głodni i bezdomni, zmęczeni i zmarznięci 
Wchodzimy do schroniska Bowery 
Z nadzieją na jedzenie 
I miejsce do spania. 
Opłata za wstęp 
To kilka wydukanych pobożnych wersów 
I wysłuchanie nudnych 
Modłów i nauk. 
Wtedy, dopiero wtedy, 
Możemy poczłapać 
Do środka, 
Gdzie kilka kromek czerstwego chleba 
I miska skwaśniałej zupy 
Czekają na nasze puste flaki. 
Łykamy to na stojąco, 
Bo nie ma krzeseł ani stołów 
W Bożej stołówce Bowery. 
Co więcej, nie ma też łóżek, 
Kocy i poduszek w tym dormitorium. 
Parę płacht gazet  
Na betonowej podłodze 
To nasze wspólne wyro. 
 
Żaden z nas nic nie ma, 
Żeby się przykryć, 
Ale i tak jest lepiej niż na zewnątrz, 
Gdzie mroźna zimowa noc. 
Jedni podkładają sobie ramię 
Zamiast poduszki, inni 
Swoje bezcenne buty. 
Kiedy gaśnie światło i nastaje mrok, 
Zapalają się ogniki zakazanych papierosów, 
Słychać jak ręce drapią zawszone głowy i wrzody, 
Czuć smród moczu i fetor 
Niemytych ciał i brudnych stóp. 
Rzucamy się, wiercimy, kaszlemy, 
Chrząknięcia i stękania tulą nas do snu. 
Niektórzy bekają, pierdzą, 
Inni zwyczajnie charczą i chrapią, 
Aż do świtu, 
Kiedy wstajemy wypić 
Kubek letniej kawy. 
Zanim wyjdziemy, 
Każdemu wręczają papierową torbę 
Z kanapką 
I pomarańczą. 

 
Bowery Mission jest noclegownią i schroniskiem dla bezdomnych należącym do Christian Herald 
Association, prowadzi również programy pomocy bezdomnym i ubogim oparte na dyscyplinie 
chrześcijańskiej; działa od 1879 roku, znajduje się na Manhattanie. [Przyp. T.M.S.] 
 
Przeł. Tomasz Marek Sobieraj 
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William Heyen 
 

WIERSZE 
 
 
 

Matrix 
 
Kiedy byłem chłopcem, natrafiłem 
na wyłaniającego się z mułu 
okaleczonego żółwia. 
Coś, gdy był młody, 
prawie na pół 
złamało mu skorupę 
ale zagoiła się, 
niby lśniąca spoina po zlutowaniu. 
Coś pogryzło mu  
stawy tylnych kończyn, 
mimo to te kikuty miał mocne. 
Jak ci się udało przetrwać,  
spytałem, 
ale był niemy, na wpół pogrążony 
w zimowym śnie. 
Rozmawiałem z nim 
i ogrzewałem w chłopięcych dłoniach, 
lecz zamknął się w skorupie… 
 
Przez pewien czas 
po mastektomii,  
po tygodniach spędzonych w szpitalu, na chemioterapii, 
moja żona budziła się, ospale  
przekręcając się w moją stronę,  
jakby od narkozy, 
w dodatku, niepewna co do miejsca 
i sposobu na życie 
w thrillerze o szramie,  
naszym nowym matrixie. 
A to znowu był kwiecień,  
stąd kiedy zmienialiśmy opatrunki,   
w oknach przed nami 
przesuwały się dni deszczowe i ciepłe. 
Pewnego ranka, dotąd przykładałem wargi 
do blizn po piersiach, aż w końcu 
uwierzyła mi 
i otworzyła się przede mną; 
jakże długo zwlekaliśmy 
ze szczerą rozmową o tym. 
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Krytyka literacka, czyli sekcja zwłok 
 
Jeśli krew wiersza jest czarna i cuchnąca,  
to znaczy, że wdała się infekcja, 
a jeśli jest biały, lecz ze zżółkniętymi tkankami, 
to ma niewydolność wątroby; 
 
jeśli jelita ma brunatno-fioletowe, 
to wdał się stan zapalny, 
a jeśli żołądek błyszczy mu nietypowo 
na czerwono, to powstał zator; 
 
jeśli widać krosty i guzki na płucach, 
to gruźlica, 
a jeśli różową wysypkę wokół żeber –  
cholera; 
 
i jeśli wiersz ma śledzionę powiększoną i całą czarniawą, 
to z gorączki kleszczowej, 
i jeśli uszkodzoną zastawkę serca,  
to ze starości lub z przeciążenia. 
 
 
 
Tower 
 
W Anglii na zamku Tower 
ożywiłem się, słysząc,  
że na niektórych zewnętrznych murach  
mogliśmy z bliska dostrzec kawałki kości 
 
wisielców lub skróconych o głowę 
na lata rzuconych na kompost; 
potem ich szczątki kruszono 
na kruszywo do betonu. 
 
Historia ta zdarzyła się 
setki lat wstecz, a ja stałem tam 
kilka dekad temu, słysząc od przewodnika,  
że mogliśmy je łatwiej dostrzec 
 
w słońcu, co nie zdarzało się często. 
Już kiedy patrzyłem na te mury po deszczu, 
czułem, jak białe kosteczki 
przenikają te czterowiersze. Aż dotąd 
 
nie wiedziałem, co wtedy dokładnie czułem, 
jeśli wiecie o, co mi chodzi. 
Pamięć wypełnia tę chwilę poezją. 
Wiwat spłakane Tower ze szczątków. 
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No i stało się tak 
 
 
że Josef Mengele uświadomił sobie, 
kiedy stał na rampie 
i przeprowadzał selekcję pałką, 
że jest demonem, synem  
Lucyfera, więc wydał rozkaz: 
stop komory gazowe. 
 
Ależ nie, nie zrobił tego. To była jedynie 
przypowieść. Zaczęła we mnie, w nas, 
wyrabiać nową ewangelię, jakoby 
można było jeszcze cofnąć dym 
do krematoriów, a z trupów na powrót 
uczynić istoty żyjące. Opowiedzcie przypowieść, 
 
poprosił je pewien poeta, przypowieść. 
Dobrze. Mieliśmy dobrą nowinę dla martwych, 
ale Mengele świszcząc pałką 
na nowo robi selekcję na rampie.  
Jedna nadzieja za drugą przechodzi: „One – nie, 
za to ta, i ta, i ta… (do komory gazowej)”. 

 
 
Przeł. Jacek Świerk 
 
 
 
William Heyen (ur. 1 listopada 1940 r. w Brooklynie, NY) – amerykański poeta, wydawca, krytyk literacki. 
Ukończył Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Brocport i tam przez 30 lat wykładał literaturę amerykańską           
i creative writing. Autor kilkunastu zbiorów poezji, licznych prac krytycznoliterackich i esejów. Archiwum 
Heyena, zawierające rękopisy, korespondencję z pisarzami, wydawnicze rarytasy, m.in. niskonakładowe 
wydania jego książek znajduje się w Beincke Library na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Bostońskim           
i w Rare Books Collection Uniwersytetu Rochester. 
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Agnieszka Stelmach 

ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ – MARKSISTOWSKA ZARAZA 

 

estem socjalistą pod względem ideologicznym, a kapitalistą w metodyce” – tak o sobie mówił 
Maurice Strong, pierwszy Sekretarz Generalny Konferencji ONZ na temat Środowiska              
i Rozwoju w Rio, a także współtwórca Karty Ziemi, wraz z Gorbaczowem i Nelsonem 

Rockefellerem. Ten ostatni już na początku lat 70 zainicjował działania zmierzające do gruntownej 
transformacji świata w duchu marksistowskiej agendy zrównoważonego rozwoju.   

Przemiana, jaka dokonuje się dla wielu niepostrzeżenie, prowadzi do wywłaszczenia całych 
narodów z posiadanych zasobów naturalnych (np. my, Polacy nie mamy już nic do powiedzenia     
w sprawie Puszczy Białowieskiej). Prowadzi też do przekazania suwerennej władzy nad państwami 
organom globalnym, wyznaczającym politykom w poszczególnych krajach konkretne zadania do 
realizacji. Politycy już nie rządzą, lecz zarządzają – jak słusznie zauważa Marguerite Peeters, od lat 
zajmująca się problemami globalizacji. 

Na tym etapie toczącej się „rewolucji wewnątrz kapitalizmu” państwa jeszcze są zachowywane, 
ale ich miejsce mają zająć różne „wspólnoty intencjonalne” – coś w rodzaju żydowskich kibuców. 
 
 
Cztery filary „zrównoważonego rozwoju” 
 
Globalistom, czyli finansistom, którzy zawarli sojusz z radykalną lewicą – co dostrzegł 
neomarksistowski intelektualista Slavoj Žižek, pisząc o „liberalnych komunistach z Porto Davos” 
(w nawiązaniu do dwóch centrów spotkań finansjery w Davos i rzekomych ich przeciwników, alter 
globalistów w Porto Alegre) – z powodzeniem udaje się realizować plan prowadzący do 
zniewolenia całych społeczeństw. Sami jednak narzekają, że dzieje się to zbyt wolno. 

W tej „nowej post-narodowej, post-biurokratycznej, post-państwowej konstelacji”, uważanej 
przez obie strony za początek „nowej, inteligentnej epoki”, dialog i współpraca, elastyczność             
i spontaniczna interakcja, wyzwalająca w nas „dzikość”, buntująca się przeciwko tradycji, rodzinie 
i wszelkim hierarchicznym strukturom, ale – co najważniejsze – przeciwko Bogu i samemu 
rozumowi, ma doprowadzić do „rewolucji ekologicznej”, która przygotuje grunt do wprowadzenia 
upragnionego przez socjalistów „raju na ziemi”. 

Najzamożniejsi tego świata już stworzyli struktury ponadnarodowe i obsadzili je swoimi 
ludźmi. Po raz kolejny lewicowi filantro-kapitaliści, zwodząc i oszukując chwytliwymi hasłami        
o „walce z ubóstwem” i poprawie „jakości życia dla wszystkich”, omamili polityków, zwykłych 
mieszkańców globu, a nawet duchownych, oferując w pakiecie zrównoważonego rozwoju – poza 
depopulacją, gender oraz wyhamowaniem rozwoju ekonomicznego – mrzonkę o stworzeniu raju, 
w którym każdemu będzie się dobrze powodzić. Jak Marks i Engels obiecują, że wreszcie, zamiast 
na „rozwoju rzeczy”, będziemy mogli skupić się na „samorealizacji” i „odbudowywaniu jedności      
z naturą”. 

Ale zrównoważony rozwój – nie można mieć co do tego żadnych złudzeń – to kolejna 
metamorfoza socjalizmu/komunizmu. Założenia transformacji ekonomiczno-społecznej pozostają 
takie same jak głoszone przez Marksa i Engelsa. Zmieniły się metody działania. Dla 
filantrokapitalistów, którzy zaplanowali usunięcie złota z systemu finansowego w 1971 r. – a tym 
samym zainicjowali erę „finansjalizacji” gospodarki – tak zwany zrównoważony rozwój jest od 
dawna przygotowywaną transformacją, prowadzącą do zapewnienia im kontroli nad zasobami 
świata i ludnością poprzez system „partnerstw” i zarządzanie ponadnarodowe. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech filarach. Rezolucja ONZ World 
Summit Outcome Document – 2005 wskazuje na: zrównoważone środowisko, zrównoważoną 
gospodarkę i zrównoważone społeczeństwo. Z kolei dokument UNESCO z 2001 r., The Universal 
Declaration on Cultural Diversity podaje czwarty filar, czyli „różnorodność kulturową”, która 
„jest konieczna dla ludzkości tak samo jak różnorodność biologiczna dla natury”. 

„J
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„Różnorodność kulturowa” jest jednym z korzeni rozwoju, który nie należy rozumieć jedynie 
w kontekście ekonomicznym, ale także jako środek do osiągnięcia „trwałej jakości życia”, o której 
ma decydować kasta technokratów i sędziów (jak się mogliśmy przekonać ostatnio w przypadku 
skandalicznych orzeczeń w sprawie chorego dwulatka Alfie Evansa). 
  
 
„Nowy rozwój” i „nowy system zarządzania zasobami Ziemi”  
 
Kryzys naftowy, wojny handlowe i próby tworzenia alternatywnych systemów względem 
petrodolara, przynaglały amerykańską finansjerę do zafundowania światu koncepcji „nowego 
rozwoju”, mającego poskromić produkcję i konsumpcję. Te argumenty wysuwano nie tylko             
w licznych pracach „naukowych” finansowanych przez Rockefellerów i inne potężne rodziny, ale 
także na pierwszej konferencji poświęconej środowisku w Sztokholmie w 1972 r. czy w Deklaracji    
z Cocoyoc (1974 r.). 

W lipcowym wydaniu magazynu Foreign Affairs z 1973 roku Strong – „prawa ręka” 
Rockefellerów, przewodniczący konferencji w Sztokholmie, napisał w artykule One year after 
Stockholm: „Rok po Konferencji nt. Środowiska Ludzkiego niewiele osób zaczęło pojmować 
radykalne implikacje ustalonych tam zasad Deklaracji zatwierdzonej przez kraje uczestniczące       
w spotkaniu”. 

Twórca m.in. traktatu z Kioto (samouk, notabene) przekonywał, że „w wielu regionach świata 
powszechnie odczuwana jest presja konieczności zidentyfikowania oraz dążenia do nowych 
kierunków wzrostu, alternatywnych wzorców konsumpcji, które mają mniejszy wpływ na 
środowisko naturalne, które są mniej energochłonne, wymagają mniej zasobów nieodnawialnych   
i są bardziej podatne na recykling oraz ponowne wykorzystanie” (dzisiejsza gospodarka 
cyrkulacyjna lub gospodarka o obiegu zamkniętym). 

Autor wskazał, że jeśli człowiek ma urzeczywistnić swoje podstawowe prawo do „podniesienia 
jakości środowiska, które pozwala na życie godne i dobre samopoczucie”, potrzeba czegoś więcej 
niż „oświeconej świadomości”. Należało zatem stworzyć nowy system prawny, który pozwoliłby na 
skoordynowane, międzynarodowe zarządzanie zasobami Ziemi. 

Strong podkreślił, że kraje najmniej rozwinięte nie mogą sobie pozwolić na wzrost liczby 
ludności i dlatego społeczność międzynarodowa powinna im „pomagać” w kontroli populacji. 

Globalista przynaglał do powołania instytucji, które zajęłyby się zarządzaniem społecznym, 
uporządkowaniem procesu decyzyjnego na szczeblu światowym w kwestiach takich jak: 
środowisko, energia i populacja. 

Mówił o „drastycznie nowej koncepcji zarządzania” ponadbiurokratycznego, z niewielką grupą 
decydentów na szczycie i powszechnym systemie nakładania na państwa nowych opłat za emisję 
zanieczyszczeń, a także o„skoordynowanym stylu życia”. 

Padło tam też znamienne stwierdzenie: „Świat prawdopodobnie nie zjednoczy się wokół 
wspólnej ideologii lub superrządu. Jedyną praktyczną nadzieją jest to, że odpowie na wspólną 
troskę o własne przetrwanie, uznanie istotnej współzależności jej mieszkańców i świadomość, że 
działanie kooperatywne może poszerzyć horyzonty i wzbogacić życie wszystkich ludzi”. 

Walka korporacji o surowce naturalne, które stale drożały, eksplozja demograficzna w krajach 
Trzeciego Świata, wzrost cen ropy naftowej i polityka krajów OPEC doprowadziły do podpisania   
w 1974 r. Deklaracji w Cocoyoc UNEP/UNCTAD, ważnej dla ukształtowania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Wskazywała ona na konieczność wprowadzenia nowego systemu 
gospodarczego, opartego na daleko posuniętym interwencjonizmie państwa i ograniczeniu 
wzorców konsumpcji. 

To tam pojawia się wezwanie, by kraje zrzekły się suwerenności i prawa do zarządzania 
swoimi surowcami, zasobami ziemi i wody na rzecz podmiotów międzynarodowych. Korzystanie    
z tych „międzynarodowych dóbr publicznych” miało być opodatkowane. Tam też padło hasło           
o „rozwoju ekologicznym”. 
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Komunistyczna Polska za czasów Jaruzelskiego pionierem „zrównoważonego 
rozwoju” 
 
Marksiści w dobie „odprężenia” między Wschodem a Zachodem pracowali nad „reformą”                
i „uczłowieczeniem” zbrodniczego komunizmu, który byłby do zaakceptowania na Zachodzie i nad 
zapewnieniem sobie rządów przez długie lata. Na początku lat. 80. pojawiła się m.in. koncepcja 
„samorządnego socjalizmu” prezydenta Francji Mitteranda, a potem pierestrojka Gorbaczowa, 
współtwórcy Karty Ziemi. 

Również komunistyczna wierchuszka w Polsce podążała za najświeższym trendem. W ustawie 
o ochronie i kształtowaniu środowiska z 31 stycznia 1980 r. – czyli 7 lat wcześniej zanim zrobiła to 
oficjalnie Komisja Brundtland – zdefiniowano pojęcie „zrównoważonego rozwoju”! 

Następnie, we wrześniu 1985 r. gen. Wojciech Jaruzelski, który udał się na sesję ONZ do 
Nowego Jorku, był po królewsku przyjmowany przez Davida Rockefellera w jego apartamentach, 
gdzie dogadywano sprawy planowanej transformacji w 1989 r. Podczas obrad Okrągłego Stołu 
ustalono założenia „polityki ekologicznej państwa”, w której używano terminu „ekorozwoju”. Już 
w maju 1991 r. Sejm przyjął tę politykę, a w 1997 r. w artykule 5 konstytucji „zrównoważony 
rozwój” uznano za jedną z najważniejszych zasad. 

Raport Brundtland – na który powołują się wszystkie dokumenty dotyczące zrównoważonego 
rozwoju – stwierdzał wyraźnie, że „utrzymanie wolnorynkowej gospodarki nie jest już możliwe”      
i „jedynie harmonijny rozwój populacji ludzkiej dostosowany do możliwości produkcyjnych 
ekosystemu będzie zrównoważony”. 

Za kluczowe uznano „konieczność zapewnienia zrównoważonej populacji” i uwzględniania tej 
kwestii we wszystkich decyzjach ekonomicznych oraz środowiskowych. 
  
 
Karol Marks i Fryderyk Engels o „zrównoważonym rozwoju ludzkim” 
 
Zręby tej niezwykle radykalnej koncepcji (niech Czytelnik nie da się zwieść z powodu stosowanych 
„gradualnych” metod) zarysowali już Karol Marks i Fryderyk Engels, będący pod wpływem 
dziewiętnastowiecznych naukowców: Matthiasa Schleidena, Carla Frassa i Justusa von Liebiga, 
piszących o regionalnych zmianach klimatu, wyjałowieniu gleby i dewastacji środowiska przez 
ludzi. 

Marks w latach 60. XIX wieku głosił w swoim głównym dziele – Kapitale, że „zamiast 
świadomego i racjonalnego traktowania ziemi jako trwałej własności komunalnej, jako 
niezbywalnego warunku istnienia i reprodukcji łańcucha ludzkich pokoleń”, kapitalizm 
doprowadził do „wyzysku i trwonienia mocy ziemi”. „Rezultatem był nieodwracalny rozdźwięk we 
współzależnym procesie społecznego metabolizmu” między człowiekiem a naturą. 

Marks omawiał ekologiczną sprzeczność między funkcjonowaniem przyrody                      
a społeczeństwem kapitalistycznym jako „lukę nie do zasklepienia w opartym na wzajemnych 
zależnościach procesie społecznego metabolizmu”. 

Tę lukę można, jego zdaniem, przezwyciężyć (charakterystyczne heglowskie sprzeczności) 
poprzez „racjonalne uregulowanie procesu pracy przez zrzeszonych producentów w zgodzie              
z potrzebami przyszłych pokoleń”. 

„Proces pracy” autor opisał jako „stosunek metaboliczny występujący między ludźmi                  
a przyrodą”. 

Przewidział również, iż w społeczeństwie o wyższej formie socjalizmu „związani z nim 
producenci” będą „regulować ludzki metabolizm przyrody w sposób racjonalny (…), osiągając go 
przy jak najmniejszym wydatku energii i w warunkach najbardziej godnych i odpowiednich dla ich 
ludzkiej natury”. 

Marks i Engels zajęli się w swoich pismach większością problemów, którymi straszą dzisiaj 
zwolennicy teorii globalnego ocieplenia: zmianą klimatu (wówczas postrzeganą jako zjawisko 
regionalne), degradacją gleby, zanieczyszczeniem powietrza i wody, nadmierną eksploatacją 
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zasobów naturalnych, „przeludnieniem”, wylesieniem, pustynnieniem, przemysłowymi odpadami 
i toksynami, wymieraniem gatunków itp. 

Fryderyk Engels w Dialektyce przyrody, w eseju zatytułowanym Rola pracy w procesie 
uczłowieczenia małpy pisze: „I tak każdy nasz krok przypomina nam, że bynajmniej nie panujemy 
nad przyrodą (…), ale że przynależymy do niej ciałem, krwią i mózgiem, że znajdujemy się 
wewnątrz niej i że całe nasze panowanie nad nią na tym polega, iż (…) możemy poznawać jej 
prawa i w sposób właściwy je stosować”. 

Dalej: „I rzeczywiście z każdym dniem uczymy się coraz lepszego rozumienia tych praw (…), 
tym bardziej ludzie nie tylko czują, ale i uświadamiają sobie swoją jedność z przyrodą, tym 
bardziej staje się niemożliwy do utrzymania ów niedorzeczny i przeciwny naturze pogląd                   
o przeciwieństwie ducha i materii, człowieka i przyrody, duszy i ciała, który po upadku klasycznej 
starożytności zapanował w Europie, a szczytowy punkt osiągnął w chrześcijaństwie”. 

Engels dodał, że w celu naprawienia tego, co człowiek „zepsuł” w „stosunkach społecznych” 
poprzez ingerencję w przyrodę, „konieczne jest całkowite przekształcenie dotychczasowego 
sposobu produkcji, a wraz z nim i całego obecnego ustroju społecznego”. 
  
 
„Nowa cywilizacja” i marksistowska „rewolucja ekologiczna wewnątrz kapitalizmu”  
 
Marksiści od dawna mówią o potrzebie stworzenia „nowego człowieka” – „integralnego”, 
„ekologicznego”, a także o konieczności ustanowienia „nowej cywilizacji ekologicznej”. 

Motor napędowy zrównoważonego rozwoju – Chiny, którymi fascynowali się tacy promotorzy 
tej koncepcji jak Rockefellerowie, Maurice Strong, a obecnie Bill Gates czy… nasz premier 
Mateusz Morawiecki – uwiecznił w swoich programach partyjnych konieczność budowania 
„cywilizacji ekologicznej”. 

Na 17. Kongresie Komunistycznej Partii Chin w 2007 r. wprowadzono pojęcie „cywilizacji 
ekologicznej”, to jest tworzącej bardziej trwałe relacje między produkcją, konsumpcją, dystrybucją 
i wzrostem gospodarczym (wypisz wymaluj główne założenie Agendy 21 i obecnej Agendy 30). Te 
idee odzwierciedlono później w planie pięcioletnim (2011-2015). 

Program przewidywał m.in.: ukierunkowane ograniczenie wzrostu gospodarczego 
uzasadnione wzrostem bardziej zrównoważonym środowiskowo, promocję technologii słonecznej 
i wiatrowej; zwiększanie w gospodarce udziału paliw niekopalnych, usunięcie do 2014 r. z dróg 
sześciu milionów pojazdów zanieczyszczających środowisko, 700-procentowy wzrost produkcji 
elektrycznych aut, zainicjowanie rządowej kampanii na rzecz oszczędnego stylu życia i eliminację 
ekstrawaganckiej konsumpcji, dezawuowanie wskaźnika PKB – głównego miernika wzrostu 
gospodarki oraz zobowiązanie do zmniejszenia emisji CO2 o 40-45 procent do 2020 r. w stosunku 
do poziomu z 2005 r., nałożenie nowego podatku węglowego. 

Jedną z nadrzędnych zasad zrównoważonego rozwoju jest „redukcja lub eliminacja 
niezrównoważonych systemów produkcji i konsumpcji oraz promocja odpowiedniej polityki 
demograficznej” (walka z rzekomym przeludnieniem). 

W eseju prominentnego socjalisty amerykańskiego – wydawcy Socialist Monthly Review, 
prof. Johna Bellamy Fostera z listopada 2008 r. Ekologia i przejście od kapitalizmu do 
socjalizmu, autor podkreśla, że ekologia od samego początku była zasadniczym elementem 
projektu socjalistycznego, pomimo „licznych późniejszych niedociągnięć społeczeństw typu 
sowieckiego”. Foster tłumaczył, że „przejście od kapitalizmu do socjalizmu jest walką                      
o zrównoważony rozwój ludzkości”. 

W wywiadzie udzielonym później hiszpańskiemu pismu „En Lucha” o ekologii Marksa, 
socjolog zaznaczył, że dokonująca się „rewolucja ekologiczna” stworzy warunki do ustanowienia 
społeczeństwa postulowanego przez twórcę marksizmu. Jednocześnie przypomniał słowa Fidela 
Castro, wypowiedziane po nieudanej konferencji w Kopenhadze na temat „zmian klimatu”. 

„Castro mówił wówczas – komentował Foster – iż uważaliśmy, że walczymy tylko o określone 
społeczeństwo przyszłości, ale teraz wiemy, że toczymy walkę o przetrwanie. Osiągnęliśmy punkt, 
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w którym historyczni materialiści obejmują globalne przywództwo w definiowaniu ekologicznych 
potrzeb ludzkości”. 

„Zmiany klimatyczne i planetarny kryzys ekologiczny jako całości, stanowi największe 
materialne zagrożenie” – według Fostera – dla całej ludzkości i dla większości dzisiejszych 
żyjących gatunków. 

Nowy „proletariat środowiskowy” doprowadzi jednak „do znacznie bardziej rewolucyjnych 
przemian niż można to sobie wyobrazić”, do urzeczywistnienia „sprawiedliwości środowiskowej”. 
Nawiązując do dzieł Engelsa autor tłumaczył, że jedynym realnym rozwiązaniem obecnych 
problemów jest pozbycie się kapitalizmu i ustanowienie „egalitarnego, zrównoważonego 
społeczeństwa”. 

Ponieważ „zmiany klimatu przyspieszają” i chodzi o „przetrwanie” ludzkości oraz większości 
gatunków na ziemi”, czas, w którym należy podjąć działania „w celu drastycznej zmiany kursu jest 
niezwykle krótki, obejmujący zaledwie pokolenie”. W tych okolicznościach – jak mówi Foster – 
potrzebujemy zarówno „krótkoterminowych reakcji radykalnych”, jak i „długoterminowej 
rewolucji ekologicznej”. Te pierwsze muszą stworzyć warunki dla „rewolucji ekologicznej”. 

„Krótkookresowe reakcje” mają przestawić gospodarki na nowe tory. Obejmują one np. 
wprowadzanie nowych podatków, w tym podatek od wody, węglowy, którego wysokość miałaby 
stopniowo rosnąć, a najwięcej płaciliby ci, którzy zostawiają największy „ślad węglowy”. 

„Nowe społeczeństwo”, które wyłoni się z tej transformacji, nie będzie się już koncentrować na 
akumulacji bogactwa ani wzroście gospodarczym jako takim, lecz na zrównoważonym rozwoju 
ludzkości (notabene, w licznych raportach Banku Światowego właśnie wskazuje się na konieczność 
odchodzenia od wskaźnika PKB na rzecz wskaźniku HDI – rozwoju ludzkiego). 

Foster wie, że nie można całkowicie zrezygnować z kapitalizmu, dlatego mówi, iż konieczna 
jest jego „ekologiczna modernizacja”. Wyjaśnia, iż „wewnątrz kapitalizmu próbuje się stworzyć 
infrastrukturę dla innego rodzaju społeczeństwa”, spowalniając produkcję i rozwój gospodarek 
(idee zerowego wzrostu PKB promowane są przez: degrowth movements, Klub Rzymski, różne 
agendy oenzetowskie itp.). 

Zmniejszenie skali ekonomicznej produkcji na poziomie globalnym przyczyni się do 
zrównoważonego rozwoju ludzkiego, przechodząc od „zaborczego indywidualizmu do 
niezaborczego humanizmu-kolektywizmu”. Wymaga to jednak socjalistycznej, „demokratycznie 
planowanej gospodarki”. 

Foster przywołał esej Paula Burketta, który wykazał w artykule na temat „wizji Marksa               
o zrównoważonym rozwoju ludzkości”, że pojęcie komunizmu według klasyka oznaczało „trwały 
rozwój człowieka” (to określenie często jest przywoływane przez technokratów unijnych i naszych 
polityków), i w rzeczywistości chodziło Marksowi o stworzenie społeczeństwa swobodnie 
kojarzonych producentów, pozostających w ścisłym metabolizmie z naturą (dzisiejsza koncepcja 
gospodarki o obiegu zamkniętym). 
  
 
Człowiek ekologiczny – „dziki”, bezmyślny panteista 
 
By móc przeprowadzić „rewolucję ekologiczną”, konieczny jest „człowiek ekologiczny”. Dokument 
Agenda 21 przyjęty podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. szczególny nacisk kładł na 
ukształtowanie „nowego człowieka” – właśnie ekologicznego, integralnego, tworzącego jedność         
z przyrodą. 

Ekolodzy do opisania człowieka ekologicznego chętnie wykorzystują metaforę Deana Ornisha, 
znanego amerykańskiego kardiochirurga. Stwierdził on, że ludzie chorzy najbardziej potrzebują 
bypassów emocjonalnych, dających głębokie połączenie z sobą samym oraz ze środowiskiem 
zewnętrznym. 

Człowiek ekologiczny (integralny) nie może powstrzymywać popędów, a jeśli zbyt dużo myśli, 
szkodzi sobie, innym i „Matce Ziemi”. Nie może tłumić w sobie „dzikości” ani identyfikować się        
z intelektem i rozumem, bo to już jest uważane za „stan nierównowagi”, groźny dla samego 
człowieka, jak i dla świata. „Człowiek integralny” to człowiek plemienny, który tworzy jedność         
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z innymi obiektami środowiska i staje w ich obronie, tak samo jakby stawał w obronie samego 
siebie (jaźń ekologiczna, „transpersonalny poziom świadomości” itp.). Co jednak najważniejsze – 
to panteista. 

„W sytuacji, gdy nawiązujemy głęboki kontakt z tymi elementami, stajemy się faktycznie pełną 
osobą, stajemy się człowiekiem ekologicznym wewnętrznie zintegrowanym, z poczuciem 
przynależności do świata i wyższej siły. Aby osiągnąć ową pełnię, potrzebujemy Ziemi, którą 
możemy odkryć w nas, wokół nas i ponad nami. Potrzebujemy Ziemi, ale w zamian możemy dać 
jej siebie: zdrowych, pełnych ludzi, powracających do wielkiego kręgu wszystkich istot”. 

Ten model człowieka idealnie odpowiada potrzebom propagatorów zrównoważonego rozwoju. 
Po pierwsze dlatego, że wymaga ograniczenia konsumpcji, podporządkowania się biegowi rzeczy –
wyznaczonemu przez „ekspertów”, którzy lepiej wiedzą, jak urządzić świat – nietłumienia popędu 
seksualnego i niekrępowania w wyrażaniu dzikości, akceptacji skłonności homoseksualnych               
i innych dewiacji. 
  
 
Potępienie komunizmu, które zablokowała „grupa Renu” na Soborze Watykańskim II  
 
W 1962 r., gdy miliony katolików cierpiały prześladowania za żelazną kurtyną a Związek Sowiecki 
próbował upowszechnić ateistyczny komunizm na całym świecie, Sobór Watykański II 
przygotowywał się do historycznego potępienia marksistowskiej ideologii. Niestety, grupa 
lewicowych duchownych zablokowała wydanie dokumentów, które potępiały marksizm jako 
„niezwykle poważne i powszechne niebezpieczeństwo”, zaś komunizm jako „fałszywą religię bez 
Boga”, starającą się „podważyć fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji”. 

Stosowne dokumenty odrzucono już w pierwszych miesiącach obrad Vaticanum II, gdy 
liberalni biskupi z Niemiec, Francji i Holandii skupieni w „grupie Renu” wyparli konserwatywną 
większość i przejęli kontrolę nad komisjami nadzorującymi prace nad dokumentami soborowymi. 
W dokumencie De cura animarum pro Christianis communismo infectis (w wolnym 
tłumaczeniu: „W trosce o dusze chrześcijan zainfekowanych komunizmem”), przygotowanym 
przez Komisję ds. Biskupów i Nadzoru Diecezjalnego, a który, niestety nie został zaakceptowany 
przez Sobór, wskazano na konieczność zwalczania wpływów komunizmu. Autorzy powołali się na 
słowa Piusa XI, określającego ów system jako „perwersyjny w pseudo-mistyczny sposób, z pewną 
fałszywą ideą sprawiedliwości, równości i braterstwa”, która zwodzi masy fałszywymi obietnicami 
i „oferuje fałszywe pojęcie odkupienia”, „fałszywą religię bez Boga”, funkcjonującą jak „nowa 
ewangelia i jak forma zbawczego odkupienia”. Konserwatyści ostrzegali, że komunizm zniewala 
człowieka, profanuje ludzkie życie i niszczy godność, a także pozbawia autorytetu rodziców 
wychowujących swoje dzieci. 

Strategia przedstawiona w „De cura animarum” zakładała powołanie międzynarodowej 
komisji biskupów i świeckich ekspertów, którzy nadzorowaliby globalną walkę w celu „obrony          
i wyzwolenia ludzkości z błędów ateizmu oraz komunizmu”, a także promowali i koordynowali 
badania, prace, wydawanie pism, osłabiających komunizm i „pozbawiających [go] zuchwalstwa”. 

Dokument zalecił również wdrożenie programów, mających na celu kształcenie wiernych          
w zakresie doktryny Kościoła Katolickiego odnośnie sprawiedliwości społecznej, systematyczną 
reakcję na komunistyczną propagandę i rozpoczęcie ewangelicznego wysiłku na rzecz nawrócenia 
komunistów. Wszystko to miało służyć chrystianizacji współczesnego społeczeństwa i rozpaleniu 
w kapłanach pragnienia „ustanowienia chrześcijańskiego porządku społecznego”. 

Co ważne, „De cura animarum” wyraźnie wskazywała, że katolicy, którzy angażują się               
w progresywizm i opierają się walce Kościoła z komunizmem, muszą być „publicznie uciszani 
przez władzę kościelną”. 

Ostatecznie podczas prac Vaticanum II zrezygnowano z idei potępienia komunizmu. Znaczna 
liczba biskupów wyraziła rozczarowanie z powodu tego zaniedbania i starała się wielokrotnie 
interweniować, by naprawić błąd. 
 
Za: Serwis Informacyjny „Bibuła” 
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Rembrandt van Rijn, Dobry Samarytanin, akwaforta, miedzioryt, 1633 r.,  
The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 
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Tomasz Marek Sobieraj 
 

OGÓLNA TEORIA JESIENI 
(fragmenty) 

 
 

Madonna wśród skał 
 

araz na początku studiów filologicznych, które zgodnie z rodzinną tradycją odbywał na 
Sorbonie, pokochał anioła. Mógł się spodziewać różnych rzeczy, włócząc się samotnie w każdy 

wtorek po salach Luwru, ale nie tego, że zakocha się w aniele. Zrozumiałby, gdyby zapałał 
szaleńczym uczuciem do Hendrickje Stoffels, uwieczninej przez Rembrandta jako Betsabe               
w kapieli. Bujna, obfita i pełna  jak dojrzały ser niderlandzka chłopka, przemieniona wolą       
artysty w żonę Uriasza Hetyty, nadawała się doskonale na przedmiot uwielbienia. Betsabe 
zawróciła w głowie królowi Dawidowi, panna Stoffels Rembrandtowi, więc nie byłoby nic 
zdrożnego ani dziwnego w tym, gdyby i on został wyznawcą tych krągłych wdzięków, półrealnej 
kwintesencji wyobrażeń młodego człowieka o najdoskonalszej i nieposkromionej kobiecości. 
Zrozumiałby też, gdyby jego uczuciami zawładnęła dziewczyna ze Źródła Ingresa. Nie przepadał 
co prawda za neoklasycyzmem i gardził mieszczańskim gustem, któremu hołdował malarz, jednak 
rzeźbiarskie zasady wykorzystane w tym obrazie nadały postaci monumentalność, zawsze 
pociągającą go z nieodpartą siłą; nie bez znaczenia był też wyjątkowy modelunek – delikatne 
przenikanie odcieni, dające niezwykle zmysłową, fizycznie przez niego odczuwaną miękkość. Tak, 
Ingres celował w kobiecych aktach, może nieco sztywnych, ale niewątpliwie umiał malować. On 
jednak zakochał się w kruchej postaci o androgynicznej powierzchowności, siedzącej na obrazie 
Leonarda da Vinci Madonna wśród skał u stóp Matki Boskiej. Genialne dzieło, o niezrównanych 
walorach estetycznych i – co na obrazach o tematyce religijnej zdumiewa szczególnie – pewnej 
ulotnej zmysłowości.  
 Półmrok. Stężałe, zielononiebiekie niebo zajmuje niewielki skrawek na górze płótna i stanowi 
tło dla skromnej, brunatnooliwkowej roślinności, naszkicowanej lekko, jakby niedbale. Surowości 
ciemnego, skalistego, niemal monochromatycznego krajobrazu, złamanego jedynie jasnym 
chłodem wodospadów i złocistym brązem liści wawrzynu rosnącego z lewej strony, 
przeciwstawione są pełne ciepła i piękna postacie Marii, Dzieciątka, małego świętego Jana 
Chrzciciela i anioła. Cisza. Nawet woda milczy, jakby zaklęta w lód, przejęta rozgrywającą  się 
sceną. Uwodzicielski spokój. Pociągnięcia pędzla tak subtelne, że nie dające się odróżnić, 
niezrównana, właściwa tylko Wielkiemu Leonardowi miękkość. Niezwykłe, dalekie od naturalnych 
efekty świetlne, typowe raczej dla zaawansowanej techniki fotograficznej czy filmowej, nadające 
postaciom nierzeczywisty wygląd – tak jakby świeciło punktowo nie jedno, lecz kilka dodatkowo 
jeszcze przefiltrowanych słońc. Przejrzysty modelunek. I ta twarz, twarz bezskrzydłego anioła, 
poważna ale promienna, z tajemniczym uśmiechem, typowym dla malarstwa Mistrza. Tylko 
negując rzeźbiarską niemal surowość początków Quattrocenta i wprowadzając metodę sfumato, 
znaną z Giocondy, mógł osiągnąć tak cudowną delikatność rysów twarzy, później nieudolnie 
naśladowaną przez pokolenia mniej lub bardziej znanych pacykarzy. Wspaniała synteza – 
widoczne podejście do tematu artysty i jednocześnie człowieka nauki, suwerennego intelektualnie 
myśliciela, wolnego duchem samouka, nie jakiegoś zwykłego malarza po akademii. Takie dzieło, 
niezrównane w swej wielkości, mógł stworzyć jedynie człowiek ogromnej wiedzy, o silnej 
indywidualności, posiadający nieposkromioną konwencjami wolę mocy. Tylko tacy wchodzą na 
szczyty i stąpają po nich z lekkością bogów. 
 Anioł z obrazu Leonarda był z nim nieustannie. Ścianę w salonie mieszkania wynajmowanego 
przy zacisznej Rue Saint-Severin zawiesił powiększonymi fragmentami obrazu – fotograficznymi 
reprodukcjami naniesionymi na płótno, oprawionymi w szerokie, pozłacane i patynowane ramy, 
kupowane za bezcen na Marché aux Puces. Nad kominkiem, na wprost dużego okna, umieścił 
dosyć dobrą, nieznanego autorstwa, wykonaną z dużą starannością kopię całości znalezioną           
w antykwariacie. Ogarnięty namiętnością, nie licząc się z kosztami, sprowadził do niej nowe ramy, 
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aż z Włoch, od najlepszego ramiarza we Florencji. Miniatury Madonny wśród skał wisiały              
w łazience, sypialni, nawet w kuchni, tak że mógł przebywać z uwielbianą istotą cały czas.                  
A w każdy wtorek odwiedzał oryginał w Luwrze. Mijał pośpiesznie stelę z Kodeksem 
Hammurabiego, omiatał wzrokiem srebrną wazę Entemeny i siedzącego egipskiego skrybę. 
Zatrzymywał się na kilka minut przed Wenus z Milo, kontemplując z upodobaniem jej idealne 
plecy i odsłonięte lekko pośladki, zawieszając wzrok na twardych piersiach i doskonałym, pięknie 
ukształtowanym mocnym brzuchu, by ponownie śpiesznym krokiem iść przez sale, mijając 
Zbuntowanego niewolnika Michała Anioła a za nim wszystkie te genialne przecież, ale wtedy 
pozbawione dla niego uroku szaleństwa pełnej, bezgranicznej miłości dzieła Giotta, van Eycka, 
Carpaccia. Zwalniał nieco przy Ukrzyżowaniu Mantegnii i Ślepcach Starszego Bruegela, które 
zawsze uznawał za wyprzedzające epokę niedoścignione arcydzieła, oczywisty przejaw 
najwyższego artystycznego geniuszu. Idąc dalej prychał wzgardliwie na Portret dziewczyny 
Cranacha Starszego, nie dość, że technicznie nieudolny, to przedstawiający paskudną, 
pokrzywioną aseksualną blond karlicę. Kiwał ręką zniewieściałemu na autoportrecie Dürerowi,      
i dopiero przed Giocondą Leonarda zwalniał krok, by stanąć na dłuższą chwilę przy innym dziele 
Mistrza, Świętej Annie Samotrzeć. Wydawało mu się, że obie kobiety, namalowane z cechami 
rodzącego się już manieryzmu, są niezwykle podobne do jego anioła, a poprzez nałożenie postaci 
jedna na drugą i niemożność określenia źródła światła na obrazie sprawiały, że Anna                      
i Maria nabierały nierealnego, jakby nieziemskiego charakteru, który tak wysoko cenił                      
w odtwarzającym rzeczywistość malarstwie figuratywnym i uważał za przejaw najwyższego 
artyzmu i rzemieślniczego kunsztu – dwóch cech według niego właściwie nie występujących               
u abstrakcjonistów. Gdy patrzył na ten obraz, zawsze zdumiewała go nadmierna długość                 
palców stóp postaci. Zakładał, że to skutek dziwactwa Leonarda, może jakiejś skrywanej 
namiętności, niegroźnego zboczenia, co czyniło mu postać artysty jeszcze bliższą, niemal braterską 
w swej nieakceptowanej odmienności. Te nazbyt długie palce odczytywał jako tajemny znak, 
wskazówkę dla przyszłych niezależnych twórców, dyskretny sygnał, że w istocie nie są sami, ale 
wspólnym, cichym wysiłkiem, od pokoleń wznoszą w skupieniu budowlę ogromną i na wysokiej 
skale – zamek sztuki czystej, nie do zdobycia przez dzikie hordy artystycznej nieudolności, zwanej 
często awangardą. 
 W końcu zasiadał przed najwspanialszym dziełem. Madonna wśród skał. Początkowo 
onieśmielała go nieco obecność Marii na obrazie, powoli jednak przyzwyczaił się do niej a po 
jakimś czasie zupełnie przestał dostrzegać, więc schadzki z aniołem nabrały charakteru 
intymnego, początkowo jedynie intelektualnego kontaktu, przechodząc powoli w zmysłowy, 
jednak siłą rzeczy bezdotykowy. Niemożność chociażby muśnięcia jego miedzianych loków czy 
welinowej skóry sprawiła, że zaczął sobie wyobrażać dotykanie, wizualizować i sensualizować je 
tak realistycznie, że niekiedy miał wrażenie, jakby anioł zstępował z płótna i zasiadał obok, by 
razem z nim patrzeć w milczeniu na obraz. Czuł ciepło jego ciała, dotyk smukłych palców, wilgoć 
warg, zapach skóry w sposób tak rzeczywisty, że niekiedy osiągał stan najwyższego uniesienia, 
typowy dla ludzi ogarniętych bezgranicznym uczuciem miłości. Wtedy łzy napływały mu do oczu     
i wstrząsały nim omdlewająco-słodkie dreszcze, a eksplodujące w głowie myśli tworzyły 
natchnione poetyckie frazy, dorównujące najwyższym osiągnięciom romantycznej liryki. 
Półprzytomny sięgał wtedy po oprawiony w granatową skórę notes i zapisywał je, by nie uronić ani 
jednej sylaby. Zdarzało się, że błądząc po nieskończonych pokładach szaleńczej uczuciowości, 
całkowicie tracił świadomość na kilka chwil, czasem na dłużej, kilkakrotnie nawet osuwał się            
z ławki na podłogę, co przywoływało ospałych strażników, przyzwyczajonych do cotygodniowych 
wizyt ogarniętego namiętnością młodzieńca. Sadzali go wtedy z powrotem albo odprowadzali do 
wyjścia, jeśli pora była już późna. Ten graniczący z neurozą stan upojenia trwał dwa lata, w czasie 
których obcował erotycznie jedynie z kobietami i chłopcami przypominającymi fizycznie anioła        
z obrazu. Początkowo uważał to za zdradę. Miewał wyrzuty sumienia, z czasem jednak coraz 
mniejsze. Częstotliwość wizyt w Luwrze stopniowo malała. Na trzecim roku studiów zdarzało mu 
się nie zaglądać do muzeum nawet przez kilka tygodni, na czwartym pojawił się w sumie może 
kilkanaście razy, z czego trzykrotnie nawet nie zaglądając do anioła – poznawał bowiem 
malarstwo Gaugina i van Gogha. Na piątym roku pisał pracę magisterską o racjonalistycznym 
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epikureizmie w poemacie De rerum natura Lukrecjusza, która pochłonęła go bez reszty. Wtedy 
też pozbył się wszystkich miniatur i reprodukcji Madonny, zostawiając tylko zakupioną                    
w antykwariacie kopię. 
 

 
Kongo 

 
 
He cried in a whisper at some image, at some vision – he cried out twice, a cry that was no more than               
a breath – „The horror! The horror!” 
 
    Joseph Conrad, Heart of Darkness 
 
 
 

zeka połyskiwała różowozłotymi cętkami, delikatnymi emisariuszami zachodzącego słońca, 
przedzierającymi się nieufnie, niemal trwożliwie przez gęstwinę liści i padającymi bezwładnie 

na drobne fale. Mroczna, gęsta woda, pachnąca czymś nieokreślonym, jakąś tajemniczą 
mieszaniną deszczowego równikowego lasu, brunatnego mułu i trupów, trzech podstawowych 
składników krajobrazu, sunęła wolno i niewzruszenie szerokim korytem, mrucząc z lekkim 
niezadowoleniem. Miał wrażenie, jakby poszczególne świetlne łuski na grzbietach fal wydawały 
każda swój własny dźwięk, anarchicznie, bezładnie, bez widocznego zamysłu. A jeszcze przed 
chwilą, gdy leżał z zamkniętymi oczami wyciągnięty na drewnianym pomoście, przypominały 
bardziej pogodne allegro vivace pszczół żerujących pośród kwiatów w ogrodzie – uporządkowane, 
systematyczne, celowe, dające razem ton radosny, potężny i piękny, przekładalny na jakieś 
nienazwane bogactwo. Bogactwo może nie tak wspaniałe jak to wytworzone przez pracowite 
owady, ale równie życiodajne. Było to jednak złudzenie, wynikające zapewne z głęboko 
zakorzenionych w nim życzeń i wspomnień, w najlepszym razie akustyczny miraż. Usiadł, zapalił 
papierosa i wsłuchał się z uwagą w dionizyjską muzykę żywiołu. Tak, bez wątpienia, rzeka grała 
ciemną, majestatyczną symfonię śmierci, rozbudowaną wokół monotonnych motywów allegro 
maestoso, nie mającą nic wspólnego z jasną muzyką życia, a jedyne dobro, jakie ofiarowywała, to 
niesione z prądem kłody, gałęzie, oraz całe kępy wyrwanej lasowi roślinności, przypominające 
miniaturowe wyspy. Między nimi uwijały się ryby, co prawda w nieprzebranej obfitości, ale 
przeważnie drobne i niejadalne, dobrze za to znane akwarystom i stanowiące barwny przedmiot 
ich pożądania, tutaj pozbawiony wartości. Jedyny naprawdę cenny wyjątek stanowiły ogromne, 
długie na półtora metra i blisko siedemdziesięciokilogramowe, uzbrojone w osiemnaście 
potężnych i ostrych zębów Goliaty Tygrysie.  
 Opowiadano mu, że we wnętrznościach tych rybich monstrów znajdowano klamry od 
wojskowych pasów, niestrawione szczątki ludzkie a nawet złote zęby tkwiące w pogruchotanych 
czaszkach nieszczęśników, którym  nie udało się wymknąć z rąk żołdaków jakiegoś 
samozwańczego umundurowanego kacyka, roszczącego sobie prawo do skrawka lasu – serca 
ciemności, obfitującego w drogie gatunki drzew, kobalt, cynk, złoto, diamenty czy inne skarby. Dla 
nich to, dla desek, skał i kamieni, międzynarodowe koncerny gotowe były podtrzymywać 
nieustający stan wojny plemiennej wszystkich ze wszystkimi. Zyskiwały na tym także Goliaty. 
Ryby te pełniły bowiem funkcję służb sanitarnych – zapobiegały epidemii, zjadając trupy 
wrzucane do rzeki. W ten sposób mięso nie gniło i nie stawało się siedliskiem bakterii. 
Kilkakrotnie też słyszał, że niekiedy, aby oszczędzić amunicję a przede wszystkim dostarczyć sobie 
wyszukanej rozrywki, zapędzano jeńców do wody. Stawali w szeregu, zanurzeni po szyję,                  
a żołnierze robili zakłady, który pierwszy zniknie w szczękach Goliata albo jaka będzie kolejność 
tego wyrafinowanego zabijania. Nazywano to afrykańską ruletką. Zwykle pierwsza głowa znikała 
po sześciu – ośmiu minutach gry, następne w ciągu kolejnych pięciu minut. Kiedy ryby nie były 
głodne, nadgryzały tylko jeńców, wyszarpując im fragmenty ciała lub pozbawiały ich kończyn. 
Wtedy żywe ludzkie kadłuby spływały rzeką, często ciągnąc za sobą wnętrzności i wzbudzając 
wesołość zebranych na brzegu oprychów w mundurach. Zdarzało się, że jakiś bardziej litościwy 
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strzelał do krzyczącego rozdzierająco strzępu człowieka, skracając jego męki, ale było to raczej źle 
widziane miłosierdzie. 
 Z czasem ryby tak polubiły smak ludzkiego mięsa, że gromadziły się w pobliżu wiosek                   
i atakowały kąpiące się dzieci, kobiety robiące pranie i dorosłych mężczyzn płynących łodziami. 
Ludzie stanowili łatwą i pożywną zdobycz, więc Goliaty rozmnażały się szybko i osiągały rozmiary, 
jakich dotychczas nie notowali ichtiolodzy. W środkowym biegu rzeki, koło Kisangani, złapano 
sztukę mierzącą dwa metry długości i ważącą sto jedenaście kilogramów. W jej żołądku znaleziono 
nadtrawioną rękę, na której znajdował się zegarek, ciągle chodzący. Wędkarz, obywatel jednego       
z zachodnioeuropejskich krajów, zabrał go na pamiątkę, podobnie jak spreparowaną czaszkę ryby 
z piętnastocentymetrowymi zębami.  
 
 
Sam też wybrał się kiedyś na Goliaty. Kierowała nim wtedy ta infantylna czy może romantyczna, 
męska potrzeba   doznania wielkiej przygody, plemienny przymus walki, sprawdzenia się, jakiś 
atawistyczny imperatyw wydzielania i smakowania adrenaliny. Wynajął w Hembe łódź                      
i zaopatrzony w wędkarskie akcesoria oraz wiadro ze świeżymi krowimi wnętrznościami, popłynął 
z prądem rzeki na zachód. Odradzano mu wyprawę w pojedynkę, postanowił jednak – niczym 
bohater Hemingwaya – samotnie zmierzyć się oko w oko z wielką rybą, bez pomocy miejscowych 
rybaków. Nie był przecież tchórzem.  
 Płynął powoli środkiem rzeki, poszukując miejsc przy brzegu, gdzie uspokaja swój i tak dosyć 
leniwy tutaj nurt i prawie zamiera, jakby w oczekiwaniu na dramatyczne wydarzenia. W końcu 
zobaczył z daleka zielonobrunatną płachtę spokojnej wody, nad którą wznosiły się gigantyczne 
kapokowce i drzewa okumé. Wyłączył silnik i uniósł śrubę, by nie zaczepiła o gałęzie czy 
wodorosty, uniemożliwiając mu ewentualną ucieczkę. Dryfował, lekko tylko sterując wiosłem,       
w kierunku wewnętrznej, jakby uśpionej części zakola rzeki, tworzącej małą zatokę. Spojrzał na 
niebo. Powoli zaczynały gromadzić się na nim chmury, zapowiadając zenitalny deszcz. Miał jeszcze 
kilka godzin do ciepłej ulewy. Pochylił głowę, siedząc na drewnianej ławeczce, i zrobił to, czego nie 
czynił od lat, i czego się po sobie zupełnie nie spodziewał – pomodlił   się, prosząc o szczęśliwy 
powrót do miasta, ze zdobyczą, lub nawet bez niej.  
 Łódź kołysała się lekko na prawie martwej wodzie. Mokre powietrze wrzało. Głuchy                      
i monotonny dźwięk równikowego lasu, napięty przed deszczem jak struna, przerywały co kilka 
chwil wrzaski małp. Temperatura przekraczała trzydzieści stopni. Spod kapelusza ściekały mu 
strużki potu, koszula była mokra. Wstał. Rzucił do wody krowie jelita i pociętą na kawałki 
wątrobę. Odczekał chwilę i dorzucił soczyste płaty płuc. Na koniec wylał do rzeki krew, która 
zgromadziła się na dnie wiadra. Wypłukał je dokładnie. Za drugą burtą umył ręce i twarz. 
Otworzył butelkę Coca-Coli. Zapalił papierosa, kilka razy zaciągnął się łapczywie dymem i wyrzucił 
niedopałek. Na potężny, potrójny haczyk nadział kilogramowe kawałki świeżej wołowiny i wrzucił 
do wody. Ponownie się umył, klęcząc na dnie łodzi. Usiadł i zaparł się nogami o drugą ławkę. 
Grubą, krótką wędkę trzymał mocno w rękach. Nie przymocował jej do rufy – postanowił stoczyć 
uczciwą walkę z jedną z pięciu najgroźniejszych ryb świata. Czekał. 
 Szarpnięcie było gwałtowne. Mimo że każdy nerw, każde ścięgno i mięsień jego ciała trwały od 
kilku minut naprężone i przygotowane na atak, dał się zaskoczyć. Wbrew oczekiwaniom, ryba nie 
zainteresowała się pływającymi na powierzchni małowartościowymi resztkami, czym dałaby znać 
o swojej obecności. Zwabiona zapachem krwi, rzuciła się od razu na czyste mięso. Haczyk na 
pewno już tkwił w paszczy zwierzęcia, bo linka naciągnęła się i usztywniła. Łódź zaczęła kręcić się 
wokół własnej osi a po chwili ruszyła, niestety z prądem, ciągnięta przez niewidzialne monstrum. 
Nie miał czasu, żeby zanurzyć śrubę i uruchomić silnik. Zaczęła się walka. Ryba płynęła 
chaotycznie, raz skręcając w lewo, raz w prawo, rozwścieczona wbijającym się coraz silniej               
w podniebienie haczykiem. Wykorzystał moment jej zawahania czy może osłabnięcia i przekręcił 
łódź bokiem do nurtu, by stawiała większy opór. Żeby jej nie przewrócić, przechylił się mocno do 
tyłu, siedząc na burcie. W tej chwili potężny, srebrzysty pocisk rozerwał rzekę, niczym rakieta 
wystrzelona z okrętu podwodnego. To był Goliat Tygrysi. Widział go przez jedną, może dwie 
sekundy, ale to wystarczyło, żeby ocenić jego wielkość. Przynajmniej półtora metra długości, 
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sześćdziesiąt – siedemdziesiąt kilogramów walczących o życie, rozjuszonych i tępych mięśni. 
Potwór. Szczęki  i zęby, przy jakich rekin to łagodny karp w stawie cesarskiego ogrodu.  
 Po półgodzinnej szarpaninie ryba instynktownie zawróciła w górę rzeki, do miejsca, które znała 
najlepiej. Wykonała szybki zwrot. Łódź skręciła gwałtownie, niemal się wywracając. Zaparł się 
nogami jeszcze mocniej. Grube, niebieskozielone żyły na czole rozsadzały mu skórę. Z trudem 
ustawił się rufą pod prąd – zwierzę musiało  teraz holować ciężar stawiający znacznie większy 
opór,     co dawało nadzieję, że się szybciej zmęczy. Mijały długie minuty zawziętego pojedynku. 
Tracili siły. W coraz dłuższych przerwach między starciami powoli zaczął zwijać linkę, centymetr 
po centymetrze, wykorzystując każdy, najkrótszy nawet moment osłabnięcia Goliata. Po godzinie 
dzieliło ich zaledwie kilka metrów, trzy, może cztery. Widział go teraz dokładnie, z każdą chwilą 
coraz lepiej. Ziejące nienawiścią – nie cierpieniem – stalowoszare oczy rozpoznawały w nim już 
nie ofiarę, ale wroga, nawet jakby zdumione, że ta słaba dwunożna istota, zwykle służąca za 
pokarm, odważyła się na wtargnięcie do ciemnego, zakazanego królestwa i śmiała podnieść rękę 
na jego absolutnego władcę. Upłynęła kolejna godzina zmagań, już powolnych, resztkami sił. 
Przyciągnął go bliżej, tak blisko, że mógł dotknąć pulsującej skóry. Zdziwił się, że ddychali               
w jednym rytmie. Położył mu rękę na głowie, czule przesunął ją po grzbiecie. Obaj potwornie 
zmęczeni, popatrzyli na siebie, niedowierzająco i z szacunkiem, jak dwaj równorzędni wojownicy, 
z których jeden miał więcej szczęścia. Wahał się, czy nie przeciąć linki w akcie ułaskawienia, 
jednak król rzeki nie przeżyłby z wbitym haczykiem, bał się natomiast wciągnąć rybę do łodzi. Nie 
miał na tyle zaufania do przeciwnika, by wyjąć z jego szczęk haczyk i go wypuścić – potężne zęby, 
niczym kły tygrysa, ale wielokrotnie liczniejsze, wzbudzały respekt, i nie chciał stracić ręki.  
 Przyciągnął zwierzę jeszcze bliżej. Nachylił się. Czuli swoje oddechy. Nie zobaczył w oczach 
błagania o litość. Wbił nóż w srebrzyste ciało. 
 Przez kilka dni było mu trochę głupio z powodu zabicia Goliata. Do tego nie znalazł w jego 
wnętrznościach ludzkich szczątków, co go głęboko rozczarowało. Chodził za to po Hembe w glorii 
sławy, która powoli rozprzestrzeniała się w dół i w górę rzeki, a jego zdjęcie z rybą znalazło się 
nawet w środkowoafrykańskiej prasie. Nic dziwnego. Le Roi du Congo – Król Kongo, bo tak 
nazwano jego zdobycz, miał około ośmiu lat, mierzył metr sześćdziesiąt cztery i ważył  
siedemdziesiąt trzy kilogramy. Nie był największym znanym egzemplarzem Hydrocynus goliath, 
ale mieścił się w ścisłej czołówce. Jego szkielet podarował muzeum przyrodniczemu w Kinszasie, 
gdzie można podziwiać go do dzisiaj. Sobie zostawił na pamiątkę jedną twardą łuskę. Talizman,       
z którym nigdy się nie rozstawał. 
 
 
Siedział na pomoście, wspominając pojedynek z Królem Kongo. Najlepiej pamiętał swój strach, 
tuż po wrzuceniu  do wody przynęty, a później chłodne, przekrwione z wysiłku, zdumione oczy 
ryby, i ich lekkie, bolesne zmrużenie, gdy wbijał długi nóż w jej pierś. Goliat Tygrysi. Co za głupiec 
tak nazwał rybę, skoro w Afryce nie ma tygrysów. Pewnie jakiś biały, zadufany w sobie półgłówek. 
Nienawidził tych awanturników i europoidalnych bogatych chamów, uważających się za lepszych 
od całej reszty ludzkości i od setek lat traktujących świat jak swoją własność. Na szczęście, kres ich 
panowania zbliżał się wielkimi krokami. 
 Zapadła noc. Gwałtownie, niczym cięcie gilotyny. Mroczna symfonia rzeki zamieniła się 
początkowo w namiętną, później senną pieśń, by stopniowo stawać się tęskną kołysanką, którą 
powtarzały – już w innej tonacji – las i zwierzęta. Słuchał coraz delikatniejszej nocnej muzyki. Fale 
lizały jego stopy, niecierpliwie, jakby rozdrażnione, że nie chce zanurzyć się cały i pozwolić im 
posmakować swojego ciała.  
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