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1. 

Skąd się wzięła prababcia mniej ezoteryczna? 
czyli tytułem wstępu słów kilka 

 
Wszystko zaczęło się od „Astrologii samopoznania” Wojciecha Jóźwiaka. 

Skończyłam właśnie pisanie historii swojej rodziny i postanowiłam się zająć 
swoją osobą. Poczucie mojego ówczesnego JA było mgławicowo 
niedookreślone, a pewien biegły sądowy kreśląc moją sylwetkę psychologiczną 
na potrzeby sprawy sądowej o odszkodowanie za wypadek, tak dał się mi 
podprowadzić, Ŝe przedstawił osobowość mało mającą wspólnych cech z mną 
rzeczywistą. Jego zdaniem byłam konkretna, zorganizowana, ekstrawertyczna, 
ugodowa o zdolnościach przywódczych i tak dalej. Gdzie więc podziały się te 
moje noce pełne niepewności i wątpliwości, te ucieczki od ludzi w chorobie i 
depresji, ten lęk przed tłumem, czasem teŜ nie wiadomo czym i dominujące 
poczucie, Ŝe jestem nie tu i nie po to... Ale właściwie po co? 

Dziesięć lat temu zapisałam się do Wojtka na kurs Tarota, ale z powodu 
mniejszej ilości chętnych Wojtek w zamian zorganizował kurs astrologii. 
Pieniądze juŜ wpłaciłam i choć astrologia wydawała mi się nadmiernie trudna, 
postanowiłam spróbować i zostać. Szybko wydało się, Ŝe astrologia w 
Wojtkowym wydaniu pozbawiona jest tych dziwaczności w nazwach i 
skomplikowanych zaleŜności matematycznych w rodzaju antiscii, via combusty, 
detrymentu, peregrinum, dekanatów i term, władców horoskopu dziennych i 
nocnych, translacji i kolekcji światła oraz całego tego skomplikowanego 
słownika, gdzie nawet polska, ładna nazwa, dla początkującego nie wiadomo co 
oznacza. Na przykład: pusty bieg księŜyca. Czy to jest to samo jak w wierszu 
Witolda Dąbrowskiego? : 

Wylazł księŜyc z konarów krzywych, 
Pobłękitniał zmalał i ostygł, 
LeŜy pusta ścieŜka w pokrzywach, 
Pusta ścieŜka od ciebie do mnie. 

Nauczono nas rezygnować, 
A tęsknoty nie oduczono...itd. 

Oczywiście nie! W czasie pustego biegu KsięŜyca nie tylko wciela się w Ŝycie 
praktyczne ćwiczenia z rezygnacji, ale takŜe nie stawia się horoskopów 
horarnych; są zbyt niepewne – wiem to teraz. A dlaczego? Czy Ŝyczenia i 
pragnienia albo czyjeś rozkojarzenie zaburzają obiektywny ogląd 
rzeczywistości? Czy teŜ i człowiek śladem KsięŜyca znajduje się na etapie 
wewnętrznej pustki i wydrąŜenia, od którego ma ochotę zawyć jak wilk w 
zimową, księŜycową noc? 

A moŜe w ogóle cała astrologia horarna jest przesądem? Jej ojciec Wiliam 
Lilly w swojej Astrologii chrześcijańskiej twierdził, Ŝe jeśli KsięŜyc jest w 
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pustym kursie, sprawy rzadko idą do przodu. (pustym biegiem KsięŜyca 
nazywamy czas kiedy KsięŜyc przechodzi z jednego znaku do drugiego nie 
tworząc w tym czasie Ŝadnych aspektów). Logicznie rzecz biorąc trudno sobie 
wyobrazić, Ŝe KsięŜyc, który w kaŜdym znaku przebywa ok. 2,5 dnia, a czas 
jego przejścia 1 stopnia trwa ok. 2 do kilkunastu godzin, nie tworząc aspektów 
— w tak króciutkim czasie mógłby diametralnie zmienić swoje astrologiczne 
oblicze. MoŜe dlatego naleŜało coś wymyślić, Ŝeby problem ten zaciemnić i 
znaleźć wyjaśnienie dla popełnionych błędów lub zastosowania reguły, która nie 
działa? 

Po pominięciu tychŜe pojęć i amputacji wielu rzeczy, które Wojtek uwaŜa za 
astrologiczne przesądy np. domów (w końcu jednak je poznałam, bo umarłabym 
z ciekawości nie dowiedziawszy się, co oznaczają i po co są potrzebne) okazało 
się, Ŝe astrologia właściwie zajmuje się tym, co mnie najbardziej interesowało 
od chwili, gdy juŜ szczęśliwie Ŝywa i odrobinę uszkodzona wypadłam z wyścigu 
szczurów: dlaczego jestem taka, jaka jestem, dlaczego nie mogę się dookreślić i 
co w ogóle mogę ze sobą zrobić, Ŝeby było mi na świecie lepiej, a przynajmniej 
znośnie?. 

Okazało się to dobrym wyborem – Tarota nauczyłam się sama potem; był 
znacznie łatwiejszy niŜ astrologia i nie wymagał właściwie przewodnika i 
nauczyciela, bardziej własnej intuicji. Przez astrologię sama bym nie przebrnęła 
– odpadłabym zanim naprawdę czegoś bym się dowiedziała. No i nie 
umiałabym odróŜnić rzeczy istotnych od bzdetów czy wręcz fałszywek. Potem 
Wojtek napisał „Astrologię samopoznania”, swego rodzaju kompendium 
wiedzy, którą zdobyłam, a jednocześnie podsumowanie jej sensu i idei 
przewodniej. Do oceny wartości astrologicznych praw potrzeba praktyki, której 
nigdy bym sama nie zdobyła. 

Po jakimś czasie zaczęłam pisać blog „Babcia ezoteryczna”. W kolejnych 
odcinkach omawiałam pojawiające się wspomnienia, doświadczenia i przeŜycia. 
Kiedy juŜ zgromadziłam zasób tych doświadczeń i przypomnień, w sezonie II 
„Babci” i w „Prababci ezoterycznej” zajęłam się swoimi uwarunkowaniami, 
przyczynami takiej, a nie innej mojej drogi Ŝyciowej, próbą porównania siebie z 
innymi ludźmi, ich doświadczeń ze swoimi. Czasami nawet zapędzałam się w 
sferę ideałów tamtych i obecnych czasów. Stąd nawiązania do PRL. 

Teraz przyszła kolej na ostatni etap – formułowania wniosków i szerszą 
perspektywę oglądu świata. Nie piszę wiele o astrologii, ale jest ona zawsze w 
tle wszystkich odcinków, jako zasada porządkująca mój kosmos. Pięknie o tym 
pisze w nowo wydanej ksiąŜce „Głębia nieba” Steven Forrest, który jakby wyjął 
mi z ust: 

„Astrologia to tylko palec wskazujący na rzeczywistość. Jak kaŜdy inny język 
dostarcza jedynie sposobu w jaki moŜemy porządkować naszą percepcję. W 
najlepszym wypadku pomaga nam w widzeniu samych siebie w sposób bardziej 
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szczery. W najgorszym spuszcza kurtynę pomiędzy nami a surowością naszego 
własnego doświadczenia. śeby miała wartość, musi być nie tylko odbiciem 
tego, co się faktycznie dzieje. Musi ona ostrzyć grot na strzale naszego wzrostu. 
Jeśli astrologia nie dostarczy umysłowi najostrzejszego lasera i nie otworzy 
serca tak Ŝe widać w nim gołe nerwy to znaczy, Ŝe zawiodła.” 

W przeciwieństwie do wielu osób nie uŜywam Tarota do wróŜenia sobie co do 
przyszłych wydarzeń, podobnie jak nie sprawdzam tranzytów przed ich 
zaistnieniem (chyba, Ŝe czekają mnie wydarzenia bardzo waŜne, co zdarza się 
bardzo rzadko), za to gdy w moim Ŝyciu wystąpią jakieś zawirowania albo 
nastąpi ciekawa sytuacja, sprawdzam tranzyty post factum. Często stwierdzam, 
Ŝe podjęcie jakiejś tematyki w pisanych właśnie odcinkach koreluje z układem 
planet w dniu, kiedy powstaje zamysł dokumentu. 

To właśnie jest fascynujące w astrologii, Ŝe działa ona niezaleŜnie od stanu 
naszej wiedzy, chęci i świadomych zamierzeń. Po prostu jest. Jak zegar, który 
pokazuje godziny, minuty i sekundy niezaleŜnie od naszej woli i chęci, ale są 
one wyłącznie umownymi jednostkami CZASU nie rzeczywistymi godzinami i 
minutami. TakŜe w moim odczuciu astrologia jest takim zegarem posługującym 
się znakami i planetami oraz ich związkami, jednostkami jak najbardziej 
umownymi, dla ukazania JAKOŚCI CHWILI. Rozumiemy to potocznie 
mówiąc: Przyszedł czas na... 

Teraz uprzedzam pytanie: dlaczego mniej ezoteryczna? 

Pierwotna nazwa „Babci ezoterycznej” była swego rodzaju Ŝartem. Nie znając 
dogłębnie znaczenia tego terminu wyobraziłam sobie, Ŝe jako przydomek 
oznacza tych wszystkich którzy odwiedzają rozmaite strony o duchach, ufo, 
prekognicji, wróŜbach, czarach – w znaczeniu wiedzy tajemnej, sekretnej, 
dostępnej tylko dla wtajemniczonych. Doczytałam się, Ŝe synonimów ten wyraz 
ma aŜ 42 – m.in: 

bajroniczny, baśniowy, dziwny, enigmatyczny, hermetyczny, janusowy, kabalist
yczny,magiczny, metafizyczny, nieczytelny, niedocieczony, niedostępny, niedos
tępny 
zmysłom, niejasny, niejednoznaczny, nieodgadniony, nieogarniony, nieokreślon
y,niepojęty, niepoznawalny, nieprzenikniony, nierozstrzygalny, nieujawniony,ni
ewiadomy, niewyjaśniony, niewyrazisty, niewytłumaczalny, niewytłumaczony,n
iezbadany, niezgłębiony, niezrozumiały, okultystyczny, osjaniczny, pokerowy,p
ozazmysłowy, sekretny, sfinksowy, skryty, tajemniczy, tajemny, tajny, zagadko
wy  

— innym słowem taka dziwaczna Babcia Kasia. 

śe trochę ta nazwa do mnie nie przystaje okazało się, gdy na FB zechciały 
zawierać ze mną znajomość całe tabuny wróŜek, wiedźm i czarownic — 
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prawdziwych i urojonych oraz sformatowanych biznesowo. Ale cóŜ — nie 
nazwane nie istnieje, jak powiadają. 

Nie uwaŜam się teŜ za astrologa. Aby nim być w pełni, naleŜy Ŝywić szacunek 
dla swojej dziedziny wiedzy, a ja taka nie jestem; traktuję całą tą wiedzę dość 
dowolnie, nienaukowo, często-gęsto skręcam na nieprawomyślne ścieŜki i 
wyciągam nieuprawnione wnioski. TakŜe nieraz myli mi się to i tamto albo 
wręcz o czymś zapominam — co uwaŜam za niedopuszczalne przy uprawianiu 
kaŜdego zawodu. Jednak astrologia porządkuje moją wiedzę o świecie, gdy 
wyrywa się ona nazbyt w jednostkowym, indywidualistycznym kierunku. 

TakŜe oczywiście nie jestem Ŝadną wróŜką, choć czasem (rzadko) stawiam 
karty Tarota. Znacznie częściej wyciągam wnioski z otaczającego mnie świata, 
jakichś spotkanych lub ujrzanych rzeczy, lektur, które wpadły mi w rękę akurat 
gdy były potrzebne, drobnych wydarzeń Ŝycia codziennego i snów, 
prawdziwych i na jawie. 

Tak więc nie chcę całkowicie zerwać z nazwą „ezoteryczna”, choć nadać jej 
nieco słabsze, bardziej odpowiadające rzeczywistości znaczenie. Nie jestem 
Ŝadną nawiedzoną ezoteryczką, nie wierzę we wszystko, o czym słyszę czy 
czytam; moje zainteresowanie teŜ nie zawsze jest jednakowo silne i stałe. A Ŝe, 
gdy ilość odcinków bloga dochodzi do 100, coraz trudniej się wśród nich 
obracać, sprawdzać co się napisało, a czego nie, dopilnować numeracji w swoim 
archiwum, postanowiłam jak wyŜej. Zwłaszcza, jak pisałam w odcinku 31 
”Czarny motyl” (http://www.taraka.pl/czarny_motyl ) wiele znaków 
wskazywało na konieczność pewnej transformacji. 

Wkraczam więc na trochę inną ścieŜkę, taką w której mniej zajmuję się sobą, 
więcej zaś jakością czasu, w którym zachodziły rozmaite wydarzenia i sama 
jestem ciekawa, co i czy coś z tego wyjdzie. 

komentarze 

autor: Boruta 2015-08-18 19:04:17 

Kasiu • to bardzo piękne i mądre co piszesz ... mam (mamy) to szczęście, Ŝe 
chcesz się z nami tym dzielić ... 

Pozdrawiam 
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2 
Depresja Wisielca 

Czyli koniunkcja Wenus z Plutonem w Rybach w opozycji do Marsa w Wadze 

Rozmawiałam ostatnio z kimś okresowo cierpiącym na depresję i leczącym 
się z niej, kto właśnie zamierzał jechać do kogoś innego, kogo właśnie dopadła 
depresja i kto leczył się dość okazjonalnie, nie biorąc stale leków, a jedynie od 
przypadku do przypadku, aby pomóc mu, takŜe przyjąć pewne rzeczy do 
wiadomości i rozwikłać pewne problemy. Mówiliśmy teŜ o kimś bliskim tej 
osobie, kto takŜe ostatnio cierpiał na depresję. Ja teŜ doszłam do przekonania, Ŝe 
miałam takie epizody w Ŝyciu (doliczyłam się trzech), choć nie potrafiłam 
określić jak to się stało, Ŝe bez leczenia (nie było wówczas takiej jednostki 
chorobowej, a nawet gdyby była, dla kaŜdej względnie przytomnej osoby w 
PRL oczywistym było, Ŝe kontakt z psychiatrą piętnował na całe Ŝycie ) 
wyszłam z niej. Co więcej, nie potrafiłam powiedzieć, jak z niej wyszłam w 
dwóch pierwszych przypadkach. W trzecim rozpracowałam sytuację 
intelektualnie, sięgnęłam do swojej podświadomości, a to, co zobaczyłam, było 
samo w sobie tak ciekawe i nieoczekiwane, Ŝe jakoś mi to pomogło poszybować 
w rejony oddalone od zobojętnienia i Ŝyciowego bezwładu. W pierwszych 
dwóch depresja po prostu sama się skończyła. 

Zapytałam więc rozmówcy, wyrosłego i wychowanego na styku 
czasów tamtych i tych,— dlaczego — jak mu się wydaje — bez diagnozy i 
leczenia ludzie wychodzili wówczas z depresji? Co im pomagało? MoŜe gdyby 
tę rzecz zastosować dziś, jako na przykład wspomaganie leczenia 
farmakologicznego, byłoby ono skuteczniejsze i pozwoliło przynajmniej 
zmniejszyć ilość leków, w końcu nie obojętnych dla zdrowia. 

Odpowiedź była taka: Tamte czasy wprawdzie bardziej krępowały 
człowieka, ale jednocześnie trzymały go twardo w pewnych koleinach, osadzały 
w realiach i moŜliwościach, wśród społeczeństwa w rodzaju opisanego w 
odcinku bloga „Sąsiadki przychodziły do domów”: 
http://www.taraka.pl/sasiadki_przychodzily_do_domow teraz, gdy mamy więcej 
wolności, wszystko się rozprzęgło, oczekiwania z moŜliwościami, idee z 
realiami i tak dalej. 

Rozmawiając o tym przypomniałam sobie pewną dziewczynę, znajomą z 
pracy, której czyn na długo utkwił w mojej pamięci i dopiero dzięki 
wspomnianej rozmowie oceniłam go jako swoisty sposób na depresję. Oto 
skrócona historia Jo, której depresja ujawniła się pewnego wieczora, gdy 
przyjmowała z męŜem gości. 

Jo była specjalistą, kierownikiem działu z wyŜszym wykształceniem, 
bezdzietną męŜatką zbliŜającą się do czterdziestki. W jej dziale pracowało 
dwóch młodych chłopców z wykształceniem średnim, przyuczających się do 
pracy, na stanowiskach tzw. młodszego referenta. 
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Pewnego dnia, spółka, w której Jo pracowała urządzała waŜną konferencję 
z jej dziedziny pracy, dlatego teŜ Jo była silnie zaangaŜowana w merytoryczną 
część przygotowań. Kiedy przyszedł jednak ów dzień i Jo szykowała się do 
wygłoszenia referatu od którego miała się rozpocząć dyskusja okazało się, Ŝe do 
pracy nie przyszła sekretarka prezesa, która miała organizować kawę, ciasteczka 
i napoje. Ktoś miał tym się zająć i prezes wyznaczył Jo, jako kobietę, poniewaŜ 
w spółce pracowali prawie sami męŜczyźni. Referat Jo miał odczytać jej 
pracownik, jeden z młodszych referentów, bowiem zdaniem prezesa nie 
wypadało, Ŝeby męŜczyzna podawał kawę (to działo się w latach 
osiemdziesiątych w instytucji o wyraźnie męskim profilu branŜowym). Jo jakoś 
to przetrzymała, ale kiedy obrady się skończyły i zebrała brudne naczynia do 
pozmywania, coś w niej pękło. Nastąpiła mała pyskówka z prezesem i straciła 
pracę. 

Wskutek tego wcześniej wróciła z pracy do domu, zastając rodzonego 
męŜa w małŜeńskim łóŜku z jakąś dziewczyniną. W dodatku mąŜ nie przejawiał 
Ŝadnych oznak zaŜenowania, twierdząc , Ŝe był to nic nie znaczący epizod. 

Wieczorem spodziewali się wizyty znajomych, a właściwie znajomych 
męŜa, który do tego kontaktu przywiązywał duŜą wagę. Człowiek ten był 
właścicielem świetnie prosperującej polonijnej firmy i mąŜ Jo, nie pracujący i 
właśnie robiący doktorat, miał nadzieję znaleźć tam zatrudnienie. 

Jo przygotowała eleganckie przyjątko, ładnie się ubrała i zasiadła z gośćmi 
do stołu. Miała nadzieję, Ŝe oderwie myśli od swoich niepowodzeń w tym dniu. 
A oto co zdarzyło się potem: 

„Zwróciła uwagę na Ŝonę przyjaciela męŜa. Źle wyglądała, poruszała się 
sztywno i włosy jej były po prostu tłuste i brudne, a oczy podsiniałe. Wyraźnie 
brakowało jej Ŝycia mimo modnej sukienki i drogiej biŜuterii. Oczywiście nie 
spytałaby jej o to, gdyby rozmowa nie zeszła na temat kobiet i kosmetyków. MąŜ 
znajomej robił jej wyrzuty, Ŝe zbyt wiele wydaje pieniędzy na kosmetyki i 
rozmaite fiu bździu i w związku z tym musiał jej zabrać kartę kredytową. MąŜ Jo 
wyraził uznanie przyjacielowi, Ŝe wcześniej pomyślał o przeprowadzeniu 
rozdzielności majątkowej z Ŝoną, sam jednak zaznaczył, Ŝe w jego przypadku nie 
ma to najmniejszego sensu, bo u nich, to Jo pracuje, a on robi doktorat. 

– Wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą – oświadczył mając 
zapewne na myśli, Ŝe jego przemyślane decyzje są w danym momencie 
najbardziej racjonalne. Reklamy telewizyjne, zdaniem Jo, zawsze oddawały 
emocje małych człowieczków i obnaŜały ich płaskość i wredność. Na wzór i 
podobieństwo. 

Jo udała, Ŝe nie słyszy i zwróciła się jak najbardziej konwencjonalnie do 
kobiety. Miała dość własnych zmartwień, Ŝeby przejmować się cudzymi: 

– A jak pani zdrowie? 
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Jakby nie wiedziała, o co spytać. Tamta zaczęła się Ŝalić, Ŝe wysiada jej 
kręgosłup i Ŝe miała zamówionych kilka zabiegów u kręgarza, podobno 
znakomitego, ale gdy miało juŜ dojść do ich finalizacji, mąŜ zabrał jej kartę. 

– Och, ona jak nie szminki i ciuchy, to chodzi do wróŜek i kręgarzy albo 
innych naciągaczy. A juŜ szczytem wszystkiego jest, Ŝe adoptuje, tak się to 
modnie ostatnio nazywa, jakieś parszywe psy. Wyobraźcie sobie, Ŝe dorwała się 
do komputera syna i weszła na taką stronę, gdzie twierdzili, Ŝe mają sposób na 
wszystkie Ŝyciowe zmartwienia. Trzeba gromadzić podobno dobrą energię, a 
najlepiej przez dobre uczynki. Podobno jest takie niedofinansowane schronisko 
dla psów i wystarczy przekazać im datek, powtarzając jednocześnie w myśli, Ŝe 
chciałoby się osiągnąć to i to, i dobra energia zgromadzona w ciałach tych 
bezdomnych psów, moŜe zdziałać cuda. Płynie po prostu jak strumień forsy! 
Takie placebo dla starzejących się paniuś, które nie wiedzą, co robić z 
męŜowską kasą. Bo nie z własną, o nie! Przed wojną podobno dawano na 
głodujące sieroty, małych biednych Murzynków, teraz wszystko schodzi na psy, 
więc dają na psy. Adoptują je, hehe. Niestety, moja paniusia nie ma własnych 
dochodów, nie zarabia, pieści się, narzeka, Ŝe choruje na kręgosłup, ale lekarze 
nic takiego nie stwierdzili. Z nudów tak jęczy, mówię wam. Kupiłem jej saunę z 
masaŜem i specjalne łóŜko na kręgosłup, nie macie pojęcia ile to kosztowało, 
majątek cały i nic. A ona jeszcze myśli, Ŝe forsa rodzi się na drzewach i 
wspomaga jakieś parszywe psy... 

MąŜ towarzyszył ze zrozumieniem narzekaniom znajomego, a Jo po 
cichutku wyszła na balkon. Mieszkali na pierwszym piętrze, nad ruchliwą ulicą i 
chodnikiem. Późnym popołudniem stały tu sznury samochodów, poniewaŜ na 
innej, równoległej trasie, budowano juŜ trzeci rok wiadukt. Od czasu do czasu 
zdenerwowani kierowcy trąbili. Na chodniku parkowały samochody, w jednym z 
nich włączył się właśnie alarm. Wył i wył, głośno i bez powodu. Słowa 
przyjaciela męŜa o psach, kręgarzach, wróŜkach, kosmetykach i karcie 
kredytowej, przeplatały się w umyśle Jo z wyciem klaksonu i piosenką z 
pobliskiego baru piwnego. 

Jo z wysokości balkonu widziała chodnik z mrowiem ludzi, ze światłami 
samochodów, odbitymi w jezdni i podjęła decyzję. To nie było jej miejsce. Jej 
drzwi nie były ozdobne i były ciemne jak noc. Jej mogliby zagrać Lacrimosę 
albo inną Ŝałobną pieśń na trąbce nad grobem. Zawsze jakieś piosenki Ŝałobne 
były rozpięte, jak skrzydła nietoperza nad Ŝyciem kaŜdej kobiety. 

Jo kiedyś, jeszcze w szkole, trenowała gimnastykę. Wiedziała, Ŝe wytrwa 
godzinę albo dwie. Ją teŜ bolał kręgosłup, więc moŜe naleŜy odliczyć z 
piętnaście minut na ten ból, który w końcu ją pokona. Jej chłodny i w tej chwili 
analitycznie nastawiony umysł, pragnął odgadnąć, kiedy mąŜ i jego przyjaciel, 
biznesmen, zorientują się, Ŝe jej nie ma. I zaczną jej szukać. ChociaŜ Jo nie było  
juŜ od dawna. MoŜliwe, Ŝe jej słońce zapaliło się i zgasło w chwili, gdy ostatnia 
brudna filiŜanka z tacy została pozostawiona bez zmycia. 



 15

Weszła na poręcz balkonu i zawiesiła się na rękach po drugiej jego stronie. 
Potem, stopniowo, przesuwając spocone ręce po kowalskich wygibasach, które 
kiedyś wydawały się jej szczytem piękna, opuściła się tak, Ŝeby zawisnąć 
uczepiona betonowego podestu balkonu. śałowała, Ŝe nie pomyślała o 
posypaniu dłoni mąką kartoflaną albo jakimś pudrem. CóŜ, w przeciwieństwie 
do Ŝony biznesmena nie miała w domu nadmiaru kosmetyków. Na chodnik 
wyszedł właściciel samochodu, którego popsuty alarm denerwował wszystkich 
mieszkańców... I to on spojrzał w górę, nie wiadomo czemu. Prosto w oczy Jo. 

StraŜacy rozsunęli drabinę i zdjęli Jo z balkonu, ale widząc, Ŝe słabo 
kontaktuje, udali się do mieszkania, gdzie dwóch panów w najlepsze 
dyskutowało przy drogim alkoholu, a obecna w pokoju kobieta bliska była 
płaczu. śadne z nich nie miało pojęcia, Ŝe Jo jest gdzieś indziej, a nie w klopie 
na przykład. Po Jo przyjechała karetka, zanim jednak przekazano ją załodze, 
dziewczyna siedziała w szoferce straŜackiego wozu wpatrując się w rozmyte 
światła jadących samochodów, odbite w metalowej, wypolerowanej płytce. 
Któryś ze straŜaków przyniósł jej zgubiony pantofel, ale nie załoŜyła go na nogę 
tylko odruchowo schowała do kieszeni Ŝakietu. W powietrzu narastała wilgoć i 
wkrótce zaczął siąpić drobny deszczyk. Odbite światła coraz bardziej 
rozmazywały się. Jo sądziła, Ŝe jeśli trafią po drodze na specjalnie usytuowaną 
względem wozu straŜackiego kałuŜę, światła mogą zastąpić szkło powiększające 
i rozwaŜania te tak ją zajęły, Ŝe dopiero za którymś razem zareagowała na słowa 
męŜa, podsuwającego jej do podpisania upowaŜnienie do odbioru w firmie jej 
pensji. Pewnie pójdzie na zwolnienie, za co więc zapłacą rachunki, jak nie 
podpisze? Tak rozumował mąŜ i było to słuszne, i ze wszech miar właściwe, Ŝe 
myślał za nią o wszystkim.” 

W szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła Jo, tłumaczyła lekarzowi, 
Ŝe chciała zwrócić uwagę wszystkich na siebie, poniewaŜ zaczęła wątpić czy w 
ogóle istnieje. Wypuszczono ją po kilku dniach z niezbyt długim zwolnieniem 
na druku L-4 i musiała Ŝyć dalej. Przeprosić szefa, Ŝeby cofnął wypowiedzenie, 
pogodzić się z męŜem i tak dalej. 
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komentarze 

autor: sceptyk (Radek)2015-08-18 21:50:51 

Z tą depresją kiedyś to róŜnie bywało. Jedni radzili sobie sami, a inni nie, i 
Ŝyli z nią lub nie Ŝyli, jeśli nie wytrzymywali. Tłumaczono to na róŜne 
sposoby, faktycznie terminu depresja uŜywano rzadko. Na depresję 
chorowali Leśmian, Schulz, Witkacy, Białoszewski. Chorobę afektywną 
dwubiegunową (czyli naprzemienną depresję i manię), zdiagnozowaną, miał 
Herbert. Sam znam czy znałem jedną osobę, która, jestem pewien, chorowała 
na depresję, zanim nie pokonały jej dwa zawały. Dziś jest inaczej, dziś są 
fora poświęcone depresji, nerwicy, lękom. Dziś zachęca się do mówienia i 
zdejmuje odium ze schorzeń psychicznych. To prawda. Pamiętajmy teŜ, Ŝe 
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przy wszystkich wadach dawnych czasów, czasów PRL-u, dla wielu ludzi 
były one jednak stabilniejsze.   
Były teŜ zupełnie inne leki, których się bano, bo strasznie otępiały. Robiły z 
człowieka roślinę. 

A w powyŜszej opowieści dziwi mnie karta kredytowa i inne akcesoria, jak 
komputer, i to syna, w latach osiemdziesiątych. Pamiętam, Ŝe z telefonami 
(stacjonarnymi, oczywiście), były niemałe problemy. Ale ja z małego miasta 
jestem.  

autor: Katarzyna Urbanowicz2015-08-19 07:42:53 

Spostrzegawczy jesteś  Masz rację z komputerem i kartą. Historia jest 
prawdziwa, z lat osiemdziesiątych. Wykorzystałam ją gdy pisałam 
opowiadanie i potrzebowałam takiej historii kogoś, kto trafił do szpitala 
psychiatrycznego. Wstawiłam fragment tego opowiadania (od słów : zwróciła 
uwagę) i moim błędem jest, Ŝe tego nie zaznaczyłam inaczej niŜ 
cudzysłowem. Wstawiłam tekst z opowiadania trochę z lenistwa, nie chciało 
mi się opisywać drugi raz czegoś co juŜ opisywałam. Oczywiście takŜe 
rozmowa gości (choć autentyczna) pochodzi z innych czasów i innych 
wydarzeń. 
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3. 

Wicher dmie 
czyli KsięŜyc w Raku 

 
Wicher dmie, doniczki z ziołami fruwają po balkonie, a w ludziach budzą 

się demony (podobno). Mój wewnętrzny demon mówi mi to, co mówi 
wszystkim: dlaczego ja? Dlaczego na mnie padło? Czy odczuwając ból świata 
ściągnęłam na siebie fizyczny ból? Czy empatię, o którą wcale nie prosiłam, 
muszę okupić własnym fizycznym bólem? 

W snach biegam po wzgórzach, ale nijak nie mogę zakupić w Ŝadnym 
spoŜywczaku jedzenia. Nawet gdy jestem sennie szczęśliwa, sprzedawcy mnie 
olewają, a w ostatnim śnie orzekli arbitralnie, Ŝe mnie lekcewaŜą. Jednak nie 
budzę się głodna, raczej zadowolona z tego biegu bez bólu po wzgórzach i z 
towarzyszącego mi biegacza. 

Ale nie zawsze tak było. Jako młoda dziewczyna czułam się zbuntowana, 
odrzucona i upokarzana przez wszystkich. Nie przytrafiło mi się na szczęście nic 
podobnego, jak pewnemu chłopcu (przemienionemu w opowiadaniu w 
dziewczynę), znanemu mi osobiście. Nie mogę oprzeć się podejrzeniu, Ŝe 
owych kilka dni zmieniło Ŝycie nastolatka w prawdziwe piekło i doprowadziło 
go tam, gdzie dzisiaj jest (nie jest to miłe miejsce, bynajmniej). Pewnego dnia, 
kilkanaście lat temu zadzwonił do moich drzwi i gdyby nie powiedział mi, kim 
jest, bałabym się tego człowieka wpuścić do mojego domu. Jednak pod 
strachem ale i wewnętrznym przymusem, wpuściłam go (jest kuzynem męŜa), 
porozmawiałam, dałam obiad i napoje, przenocowałam ale odmówiłam 
poŜyczenia magnetofonu z taśmami i odetchnęłam, gdy wyszedł. Bałam się tego 
zła, które weszło z nim, tego oddechu wściekłości i beznadziei, ale jednocześnie 
pamiętałam go jako ładnego chłopca, którego miłość do ojca (zwyczajnego 
sportowego nauczyciela i trenera, dyrygenta dzieciaków w wojskowym stylu, 
bez chęci wnikania w ich osobowość), ukrywana i nie okazywana, została 
zniszczona i sponiewierana. Nigdy nie sądziłam, Ŝe miłość moŜe mieć taką 
niszczącą siłę i to miłość wrodzona, do rodziców, a nie nabyta do kogoś 
poznanego i pokochanego na nowo. Posłuchajcie więc zatem historii 
prawdziwej (choć na potrzeby opowiadania chłopca zmienionego w dziewczynę 
i uzupełnionej w drobne szczególiki, zmyślone, lub zaczerpnięte z innych 
historii). 

„Anka wróciła ze szkoły i pierwsze, co zauwaŜyła, to były kluczyki od 
samochodu ojca, leŜące na stole. Powinien być w pracy, matka teŜ powinna być 
w pracy. Oboje byli nauczycielami WF, a dzisiaj odbywała się gminna 
spartakiada. Podobno zaszczycić ją miał nawet biskup. Ojciec powinien stać na 
mecie ze stoperem w ręku, a matka przewodzić dziewczynom nieudolnie 
naśladującym zagraniczne czirliderki. Anka miała swoje zdanie o takich 
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gówniarach w krótkich spódniczkach, machających postrzępionymi szmatkami 
na nadgarstkach, ale gdyby swoją opinię wyraziła rodzicom, zapewne 
skończyłoby się to, jak zawsze, laniem. Starzy nie rozumieli, Ŝe takie dziewczyny, 
zagrzewające zawodników, w Polsce nie zagrzewały Ŝadnych zawodników, tylko 
starszych obleśnych panów, kto wie, czy nie samego biskupa nawet. Nie znosiła 
wysiłku fizycznego, sportu, meczy i smrodu spoconych ciał. Dlatego nie pojawiła 
się na uroczystości, ufna w to, Ŝe w zamieszaniu jej braku nikt nie zauwaŜy. 

Myśląc o biskupie, Anka poczuła się nagle, jakby popełniła 
świętokradztwo. Była dobrą dziewczyną, chodziła do kościoła, szanowała 
starszych, a zwłaszcza rodziców, tylko czasem coś jej odbijało. Patrzyła 
wówczas na ludzi w taki sposób, jakby wyrósł jej jakiś nieludzki narząd, jakaś 
spotworniała część ciała, stworzona do odbierania niezrozumiałych dla nikogo 
sygnałów, jakiś czterdziesty dziewiąty (bo szósty to za mało!) zmysł, kaŜący 
widzieć w ludziach wszystko to, czego normalny człowiek nie dostrzegał i nie 
miał potrzeby dostrzegać. Ale Anka była dobrą dziewczyną i chciała czynić 
wokół siebie tylko i wyłącznie dobro (dobro czyń cały dzień!), tylko coś jej nie 
dawało. Wszystko, co pomyślała i wprowadziła w czyn, obracało się 
niepostrzeŜenie w zło i Anka nigdy nie mogła dociec, dlaczego. 

Zobaczywszy kluczyki od samochodu na stole pomyślała, Ŝe ojciec spieszył 
się na zawody tak, Ŝe nie zdąŜył zaparkować. Istotnie, samochód stał przed 
otwartymi drzwiami blaszanego garaŜu, niedawno kupionego przez tatę za 
trzynastkę. W dodatku w tym pośpiechu nawet nie zamknął drzwi i kaŜdy głupi 
mógł tam wejść i coś ukraść, na przykład opony zimowe, czy zapasowy 
akumulator albo jakieś narzędzia, choćby piłę łańcuchową, lub heblarkę, 
przechowywane w garaŜu. 

Anka z rodzicami nie mieszkała w domu jednorodzinnym, ogrodzonym 
płotem, a w czteropiętrowym bloku bez windy o trzech klatkach, a na kaŜdej 
klatce mieszkała rodzina meneli, potencjalnych złodziei. Czy któryś z nich 
doceniłby cięŜką pracę taty i zaniechał z tego powodu kradzieŜy? Trzeba temu 
zapobiec, jak najszybciej. 

Anka chwyciła kluczyki i zbiegła po schodach. Od przyszłego tygodnia 
miała uczęszczać na kurs na prawo jazdy, choć prawo jazdy juŜ oczywiście 
miała. Kiedy weszły w Ŝycie zmienione przepisy, korzystając ze swoich 
znajomości, bo egzaminatorzy byli ich dawnymi uczniami, rodzice załatwili 
Ance egzamin na prawo jazdy za niewielką tylko opłatę, teraz zaś dziewczyna 
miała spokojnie chodzić na kurs, Ŝeby nauczyć się jeździć. Zresztą takŜe miał 
trochę ją poduczyć tata. Miała więc prawo jazdy i jak najbardziej czuła się 
uprawniona do prowadzenia samochodu. Nie za bardzo mogła tylko zgrać gaz 
ze sprzęgłem, choć teoretycznie wiedziała, Ŝe jak jedno ma wcisnąć, to drugie 
puścić, ale silnik stale jej gasł. Jednak zawzięła się. I za którymś razem wyszło. 
Tylko, Ŝe ruszyła za szybko. Całkiem niezrozumiale jednak było to, Ŝe nie trafiła 
w drzwi garaŜu i uszkodziła błotnik, a co gorsza, zawaliła jedną ścianę 
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blaszaka. Tak więc nie zamknęła samochodu w garaŜu i nie zamknęła garaŜu, bo 
juŜ nie nadawał się do zamknięcia i w dodatku uszkodziła mienie zdobyte cięŜką 
krwawicą ojca. Zaszlochała głośno, ale gdy zobaczyła, Ŝe jakiś menelski 
dzieciak śmieje się z niej, natychmiast uciekła. Jeszcze miała nadzieję, Ŝe 
przestępstwo się nie wyda, połoŜyła więc kluczyki z powrotem na stole i 
wstawiła na gaz garnek z bigosem na kolację.” 

Niestety, nie był to koniec złych doświadczeń. 

Ojciec Anki tymczasem przebywał na OIOM-ie. Zasłabł nagle w czasie 
rozgrzewki, gdy zezłościł go taki Karolek, świetny sprinter, bodajŜe najlepszy w 
całej szkole, ale knypel złośliwy i nieodpowiedzialny. Wszyscy z Karolkiem 
wiązali nadzieje na sukces szkoły, a tymczasem Karolek się spóźniał. Biegaczy 
juŜ ustawiano na bieŜni, a Karolka wciąŜ nie było. Nauczyciel, z pozostałą 
grupą sportowców z ich szkoły, robił rozgrzewkę, co chwilę jednak oglądał się, 
szukając wzrokiem Karolka. Gdy ten wreszcie pojawił się, oświadczył, Ŝe 
zapomniał stroju i będzie biegał tak, jak jest. Nawet nie miał na sobie koszulki 
szkolnej druŜyny. W dodatku powiedział to tak nonszalancko, jakby robił łaskę, 
Ŝe startuje w zawodach. Ojciec Anki wściekł się, sczerwieniał na twarzy; chciał 
coś wrzasnąć do Karolka i poczuł nagle, Ŝe mu słabo. Usiadł na ławce przejęty 
nagłym strachem; przypomniał sobie wszystkie te mocne postanowienia, Ŝe rzuci 
palenie i swój brak silnej woli, wszystkie swoje obawy o zdrowie, śmierć ojca 
dochodzącego w chwili zgonu do wieku syna i wynik zawodów oraz cały 
nieszczęsny Karolek, przestały go interesować. Do domu miał blisko, przeszedł 
więc te parę kroków trzymając się za gardło, wyprowadził samochód z garaŜu z 
zamiarem pojechania do lekarza i wyszedł, aby go zamknąć, gdy słabość nie 
pozwoliła mu postąpić nawet kroku dalej. LeŜącego na ziemi zauwaŜył sąsiad i 
tak trafił do szpitala. Sąsiad zawiadomił takŜe matkę Anki, która wróciła do 
domu odnosząc kluczyki, zatrzymane przez sąsiada i biorąc męŜowską 
ksiąŜeczkę ubezpieczeniową. Musiała się zwijać, zawodnicy męŜa zostali bez 
opieki, nie mówiąc o jej czirliderkach, trzeba było ich wszystkich jakoś 
doprowadzić do finału zawodów. 

O tym wszystkim Anka dowiedziała się dopiero wieczorem. Wiedziała juŜ, 
Ŝe ojciec miał zawał, Ŝe cudem go odratowali, a gdy matka zorientowała się, Ŝe 
w dodatku córka rozbiła samochód i uszkodziła garaŜ, porzuciła swoje 
dotychczasowe opanowanie i zaczęła spazmować. 

– Jak ja mu powiem, Ŝe samochód rozbity! Jeszcze rat nie spłaciliśmy! I nie 
kupiliśmy auto-casco. Jak się dowie, moŜe umrzeć! Lekarz mówił, Ŝe nie wolno 
go denerwować, jak ja mu teraz powiem.... – i tak dalej, i tak dalej, jak to starzy 
potrafią mędzić. 

Zamiast powiedzieć córce, co i jak teraz trzeba zrobić, traciła czas na 
krzyki i płacze. Anka nigdy w Ŝyciu, no moŜe poza wczesnym dzieciństwem, nie 
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płakała. Tata ją oduczył, dostawała dodatkowe pasy za płakanie, więc wiedziała 
Ŝe jest złe i niepotrzebne. Ciekawe tylko, Ŝe matki płakać nie oduczył! 

NiezaleŜnie od tego, co Anka myślała o szlochach matki, wiedziała choć 
tyle o zawałach, Ŝe skutki jej postępku mogą być tragiczne. Niejaka Brok w 
tysiącznym którymś odcinku serialu wykorzystała fakt, Ŝe ludzi po zawale nie 
wolno denerwować i celowo zdenerwowała Ŝonę męŜczyzny, którego sobie 
upatrzyła, pisząc do niej list informujący, Ŝe mąŜ ma kochankę w postaci jej, tej 
wypindrzonej Brok. Skalkulowała prawidłowo. Nieszczęsna kobieta na łóŜku 
szpitalnym pod tlenem i w ogóle, obstawiona jakimiś aparatami, przeczytała ten 
list i jej zielona krzywa Ŝycia na ekranie zrobiła się najpierw zygzakowata, bez 
ładu i składu, jak na filmach o trzęsieniu ziemi, a potem całkiem prosta. Nie 
ulegało wątpliwości, Ŝe gdy tata dowie się o jej przestępstwie, natychmiast 
umrze. MoŜe nie zdąŜy jej spuścić lania, ale to wcale Anki nie pocieszało. W 
końcu kochała ojca i nie była taka wredna jak ta Brok. 

Poszła z matką odwiedzić ojca, ale na szczęście na OIOM nie wpuszczali. 
Potem wszystko zaczęło się powoli uspokajać. Przyszło kilku uczniów taty i na 
nowo ustawili ściankę garaŜu, wyklepawszy ją przedtem młotkiem, matka 
zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela podając, Ŝe mąŜ zasłabł przy samochodzie i 
ktoś próbował go ukraść, korzystając z tego, Ŝe jest otwarty. Miała nadzieję, Ŝe 
ten numer przejdzie i dostaną odszkodowanie z obowiązkowego. Znajomy 
policjant zrobił protokół, załączyli poświadczenie z izby przyjęć szpitala, ale 
zarówno matka, jak i Anka, zdawały sobie sprawę, Ŝe ojca nie okłamią. Nie 
umiałyby mu spojrzeć w oczy i kłamać. Obie miały tylko nadzieję, Ŝe jak 
najdłuŜej uda się im ukrywać przed nim wypadek. 

– Czy ojciec umrze, gdy się dowie? – to pytanie kołatało w głowie Anki 
dniem i nocą, jako niechciany przerywnik wszystkich czynności Ŝyciowych. Czy 
jadła, czy sprzątała, czy odrabiała lekcje, nie mogła się od niego uwolnić. 

Po trzech tygodniach przez okno zobaczyła ojca, wychodzącego przy 
pomocy matki z taksówki i wiedziała, Ŝe juŜ za chwilę uzyska na nie odpowiedź. 
Miała jeszcze przed sobą parę minut oczekiwania, bo rodzice musieli wspiąć się 
na trzecie piętro. Przed oczami zobaczyła sceny z pogrzebu taty, całą szkołę 
zgromadzoną na cmentarzu; wszyscy w mundurkach, grono pedagogiczne, tłumy 
taty krewnych i znajomych. Płaczącą mamę w czarnym welonie i niemodnym 
toczku, nieco juŜ nadjedzonym przez mole, schowanym w otoczeniu kulek 
antymolowych w głębi szafy, uŜywanym na okazje pogrzebów w rodzinie. Siebie 
w ciemnym płaszczyku, stojącą nieco na uboczu. Wszyscy na nią patrzą i 
komentują. Na ogół na pogrzebach opowiadają sobie, który wieniec od kogo, kto 
poŜałował na kwiaty, kto nie dopilnował napisu na szarfie, w którym znalazł się 
błąd ortograficzny i takie tam detale. Teraz będą mieli inny temat. Oto stoi ta, 
która zabiła ojca, bo rozwaliła jego ukochany samochód. I nikt palcem nie 
wskaŜe na Karolka, który wywołał u taty zawał, a przecieŜ gdyby tata nie był po 
zawale, moŜe nie przejąłby się tak samochodem, zwłaszcza, Ŝe matka sprytnie 
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nakręciła i pewnie dostaną odszkodowanie. A garaŜ nie samochód, wyklepany 
nie traci na wartości. Gdyby tata był zdrowy, skończyłoby się moŜe tylko na 
laniu. A moŜe by ją matka wybroniła, kto wie? 

Oczekiwanie skończyło się. Nadszedł czas wyroku. Ojciec zadyszany i 
słaby, podpierany przez matkę, stanął w drzwiach. Nie zdąŜył na dobre wejść do 
pokoju, gdy Anka z głębi zrozpaczonego serca krzyknęła: 

– Nienawidzę cię, nienawidzę cię jak nikogo w świecie! Szkoda, Ŝe nie 
umarłeś w tym szpitalu, bo byłoby juŜ po wszystkim; juŜ i pogrzeb miałybyśmy z 
głowy!  Trochę byśmy popłakali i miałabym juŜ spokój!” 

Ta historia, niestety, prawdziwa, miała ciąg dalszy. 

„Ankę najpierw wysłano do psychologa. Pan zadawał pytania z 
formularza, na które Anka odpowiadała, jej zdaniem, przekornie. Nie sądziła, 
Ŝeby ktoś miał prawo pytać ją na przykład o miłość do rodziców. PoniewaŜ 
nikomu takiego prawa nie dała, odpowiadała, Ŝe ich nienawidzi i chętnie 
widziałaby ich śmierć. UwaŜała, Ŝe skoro raz coś takiego powiedziała, musi być 
konsekwentna. Ludzie dojrzali są konsekwentni w swoim postępowaniu. W 
testach inteligencji takŜe wypadła słabo. Kazali porównywać jej jakieś figury i 
dobierać do nich kolejną, rzekomo pasującą. Anka bardzo się męczyła nad tymi 
figurami. W jednym zestawie zauwaŜyła, Ŝe pusta przestrzeń u góry rysunku 
przesuwa się w kierunku zgodnym z ruchami wskazówek zegara i stosownie do 
tego dobrała brakujący element, podczas gdy podobno miała się przesuwać 
jakaś kreska w środku rysunku, na którą nie zwróciła uwagi. W kolejnym teŜ jej 
się nie poszczęściło, szukała rozwiązań zbyt skomplikowanych, zamiast patrzeć 
na proste, a potem po prostu odechciało się jej rozwiązywać te testy. 

– I tak wszyscy w szkole mówią, Ŝe jestem inteligentna tylko leniwa, więc 
zgadzam się z tym, jestem leniwa i nie chce się mi męczyć nad tymi głupotami. 
śeby coś z tego sensownego wynikło, to proszę bardzo – spierała się z panią 
psycholog – ale jeśli testy te są wyłącznie pani potrzebne, Ŝeby wyrobić sobie o 
mnie opinię, to mam pani opinię w nosie i nie mam zamiaru się męczyć. 

Pytana o to, co lubi najbardziej, odpowiadała, Ŝe zaszyć się w krzakach 
albo zbudować w lesie szałas i tam siedzieć. Nie, nic nie robić w tym szałasie, 
nie gotować na ognisku, nie przyglądać się przyrodzie czy obserwować drobne 
stworzenia, owady i ptaki, tylko sobie siedzieć. Matka koleŜanki, zarabiająca na 
bezrobotnego męŜa i córkę wróŜeniem, powiedziała jej kiedyś, Ŝe to przez jej 
urodzeniowy KsięŜyc w Raku, który kaŜe skrywać się głęboko przed światem w 
trudnych chwilach, ale Anka nie wierzyła jej, jak dotąd nie miała Ŝadnych 
trudnych chwil, a ksiądz przestrzegał przed wiarą we wróŜby. 

Konsultacja psychologa z rodzicami Anki uświadomiła im, Ŝe ich dziecko 
wymaga profesjonalnej pomocy. Matka z ojcem dyskutowali ze dwa dni tak 
usilnie nad tym, milknąc, gdy córka wchodziła do mieszkania, Ŝe tata nawet 
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zaczął palić, choć w szpitalu przysięgał, Ŝe rzuca. ZwycięŜył ich wspólny 
małŜeński pogląd, wyrabiany latami nauczycielskiego treningu, odbijający 
konieczność wspólnych poglądów rodziców wobec dzieci i zaufanie do 
profesjonalistów. 

– Sam nie będę trenował zawodnika, którego motywacji nie jestem w stanie 
zrozumieć, bo mogę mu więcej zaszkodzić niŜ pomóc – mówił ojciec mając na 
myśli przykład Karolka. – Czy ty rozumiesz nasze dziecko? – pytał raczej 
retorycznie matkę. – A skoro nie, to jak jesteśmy w stanie ukierunkować 
dziewczynę na dobrego człowieka i jednostkę poŜyteczną dla społeczeństwa? Jak 
wyrobimy w niej odpowiedzialność? To kobieta; będzie miała dzieci, rodzinę. 
Strach pomyśleć, co moŜe zrobić z tą swoją niefrasobliwością i przekorą, w 
dodatku przy tym psychopatycznym brakiem uczuć wyŜszych! 

– Tak, boję się odpowiedzialności za nią – wyszeptała matka. Nigdy nie 
wiadomo, co strzeli jej do głowy, jaki szalony pomysł zrealizuje. 

Anka chodziła jakiś czas do przychodni psychologicznej, ale kiedy pobiła 
się z dziewczynami z klasy, sprawa zaczęła być powaŜna. Wzięło się to stąd, Ŝe 
przychodnia mieściła się w części budynku, udostępnionej przez policję i patrząc 
z ulicy, nie moŜna było zgadnąć, gdzie wchodzący udaje się, bo interesanci 
rozdzielali się juŜ wewnątrz budynku. Poszło o to, Ŝe dziewczyny zaczęły 
dokuczać Ance, która rzekomo co tydzień melduje się na policji, co wyraźnie 
świadczy o tym, Ŝe rozbiła samochód ojca, poniewaŜ chciała go ukraść. 
Przypomniały, Ŝe w szkole ginęły z szatni pieniądze, a raz nawet odtwarzacz, 
moŜliwe więc, Ŝe za te kradzieŜe odpowiedzialna była takŜe Anka. Nazwały ją 
złodziejką, a tego Anka nie mogła darować. Tata uczył ją kiedyś rozmaitych 
chwytów i Anka z tej wiedzy skorzystała, uzyskując łatwą przewagę nad grupką 
złośliwych, ale mało zdecydowanych w walce koleŜanek. No ale taka agresja u 
dziewczyny była czymś wyjątkowo groźnym. Dyrektorka szkoły była wręcz 
zszokowana, gdy sprzątaczka pokazała jej podłogę w klasie, wyglądającą jak w 
filmie o morderstwie. Wszędzie pełno rozmazanej krwi, wprawdzie nie kałuŜe, 
ale i tak robiło wraŜenie. KtóŜ by pomyślał, Ŝe to tylko z jednego rozbitego nosa! 
To, Ŝe dziewczyny gryzą, czy wyrywają sobie włosy, było znanym objawem 
kobiecej strategii walki, ale Ŝeby walczyć tak, aby okrwawić pół podłogi! Takie 
coś moŜe zrobić tylko psychiczna!” 

Historia jest autentyczna, najwaŜniejsze realia teŜ, łącznie z psychologiem, 
którego gabinet mieścił się w Komendzie Policji. Chłopiec, który słuŜył za 
pierwowzór jednej z bohaterek mojej niedokończonej powieści o terrorystkach 
(podobnie jak Jo z poprzedniego odcinka — „Śpij Koteczku”) trafił do szpitala 
psychiatrycznego, skąd kilkakrotnie uciekał do rodziców, a ci konsekwentnie 
odstawiali go z powrotem, aŜ wreszcie uciekł do Warszawy. Tam na dworcu 
spotkał pewnego pana, który zaprosił go do domu i dał mu kurtkę oraz pozwolił 
mieszkać u siebie. Dzieciak napisał pocztówkę do rodziców, Ŝeby się nie 
martwili, a jej treść tak ich przeraziła, Ŝe przyjechali do nas ze swojego miasta i 
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w towarzystwie mojego męŜa udali się pod posiadany adres (gdzie mieszkało 
juŜ kilku podobnych chłopców) i zabrali stamtąd dzieciaka od ewidentnego 
pedofila. W pośpiechu nawet nie zwrócili mu inwestycji w kurtkę dzieciaka, ale 
człek był ustosunkowany, prestiŜowy adres i znane nazwisko, pełen luz w 
kontaktach z rodziną, dobrowolność, itp. — nijak z takim zadzierać. Zresztą o 
pedofilach w tamtych czasach się nie mówiło. Chłopiec więc wrócił do domu, 
do rodziców, a ci następnego dnia wysłali przekazem pieniądze za kurtkę i ... 
odwieźli go z powrotem do psychiatryka. 

Bohater tej historii oŜenił się z dziewczyną poznaną w szpitalu i 
popłynęli... Ostatni znany mi jego zawód, to kamieniarz-brukarz. A jego Ŝona 
trochę nakradła w moim mieszkaniu, gdy szykowałam szminki perłamutry dla 
męŜa na ruskim kontrakcie. W sklepach takie nie były dostępne, a dziewczynina 
widać nie mogła się zdecydować, które kolory będą najlepsze dla jej urody. Co 
ciekawsze, jego bliźniaczy brat skończył studia i został lekarzem psychiatrą. 
Zdaje mi się, Ŝe walczy ze stresem bojowym polskich Ŝołnierzy walczących w 
Afganistanie — co świadczy o tym, Ŝe nic w Ŝyciu człowieka nie jest 
przesądzone. Dlaczego wybrał taką specjalność, nie ośmieliłam się nigdy o to 
spytać. Nawet jednakowy horoskop bliźniaczy (jako matka bliźniąt studiowałam 
zagadnienie namiętnie) nie przesądza o tym, co zrobimy ze swoimi 
doświadczeniami. Choć niedawno podpowiedział mi ktoś, Ŝe róŜnica pół 
godziny w horoskopie urodzeniowym bliźniąt ( pielęgniarki zazwyczaj podają 
jedną godzinę, później urodzonego dziecka, czasem tylko odliczając z automatu 
10 minut na pierwszego bliźniaka) — to moŜe być nawet inny znak na 
ascendencie. 

 



 25

4. 
Matka rodzicielka rozładunkowa 

 

Jestem w rozterce. Niektórzy z moich czytelników czują się niepewnie, gdy 
mieszam fakty z fikcją. Myślę więc o tym, jak odróŜnić te obie sfery — moŜe 
kursywą lub odmiennym kolorem tekstu? Jeszcze się zastanowię. Tym razem 
jednak nie będzie fikcji, poniŜsza historia nie została wykorzystana w Ŝadnym 
tekście literackim, była zbyt banalna i mało widowiskowa. Ale utkwiła we mnie 
jak zadra. Mówi się o czymś takim, Ŝe jest to ujawnianie się archetypów w 
zwyczajnym, ludzkim Ŝyciu. Coś jak biblijna przypowieść bez religijnego 
kontekstu. 

Swego czasu pracowałam w przedsiębiorstwie transportowym o zasięgu 
wojewódzkim (gdy jeszcze województwo warszawskie było o wiele większe niŜ 
stołeczne dziś i miało 28 powiatów, takŜe większych bez porównania niŜ dziś), 
gdzie zajmowałam się zabezpieczeniem towarów w transporcie przed kradzieŜą 
i uszkodzeniem. Pół miesiąca spędzałam na kontrolach i szkoleniach w 
oddziałach, a z tego sporą część czasu na stacjach PKP, obserwując rozładunki 
wagonów i wyciągając wnioski z tego, co zobaczyłam. Jeszcze kilkakroć będę 
wspominała poznanych tam ludzi. Tylko jedną z tych osób wykorzystałam 
literacko, ale opowiem o niej innym razem. 

Na jednej ze stacji, bodajŜe w śurominie, poznałam niesamowitą kobietę. 
Kiedy zastanawiałam się jaki tytuł nadać opowieści o niej, trafiłam na stronę o 
motywach literackich postaci „matka” i znalazłam ich tam bez przesady 
kilkadziesiąt. Pramatka, matka cierpiąca, matka poświęcająca się, matka 
przeklęta, matka tragiczna, matka pośredniczka, matka zbrodniarka, matka nie 
rozumiejąca, autorytet, matka dumna, matka ojczyzna, matka bolejąca, matka 
spiskowców itp. itd. Takiej jednak, jaką spotkałam, nie odnalazłam, choć nawet 
jest matka księdza Popiełuszki i rozmaite odmiany Matki Boskiej. Nawet 
najbliŜsza kategoria spotkanej kobiety: matka poświęcająca się, dotyczyła kogoś 
całkiem innego: 

„MATKA — OSOBA GOTOWA NA NAJWIĘKSZE POŚWIĘCENIE 
DLA SWOJEGO DZIECKA: Przykładem takiej matki jest jedna z kobiet, które 
przychodzą do króla Salomona, by rozstrzygnął spór, jaki wiodą o dziecko. Obie 
bardzo chcą otrzymać niemowlę, ale prawdziwa matka woli się go raczej wyrzec 
i skazać siebie na ból i rozpacz, niŜ skazać swoje dziecko na śmierć. Dlatego, 
gdy Salomon oznajmia, Ŝe naleŜy przeciąć dziecko na pół i oddać kaŜdej z 
kobiet połowę dziecka, jego matka prosi, by tego nie czynił. Jest to postać 
stanowiąca archetyp miłości matczynej gotowej na kaŜde wyrzeczenie.” 

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_motyw%C3%B3w
_literackich_gimnazjum/148947-matka.html 
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Podobnie jak matka, zmuszona wychowywać dzieci w trudnych warunkach 
(wg Jerzego Krzysztonia „Wielbłąd na stepie”) czyli patriotyczna odmiana 
zapobiegliwej kobiety na stepach Kazachstanu. 

Czy jednak ta matka od Salomona zdobyła by się na to, co robiła owa 
wielodzietna kobieta w latach 70-tych, u schyłku PRL? Czy matka z 
Kazachstanu, nie mając wsparcia religii i patriotyzmu, trwałaby gromadząc 
suchary i cierpiąc bez towarzystwa męŜa choć pozostając mu wierna? (Z czego 
wynika iŜ był to główny problem jej egzystencji). śadna z tych rzeczy chyba nie 
była waŜna dla mojej bohaterki. 

Na początek trochę o realiach, które dla współczesnego młodego człowieka 
będą całkowicie egzotyczne, dlatego muszę poświęcić im nieco miejsca. 
Zwłaszcza, Ŝe odwołam się do nich jeszcze innym razem. Ich wymowa będzie 
teŜ przeczyć popularnemu twierdzeniu, Ŝe za PRL się leniuchowało, a nie 
pracowało (czy się stoi czy się leŜy...itp.) uroczyście więc potwierdzam, Ŝe nie 
jest to prawda powszechna, a zmyślenie albo wyjątki od reguły, rozdęte dla 
potrzeb politycznej interpretacji historii. Ja sama (choć umysłowa i wszyscy 
ludzie, których obserwowałam: umysłowi i fizyczni, w transporcie i 
budownictwie) cięŜko pracowali, nieraz ponad siły. Niekoniecznie świadomie; 
zazwyczaj było to powielanie dawnych wzorców rodzinnych i społecznych. 
Biedni w naszej historii zawsze cięŜko pracowali. Taki był ich los. Trochę to się 
rozjechało pod koniec epoki, ale to juŜ nie był PRL właściwie; statyczny, 
zorganizowany i nadzorowany. To było pogranicze dziejów. 

Na stację rozładunkową PKP podstawiano wagony do rozładunku w 
określonych godzinach – 3 lub 4 podstawienia dziennie. Najtrudniejsze do 
obsługi były tzw. podstawienia nocne; a juŜ, gdy rozładowywać naleŜało towary 
sypkie (węgiel, nawozy luzem na przykład nawozy fosforowe, wapno 
nawozowe itp — wszystko to, co dziś sprzedawane jest w workach, w tamtych 
czasach przewoŜono luzem), brakowało ludzi chętnych do rozładunku. 

Wyobraźmy sobie przez chwilę, jak wyglądała taka praca. Pod odkryty 
wagon podjeŜdŜały tzw. wywrotki. Stojący na wagonie ludzie szuflami 
przesypywali jego zawartość do wywrotek. W powietrzu unosił się pył, a gdy 
pracownicy mieli do czynienia na przykład z wapnem nawozowym, produktem 
Ŝrącym; pył osiadał na spoconej skórze i po kilku godzinach wyŜerał rany, 
widoczne dopiero rano, po skończeniu pracy. Wprawdzie robotnicy wycierali 
się często suchymi szmatami, ale nie zawsze to pomagało. Za ochronę mieli 
jedynie rękawice robocze i drelichy. śadnych maseczek, filtrów, Ŝadnych 
płynów neutralizujących, nic z tych rzeczy. Dostawali jedynie przydział mleka i 
wodę lub kawę zboŜową do picia. Zimą wydawano gorącą zupę z tzw. wkładką 
mięsną. 

Ja, spacerując nocą po stacji i notując czas pracy ekip oraz zabezpieczenia 
przeciwkradzieŜowe i kontrolując wypełnianie dokumentacji przez kolejarzy i 
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spedytorów (źródło największych przekrętów), rano musiałam zmieniać całą 
odzieŜ. I mnie zdarzyły się nadŜerki na twarzy od wapna. A przecieŜ nie 
pracowałam, tylko przechadzałam się. 

 
Trzeba było być bardzo zdeterminowanym, Ŝeby podejmować się takiej 

pracy, zwłaszcza nocą. Jednocześnie nie rozładowanie wagonu w terminie 6 
godzin skutkowało opłatą bardzo wysokich kar za przetrzymywanie wagonów, 
tzw. osiowym. Spedytorzy kierujący rozładunkiem stosowali więc rozmaite 
zachęty dla zwabienia pracowników do rozładunku. Czasami nawet wypłata 
pieniędzy od ręki, w środku nocy, nie wystarczała. Nieoficjalnie (ale za ogólną 
wiedzą i aprobatą) w kanciapie spedytora stały skrzynki (wówczas jeszcze 
wyłącznie drewniane, plastikowych nie było) z wódką, którą płacono pewnej 
kategorii straceńców, którzy nie mieli pieniędzy na alkohol, a jego potrzeba była 
tak przemoŜna, Ŝe równowaŜyła wszelkie przyszłe dolegliwości. 
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Wśród tych straceńców na jednej ze stacji pracował nocami za wódkę 

pewien człowiek, taki drobny pijaczek, chłop dobry, ale wpływowy. Miał Ŝonę i 
sześcioro dzieci i kobieta stale go męczyła, Ŝeby brał pieniądze, a nie wódkę. 
Przyszła kiedyś do spedytora prosząc go, Ŝeby płacił męŜowi pieniędzmi i on się 
zgodził. Jednak pijaczek znalazł na to sposób. Koledzy brali dla niego flaszkę, a 
on im zwracał gotówkę. Na to spedytor nie miał juŜ wpływu. W końcu kobieta 
zaczęła przychodzić z męŜem, aby go pilnować. Początkowo pojawiała się z 
kilkorgiem swoich pociech po to, by odebrać przynaleŜną mu wódkę i oddać 
butelkę w domu, nie chciała bowiem, by leŜał gdzieś zapity między stacją, a 
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domem. Spedytor chętnie dawał jej alkohol męŜa, miał bowiem gwarancję, Ŝe 
delikwent wytrwa do końca pracy. 

Tu muszę wspomnieć o ówczesnym systemie pracy. Wagon do rozładunku 
otrzymywała grupa: czterech lub sześciu ludzi, w zaleŜności od pracochłonności 
i wielkości wagonu (dwuosiowego lub czteroosiowego). Wypłatę (w alkoholu 
lub gotówce) otrzymywała grupa i spedytor nie miał nic do podziału zarobku 
wewnątrz zespołu. To, Ŝe Ŝona odbierała przydział męŜa, nie wszystkim się 
podobało, naturalną więc koleją rzeczy nie kaŜdy zespół chciał mieć tego 
człowieka w składzie. 

Tymczasem ona zabierała ze sobą wszystkie swoje dzieci, najmłodsze z 
wózkiem, koce, termos z ciepłym piciem dla niemowlaka i herbatą dla reszty, i 
tak, siadując na trawiastym nasypie ponad rampą, nie spuszczała oka ze swojego 
starego. Czasami nawet przez całą noc. Któregoś razu zgadała się ze spedytorem 
i postanowiła pracować z męŜem i dwojgiem najstarszych synów. Młodsi teŜ 
czasem pomagali, jak rozładowywano lekkie paczki. Brali cały wagon i 
pieniędzy nie trzeba było dzielić na innych. Za noc pracy z rodziną kobieta 
obiecywała męŜowi flaszkę w domu i musiał na to przystać. Wychodziło taniej, 
bo Ŝona kupowała na bazarze jakiś zajzajer i jeszcze rozcieńczała wodą z kranu 
albo kompotem truskawkowym z weków. A on, po pracy na wagonach, nie miał 
juŜ zbyt wiele siły. Starczyło mu tego, co Ŝona lała w szklankę. Czasami od 
nawozowego wapna na zapoconym czole robiła się skorupa, którą trzeba było 
zmywać razem ze schodzącą skórą i wówczas tylko bazarowa wódka ćmiła ból 
jej ślubnego. Ale ona umiała miarkować przydział, nie tak jak jego kumple, 
wypijający od razu wszystko, co zarobili. Swoje i kumpla. 

Obserwowałam ją pewnej nocy. To było doskonale zorganizowane 
obozowisko. Najmłodsze dzieci spały pod płachtą z koców i brezentu ze starej 
cięŜarówki, pod opieką średnich, zmieniających od czasu do czasu dwoje 
najstarszych, Ŝeby ci mogli się napić, coś zjeść i chwilę odpocząć. Kobieta nie 
odpoczywała. PotęŜna, silnie zbudowana, przed wyjściem na wagon karmiła 
piersią niemowlę i przynosiła z kanciapy spedytora wiadro wody. Szarą miskę 
emaliowaną miała własną. To były czasy pieluszek z tetry i średnie dzieciaki, po 
przewinięciu niemowlaka, przepierały w ręku pieluchy, rozwieszając je na 
krzakach. Rodzina działała jak jeden zgrany zespół, w którym kaŜdy ma swoją 
rolę i bez przypominania ją wykonuje. Dniem i nocą, jak wypadło. 

Zastanawiam się czasem, co utraciliśmy, jako rozwijająca się ludzkość, w 
stosunku do naszych praprzodków, zwierząt. Domyślać się tylko moŜemy, jak 
Ŝyli pierwotni ludzie, ale nie widzieliśmy ich na oczy. Kobiet takich, jak owa, 
spotkana przeze mnie w latach sześćdziesiątych Matka Rozładunkowa, chyba 
juŜ teŜ nie spotkamy. Czytając o rojach pszczół, dowiadujemy się o roli trutni z 
ulu. MąŜ kobiety, takŜe samiec-truteń stanowił dla rodziny obciąŜenie, nie 
pomoc. Jednak matka królowa roju chroniła go i pomagała mu. Był wszakŜe 
ojcem niemowlęcia w wózku. Dzieci – robotnice – pełniły swoje funkcje na 
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miarę wieku i moŜliwości, dla dobra rodziny – roju. Jedna tylko jest  róŜnica 
między matką ula pszczelego, a nią. Ona, poza rolą rodzicielki, takŜe pracowała 
i to pracowała cięŜko, ponad siły zwykłej kobiety (i to karmiącej piersią). śyła 
poza czasem – bo ustrój, jaki był, taki był, ale kobietom w ciąŜy i karmiącym 
przysługiwały pewne ułatwienia, z których ona nie korzystała. 

W końcówce lat osiemdziesiątych, a więc dwadzieścia lat później 
obserwowałam inną rodzinę wielodzietną, tyle Ŝe dobrze sytuowaną – ojciec 
rodziny, rolnik, pracował kilka lat w Stanach, skąd przywiózł samochód, 
pieniądze na wybudowanie i wyposaŜenie rodziny, dokupienie ziemi i maszyn 
rolniczych. Wspomagał go jeszcze ktoś inny z rodziny, na stale mieszkający w 
Stanach, a chcący powrócić na starość i umrzeć w Polsce. Dla niego miało być 
przeznaczone jedno piętro tego domu. 

Rodzice byli młodzi, koło trzydziestki, z siódemką albo ósemką dzieci. 
Pełni Ŝycia i energii, przystojni, kochający się i korzystający z Ŝycia na miarę 
swoich oczekiwań. Sypialnia, papierosy, litry kawy, telewizja i krótkie wypady 
po nieskomplikowane zakupy, samochodem z automatyczną skrzynią biegów, 
której obsługi trudno było pani domu się nauczyć. Zawsze gdzieś wypadała z 
drogi. 

Ich dzieci były równie doskonale zorganizowane, jak dzieci tamtej kobiety. 
Miały podział obowiązków, który funkcjonował z automatu. Nikt o niczym im 
nie przypominał, do niczego nie zaganiał. Od rana pracowały cały dzień dwie 
pralki. Niemowlak był ustawicznie noszony na rękach i zabawiany nie przez to, 
to przez inne dziecko. Co rano dzieci obierały wiadra ziemniaków i krojono je 
na frytki oraz smaŜono na oleju cały dzień. Zawartość szafek kuchennych w tej 
rodzinie to z pięćdziesiąt flaszek najtańszego oleju, ze dwadzieścia słoików 
kupnego dŜemu wiśniowego i rzędy paczek kawy. TudzieŜ papierosy, 
oczywiście. I parę flaszek wódki. W tej rodzinie nie jadano raczej niczego 
innego. 

Czasami mąŜ szedł do własnego stawu i przynosił rybę, ale Ŝona kazała mu 
ją z powrotem odnieść. – Kto to będzie skrobał, czyścił i w ogóle jadł  – pytała. 
Wszyscy wolą frytki. W przerwach jedzono chleb z dŜemem wiśniowym, choć 
pod własną jabłonką i śliwą gniły owoce. Ludzie ci robili wraŜenie 
szczęśliwych. Trzynastolatek jeździł traktorem orząc, co było do zaorania i był z 
siebie dumny, a dumę tę podsycał ojciec, pijąc kolejną fili Ŝankę kawy. To juŜ 
była zapowiedź nowych czasów - gdy kobiety myślą o sobie, a nie o roju. 

Kiedy szukałam w internecie stosownego obrazka dla ukazania cięŜkiej 
pracy wielodzietnej kobiety w latach sześćdziesiątych, początkowo 
wyskakiwały mi zdjęcia mamusiek przy komputerach albo za kierownicą 
samochodów osobowych. Istotnie, cięŜko pracujące są dzisiejsze mamusie! 
Modyfikacja zapytania nic nie dała, dopiero, gdy zmieniłam zapytanie na 
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rozładunek wagonów, coś udało mi się znaleźć. Ale, niestety, Ŝadnej kobiety w 
takiej sytuacji. Musicie więc sobie resztę wyobrazić. 

ChociaŜ i ja, jako obserwatorka, i autorka rozlicznych instrukcji z nich 
wynikających teŜ miałam swoje rozrywki. Dla kontrastu opowiem kilka 
anegdot: 

Czasami na stację przyjeŜdŜały transporty z wódką. Były specjalnie 
chronione przez milicję; radiowozy kursowały na trasie stacja/miasto całą noc. 
Kiedyś zderzyły się dwa takie radiowozy i ulicę zasłały całe połacie szkła ze 
stłuczonych butelek. Nie stłuczone szybko ktoś sprzątnął, zanim milicjanci 
zorientowali się w sytuacji i nieco prztrzeźwieli. 

Pewnego razu na jakiejś stacji upił się spedytor. Miał z robotnikami 
rozładunkowymi na pieńku, więc zemścili się. Pijanego jak bela wsadzili do 
wagonu, który wracał do Czechosłowacji, zabrali mu plombownicę i załoŜyli 
plomby celne na wagon. Z tego powodu wagon przejechał bez kontroli przez 
granicę. Kiedy spedytora odkryto w głębi obcego kraju, sądzono początkowo, Ŝe 
jest szpiegiem. Aresztowano go, odbył się proces; nie wiem czy i jak go 
ukarano, ale wrócił do Polski dopiero po roku. Tu znowu go aresztowano i 
odbył się kolejny proces... 

Wspomniałam o plombach celnych i innych. Spedytorzy mieli 
plombownice, ale nie było zbyt trudnym podrobienie takich plomb. Nie były to 
Ŝadne ołowiane wyciski, jak myślicie. Do drutu przyspawany był kawałek 
blaszki, do złudzenia przypominający kapsel od butelki (i często nim 
zastępowany) wypełniony plasteliną, w którą wciskano drugi koniec drutu. 
Potem w plastelinie odciskano wzór. Urzędowo nazywało to się „plomby 
nieczytelne” i nie zawsze oznaczało złodziejstwo. Odbioru wagonu dokonywano 
komisyjnie, przedstawiciel kolei i spedytor oraz tzw. „czynnik społeczny” 
czasami nazywany teŜ „bezstronnym świadkiem”... Ale jakim 
niezainteresowanym i bezstronnym świadkiem mógł być robotnik 
rozładunkowy? Za swoje „niezainteresowanie” coś tam zazwyczaj otrzymywał 
w naturze. 

Zdarzało się, Ŝe wagony przybywały na stację nieco przed urzędową 
godziną podstawień, więc stały jakiś czas zanim pojawiła się bezstronna 
komisja. Kiedy jednak komisja stwierdziła nieczytelne plomby, czas 
przeznaczony na rozładunek bez groźby zapłacenia „osiowego” wydłuŜał się. 
Często więc w krzakach porastających otoczenie rampy czaili się pracownicy 
spedycji zajmujący się unieczytelnianiem plomb. 

Najskuteczniejszym w tropieniu złodziejstwa na stacji był pewien 
dwudziestoletni chłopak zatrudniony jako referent do spraw szkód i braków po 
tym, gdy zrezygnował z bycia księdzem. Wołał delikwenta złapanego na 
kradzieŜy do siebie do biura i prawił mu prawdziwe księŜowskie kazanie. Kilku 
takich miałam przyjemność wysłuchać. Groził im piekłem i karami boskimi, 
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apelował do sumienia, stawiał przed oczy postać Chrystusa, który cierpiał i 
umarł na krzyŜu za takiego łajdaka, jak delikwent, wyciągający za sprawą 
szatana ręce po cudze. Niektórzy, gdy zobaczyli go na stacji, od razu odkładali 
skradzione dobro. Był skuteczniejszy niŜ milicja (która sama miała niejedno za 
uszami, zwłaszcza nadzorując rozładunki cenniejszych towarów). 

Zdarzały się teŜ dziwne, niezrozumiałe wręcz przypadki. Niektóre wagony 
cięŜko się otwierały, zwłaszcza zimą, gdy drzwi przymarzały. Kiedyś Ŝadne 
sposoby na ich otwarcie nie pomagały, ani podgrzewanie prowadnic, ani 
ostukiwanie ich, czy teŜ podwaŜanie. Czas naglił, więc zastosowano 
rozwiązanie ostateczne: zaczepiono o drzwi linkę holowniczą z drugiej strony 
przyczepioną do ciągnika. Była noc, a od latarni spory kawałek. Nikt nie 
wiedział, jak to się stało: przypadek, ludzka złośliwość czy coś innego. Ciągnik 
dodał gazu i... znalazł się w rowie. Z drugiej strony liny przyczepione były nie 
drzwi, a drugi ciągnik. 

I jeszcze jedna historia, całkiem juŜ siermięŜna – o tym, jakie w tamtych 
czasach robiło się przekręty. Na jednej ze stacji niektóre magazyny PZGS 
(Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni) były rozmieszczone wzdłuŜ rampy 
kolejowej, a więc nie potrzeba było przy rozładunku transportu 
samochodowego, starczyli ludzie z taczkami. Wszystko odbywało się w polu 
widzenia: rozładunek wagonu i załadunek taczek i dlatego liczenia taczek 
dokonywano w drzwiach magazynów. Spedytor wieszał tam wielki kawał 
pakowego papieru i na nim rysował kopiowym ołówkiem (dla ochrony przed 
deszczem) tzw. płotki: cztery kreski przekreślone piątą (pięć taczek) oraz tzw. 
bramy – łuki łączące kaŜdą piątkę z kolejną w dziesiątki. Jednak robotnicy byli 
sprytniejsi od niego. Czasem ktoś zawołał, on odwrócił głowę i zaraz wyrastały 
obok dodatkowe kreski. Dla ukrócenia tego oszustwa przed pracą sprawdzano 
kieszenie robotników i odbierano im ołówki kopiowe. 

No i na zakończenie inny smaczek. Jak myślicie, co było w końcu lat 
sześćdziesiątych najbardziej chodliwym towarem podatnym na kradzieŜe? 
Wódka? TeŜ, ale nie za bardzo, zwłaszcza Ŝe dostawy odbywały się raczej 
transportem samochodowym. Najczęściej wagony okradano z... papieru 
toaletowego. 

Z perspektywy czasu dziwi fakt, Ŝe niektórym ludziom chciało się jeszcze 
pracować. Zwłaszcza zaś kobietom i dzieciom. 
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komentarze 

1. władza nie pozwala odpocząć • autor: J. P. 2015-08-26 19:21:57 

Często widuję cięŜko pracujących, starych, i bardzo starych ludzi. Na 
budowach, w sklepach, lub niszczących kosiarkami zieleń w mieście. To coś 
nowego, jeszcze parę lat temu nie występowało. 

2. Województwo? • autor: W. J. 2015-08-27 09:55:52 

„gdy jeszcze województwo warszawskie było o wiele większe niŜ 
stołeczne dziś i miało 28 powiatów, takŜe większych bez porównania niŜ 
dziś”— ? 

PrzecieŜ dawne województwo warszawskie było mniejsze niŜ obecne 
mazowieckie, bo nie obejmowało Radomia, Kozienic itd. Z powiatami róŜnie 
było/jest. Województwa „stołecznego” teraz nie ma i nie pamiętam, Ŝeby było :) 
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3....Co nie wpływa... • autor: W. J. 2015-08-27 10: 04:04 

...na naturalistyczno-literacki urok tej opowieści, a nawet czyni czas i 
miejsce narracji tajemniczo zagadkowym. 

4. Mam na my śli • autor: Katarzyna Urbanowicz 2015-08-27 10:32:1 9 

Mam na myśli województwo sprzed reformy w 1973 roku. Istotnie było 
tam 28 powiatów a m. in. powiat siedlecki, który dziś jest odrębnym 
województwem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warszawskie_(1945-
1975) 

5. Województwo stołeczne • autor: Katarzyna Urbanow icz 2015-08-27 
18:06:11 

Z Wikipedii: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warszawskie_(1975-
1998) 

„Od 1 czerwca 1975 do 26 maja 1990 nosiło nazwę województwo 
stołeczne warszawskie, a w 1999 zostało włączone do województwa 
mazowieckiego” 

6. Niesamowita historia • autor: M. M. 2015-08-27 2 0:54:23 

Matka Rozładunkowa, Matka Polka - i cała specyfika ówczesnego 
transportu oraz pracy, kwestie obyczajowe. I spedytor, wysłany do 
Czechosłowacji jako ładunek - bomba, jak dla mnie. 

Oraz to specyficzne podejście do BHP - którego właściwie nie było. 
Zresztą do dziś są ogromne róŜnice między np. Polską, a Anglią w tym temacie. 
Sam kiedyś koło 2008 roku pracowałem na takiej bazie transportowej, gdzie 
utrzymywały się jeszcze pogłosy stosunków pracy rodem z PRL - właśnie takiej 
pracy, cięŜkiej, z naraŜeniem zdrowia — a niekoniecznie w stylu „czy się robi 
czy się leŜy”. Co nie zmienia faktu, Ŝe bywało u nas... ciekawie. Jak opowiadam 
kolegom z Anglii, jakie numery u nas odchodziły, to albo są niesamowicie 
zdziwieni, albo w ogóle nie chcą wierzyć. A działo się, oj działo :) 

7. Drobiazgi • autor: P. K. 2015-09-02 20:55:20 

Coś nie tak z tymi województwami. Siedlce są powiatem miejskim, ale nie 
województwem. 

A w śurominie nigdy nie było kolei. 

Ale, tak naprawdę, mniejsza o to. 

8. Siedlce i śuromin • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-09-02 22:0 8:18 

Siedlce w latach sześćdziesiątych były miastem powiatowym, potem były 
 województwem w latach 1975-1998, obecnie są znowu miastem powiatowym. 
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Zarówno śuromin jak i Węgrów, Sokołów Podlaski i inne miasta, które nie 
miały stacji kolejowych dla ruchu pasaŜerskiego, miały bocznice kolejowe do 
rozładunku towarów. Niektóre z nich administracyjnie przypisano do róŜnych 
miejscowości ale nikt tymi nazwami się nie posługiwał, decydowała nazwa 
placówki spedycyjnej, a ta zawsze powiązana była z Powiatowym Związkiem 
Gminnych Spółdzielni - jak sama nazwa wskazuje powiązanych z powiatem. O 
Siedlcach moŜesz przeczytać https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce.  

9. Siedlce • autor: P. K. 2015-09-03 21:34:00 

Kasiu, nie trzeba mi podawać linków do wikipedii. A w Siedlcach nawet 
byłem. 

10. Wybacz • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-09-04 08:21:10 

Ale prostowałam tylko Twoje błędne sprostowanie.  
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5. 
Kobieta w delegacji – lata 60-te 

 

W poprzednim odcinku opisywałam cięŜką pracę robotników 
rozładunkowych na stacjach kolejowych, a swoje z nimi kontakty nazwałam 
„szwendaniem się”. Oczywiście to było z punktu widzenia mojego ówczesnego 
JA, nawykłego do rozmaitych przeszkód i trudności i doświadczonego w 
samodzielnym dawaniu sobie rady. Moje obecne JA uwaŜałoby, Ŝe niektóre 
przeszkody są horrorem nie do przyjęcia i zapewne nie zdołałoby im sprostać. 
Wówczas jednak kaŜda młoda dziewczyna czy kobieta zdawała sobie sprawę, Ŝe 
wyłącznie własnej ostroŜności i przemyślności zawdzięczać moŜe unikanie 
zgwałcenia w razie konieczności nocnego powrotu, niechcianego obmacywania 
w trolejbusie jeŜdŜącym wówczas Krakowskim Przedmieściem, pod bramy 
Uniwersytetu (dziewczyny, które nie protestowały lub protestowały za cicho, 
nazywano w naszym środowisku trolejbusowymi babkami), czy wreszcie 
obraŜania i chamskich Ŝartów, zwłaszcza w pracy takiej, jaką wykonywałam – 
wyjazdach terenowych. 

Pewne rzeczy są dziś nie do pomyślenia we wszystkich tych sferach 
kontaktów między ludźmi róŜnych płci. Ośmielę się twierdzić, iŜ pod tym 
względem blisko nam było do dzisiejszego Egiptu czy Indii  na przykład. TakŜe 
te wszystkie afery „seksualne” w mniejszych miejscowościach, pośród 
tamtejszych notabli, nagłośnione dziś przez telewizję, jako nadzwyczajne 
sensacje, były na porządku dziennym i kaŜda szanująca się kobieta musiała znać 
sposoby obrony i odparcia ataków, nie licząc na czyjąkolwiek pomoc i nie 
przejmując się zbytnio tymi incydentami; inaczej trudno byłoby Ŝyć, wiecznie 
myśląc o zagroŜeniach. 

Na początek jeden z codziennych „Ŝartów”, które serwowali nam, 
inspektorkom transportu i księgowości, włodarze miast i powiatów, w 
przytomności swoich pracowników, na konferencjach omawiających wyniki 
kontroli. Dodam Ŝe dla bezpieczeństwa zawsze jeździłam z koleŜanką. 

Kiedyś kupiłyśmy sobie od koleŜanki z paczki z USA prawdziwe 
amerykańskie dŜinsy. Ja musiałam mieć spodnie, bo skakanie po wagonach w 
spódnicy było niewygodne, zaś z powodu zetknięcia z brudem na rampach 
rozładunkowych i w magazynach musiały to być rzeczy nadające się do łatwego 
przeprania w misce zimnej wody i w róŜnych warunkach. Do tej pory nosiłam 
polskie „teksasy”, przy ogromnej dozie dobrej woli przypominające nieco 
dŜinsy, za to sztywniejące po włoŜeniu do wody tak, Ŝe w warunkach 
delegacyjnych, bez tary i duŜej balii nie dawało się ich uprać. Tak więc kupiłam 
sobie owe dŜinsy, cudownie modne, praktyczne, tylko nieco (jak na ówczesne 
standardy) za małe, bo dość obcisłe. Moja koleŜanka, ta od księgowości, 
pracowała w biurze kontrolowanej jednostki, spodnie nosiła rzadko i tylko w 
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podróŜy, zresztą była szczuplejsza ode mnie, miała chłopięcą figurę i według 
dzisiejszej mody one wręcz na niej wisiały. 

Pojawiamy się więc na rozpoczęcie kontroli w biurze dyrektora oddziału, w 
obecności księgowego/ej i paru pracowników. Na nasze przywitanie pan 
dyrektor wybucha Ŝartobliwym rechotem i serwuje „dowcip”. 

— Widzę, Ŝe pani ubrała się na wizytę do nas według warszawskiej mody. 
CóŜ, podziwu godna taka dbałość o wygląd. Proszę mi tylko powiedzieć, jak 
wy, kobiety, w takich obcisłych strojach, drapiecie się? Nie zastanawiając się 
zbytnio odpaliłam: — Bo my, proszę pana, w przeciwieństwie do 
męŜczyzn, myjemy się. 

Sądzicie, Ŝe zrobiło mu się głupio? Bynajmniej. Pan ten, o czym wcześniej 
nie wiedziałam, miał w szufladzie biurka magnetofon (szpulowy jeszcze) i 
nagrywał wszystkie rozmowy o których sądził, Ŝe mogą się do czegoś przydać. 
Szczególnie lubił nagrywać kontrolujących. Podobno niektóre osoby były 
szantaŜowane i musiały rezygnować z pracy, gdy było to dla niego wygodne. 
Nasz dialog teŜ został nagrany; czy upubliczniony, nie wiem. Wiem tylko, Ŝe 
poskarŜył się moim przełoŜonym, Ŝe poderwałam jego autorytet wobec 
pracowników odpowiadając na niewinny Ŝart sugestią, Ŝe jest brudasem. Na 
szczęście moi przełoŜeni tylko pouczyli mnie o koneksjach, jakie ma ów pan w 
powiecie i rzecz umarła śmiercią naturalną. Pan ów więcej juŜ nie Ŝartował w 
ten sposób, a poniewaŜ był dobrze gospodarującym włodarzem, nasze stosunki 
do końca mojej ośmioletniej pracy układały się poprawnie i kulturalnie. Im 
dłuŜej zresztą pracowałam tym mniej nieprzyjemnych incydentów mnie 
spotykało – jak zawsze nowy pracownik był wypróbowywany, na ile moŜna 
sobie z nim pozwolić. 

Bardziej niebezpieczne progi czyhały na nas w miejscowych hotelach. 
Przede wszystkim przybytki te dalekie były od standardów wymaganych od 
czegoś innego niŜ zwykłych noclegowni. Korzystali z nich głównie panowie w 
delegacji, panie spotykało się rzadko. Pokoje zamykane były na klamki, 
wyposaŜone w miednicę, dzbanek i wiadro na brudną wodę. Wychodek typu 
wiejskiego z pociętymi gazetami na gwoździu mieścił się najczęściej na 
podwórzu. Tylko w kilku miasteczkach znajdowały się hotele z prawdziwego 
zdarzenia: ja zapamiętałam dwa: Płock z Petropolem i Siedlce z prywatnym, ale 
przyzwoitym lokum. Najgorzej wspominam Garwolin, gdzie były dwa, 
niezamykane wejścia do hotelu, jedno do pokoju prowadziło prosto z ulicy 
(lokal po dawnym sklepie z kilkoma schodkami w dół). Tam moja koleŜanka od 
księgowości najadła się wstydu, gdy pojechała raz sama, z powodu mojej 
choroby. Ale o tym opowiem później. 

Specyfiką tych noclegowni był delegacyjny tryb Ŝycia panów. Wieczory 
delegacyjni panowie spędzali knajpach i wracali do hotelu mocno podpici. Z 
tego teŜ powodu z braku kluczy w zamkach (standardem tamtych czasów był 
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pełny dostęp do pokoi hotelowych gości, a moŜe teŜ chodziło o to, Ŝe goście 
klucze mogą zgubić po pijaku) naleŜało zabezpieczyć się przed przypadkowym 
(albo mniej przypadkowym) wtargnięciem do pokoju intruza. Wieszałyśmy 
więc krzesła na klamkach, pod poduszką trzymałyśmy pojemnik z solą 
zmieszaną z pieprzem, aby było czym sypać w oczy, no i jak się dało, w pobliŜu 
posłania jakiś cięŜki przedmiot. Ja poŜyczałam na noc w kontrolowanym 
oddziale dziurkacz – był znakomity do tego celu, cięŜki, stalowy, z wygodnym 
uchwytem; łatwo było nim zakręcić młynka. I nieduŜy – mieścił się w torebce. 
Bywały noce, gdy krzesła spadały kilkakrotnie, ale byłyśmy młode i bezsenną 
noc łatwo odsypiało się potem w domu. Z powodu jakości hoteli często 
robiłyśmy przekręty. Zamiast korzystać z hotelu w bliŜszych miejscowościach, 
skracałyśmy do jednego albo dwóch dni trzydniową lub dłuŜszą delegację i 
brałyśmy ryczałt za noclegi. Delegacje wizytujących wówczas podpisywało się 
bez zaglądania w nie, taki był zwyczaj. Nie mogłyśmy oficjalnie pracować do 
oporu jeden dzień zamiast przypisanych na kontrolę trzech, poniewaŜ w zakres 
obowiązków miałyśmy wpisane 15 dni w terenie (od czego zaleŜało nasze 
zaszeregowanie i wysokie jak na tamte czasy pobory). Wiele takich rzeczy było 
milcząco tolerowanych i nie uwaŜano ich wówczas, jak dziś u posłów i 
polityków, za jakieś naduŜycia. 

Przyczyny niebezpieczeństwa noclegów w prywatnych hotelikach objaśniła 
mi pewna pani w Sokołowie Podlaskim. Jej córka pracowała w oddziale, który 
kontrolowałam i okazało się, Ŝe miała jakieś mgliste wspomnienia związane z 
moim nazwiskiem (panieńskim), które jest rzadkie i bardzo charakterystyczne. 
Okazało się, Ŝe jej matka przed wojną chodziła do jednej klasy liceum z moim 
ojcem i doskonale znała całą rodzinę. Jako jej znajoma, odtąd nocowałam tylko 
u niej, jako jej prywatny gość. Od tej pani dowiedziałam się całej historii 
rodziny mojego ojca, o której bardzo niewiele wiedziałam od rodziców. Ona teŜ 
objaśniła mi sekret prywatnych hotelików w małych miejscowościach i 
przyczyny niebezpieczeństw, na jakie naraŜała się dziewczyna tam nocująca. 

OtóŜ miejscowości zazwyczaj były zbyt małe, Ŝeby opłacało się 
utrzymywać coś, co dzisiaj nazywamy „agencją towarzyską”. Dlatego teŜ 
burdele były objazdowe – kaŜdego dnia panie nawiedzały jedno miasto. 
Miejscowi i delegacyjni panowie znali ten harmonogram i jeśli akurat zdarzyło 
się, Ŝe w dniu przypisanym rozrywce, w hoteliku pojawiły się jakieś kobiety, z 
automatu traktowano je jako panie zarobkujące. Jeśli pojawiły się w innym dniu 
– część panów uwaŜała Ŝe po prostu zmieniono harmonogram. 

W ogóle hotele były uwaŜane za siedlisko rozpusty. Nikt zameldowany w 
danym mieście nie mógł wynająć pokoju w tym mieście i dlatego na przykład ja 
w Ŝyciu nie byłam wewnątrz jakiegokolwiek hotelu w Warszawie, a mieszkanki 
Płocka nie miały okazji obejrzeć uchodzącego za krzyk nowoczesności hotelu 
Petropol. Urzędniczkom z tego miasta chęć zwiedzenia go spędzała sen z 
powiek. Kiedy się okazało, Ŝe kontrolę przeprowadza kobieta, nabrały śmiałości 
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i wprosiły się z wizytą do mnie po południu. Przyniosły tort i kawę w termosie – 
nie miałyśmy wszak zamiaru wydawać pieniędzy w restauracji. Było bardzo 
miło i swobodnie, panie opowiadały o swoich wczasowych przeŜyciach 
seksualnych (hotele zawsze przywodziły na myśl romanse i inne 
nieprawomyślności) i znakomicie się przy tym bawiłyśmy. W pokoju znalazłam 
zawieszkę z napisem „nie przeszkadzać”, więc powiesiłyśmy ją, ciekawe, co 
będzie dalej. Oczywiście personel natychmiast zainteresował się nami i stale 
ktoś zaglądał (przepraszając oczywiście). W hotelu tym mieszkałam trzy noce i 
z reguły dla ćwiczenia, kaŜdej nocy zamykałam drzwi i opatrywałam je 
wspomnianą zawieszką. No więc i w nocy otwierano drzwi hotelowym kluczem, 
bardzo za to przepraszano, ale tłumaczono, iŜ muszą sprawdzić, czy nie nocuje 
ktoś przypadkiem niemeldowany, za co personelowi groŜą kary. Sen mam i 
miałam taki, jak zając pod miedzą, a więc i w tym renomowanym, rzekomo, 
hotelu, nie za bardzo nocą wypoczywałam. 

Pewnej zimy zasypało drogi do jednego z miast powiatowych i nie 
mogłyśmy z koleŜanką wrócić do domu, poniewaŜ akurat do tego miasta od 
pewnego miejsca prowadziła odnoga drogi trzeciej kolejności odśnieŜania. 
Utkwiłyśmy z koleŜanką na dwa tygodnie – bez pieniędzy na hotel ani 
wyŜywienie. Dyrektor oddziału zlitował się nad nami i mimo, Ŝe było to 
zabronione, dał nam zaliczki oraz załatwił, chwilowo bezpłatny, nocleg u jednej 
z pracownic – do zapłaty z przysługującego nam ryczałtu za noclegi po 
powrocie. Kiedy wreszcie drogi odśnieŜono, nie było Ŝadnej moŜliwości 
kupienia w kasie biletów na kursy autobusów do Warszawy. Podwieziono więc 
nas nocą do zajezdni PKS i zapakowano do autobusu, który o piątej rano miał 
wyruszyć do Warszawy. Zanim jednak podjechał na dworzec, w zajezdni 
wjechał na parę szyn, tkwiących na słupach w powietrzu (odpowiednik 
garaŜowego kanału) celem sprawdzenia czegoś tam w podwoziu. Niestety, 
kierowca albo był zaspany albo nieuwaŜny, a szyny oblodzone i autobus 
najpierw zaczął staczać się do tyłu, a potem przewrócił na bok. Mojej koleŜanki 
w nim nie było, akurat poszła do toalety zostawiając mnie z rzeczami. Trochę 
się potłukłam ale niezbyt groźnie, dopiero w Warszawie poszłam do lekarza i na 
zwolnienie. Zapakowano nas w drugi autobus i tym juŜ dojechałyśmy w 
niesamowitym ścisku (ale na siedząco) do Warszawy. PodróŜ blisko 100 km 
trwała około trzech godzin 

Najbardziej stresujące przeŜycie miałam jednak w stosunkowo bliskiej 
delegacji, w zasięgu codziennego powrotu. Tym razem nie jechałam sama, tylko 
z kolegą od kontroli BHP i jednym z członków zarządu, który miał w tym 
oddziale coś do załatwienia, a więc jechaliśmy samochodem słuŜbowym. W tym 
czasie mój mąŜ przebywał na kontrakcie za granicą, a moje dzieci uczęszczały 
do pobliskiego przedszkola, skąd przychodziły do domu same, poniewaŜ było 
blisko i nie było konieczności przechodzenia przez jezdnię. Przedszkole było 
czynne do 18-ej, więc zawsze zdąŜałam przed ich wyjściem. W razie wyjazdu w 
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dalszą delegację przychodziła do nich moja mama. Tym razem nie było to 
potrzebne, oddziały pracowały do 15-ej, trzy godziny na powrót z Radzymina 
(siedziby oddziału wołomińskiego) było aŜ nadto. 

Niestety, gdy coś moŜe pójść źle, zawsze idzie źle. Zwłaszcza, gdy ludzie 
lekcewaŜą potrzeby innych. Tym razem po skończeniu pracy dyrektor oddziału 
zaprosił moich szefów i mnie oczywiście teŜ, do restauracji na obiad. Obiad 
przeciągał się. Szef uspokajał mnie, Ŝe do osiemnastej na pewno zdąŜymy, ale 
po jakimś czasie zauwaŜyłam, Ŝe kierowca samochodu słuŜbowego, siedzący 
przy innym stoliku, pije alkohol. Wiedziałam juŜ, Ŝe mój szef robi wszystko, 
Ŝebyśmy zostali na noc, a od dworca autobusowego i kolejowego dzieliła nas 
zbyt duŜa odległość, Ŝeby pokonać ją pieszo. Wyszłam na chwilę i na zapleczu 
restauracji znalazłam kobietę, która miała kontakt do miejscowego taksówkarza 
(na postojach TAXI nie było wówczas jeszcze telefonów i taksówkarze nie 
zawsze je w domu mieli) i poprosiłam o przyjazd pod restaurację. Kiedy mój 
szef zobaczył, Ŝe jestem zdecydowana wyjechać, wpakował się ze mną do 
taksówki, a ja, w głupiej nadziei, Ŝe pokryje za nią połowę kosztów, nie 
protestowałam. Tak dojechaliśmy do mojego domu i zobaczyłam moje 
kilkuletnie przedszkolaki cichutko szlochające na rogu ulicy. Szef wysiadł ze 
mną i zaprosił się na herbatę, a ja znowu, mu nie odmówiłam. Jednak zajęłam 
się dziećmi, wykąpałam je, przebrałam, połoŜyłam do łóŜek, zaczęłam czytać 
ksiąŜeczkę, więc znudził się albo doznał wyrzutów sumienia i po prostu 
wyszedł. Zwrotu kosztów oczywiście nie było, a taksówkarzowi zapłaciłam 
blisko jedną trzecią mojej pensji. Od tej pory wiceprezes ograniczył się do 
przysyłania mi wierszowanych (ale nie podpisanych) listów miłosnych. 

Minęło kilka lat, dzieci poszły do szkoły, a ja dalej jeździłam w delegacje. 
Którejś jesieni, wracałam (tym razem z innym szefem) samochodem słuŜbowym 
i zatrzymaliśmy się na chwilę przy drodze. Okazało się, Ŝe las jest pełen 
podgrzybków i zielonych gąsek, nazbieraliśmy razem z kierowcą cały bagaŜnik. 
Panowie jednak nie chcieli grzybów i cały plon dostał się mnie. Przyniosłam z 
domu wiadra i zanieśliśmy urobek do mieszkania. Było juŜ dość późno, ale 
kiedy dzieci zobaczyły, Ŝe zabieram się do mycia zapiaszczonych gąsek, 
domagały się swojego udziału w tej czynności, jako, Ŝe uwielbiały taplać się w 
wodzie. Umyliśmy gąski, a właściwie z powodu wbitych ziarenek piasku 
szorowaliśmy je szczoteczkami, obgotowałam je, zostawiając do następnego 
dnia i czyściłam podgrzybki krojąc je i nabijając na patyczki do suszenia. Tę 
ostatnią czynność takŜe zmonopolizowały moje dzieci, więc kiedy skończyliśmy 
było juŜ dobrze po północy. 

Kilka dni później dzieci pisały w szkole wypracowanie „Najpiękniejszy 
dzień mojego Ŝycia”. Obaj chłopcy napisali, Ŝe tym dniem był taki dzień, kiedy 
mamusia pojechała ze swoim szefem w delegację słuŜbową i przywieźli cały 
bagaŜnik grzybów, a mamusia kazała im całą noc obierać te grzyby i płukać w 
wodzie, a potem posprzątać i wytrzeć podłogę. Wypracowanie to zostało 
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odczytane przez wychowawczynię na zebraniu rodzicielskim, jako dowodny 
przykład, jak szczerość dzieci moŜe obnaŜyć niemoralność oraz 
niepedagogiczne postępowanie ich matki i jako nauczkę, Ŝe dzieci są szczere i 
wszystko zawsze wyjdzie na jaw. Miało to posłuŜyć daniu mi nauczki, a Ŝe 
działo się to w czasach słusznie minionych, gdy kaŜdy kolektyw był we 
własnym mniemaniu zobowiązany do prostowania postępowania swoich 
członków, wszystkim zebranym rodzicom wydawało się to słuszne i normalne. 
Ale, oczywiście, opinię miałam w szkole mocno zepsutą. Zaś moje dzieci juŜ w 
pierwszych klasach szkoły podstawowej, gdy coś im się w moim postępowaniu 
wobec nich nie podobało albo nie chciały wykonać jakiegoś polecenia, uŜywały 
argumentu: „to jest niepedagogiczne”. 

I na koniec obiecana historyjka mojej koleŜanki, która pojechała kiedyś do 
Garwolina beze mnie. Gospodyni tego hoteliku oprócz zbiorowej sali z 
piętrowymi łóŜkami dysponowała jednym pokojem dwuosobowym z 
podwójnym tapczanem. Problemu nie było gdy jechałyśmy obydwie, powstał 
jednak, gdy koleŜanka pojechała sama. Oczywiście gotowa była zapłacić jak za 
droŜszy pokój, jednoosobowy, ale gospodyni miała inne plany. Opowiedziała 
jej, Ŝe ma drugą panią, która przyjechała w sprawach rodzinnych i z tego 
powodu późno wróci, więc Ŝeby kładła się śmiało i nie zdziwiła się, gdy obok 
niej na tapczanie późno połoŜy się druga pani. Rano okazało się, Ŝe nie była to 
pani, tylko pan. I był on chyba jeszcze bardziej zmieszany niŜ moja koleŜanka. 
Dodam tylko, Ŝe nie był to rzadki trick. Kiedyś nocowałyśmy z koleŜanką w 
dwuosobowym pokoju i w nocy właścicielka dostawiła polówkę rzekomo dla 
jeszcze jednej pani, która okazała się panem. Tym razem było nas dwie więc 
zrobiłyśmy dziką awanturę, jako Ŝe pan nie był zbyt grzeczny, gdy zobaczył jak 
rano się myjemy. 

Dodam jednak, Ŝe to wszystko rekompensowała duŜa, jak na ówczesne 
czasy, pensja. Jako starszy referent zarabiałam 1250 zł, kiedy zostałam 
inspektorem, moja pensja wzrosła do 3700 zł plus to, co przyoszczędziłam na 
dietach i ryczałtach za noclegi, plus premie i odrębne wynagrodzenia za 
prowadzenie szkoleń i wykłady. Nie spotkałam wówczas kobiety, która 
zarabiałaby więcej. 

PoniŜej: Hotel Petropol na starym zdjęciu: 
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komentarze 

1. biedni zawsze mieli w plecy • autor: J. P. 2015- 09-14 21:56:25 
Słabo pamiętam problemy kobiet w latach 60. Panował wówczas terror mody. 
Wszystkie musiały nosić spodnie „rybaczki”, i takie szerokie paski z klamrą. 
Cen i płac nie da się porównać do dzisiejszych. Aparat fotograficzny marki 
„Druh” kosztował 50 zł, i to była zawrotna suma, inŜynier zarabiał 1400, z kolei 
opłaty stałe były śmiesznie niskie. Zupełnie inny świat. Aha, stary samochód 
kosztował 25 tysięcy.  
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6. 
Biurwy 

 

Po niektórych uwagach czytelników, delikatnie wątpiących w 
przedstawiony obraz kobiety delegacyjnej, zastanawiałam się, na ile mogłam go 
nieświadomie zniekształcić i odkryłam, Ŝe owszem, mimo najlepszych chęci 
pisania o wydarzeniach prawdziwych w sposób moŜliwie obiektywny, takie 
zniekształcenia mogły i musiały nastąpić. Postarałam się o przypomnienie sobie 
wszystkich 28 miast powiatowych dawnego (do 1973 r. wg spisu z Wikipedii) 
województwa warszawskiego i hoteli w nich i odkryłam, Ŝe zupełnie nie 
pamiętam hoteli w Ciechanowie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrołęce, 
Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, 
Wyszkowie, oraz, oczywiście nie znam hoteli w tych miastach, z których moŜna 
było dojechać do Warszawy bez noclegu. Tak więc tych kilka hoteli, które 
opisałam, stanowiło bez wątpienia mniejszość, a kilka incydentów spośród 
kilkunastu zapamiętanych, a nie opisanych z powodu mniejszej ich barwności, 
takŜe ilościowo nie daje się ująć w znaczącą statystycznie liczbę, poniewaŜ jako 
inspektor ubezpieczeń, szkód i kradzieŜy w zarządzie Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego pracowałam 8+3 lata (z 4-letnią przerwą na pracę w centrali 
Samopomocy Chłopskiej). Ostatecznie moją przygodę z transportem wiejskim 
zakończyłam w początku 1984 roku, po ukończeniu studiów i przeniesieniu się 
do PZU na stanowisko naczelnika wydziału ubezpieczeń transportowych. Jest to 
więc dość długi czas i oczywiście stan naszego kraju od drugiej połowy lat 60-
tych, gdy zaczynałam tam pracę, do lat 80-tych, gdy ją tam skończyłam, bardzo 
się zmienił. Zresztą zmienił się teŜ podział administracyjny kraju i po reformie z 
1975 r województwo warszawskie zastąpione zostało stołecznym 
województwem warszawskim, a wskutek zniesienia trójstopniowego podziału 
kraju zlikwidowano teŜ powiaty. Pozostało w województwie 20 miast i 32 
gminy, a wszystkie oddziały mojej spółdzielni znalazły się w zasięgu 
moŜliwości codziennych dojazdów pociągiem lub autobusem — nie miałam 
więc juŜ moŜliwości obserwacji Ŝycia hotelowego w małych miastach. 

Dlatego teŜ opisując moje obserwacje, które poczyniłam wczesnymi 
rankami w Warszawie w latach 1985—1992, raczej bliŜej tej drugiej daty, 
muszę wnieść zastrzeŜenie: tekst poniŜszy, będący fragmentem powieści, jest 
subiektywnym zapisem poranków rzeszy kobiet spieszących do pracy na 
godziny między 7,00, a 8,00 i przemieszczających się ulicą Marszałkowską, 
odwiedzających jeden z trzech malutkich sklepów na trasie do pracy (w moim 
przypadku tzw. dom pod sedesami). Oczywiście zniesienie kartek 
Ŝywnościowych i innych w tym okresie miało wpływ na zakupy tych kobiet. 

Jak najbardziej prawdziwy jest teŜ opis ówczesnego sposobu liczenia i 
ówczesnych maszyn liczących, który będzie tematem następnego odcinka — 
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ostatni dzwonek przed pojawieniem się w biurach komputerów (ja dostałam 
pierwszy w 1993 roku, juŜ w innej firmie ubezpieczeniowej). 

I jeszcze jedna uwaga, związana z obiektywizmem spostrzeŜeń. 
Powszechnie wiadomo, Ŝe łatwiej zapamiętuje się upokorzenia, niŜ przyjemne 
doznania, stąd i skaŜenie mojej pamięci. Mimo kierowniczego stanowiska 
byłam starzejącą się kobietą pod pięćdziesiątkę, jedną z rzeszy urzędniczek na 
warszawskiej ulicy i zarówno do mnie, jak do innych pracujących kobiet, 
skierowane było pogardliwe określenie, wchodzące wówczas w modę, które 
stało się tytułem odcinka. Pracowałam wśród kobiet, w moim wydziale miałam 
około dwudziestu pracownic (rotacja była dość duŜa) i tylko jednego 
męŜczyznę, a większość z nich czuła się równie jak ja, dotknięta tym 
powszechnie stosowanym pogardliwym określeniem. No, moŜe z jednym 
wyjątkiem, pewnej dziewczyny nazywanej przez nas Margaritą (miałam 3 
pracownice o imieniu Małgorzata) która pracowała dodatkowo wieczorami jako 
kasjerka w kasynie, a w weekendy na wyścigach. Ona tkwiła juŜ obiema 
stopami w nowym świecie, podczas gdy my byłyśmy jeszcze w starym świecie 
— formalnie przede wszystkim, gdyŜ mój inspektorat obsługiwał jednostki 
gospodarki uspołecznionej. Margarita nie zawracała sobie głowy takimi 
sprawami, zresztą nie starała się zbyt wiele myśleć, przez co niesłusznie 
uwaŜałyśmy ją za dość głupią.  

„Gło śny syk, a później stukot. Pierwsze drzwi. Drugie drzwi. Trzecie drzwi. 
Kobiety wysypują się z autobusu na chodnik, parte wewnętrznym ciśnieniem, 
które jak zdaje się czasem słabszym z nich, rozsadzić moŜe metalowe pudło. Nie 
ma niczyjej woli w wysiadaniu. Jest los niekształtnych kartofli sypiących się z 
worka do skrzyni. Zatrzymasz się na chwilę na stopniu albo przydepcze ci ktoś 
spódnicę, i musisz wyskoczyć, bo inni cię wypchną i nie patrząc na ciebie 
pozbawią ubrania. MoŜesz iść dalej ulicą bez sukienki i butów - i tak nikt nie 
zauwaŜy. Dla nich jesteś bryłą, która zawadza. MoŜesz nie mieć ciała, moŜesz 
nie mieć twarzy, jednego się nie pozbędziesz, masy i obłego kształtu 
wpasowanego przez los w ostrokształtną skrzynię. Kartofel, ziemniak, grula. 

Chodnik zaludnia się kobietami spieszącymi do biura. Siódma piętnaście, 
siódma trzydzieści, siódma czterdzieści pięć - kolejne godziny rozpoczynania 
pracy w śródmieściu. Za dwie, trzy godziny, gdy otworzą domy towarowe 
CENTRUM, chodniki będą pękać od tłumów przechodniów, ale ich tam wtedy 
nie będzie. Za to teraz są tylko one. Niewiele się róŜnią od siebie w gruncie 
rzeczy i łatwo zaobserwować, co je łączy. Są kobietami. RóŜny wiek, wygląd, 
tusza, sposób ubrania - nie zacierają tego, co w nich jednakowe. Te, które mają 
jeszcze piętnaście minut czasu do rozpoczęcia pracy, stoją w sklepiku 
spoŜywczym. Inne biegną ulicą. Dwie sprzedawczynie podają to wszystko, co 
potrzebne na śniadanie: dwie „małgośki”, serek „fromage”, kefir w kubeczku. 
— Nie, w butelce nie, w takim razie poproszę jogurt, trudno, moŜe być owocowy. 
Z czymś trzeba mieszać otręby, nadzieję tych, co latami siedzą na niewygodnych 
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krzesłach, spłaszczających im pośladki. MoŜe od otrębów figura stanie się jak 
dawniej smukła. I przejdą zaparcia. 

Sprzedawczynie są szybkie, sprawne i bez wyrazu — jakby startowały w 
konkursie. Kobiety w kolejce teŜ są szybkie. śadna się nie waha. Rano kaŜde 
piętnaście sekund jest waŜne. Niewielkie spóźnienie i juŜ są konsekwencje, kary, 
pisanie oświadczeń, Ŝenujące tłumaczenie w kadrach lub dzień bez posiłku – są 
wolne i mogą wybrać: być czy jeść. Do czasu są uprzejme. Słychać : proszę, 
dziękuję. Do czasu, aŜ w którejś coś wybuchnie nie wiadomo czemu. Udają 
wtedy, Ŝe wśród nich pojawiła się jakaś wariatka, wdają się w spory z pozycji 
wyŜszości, choć w kaŜdej z nich tkwi głęboko lęk, Ŝe to jej moŜe się coś takiego 
przytrafić, Ŝe stanie sama przeciw wszystkim i nikt nie pojmie jak oczywiste są 
jej racje. Na razie jeszcze nikt nikogo nie zdenerwował - nie licząc tych, które 
kłóciły się w ciasnym autobusie, ale to była inna zupełnie sprawa i inna 
konwencja awantur. śadna z kobiet nie uśmiecha się, Ŝadna nie zaŜartuje. 
Nawet koleŜanki rozmawiają cicho i spokojnie. Choroby, dzieci, męŜowie, 
koleŜanki. Złe spojrzenie. Ołówek odłoŜony nie tam, gdzie trzeba. Do telefonu 
nikt nie poprosił, choć było się tuŜ .Kible zamykane na klucz, koleŜanka 
omyłkowo go wzięła do domu, bo ma Ŝakiet z kieszeniami, teraz trzeba chodzić i 
poŜyczać. Pomyłki, bezsensowne polecenia, podwyŜki, ceny. W ich Ŝyciu nie ma 
śmiesznych rzeczy. Jest obowiązek. I resztka snu. 

Ulicą toczy się dwóch młodych męŜczyzn. Są na tym etapie trzeźwienia, 
kiedy poranna lampka szampana kończy zabawę i świat wydaje się tak bardzo 
interesujący, pełen sekretów i głębszych analogii, Ŝe tym młodym ludziom, 
ubranym w czarne płaszcze, kapelusze o szerokich rondach i białe szale, wydaje 
się stworzonym do tego, aby pobudzając ich intelekt, pełen luzu i poczucia 
wolności, pozwolił sformułować wnioski lekkie niczym słowa rockowej piosenki, 
błahe, ale tak bardzo waŜne przez rytm, słowa nabierające znaczenia modlitwy, 
najwaŜniejsze właśnie w tej jednej, jedynej chwili, niepowtarzalne elementy 
bąbelkowej oceny świata. 

– Popatrz Piotrze! – woła jeden. – Zaledwie kilka godzin i świat się 
odmienił. Schowały się kurwy, wypełzły biurwy! 

śadna z kobiet nie próbuje odszczeknąć się, chociaŜ męŜczyźni taksują je 
spojrzeniami, które większość uznaje za bezczelne, zwłaszcza te starsze i 
grubsze, nie mające na swą obronę lekkości i urody. Rozchodzą się ze sklepiku 
do swoich biur, do pracy monotonnej określonej drobiazgowymi, aŜ do przesady 
przepisami. MoŜe tylko ta pani w czarnym kapeluszu na siwiejących włosach nie 
kupiła w warzywniczym tych gruszek, które zamierzała, bo odechciało się jej 
diety odchudzającej i jedzenia owoców zamiast wszystkiego innego trzy razy w 
tygodniu, bo przecieŜ to wszystko jedno, kim jest naprawdę i jak wygląda. Jest 
juŜ stara i nigdy nie będzie atrakcyjna. MoŜe tylko młoda dziewczyna w 
trawiastej kurteczce skuliła ramiona, obiecując sobie przy najbliŜszej okazji, 
pewnego ranka wstać w świetnym humorze i wtedy...MoŜe tylko jej koleŜanka w 
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kraciastej miniówie i szaliku spiętym tandetną, plastikową róŜą przypomniała 
sobie chłopaka, który tak o niej powiedział na dyskotece i który choć ładny, 
przestał się podobać, aŜ dziewczyny się z niej śmiały, Ŝe ma głupie wymagania. 
Dwie inne, nieco starsze, jedna o widocznej ciąŜy, w myślach wołały aby 
szybciej skończył się ten czas, kiedy muszą pracować, a poranek, dzień i wieczór 
nie przynoszą im Ŝadnej satysfakcji. MoŜe innej grubasce przypomniał się ten 
pan w dzienniku telewizyjnym, który wczoraj wieczorem mówił o biurokracji w 
jej urzędzie, jakby to ona i jej koleŜanki swoją złą pracą tak nękały 
społeczeństwo, Ŝe miało juŜ ich dość. Program, który prowadził, mieścił się w 
budynku obok, nieraz widziała go na ulicy podchmielonego. Usiłowała 
przypomnieć sobie starocerkiewną formułkę, wykuwany kiedyś fragment Biblii : 
Nie vidiszi belci w oczie bratra svojevo... Nie była juŜ pewna, czy dobrze to 
wymawia. PoŜałowała w tym momencie, Ŝe kiedyś studiowała i Ŝe czytuje jeszcze 
z rozpędu od czasu do czasu filozofów światowej sławy, chociaŜ ich tłumaczenie 
świata nie daje jej to tej radości, która znikąd przyszedłszy, bez Ŝadnej zasługi 
opromienia młodych ludzi wymachujących butelką. 

Ja zaś, idąc kiedyś tą ulicą pomyślałam, Ŝe tylko dzieci widzą jak stajemy 
się umieraniem, choć ich to nic nie obchodzi. Dla nich nie jest coraz mniej z nas 
w nas, ale coraz więcej i więcej, aŜ zbyt duŜo za którymś razem. Narastamy niby 
kapusta wokół głąba licznymi warstwami liści, stając się dzięki temu bardziej 
kapustnymi niŜ wszystko inne. Dojrzewamy do ścięcia... 

– Szampan z rana jak śmietana! Napijcie się z nami smutne biurwy!” 

I jeszcze jedna uwaga. Pan w dzienniku telewizyjnym istniał naprawdę, był 
synem innego pana, wcześniej nadającego ton wiadomościom i miałam z nim 
osobiście nieprzyjemne doświadczenia. Zaczęło się dość banalnie. Do 
inspektoratu przyszedł człowiek, pilot, który odkupił i wyremontował samolot i 
przyszedł go ubezpieczyć. Był pierwszym prywatnym właścicielem samolotu w 
Polsce, a ja zajmowałam się ubezpieczeniami i wypadkami lotniczymi – tylko 
Ŝe, jak cały inspektorat, obsługiwaliśmy wyłącznie gospodarkę uspołecznioną. 
W tamtych czasach przepaść między jgu (jednostkami gospodarki 
uspołecznionej), a pozostałymi firmami i osobami prywatnymi była nie do 
zasypania. Całkowicie odmienne były procedury ubezpieczania i wyliczania 
odszkodowań i z wyjątkiem statków Ŝeglugi śródlądowej, którymi teŜ się 
zajmowałam, ubezpieczenie prywatnego samolotu na moim szczeblu 
decyzyjnym, ani nawet mojej dyrektorki, nie było moŜliwe. Ba, nawet oddział 
wojewódzki – nasza jednostka nadrzędna – nie był w stanie nic na to poradzić. 
Na ich polecenie klient został odesłany do centrali, która jako jedyna, miała 
uprawnienia załatwiania spraw nietypowych. Wytłumaczyłam to pilotowi i 
wysłałam do centrali, niedaleko, bo jeden przystanek autobusowy. Wydawało 
się, Ŝe zrozumiał i poŜegnaliśmy się z nim zupełnie bez Ŝadnych starć. 

Nie mam pojęcia, co zaszło w centrali, choć domyślam się na kogo tam 
trafił. Pani ta pracowała kilkanaście lat i była do tego czasu świetnym 
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fachowcem. Później została przysłana, a raczej zesłana do mojego wydziału jako 
szeregowy pracownik, poniewaŜ zbyt często rozpoczynała dzień od koniaczku. 
Po kilku dniach pracy urządziła po pijaku awanturę klientowi i została 
zwolniona. Nie uwaŜała się za alkoholiczkę, poniewaŜ nie piła wódki, tylko 
koniak. 

Tak czy inaczej, całe odium spadło na mnie, jako urzędniczkę idiotkę, 
która nie dość, Ŝe nie potrafiła załatwić sprawy, to była jeszcze wobec klienta 
arogancka i niekompetentna. Przepraszano mnie bardzo na najwyŜszych 
szczeblach, ale sprostowania do telewizji nikt nie posłał, poniewaŜ nie wypadało 
aby skompromitował się pracownik centrali; lepiej było, gdy opinia pogrąŜyła 
biurwy z inspektoratu. 

W następnym odcinku zamieszczę opis sposobu liczenia, jaki 
stosowałyśmy, a właściwie raczej sposób nauczania pracownic dokonywania 
obliczeń, swoistego rodzaju arytmetyki – ciekawy historycznie, dla porównania 
z dzisiejszymi metodami i oceny, jak bardzo w ciągu ostatnich dwudziestu 
pięciu lat wszystko całkowicie odmieniło się. Ja przeŜyłam juŜ jeden skok – od 
liczydeł, na których uczyłam się, gdy zaczynałam pracę w początku lat 
sześćdziesiątych, poprzez sumatory, do obsługi komputera, której nauczyłam się 
tuŜ przed emeryturą (przy czym oczywiście te pierwsze komputery to takŜe juŜ 
historia). W PZU jedyną maszynę liczącą, czterodziałaniówkę, miałam ja, 
pozostałe pracownice miały sumatory, wielkie i głośne potwory elektryczne, ale 
działające poprzez mechaniczne obroty trybów. KaŜda miała na biurku swój 
wewnętrzny telefon. Przy dwudziestu pracownicach, głośnych maszynach 
liczących i piszących (jeszcze mechanicznych, nie elektrycznych) harmider był 
niesamowity, zwłaszcza, Ŝe osoba odbierająca telefon nastawiała go na głośne 
mówienie. Potrzebne to było, poniewaŜ przy duŜej rotacji pracownic nie 
wszystkie opanowały dobrze niuanse likwidacji szkód i wówczas koleŜanki 
dłuŜej pracujące podpowiadały, co powiedzieć klientom. W ogóle atmosfera 
była jak w szkole – ciągle czegoś trzeba było kogoś uczyć, coś w międzyczasie 
sprawdzać, poprawiać, podpowiadać, ale i było miejsce na Ŝarty i wygłupy. 
Byłyśmy bardzo zgranym zespołem i szkoda było mi go opuszczać, ale zrobiłam 
to dla wysokiej odprawy, wykorzystując zwolnienia grupowe. Właśnie umierała 
moja mama i kilkugodzinna praca opiekunki w ciągu pół roku wpędziła mnie w 
ogromne długi, które dzięki odprawie pospłacałam. 

Niemniej pomijając ten młyn, w którym Ŝyłam, bardzo dobrze wspominam 
swoją pracę w tamtym czasie. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych 
korporacji, atmosfera była sprzyjająca zgranym zespołom. Czasami czułam się 
jak dyrygent na koncercie, odczytujący kaŜde drgnienie instrumentów członków 
orkiestry, korygujący je, czego rezultatem był perfekcyjnie brzmiący koncert. 
Zaliczyłam jeszcze dwie firmy ubezpieczeniowe i mimo awansu formalnego i 
finansowego nic nie było juŜ takie przyjazne jak przedtem. 
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7 
Czysta gwiazdka 

 

Jestem starą kobietą i nie mam juŜ siły zabiegać o wydanie moich tekstów 
literackich. Dawno, dawno temu zaszufladkowano mnie do SF i wydawnictwa 
tego kręgu nie chcą niczego innego; poŜądają akcji ze strzelaniem i momentami, 
gołymi babami masakrowanymi najnowszymi modelami broni w stylu 
popularnych filmów (z odchyłką prawicowych moralistów, tropiących wszędzie 
ZŁO i z tego powodu nazywające gołe, maltretowane dziewczyny 
MUTANTKAMI); inne wydawnictwa zaś, po prostu nie czytają tekstów 
autorów im nieznanych. Nazywa się to segmentacją rynku. A ja zawsze 
poruszałam się na pograniczu i odpuszczałam zabieganie o wydanie – 
zarabiałam o wiele lepiej uprawiając zawód ekonomisty. Debiut w wieku 73 lat 
– śmieszne, no nie?! Chciałabym jednak ocalić z moich szuflad opis świata, 
który przeminął, choć moŜe to nie jest zbyt popularny pomysł. Ale teŜ i nie mam 
wystarczającego zapału do opisywania raz jeszcze czegoś, co wcześniej juŜ 
opisałam, dlatego wolę pójść po linii najmniejszego oporu. Jeśli kogoś 
zainteresuje świat widziany, ale odrobinę przetworzony – proszę bardzo. Jednak 
będę się starać zawsze informować o odstępstwach literackich od realiów – na 
ile będę w stanie. 

Proszę, nie myślcie, Ŝe macie inne doświadczenia – wszyscy jesteśmy inni i 
kaŜdy z nas przeŜywa coś innego, co jest dla niego waŜne. Jeden cięŜko pracuje, 
haruje dla przyszłości i na koniec zostaje kopnięty w pewną część ciała, w 
najgorszym momencie, gdy nie ma juŜ moŜliwości manewru; inny robi to samo 
nie dla siebie, a dla swojej drugiej połówki orzecha, a czytanie akt sądowych 
przypłaca koniecznością łykania tabletek na depresję, nie chcąc wierzyć w obraz 
połowicy z akt tych się wyłaniający; inna zaś (to ja), do ostatka starająca się 
sprostać rozmaitym wyzwaniom, po których zostaje kawałek tekstu, nie 
wiadomo czy potrzebnego komuś, poza ich autorką. 

Wierzcie mi – tak jak opisuję, wyglądał świat widziany wówczas moimi 
oczami, jak wasz zapewne wyglądał jeszcze inaczej. Nie ma jednej prawdy – 
jest wyłącznie suma prawd. I zawsze moŜemy – jeśli chcemy – zanurzyć się w 
cudze światy. Nie brońmy się przed nimi – to one stanowią cały nasz ludzki 
dorobek, tę umiejętność patrzenia ponad własnym doświadczeniem. Bierzmy z 
niego naszą satysfakcję rozumienia innych i naszą umiejętność penetrowania ich 
światów. Stać chyba nas na to, Ŝeby wkraczać w nie bez Ŝadnych zobowiązań. 
Wszak nasze dni są policzone i swoją otuchę moŜemy czerpać jedynie z 
cudzego zrozumienia, a potwierdzenia oczekiwać od juŜ nieobecnych. 
Korzystajmy z tego bez narzucania sobie ograniczeń. Nikt niczego nie jest juŜ 
nam winien. Winni wszystko jesteśmy sami sobie. 
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Po tym, silnie ideologicznym wstępie, pozwalam sobie zamieścić 
arytmetykę lat TUś PRZED, księgowość zapomnianą i nielogiczną, wszak 
jednak skodyfikowaną o wiele bardziej, niŜ oficjalne kodyfikacje oczekiwały. 
To świat arytmetyki biurw – świadectwo, jak zwykłe, poniŜane istoty, oswajały 
powinności ich stanu i usiłowały dostosować się do wymagań. 

Dla wielu z Was, moich czytelników, będą to sprawy niewarte zatrzymania 
się, jednak wierzcie mi, nic z naszej wiedzy o świecie nie idzie na marne. 
Wszystko przydaje się, poniewaŜ świat kołem się toczy i zawsze wraca do 
punktu wyjścia choć przemieniony, jednak konsekwentnie podobny. 
Astrologiczne cykle Jowisza i Saturna są tu najlepszym świadectwem – jeśli 
przeŜyło się ich kilka i jeszcze trochę. 

Przestaję więc przynudzać i odwołuję się do tekstu:  

„Szczeniaczek objaśniała Iwonie zliczanie kwot wypłaty dla jednego 
przedsiębiorstwa. Akurat zwolnił się jeden sumator, wszyscy dawno o nim 
zapomnieli, bo wrócił z naprawy, a Pulardzie nie przyszło do głowy, Ŝe dział ma 
nadwyŜkę, bo dawno by go zabrała. Lubiła zawsze, Ŝeby w jej szafie stały jakieś 
zapasowe maszyny, które potem przydzielała po usilnych prośbach i zabiegach. 
Dziewczęta postanowiły wykorzystać to zapomnienie do maksimum, zanim 
odbiorą im maszynę i nauczyć Iwonę sumowania długich kolumn. I tak musiały 
po niej sprawdzać, ale jeśli dwa razy, im i jej, wyszła taka sama suma, moŜna 
było sobie darować juŜ trzeci raz. Byłby to wyjątkowo złośliwy przypadek, Ŝeby 
mimo błędu w sumowaniu, dwa razy wyszedł ten sam wynik. Po prostu 
nieprawdopodobne. 

– Widzisz tę gwiazdkę? O tu, wśród tych klawiszy? Zawsze, zanim 
rozpoczniesz liczenie, musisz nacisnąć tę gwiazdkę. Ona wyrzuca wszystko, co 
było przedtem nastukane w maszynie, sumuje i jednocześnie kasuje. Jeśli 
gwiazdka jest czysta, to w porządku, moŜesz wbijać co chcesz, jeśli koło niej jest 
jakaś suma, to musisz gwiazdkę naciskać dotąd, aŜ będzie czysta. A ty nie 
nacisnęłaś gwiazdki, w maszynie było coś i wyszło jak komu głupiemu sześćset z 
czymś tysięcy. 

To jeszcze nic, kaŜdy się moŜe pomylić, ale trzeba trochę inteligencji teŜ, 
Ŝeby wiedzieć jak dodajesz tysiąc z czymś do dwóch tysięcy, to nie moŜe wyjść 
sześćset. No nie ? Pamiętaj o gwiazdce, przede wszystkim gwiazdka, to się nie 
pomylisz.... 

Potem, jak wbijesz juŜ wszystko, co masz i dasz gwiazdkę, bierzesz ołówek i 
punktujesz. Sumę na arkuszu i sumę na taśmie, tu haczyk i tu haczyk. Potem 
patrzysz. Gdzie brakuje haczyka, jeszcze raz sprawdzasz. Omyliłaś się w 
liczeniu, czy przepuściłaś, gdy dodawałaś na maszynie - wszystko wtedy wyjdzie. 
Dopiero gdy jesteś pewna, Ŝe policzyłaś dobrze, wypisujesz ten druczek, co 
wiesz, na całą sumę zbiorówki. 



 51

Druczek wypisujesz w czterech egzemplarzach, to znaczy podkładasz trzy 
kalki. O, tu są kalki, bierzesz nóŜ i przycinasz je na dwie części, potem odcinasz 
dołem i masz taki format, jaki potrzebujesz. Druczek, jak widzisz, ma trzy kolory, 
czarny, niebieski, Ŝółty, znowu czarny i tak dalej. A ty musisz wystawić operat w 
czterech egzemplarzach. Co to jest operat? No tak się nazywa, taka obiegówka 
dla papierków, musisz po prostu wiedzieć, ale nie musisz rozumieć. Po coś 
wydrukowali, no nie? 

Pierwsze trzy kartki wydzierasz, jak idą kolory z wierzchu bloczka, a 
czwarty, obojętny, Ŝeby ci się nie myliło (bo zawsze musi być jeden czarny, jeden 
niebieski i jeden Ŝółty) ze spodu wyrzucasz, obojętnie jaki kolor wypadnie. 
Mamy takie pudełko, tam zbieramy te papierki bo się czasem przydadzą. 

Nie wolno ci się pomylić, jeśli by coś takiego się trafiło, to księgowość 
zwróci do poprawki, albo jeszcze gorzej - tam są świeŜe dziewczyny - puści 
przelewy, a nie odda ci niebieskiego (a niebieski zawsze musi wrócić) i pani 
naczelnik oblicza potem według niebieskich kwotę wypłat za dany miesiąc. Sama 
rozumiesz, jak się pomylisz, to oberwie pani naczelnik. 

JeŜeli niebieski nie wróci, jest to prawdziwa tragedia i co gorsza, wszyscy o 
niej wiedzą. Sumy w księgowości nie będą się zgadzać; wszystkie działy i 
referaty liczą i szukają u siebie i klną tą pieprzoną urzędniczkę, co wyŜej sra jak 
dupę ma, a gówna do sików nie umie dodać. MoŜna czasem i trzy dni szukać, 
gdzie jest błąd i do końca nie wiadomo, u kogo powstał, a terminy sprawozdania 
są takie, Ŝe od otrzymania globalnej sumy z księgowości jest tylko pół dnia na 
uzgodnienia. Jak się coś nie zgadza, to za mało czasu, Ŝeby sprawdzić i wtedy 
pani naczelnik obrywa od wszystkich i wiadomo, dla kogo to się źle kończy. Dla 
tej, co miała błąd w niebieskim. 

JeŜeli zabraknie Ŝółtego na przykład, a dajmy na to księgowość na czas się 
nie dopatrzy, to jest jeszcze gorzej, bo one tej sumy nie przeleją, a poniewaŜ 
niebieski wróci, wtedy z naszej strony jest więcej wypłaconego niŜ z 
księgowości, a to juŜ prawie kryminał, jeśli się w porę nie wyjaśni.... 

Czarny druczek wysyłasz do klienta. Jakbyś tego zapomniała, to klient 
dostanie forsę i nie będzie wiedział za co, więc wydziwia i zawraca głowę. 
Czasami nie wie w ogóle o co chodzi i wydzwania po wszystkich wydziałach, 
zanim trafi do nas. Tam nieraz są takie tłumoki, Ŝe nie zorientują się, gdzie go 
odesłać i klient miota się w te i w te, aŜ poskarŜy się do dyrektorki i jest zaraz 
afera, bo ta wyjaśniać kaŜe Pulardzie. A musisz zrozumieć, Ŝe najwaŜniejsze u 
nas jest tak pracować, Ŝeby nie było afer. Jak się juŜ coś robi, to trzeba robić to 
dobrze. Trzeba robić swoje najlepiej, jak umiesz, a jeśli nie umiesz, jeśli nie 
jesteś pewna, albo jeśli charakter masz nieuwaŜny – sama to najlepiej wiesz – 
sprawdzaj piętnaście razy zanim coś puścisz, pytaj się ile się da. KaŜda ci 
chętnie odpowie; jak się komuś coś tłumaczy, człowiek wydaje się sobie 
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mądrzejszy i lepszy, twoja to rzecz umiejętnie koleŜankę wykorzystać. Lepiej, jak 
się spytasz w czas, niŜ zrobisz źle... 

Teraz, jak masz juŜ wypełnione druczki, bierzesz w jednym egzemplarzu 
taki czarny druczek i wypełniasz go według wzoru. Rozpoznajesz go po tym, Ŝe 
ma taką ramkę na dole. Wszyscy, którzy po tobie sprawę oglądają, stawiają 
swoje pieczątki, daty i podpisy w tych rubrykach. Ty swojego nazwiska nie 
wpisujesz, bo nie masz jeszcze uprawnień. Uprawnienia będziesz miała, jak 
skończysz kurs i zdasz egzamin, ale to dopiero za jakiś rok, albo dłuŜej no i po 
maturze oczywiście. 

Jak juŜ to wszystko zrobiłaś, to numerujesz akta. Na kaŜdym papierku z 
danej sprawy stawiasz pieczątkę „sprawa nr...” i wpisujesz numery, te, które 
przedtem naniosłaś na wykaz i kartotekę. Numer składa się z kilku części, 
symbolu naszej działki łamanej przez trójkę rzymską - to symbol nas trzech : 
Margarity, mój i twój, numeru pracownika, który kaŜda ma na swojej pieczątce 
do numerowania, numeru właściwego i dwóch ostatnich cyfr roku. 

Po ostemplowaniu pieczątką do numerowania, bierzesz flamaster czerwony 
(broń BoŜe nie zielony, bo zielonego uŜywa pani naczelnik do poprawiania nas, 
więc jeśli na jakiejś sprawie jest notatka czerwona i zielona, to zielona jest 
zawsze waŜniejsza, oznacza Ŝe poprawiła sprawę pani naczelnik) i walisz 
numery. 

Jak juŜ całą sprawę onumerujesz, to odwracasz ją dupcią do góry, Ŝeby 
kolejność się nie pomyliła. Potem zakładasz obwolutę, opisujesz sprawę i jeszcze 
raz sprawdzasz. Liczysz wszystkie pozycje na zbiorówce, liczysz komplety 
(pamiętając, Ŝeby zawsze przewracać dupką do góry) i patrzysz na taśmę, czy się 
ilość zgadza. Na taśmie piszesz: „ sprawa od nr...do nr...”, wypłat tyle a tyle, 
odmów tyle a tyle, razem tyle a tyle i sprawdzasz z kartoteką. 

Jak sprawdzasz ilość? Na przykład w kartotece masz zapisane: sprawa od 
nr 123 do nr 189. Bierzesz i wybijasz gwiazdkę, potem 189 na plus, potem 123 
na minus i znowu jeden na plus, potem gwiazdka i wychodzi ci ilość. Dlaczego 
dodajesz jeden? No, tak się robi i tyle. MoŜesz robić inaczej, 189 na plus a 124 
na minus (bo zaczynasz liczyć od następnej), ale to się niektórym dziewczynom 
myli, więc lepiej rób tak, jak ci powiedziałam na początku. Tak jak zapisane i na 
koniec jeszcze jedynka, tak jakbyś siebie doliczała do swoich spraw. 

Gdy wszystko juŜ gra, przynosisz mi do sprawdzenia i podpisu, ja potem 
daję Justynie, która ma większe uprawnienia niŜ ja, a Justyna daje pani 
naczelnik. Do trzech milionów idzie na dwa podpisy, więcej na trzy. Jak jest 
więcej niŜ dziesięć milionów, pani naczelnik idzie do dyrektorki. Zrozumiałaś? 
Wiem, Ŝe na razie moŜe się kićkać, więc weź sobie od pani naczelnik czysty 
zeszyt i zapisuj po kolei wszystko, co musisz zrobić. Punkt 1. Wybić gwiazdkę. 
JeŜeli gwiazdka jest czysta, moŜesz liczyć. JeŜeli gwiazdka jest czysta.” 
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Przypisy: 
— Pularda, to była wredna kadrowa, znienawidzona przez wszystkich. 

Nawet dyrektorka nie znosiła jej, ale uwaŜała, Ŝe ktoś taki potrzebny jest dla 
utrzymania dyscypliny. KrąŜyły o niej legendy, a jedna z nich opowiadała, Ŝe jej 
mąŜ, ginekolog wykastrował ja, bo nie chciał mieć dzieci czyhających na jego 
majątek. Model postępowania Pulardy wiązał się z najgłębszymi tradycjami UB 
— śledzeniem, szantaŜem i wymuszaniem. Przy tym wszystkim była ładną 
kobietą – gładką, obłą, o uśmiechniętej, okrągłej twarzy. Dziś przypomina mi 
twarz pewnego polityka. 

— Szczeniaczek – to była taka młodziutka dziewczyna, tuŜ po maturze, ale 
bardzo zdolna i inteligentna. Kontrolująca ją i ucząca starsza koleŜanka 
wkurzyła się kiedyś i wrzasnęła: –ty głupi szcze..., ale zatrzymała się kończąc 
po chwili:–...niaczku jeden! Od tamtej pory były najlepszymi przyjaciółkami. 

— pani naczelnik — to byłam oczywiście ja, ale opis jest z punktu 
widzenia moich pracownic, a nie mojego. Moją bohaterką jest Iwona – 
dziewczyna ze wsi, maltretowana przez ojca, która przeszła drogę od pomocy 
domowej do urzędniczki, uzupełniająca wykształcenie i wreszcie robiąca karierę 
w nowym świecie, który nadszedł. Pierwowzorem bohaterki była rzeczywista 
moja pomoc domowa z Gdańska, Janeczka, nieszczęśliwie zakochana w 
pewnym chłopcu z jej punktu widzenia z „wyŜszej sfery” i z powodu tej miłości 
podejmująca próbę samobójczą. To wszystko, co nastąpiło potem, dodało jej 
tylko Ŝyciowego napędu – jak chciałam wierzyć i jak wymyśliłam sobie w 
związku z jej postacią – stała się Iwoną – zlepkiem kilku osób, które znałam. 
Literacką inspiracją była pewna powieść czeskiego pisarza, Jarosława 
Havliczka, ale ona utkwiła gdzieś w głębi mojego regału na ksiąŜki i dopóki jej 
stamtąd nie wydobędę – nic o niej nie napiszę. Tytułu, niestety, nie pamiętam. 

Dlaczego tak drobiazgowo zajęłam się biurowością dość specyficznej 
firmy, a właściwie jej malutką częścią? Realia zawsze się zmieniają: liczydła 
zastępują maszyny liczące, a te wypierają komputery. Druczki czy w papierowej 
postaci, pracowicie wypełniane przez kalkę, czy drukowane przez program 
komputerowy zawsze przeŜywają swój Ŝyciowy cykl, od prostoty do 
komplikacji. Pracownicy, zajmujący się codziennymi czynnościami, zawsze 
tkwią w sztucznym intelektualnie środowisku, nieprzyjaznym własnym 
rozwaŜaniom i niestandardowemu myśleniu, wbrew temu, co by się nie 
opowiadało o konieczności kreatywności i nowatorstwa. Niejednokrotnie 
słyszałam opowieści pracowników korporacji o tym, czym się zajmują, a ich 
praca była równie cięŜka, jałowa i destrukcyjna dla osobowości, jak opisane 
manewry z liczeniem sprzed czterdziestu lat. Jednak cel tych działań jest zawsze 
jeden – zmusić naszą nieposłuszną i fantazjującą wolę do nagięcia się do reguł 
nie przez siebie wymyślonych. Podobnie – jak twierdzi się – Ŝe szkoła nie jest 
po to, by uczyć dzieci, a po to, Ŝeby coś zrobić z masą nieprzewidywalnych istot 
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w czasie, gdy ich rodzice pracują. NaleŜy znaleźć im zajęcie, którego 
sensowność jest sprawą wtórną.  

 

Przerwa śniadaniowa. Sedesy w tle 
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8 

Ptaszki 
 

 
 

Moje bohaterki, biurwy dotarły juŜ na swoje stanowiska pracy. Te, które 
zdąŜyły, mogły chwilę odetchnąć, zrobić sobie herbatę (z kupieniem kawy były 
wówczas trudności), poprawić makijaŜ i zrelacjonować koleŜankom, co się 
wydarzyło od poprzedniego dnia. Te, które nie zdąŜyły, czekało parę niemiłych 
przeŜyć, mogących zepsuć cały dzień. 

Przypominam sobie te poranne dylematy: czekać na windę, czy biec 
schodami? Do wind była kolejka i moŜna było nie zdąŜyć, bieg schodami na 
trzecie piętro teŜ nie był najbardziej poŜądanym porannym treningiem. Ale 
oddam głos moim bohaterkom: 

„Krycha sunęła dostojnie wcale się nie spiesząc, mimo, Ŝe na wielkim 
zegarze na pasaŜu było juŜ trzy po wpół do ósmej, nie było więc Ŝadnej 
moŜliwości, Ŝeby najpóźniej pięć po siódmej dotrzeć na trzecie piętro, do stolika, 
gdzie wyłoŜona była lista obecności. Pularda zabierała ją równo pięć po czasie, 
stawiając czerwonym flamastrem przy nazwisku delikwentki wielkiego haka i 
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kaŜda spóźniona musiała iść do działu kadr pisać oświadczenie wyjaśniające ze 
wszelkimi szczegółami powody i przyczyny spóźnienia. Potem oświadczenie to 
było analizowane, nieścisłości wyławiane i komentowane na zebraniach 
naczelników wydziałów. Ich pani naczelnik bardzo się wściekała, twierdziła, Ŝe 
głupie oświadczenie to dowód, Ŝe dziewczyna nie nadaje się do swojej pracy, bo 
nie jest w stanie czegoś sensownego wymyślić. Nawet ona miała kłopoty z 
pisaniem tych oświadczeń, chociaŜ była stara i miała wyŜsze wykształcenie. 
Tylko Krycha działała na innych całkiem prawach. Potrafiła napisać 
„Spóźniłam się, bo zaspałam” – chociaŜ uznawano to za spóźnienie 
nieusprawiedliwione i potrącano na koniec miesiąca jedną czwartą dziennego 
wynagrodzenia. Mówiła, Ŝe jej nie zaleŜy, bo jest sama i ma małe potrzeby. 
Sukienki szyje sobie sama, kupuje jeden krem i dezodorant na pół roku, jak 
najtańsze; mydła starcza jej z przydziału, obiady je w jakiejś stołówce. Nie musi 
się więc przed nikim płaszczyć i moŜe sobie pozwolić na mówienie tego, co 
myśli. 

Krycha schwyciła za rękę biegnącą Iwonę i zatrzymała ją. 

– Nie pędź, i tak nie zdąŜysz! Będziesz najwcześniej dziesięć po wpół, więc i 
tak będziesz pisała oświadczenie. Twój autobus się dzisiaj nie spóźnił, więc 
będziesz miała nieusprawiedliwione. A tak czy siak potrącą ci ćwierć dniówki 
niezaleŜnie od tego ile minut się spóźnisz. Jak broić, to na całego! A takie 
gonienie w pośpiechu i strachu jest szkodliwe dla zdrowia. Wierz mi, ja to wiem. 
Biegać trzeba odpręŜonym i spokojnym, tylko wtedy są wyniki. KaŜdy sportowiec 
ci to powie. A tak dorobisz się tylko zawału przed czterdziestką. 

– Skąd Pularda będzie wiedziała, Ŝe mój autobus się nie spóźnił? Zawsze 
się spóźnia! 

– Będzie wiedziała, ona dostaje grafik z Em–zet–a. Wie skąd kto dojeŜdŜa i 
sprawdza takie rzeczy. Stara kadrowa, wszędzie ma znajomości. 

–Nie wiem czemu dyrektorka jej nie ukróci...Wygląda na całkiem rozsądną, 
powinna wiedzieć ile czasu traci się w biurze na gadanie o Pulardzie zamiast 
pracy. 

–Nie gadałyby o Pulardzie, to o czym innym. A tak jej wygodnie. Jest miła, 
sympatyczna, jak sprawa staje na ostrzu noŜa, to woła dziewczynę do siebie i 
łagodzi. – „Proszę się nie gniewać na panią Adelę, ona jest tak oddana 
Inspektoratowi, Ŝe czasem przesadza”. I tak dyscyplinę ma z głowy i wszystko 
jest na Pulardę. To się nazywa polityka. Skąd wiesz, która musi tu pracować, 
Ŝeby nie wiem co, dyrektorka czy kadrowa? Jak by było na noŜe, to moŜe nie 
dyrektorka by zwycięŜyła? 

– Myślałam, Ŝe polityka to rząd, partia i te sprawy. Ale nasz Inspektorat? i 
spóźnienia do pracy? 
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–Co ty tam wiesz. Nie uczyli cię z szkole historii ruchu robotniczego? 
Kapitalista robotników trzymał za mordę, a właściwie w imieniu kapitalisty 
robili to jego przydupasy, kierownicy, a i teraz nic się nie zmieniło. Jest taka 
Pularda i nas gnębi, bo za to jej płacą. Polityka polega na tym, Ŝe jak 
inspektorat sobie wychowa posłuszną dziewczynę, to ta będzie się martwiła, co 
napisać w oświadczeniu, jak udanie skłamać albo jak napisać prawdę, Ŝeby 
uznali spóźnienie jako usprawiedliwione, a Ŝeby Ŝadna dziewczyna nie pytała o 
to dlaczego nasza jednostka nadrzędna wydaje zarządzenia głupsze niŜ by 
Margarita wymyśliła. 

Jak na Krychę było to długie przemówienie, więc zamilkła. Iwona przez ten 
czas złapała oddech i pobiegła do przodu. Męczyła się teraz łatwo i bieg na 
trzecie piętro nie zawsze jej się udawał, czasem ustawała juŜ na pierwszym, a 
nie chciała czekać na windę, bo to zazwyczaj i tak dłuŜej trwało, jednak nie 
mogła spojrzeć na wszystko tak jak Krycha, po prostu tego nie umiała, choć jej 
zazdrościła. 

Dziś miała szczęście. Pularda zamarudziła dłuŜej w łazience i wychynęła 
zza dwóch kółek dwanaście po wpół do siódmej. Właśnie Iwona zdąŜyła 
podpisać listę i szła do łazienki popić tabletki, udało więc jej schować się za 
drzwiami, bo była jeszcze w płaszczu. Gdyby Pularda ją zobaczyła, mogłaby 
domyślić się, Ŝe dopiero przed chwilą podpisała listę i postawić jej haka. Jedna 
z dziewczyn z sąsiedniego działu podpisywała się właśnie, gdy Pularda 
wyszarpnęła ją, aŜ długopis przeorał kartkę. Iwona mogła wyjść zza drzwi. 

– Teraz moŜe pani podpisać – oświadczyła Pularda stawiając wielkiego 
haka przy nazwisku dziewczyny. Ta zaczęła protestować, Ŝe haka postawiono juŜ 
po podpisaniu przez nią listy, aŜ w końcu wściekła wycedziła: 

– Jak ktoś całe Ŝycie przyzwyczaił się do ptaszków, to na starość zapomina, 
Ŝe w tym wieku nie wypada. 

– I Ŝe kurze podcięto skrzydełka – dodała inna. 

– Nie skrzydełka, skrzydła zostawiono... 

– I tak nie będzie latać. 

Pularda bez słowa wzięła listę i wymaszerowała z korytarza. Następne 
spóźnione musiały iść do niej do pokoju. Nie wydawało się aby cokolwiek ją 
obeszło. Nadeszła Krycha i spokojnie poszła się rozebrać do pokoju, zanim 
pójdzie podpisać listę. 

– Ta to dopiero ma nerwy – powiedziała któraś o Pulardzie. – Jak woda po 
kaczce. Spluniesz jej do zupy, a ona powie, Ŝe to przyprawa. 

– Czy tak czy siak, kiedyś to ty tę zupę wypijesz, sama nie wiedząc nawet 
kiedy – odparła koleŜanka. 
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Iwona połknęła proszki, ale jeden utkwił jej w przełyku. Poszła do pokoju 
rozebrać się i po szklankę. Co by napisała w oświadczeniu, gdyby nie zdąŜyła 
moment wcześniej podpisać listy i schować się za drzwiami? Prawdę? 
„Spóźniłam się bo w autobusie był tłok i bałam się, Ŝe mnie zgniotą i musiałam 
go przepuścić. Zawsze się boję w autobusie, Ŝe mnie zgniotą, to pewnie dlatego, 
Ŝe jestem ze wsi i mieszkałam dotąd tylko w małych miastach”. Ale by było 
śmieszne, chyba wszystkie dziewczyny umarłyby ze śmiechu czytając takie 
oświadczenie, a Pularda powiedziałaby, Ŝe trzeba wcześniej wstawać i iść na 
taki autobus w którym nie ma tłoku. Powiedziałaby: „nie ma pani rodziny, dzieci 
jeść nie płaczą, mąŜ nie ciągnie do łóŜka przed wyjściem do pracy, jakie pani 
moŜe mieć powody do spóźnień?” 

– No widzisz – burknęła Krycha zgadując jej myśli – o to właśnie chodzi, 
Ŝebyś zaczęła myśleć, jak się wytłumaczyć, zanim jeszcze zdąŜyłaś się spóźnić. 
Na tym polega polityka. 

Ewa, likwidatorka, spóźniła się aŜ czterdzieści minut. Siedziała w pokoju i 
biedziła się nad oświadczeniem. W końcu pokazała dziewczynom, co napisała: 

„O świadczam, Ŝe spóźniłam się do pracy w dniu... 43 minuty poniewaŜ 
moje dziecko rano nakarmione zwymiotowało, a było juŜ ubrane, więc musiałam 
zagrzać wody na kuchence elektrycznej (w domu nie mam c.w.), umyć je, 
przebrać, powtórnie nakarmić. Nie zdąŜyłam na pociąg, a musiałam jeszcze 
zaprowadzić dziecko do Ŝłobka. Spóźnienie zobowiązuję się odpracować w 
dniu...” 

–No i co? Dobrze napisałam? 

– Dobrze, a jakŜe, – powiedziała Szczeniaczek. Cała prawda i tylko 
prawda. Ale było zamiast do Ŝłobka zawieźć dziecko do lekarza. Miałabyś 
zwolnienie przynajmniej na trzy dni. A tak, głowę daję, Ŝe dziś zadzwonią ze 
Ŝłobka, Ŝebyś przyszła i odebrała małą bo ma gorączkę albo sraczkę. I tak 
pójdziesz do lekarza, odsiedzisz swoje, ale zwolnienie wystawi ci dopiero od 
jutra, bo juŜ będzie blisko końca dnia, a jemu się skończy limit. Dzisiaj 
poniedziałek, zapomniałaś? Wszyscy od poniedziałku biorą zwolnienia. I jeszcze 
będziesz musiała odpracować to, co wyjdziesz przed czasem. Taka mądra jesteś, 
a jak coś się dzieje z małą, to głupiejesz. To tak jak z likwidacją szkód – myśleć 
trzeba panienki, myśleć – przedrzeźniała Pulardę. – No, posłuchaj, dzwoni 
telefon, pewnie ze Ŝłobka. 

Dziewczyny zamilkły. Pani naczelnik podniosła głowę znad jakiegoś 
okólnika i odebrała jedyny w pokoju bezpośredni, miejski telefon, stojący u niej 
na biurku. Chyba nie słuchała paplania dziewczyn, raczej rzadko słuchała, o 
czym dziewczyny mówią, chyba, Ŝe była to głośna likwidacja szkód, w kaŜdym 
razie nie dawała po sobie poznać, Ŝe słyszy. 

– Pani Ewo, do pani – powiedziała i na powrót zagłębiła się w papierach.” 
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9 
Idzie jesień  

czyli usłuŜne szczury 
 

Przyszła jesień i wszyscy szykują się do rozliczeń z wiosną i latem. W 
powietrzu wisi jakaś zagłada w tle, po której nic juŜ nigdy nie będzie takie jak 
było. Wizjonerzy i politycy sugerują daty, wieszczą czekające nas wojny i 
exodusy, inni rozliczają się z dotychczasowym obrazem świata w imieniu 
swoim i swoich bohaterów (jak bloger Bobik, wkładający przemyślenia w 
paszczę pieska — http://www.blog-bobika.eu/ ), zapuszczający się do 
lechickiego lasu, gdzie oprócz wielu stworzeń:  

„Są róŜne tam matołki, 

co pną się na wierzchołki, 

widziano takŜe posła, 

którego fala niosła, 

aŜ zniosła w skrajny niebyt, 

gdzieś w okolice gleby. 

Na wierzbach rosną gruszki  

rządzącej dar wierchuszki, 

jest i wyjadacz stary, 

bliźniaka ma do pary, 

jest kura cichodajka, 

znosząca złote jajka 

w kuluarowym sosie, 

bo jej opłaca to się. 

Są teŜ usłuŜne szczury 

(byle im płacił który), 

uczeni spin-doktorzy 

na Ŝądzę władzy chorzy, 

rozgrywki i odwety 

i las ten jest, niestety.” 

Pewien mądry człowiek w przysłanym mi mailu precyzuje róŜnicę między 
relacją, a wspomnieniem, które mogłoby, ale nie musiało się pojawić; z natury 
rzeczy jest więc owocem „otwierania się neurologicznych klapek przeszłości” w 
„otoczce innego ducha czasu”. 
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Zdaję sobie sprawę z tego i wiem, Ŝe usiłuję godzić ogień z wodą i Ŝe w 
tym godzeniu coś znika, za to pojawia się coś nowego, zaś ubocznym 
produktem jest mglista atmosfera, która bywa czasem waŜniejsza od faktów, ale 
łatwiej moŜe być kwestionowana. Jak to jest, Ŝe moje wspomnienie o jakichś 
wydarzeniach zawarłbym na pół stronniczki tekstu, a ktoś inny tłucze kilka stron 
o pierdołach? — myśli się czasem przy takiej okazji. 

Tego lata uschły winogrona na mojej działce, podobno z powodu suszy, ale 
zapewne teŜ z powodu braku perspektywy przymrozków, które zawsze goniły 
nas do wcześniejszego ich zrywania — około 10 września zazwyczaj. No i 
zaznaczył się teŜ udział licznych ptaków. Tak więc winogrona tegoroczne 
przeszły do etapu wspomnień z pominięciem etapu relacji, która byłaby 
wyłącznie świadectwem BRAKU w przeciwieństwie do ISTNIENIA (w narracji 
zerojedynkowej). 

Bardzo to wydaje się zawikłane, jednak jest próbą zrozumienia upartego 
dąŜenia naszych umysłów do uproszczeń, redukcji i syntezy aŜ do tego stopnia, 
Ŝe kaŜda relacja rozbudowanego stanu pośredniego wydaje się wytworem 
fantazji lub przynajmniej braku precyzji opisu takich stanów. 

Łapię się na tym czasem, Ŝe gdy przystępuję do odtworzenia wspomnień o 
jakiejś rzeczy czy wydarzeniu, moja pamięć zubaŜa wszystko, o czym chcę 
opowiedzieć, staje się zazwyczaj płaskie; giną szczegóły, jakbym naumyślnie 
kiedyś postanowiła sobie, Ŝe zapamiętam wyłącznie rzeczy istotne, niewaŜnymi 
szczegółami nie zaśmiecając sobie głowy. 

Wielokrotnie jednak stwierdziłam, Ŝe gdy zabieram się za opis czegoś, co 
było i przeminęło, a nie wysilam się wcale, Ŝeby sobie przypomnieć, tylko 
zastanawiam się nad waŜnością całej sprawy — w mojej głowie, a właściwie na 
klawiaturze komputera, pojawia się cała sekwencja zdań, wyraŜeń i porównań, z 
najdrobniejszymi, zapomnianymi szczegółami jako przebłysk — ilustracja 
stanu. Gdybym chciała opisać na przykład komplet obowiązujących w mojej 
pracy w PZU w latach 80-91 druków (o czym opowiada m. in. odcinek „Czysta 
gwiazdka”), nigdy w Ŝyciu bym sobie ich nie przypomniała w zwyczajny 
sposób. Wszystkie te papierki, jako niewaŜne, dawno wyleciały z mojej głowy, 
kiedy jednak bohaterkę swojej powieści osadziłam w ogromnym pokoju, w 
którym pracowałam, wraz z przypomnieniem półek, stert akt w takich czy 
innych (waŜnych dla segregacji) miejscach, na blatach, na korytarzu i w piwnicy 
— wszystko to, łącznie z kolorami druków, supełkami sznurków wiązanych z 
oszczędności, szorstkim i strzępiastym ich dotykiem, powróciło jak w transie. W 
tym transie mogłabym podawać jeszcze wiele szczegółów i wiele ich po prostu 
wycięłam z tekstu, redukując go co najmniej dwukrotnie. Dlaczego? Bo w moim 
umyśle stał się on syntezą czegoś istotnego, do wyraŜenia czego potrzebna była 
pewna liczba szczegółów i szczególików. I te szczegóły i szczególiki w 
nadmiarze pojawiły się na zawołanie, a ja sama dziwiłam się, Ŝe przechowały 
się tak długo, bo ponad dwadzieścia parę lat, w mojej podświadomej pamięci. 
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Jakby doniosły je usłuŜne szczury, wynagrodzone przez mój umysł monetą 
syntezy sylwetki dziewczyny rozpoczynającej swoją karierę zawodową. 

WyobraŜam sobie czasem, Ŝe gdy fotograf ujrzy pewien widok, moment, 
przedmiot — w przebłysku świadomości wagi tej chwili, rzeczy czy procesu, 
dokonuje aktu naciśnięcia migawki aparatu. Zdarza się zapewne czasem i tak, Ŝe 
nie czyni tego świadomie. Ot, jakiś błysk i natychmiastowa reakcja. Na 
przykład, gdy w autobusie spada coś z półki nad głową, a ty błyskawicznie to 
chwytasz, zanim zdąŜysz pomyśleć. 

Tym właśnie bywa często twórczość. Nie — świadomym mozoleniem się 
nad przypomnieniem sobie i wyborem potrzebnych elementów, a nagłą wizją, 
przebłyskiem, syntezą. W przypadku szukania nie fantazji, a realiów, precyzja 
odtworzenia moŜe być ogromna i do takiego odtworzenia moŜemy mieć pełne 
zaufanie — jeŜeli oczywiście dysponujemy pewnym stopniem 
samoświadomości. 

Dlaczego tak szczegółowo zajmuję się tym tematem? W czasach, gdy 
ludzie coraz bardziej odjeŜdŜają od rzeczywistości, kiedy wahadło przechyliło 
się na stronę fantazji i fantasmagorii, w które nieraz sami zaczynają 
bezkrytycznie wierzyć, coraz bardziej istotny staje się kontakt z ziemią. I 
opowieści o druczkach, sumatorach, czynnościach rąk i tym podobnych 
szczegółach są świadectwem, ziemską podstawą i bazą, z której dopiero 
wyciągamy wnioski. Rozumowanie od szczegółu do ogółu. 

Idzie jesień i wszyscy szykują się do rozliczeń. Niedługo nadejdzie zima i 
jak pisze Aleksandra Bacińska w wierszu z tomiku „Bardzo fałszywe piosenki”  

„Na ostatnią pociechę 
wiatr kołysze oddechem 
przemarznięte na drzewach gawrony 
które siedzą jak w milczeniu 
jak zastygłe w sumieniu 
stada grzechów nie odpuszczonych”  

A co z moim losem tej jesieni i zimy, a moŜe jeszcze i wiosną? 
Narysowano mi pewną wizję, przy czym kropka w środku oznacza moją osobę. 
Specjalna nagroda dla tego, kto to odgadnie. CóŜ, Nostradamus teŜ nie był 
rozumiany przez współczesnych... 
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10. 
DrapieŜnice 

czyli dlaczego kobiety kochają wilki? 
 

Znana juŜ zapewne moim czytelnikom Ewa Seydlitz w swoim blogu  
„Pytyja spod dębów trzech” http://pytyja.blox.pl/2015/10/Wielkie-
Otwarcie.html wieszcząc arabską inwazję, doradza w komentarzach do 
wpisu: „Uciekacie, uciekajcie, uciekajcie stąd, obywatele!”. Jej zdaniem czekają 
nas straszne chwile, na co przytacza wiele cytatów z Nostradamusa. Jeden z nich 
szczególnie poruszył moją wyobraźnię: 

„Nazbyt chciwy lud Ŝegluje Morzem Tyrreńskim.[…] A Zające będą 
wyrywały włosy z Lwiej grzywy.”[WNP 1557]” 

Rozumiem Ŝe nadchodzi kres drapieŜników, przynajmniej w znanej nam 
postaci, a moŜliwe, Ŝe drapieŜniki zamienią się miejscami z ich ofiarami. 
Zresztą kto tam wie, co Nostradamus miał na myśli, zwłaszcza, Ŝe jego teksty 
zawierają zawsze drugie i trzecie dno. 

Powtarzam więc tytułowe pytanie: dlaczego kobiety kochają wilki? FB 
pełen jest ich obrazków, bowiem są utoŜsamiane z duchowością, 
umiejętnościami ezoterycznymi, szamaństwem. Kobiety na tych forach uwaŜają 
je za uosobienie dzikości i wolności, w ślad za „Biegnącą z wilkami” Clarissy 
Pinkoli Estes oraz „Dziką kobietą” Angeliki Alti. Pojawia się teŜ ich wyobraźni 
związek z Wielką Boginią i KsięŜycem (np. karta Tarota KsięŜyc)  
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(Oczywiście Ŝadnej miłośniczce takich obrazków nie przeszkadza 
nienaganny makijaŜ rzekomej Indianki i wybielone zęby – jeśli nawet to nie 
produkt ortodonty) 

Pomijając dowcipy i złośliwości, w osobowości wielu współczesnych 
kobiet widać wyraźnie wysiłek przeciwstawienia się dawnemu symbolowi 
kobiecości: gołębicy czy synogarlicy. Kobiety teŜ chcą być drapieŜnikami, a nie 
podporządkowanymi im ofiarami. 

W ogóle dziś wszyscy chcą być drapieŜnikami, choć moŜe sprowadzać się 
to – za głosem Nostradamusa – do wyrywania przez zające włosów z lwiej 
grzywy. Do czego to mogą prowadzić uproszczone i spłaszczone dywagacje, 
pozbawione głębi przemyśleń i samodzielności intelektualnej – to jeszcze się 
okaŜe. 

Zastanówmy się jednak, czy istotnie bycie drapieŜnikiem zawsze ma to 
samo oblicze? 

O symbolice wilka, jako zwierzęcia mocy pisze W. Jóźwiak w 
Tarace:http://www.taraka.pl/wilk 

Jego zdaniem wilk uosabia strach przed nieznanym, obcym i potencjalnie 
zabójczym. Homo sapiens udomowił wilka i dzięki polowaniom z u działem 
psów uzyskał przewagę nad innymi przedludzkimi plemionami. Wilk pozostał 
jako uosobienie dzikości i wolności, jako przedstawiciel anekumeny czyli 
przestrzeni niepodległej człowiekowi. Jednocześnie jednak istnienie dzikości 
stanowiło i stanowi wyzwanie dla człowieka, bowiem zagraŜa ludzkiemu 
porządkowi. 

Człowiek – to juŜ moja teoria – dysponując wieloma rasami podległych 
psów nie próbuje juŜ udomawiać kolejnych pokoleń wilków, bierze się za 
udomawianie wilka symbolicznego, przykrawając go do swoich potrzeb i 
wyobraŜeń. Kiedy tego symbolicznego wilka juŜ zawłaszczył męŜczyzna, 
zabierają się za niego kobiety. 

Zgadzałoby się to zresztą z ustaleniem, Ŝe kiedy jakaś dziedzina bardzo 
feminizuje się, (zdrowie, wychowanie, szkolnictwo, opieka) spadają w niej 
płace i maleje jej ranga. Tak więc z feminizacją drapieŜnictwa zapewne teŜ i 
rola drapieŜnika będzie maleć, aŜ wilki zostaną zastąpione przez zające (którym, 
być moŜe, taktycznie zmieni się nazwę). 

Nie jest to jednak wymysł obecnych czasów, choć patronów dla 
drapieŜnicy znaleziono całkiem niedawno. 

My – mam na myśli młode kobiety późnego PRL – teŜ chciałyśmy być 
drapieŜnicami. Nie wiedziałyśmy o tym, Ŝe czasami wilkom teŜ się wydaje, Ŝe 
są wolne... Współczesnym wilczycom zapewne teŜ. 

Oto obrazek z tamtych lat: 
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„Teraz właśnie ktoś nerwowo zastukał w drzwi balkonu. Kryśkówsko 
otworzyła i do pokoju wpadły w porozpinanych płaszczach i z gołymi głowami 
koleŜanki z sąsiedniego działu. 

– Słuchajcie, w domach towarowych sprzedają ciepłe pończochy! W 
róŜnych kolorach! Patrzcie ja kupiłam brązowe i zielone, a Magda zielone i 
niebieskie, bo dawali tylko po dwie pary. Wasza Ewa stoi tam w kolejce i prosi, 
Ŝeby któraś przyszła ją zmienić, a najlepiej ta, co ma klientkę z domów, moŜe 
uda się załatwić coś na boku. Zostawimy u was płaszcze, dobrze? Pularda 
zaparła się Ŝe nas złapie na wychodzeniu do sklepu i siedzi w pokoju jak 
przymurowana, musimy wejść do figury. 

– Ale, ale, – zawołała za nimi Szczeniaczek – zostawcie teŜ siatki! Pularda 
zaraz się kapnie! Pani naczelnik, mogę iść do klientki? Zaniosę jej akta do 
poprawek i ostatnie decyzje, moŜe coś będzie mogła dla nas zrobić. Dziewczyny, 
jakie chcecie kolory? Pani naczelnik, a pani jakie kupić: brązowe czy szare? I 
dajcie szybko jakieś pieniądze, potem się rozliczymy. 

Iza wzięła kartkę i zaczęła spisywać zamówienie oraz kto i ile daje gotówki. 
– Iwona, a ty nic nie chcesz? Przydałoby się odświeŜyć twoją garderobę! No nie 
zastanawiaj się jaki kolor, masz tę spódnicę w kratę, do niej będą pasować 
czerwone, a w ostateczności szare. Szczeniaczek zapisuj: Iwona czerwone i szare 
albo dwa razy czerwone, bo szare tylko w ostateczności jakby nie było juŜ 
czerwonych albo nie dawali dwóch par jednego koloru. I niech któraś idzie na 
klatkę schodową, jak będziemy wracały i przedtem niech przeleci się po 
pokojach zlokalizować Pulardę. 

Godzinę później Iwona stała z papierosem na klatce schodowej. 

– Pularda jest w auto casco, dyrektorka u nas, a w łazience drzwi na 
balkon zamknięte na klucz. Upolowały nas. 

– Eee, nie przejmuj się, weź tylko paczki i zanieś na drugą stronę korytarza, 
moŜe być do prawniczek. W razie czego Marysi odpalimy jedną parę, mamy na 
zbyciu. 

Iwona wsunęła się za koleŜankami do pokoju. 

– Co to za spacery w godzinach pracy? – spytała tonem towarzyskiej 
konwersacji pani dyrektor. 

– AleŜ pani dyrektor, my byłyśmy słuŜbowo u klientki. Proszę bardzo, tu 
mamy pokwitowanie odbioru decyzji, tu akta z poprawkami. 

– A gdzie rajstopy? Wszystkie biegają dzisiaj z rajstopami, a wy nie? 

– Nic nie wiemy, nie mamy czasu chodzić do innych działów, zresztą i tak 
by nam nie powiedziały. Były jakieś kolejki, ale nie wiemy za czym, tam zawsze 
się kłębi. 
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– Zaraz pomyślmy, gdzie mogłyście zostawić wasze rajstopy? Acha, juŜ 
wiem! Pewnie u prawniczek. 

– Najlepiej, pani dyrekto,r przeprowadzić rewizję – odezwała się ni w pięć 
ni w dziewięć Margarita. Jak zwykle z nią, nie wiadomo było, czy jest aŜ tak 
głupia, czy tylko taką udaje. 

– No, dosyć juŜ, – zakończyła wstając dyrektorka. Mam nadzieje, Ŝe 
jesteście zadowolone, Ŝe was odwiedziłam? 

– Oczywiście, pani dyrektor – powiedziała pani naczelnik. Moje 
pracownice czują się docenione, kiedy dyrekcja interesuje się ich pracą. Szkoda 
tylko, Ŝe tak krótko, przedstawiłabym pani nowy pomysł który zawdzięczamy 
Iwonie, a który zrewolucjonizuje naszą pracę. 

– Nie jestem pewna, czy potrzebne są nam rewolucje – powiedziała juŜ w 
drzwiach dyrektorka. 

– Oczywiście wszystko uzgodnię z panią, gdy juŜ będziemy gotowe. Jestem 
przekonana, Ŝe pomysł się spodoba. 

Wieczorem Iwona oglądała z Basią, koleŜanką z pokoju, dziennik 
telewizyjny. Prowadzący program, znany im doskonale z widzenia, bo redakcja 
programu mieściła się w budynku obok, a bar w podziemiach ich budynku, 
komentował zdjęcia nakręcone w Domach Towarowych Centrum. Na filmie 
pokazywano zdyscyplinowaną kolejkę, zakręconą jak wąŜ wokół klatki 
schodowej, wijącą się po całym piętrze. Na koniec materiału filmowego zapytał 
dramatycznym tonem: 

– Czy wszystkie te kobiety, stojące w tej kolejce, nie pracują? NiemoŜliwe. 
One wyskakują tylko z pracy, mają czas godzinami stać w tej i podobnych jej 
kolejkach, kradnąc czas opłacany przez państwo, kradnąc nasze, społeczne 
pieniądze. Jedna czy dwie pary rajstop, a interesanci czekają godzinami przed 
okienkami, zwalniają się z pracy. NajwyŜszy czas połoŜyć kres tym 
wynaturzeniom. Na co dzień nie wolno takich zjawisk tolerować. 

– Acha – a po pijaku moŜna chodzić do pracy, jak pan redaktor? 

– Kiedy ma wypić, jak program jest wieczorem. Musi rano – zauwaŜyła 
rozsądnie Iwona. 

Ale nagle Basia krzyknęła głośno, rozpoznała na filmie siebie. Właśnie 
podchodziła do niej Ewa ze Szczeniaczkiem, Szczeniaczek stała tyłem i trzymała 
akta pod pachą. Ewa i Basia były doskonale rozpoznawalne, Szczeniaczka 
moŜna było poznać tylko po płaszczu z kapturem i kolorowym szaliku. Dlatego 
teŜ następnego dnia, stojąca przy liście obecności Pularda, wręczyła 
wymówienia dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym Basi i Ewie. 
Praktycznie zamykały one drogę do innej pracy umysłowej. W świadectwie 
pracy podawano tryb zwolnienia, a opinia z zasady musiała być zła. Nikogo nie 
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interesowało, czy delikwentka coś ukradła, czy kogoś pobiła. I nikt jej nie pytał, 
co zrobiła. Szczeniaczkowi się upiekło, dziewczyny mówiły, Ŝe dlatego, bo 
dyrektorka bardzo lubi Szczeniaczka, a miała pretekst, Ŝeby ją obronić. 

– Pewnie powiedziała Pulardzie – snuła rozwaŜania Margarita – Ŝe 
dziewczyny, jak te Cyganki z parkingu, zamieniają się okryciami i tylko twarz 
moŜe być dowodem. Ile to razy prawniczki biorą nasze palta, jak idą w kolejkę, 
bo boją się swojej szefowej! Nie uwierzę, Ŝe Pularda nie wiedziała, która z nimi 
była trzecia. 

– Ale miała akta pod pach ą – zauwaŜyła Kry śkówsko.„ 

No i powiedzcie: kto tu był drapieŜnikiem? 

 
 

komentarze 

1. sterowana feminizacja • autor: J. P. 2015-10-08 22:19:39 
Kolejność jest taka, Ŝe  zawody będące obciąŜeniem dla budŜetu państwa, takie 
które państwo najchętniej by całkiem zlikwidowało (bibliotekarz, nauczyciel, 
itd) ulegają celowej pauperyzacji, co w rezultacie powoduje uciekanie od nich 
męŜczyzn. 
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To nie dotyczy grup zawodowych szczególnie umiłowanych przez władzę. Np 
sędziowie to głównie kobiety, i mają się świetnie. 

2. Nie wiem • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-10-09 08:59:40 
Nie wiem na czym innym mogłaby polegać celowa pauperyzacja, jak nie na 
niskim wynagradzaniu, co powoduje odpływ męŜczyzn z danego zawodu i 
przypływ kobiet. Ale czy celem jest pauperyzacja, czy zaoszczędzenie środków, 
a odpływ męŜczyzn jednym ze skutków? Oczywiście skutki te mogą być 
wkalkulowane w społeczne koszty, nie sądzę jednak iŜ miałyby być 
zasadniczym celem zabiegów. 

3. oszczędne państwo • autor: J. P. 2015-10-09 11:00:45 
Obecnie chyba głównym celem jest zaoszczędzenie środków, zaś zuboŜenie 
ludzi wykonujących niektóre prace - metodą. Wszystkie wydatki które nie są 
konieczne dla utrzymania władzy, są traktowane jako „wyrzucanie pieniędzy 
podatnika”, „socjal”, „obciąŜenie budŜetu”. JuŜ bardzo dawno temu Urban pisał: 
„wszystko co dobre dla obywateli jest nie ekonomiczne”. 

To wszystko dotyczy głównie budŜetówki, bo tylko  tam płace i ich wzajemne 
proporcje są w pełni regulowane przez państwo. 
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11 
U lekarza i inne smaczki 

 

To juŜ ostatnia porcja smaków i smaczków z lat 70-80 PRL we 
fragmentach mojej niewydanej powieści.  

Zacznę od lekarza zakładowego. Jako wyjaśnienie muszę dodać, Ŝe 
teoretycznie jego istnienie miało ułatwiać Ŝycie pracownikom, oszczędzić 
czekania w przychodniach po kolejkach, w praktyce zaś było utrudnieniem. 
KaŜde zwolnienie wydane przez lekarza innego niŜ zakładowy, musiało być 
przez niego zatwierdzone. Jeśli raczej zatwierdzał zwolnienia wydane przez 
specjalistów, to jako internista, zdecydowanie kierował się innymi opcjami, 
więc nie było sensu udawać się do innych internistów w rejonowych 
przychodniach (słuŜba zdrowia była zrejonizowana, nie było wyboru ani 
przychodni ani lekarza). Podstawowym zadaniem lekarza zakładowego było 
minimalizowanie ilości zwolnień lekarskich. Ten, niŜej opisany lekarz, pracował 
nie w PZU, tylko w moim poprzednim zakładzie, „Samopomocy Chłopskiej” i 
jego karierze nie zaszkodził fakt, Ŝe odesłał bez zwolnienia do pracy kolegę, 
który w godzinę później zmarł na zawał przy swoim biurku. 

Nigdy nie zapomnę tego modlenia się w duchu, Ŝeby rtęć w termometrze 
pięła się wyŜej i wyŜej... Gdy juŜ zakupiono dla pana doktora termometr i 
pałeczki do oglądania gardła. 

„– Wiecie, jak ten nowy lekarz zakładowy bada pacjentki? – Otworzyła 
drzwi na korytarz i zawołała: – Więzień Chlebowska, proszę do gabinetu! 
Rozebrać się do pasa! 

Potem naśladując lekarza, wsadziła w kąt warg nie zapalonego papierosa i 
przytknęła ucho do piersi Izy, sugerując, Ŝe czegoś pilnie nasłuchuje. 

– No, no... – Po chwili udała, Ŝe zauwaŜyła iŜ parzy „pacjentkę” i 
oświadczyła skruszonym głosem:  – Jeszcze nie mam słuchawek. Zresztą i tak 
nic nie słychać, na ulicy za duŜy gwar. I jeszcze sprzątaczka z odkurzaczem. I te 
kobiety na korytarzu rajcują. Niech wróci, jak będzie miała większą gorączkę, ta 
jest za mała. Zgodnie z regulaminem musi być co najmniej trzydzieści siedem i 
sześć, a jest tylko trzydzieści siedem i pięć. Więzień odmeldować się. Zwolnienie 
się nie naleŜy. 

– AleŜ panie doktorze, pan nie mierzył mi gorączki! 

– Nie mam termometru, ale więzień sam powiedział Ŝe jest trzydzieści 
siedem i pięć. 

– U nas w przychodni rejonowej starczy mieć trzydzieści siedem i trzy. 
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– Ale tu ja jestem lekarzem i proszę nie dyskutować. MoŜe iść do rejonowej 
i wziąć zwolnienie, ale ja i tak nie podpiszę. Zanim zwołają komisję, nawet 
kataru juŜ nie będzie juŜ miała. 

– To moŜe chociaŜ pan doktor zapisze jakieś lekarstwo... 

– Niech weźmie cebuli, nakroi, posypie cukrem i pije sok. A w aptece sobie 
kupi spirytus mrówczany i naciera się przed snem. Następny więzień proszę! 

Dziewczyny pokładały się ze śmiechu. 

– Coś ty, nie uwierzę! 

– Naprawdę, on pracuje w więzieniu i jeszcze się do nas nie przyzwyczaił! 
Tutaj tylko jest na pół etatu”. 

Ot, cały PRL. Na tyłach Domów Towarowych Centrum demonstrowała 
Pomarańczowa Alternatywa i milicja wraz z ORMO zrobiła obławę na 
demonstrantów. Za PRL imieniny obchodzono hucznie, solenizanci dostawali 
bukiety kwiatów, więc wracałam z pracy z ich naręczem, kiedy zastąpiło mi 
drogę kilku mundurowych. Kwiaty im się nie podobały, więc bukiet 
zlikwidowało kilka ciosów pałką, przy okazji naruszając nieco trzymającą 
naręcze rękę. Ale nic mi się powaŜnego nie stało, mimo, Ŝe mogli mi tę rękę 
złamać, bowiem celem nie byłam ja, a kwiaty, więc cios był wywaŜony. Tylko 
tyle, aby upokorzyć i dokuczyć. 

Nie było jednak tak, Ŝe w pracy było zawsze nudno i smutno, a na ulicach 
straszno. I tym optymistycznym akcentem pragnę zakończyć tych parę obrazów 
z późnego PRL 

„Tymczasem Szczeniaczek zawołała Iwonę do sczytywania długich kolumn 
liczb sprawozdania. Robiły to na zmianę, najpierw czytała Iwona, a sprawdzała 
Szczeniaczek, potem na odwrót. Iwonie zaczęły się kleić oczy. Monotonny głos 
koleŜanki usypiał, choć i tak juŜ lepiej się czuła i mniej spała niŜ bezpośrednio 
po szpitalu. Widząc to, Iza zabrała Iwonie arkusz i sama zaczęła czytać. 
Naśladowała aktorski głos Justyny, tonem dramatycznym albo kobieco miękkim 
czytała liczby, jakby para miłosna toczyła na scenie swój dialog pełen 
dramatycznych uczuć męŜczyzny i słodkiej uległości kobiecej. Justyna wstała zza 
biurka i zaczęła tańczyć w rytm recytowanych kolumn liczb, akcentując 
przytupem miejsca, gdzie Iza przerywała do nabrania oddechu i uderzeniem 
dłoni w sztywną okładkę „dekretu o przewozie przesyłek towarowych kolejami 
państwowymi”, udającego tamburyn, koniec kolumny. Justyna lubiła klimaty 
hiszpańskie i włoskie; nawet w ubraniu starała się do nich nawiązywać. Nosiła 
długą spódnicę z falbaną na dole, białą bluzkę i czerwoną sznurowaną 
kamizelkę przerobioną ze swetra, udającą stanik oraz kilka sznurów długich 
korali. Oglądając codziennie Cyganki na parkingu zaczęła nawet, wzorując się 
na nich, zarzucać na plecy chustę. Teraz zerwała ją z wieszaka z płaszczami, 
powiewając nią i przytupując, drobnymi kroczkami okrąŜała pokój. Dziewczęta 
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zaczęły klaskać, cichutko, Ŝeby nie zagłuszyć głosu Izy. Czterysta dwadzieścia 
osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa, sześć tysięcy dwanaście, trzysta 
szesnaście, jak autobus, dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć...” 
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12 
Traktat przy obcinaniu paznokci 

 

Zostawiam za sobą dawne dzieje i przechodzę do współczesności. 
Aktualne wyzwania, jakie stoją przede mną są dwa: 

1) zapinanie rzepów od prawego buta (jesiennego) 

2) obcinanie paznokci u nóg  

Ad.1 Zapinanie rzepów od buta lewego nie sprawia mi specjalnych 
trudności. Ot, pochylę się, jak kaŜdy człowiek, wsunę stopę w półbut (uŜywając 
łyŜki na długiej rączce), i zaciągnę pasek z rzepem. Proste, jak zawsze od lat. 
Niestety, prawy but nasuwa mi trudności, które aby przezwycięŜyć, muszę stać 
się wynalazcą. W domu problem juŜ rozpracowałam. Kupiłam sobie dwie pary 
szczypiec od grilla (a co? I widelec takŜe!). Widelcem przyciągam sobie but, 
pomagając długą łyŜką zakładam go, a pasek z rzepem chwytam szczypcami i 
zaciągam. Niestety, lato juŜ minęło i czółenka wsuwane lekko i bezproblemowo 
odchodzą w kąt pamięci. Wszystkie te czynności są stresujące, uŜywam więc 
swojej wyobraźni, Ŝeby od nich uciec. Przenoszę się (jak w snach) na swoją 
działkę sprzed lat, gdzie byliśmy z męŜem jedynymi decydentami i wspominam 
twaróg powieszony w worku do osączenia na budce spełniającej rolę letniej 
kuchni (teraz jest to graciarnia, polska, nie europejska)... i rasowego psa 
sąsiadów szarpiącego worek, w czasach, gdy nie grodziliśmy się jeszcze od 
sąsiadów. I wieczorną imprezę z sąsiadami, mającą wynagrodzić stratę. I 
sąsiadkę, Węgierkę, której imię, kojarzące się z polską tradycyjną potrawą 
(PiroŜka), wówczas jeszcze budziło naszą ciekawość i chęć zaprzyjaźnienia się z 
taką egzotyczną osobą, choć wyglądającą jak kaŜda z nas, zwyczajnych 
sąsiadek. PiroŜka wtopiła się w nasze działkowe towarzystwo i nie jest juŜ 
egzotyczną rośliną, łamie ją w kościach, ma coraz mniej siły do wyrywania 
chwastów i motyczkowania międzyrzędów, ma dzieci i wnuki, remontuje dom. 
To, Ŝe jej rasowy pies poszarpał mój worek z ekologicznym serem, 
sporządzonym z 10 litrów mleka, dawno zblakło w zestawieniu z innymi 
miejscowymi skandalami. 

To kieruje moje myśli na uchodźców i zestaw warunków koniecznych, aby 
stopili się z nami. Warunek pierwszy: muszą mieć kogoś za sobą, stojącym 
murem – jak PiroŜki mąŜ. Warunek drugi: musimy przekonać się, Ŝe są tacy 
sami, jak my. Warunek trzeci... 

But juŜ zapięty, moŜna ruszać w świat. W domu to proste, w świecie 
wszystko komplikuje się. Hotel w małym zachodnim miasteczku, standard 
europejski. Stąd wyruszam na pogrzeb zupełnie inny od tych warszawskich, 
dziesięć osób na krzyŜ, ksiądz na mszy nie wspomina papieŜa, biskupów i 
kardynałów i wszystkich innych dostojników, zanim przejdzie do osoby 
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zmarłego, który przecieŜ, dla mnie, jest kimś bliskim na tyle, Ŝeby poddać się 
trudom 1000 kilometrowej podróŜy. Cała dwudziestominutowa msza jest 
śpiewana przez smętnego człowieczka z towarzyszeniem komputera w stylu 
disco polo duszoszczypatielno. Taki „Biały miś”, który budzi najgłębsze, 
prymitywne emocje. Odszedłeś, juŜ ciebie nie ma, ile jeszcze moich bliskich 
odejdzie, a ja będę musiała płakać. Nie jest moŜliwe, Ŝeby w oku nie zakręciła 
się łza. 

Ale chwilowo, póki co, jest problem prawego buta, poniewaŜ nie mam przy 
sobie szczypiec do grilla (zresztą nie zmieściłyby się do plecaka z 
najpotrzebniejszymi rzeczami). Proszę towarzyszącego mi syna o zapięcie paska 
do buta (który z pewnym trudem, w stresie, ale wciągnęłam na nogę bez długiej 
łyŜki). 

Syn mówi do mnie: — mamo, wysuń nogę do przodu. Odpowiadam mu: 
— dziecko, gdybym mogła ją wysunąć, zgięłabym kolano i nie musiałabym 
prosić ciebie o pomoc. Na szczęście pojawia się moja siostra, która mimo, Ŝe 
sprawna, jak kaŜda kobieta chwyta takie problemy w mig i zapina mi 
nieszczęsny rzep. Jeszcze tylko przetrzymać poganianie, gdy drapuję szal na 
nowej kurtce przed hotelowym lustrem (muszę jakoś wyglądać, wśród 
nieznanych mi ludzi, czyŜ nie?) i moŜna ruszać na cmentarz. Widać wtopiłam 
się w miejscowy świat , bo płacę za pogrzebową wiązankę połowę tego, co moja 
elegancka siostra z super eleganckim synem, który nieopatrznie w 
konkurencyjnej budce za taki sam bukiet ( na całym cmentarzu i w okolicy były 
to jedyne Ŝywe kwiaty, nie sztuczne) zapłacił dwa razy tyle, poniewaŜ przyznał 
się, Ŝe jest z Warszawy. 

Grób jest blisko, nie to co na warszawskim Bródnie, gdy trzeba iść przez 
pół cmentarza. Zaczyna padać deszcz, jedziemy więc w dwa warszawskie 
samochody do domu organizujących pogrzeb – ludzi, którzy zrobili generalny 
remont mieszkania, Ŝeby mój krewny miał miejsce i opiekę na starość — ale nie 
zdąŜył zaŜyć tej opieki i starań, choć sam całe Ŝycie opiekował się innymi. 
Teraz jeszcze wejść i zejść na czwarte piętro bez windy i moŜna wracać w 
deszczu do Warszawy (z rozpiętym rzepem buta, bo wstyd kogoś obcego 
prosić). Herbata, ciasto, obiad i kilka kotów: gospodarzy i wielki kot zmarłego, 
obierają sobie moją osobę, jako obiekt nieustającego zainteresowania. To 
zabawne, nie mam i nie miałam Ŝadnych zwierząt w domu, ale gdziekolwiek, 
gdzie pójdę, wszystkie koty są przy mnie. Prywatne i słuŜbowe, jak w 
Warszawskiej Szkole Astrologii, gdy rozkładały się na zeszycie z moimi 
notatkami.  

Ad.2. JuŜ od dawna nie jestem w stanie obciąć sobie sama paznokci u stóp. 
Chodzę więc do pedicurzystki i moje nogi mają o wiele lepszą opiekę i 
upiększenie niŜ cała reszta mojej osoby — łącznie z dobraniem koloru lakieru 
do paznokci. Problem leŜy gdzieś indziej – mianowicie polega na wdrapaniu się 
na łoŜe madejowe, gdzie jestem poddawana (a właściwie moje stopy) zabiegom 
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pilingowania, piłowania, szlifowania, masowania stóp, choć właściwie to, na 
czym mi zaleŜy — obcinanie paznokci — trwa najkrócej i jest najbardziej 
banalną czynnością z całego kompletu za 65 złotych. Mojej mamie, leŜącej 
przez długi czas w łóŜku przed śmiercią, to ja obcinałam paznokcie, niestety, nie 
mam córki, która by mi to robiła. Mam więc wypielęgnowane stopy i godzinę 
czasu na przemyślenia oraz kontemplację upiększeń. I znowu, wracam myślami 
na działkę, gdzie pieliłam kiedyś grządki stojąc bosymi stopami w ciepłym 
błocku (najpierw podlewałam grządki, Ŝeby chwasty łatwiej było wyrywać), a 
przed nocą opłukiwałam stopy pod zimną wodą z pompy, celowo nie 
przyglądając się stopom z bliska. I staje mi przed oczami scena, gdy trafiłam do 
szpitala w Siemiatyczach pewnego jesiennego poranka z rozdzierającym bólem 
zatkanej tętnicy, a zanim zaaplikowano mi serię zastrzyków rozpuszczających 
skrzep (tak leczono w tamtych czasach), pewna dobra kobieta przyniosła miskę 
z wodą i pracowicie obmywała moje zapiaszczone i zabrudzone gliną stopy, 
bowiem wieczorem nie miałam siły ich umyć, a zanim połoŜy się chorego, 
musi mieć czyste nogi. Kto wie, ile razy i przez kogą będą oglądane? Jak 
mawiała moja mama, kobieta musi być zawsze umyta, bo moŜe trafić do szpitala 
i będzie jej wstyd. Mnie teŜ było... Ta kobieta, salowa, rozmawiała z moim 
męŜem, który przyjechał z Warszawy i gdy dowiedziała się, Ŝe wiezie 
znajomych, którzy chcą przy okazji odwiedzin w szpitalu obejrzeć Grabarkę, 
poprosiła go, aby przywiózł jej flaszkę świętej wody. Niestety, ja nie miałam 
złudzeń, Ŝe istnieje święta woda, która moŜe mi pomóc; nie miałam nawet 
pocieszenia w postaci wypielęgnowanych stóp z perłowo transparentnym 
lakierem. Wiadomo, Ŝadna z tych rzeczy nie uleczy ale jedna jest milsza od 
drugiej. Nawet jeśli nie moŜna potańczyć, jak robią to ci na ekranie. 

komentarze 

1. dziadostwo • autor: J. P. 2015-10-22 23:05:05 

Nic się nie da zrobić. Skuteczne operacje stawów, np wszczepianie 
komórek macierzystych są pełnopłatne, czyli tylko dla kasty panującej. 
Mam 60 lat. Do lewej stopy sięgam jako tako, do prawej juŜ ledwo juŜ ledwo. 
Co będzie dalej? 

Od niedawna słyszę Ŝe łaŜę jak stary dziad. Ludzie zaczynają mi ustępować 
miejsce w autobusie. Za szybko to leci. 

2. Witaj• autor: Katarzyna Urbanowicz 2015-10-23 08 :44:11 

Witaj w klubie! 
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13 
Piłeczki do sikania 

 

 
I znowu udałam się w podróŜ do graciarni Europy. Fascynują mnie takie 

miejsca. Cała przyjemność i inspiracja ze zwiedzania ich płynie z intelektualnej 
zadumy nad przeznaczeniem rzeczy obcego świata. Zadaję pytanie właścicielce 
sklepu: do czego to słuŜy? A ona: Bo ja wiem? 

Tym razem europejska graciarnia (dla której obiecałam wymyślić nazwę 
nadającą się do nadruku na firmowe gadŜety i w ogóle nazwę sklepu) mieści się 
w Polsce. Przez dwie granice jechały tu kartony, skrzynie i beczki z nie do 
końca znaną zawartością. Odkręca się wieko niebieskiej beczki i widać w niej 
stos płyt CD i gier komputerowych. Odkręca się wieko drugiej i widać małe 
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kartoniki wypełnione jeszcze mniejszymi kartonikami, a kaŜdy zawiera kulkę 
wielkości piłeczki do ping-ponga, ale trochę cięŜszą, w woskowanej polewie i 
tak na oko sporządzoną z czegoś, co po jakimś czasie się rozpuści. Właścicielka 
sklepu głowi się, co z tym moŜna zrobić, ale juŜ wie do czego te kulki 
pierwotnie słuŜyły. OtóŜ tam, za granicami, martwią się panami cierpiącymi na 
kłopoty z prostatą. To dla nich wymyślono te piłeczki. Umieszcza się je w 
pisuarze, a siusiający panowie mają za zadanie trafić w ów przedmiot, co 
podobno ćwiczy i gimnastykuje odpowiednie mięśnie, zapobiegając przerostowi 
prostaty. Usiłowałam znaleźć u ojczulka Google nazwę do tego przedmiotu, ale 
tylko dowiedziałam się, Ŝe w niektórych krajach po drugiej stronie morza 
planuje się zakazanie panom siusiania na stojąco, na którą to okoliczność 
zamieszcza się odpowiednie tabliczki informacyjne i odnalazłam mnóstwo 
wpisów polecających dla polskich, tym razem pań, lejek do sikania na stojąco. 
Podobno obie rzeczy mają znaczenie równościowe i działają 
przeciwdyskryminacyjnie. Niestety, nazwy piłeczki nie ustaliłam. 

Po rozlicznych konsultacjach z zagranicą stwierdzone zostało, Ŝe piłeczki 
owe składają się głównie z sody i moŜna je wykorzystać do mycia toalet. NaleŜy 
je zgnieść mocno w ręku, posypać szczotkę do szorowania toalet i szorować. 
Usuwa wszelkie zabrudzenia nie gorzej niŜ renomowane środki, a zapewne 
kosztuje taniej. 

 
W innym miejscu dziwne noŜyczki. Ładny przedmiot, mosięŜny, z 

wystającymi trzema pypciami i czymś jak półbębenkiem. Jego połoŜenie, oraz 
wspomnianych podpórek wskazuje na to, Ŝe uŜywa się go w pozycji leŜącej. Ale 
po co ta dobudowa do noŜyczek? 
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No i juŜ wiem. To jest przyrząd do przycinania knotów i gaszenia świec. 
Zniewala ilość tego gadŜetu. W ogóle na Zachodzie uŜywają ludzie duŜo świec i 
przyrządów do ich gaszenia teŜ jest mnóstwo. Ale Ŝeby aŜ cała paleta? 
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Trójce brzydkich amorków (jeden ze sznurem na szyi) towarzyszy chłopiec 
z dziewczynką na huśtawce i bijąca rekordy brzydoty ryba na podstawce. Są teŜ 
i ładne rzeczy, zdekompletowane komplety porcelany, świeczniki, 
samochodowe radia i armatura oraz oświetlenie i ciuchy. Ja buszowałam wśród 
łyŜek i łyŜeczek do sosów rzadkich i gęstych, widelczyków do potraw, których 
w Ŝyciu nie widziałam ani nie spróbowałam i nie spróbuję juŜ zapewne. Czymś 
tam rozłupuje się skorupy krabów, czymś innym odcina krabom odnóŜa, czymś 
jada ryŜ, a czymś spina włosy lub dokumenty 
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Prawda jest taka: umrzesz w Europie, a pamiątki po Tobie wylądują w 
Polsce. Dlatego doradziłam właścicielce sklepu wygrawerowanie na firmowych 
długopisach nazwy sklepu: „Pamiątki Europy”, chociaŜ ja, gdyby był mój, 
nazwałabym go „Graciarnią Europy”. 

Skończywszy pisać ten odcinek, zaczęłam krytycznym okiem przeglądać 
zawartość mojego mieszkania. Potem weszłam na FB i obejrzałam stronę kogoś, 
kto występuje jako Armagheddon. TeŜ trudno zrozumieć do czego mogą się 
przydać te przyszłościowe gadŜety. 

 
komentarze 

1. szkoda wyrzucić • autor: J. P. 2015-10-26 21:39:49 

To trochę przypomina mój strych. 

2. Linki • autor: Katarzyna Urbanowicz 2015-10-27 13:53:18 
Linki do poprzednich odcinków „graciarni Europy”: 

http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_1_gospodarze 

http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_2_wiosenne 

http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_3_dom 

Popraw     Usuń 
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3. Motywacja • autor: P. K. 2015-10-31 20:55:06 

Ja teŜ miałem (i jeszcze mam) sporo gratów, tak naprawdę niepotrzebnych, 
które trzymałem wiele lat nie bardzo wiadomo, po co. Wiecie, co mnie 
zmotywowało do rozpoczęcia radykalnej selekcji? Wiadomość, Ŝe będę miał 
dziecko. Selekcja w toku, dziś teŜ przesiałem trochę badziewia. 
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14 
Tydzień z Ŝycia Babci ezoterycznej 

 

Saturn bardzo ściśle tranzytuje moją urodzeniową koniunkcję Słońce-
Wenus-Mars, skłaniając do uporządkowania mojej wewnętrznej graciarni, ale 
mimo najszczerszych chęci braki mi na to czasu. Zwłaszcza, Ŝe Jowisz, 
tranzytujący mój descendent, którego atrybutem jest nadmiarowość 
(niekoniecznie powodzenia i sukcesu), nagania ludzi i ich sprawy całymi 
stadami. Jednocześnie mam uczucie, Ŝe wszystko dzieje się za szybko, za 
stanowczo, Ŝe jest zbyt waŜne, Ŝeby nad tym nie zatrzymać się i nie pochylić, 
ale czas nagli i nie moŜna za nim nadąŜyć... I mam przekonanie, Ŝe to 
wyjątkowy dar losu, który nie zawsze doceniam. Więc spisuję: 

Piątek-sobota (23-24.10.) Odwiedziny sklepu, o którym pisałam w 
poprzednim odcinku jako „Graciarni Europy”. Dziś dostałam wiadomość od 
jego właścicielki, Ŝe tak właśnie postanowiła go nazwać. Nie tak, jak 
sugerowałam: „Pamiątki Europy” czy „Z krainy wiatraków” a właśnie 
„Graciarnia Europy”. Jej horoskop jednak pokazuje, Ŝe choć interes jakoś się 
będzie kręcił – wielkiego majątku na nim nie zrobi – przynajmniej na razie. Po 
przyjeździe, obojętna na wszystko zapadam w sen juŜ wczesnym wieczorem. 

Niedziela 25.10. Od rana skubię z szypułek aronię, którą przywiozłam. Jej 
słodko cierpki smak urzekał mnie zawsze, choć podobno jedzenie na surowo nie 
jest zdrowe. Trzeba ją najpierw zamrozić, Ŝeby wydobyć z niej płyn i smak. Ta 
jest przeznaczona na nalewkę — aroniówkę. Będzie miała piękny kolor, ale 
smak zaleŜy od roku i miejsca zbioru. 

Rano odczytuję maila z poprzedniego dnia, dowiadując się, Ŝe pewne 
wydawnictwo zdecydowało się wydać moją ksiąŜkę. Wielka szansa, o którą 
bynajmniej nie zabiegałam. Mailowo dyskutujemy o okładce. Kandyduje doń 
pewna grafika ale — to juŜ wieczorem. Czeka mnie ogrom pracy jako, Ŝe 
ksiąŜka leŜała nietknięta juŜ parę lat i nie mam zielonego pojęcia, co z tekstem 
jeszcze trzeba będzie zrobić, oprócz zwyczajnych poprawek. Jestem 
podekscytowana. 

Wieczór z P., która odwiedza mnie co jakiś czas. Jest kobietą z 
wykształceniem filozoficznym i filologicznym, o połowę młodszą ode mnie, ale 
pewnie z racji zainteresowań świetnie się rozumiemy, często w pół drogi. 
Rozmawiamy o tym, jak ludzie zapełniają dziurę lub dziury w swoim wnętrzu, 
pustkę w sobie pozostałą po kimś. Dlaczego wierzą potem w rzeczy, które juŜ 
na pierwszy rzut rozsądnego oka wydają się bzdurne i zakłamane. RozwaŜamy 
proces tworzenia się owych dziur. Ja w głębi siebie myślę o tej graciarni, która 
zebrała się we mnie przez te siedemdziesiąt parę lat. Późnym wieczorem napiszę 
odcinek o kuleczkach do sikania. 



 84

P., która między innymi swoimi zajęciami stawia Tarota oraz jest niezłą 
wizjonerką (mój instynkt często potwierdza jej diagnozy), przekonuje mnie, Ŝe 
ksiąŜka zostanie wydana i przyniesie zyski, ale widzi ją z inną okładką, a 
mianowicie nie grafiką, ale z czarno/białą fotografią. Przynoszę stertę ksiąŜek 
Isabel Allende – mojej ulubionej pisarki – z rozmytymi fotografiami w sepii na 
okładce i wybieramy typ fotografii. P. prognozuje: będzie to zdjęcie, a 
właściwie wycinek zdjęcia twarzy dziewczyny. P widzi ją wyraźnie, mnie 
trudno ją sobie wyobrazić. W ogóle wyobraźnia obrazów nie jest moją mocną 
stroną. Ciekawe – łapię się na tym, Ŝe nigdy nie zastanawiałam się nad 
wyglądem bohaterki mojej ksiąŜki, a juŜ na pewno nie sugerowałam się 
wyglądem jej pierwowzoru. Ciekawa jestem jaką twarz (i czy) uzyska moja 
bohaterka. 

Poniedziałek 26.10. Obiad i wieczór z kimś innym, takŜe o inicjale P., ale 
męŜczyzną, równieŜ o połowę młodszym ode mnie. Wcześniej, gotując, myślę o 
tym, jak niektórzy ludzie nie mogąc zapełnić dziury w swoim wnętrzu, maskują 
jej istnienie, przesłaniają siateczkami tkanymi z pajęczyn lub nawet z grubszych 
nici. Wspominając niedoszły do skutku projekt mojej strony internetowej 
„pajęczyny i osty” wspominam wykorzystanie kolców do osłony pajęczyn. 
Tytuł został uznany przez mądrych ludzi za niezbyt nośny i tym samym upadł, a 
wraz z nim cały pomysł. Właściwie szkoda. 

Rozmowa nie jest zbyt absorbująca, a mój rozmówca ma złe zdanie o 
astrologii, tarocie i takich tam; nie jest teŜ miłośnikiem bezpłodnych dywagacji i 
niezbyt nadaje się na dyskutanta, grzebiącego się w abstrakcjach. Jest konkretny 
i ludziom zarzuca konkrety, co akurat mniej mnie interesuje. Za to jest pomocny 
w sprawach codzienno bytowych. Przyniósł mi zakupy i naprawił przywiezioną 
z Graciarni stojącą lampę do oświetlania ksiąŜek, czytanych w fotelu, tudzieŜ 
pomajstrował przy komputerze. Kupił teŜ Ŝarówki energooszczędne do lampy. 

Bez związku z poruszanymi tematami i konwersacją, moje myśli szybują 
ku tarotowi. Uderza mnie ciekawa konstatacja: kiedy stawiam karty Tarota (co 
czynię rzadko), interpretacji rozkładu szukam nie we własnych słowach 
(którymi chętnie się posługuję w innych okolicznościach) ale cytuję cudze opisy 
znaczenia kart. Nie wierzę w swoją interpretację? Nie, bynajmniej. Nie wierzę, 
Ŝe własna interpretacja wygasi moją intuicję; boję się, Ŝe odpowiedź będzie 
pochodzić ode mnie, a nie od „obiektywnej wyroczni”, a więc popadnę w coś, w 
rodzaju podwójnego błądzenia. 

Jednak coraz bardziej wierzę Tarotowi z moją dywinacją i cudzą 
interpretacją. Cztery lata temu, w bardzo waŜnej osobistej sprawie postawiłam 
kartom pytanie i uzyskałam odpowiedź (cudzym tekstem) bardzo dziwną i 
wręcz nieprawdopodobną. Pierwsza jej część była odpowiedzią na postawione 
pytanie, lekcewaŜącą mój problem i na zdrowy rozsądek całkiem słuszną 
diagnozą sytuacji, więc zawierzyłam i drugiej części, choć niezbyt chętnie. A po 
czterech latach pojawiło się to, co zapowiedziane, dosłownie i co do joty. Pewna 
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dziura w środku mnie została zapełniona, moŜe nie jakimś Ŝywym tworzywem, 
czy dotykalną materią, ale czymś niewątpliwie satysfakcjonującym, choć na 
pierwszy rzut oka dziwacznym i niespójnym. 

Wtorek 17.10. Wieczór z trzecim P., tym razem przy ginie z tonikiem. 
Rozmawiamy o polityce i wyborach. Rozmawiamy teŜ o człowieczym intelekcie 
i umyśle, który gna ludzi do uczenia się nowych rzeczy, nie daje im poprzestać 
na posiadanej juŜ wiedzy. Mój rozmówca jest jednym z najinteligentniejszych 
ludzi, jakich znałam i jego planów, zostania jednym z setki specjalistów 
światowej klasy w swojej dziedzinie, nie uwaŜam bynajmniej za mrzonki. Ma 
na to sporo czasu, bo i on jest o połowę ode mnie młodszy. Poprzednio znajomy, 
podobny mu intelektem człowiek, został ministrem finansów, a ja wierzę w 
potęgę umysłu. Obu łączy to, Ŝe naleŜy bardzo dokładnie słuchać tego, co 
mówią lub piszą, choć zrozumienie tego moŜe potrwać parę godzin. Wadą 
takich ludzi jest przecenianie intelektu rozmówców, stawianie ich na własnej 
płaszczyźnie umysłowej, często niesłusznie. 

P. zapuszcza mi w komputerze jakiś program do poszukiwania polskich 
dialogów do angielskojęzycznych filmów, które mi przyniósł. Zamykam 
wszystkie okienka w komputerze, które mi pootwierał i idę spać rozkosznie 
ukojona dŜinem z tonikiem. Następnego dnia odpalam komputer i stwierdzam, 
Ŝe program nadal poszukuje tych dialogów, choć od wielu godzin wykazuje, Ŝe 
znaleziono ich 0. Co gorsza, nie umiem go zamknąć, pojawia się stale znikąd, 
niczym Wańka-wstańka, prowadząc swoje poszukiwania, na które nie pomaga 
ze złością naciskany krzyŜyk w prawym górnym rogu okienka. W dodatku 
umysł mam zablokowany do szczętu taką ilością rzeczy do przemyśleń, na czym 
cierpią moje stawy, boląc coraz więcej i dotkliwiej. Czy napinanie umysłu moŜe 
powodować napinanie ścięgien i mięśni, a co za tym idzie ból i realne zmiany w 
ciele? Łapię się na tym, Ŝe czasem, gdy piszę i poniosą mnie emocje, odzywają 
się łagodne zazwyczaj kamienie w woreczku Ŝółciowym, nakazując wstać i 
odejść od komputera. Ale jak przestać myśleć? Zwłaszcza gdy czas nagli. 

W środę proszę o wyłączenie programu kolejnego P. Ale zbieg 
okoliczności! – ilu tych osób o inicjale imienia P.będzie jeszcze w tygodniu!? 

I jest juŜ środa 28.10. Planuję róŜne zajęcia i rzeczy do przemyśleń, 
przeczytanie zaległych gazet, ale nic z tych planów nie wychodzi. Dwukrotnie 
odwiedza mnie P. wtorkowy. Jest przejęty swoimi sprawami, nie nadaje się do 
rozmów o sprawach, które mnie interesują. Zaraz na wstępie daję się wciągnąć 
w idiotyczny spór na temat planów zamykania sklepów w niedziele. Ja jestem 
przeciw, mój rozmówca za (choć kiedyś teŜ był przeciw), ale jako neofita 
walczy do upadłego chcąc mi narzucić swój pogląd. Odwołuje się do własnych 
doświadczeń (akurat te są mi obce). Ja uwaŜam Ŝe powinniśmy zostać kaŜdy 
przy swoim, wcale nie chcę być przekonywana, ale on uwaŜa, Ŝe jego poglądy 
powinnam natychmiast przyjąć bez zastrzeŜeń, bo to on ma rację, a ja i tak nie 
robię w niedzielę zakupów. Opieram się. Statystyka wskazuje na to, Ŝe 
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zwolennicy zamykania sklepów są w mniejszości, bowiem jeśli nie Ŝądają tego z 
przyczyn ideologicznych (ja nie aprobuję tego Ŝe jedna ideologia ma 
obowiązywać wszystkich), to z interesu sprzedawców i pracowników sklepów 
(którzy są w mniejszości i nie do końca chętni rezygnowania z części 
zarobków). Wprawdzie nie chodzę teraz do sklepów w niedziele, bo nie muszę, 
ale kiedyś, jako człowiek Ŝyjący od delegacji do delegacji lub wyjeŜdŜający w 
weekendy na działkę i posiadający rodzinę, bez zakupów takich nie mogłam się 
obyć. Zresztą nie mam ochoty w głupiej, zresztą, sprawie zmieniać poglądów na 
czyjeś zawołanie. śądanie tego ode mnie uwaŜam co najmniej za niestosowne. 

Dzień kończy się wysłuchaniem cudzych refleksji, ale na szczęście juŜ nie 
następują dalsze spory. Coraz więcej bolą mnie stawy i nawet w nocy z bólu nie 
mogę spać. 

Czwartek 29.10. Jestem w domu sama, bez gości. Planuję ten dzień 
spędzić sama z sobą, ogarnąć się fizycznie i umysłowo. ZaŜywam proszki 
przeciwbólowe, które jednak powodują kłopoty Ŝołądkowe i kołatanie serca. 
CóŜ, coś za coś. Gotuję sobie kaszkę mannę, ze wstrętem patrząc na pozostałe z 
poprzedniego dnia befsztyki z cebulką i pieczarkami oraz inne pyszności 
szykowane dla gości. 

Odbieram telefon z propozycją spędzenia u mnie soboty przez grono ludzi 
ćwiczące jakieś rytuały przed nadchodzącymi Zaduszkami czy teŜ Dziadami, 
kto to ogarnie? Odrzucam propozycję. Jestem nieuprzejma, czego się potem 
wstydzę, ale mam dosyć ludzi i ich spraw (własnych zresztą teŜ). Nie chcę brać 
udziału w jakichś nieznanych rytuałach. 

Moje postanowienie umyka za sprawą lektury zaległych i bieŜących gazet. 
Lekko odrzucam dywagacje powyborcze i kolejne płachty gazety spływają 
płynnie do pojemnika na makulaturę. Jednak dominuje tematyka związana ze 
zbliŜającym się 1 listopada, a zmiany opcji rządzącej poznać łatwo po 
nieobecności w prasie halloween i dyń. Dominuje tematyka śmierci, samotności 
i tak dalej. Jakieś opowieści kobiet opiekujących się umierającymi, a wśród nich 
jeden wielki horror. Pewien umierający dziewięćdziesięcioparolatek ze wsi miał 
rozrusznik serca i opiekująca się nim kobieta szczegółowo opisuje jak umierał, a 
za kaŜdym razem jego rozrusznik wzbudzał go na nowo do Ŝycia, przynajmniej 
pozornego. 

Nie chciałabym mieć rozrusznika. Tak samo, jak nie chciałabym być 
skremowaną, jak ktoś, na czyim pogrzebie byłam ostatnio. Próbuję sięgnąć 
genezy mojego strachu przed ogniem i kremacją, bez odwoływania się do 
„przeszłych wcieleń” i wracam do chwili, gdy po wypadku uwięziona we wraku 
samochodu słyszałam krzyki otaczających mnie ludzi, Ŝe lepiej nie zbliŜać się, 
bo leje się benzyna i wrak moŜe wybuchnąć. W końcu uwolniłam się sama, ale 
strach przed spłonięciem Ŝywcem pozostał tak silny, Ŝe nie potrafię sobie 
wyobrazić, iŜ po śmierci nie będę czuć gorąca płomieni. 
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Wiem juŜ duŜo: nie chcę oŜywać i umierać kilka razy, a więc nie chcę być 
reanimowana i nie chcę być skremowana, ale kogo to obchodzi? Nieszczęsny 
mój zmarły skremowany przed tygodniem kuzyn, teŜ tego nie chciał; pragnął 
być pochowany w Warszawie obok Ŝony i jej rodziców, w grobie, o który dbał 
latami, ale ludzie z drugiego końca Polski, którzy o tym decydowali, z 
rozmaitych względów nie wzięli tego pod uwagę. 

Rozmawiam o tym z kimś (juŜ nie P) — bo jednak nie udało mi się zostać 
samą. Mój rozmówca na chwilę milknie, po czym oświadcza, Ŝe moje słowa są 
dla niego inspiracją i Ŝe dzięki temu mam prawo do bezpłatnego udziału w jego 
nowym biznesowym przedsięwzięciu, na którego pomysł wpadł dzięki moim 
dywagacjom. Pyta mnie o kilka szczegółów i wsiąkamy w dyskusję o 
konkretach. W moim nastroju dyskusja o konkretach jest czymś poŜądanym i 
przyjemnym, bo łagodzi lęki. 

Reasumując: pojawia się kilka zagadnień do przemyśleń. 

1). Astrologicznie. Pomyślcie: czy to wszystko za sprawą Saturna? Acha, 
zapomniałam dodać, Ŝe ten tranzytujący Saturn przebywa w moim 8 domu, 
gdzie nawet biznesy związane są ze śmiercią. Zresztą jednocześnie Pluton 
tranzytuje opozycją mój urodzeniowy KsięŜyc, a to cięŜka planeta, jak Ŝadna 
inna związana ze śmiercią. Urodzeniowy Uran, będący w opozycji do mojego 
urodzeniowego stellum, tym samym ustawił się w opozycji do tranzytującego 
Saturna, stąd zapewne problemy z programami komputerowymi. I jeszcze jedno 
Tranzyt Wenus z Marsem przez descendent w opozycji do Chirona 
tranzytującego ascendent. Kontrowersyjny nauczyciel i uzdrowiciel, który siebie 
nie był w stanie wyleczyć, a uczniów szkolił w sprawach nie do końca 
aprobowanych. Większość z tych tranzytów jest ścisłych, w granicy 1 stopnia. I 
niestety, są to planety wolno poruszające się, więc szybko ich działanie nie 
przeminie, ani przynajmniej nie rozmyje się. 

2). Dywinacyjnie. Mam nadzieję, Ŝe w piątek uda mi się juŜ pobyć sama 
ze sobą i zechcę postawić sobie karty Tarota w związku nie tyle ze sprawą, o 
którą pytałam cztery lata temu (ta juŜ dawno przestała być aktualna), ale tą 
odpowiedzią, którą wówczas uzyskałam, a która wynikła niejako na marginesie 
tamtej, jako jej wyjaśnienie czy uzasadnienie. Powoli do tego dojrzewam. 
Zawsze uwaŜałam, Ŝe dla dywinacji kluczowym jest moment, w którym to 
naleŜy zrobić i zbliŜanie się tego momentu, albo jego wystąpienie, zawsze 
odczuwam wyraźnie. Na sobotę nie mogę juŜ nic planować, bo przychodzi, jak 
zwykle, pani sprzątająca, która dzieli część moich zainteresowań i całe 
popołudnie poświęcę jej i jej sprawom — nie moim. 

3). Psychologicznie. Zdaję sobie sprawę, Ŝe wiele starych ludzi cierpi na 
brak towarzystwa, ale dziwnym trafem ja do nich nie naleŜę. Choć w młodości 
bardzo, bardzo mi ludzi brakowało, (a brakowało, bo rodzina to zupełnie inny 
gatunek, niŜ starsza osoba i trzeba liczyć się ze wszystkimi jej członkami, 
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zwłaszcza jeśli źle odbierają wszelkie aktywności poza nią). Obecnie bardzo 
wiele zawdzięczam swoim rozmówcom, kimkolwiek by byli, bowiem 
reprezentują róŜne odcienie rzeczywistości i pozwalają mi nadrobić moje braki 
wynikające z mniejszej sprawności, jednak... czasami brakuje mi pełnej 
samotności. 

4). Aktywność. Opisane spotkania nie były jedynymi w ostatnim tygodniu. 
W międzyczasie wykonywałam sporo zajęć, którymi sobie dorabiam do 
emerytury. Skanowałam i wysyłałam dokumenty, konsultowałam cudze 
przedsięwzięcie biznesowe, ostro spierałam się z grafikami i pewnym 
informatykiem (Mars na descendencie!), wysyłałam maile z sugestiami i 
krytyką. Nie zdąŜyłam się zabrać na czytanie swojej powieści i za jej 
poprawianie, za to otrzymałam obietnicę gastronomicznego przygotowania 
moich urodzino/imienin. Nie będzie juŜ więc śledzików na descendencie, bo nie 
będzie Agi, która je w ubiegłym roku przygotowywała fizycznie i 
astrologicznie. Za to będzie fachowo przygotowane świetne sushi (w Ŝyciu nie 
jadłam) i inne takie nowoczesne specjały. 

Aga straciła się po drodze, poniewaŜ stała się ostatnio nie do wytrzymania, 
zaczęła mnie obraŜać, więc zlikwidowałam tę znajomość. Prawdopodobnie 
musiała odreagować to, Ŝe tak duŜo mi ujawniła wiadomości o sobie. Szkoda mi 
Agi, lubiłam ją, choć charakterek to miała, oj miała. To przykre, ale tacy ludzie, 
którzy nadmiernie się zaprzyjaźnią, wychodząc poza poziom przez samych 
siebie akceptowalny, szybko znikają z horyzontu, gdy stają się bliŜsi, niŜ 
zakładali. 

5). Nie zrealizowane plany z tego tygodnia. Nie poszłam do 
pedicurzystki, nie poszłam do ortopedy, nie poszłam na zastrzyki, nie zabrałam 
się za sprawdzanie tekstu, nie przeczytałam... 

Mój syn powiedział mi — ty siedzisz w domu i nie masz co robić, więc 
twoje spojrzenie na świat i jego problemy są wypaczone. Nie chciało mi się go 
przekonywać, Ŝe jest inaczej, choć moŜe powinnam podjąć dyskusję. 

6) Czego bym chciała. Wszyscy moi rozmówcy z tego tygodnia są ode 
mnie o wiele młodsi. Tak więc czasem chciałabym sobie ponarzekać przed 
ludźmi, którzy by mnie zrozumieli: ból stawów, gorszy nastrój poranków, róŜne 
inne dolegliwości. Nie mówiliby, Ŝe trzeba ćwiczyć umysł i ciało, Ŝe nie moŜna 
się nad sobą rozczulać, Ŝe trzeba jeść to czy tamto, a nie jeść czegoś innego i tak 
dalej. Nie udzielali by mi Ŝadnych rad i wskazówek, nawet dobrych, a zwłaszcza 
dobrych. Nie mieli by tej silnej wiary w to, Ŝe człowiek sam wykuwa swój los i 
sam za siebie jest odpowiedzialny. Nie wierzyli by w to, Ŝe człowiek musi być 
istotą racjonalną i myślącą. Mogłabym zwierzyć im się z kaŜdej głupoty, która 
mi przyjdzie do głowy, nawet z tego, Ŝe popłakałam się w którymś momencie 
tureckiego serialu, gdy syn mówi do ojca, Ŝe ma juŜ czegoś tam dosyć. 
Mogłabym usiąść sobie z kimś takim sobie podobnym, taką drugą połówką 
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orzecha, na ławeczce przed drewnianą chałupką, obserwując igrające na płocie 
koty i pojęczeć odrobinę, zanim nadejdzie róŜowy zmierzch, a nad pobliskim 
polem zalśni Droga Mleczna i ziemię skuje przymrozek. 
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15 
Babcia ezoteryczna śni na jawie 

 

Saturn tranzytuje moje MC i dlatego zapewne wzięło mnie na 
porządkowanie rzeczy i spraw. Najpierw pojawiło się porządkowanie rzeczy po 
zmarłych, potem, jakby tego było mało, porządkowanie własnych zapisków. Z 
potrzeby uwolnienia miejsca na papiery zmarłych postanowiłam oczyścić swoje 
własne biurko dla dokumentów i zdjęć, omawianych w blogu „Z szuflad starego 
biurka” . Kierując się porządkiem, powinnam była załoŜyć jeszcze jeden blog, 
tym razem „z półek młodego biurka”, ale okazało się, Ŝe moje biurko pełne jest 
dziwacznej ezoteryki, pokrewnej chyba snom, a mianowicie rysunków na wpół 
automatycznych, sporządzanych w zeszycie podczas wykładów, które prowadził 
w 1985 i 86 roku dla Klubu Tfurcuff (to grupa literacka pisarzy SF, której 
jestem członkiem) krytyk literacki Tadeusz Lewandowski oraz omawiania 
utworów kolegów z grupy i własnych. Rysunki przewijają się wśród notatek, 
stanowią czasem dziwaczny komentarz do nabywanej wiedzy, czasem zaś... 
właśnie, nie wiadomo co. Postanowiłam więc nie mnoŜyć bez potrzeby blogów 
w Tarace, która jest powaŜną i cieszącą się autorytetem witryną i takie zajęcia, 
jak bujanie w obłokach nad bezmyślnymi rysunkami nie licuje z jej 
profesjonalizmem. 

Podchodzę do zagadnień czasem powaŜnie, czasem Ŝartobliwie, jak na 
przykład rysując logo Klubu Tfurcuff (wówczas jeszcze ortografia pisowni 
klubu nie została ustalona): 
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Wiem, Ŝe rysunki te i ich interpretacja mogą być nudne i niewaŜne dla 
wielu czytelników Taraki, zwłaszcza, Ŝe sporządzając je, nie miałam pojęcia o 
astrologii ani Tarocie, ani rozumianej po dzisiejszemu duchowości, łącznie ze 
wszystkimi bieŜącymi guru i prorokami, jak Moji, Wilber czy Megre, jednak 
symbole z nimi związane i przez nich uŜywane, o dziwo, pojawiają się czasami i 
znacznie wcześniej, przed tym, zanim zaczęli być modni i wielbieni. Czerpiemy 
więc wszyscy z jednego, pradawnego źródła, jedni bezinteresownie, inni mniej. 
Dlatego teŜ utworzyłam dla takich krótkich tekstów, omawiających notatki i ich 
rysunkową ilustrację własny blog pod adresem : 

http://babciaezoteryczna.pl/ na który serdecznie zapraszam.  

Szczególnie zachęcam do odwiedzenia go osoby, które lubią interpretować 
sny, bowiem jestem przekonana Ŝe rysunki te są rodzajem snów na jawie, 
inspirowanych tylko treścią wykładów. Powinniśmy tylko pamiętać, Ŝe są to 
teksty kogoś, kto nie miał pojęcia o komputerach, o istnieniu Buddy i 
buddyzmie, myślokształtach i tak dalej, dlatego wymyślał własne symbole dla 
rzeczy dziś juŜ oswojonych przez symbole powszechnie stosowane w pop 
kulturze. Dlatego na próŜno dopatrywać się w rysunkach na przykład myszy 
przed klawiaturą, określonej karty Tarota czy znaków astrologicznych (chociaŜ 
znałam wówczas mitologię grecką i rzymską; nie znałam jednak germańskiej). 

Innym, niebagatelnym aspektem ich zrozumienia jest fakt, Ŝe powstawały 
one w najgłębszym cieniu stanu wojennego, kiedy trudności Ŝycia codziennego, 
a zwłaszcza zaopatrzenia rodzin, mogły przyprawić o skrajną depresję. W tym 
czasie studiowałam zaocznie, pracowałam, samodzielnie zajmowałam się 
domem i wypalałam trzy paczki papierosów dziennie, których zdobycie i 
chałupnicza produkcja z odpadów i okruchów wymagały czasu i duŜych 
zabiegów. Wykłady dotykające takich oderwanych od Ŝycia spraw, jak 
panpsychizm, superego, nadrealizm, trangresje, uranizm, kodeksy moralne i 
seksualizm stanowiły balsam dla duszy, poŜywkę dla umysłu stłamszonego 
wielogodzinnym staniem w kolejkach. Jak kania dŜdŜu chłonęłam ten świat, 
pozwalający mi oderwać się od realiów. Taką postawę określano wówczas jako 
„emigrację wewnętrzną” i niezbyt szanowano. Młodym mogę porównać ją do 
przebywania w wirtualnym świecie tabletów i komórek – tyle Ŝe tych gadŜetów 
nie było wówczas; nawet zwykłe telefony były niedostępne, a rozmowy 
kontrolowane. Udawano się więc zazwyczaj w głębiny własnego umysłu, 
stanowczo emigrując od istotnych problemów Ŝyciowych. 

Z tamtych czasów pozostały rysunki, których dzisiejsza interpretacja 
napotyka trudności właśnie ze względu na nieistnienie wielu pojęć: 
komputerów, narkomanii (makówki kojarzyły się wyłącznie z makiem i ze 
świątecznym makowcem); nieznany był takŜe cały zbiór dziecięcych bohaterów 
ksiąŜek i filmów typu Batman, na których wychowali się dzisiejsi czytelnicy i 
dla których stanowi on źródło wielu skojarzeń. Niewiele teŜ wiedzieliśmy o 
innych religiach i sektach oraz prądach wschodniej i zachodniej filozofii. 
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Wśród takich, podobnych moim bazgrołów, trafiają się takŜe dziwne i 
zagadkowe wizje prekognicyjne, jak na przykład rysunek z zeszytu z wierszami 
i notatkami z 2001 roku pisarza, Alefa Sterna, autora powieści „Pola Laska”, 
stanowiącej podobno wizję przyszłych losów Rzeczypospolitej i juŜ w tytule 
zawierającej rebus. W swoim blogu mam zamiar zaprezentować ten materiał, 
poniewaŜ i ja miałam pewne doświadczenie z  wydarzeniem, którego dotyczył 
rysunek i wiersz Alefa Sterna, choć dla mnie zamanifestowało się ono zupełnie 
odmiennie. 

Zamieszczę takŜe swoją próbę z dwukrotnej wizji związanej z zaginięciem 
pewnej osoby w Trójmieście – jedną podjętą celowo, drugą spontaniczną, 
związaną prawdopodobnie z przebywaniem w miejscu, gdzie ta osoba mogła 
znajdować się bezpośrednio przed zaginięciem. Pierwsza wizja to właśnie 
rysunek, druga opis krótkiego przejścia jakąś trasą (ale nie mającą nic 
wspólnego z trasą, którą według ustaleń prawdopodobnie przeszła ostatnio przed 
zaginięciem w rzeczywistości. 

Z czasem, gdy zgromadzę w blogu materiały nadające się do szerszego 
omówienia, i trochę podbuduję się teoretycznie, opublikuję je w Tarace. 

Na zakończenie przykład takiego mojego rysunku: 
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Zapraszam więc na mój blog do lektury róŜnych dziwności, a takŜe do 
dzielenia się swoimi doświadczeniami z automatycznych bazgrołów. Obiecuję 
zająć się nimi w miarę swojego Ŝyciowego doświadczenia. 

Komentarze 

1. W najgłębszym cieniu stanu wojennego! • autor: W. J. 2015-12-10 
09:25:45 

„W najgłębszym cieniu stanu wojennego” – znakomicie, Kasiu, 
powiedziane! A wpływ tego przejścia przez ów „najgłębszy cień” nie został 
dotąd ani opisany ani rozpoznany. MłodzieŜ moŜe sobie fałszywe wyobraŜać, Ŝe 
wtedy wszyscy(śmy) konspirowali i roznosili ulotki, a przecieŜ to właśnie 
wtedy wybuchła w Polsce ezoteryka. Moja osobista droga teŜ szła wtedy przez 
jogę, Yijing, tarot, astrologię, nie przez ulotki. 

Wszystkie Najlepszego z okazji Przejścia Saturna przez MC! Teraz 
rozumiem, skąd u Ciebie obecne natęŜenie twórczej pasji.  

2. Jeszcze odnośnie stanu wojennego • autor: P. K. 2015-12-10 20:23:10 

Trzeba pamiętać, Ŝe czym innym był w wielkich miastach, a czym innym 
na prowincji. U nas rzadko dochodziło do ekscesów, starć, strajków czy 
czegokolwiek wartego odnotowania. Tylko trudności w codziennym Ŝyciu były 
chyba takie same. 

3. myślę • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-12-10 21:09:49 

Wydaje mi się Ŝe w małych miastach miało się więcej znajomych a więc 
mniejsze kłopoty z zaopatrzeniem. Ja na przykład nie znałam Ŝadnej sklepowej, 
co w małym mieście byłoby raczej niemoŜliwe. 
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16 
Alef Stern i jego rysunek oraz inne prekognicje (1) 

 

W swoim blogu http://babciaezoteryczna.pl/ opisywałam rysunki 
sporządzane przed laty w czasie wykładów. W nawiązaniu do nich moja 
znajoma, Ewa S., nadesłała mi stronę z rysuneczkami i wierszem oraz notatkami 
pewnego pisarza, Alefa Sterna, autora powieści „Pola Laska”, stanowiącej 
podobno wizję przyszłych losów Rzeczypospolitej i juŜ w tytule zawierającej 
rebus. 

 
Jednak nie o powieści chcę dziś pisać, a o nadesłanym rysunku. Jest on 

wyjątkowo ciekawy z tego względu, Ŝe przedstawia wizję płonących Dwóch 
WieŜ w Nowym Jorku, a datowany jest wg maila wysłanego przez pisarza do 
Ewy S. 14 czerwca 2001 roku, a więc prawie trzy miesiące wcześniej, niŜ 
faktycznie zamach nastąpił. 
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Prawa strona zawiera rysunek bardzo wyraźny i niedwuznaczny, natomiast 

notatki są prawdopodobnie próbami wersyfikacyjnymi do wiersza  z lewej 
strony (odwróconego). 

Inny rysunek przedstawia opancerzonego stwora, swego rodzaju 
krowę/pancernika, napisy AITOMBA, ALBATO i ALBATROS – mnie 
kojarzącego się z tzw. bombą-krową znaną mieszkańcom Warszawy z czasów 
Powstania Warszawskiego podczas II wojny światowej. Bomby-krowy tym 
róŜniły się od innych bomb Ŝe były bardzo głośne i nie chroniły przed nimi 
stropy piwnic. Wniosek stąd, Ŝe bomba atomowa budzi w pisarzu podobne 
skojarzenie, poprzez czyniony hałas i pancerz. Ale moŜe to teŜ być właśnie 
„latająca krowa” – co Alef Stern kojarzy prawdopodobnie z ptakiem – 
albatrosem. Oczywiście są to skojarzenia podświadome, jako Ŝe pisarz jest 
młodym człowiekiem i nie miał moŜliwości takiej krowy usłyszeć. Skojarzenia 
te oczywiste stały się dopiero post factum; wcześniej trudno byłoby z nich 
uczynić sensowną przepowiednię. O tym mówi prawdopodobnie malutka 
główka uśmiechniętego diabełka, gdy Alef mozoli się nad znalezieniem słów dla 
oddania swojej wizji (o której pewnie jeszcze nie wie, choć moŜe podejrzewa, 
Ŝe jest prorocza). 

Przejdźmy teraz do drugiej strony rysunku – wiersza. Oto jego tekst 
sczytany przez autora z notatek: 
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„Słowami opisać dzień przeszły(sic!) 
nie przyjdzie - było 
nie ma 
PrzeraŜenie 
Atomowe - niemal 
W dniu tym 
Nocy tej 
Apokaliptycznej 
na miarę 
Szum niebieskich ptaków 
z ognistym ogonem 
w słowach Allach Abgar 
zapiętych na guzik 
ostatni 
lecz nie naciśnięty 
I to tanie 
na nic 
wyczekiwanie 
czkanie 

Amen (lub Heaven - nie mogę tego rozczytać) 
za dusze i ciało 
nie starczy modlitw mało.” 

W wierszu tym najbardziej interesujący jest fakt, Ŝe przyszłość 
potraktowana jest jak przeszłość, gdzie to, co miało się stać, juŜ stało się i 
trudność opisu nie wynika z niewyraźnej wizji, a z dopasowania słów do 
ogromnych emocji. Nasuwa się na myśl trop, Ŝe ten typ wizji odbywać się moŜe 
poprzez odbiór emocji wielu ludzi, a nie przez racjonalne przewidywanie 
jakichś wydarzeń. Tak jakby autor rysunków wyczuwał przyszłe emocje i na ich 
podstawie, nie zaś przyszłych faktów, odciśniętych w jakiejś Kronice Akaszy, 
odtwarzał bieg wydarzeń. Tym zresztą róŜni się tego rodzaju prekognicja od, 
poŜal się BoŜe, proroków typu Tadeusza z Blachowni, który prorokuje w 
oparciu o wiedzę z artykułów z gazet i doniesień telewizyjnych – co ujawnia się 
poprzez brak innych elementów, niŜ ogólnie dostępne w mediach (pisałam o 
nim w odcinku 68 Prababci Ezoterycznej  
http://www.taraka.pl/putin_1_stycznia_otruty 

albo Arona Jasnowidza  http://www.taraka.pl/proroctwa_na_rok_2015 

którego o róŜnych sprawach informują Istoty WyŜsze, niestety, czasami 
przypominające agentów wywiadu, gdy na przykład opisują jakieś urządzenia 
instalowane podczas budowy lotniska w Legionowie, co przypisują 
zastosowaniu cybernetycznej kontroli umysłów lub wieszcząc proroctwa w 
rodzaju: „Przestańcie myśleć, Ŝe obalenie rządu spowoduje katastrofę dla kraju, 
katastrofę spowoduje pozostawienie go nad wami”, co sugeruje polityczne 
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źródła inspiracji Istot WyŜszych, które jednakowoŜ nie są wyŜsze ponad nasze 
ziemskie grajdołki. 

Aczkolwiek Alef nie jest człowiekiem całkowicie neutralnym politycznie 
(oglądałam wywiad z nim w telewizji i zaczynam czytać ksiąŜkę), to w tym 
rysunku, notatkach i wierszu tego nie widać, przeciwnie, widać pracę umysłu, 
który chce rozszyfrować swoją wizję. 

W związku z atakiem na Word Trade Center wiele osób podobno miało 
takie czy inne przeczucia. Trudno dziś odróŜnić świadectwa rzetelne od  
poszukiwania uznania i popularności. Ja mogę powiedzieć o sobie, Ŝe teŜ 
doznałam czegoś w rodzaju prekognicji, ale bardzo dziwacznej, choć 
jednoznacznej. OtóŜ naprzeciw mojego łóŜka znajduje się wąski regał z 
ksiąŜkami, a na jednej z jego półek stały 3 tomy trylogii Tolkiena „Władca 
Pierścieni”. Obudziłam się w nocy poprzedzającej wydarzenie, wstałam i 
wyciągnęłam z regału środkowy tom trylogii z przekonaniem, Ŝe muszę go 
połoŜyć przy łóŜku po coś. Rano, gdy się juŜ całkiem obudziłam, zobaczyłam 
ksiąŜkę na stoliczku przy łóŜku, gdzie stawiam na noc wodę do picia i kładę 
okulary i zastanawiałam się, po co ja właściwie tę ksiąŜkę wyciągnęłam. Nie 
pamiętałam, Ŝeby coś mi się śniło i nie wiedziałam, co ta ksiąŜka miała mi 
przypomnieć. To był tom o tytule „Dwie wieŜe” . Zrozumiałam kilka godzin 
później, gdy włączyłam telewizor. 
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17 
Inne prekognicje (2) 

 

Co do rysunków: ja w swoim zasobie teŜ mam taki rysunek z opisem wizji, 
choć dotąd nie wiadomo, czy i w jakim stopniu ma jakąś prekognicyjną wartość, 
poniewaŜ sprawa nie została do dziś wyjaśniona. Chodzi o Iwonę Wieczorek, 
zaginioną w Trójmieście. Zastanawiając się, skąd w ogóle wziął się u mnie taki 
pomysł, Ŝeby przewidywać coś w sprawie jej zaginięcia; dochodzę do wniosku, 
Ŝe z zaginioną łączyły mnie przynajmniej trzy wątki. Po pierwsze imię. Jest to 
wymyślone przeze mnie imię bohaterki mojej powieści. Nie jest to imię 
przypadkowe, ale długo poszukiwane, gdyŜ miałam na uwadze kilka celów i 
właśnie to imię je spełniało. Jednym z tych wymagań była istnienie Ŝeńskiej i 
męskiej wersji imienia (Iwona i Iwo) jako wyrazu więzi ze zmarłym, choć 
nienazwanym bratem-bliźniakiem bohaterki. Pierwowzorem bohaterki jest 
dziewczyna z Trójmiasta którą znałam w latach 60-tych, gdy tam mieszkałam, 
ale o innym imieniu. A więc imię i Trójmiasto. Następnie nazwisko: znam co 
najmniej trzy osoby o tym nazwisku, w tym jedna z nich naleŜy do mojej 
rodziny. Tak czy inaczej w mojej podświadomości utworzyła się pewna więź z 
zaginioną, prawdopodobnie zmarłą, co zaowocowało świadome podjęcie próby 
wizji przed zaśnięciem, zapisaną potem na kartce. Wygląda ona tak: 
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A oto zapis notatek z kartki: 

Widok 1. „WieŜa”, kolor nieokreślony jakby drewniana z desek. Widziana 
z dołu z pozycji leŜącej. Konstrukcja nie wiadomo czemu słuŜy. Stoi chyba na 
piasku. 

Widok 2. Powierzchnia ziemi, piasek albo woda, wystające nieregularnie 
ciemne (czarne) kamienie o ostrych kantach. Dość duŜy obszar. MoŜliwe, Ŝe 
szczyty kamieni ponad pokrywającą ziemię mgłą. Ten widok kilkakrotnie się 
powtarza – zbliŜenie i oddalenie. 

Widok 3. Dół twarzy męŜczyzny, poniŜej nosa. Niewielki wąs i bardzo 
paskudny grymas, niby uśmiech. Uczucie przeraŜenia u mnie. Wargi ocienione 
wąsem pokrywa częściowo kwadracik biały (odbarwiony) wielkości pudełka od 
zapałek. Usta otwarte ale nie widać zębów. 

Widok 4. Kotłowanina i jakieś sylwetki 

Powtórzenie widoku 2. To jakby mgła przy ziemi cieniutka warstwa, nad 
którą wystają czarne ostre przedmioty (kamienie?) 

Muszę tu dodać, Ŝe wizja odbywała się w sposób sugerujący, Ŝe to ja leŜę 
na piasku i bronię się na chwilę przed śmiercią przed męŜczyzną o złych 
zamiarach, choć jednocześnie wiedziałam, Ŝe emocje, które odczuwam, nie są 
moje, tylko Ŝe jest to coś w rodzaju filmu, w którym wszystko jest przytłumione, 
a dźwięk wyłączony. 

W sierpniu roku 2014 wyjechałam na kilka dni nad morze. I wróciłam do 
tej sprawy w chwili, gdy nie miałam nic do roboty poza oczekiwaniem. 

Wizja zapisana 4 sierpnia 2014 r. Gdynia rano w hotelu Nadmorskim 

Nie śpię. LeŜę i odpoczywam po śniadaniu w oczekiwaniu na kogoś. „Id ę 
wzdłuŜ siatki jakiegoś płotu, ale ta siatka jest zabytkowa. Przede mną na końcu 
siatki znajduje się ostry zakręt i przede mną ogromny, ceglany budynek w 
rodzaju katedry czy wielkiego starego kościoła. Widzę przed sobą wielką bramę, 
szeroką, z okrągłym zwieńczeniem, ale w bardzo surowym kształcie. Ta brama 
jest otwarta i czuję, Ŝe mnie zaprasza. Widać ją bardzo wyraźnie ze sporej 
odległości na tle czerwonych cegieł. Idę w kierunku tej bramy, ale im bardziej 
się do niej zbliŜam, tym bardziej zaciera się jej kontur i w końcu zlewa się z 
otoczeniem i wygląda jak ceglany mur, na tle którego się znajdowała. Stoję i 
zastanawiam się, co robić dalej, ale obok tej bramy zaczyna rysować się mała, 
wąska furtka na tle przybudówki, której wcześniej tam nie było (albo nie 
dostrzegłam). Furtka przekształca się w wąskie drzwi, więc zbliŜam się do nich, 
ale ich rysunek jest niepewny, choć ciemnieje, nie daje się do nich wejść, 
poniewaŜ Ŝadne drzwi się w tym miejscu nie otwierają, chociaŜ widać Ŝe jest to 
miejsce na drzwi. Idę dalej i widzę nagle, Ŝe ta furtka, te drzwi cofają się. 
Budynek jakby zaginał się w tym miejscu. Im bardziej zbliŜam się do tych drzwi 
one cofają się, stają się coraz mniejsze, węŜsze ale i krótsze. W końcu stają się 
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zupełnie niewielkim otworem i nie ma mowy, Ŝebym do niego weszła. Stoję 
twarzą do tego otworu i zastanawiam się, co dalej. Nagle przede mną ni stąd ni 
zowąd rysuje się ścieŜka. ŚcieŜka idzie bardzo ostro w górę, tak, Ŝe nie widać co 
za nią jest. Jest piaszczysta, na samej górze lekko skręca. Ja stoję i zastanawiam 
się czy na nią wejść, poniewaŜ bardzo stromo idzie w górę i nie wierzę, Ŝe jest to 
prawdziwa ścieŜka, sądzę, Ŝe to jakaś ułuda.”  

W tym półśnie wpada mi do głowy, Ŝeby zarejestrować mój spacer, 
poniewaŜ w odróŜnieniu od snów, jest on bardzo „cielesny” (poruszam się z 
trudem, jak w rzeczywistości, czuję ból nogi itp). Sięgam po leŜącą obok 
komórkę, ale wówczas wizja się rozwiewa. Zapamiętuję z niej tylko strach 
przed wkroczeniem na ścieŜkę, ale i pogodzenie się z faktem, Ŝe muszę to 
zrobić. 

Interpretacja: 

Początkowo sądziłam, Ŝe ta wizja dotyczy mnie, mojej dalszej drogi 
Ŝyciowej itp. Jednak teraz nie jestem tego taka pewna. Przypomniałam sobie, Ŝe 
moim zamierzeniem, gdy połoŜyłam się, była próba wczucia się w sytuację 
zaginionej w Sopocie dziewczyny, ale gdy znalazłam się przed „katedrą” 
zapomniałam zupełnie o pierwotnym zamierzeniu. Potem przeglądając zdjęcia 
zrobione w Sopocie, odkryłam zdjęcie kościoła, które bardzo przypominało 
„katedrę” z wizji, choć nie było identyczne. Mogło być jednak tworzywem do 
wizji, podobnie jak wygląd ścieŜki przypominającej piaszczyste dróŜki wiodące 
na plaŜe w Jastarni i na Helu. Mogło takŜe być realnym miejscem, związanym z 
zaginięciem. Nastrojem wizji było pogodzenie się z koniecznością śmierci. 
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18 
Uzdrawiająca medytacja z energiami świetlistych lekarzy 

 

Moja koleŜanka, namówiona przez inną koleŜankę, skuszona pewną ofertą 
uzdrowienia, (jako Ŝe kaŜdy z nas pragnie być uzdrowiony z tego czy tamtego – 
a moŜe częściej, przy okazji, jeszcze czegoś innego), tęskniąca do uzdrowienia 
pod kaŜdym moŜliwym względem, udała się na piątkowe wieczorne spotkanie, 
którego główna zaleta polegała na tym, Ŝe za jedne 30 zł. „donacji” mogła 
pojawić się tam bezpośrednio z pracy i stanowiła okazję doznania 
niepowtarzalnych przeŜyć po wielogodzinnym, nisko płatnym i stresującym 
zajęciu w środowisku ludzi, którzy mają o wiele za duŜo, Ŝeby umieć z tego 
korzystać. Popełniła jednak pewien błąd. Za rano wstała (gdzieś przed czwartą), 
Ŝeby zjeść śniadanie, a w czasie pracy takiej moŜliwości nie ma, zobaczywszy 
więc powitalną wazę pełną cukierków, pozwoliła sobie, dla podniesienia 
stanowczo zbyt niskiego poziomu cukru, zjeść ich kilka, wskutek czego nie do 
końca była pewna doznawanych wraŜeń. Dlatego teŜ ani ona ani ja nie moŜemy 
brać odpowiedzialności za słuszność oceny tej metody uzdrawiania. 

Niemniej w trosce o czytelników „Taraki” podzielę się z nimi posiadanymi 
informacjami. 

W programie spotkania wymieniono pokaz filmu o Janie od Boga oraz 
prelekcję w sprawie duchowego uzdrawiania według brazylijskiego medium – 
Jana od Boga. 

Ja osobiście wzdragam się na myśl o kimś, kto pozwala nazywać się „Od 
Boga”, bowiem bliŜsza tu jestem religii Ŝydowskiej, która, jak słyszałam, 
zabrania tego Imienia wymieniać i nakazuje stosować rozmaite omówienia. 
Ponadto pamiętam jeszcze film „Matka Joanna od Aniołów” której nie 
pozbawiony ironii tytuł jest przeciwstawieniem opisu rzekomych demonów, 
które kobietę opętały. W ogóle nie tylko film ale i jego sprawa była mi bliska 
poniewaŜ kiedyś moja mama w obliczu zagroŜenia śmiercią w czasie Powstania 
Warszawskiego, obiecała poświęcenie mnie, niespełna dwuletniego dziecka, 
Bogu, (jeśli przeŜyję), ale na szczęście, jako kobieta praktyczna, nie upierała się 
przy swoim ślubowaniu. Wiedziałam o nim od wczesnego dzieciństwa i byłam 
pewna, Ŝe do klasztoru się nie nadaję, choć do czternastego roku Ŝycia byłam 
mocno wierzącą i usiłującą się zbyt wiele w sprawie religii dowiedzieć. 

Tak więc Jan od Boga samym swoim imieniem (traktowanym raczej jako 
ksywka niŜ prawdziwe imię), budził moją niechęć z powodów zasadniczych. W 
dodatku ci świetliści lekarze... Za bardzo pachnie manipulacją. 

W ulotce napisano zręcznie i zgrabnie, choć moim zdaniem pewien chirurg 
wojskowy w tym towarzystwie stanowi zgrzyt. Ale oceńcie, proszę to sami: 
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„Uzdrawiające energie nazywane Rodziną Świetlistych Lekarzy towarzyszą 
Janowi od Boga juŜ od ponad pięćdziesięciu lat, kiedy to będąc w transie 
dokonał pierwszych uzdrowień. Fenomen brazylijskiego medium polega na tym, 
Ŝe gdziekolwiek nie przybędzie to zabiera ze sobą takŜe wszystkich swoich 
niefizycznych pomocników, którzy dokonują niewidzialnych operacji.  Co więcej, 
poprzez ich wizerunki i w oparciu o energię medytującej grupy moŜemy 
poprosić je o uzdrowienie, nie tylko zgromadzonych na sali osób, ale i członków 
naszychrodzin. Wystarczy, Ŝe przyniesiemy fotografie wszystkich  osób, którym 
pragniemy pomóc. Podczas naszej zbiorowej medytacji będziemy zanosić do 
Rodziny Świetlistych .Lekarzy wszystkie nasze intencje związane, nie tylko z 
uzdrowieniem, ale z poprawą w dowolnym aspekcie Ŝycia. Byty energetyczne, 
które zaprosimy i poprosimy o uzdrawiającą energię podczas naszej medytacji 
to między innymi: 

dr Augusto de Almeida - zgodnie ze spirytystycznymi przekazami Almeida 
był uzdolnionym chirurgiem wojskowym. 

dr Jose Valdiyino - przynosi ze sobą delikatną i kochającą energię, często 
nazywany jest takŜe obrońcą rodziny. Jego energia jest szczególnie skuteczna 
przy uzdrawianiu paraliŜu dolnych partii ciała, a takŜe OCZU i USZU.” 

No więc na początek o samym Janie od Boga. Internet pełen jest 
informacji. Od stron w pełni akceptujących, wręcz reklamujących go, do stron 
sceptycznych i opisów w rodzaju: „Leczy skrobiąc noŜem kuchennym po gałce 
ocznej, wkładając do nosa przedmiot w kształcie noŜyczek albo wkładając palce 
w wyciętą na brzuchu ranę. Brazylijski uzdrowiciel „Jan od Boga” przyciąga 
miliony pacjentów, wśród których z roku na rok coraz więcej jest Polaków. W 
ciągu następnych kilkunastu miesięcy do „największego duchowego medium 
naszych czasów” wyjedzie z naszego kraju 10 pielgrzymek. 

„On zeskrobie katarakty i nowotwory, guzy oczu noŜem, raka piersi 
poprzez małe nacięcie, i sprawi, Ŝe kaleka zacznie chodzić zaledwie za 
dotknięciem jego dłoni. UłoŜone w stos sięgający sufitu kule, wózki inwalidzkie, 
szyny, milcząco składają świadectwo o jego sukcesie. Został on obwołany 
największym uzdrowicielem od ostatnich 2 tys. lat” – tak zaczyna się biografia 
Jana od Boga, którą pod koniec lat 90. napisał australijski dziennikarz Robert 
Pellegrino-Estrich.” 

Dowiaduję się, Ŝe za jedne siedem tysięcy Jan od Boga wyskrobuje 
wszystkie choroby metodą zbliŜoną do tzw. filipińskich „bezkrwawych 
operacji” modnych za PRL. Wzorem tamtych uzdrowicieli nie dezynfekuje ran, 
chociaŜ w przeciwieństwie do nich ukazuje skalpel i jakąś krew. Oczywiście 
operacje fantomowe są techniką starą i znaną (ostatnio pewna firma reklamuje 
np. kursy oczyszczania jajem, przynajmniej nieszkodliwe jeśli juŜ nie 
skuteczne), ale świetliści lekarze ponoć stosują operacje prawdziwe, krwawe i w 
ogóle, tyle Ŝe specyfiką jest na przykład nacinanie pleców, gdy bolą kolana: 
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http://natemat.pl/70481,jan-od-boga-polacy-jezdza-do-brazylijczyka-ktory-
uzdrawia-wkladajac-do-nosa-nozyczki-i-rozcinajac-skore 

Interesujący jest za to film dostępny na You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9N3oq-RBJk 

Jest to zapewne ten sam film, który zaserwowano mojej koleŜance. Jej 
pierwsze spostrzeŜenie jest nieco dziwaczne. Opisy uzdrowień przeplatane są 
opiniami podobno neurologów, twierdzących, Ŝe badali uzdrowiciela w czasie 
seansów (nie badając jednak specjalnie uzdrawianych – w których mózgach coś, 
choć niewiele, w porównaniu z mózgiem uzdrowiciela, się dzieje) i wszak nie 
jednoznacznie, jednakowoŜ wypowiadających się pozytywnie o tej metodzie—
ona jednak zauwaŜyła, Ŝe wszystkie nagrywane osoby, pacjenci i „lekarze” 
ubrani są w białe stroje. Zastanowiła się, czy przypadkiem fakt, Ŝe akurat ubrana 
była na czarno nie przeszkodziło w jej ozdrowieniu. Białe czy czarne spodnie i 
bluza przestała być waŜna, gdy podstawowym uczuciem było mrowienie w 
dłoniach i mdłości (zapewne z powodu ilości zjedzonych na czczo cukierków). 
KoleŜanka nie ma cukrzycy, jednak z doświadczenia z męŜem cukrzykiem 
wiem, Ŝe gdy nagle nadmiernie wzrastał jego poziom cukru, krew gęstniała na 
tyle, Ŝe trudno było wycisnąć nawet kroplę do badań, za to odczuwał bardzo 
wyraźnie mrowienie w dłoniach. Trzeba mu było długo masować koniuszki 
palców, Ŝeby dało się wycisnąć wystarczającą ilość na pasek do badań, przy 
czym ja doskonale wiedziałam bez aparatu, jaki będzie wynik. W świetle tego, 
wyznaczenie spotkania na 19-tą w piątek poprzedzający weekend, w 
Śródmieściu Warszawy, (gdzie bary są niesłychanie drogie) i zaserwowanie 
uczestnikom wazy pełnej cukierków jest działaniem jak najbardziej 
marketingowym. 

Z innych doświadczeń z męŜem wiem, Ŝe gdy spadał poziom jego cukru, 
doznawał nagłych ataków wściekłości i byle cukierek usuwał, jak ręką odjął 
jego złość na wszystkich, a nawet powodował widoczne łagodzenie nastroju i 
nagłe snucie dalekosięŜnych planów. Jeden cukierek powodował, Ŝe stawał się 
innym człowiekiem – łagodnym, ufającym, nastawionym pozytywnie. 

W kaŜdym razie dla mojej koleŜanki waŜny był kolor stroju – na tyle, Ŝeby 
fakt ten zarejestrować. Niewątpliwie dla ludzi, których zmusza się w Polsce do 
zastosowania Mordorowego „cod dress”, w dodatku w środku zimy, widok 
białych, przewiewnych ubrań budzi skojarzenia z niebem (podobnie jak czasem 
mają działać niebieskie lub zielone stroje chirurgów i chust na salach 
operacyjnych lub róŜowe stroje pielęgniarek). 

W filmie występuje pacjent, który powinien poddać się operacji na 
otwartym sercu. KaŜdy z nas miałby obawy – nie jest więc niczym dziwnym, Ŝe 
woli operację nie do końca „pełną” zamiast skrobania po skórze z niewielką 
ilością krwi. PomoŜe nie pomoŜe, ale zaszkodzić moŜe niewiele. Poza tym w 
filmie prezentuje się tzw. „Pokój strumienia”, który stanowi„ świadomą siebie 
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energię uzdrawiania” – czymkolwiek ona by była. Dla mnie to typowe 
reklamowe bleble – im mniej zrozumiałe tym lepiej, podobnie do systemu 
TEAED w proszkach do prania. 

„W modelu kwantowym obiekty nie są obiektami – głosi pewien 
amerykański profesor (odpowiednik PRL-owego „uczonego radzieckiego”) 
ludziom nie mającym zielonego pojęcia, czym w ogóle są kwanty – zarówno w 
Polsce jak i w Brazylii to większość – wystarczy obejrzeć tzw. „sondy uliczne”. 
– miast tego mamy do wyboru szeroki wachlarz moŜliwości”. A wi ęc, 
cokolwiek pomyślisz, moŜe być równouprawnione z dowolnym odkryciem 
uczonych w dowolnej dziedzinie, jako Ŝe myśl kaŜdego, niewaŜnego człowieka, 
moŜe doścignąć sfer najwyŜszych. Bowiem kaŜdy widziany obraz (na przykład 
zwyczajnej chałupy) „to obraz decyzji, świadomy wybór. Świadomość wybiera 
z kilku moŜliwości” głosi, nie przejmując się jakimkolwiek uzasadnieniem. A 
więc świadomy zamiar Jana od Boga moŜe pomóc chorej zastawce serca 
pewnego anonimowego pacjenta przybrać  kształt zdrowej – jak informuje film. 

W tle filmu pojawiają się jakieś niezrozumiałe wzory na akcję i reakcję 
(rozliczne x-y, i igreki i nie wiadomo po co wstawione kreski ułamkowe). Potem 
profesor informuje nas, Ŝe w tak duŜym uproszczeniu działają telefony 
komórkowe i satelity. No nie, jestem dyletantem/tką, więc wierzę autorytetom. 
To proste: telefon komórkowy, internet, GPS to podobno całkiem to samo ,co 
uzdrawianie przez Świetlistych Lekarzy, wprawdzie zmarłych, ale nic w 
przyrodzie nie ginie, więc w Kronice Akaszy wszystko zostało zapisane, 
podobnie jak w Kalendarzu Majów i gdzie indziej. Jak wam nie uwierzyć? 
Zwłaszcza, Ŝe naukowcy opisują, iŜ zamiary mogą wpłynąć na rozwój pałeczek 
bakterii coli na doświadczalnych płytkach. 

Wierzę mojej koleŜance. Jest to jedna z nielicznych osób zainteresowanych 
duchowością, która potrafi opisać swoje odczucia i je zanalizować. Nie zawsze 
dysponuje właściwym do tego warsztatem, ale zawsze posiada instynkt, który ją 
ostrzega. I ma odwagę swoje wątpliwości poddawać pod dyskusję. Umie 
medytować (w przeciwieństwie do mnie) i umie poszukiwać odpowiedzi ze 
swoich odczuć płynące. W tym wypadku okazała daleko idący sceptycyzm, 
zwłaszcza gdy porównywała innego uzdrawiającego, modnego za PRL-u 
Harrisa. 

Firma, która organizowała to spotkanie ma w zanadrzu jeszcze (wg ulotki) 
propozycje innych przedsięwzięć. Na przykład hierarchioterpię – autorską 
metodę odmładzania organizmu dr Aleksandra Nawałowa za jedne 350 zł, pod 
hasłem „PRZYWOŁAJ ANIOŁA” praktyczne warsztaty pracy z energiami 
anielskimi, prowadzone przez Jacka Zająca z Wielkiej Brytanii, „KREATORZY 
RZECZYWISTOŚCI”  oraz uzdrowicielki duchowej Rossy Branco i „WEJŚCIE 
DO KRONIKI AKASZY” aŜ za 890 zł. 
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I tak chętni naładowani dobrymi energiami mogą wejść w nowy dzień i 
stanąć naprzeciw oczekujących ich zadań, dla wypełnienia których nie wiadomo 
czemu wymagany jest rozsądek i sprawdzalne umiejętności. Nie wystarczy 
zadeklarować, Ŝe zna się język obcy, trzeba w nim coś napisać lub powiedzieć. 
Nic dziwnego, Ŝe się buntują przeciwko tak pojmowanej pracy, wszak oni sami 
nie uwaŜają za konieczne aŜ tak dokładne przyjrzenie się ofercie. 

 

 
 

komentarze 

1. João de Deus• autor: W. J. 2016-01-18 13:02:07 

O João de Deus napisałem dawno temu, tekst jest w Tarace z datą 2002 pt. 
„João de Deus - brazylijski uzdrowiciel, medium, cudotwórca”—a o jego 
istnieniu dowiedziałem się sporo wcześniej. Prócz entuzjastycznych, 
czytałem/słyszałem takŜe mocno wątpiące opinie o nim. Kiedyś to się działo „za 
górami i lasami” i brzmiało jak bajka w którą chętnie się wierzy, ale teraz widać 
przychodzi skonfrontować się z tą bajką równieŜ Polakom. Teraz zajrzałem do 
Googli i jest (po polsku) zalew tekstów, stron, opinii o nim i ofert wyjazdów do 
niego. Niestety, w http://www.astrotheme.com nie ma jego godziny urodzenia 
(24 czerwca 1942, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Deus_%28medium%29 ).Na 
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zdjęciu wyŜej w tekście Katarzyny: Joao de Deus, „Jan od Boga” jest pierwszy 
od lewej. To zdjęcie wygląda na bardziej współczesne: 

 
2. Z tekstu wysnułam...• autor: małgosia 2016-01-18 13:32:13 

Z tekstu wysnułam wniosek, Ŝe jesteśmy bardzo bezradni w spawach 
dotyczących medycyny. Łapiemy się dziwnych metod, bo nie potrafimy 
odróŜnić co naprawdę pomaga a co nie. Moja obserwacja jest taka, Ŝe przy 
wielu terapiach rzeczywiście chodzi o jakiś hipnotyczny przeskok w mózgu, 
który uruchomi mechanizm samoleczenia. W mojej ocenie proces chorobowy 
zaczyna się duŜo, duŜo wcześniej i konieczny jest nowy rodzaj medycyny oparty 
na zapobieganiu chorób i zwalczaniu przyczyn środowiskowych. i stresu. 
Potrzebni są nam równieŜ nowi lekarze, którzy ulecza nasze schorowane dusze. 
No i w końcu jest dla nas niezbędny kontakt z własną intuicją , aby wiedzieć do 
jakiego lekarza pójść i jakimi metodami się leczyć. Tradycyjna medycyna w 
duŜej mierze musi pozostać, poniewaŜ nasze zapyziałe wieloletnimi 
zaniedbaniami w sferze psychiki i normalne zuŜycie materiału ludzkiego 
wymagają tego. MoŜe jednak za jakiś czas, tak jak dzieciom, którym lakuje się 
zęby do borowania tak szybko nie musza chodzić, przyszłe pokolenie 
dolegliwości związane z wiekiem będzie miało znacznie później. Niestety w 
obecnej chwili proces starzenia się organizmu przyspieszył się znacznie. Jakie 
metody stosować by temu przeciwdziałać? 

3. „Cuda” • autor: J. S. 2016-01-18 14:59:17 

Niektórzy ludzie oczekują od uzdrowicieli (od lekarzy teŜ) cudów. 

Oczekują czegoś w rodzaju pstryknięcia czarodziejską róŜdŜką i JUś mają 
być zdrowi i szczęśliwi. Nie chcą przy tym podjąć się jakiejkolwiek pracy nad 
sobą i swoim rozwojem. 

Niestety, tak to nie zadziała. 
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Choroba została nam zesłana po COŚ i zniknie wtedy gdy coś zrozumiemy 
albo przerobimy. 

Poprzez działanie uzdrowiciela takiego jak np. Jan od Boga, często nasze 
zdrowie ulega poprawie. Jednak jest to „danie zdrowia na kredyt”. jeśli nie 
będziemy nad sobą pracować to choroba moŜe powrócić. 

Co do tego wydarzenia o którym pisze Katarzyna Urbanowicz, to jasno 
wynika z jego opisu Ŝe chodzi tu o coś zupełnie innego. 

Cyt z ogłoszenia o spotkaniu: 

„Uzdrawiająca Medytacja z energiami Świetlistych Lekarzy od Jana od 
Boga. W programie spotkania:  - pokaz filmu o Janie od Boga, - uzdrawiająca 
medytacja (na medytację moŜemy przynieść zdjęcia wszystkich osób, o których 
uzdrowienie chcemy prosić oraz róŜne przedmioty i talizmany, które chcemy 
napełnić uzdrawiającą energią)  - mini-kiermasz taniej ksiąŜki ezoterycznej oraz 
kryształów i minerałów pobłogosławionych przez byty energetyczne z Brazylii.” 

W moim rozumieniu miał to być kiermasz ksiąŜki i innych przedmiotów 
„ezoterycznych” połączony z medytacją i pokazem filmu o Janie od Boga. 

Nigdzie nie ma tu wzmianki o tym Ŝe gwarantuje się tu udział w 
uzdrawianiu Jana od Boga i jego pomocników. 

A Ŝe znajoma Katarzyny być moŜe miała inne oczekiwania? - no cóŜ. 
Podejrzewam Ŝe albo nie dopytała, albo została wprowadzona w błąd? 

4. Tak, tak wielu...• autor: małgosia 2016-01-18 15:35:09 

Tak, tak wielu oczekuje cudów. Ja sama chciała bym aby z cudowny 
sposób przestało mnie boleć. Racjonalna część mózgu mówi mi jednak, Ŝe 
wszystko wymaga wysiłku. Ludzie nie radząc sobie z zawiłościami tradycyjnej 
medycyny po omacku szukają ratunku. Nie chcą się rozwijać. Inteligentne i 
wykształcone osoby pytają po co ten rozwój osobisty? No po to Ŝeby ci mózg 
lepiej pracował i Ŝebyś mógł spojrzeć na Ŝycie z innej perspektywy! 
 Lekarze(niektórzy) nie poszerzają często swojej wiedzy. Co dopiero przeciętny 
człowiek zabiegany i zmęczony. Nie znam się na medycynie. Znajoma lekarka 
właśnie w szpitalu leŜy i dopiero widzi teraz na kaŜdym kroku jak kolegów po 
fachu naleŜy pilnować. Właściwie naleŜało by mieć sporą wiedze medyczną i 
wiedze na temat własnego organizmu Ŝeby się leczyć.  Ludzie wolą iść do 
cudotwórców i moŜe się coś wydarzy pozytywnego. No i czasami się wydarza. 
nie wiem z jakich przyczyn. MoŜe  faktycznie pomaga Jan od Boga lub inni. 
MoŜe kaŜdemu co innego pomaga? Pytanie kto jest faktycznie pomocny a kto 
jest sprytnym manipulantem. Przykład leczenia dziecka w mojej rodzinie z 
przeziębienia na zasadzie analizy horoskopów członków rodziny i  udania się do 
egzorcysty wielokrotnie podawałam. Kiedy mówię zaś o rodzinie jako systemie, 
który moŜe się samouzdrawiać dzięki przepracowaniu swoich zranień i uwikłań 
zaprzecza się. Choć efekty są widoczne. W co wierzyć i komu wierzyć? 
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5. Kiermasz • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-01-18 15:39:37 

Istotnie, nie było na tym spotkaniu samego Jana od Boga. Ale po 
kiermaszach nie oczekuje się uzdrowienia, tu zaś obiecywano 
UZDRAWIAJĄCĄ MEDYTACJĘ. Jasne, Ŝe moja koleŜanka wykazała się 
pewną naiwnością oczekując zmian w swoim zdrowiu za jedne 30 zł - choć 
moŜe tego wcale nie oczekiwała i chciała tylko mile spędzić czas i czegoś się 
dowiedzieć.  Film mogła obejrzeć za darmo w internecie i pomedytować sobie 
w cichości ducha. Mnie chodziło o coś innego - o wykorzystywaniu tzw. 
duchowości dla robienia pieniędzy. I to nie ludzi naleŜy potępiać, Ŝe oczekują 
od lekarzy i uzdrowicieli cudów, a tych którzy im taką moŜliwość nieuczciwie 
sugerują. Wiedzą doskonale o tym organizatorzy takich imprez umieszczając na 
dole ulotki klauzulę: „Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego” .Perfidia takich ogłoszeń polega takŜe na 
stosowaniu nieuczciwych zabiegów reklamowych. Ta sama firma ogłaszając 
„zbiorowe seanse uzdrawiające” Uzdrowicielki Duchowej Rosy Branco nigdzie 
przecieŜ nie twierdzi, Ŝe uzdrowi z chorób, choć powszechnie ludzie te formy 
uzdrowienia utoŜsamiają. 

6. śeby przestało boleć • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-01-18 15:48:49 

Masz rację Małgosiu. Czy nadmiernym oczekiwaniem wobec lekarzy jest 
„Ŝeby przestało boleć”. Niestety, nie przestaje. Tyle reklamuje się lekarstw 
przeciwbólowych i są podobno środki rzeczywiście przeciwbólowe, cóŜ z tego, 
z przyczyn politycznych i światopoglądowych nie stosuje się ich, zastępując 
popularnym badziewiem w rodzaju tabletek Goździkowej. A przecieŜ 
uzaleŜnienie staruszka od jakiegoś leku mniejszym jest złem niŜ jego krótkie 
Ŝycie w bólu. Za to ośmieleni w ten sposób uzdrowiciele hasają bez przeszkód, 
zapewne uwaŜa się ich za mniej szkodliwych niŜ na przykład medyczna 
marihuana. 

7. Naciąganie przez osoby... • autor: małgosia 2016-01-18 15:50:30 

Naciąganie przez osoby wykorzystujące duchowość to fakt. Dlatego dobrze 
by było gdyby ludzie nauczyli się rozróŜniać co im słuŜy a co nie. Z ostatniej 
wypowiedzi Prababci Kasi wywnioskowałam jednak, Ŝe trzeba się cenić. Za 
swoje usługi Ŝądać wysokiego wynagrodzenia. Wtedy klient wyjdzie z 
przekonaniem, iŜ na pewno mu pomoŜe bo duŜo zapłacił :( 

8. Wtórny rynek uzdrowicieli • autor: W. J. 2016-01-18 16:01:03 

To co opisała Katarzyna wygląda mi na WTÓRNY RYNEK uzdrawiania. 
Tutaj podwójny  . — Czyli coś, co moŜna tak nazwać na podobieństwo 
wtórnego rynku produktów finansowych. PoniewaŜ Joao de Deus zyskał 
światową sławę i wywołał światowe „ssanie”, to cwaniacy usiłują poŜywić się 
na tym ssaniu. Czyli sprzedają ludziom produkty około-Joao′wskie. 
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9. cudotwórcy znikli z telewizji • autor: J. P. 2016-01-18 20:34:54 

Pamiętam niesamowity wysyp uzdrowicieli w Polsce. Kiedy to było? Przed 
stanem wojennym, czy pod jego koniec?  

Kaszpirowski leczył na Ŝywo w głównym wydaniu telewizji. Leczył 
odliczaniem po rosyjsku. Później nawet któryś z cudotwórców startował w 
wyborach prezydenckich. 

MoŜe lobby medyczne połoŜyło na to szlaban. 

uzdrowiciel=cudotwórca  

do tekstu: Uzdrawiająca medytacja z energiami świetlistych lekarzy 
(Katarzyna Urbanowicz) napisany przez: Kalina  

Tak, zaraz na wstępie to powiem. Dla mnie uzdrowiciel równa się 
cudotwórcy ! I tak powinno się rozumieć uzdrowiciela. Uzdrowiciel to nie jest 
ktoś, kto uzdrawia połowicznie jakiś wybrany fragment ciała. Uzdrowiciel 
uzdrawiać ma, w moim mniemaniu, ogólnie, dotyka kogoś i jest uzdrowiony, ot 
tak, za dotknięciem właśnie. Dotyka i uzdrawia i nie jest istotne co ktoś ma 
chorego. Inaczej co to za uzdrowienie ? śe ktoś ma nad sobą „pracować” i 
będzie uzdrowiony ? Po co uzdrowicielowi, albo komuś kto „ma się wyleczyć”  
zawiłości medycyny albo znajomość medycyny ? Uzdrowiciel nie musi znać się 
na medycynie, tak mniemam. „Zdolności uzdrowicielskie” nie zaleŜą od 
znajomości medycyny, a od Mocy Uzdrawiającej, nieprawdaŜ ? Tym bardziej 
jeśli ktoś posługuje się przydomkiem „od Boga” . śe jakiś przeskok następuje 
cyt Panią M. Z. „jakiś hipnotyczny przeskok w mózgu, który uruchomi 
mechanizm samoleczenia” ? MoŜliwe, Ŝe kiedyś tak będzie, kiedy medycyna 
tradycyjna i badania na mózgu dojdzie do takiego rozwoju. JuŜ dzisiaj słyszy 
się, Ŝe mogą „nacisnąć′ jakieś obszary w tkankach mózgowych dla wywołania 
odpowiednich reakcji ciała. Póki co ludzie zwracają się do rozmaitych 
uzdrowicieli. Spytam się tylko, czy są jakieś dane statystyczne, które 
potwierdzają ilość „uzdrowień” dokonanych przez Jana ? Rozumiem, Ŝe w 
chwili gdy osoby znajdują się blisko w jego obecności, w obecności 
rozentuzjazmowanego tłumu są w stanie totalnej euforii, na skutek której 
zaczyna działać na ciało potęŜna dawka dopaminy z mózgu (jak te cukierki 
opisane przez Kasię Urbanowicz) i wtedy moŜliwy jest „cud uzdrawiania”, bo 
tak działa właśnie hormon szczęścia. Ale co się dzieje z tymi osobami później, 
czy ktoś to zbadał, czy rzeczywiście nadal są w pełni zdrowe i uzdrowione na 
maksa ? Bo z tego co słyszałam wiele osób jeździ tam do niego wielokrotnie, 
więc co to za uzdrowienie ? Jakieś fragmentaryczne, czy dopamina przestała 
działać, czy minął etos tłumu, czy co innego przestało działać? Jestem bardzo 
sceptyczna jeśli idzie o wszelkich uzdrowicieli , tym bardziej, Ŝe nie ma 
Ŝadnych potwierdzeń autentycznego, całkowitego i stałego uzdrowienia. Ktoś 
będzie tłumaczył, Ŝe za mało wiary miał „uzdrowiony”, albo nie pracował nad 
sobą i takie tam inne bleble. Praca nad sobą owszem pomaga, w przypadkach 



 112

radzenia sobie z problemami Ŝycia w materii, z problemami radzenia sobie z 
Ŝyciem ogólnie, ale z problemami zdrowotnymi ? Praca z ciałem, w kaŜdym 
kontekście, owszem podnosi poziom naszego Ŝycia fizycznie i psychicznie, 
usprawnia je faktycznie, ale kiedy juŜ jakaś choroba 

10. Wydaje mi się • autor: K. ś. 2016-01-19 10:21:19 

Ŝe o tym człowieku pisał dr. Edgar E. Mitchell w swojej ksiąŜce 
Paranormal Phenomena. UwaŜam Ŝe jest rzetelnym naukowcem i do tego 
astronautą który chodził po księŜycu:) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Mitchell 

11. stuknij panna kogutka w ogonek...• autor: m. b. 2016-01-20 20:35:44 

Witam, jak zwykle ubawiła mnie Pani Urbanowicz, choć temat 
„świetlistych” działaczy róŜnych nacji mnie raczej przeraŜa. Nie mam takŜe 
zaufania do takich „od Boga”, a kiermasze uzdrawiające pod Ŝadnym szyldem 
mnie nie przyciągają. Pomysły dłubania w uszach , oczach, jamach ciała 
róŜnych-brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Bez przesady z tym sterowaniem 
własnym uzdrawianiem, bo jak nie, to będzie nieskuteczne. Mój syn, na etapie 
ciamkacza okazał się straszliwym alergikiem pokarmowym. Lekarze nie radzili 
sobie z biegunkami, ja z zawodem i doświadczeniem medycznym juŜ padałam 
na nos! Poszłam w końcu do uzdrawiacza- po kilku godzinach biegunka 
zatrzymana a zgodnie z zapowiedzią następnego dnia ZATWARDZENIE! 
Tylko jak niby trzylatek dbał o samouzdrawianie??? Zmiana układów 
rodzinnych w dwa dni??? Chyba śnię ! 

Dziś chłop 195 cm. teŜ nie bardzo dba, a biegunki rzadkością. Pani Kasiu( 
jeśli wolno z bliskiej półki wiekowej) podpisuję się czterema łapami pod opinią 
o tym „od Boga” i Twego  stosunku do bólu, zawodowo teŜ! 

12. Uzdrowienie ostateczne • autor: M. M. 2016-01-20 21:48:43 

„Rodzina Świetlistych Lekarzy”, „Jan od Boga”, Ameryka Łacińska i 
ogólnie szarlataneria - to mi jakoś mimowolnie nasuwa skojarzenia z 
organizacją „Świetlisty Szlak”. MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe oni teŜ uzdrawiali - 
skutecznie i ostatecznie. 

BTW ludzie, którzy fascynowali się np. Kaszpirowskim wyszli na tym 
bardzo źle. Oprócz efektów zaniechania konwencjonalnych praktyk 
medycznych, występowały u nich częściej przypadki schorzeń psychicznych. 
Parę lat temu pojawiły się na ten temat badania rosyjskich lekarzy, są takŜe 
gdzieś w sieci.  
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13. Uzdrawianie ostateczne • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-01-20 
21:55:07 

Tak jest. Za mojej młodości mawiano, Ŝe ziemia wyciągnie z człowieka 
kaŜdą chorobę - mając na myśli oczywiście grób. Dziś groby są murowane, ale 
powiedzenie jest jak najbardziej aktualne 

14. Ziemia wyciągnie...• autor: J. S. 2016-01-20 22:08:56 

Ziemia rzeczywiście, (tak jak mówi ta mądrość ludowa) posiada duŜe 
moŜliwości uzdrawiające. 

Przekonałem się o tym juŜ wiele razy, zakopując uczestników moich 
warsztatów w grobach. Obserwowałem później wiele uzdrowień. ;) 

Chcesz się osobiście przekonać? - zapraszam na warsztaty Twardej ŚcieŜki 
;) 

15. Wierzę na słowo • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-01-20 22:19:23 

Dziękuję za zaproszenie. Niestety, w moim wieku jestem juŜ taka 
wygodnicka, Ŝe poczekam, aŜ mnie zaniosą z honorami do miejsca, gdzie mnie 
zakopią. 

16. ja teŜ.. niech niosą.. • autor: m.b. 2016-01-21 20:40:41 

Witam. 

z wygodnictwem popieram, niech niosą róŜni tacy, naleŜy nam się...Ja 
sobie podczas podróŜy będę jeszcze pośpiewywać za masterem Zembatym 
:”..jak dobrze mi w pozycji tej/ pozycji horyzontalnej/ ubodzy krewni niosą 
mnie na swych ramionach/ a za trumną idzie Ŝona (?, jak ja z tego zrobię 
mąŜ???). O wieko bębnią krople dŜdŜu/ w  suchutkiej trumnie dobrze tu/ ubodzy 
krewni przemoczeni są zupełnie/ Ŝona (jw.??) pewnie się przeziębi.. raz, dwa i 
lewa, raz ,dwa i lewa...” Co prawda nie jestem tak zapobiegliwa, jak moje ciotki 
z Grochowa, które zakupiły odpowiednio wcześnie trumienki i trzymały je na 
strychu domku! No, ale jak te sejmowe ponuraki jeszcze napowymyślają ustaw , 
to kto wie? Fasonik w kaŜdym razie moŜna juŜ wybrać z katalogu. Pozdrawiam 
;) 

17. Trumna • autor: W. J. 2016-01-22 10:01:31 

Stosunek katolików czyli polskiego obyczajowego mainstereamu do 
pochówku w ziemi jest ambiwalentny. Z jednej strony chodzi o powierzenie 
zwłok ziemi, z drugiej strony te zwłoki chroni się przed kontaktem z ziemią i od 
niej odgradza—trumnami i betonowymi komorami. Znam rodzinę, która dla 
zmarłej sprowadziła z Niemiec trumnę z plastiku, nierozkładalną i 
hermetyczną—szkielet pozostanie w niej na czas geologiczny. 
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W tym punkcie jestem zwolennikiem obyczaju pogrzebowego islamskiego: 
zwłoki mają być złoŜone w ziemi i w kontakcie z ziemią, czyli całun i Ŝadnych 
trumien. 

Opcją kompromisową byłaby eko trumna pleciona z wikliny jak koszyk—
teŜ pięknie. 

Kremacja rozwiązuje ten problem, ale pociąga następne. Dlaczego popiół 
ma być w naczyniu-urnie a nie po prostu wsypany do dołka? 

Btw., jak uzbieram więcej mana, to będę działać w kierunku załoŜenia 
świeckiego cmentarza (dla mniejszości obyczajowo-religijnych) gdzie chowani 
byliby tylko po kremacji. śadnych trupów surowych. 
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19 
Kartka na Walentynki 

 

 
 

Oto walentynkowa pocztówka dla starszej pani (pana). Ucieszyłam się, gdy 
ją otrzymałam. Powinna podnosić na duchu kogoś, kto dawno poŜegnał się ze 
swoją kobiecością. Ale kiedy bliŜej przyjrzałam się obrazkowi towarzyszącemu 
sentencji, zrobiło mi się niemiło. Czy obraz wysuszonych źdźbeł trawy, 
miotanych wiatrem moŜe napawać optymizmem? Czy ta stara, wysuszona trawa 
moŜe kochać wiatr? Czy wiatrowi moŜe zaleŜeć na takich badylach, skoro przez 
lato wyrosną nowe, zieloniutkie trawusie, zakwitną na pohybel uczuleniowcom i 
innym niewdzięcznikom, zaowocują (lub zostaną ścięte), a w następnym roku 
pojawią się inne, choć przebrzmiałe, równie głośno i niemile szeleszczące? 
Oślepiające słońce łzawi oczy i tyle. To jest nad wyraz smutne. Słowa stoją w 
sprzeczności do obrazu. 
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Współczesność serwuje nam inne źle dobrane przykłady. Podejrzanego o 
zabójstwo i poćwiartowanie kobiety Kajetana P. w jakimś momencie 
zafascynowało promieniowanie kosmiczne. Prokurator nie podał szczegółów, 
trudno się więc domyślić, czy to zamordowana emanowała jakąś kosmiczną 
poświatą, którą sprawca postanowił zawłaszczyć i jej odebrać, czy teŜ czyn ten 
uznał za niezbędny do podniesienia własnych moŜliwości pobierania tej energii. 
Mówiło się teŜ o tym, Ŝe interesował się zbrodniami połączonymi z 
kanibalizmem. Raczej jest oczywiste, Ŝe się pomylił i Ŝe pomylił się bardzo, 
bardzo powaŜnie, co nie zmienia faktu ,iŜ wokół nas jest mnóstwo ludzi 
mówiących i piszących z pełnym przekonaniu o kosmicznym promieniowaniu, 
nawet takim, które pozwala latami nie jeść i nie pić, a Ŝyć. Gdzie jest ta granica 
między przekonaniem (które moŜe być mylne) a kierowaniem się nim na serio w 
zwyczajnym Ŝyciu? 

Ja widzę jedno jedyne wyjście, zarówno w sprawach powaŜnych jak i 
mniej istotnych: wyjść z siebie i stanąć obok. JeŜeli czegoś nie sprawdziłam na 
własnej skórze i nie uzyskałam 100% pewności nie powinnam kierować się tym 
w codzienności. To smutne, ale tak musi być dla bezpieczeństwa mojego i 
innych. Bardzo mi się podoba wiara w kosmiczną energię przenikającą do 
mojego wnętrza, naprawiającą moje popsute narządy wewnętrzne, zasilającą 
moje bolące stawy (podobnie jak podoba mi się miłość, która nie zna wieku, 
wyglądu i moŜliwości), ale póki co, obowiązuje mnie pewna Ŝyciowa 
ostroŜność. Nocami nie mogąc zasnąć, mogę sobie wyobrazić, Ŝe rozkładając 
dłonie, ściągam do siebie owe kosmiczne promieniowanie; nawet poczuć 
mrowienie w dłoniach i ulgę w bólu, ale gdy obudzę się rano i jestem jaka 
jestem, stara, obolała i marudząca, wiem, Ŝe mnie to promieniowanie kosmiczne 
nie uleczy. Dlatego teŜ nie będę miała pokus, Ŝeby na przykład wysyłać je 
komuś na odległość (takŜe w kierunku jego fotografii) dla uleczenia jego 
dolegliwości psychicznych lub fizycznych i wierzyć, Ŝe przynajmniej w roli 
kosmicznego przekaźnika (jeśli nie uzdrawiacza) jestem do czegoś potrzebna. 

Podsumowując: — nie chcę karmić się złudzeniami. Choć, gdy się bliŜej 
nie przyjrzałam walentynkowej pocztówce — było mi miło (chwilowo i 
nieobowiązująco). 
komentarze 
1. Badyle • autor: P. K. 2016-02-13 15:09:17 

Dla mnie, wędrującego o wszystkich porach roku, takie badyle mają wiele 
uroku. Wiatrowi na pewno na nich zaleŜy - jest czas na zielone pędy i jest czas 
na zeschłe badyle, jedne i drugie mają swoją rolę w kształtowaniu nastroju i 
wcale nie jest to rola przynoszących smutek. Optymizmem moŜe i nie mogą 
napawać, ale zdrową zadumą na pewno. 
2. Badyle • autor: W. J. 2016-02-13 16:57:48 

te ze zdjęcia, czyli suche kwiatostany mozgi trzcinowatej (a moŜe innej 
trawy, nie jestem biegły w trawologii), mają sens biologiczny, poniewaŜ z nich 
wysypują się nasiona na wiatr, czyli słuŜą jako wyrzutnie nasion. Badyle są juŜ 
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martwe, ale dalej pracują dla gatunku—kaŜde nasienie to osobna Ŝywa 
kompletna roślina, nowe Ŝycie, więc tak trzeba na to patrzeć. Te badyle zresztą 
po to właśnie są, Ŝeby siać nasiona. Gdyby nie miały tej funkcji, po prostu by 
ich nie było. Roślinie byłyby niepotrzebne. 
3. Walentynkowo • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-02-13 17:27:14 

Walentynkowo biorąc nie ma znaczenia przyszły poŜytek w postaci pracy 
na rzecz gatunku. Patrząc w ten sposób starcy i staruszki nie pełnią juŜ 
stosownych dla nich funkcji i są w związku z tym niepotrzebni. Wiązanie 
obrazu tej mozgi trzcinowatej z emocjami starzejących się ludzi jest 
dodatkowym obciąŜeniem negatywnym jeśli mówimy o miłości, oczywiście. 
Stąd moje negatywne uczucie w związku z ową pocztówką. 
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20 
Taniec kury 

 

W 1989 roku w konkursie literackim „Świadectwo współczesności” 
zdobyłam główną nagrodę w kategorii powieści. Powieść nosiła tytuł „Taniec 
kury” a jej wydanie miało finansować Ministerstwo Kultury. Podpisałam juŜ 
umowę  i wszystko było na dobrej drodze, kiedy przyszło nowe i zamiast 
wydania ksiąŜki otrzymałam tylko pewną kwotę tytułem rekompensaty 
za odstąpienie od realizacji umowy. KsiąŜka powędrowała do szuflady ( całkiem 
dosłownie, pisana była na maszynie, poniewaŜ komputery były jeszcze 
rzadkością) i do dziś te sześćset z czymś stron tam leŜy, Ŝółknąc i kruszejąc jak 
to stare papiery. 

Fragmenty ksiąŜki jednak wykorzystywałam tu i ówdzie, wyciągając po 
kilka stron, skanując i uŜywając programu przekładającego zeskanowany tekst 
na Worda. 

Przy okazji mojego tekstu, opisującego walentynkowy sen, najpierw 
skomentował, później zaś odniósł się do niego w artykule omawiającym trzy 
inne „walentynkowe”teksty w Tarace „Radek”.  Artykuł swój zatytułował 
„Czułość dla świata” http://www.taraka.pl/czulosc_dla_swiata 

Wśród omawianych tekstów znalazł się opis śmierci sowy autorstwa 
Michała Dawidowicza http://www.taraka.pl/smierc_sowy oraz wspomnienia 
„Radka” o śmierci i ostatnim poŜegnaniu z własnymi zwierzętami. W tle tych 
opowieści przewija się motyw braku rytuału oswajającego ale i głęboka 
potrzeba „uczynienia czegoś” co odda przynajmniej w pewnej mierze uroczyste 
poŜegnanie. 

Nie przez przypadek łączy się miłość ze śmiercią, ale teŜ zatrzymując się w 
pół drogi, cofając przed analizą podobieństw. Nie przez przypadek akcja 
„Rodzić po ludzku” zapoczątkowana m.in. przez Gazetę Wyborczą znalazła 
powszechne uznanie, nie znalazła go jednak kolejna „Umierać po ludzku”. Nie 
przez przypadek śmierć odsuwa się od siebie pozostawiając interpretację tego co 
się dzieje na pograniczu Ŝycia i śmierci religiom i tekstom sprzed tysięcy lat. 
Nie przez przypadek nieustannie zadziwia  fakt bezkrytycznej wiary w istnienie 
jednego lub większej ilości Ŝyć po śmierci w postaci kolejnych wcieleń. 

Omawianie śmierci na przykładzie zwierząt ma tę zaletę, Ŝe ukazuje ją w 
pewnym „pomniejszeniu” jej wagi, ale stanowi teŜ i wadę tegoŜ pomniejszenia, 
biorącą się z rzutowania naszych ludzkich emocji na zwierzęta, inaczej mówiąc 
antropocentryzmu i antropomorfizmu. 

Wkład w dyskusję o postrzeganiu śmierci zwierząt i ludzkiego jej 
rozumienia moŜe stanowić ten fragment mojej niewydanej powieści, od którego 
zaczerpnęła ona tytuł, czyli „Taniec kury”. Fragment ten jest dość dokładnym 
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opisem moich przeŜyć, które przypisałam bohaterce. Ciekawym aspektem tegoŜ 
jest fakt, iŜ dziecko obserwujące śmierć kury, widziało przedtem śmierć ludzi i 
zwierząt, spowodowaną wybuchami pocisków w czasie wojny, dlatego teŜ jej 
postrzeganie nosi cechy tłumaczenia głębszego sensu dostępnego dziecku 
świata. Jak wiele z tego dziecinnego spojrzenia zostało we mnie do dziś, 
przekonałam się właśnie kopiując  ten fragment. Myślę, Ŝe zawiera on elementy, 
którym warto bliŜej się przyjrzeć. 

Zapraszam do lektury: 

„Taniec kury 
Matka przyniosła z targu kurę. W zmoczone i brudne pióra skulonych 

skrzydeł ptaka wczepiły się drobinki sieczki i placki zeskorupiałych odchodów; 
z łapek związanych szmatką oddartą z kolorowej kiecki lub fartucha łuszczyła 
się wierzchnia, Ŝółta skórka, spod której wyglądała naga, bolesna siność. 
Początkowo matka połoŜyła kurę na podłodze w kuchni, ale ptak darł drewno 
pazurami, paskudził dookoła i śmierdział, więc cisnęła go na ścieŜkę przed 
kuchennymi drzwiami. 

Aneczka  usiadła na kamiennych schodkach, zawsze zimnych i wilgotnych 
nawet w upalny dzień, w cieniu wysokiej wierzby o srebrzystych, skórzastych 
liściach i krzaków czeremchy, wyrosłych z kiedyś wbitych w ziemię kijów do 
wieszania bielizny. Kura trzepotała skrzydłami, pręŜyła związane łapki i 
dziewczynka patrząc na nią czuła mdły zapach kwiatów, woń mokrego kamienia 
i mydlin chluśniętych z wiadra pod zarośnięty pokrzywami płot i wszystko to 
razem, zespolone w jedno, wywoływało dreszcz podniecenia i odrazy. śal jej 
było kury, ale nie miała ani odwagi, ani chęci prosić matkę o darowanie jej 
Ŝycia. Wiedziała (a moŜe tylko tym siebie usprawiedliwiała), Ŝe zwierzęta 
pojawiające się w domu były bezlitośnie tępione; myszy łapano w pułapki, 
muchy zabijano packą, karpia tłuczono młotkiem w głowę, a potem wyłupiano 
mu oczy i wyciągano skrzela, z brzucha wyciągano pęcherze, które oddawano 
dzieciom, aby je rozdeptywały i cieszyły się głośnym trzaskiem, z jakim pękały; 
koty przepędzano ciskając za nimi kamieniami; wszystko to miało swoje 
uzasadnienie, tak więc i los kury musiał być w nieznanych Aneczce  kategoriach 
winy i kary zasłuŜony, jak los pokrewnego kurze indyka, ukaranego obcięciem 
łba za to, Ŝe myślał o niedzieli. 

Aneczka  pragnęła zobaczyć, jak zginie kura, bojąc się jednocześnie tego 
widoku, poniewaŜ wewnątrz niej tkwiło niejasne przekonanie o nieistotności 
róŜnic pomiędzy kurą, indykiem, myszą, kotem i nią, Aneczką.  Nie widziała 
jeszcze umierania  zwierzęcia lub człowieka, choć pamiętała doskonale to, co w 
jego wyniku pozostawało; widziała ludzi wykrawających mięso z końskich 
zwłok leŜących na ulicach, widziała kobietę rozpaczającą nad kadłubkiem 
dziecka, któremu pocisk urwał i cisnął gdzieś daleko głowę, oglądała zdechłe 
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ptaki, śnięte ryby, dŜdŜownice rozdeptane na chodnikach mokrych po letnim 
deszczu. 

Dziewczynce zdawało  się, Ŝe gdy obejrzy dokładnie śmierć, opuści ją 
przeraŜenie, odczuwane zawsze, ilekroć mówiło się w domu o czyimś zgonie. 
Umarła starsza pani z sąsiedztwa, skazano na śmierć znajomego taty, dogorywał 
brat cioci. Mówiono jej, Ŝe kaŜdy człowiek musi umrzeć wcześniej czy później, 
ale to, co było pocieszeniem dla innych, dla Aneczki  stanowiło udrękę. KaŜdy 
musi umrzeć - więc i ona teŜ. Pocieszano ją, Ŝe teraz, kiedy wojna się skończyła, 
umrze dopiero za wiele, wiele lat, a nie na przykład jutro, ale nie bardzo w to 
wierzyła, poniewaŜ uspakajano ją tak, gdy na myśl o śmierci zaczynała płakać. 
CóŜ znaczy zresztą te wiele lat, skoro coś jest nieuniknione? Gdy matka mówiła 
jej, Ŝe po powrocie ojca z pracy dostanie lanie - godziny między porankiem a 
popołudniem biegły tak bardzo szybko, nawet gdy nic nie robiła specjalnie po 
to, aby się nudzić. Tak samo musiało być i ze śmiercią - wiele lat Ŝycia nic tu 
nie znaczyło, nic a nic! 

Gdyby jednak udało się obejrzeć śmierć kury, mogłaby odkryć na przykład, 
Ŝe w śmierci nie ma nic okropnego, choć budzi ona tak silne przeraŜenie. 

— Ryba nic juŜ nie czuje — mówiła kiedyś matka — gdy wyłupia jej się 
oczy, wycina skrzela, odcina głowę na wywar do rybnej zupy i patroszy brzuch, 
zostawiając dzieciom pęcherze do zabawy; a nie czuje dlatego, Ŝe jest juŜ 
nieŜywa, kiedy to wszystko z nią się robi. 

Aneczka  chciała jej wierzyć, ale nie mogła; widziała kiedyś karpia, który 
tłukł ogonem tłuszcz na patelni, a matka nie umiała, czy nie chciała jej tego 
wyjaśnić. 

Z zabiciem kury matka czekała na ojca, kiedy jednak przyszedł z pracy, 
zmęczony i zły, pokłócili się. Ojciec zbeształ matkę, Ŝe kupuje Ŝywe kury, skoro 
nie ma komu ich zabić, bo on tego nie będzie robił, po prostu się do takich 
rzeczy nie nadaje. Marka wypomniała mu wszystkie gwoździe nie wbite w 
swoim czasie z lenistwa i braku umiejętności, nigdy nie wykarczowane 
pokrzywy za płotem, wieczne wyprawy na rybki, podczas gdy ona sama z 
dziećmi... 

Zła i obraŜona, moŜe dlatego nie zwracając uwagi na dzieci, wzięła siekierę 
z piwnicy, połoŜyła kurę na drewnianej ławeczce obok kuchennych drzwi i 
jednym uderzeniem odcięła jej głowę, po czym z obrzydzeniem rzuciła siekierę 
w pokrzywy i weszła do domu. Kura ciskała się po ławeczce, aŜ z niej spadła. 
Szmatka pętająca łapki pękła albo rozwiązała się i kura bez głowy biegała w 
kółko podskakując i trzepocząc skrzydłami, podczas gdy z jej szyi tryskała 
fontanna krwi. Bardzo długo trwało umieranie kury. 

Nikogo prócz Aneczki  nie było w pobliŜu ptaka, choć wszystkich było 
słychać: matka szczękała garnkami w kuchni, ojciec kaszlał paląc fajkę, Joasia 
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ciągnęła krzesło wołając: dzyń, dzyń — pewnie bawiła się w tramwaj. Kura 
najprawdopodobniej nie wiedziała, Ŝe w ostatniej walce z nieznanym 
towarzyszy jej Aneczka;  dziewczynka jednak zrozumiała, Ŝe gdyby nawet kura 
o tym wiedziała, byłoby jej to zupełnie obojętne — poniewaŜ umierając i tak 
była sama i nikt jej nie mógł ani pomóc, ani odwrócić od niej śmierci. 

Pojęła wówczas takŜe, co oznacza usłyszane gdzieś określenie łabędzi 
śpiew. Łabędź śpiewa, a kura tańczy. Do tej pory sądziła, Ŝe śpiewa się i tańczy 
z radości, ogarnęło więc ją przeraŜenie, Ŝe umieranie moŜna nazwać tańcem i Ŝe 
ona przed chwilą ten taniec kury wymyśliła, a nie wiedząc nic o śmierci 
mogłaby się tak strasznie pomylić, Ŝeby bólu nie odróŜnić od radości. 

Z kury matka ugotowała rosół, a poniewaŜ był bardzo tłusty, z rosołu 
przygotowała zupę pomidorową z ryŜem. Aneczka zwymiotowała zupę i za 
karę, pod presją ojcowskiego pasa musiała zbierać ją łyŜką z podłogi i zjadać. 
Płakała i wymiotowała na przemian, aŜ wreszcie dostała gorączki i rodzice 
połoŜyli j ą spać.” 

komentarze 

1. Śmierć kurczaka • autor: jonel2016-03-08 18:53:54 

Szanowna pani ! 

Jak pięknie to Pani opisała, Jaką jest Pani wraŜliwą osobą. Czytałam i 
czytałam i tak mi było przykro, ta biedna kura, jej walka o Ŝycie. Ta 
dziewczynka w zderzeniu ze znieczulicą i bez dusznością. Jaką krzywdę 
wyrządzają rodzice swoim dzieciom. Miałam 5 lat i widziałam fruwającego 
kurczaka bez głowy, krew leciała. Dostałam spazmów,. Matka nie kupowała juŜ 
więcej Ŝywych kur. Jestem wegetarianką. 
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21 
Współczucie cię zabija! 

 

Doznałam szoku czytając artykuł pod powyŜszym tytułem polecony mi 
przez znajomych, zamieszczony na stronie 

http://www.ecoego.pl/index.php/component/content/article/38/1247-
wspoczucie-ci-zabije 

Zwłaszcza rozbawił mnie fakt, iŜ autor artykułu i administrator strony na 
froncie tejŜe zwraca się do publiki o przekazanie darowizny. CzyŜby znał 
jakiekolwiek inne powody, poza współczuciem, dla bezinteresownego 
przekazywania swojej forsy autorom takich poglądów? Czy doprasza się o 
traktowanie go jako osoby intelektualnie niepełnosprawnej? Ale po kolei. 

Wzmiankowany artykuł przeprowadza dowód na to, Ŝe współczucie jest 
grą zerojedynkową – to znaczy współczujący traci, a suma tych strat zwiększa 
się, im większej liczbie ludzi współczuje. Stwierdza on na wstępie: 
„Współczucie ma więc wyraz jednoznacznie negatywny, bo zakłada skupianie się 
tylko na negatywnych odczuciach innych ludzi.” I nazywa go wręcz „Nurzaniem 
się w gównie”. PoniewaŜ jest zgodnie z jego słowami „braniem na siebie 
cudzych brudów” — „mocno osłabia się nasz system odpornościowy, organy 
przestają pracować wydajnie, a organizm wręcz prosi się o choroby. A juŜ 
tysiące lat temu było wiadomym, Ŝe jeśli o coś długo prosimy, to na pewno to 
dostaniemy. Ktoś kogo Ŝycie jest całkiem udane, ale w imię rzekomo dobrego 
współczucia wprowadza w nie dramat, prosi o choroby i nieszczęście - i będą to 
prośby wysłuchane, spełnione, wcześniej czy później, wszakŜe podobne 
przyciąga podobne.” W związku z tym podaje zalecenie: „Wybieraj dobre 
informacje, unikaj złych” 

NaleŜy teŜ zdyskredytować tych, którzy cierpią. Najłatwiej dać im przykład 
– ukazać zadowolonego, radującego się z Ŝycia osobnika, a wówczas cierpiący, 
jeśli do tego przykładu się nie przekona i złośliwie nie przestanie cierpieć, 
dostanie za swoje. 

„W ten sposób człowiek cierpiący ma cel, ku któremu moŜe podąŜać - no 
chyba Ŝe cierpienie jest jego sposobem na Ŝycie, wyłudzanie pieniędzy i 
współczucia. Wtedy nazwie Cię egoistą, kanalią, psychopatą, człowiekiem z 
kamiennym sercem. Czuje się zagroŜony tym, Ŝe nie cierpisz - bo jeśli nie 
cierpisz razem z nim, nie moŜe Cię uŜyć, wykorzystać do swoich celów.” 

No i gotowe! MoŜesz dalej radować się w przekonaniu, Ŝe wyciągnąłeś 
rękę z jedynie słusznym rozwiązaniem do cierpiącego, a on rękę tę odtrącił, 
poniewaŜ jest po prostu naciągaczem i łobuzem. W świetle tego: „Człowiek 
który uwierzył Ŝe współczucie jest szlachetne i dobre, zrujnuje sobie Ŝycie.” 
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Nie zajmowałabym się tym stekiem bzdur, gdyby nie fakt, Ŝe tego rodzaju 
poglądy coraz szerzej przebijają się do społecznej świadomości za sprawą 
podobnych autorowi artykułu coachów. Ludzie ci zarabiają pieniądze na 
poprawianiu samopoczucia innym i w przeciwieństwie do psychologów czy 
psychiatrów, nie szukają przyczyn depresji czy marnej kondycji psychicznej 
pacjenta, a idą drogą na skróty, uprawiając swoistą propagandę, w myśl zasady, 
Ŝe coś, co powtórzono odpowiednią ilość razy, zostanie przyjęte jako pewnik i 
zaakceptowane do bezrefleksyjnej wiary. Ułatwienie dla takich praktyk stanowi 
powszechne zwątpienie w zasady moralne, bowiem korzyść z ich przestrzegania 
nie jest doraźna. Często nierozerwalnie się wiąŜe je z religią, a gdy religijność 
wygasa, wygasają z nią takŜe głoszone przez nią wszystkie zasady. Ja 
dostrzegam takŜe w tym skutek stanowienia prawa — obejmującego 
regulacjami kaŜdą najdrobniejszą rzecz, takŜe z dziedziny moralności, 
usiłującego nadmiernie sterować społecznym postępowaniem i myśleniem — co 
powoli zwalnia ludzi z rozwaŜań i świadomości, co się zrobiło dobrze i słusznie, 
a co źle i niesłusznie. W dodatku powszechne uŜywanie bezosobowych pojęć 
dobro/zło, abstraktów pozbawionych aktualnego odniesienia do konkretnych 
sytuacji i wydarzeń, rodzi traktowanie ich jako uniwersalnych wytrychów i 
przypisywanie cech na przykład partiom politycznym. Nie mówimy Ŝe coś jest 
dobre lub złe, tylko Ŝe jest przejawem (najczęściej) walki dobra ze złem — jak 
w komputerowej strzelance, gdzie obie nacje do siebie strzelają, a strona, w imię 
której to czynią, jest czysto umowna.. 

Czas więc nieco uporządkować sprawę współczucia i nadać temu pojęciu 
właściwe dla niego znaczenie. Nie jestem specem od umoralniania 
kogokolwiek, więc postaram się uŜyć argumentów zdroworozsądkowych. 

Przede wszystkim współczucie czy współodczuwanie, czy inaczej empatia, 
nie jest czymś wymyślonym, czego łatwo moŜna się pozbyć (chyba Ŝe jest się 
psychopatą, któremu pojęcie te jest z mocy wrodzonej konstrukcji psycho-
fizycznej od poczęcia jest obce). Zgodnie z definicją z Wikipedii jest stanem 
emocjonalnym, w którym jeden człowiek solidaryzuje się z inną osobą, 
współodczuwa. Nie oznacza to oczywiście przymusu cierpienia z osobą 
cierpiącą, a jedynie zrozumienie jej cierpienia i chęć pomocy. W konsekwencji 
tego odczucia, jeśli moŜemy, pragniemy pomóc tej osobie, a więc w części 
przypadków realnie pomagamy. U podstawy współczucia leŜy wrodzone 
oczekiwanie sprawiedliwości traktowania, właściwe nawet bardzo małym 
dzieciom, a nawet niektórym gryzoniom. Jest to naukowo udowodnione, a o 
dowodach tych moŜna przeczytać w artykule z dodatku „Nauka” w „Gazecie 
Wyborczej” p.t. „Dlaczego (jednak) lubimy być fair” Aleksandry Postoły z dnia 
 08.03.2016 . Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,145452,19729401,dlaczego-
jednak-lubimy-byc-fair.html#ixzz43WexKqcE , a takŜe w wielu innych 
źródłach powszechnie dostępnych.  
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Wynika z nich, Ŝe zarówno empatia, jak poczucie sprawiedliwości, 
niektóre uczucia moralne i religijne są zakodowane w naszym gatunkowym 
DNA, a często i zwierzęcym DNA. U dzieci ludzkich poczucie sprawiedliwości 
pojawia się juŜ ok. 4 roku Ŝycia kaŜąc im rezygnować z profitów dzielonych 
niesprawiedliwie, takŜe gdy inne osoby są poszkodowane takim podziałem. Z 
moich obserwacji matki bliźniąt wynika, Ŝe odczucia te pojawiać się mogą 
znacznie wcześniej, wyraźnie rozwijając się i kształtując w miarę rozwoju 
dzieci. TakŜe bardzo wyraźnie widać reakcję kilkuletniego dziecka, 
przypadkiem oglądającego sceny przemocy w telewizji. Ja zaobserwowałam, 
gdy jeden z moich trzyletnich synów bawiący się dotąd z bratem w pokoju 
dziecinnym, wszedł i zobaczył w dzienniku jakąś scenę z wojny – płaczącą 
kobietę nad ciałem dziecka. Moje dziecko zakryło sobie najpierw oczy, zaczęło 
płakać i uciekło w najciemniejszy kąt mieszkania nakrywając sobie czymś 
głowę. 

Ta scena uświadomiła mi, Ŝe sceny przemocy dzieci rozpoznają bezbłędnie 
(czasem nawet reagują na objawy przemocy nie dostrzegane przez dorosłych) 
takŜe zagroŜenia nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Jest to oczywiście 
logiczne. KaŜdy, nawet najmłodszy członek pradawnego plemienia musiał 
odznaczać się pewną dawką empatii, Ŝeby wspomagać swoim wzrokiem, 
słuchem i rozumieniem pozostałych jego członków. Podobnie zresztą dzieje się 
w stadach zwierząt. 

Odbieranie człowiekowi świadomości jego genetycznych zdolności w imię 
wymyślonych teorii, słuŜących poprawie własnego samopoczucia kosztem 
innych, jest nie tylko niemoralne, ale i sprzeczne z pierwotnym instynktem, 
zakodowanym w nas przez Naturę. 

Powstaje pytanie: Dlaczego właśnie dziś, w naszych czasach, takie teorie, 
jak przedstawiona na wstępie, zyskują popularność, a co gorsza są osoby 
kompletnie nie rozumiejące, dlaczego moŜna mieć coś przeciwko nim. 
Wprawdzie autor chwali się i zaprasza do kupna swoich e-ksiąŜek „Stosunkowo 
dobry”, oraz „Wyprawa po samcze runo” w elektronicznej albo papierowej 
wersji oraz . zaprasza wszystkich na swój fanpage, wyraŜając wdzięczność 
wszystkim tym, którzy „poczuwają się do dbania o cały ten interes i go 
finansują”, — co oczywiście pozwala odgadnąć główny motyw szerzenia takich 
teorii. 

Niemniej jednak badania wykazały, Ŝe choć nawet bardzo małe dzieci 
odczuwają empatię, sytuacja u dorosłych zmienia się – zaleŜy zresztą od krajów. 
Podlega więc pewnym prawidłom danej kultury. W cytowanym artykule z GW 
jedna z końcowych konkluzji brzmi: „Badania z udziałem dorosłych osób 
pokazują, Ŝe jeśli dąŜymy do sprawiedliwego, czyli równego podziału, jest to 
podyktowane kalkulacją, ile moŜemy stracić - piszą Brosnan i de Waal. - Mając 
do podzielenia 100 dolarów między siebie i partnera, najczęściej wybieramy 
podział pół na pół lub zbliŜony, jeśli odrzucenie naszej oferty sprawi, Ŝe my teŜ 
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stracimy pieniądze. Sprawiedliwie dzielimy się wtedy, kiedy wiemy, Ŝe musimy w 
przyszłości współpracować, oraz jeśli jesteśmy obserwowani”. 

„Wygląda więc na to, Ŝe grając fair, kierujemy się własnym dobrem, 
reputacją i zachowaniem swojego statusu w społeczeństwie, a nie czystym 
altruizmem. Wiemy, Ŝe postępowanie fair czasami się nam po prostu opłaca.” 

Z osobistych doświadczeń muszę stwierdzić, Ŝe współczucie czy empatia 
nie jest grą zerojedynkową. Tak, osoby empatyczne, a wśród nich i ja, 
odczuwają często przykrość, gdy na coś złego, co dzieje się z innymi, nie są w 
stanie nic poradzić, ale równieŜ satysfakcję, gdy im się to uda. Oczywiście 
empatia i współczucie bywa teŜ wybiórcze – ci, którzy są nam bliŜsi, bardziej 
angaŜują nasze emocje. Bardziej współczuję dziecku sąsiadów, niŜ 
zagłodzonemu dziecku afrykańskiemu, bardziej współczuję biednej staruszce w 
wyliniałym futrze z kołnierzem z lisa, której brakuje pieniędzy na wykupienie 
lekarstwa, niŜ losom owego lisa, wiele lat temu obdartemu ze skóry. Na 
szczęście łatwiej mi dołoŜyć owej staruszce w aptece parę złotych do 
wykupienia recepty, niŜ zająć się losem biednych, współczesnych lisów 
hodowlanych. TakŜe ja czerpię profity ze swojego współczucia. Jeśli uda mi się 
komuś pomóc (nie tylko pomoc materialna się liczy, ale teŜ wsparcie, 
zainteresowanie) czuję wewnętrzne zadowolenie, szczególnie duŜe, gdy w celu 
pomocy komuś, sama musiałam przemóc swoją niechęć czy odrazę. Im jestem 
starsza, tym więcej skłaniam się do przekonania (mimo Ŝe nie jestem osobą 
praktykującą jakąkolwiek religię) Ŝe w ogólnym bilansie Ŝycia człowieka liczy 
się jako wartość to, co zrobił dla innych, a nie to, co zrobił dla siebie. To, co 
zrobiłam dla siebie, takŜe oczywiście niesie satysfakcję, ale jest ona pozbawiona 
poczucia wartości uniwersalnej. 

Wynaturzenie współczesnych czasów, moim zdaniem polega na tym, Ŝe 
najbardziej angaŜujemy się w sprawy wielkie, rozreklamowane przez innych 
(polityków, rozmaitych oszukańczych guru, coachów, podobnych do autora 
powołanego artykułu), za mało zaś w sprawy konkretnych osób. Łatwo teŜ 
dajemy się oszukać. Skłonni jesteśmy zapłacić miliony złotych na operację 
zagraniczną jakiegoś dziecka (nie zawsze mając pewność, czy nie moŜna by jej 
zrobić w kraju), bezmyślnie mijamy zaś kogoś, komu pomogłaby tylko chwila 
zainteresowania. Ludzie czują się bezradni i samotni, ale boją się teŜ szukać 
pomocy u konkretnej osoby, wolą poprawić sobie nastrój włączeniem się w 
jakąś akcję. Komuś w depresji mówimy „weź się w garść” albo „idź do 
psychiatry”. Za moich młodych lat, gdy depresja nie była znana jako jednostka 
chorobowa, osoby potrzebujące spotykały się z nadmiarem zainteresowania, 
dobrych rad i ofert pomocy, często uciąŜliwych. Dziś wahadło przechyliło się w 
przeciwną stronę – za stosowne uwaŜamy jedynie Ŝądanie pieniędzy, a nie 
zainteresowania. Bowiem współczucie moŜe zabijać, a otworzenia portfela 
oczywiście nie. Skoro płacisz – widać masz, ale juŜ komu i na co dasz, to 
obojętne. Kupujesz złudzenia i ci to wystarcza. 
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komentarze 

1. KoleŜanka podesłała mi... • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-03-21 
13:30:06 

KoleŜanka podesłała mi inny cytat z tej strony Ecoego: „Oddawanie swej 
energii wampirom energetycznym, oznacza teŜ cięŜką karmę, którą trzeba będzie 
spłacać - cięŜkie wcielenia w Afryce albo w kalekich ciałach, juŜ czekają na 
„szlachetnych” którzy dokarmiają nowotwór, zamiast go zagłodzić. 
Przychodzimy na świat i mamy zadanie - poznać swą Boskość, wykroczyć poza 
społeczne i egotyczne uwarunkowania, połączyć się z duszą . By to osiągnąć, 
trzeba mieć czas, energię, zdrowie ciała, pieniądze. Oddając któryś z 
elementów, rezygnujemy z celu Ŝycia w imię mrzonek.” PrzeraŜa to mnie. Jak z 
czymś takim dyskutować? 

2. Dziękuj ę Pani • autor:Miluszka2016-03-21 16:21:13 

za przestawienie spraw z głowy na nogi.  

3. To postŜądłowcy:) • autor Anansi 2016-03-21 16:56:13 

Nie ma co dyskutować, trzeba poczekać aŜ odreagują odreagowywanie i im 
przejdzie lub nie...ale dyskusja jest jałowa niczym rozmowa o buddyjskim 
ateizmie z katolikiem w szczycie religijnej emfazy albo ze świadkiem Jehowy o 
cudzie medycznym p.t. transfuzja czy transplantacja, niby moŜna.. 

4. Zamiast komentarza • autor: J. S. 2016-03-22 13:01:48 
http://www.pozytywniej.pl/upload/5aaa50979b61060b7ed550791eff19283618.j
pg 
5. Nieporozumienie • autor: rotari 2016-03-23 09:30:52 

A ja się zgadzam z autorem tego przytoczonego tekstu. Tak właśnie jest jak 
pisze. Bardzo Pani teksty Pani Katarzyno cenię, ale tutaj  jak myślę, nastąpiło 
nieporozumienie. Nieporozumienie to prawdopodobnie powstało na skutek 
pomylenia współczucia i empatii, które to określenia często są zamiennie 
uŜywane, a jest między nimi istotna róŜnica. Jeśli będę bardzo współczuć 
komuś, to nie potrafię mu pomóc. Jeśli ktoś przeŜywa bardzo silne cierpienie, a 
ja się utoŜsamię z  jego uczuciami i będę czuła to samo co ta osoba, to będę 
cierpiała równie silnie. Czy wyobraŜacie sobie chirurga, który musi 
przeprowadzić operację i uruchamia w tym czasie współczucie dla swojego 
pacjenta? Inna sprawa, ze chirurdzy to zwykle teŜ mało empatyczne osoby. 
RóŜnicę między empatią, a współczuciem dobrze obrazuje fragment ksiąŜki, 
który moŜna znaleźć tutaj:http://dziecisawazne.pl/empatia-w-wspolczucie-
fragment-ksiazki-w-swiecie-porozumienia-bez-przemocy/ 

6. solidaryzowanie nie jest utoŜsamianiem się • autor: Katarzyna 
Urbanowicz2016-03-23 12:29:17 

Nie zgodzę się z Panią. RozróŜnienie między pojęciami „współczucie” i 
„empatia” pochodzi od autora zagranicznego, nie znającego języka polskiego, a 
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Wikipedia tylko zaciera róŜnicę, bowiem „Współczucie”– stan emocjonalny, w 
którym jeden człowiek solidaryzuje się z inną osobą, współodczuwa. Zaś 
„Empatia” (gr. Empátheia „cierpienie”) – w psychologii zdolność odczuwania 
stanów psychicznych innych osób. W słownikach języka polskiego pojęcia te 
nie są tak identycznie definiowane. Na przykład: 

Najnowszy „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów” pod redakcją 
profesora Jerzego Bralczyka (Wyd. Naukowe PWN r 2007) tak definiuje wyraz 
„empatia”: „1.Umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby. 
2.Przypisywanie komuś własnych odczuć w danej sytuacji” zaś „współczucie” 
„Uczuciowa solidarność z osobą cierpiącą”  . Dlatego nieuprawnione jest Pani 
twierdzenie, Ŝe „jeśli będę bardzo współczuć komuś, to nie potrafię mu pomóc” 
Chirurg nie musi być ani empatyczny, ani współczujący, wystarczy Ŝe jest 
kompetentny. Podobno w tej roli znakomicie sprawdzają się psychopaci. 

Całe nieporozumienie wzięło się stąd, Ŝe współczucie jest wyrazem 
uŜywanym od zawsze potocznie, zaś empatia pojęciem z dziedziny psychologii. 
Psychologia jako nauka zaczęła funkcjonować w odbiorze społecznym dopiero 
w latach sześćdziesiątych, wcześniej uwaŜana była za jedną z tzw. „nauk 
burŜuazyjnych”. Dlatego teŜ wiele osób, zwłaszcza nie znających psychologii 
dalej woli uŜywać polskiego słowa zamiast terminu naukowego, wiele zaś 
niedokształconych woli uŜywać pojęcia empatia, jako ładniej brzmiącego, 
wyrazu pochodzenia zagranicznego. Nie zmienia to faktu, Ŝe Marshall B. 
Rosenberg (lub jego tłumacz) w przywołanym przez Panią artykule interpretuje 
empatię jako „bycie przy kimś”, zaś pojęcia „współczucie” nie definiuje, a 
jedynie przedstawia obrazowo za pomocą jakichś historyjek. Tak czy inaczej z 
definicji obu pojęć nie wynika, Ŝe współczucie to utoŜsamienie się z czyimś 
cierpieniem (czym wg Pani jest współczucie), a więc nie musi oznaczać, Ŝe jest 
doznawaniem równie silnego cierpienia. Z błędnej, nieścisłej definicji 
wyciągnęła Pani zupełnie dowolne wnioski. 

Wszak solidaryzowanie nie jest utoŜsamianiem, nieprawdaŜ? 

7. problem z nazwą • autor: J. P. 2016-03-23 20:34:40 
Rzeczywiście jest tu jakieś zamieszanie w nomenklaturze. Np nie wiem do 

czego zaliczyć talent polegający na bezbłędnym odczytywaniu cudzych uczuć i 
nastrojów przy całkowitym wykluczeniu  jakiegokolwiek solidaryzowania czy 
utoŜsamiania. Tylko w celu manipulowania i oszukiwania ofiary. Występuje u 
zawodowych Ŝebraków, polityków (sporadycznie), oszustów, przestępców 
seksualnych, idealnych sprzedawców, itd. To na pewno nie jest  aleksytymia, bo 
aleksytymicy nie wyczuwają niczego, swoich odczuć równieŜ nie mają. Tylko 
głód, zimno, ciepło, lekkie znudzenie, lekkie zdenerwowanie. Nie boją się 
śmierci. Idealni zawodowi mordercy. Zaś „typowy psychopata” jest skupiony 
stale i wyłącznie na sobie, nie odbiera Ŝadnych psychicznych sygnałów od 
innych ludzi. Cudze uczucia  go nie obchodzą. 
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8. pomieszanie z poplątaniem • autor: rotari  2016-03-23 22:34:59 

W tej materii funkcjonują trzy określenia: współczucie, współodczuwanie i 
empatia. Te słowa są bliskoznaczne, lecz nie toŜsame. Współodczuwanie jest 
przez jednych badaczy przypisywane do empatii, a przez innych do 
współczucia. Współczucie moŜe wynikać z norm moralnych, religii, oraz  z 
empatii, która jest źródłem moralności. Współczucie jest wg. mnie bliskie 
miłosierdziu, zawiera teŜ element litości. Jak róŜnie jest empatia rozumiana 
moŜna przeczytać tutaj:http://www.akcja-empatia.pl/index.php/o-empatii/czym-
jest-empatiaitutaj:http://derekrutacja.bblog.pl/wpis,empatia;-;trudne słowo; czyli 
o rozumieniu emocji, 18909.html 

Autor Inteligencji emocjonalnej- Daniel Goleman rozumie ją jako zdolność 
rozpoznawania emocji, ale takŜe jako zdolność współodczuwania. Jest to 
zdolność do rozpoznawania sygnałów niewerbalnych: tonu głosu, gestów, 
wyrazu twarzy, oddechu itp. i odczytywania emocji, jakie za tymi sygnałami się 
kryją. 

Empatia wyrasta ze świadomości własnych uczuć. Aleksytymik nie jest 
zdolny do empatii. Tak, jak napisałeś umiejętność rozpoznawania uczuć moŜe 
być wykorzystana w sprzedaŜy, polityce. Empatyczny polityk moŜe lepiej 
rozumieć uczucia ludzi i wpływać na nie. Empatia stanowi teŜ potęŜny hamulec 
agresji, okrucieństwa .Psychopata rozumie normy moralne ,ale ich nie 
przestrzega. Człowiek empatyczny nie musi być wierzący, by:” nie czynić 
innemu, co Tobie nie miłe”, bo utoŜsamia się z nim. Bez empatii Ŝycie 
społeczne byłoby niemoŜliwe. Badacz empatii Martin Hoffman twierdzi, Ŝe 
korzenie moralności tkwią w empatii. To empatia pcha nas do pomagania 
innym, „empatyzowanie” z potencjalnymi ofiarami, osobami pogrąŜonymi w 
bólu, ludźmi, którzy coś  stracili, albo którym zagraŜa niebezpieczeństwo. 

Zdolność rozpoznawania emocji mają przedstawiciele naczelnych, a nie 
tylko ludzie. Jest to uwarunkowane neurologicznie- zobacz-. neurony lustrzane 
. Empatia się rozwija, lub nie,  w procesie wychowania. Jeśli niemowlę ma 
dobry kontakt z matką, jest z nią zestrojone, a matka odzwierciedla jego emocje 
i uczucia, wtedy ono uczy się rozpoznawać własne uczucia. Jeśli matka tego nie 
robi- rośnie aleksytymik, który nie wie co czuje i co czują inni. Są osoby bardzo, 
albo nawet nadmiernie empatyczne, które bardzo chłoną emocje innych, co 
szkodzi im samym. Myślę, Ŝe w trosce o takie osoby został napisany ten artykuł, 
w formie nieco prowokacyjnej. Dla takich osób uczucia innych są waŜniejsze, 
niŜ ich własne. Jest teŜ spora liczba osób, które kiedyś ktoś skrzywdził i te 
osoby zasklepiły się w swoim poczuciu krzywdy, weszły w rolę ofiary i c... 

9. O terminach i pojęciach • autor: R. Z. 2016-03-26 10:57:34 

moŜna by długo. Jest tu pewna skala, pewna grupa pojęć: współczucie 
(współodczuwanie), miłosierdzie, litość, empatia, wczuwanie się (moŜliwe u 
psychopaty) itd. Ja, zgadzając się z Panią Katarzyną, która podkreśla wartość 
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współczucia, powiem więc tylko, Ŝe współczucie i współodczuwanie to nie 
tylko współcierpienie ale równieŜ współradość. (I pewne stany pośrednie.) 

Wielki polski poeta, Zbigniew Herber, jest, m.in., POETĄ 
WSPÓŁCZUCIA. I juŜ na koniec. We współczuciu waŜne jest WSPÓŁ- To jest 
emocja łącząca. 

A na cytowany przez Panią Katarzynę artykuł szkoda moim zadaniem 
słów. Retoryczna (czyli nie-logiczna) pochwała egoizmu, łącznie ze straszeniem 
innych (jakieś wcielenia w Afryce czy w kalectwie.) 

10. Zaiste trudna jest rola • autor: rotari 2016-03-26 21:26:04 

adwokata diabła .MoŜna oczywiście wyraŜać tzw. święte oburzenie i 
zarzucać oponentom nieuctwo, tylko, Ŝe z tego nic nie wynika. Mój poprzedni 
komentarz nie jest cały, bo mi go obcięło, a nie mogłam napisać drugiego pod 
nim. Ja nie wiem; czy autor tego artykułu pisał go całkiem na serio, czy teŜ jest 
to zamierzona prowokacja? Tego nie wiem. Rozumiem, Ŝe ktoś czytając go, 
moŜe być zszokowany i oburzony. Prawdą jest, Ŝe przemyca tam kilka prawd, 
nad którymi zwykle się nie zastanawiamy, a które podane w innej, uładzonej 
formie nie wzbudziłyby pewnie większego zainteresowania. Ja zwracając 
uwagę, Ŝe to nieporozumienie — Ŝe powinno się uŜyć słowa empatia zamiast 
współczucie — miałam na myśli w pierwszym rzędzie autora. W swoim 
pierwszym komentarzu uŜywałam słowa współczucie w znaczeniu przyjętym 
przez autora i Panią Katarzynę. To ,Ŝe empatyczne osoby potrafią się bardzo 
mocno utoŜsamiać z uczuciami innych osób jest faktem. Faktem teŜ jest, Ŝe jeśli 
taka osoba ma stały kontakt z osobami, które takich negatywnych emocji 
doznają, to odbija się to równieŜ  na ich zdrowiu. Patrz badania dot. zaraŜania 
się emocjami. 

http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2008_3/Wrobel_2008_3.pdfJest 

wiele osób, które są nadmiernie empatyczne- w tym sensie, Ŝe za bardzo 
biorą na siebie uczucia i emocje innych. Takie osoby mają skłonność do 
zapominania o sobie i swoich emocjach. Czasami bywa tak, Ŝe taka osoba wie, 
co wszyscy wokół czują, tylko przestaje zauwaŜać i odczuwać to, co sama 
przeŜywa. Takiej osobie potrzebna jest jakaś doza tzw.” zdrowego egoizmu”, bo 
inaczej się zatraci. Są teŜ osoby, które celują w obciąŜaniu, swoimi 
negatywnymi emocjami innych. To są tzw. wampiry energetyczne- taka osoba 
przychodzi i wyrzuca z siebie całą Ŝółć i złość do świata ,a osoba empatyczna 
wysłuchuje, bo jej współczuje. Wampir wychodzi ,lekki i zadowolony, a ona 
zostaje z całym bagaŜem i sama czuje się jak przekłuty balon. My, Polacy -
mamy szczególną skłonność do narzekania i obarczania swoimi kłopotami 
innych. Są teŜ osoby, które tak się zasklepiły w swoim poczuciu krzywdy, której 
kiedyś doznały, Ŝe obciąŜają otoczenie swoim, wiecznymi skargami na ten zły 
świat i złych ludzi. Nie potrafią wyjść z roli ofiary.  
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11. Moim subiektywnym zdaniem • autor: flak2017-05-16 23:48:23 

Współczucie nie ma nic wspólnego z litością. Litość to litość. MoŜna być 
bez empatii i współczucia, a okazać komuś litość dla własnej podbudowy. 
Współczucie jest nieporównywalnie głębsze niŜ empatia. Współczucie to 
spojrzenie w oczy drugiej osoby i ujrzenie ze zdumieniem, Ŝe ona i ja to 
dosłownie jedno JA (nieosobiste), to współodczuwanie faktu jednego 
bytowania, jednej istności ale podzielonej na kawałki w nieskończonych 
odrębnych formach rodzących wraz z uświadomieniem tej odrębności odczucie 
bólu egzystencjalnego. I w tym jest Ŝywe, a przy tym ciche piękno naznaczone 
teŜ przeczystym smutkiem bo foremna jednostka zacieśniona do siebie samej 
uświadamia sobie wtedy niestety funkcjonujące rozdarcie powierzchniowe na ja 
i ty i oni, oraz uprzytamnia sobie to, Ŝe doznanie siebie w innym i innego w 
sobie stanowi pewnego rodzaju koniec. Współczucie zna najgłębszy ból 
drugiego człowieka wcześniej zanim on sam w sobie go rozpozna. Współczucie 
w jednym akcie moŜe sięgnąć we wspólny ponadosobowy wymiar w którym 
otwarta rana ludzkości jest jedną raną. I dopiero z zanurzenia się we wspólnym 
gów... wypłynąć moŜe coś na kształt miłości jako drgnienia jednej i tej samej 
struny ale bez mylenia jej z empatią, która jako przydatna umiejętność dotyczy 
spraw dopiero wyrastających z tego nawozu. Empatia to waŜne lepidełko, które 
moŜe jednak powstrzymywać przed właściwym działaniem. Tak to widzę i 
rozumiem. Ps. Litość zawiera w sobie element wyŜszości stąd nie ma nic 
wspólnego ze współczuciem. Współczucie nie zabija, a jako wi(e)dzenie 
poprzez bycie, stanowi najlepsze podłoŜe do zasadniczej pomocy nawet kosztem 
własnym wbrew odruchom ego-ściśnięcia. Dlatego teŜ prowadzi do szczęścia 
ponad miarę wąskiego utoŜsamienia.  

12. róŜnica między empatią a wspólczuciem • autor: Rotari2017-05-17 
01:53:38 

http://dziecisawazne.pl/empatia-w-wspolczucie-fragment-ksiazki-w-swiecie-
porozumienia-bez-przemocy/ 

13. Przeczytałem • autor: Nierozpoznany2017-05-17 22:09:54 

Kwestia rozłoŜenia akcentów i rozumienia znaczeń tych pojęć oraz 
zastosowania ich do przestrzeni w której się rozgrywa akcja. A poza tym tam 
gdzie jeden będzie chciał przyklejać plastry, drugi uzna Ŝe naleŜy je zrywać. To 
taka - moim zdaniem - róŜnica między podejściem psychologicznym, a 
duchowym. KaŜde uprawnione w swoim czasie i miejscu. JednakŜe Ŝaden 
nowinkarz (ten z „ecoego”) nie da rady obniŜyć rangi  fundamentalnego 
współczucia chyba, Ŝe je zabarwi czymś tam.  

14. Nie zgadzam się... autor: Rotari2017-05-18 17:43:30 

Nie zgadzam się z Twoim postawieniem sprawy. Najpierw musi być 
zdolność do empatii, a dopiero gdy ta zdolność jest, moŜe pojawić się 
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współczucie. Zgadzam się z tym, Ŝe politowanie się nad kimś moŜe wypływać z 
róŜnych pobudek, które wymieniłeś, ale zwykle jakoś łączy się ze 
współczuciem- współodczuwamy z cierpiącym i pragniemy mu pomóc i ulŜyć 
mu w tym cierpieniu, aby samemu się teŜ lepiej poczuć. Nie zgadzam się z 
Twoim wartościującym osądem, Ŝe współczucie jest o wiele głębsze od empatii. 
To empatia , a nie religia stoi na straŜy moralności. MoŜna głosić przywiązanie 
do wartości chrześcijańskich, w których najwaŜniejszym przykazaniem jest 
przykazanie miłości  i jednocześnie tak się zachowywać jak nasz kraj w 
stosunku do uchodźców, bo brakuje empatii. Wszystkie normy moralne moŜna 
wrzucić do kosza, gdy nie ma zdolności do empatii. Bez empatii nie ma 
współczucia. Najpierw muszę umieć rozpoznać emocje i uczucia innych, by im 
móc współczuć. Często słowa „współczuję Ci” nie mają nic wspólnego z 
prawdziwym współczuciem, lecz wypowiadane są zdawkowo, bo tak wypada, 
ale nie o tym rozmawiamy; osoba je wypowiadająca ma na tyle empatii, Ŝe 
potrafi zrozumieć, czy odgadnąć co ta druga odczuwa, ale moŜe jej to nie 
obchodzić, a inna moŜe się utoŜsamiać z jej uczuciami tak bardzo, Ŝe będzie 
płakać razem z nią. 

15. Empatia • autor: R. Z. 2017-05-18 18:06:38 

faktycznie zdaje się być warunkiem współczucia, choć jedynie 
koniecznym, nie - wystarczającym. Zdolność empatii cechuje teŜ osobowości 
psychopatyczne, czyli pozbawione uczuć wyŜszych. Potrafią się wczuć w kogoś, 
celowo, by to wykorzystać. W tym sensie empatia nie wystarcza do powstania 
moralności (jest ona właściwa, w mniejszym stopniu, innym ssakom). 
Niesłuszne wydaje mi się teŜ łączenie współczucia jedynie ze współcierpieniem. 
To takŜe współ-radość.   

16. Odnośnie • autor: Nierozpoznany2017-05-18 20:46:20 

Odnośnie uchodźców... mądra pomoc, stosowna do moŜliwości, 
uwzględniająca róŜnice obyczajowe i zasobność finansową kraju itd. itp. - TAK. 
Natomiast cyrki takie jak na zachodzie gdzie policja nie radzi sobie z 
przestępstwami, gdzie obywatele czują się zagroŜeni, gdzie zapadają śmieszne 
wyroki za gwałty itp. - NIE. 

17. re: Empatia • autor: Rotari2017-05-18 21:06:04 

Oczywiście, Ŝe empatia nie dot. tylko cierpienia.  Dlatego napisałam w 
kontekście cierpienia, bo tego dot. artykuł. 

Z tą empatią i psychopatami to jest sprawa bardziej skomplikowana. 
Mylicie się Panowie gruntownie . Cechą charakterystyczną psychopatii jest 
właśnie brak empatii. Psychopata potrafi manipulować emocjami innych, 
wzbudzać strach, potrafi grać , kłamać i być czarujący, ale nie potrafi się 
utoŜsamić z emocjami innej osoby, co jest istotą empatii. Najgroźniejsi 
przestępcy—gwałciciele, pedofile gdyby dopuścili empatię do siebie nie 
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mogliby się samookłamywać i budować róŜnych usprawiedliwień tego co 
zrobili. Np., Ŝe dziecko samo chciało, nie robiłem mu krzywdy itp. albo jak 
słynny radny z wiodącej opcji ostatnio twierdził ,Ŝe wszystko co robił  robił po 
to aby Ŝonie wpoić wartości chrześcijańskie. 

18. re: odnośnie • autor: Rotari2017-05-18 21:12:59 

Na Zachodzie popełniono zasadniczy błąd starając się tych przybyszów 
integrować zamiast asymilować. Mam pytanie do Pana, które powinnam była 
zadać wcześniej: co Pan rozumie przez współczucie? 

19. Psychopaci • autor: Nierozpoznany2017-05-18 21:22:44 

Zbadano, Ŝe psychopaci potrafią włączać i wyłączać empatię. To nie my się 
mylimy gruntownie lecz Pani. 

20. No przykro mi... • autor: Rotari2017-05-18 21:35:28 

No przykro mi bardzo, ale się nie mylę. Brak empatii jest cechą 
psychopatii. Tutaj ma Pan prezentację  na ten temat; 

http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id12035-
5.PSYCHOPACI%20W%C5%9AR%C3%93D%20NAS.pdf, 
, http://psychiatria.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/71276, psychopatia 

21. Czytałem • autor: Nierozpoznany2017-05-18 22:04:40 

Czytałem tą pozycję. Widocznie nie przebadano wnikliwie wszystkich 
psychopatów. Są tacy i tacy. Potrafią włączać i wyłączać empatię. UwaŜam, Ŝe 
Pani Katarzyna U. ma słuszne wnioski na temat artykułu z „ecoego”. To tyle z 
mojej strony w tym temacie. Czasem trzeba się coś oduczyć aby coś poznać.  

PS. „u psychopatów występuje zmniejszona spontaniczna aktywność 
neuronów lustrzanych, które wyładowują się zarówno podczas samodzielnego 
wykonywania jakiejś czynności, jak i podczas obserwowania czyichś działań, 
jednak gdy w grę wchodzi celowa aktywacja zastępcza, grupy eksperymentalna 
i kontrolna właściwie się od siebie nie róŜnią...Keysers zaznacza, Ŝe dotąd 
psychopatów postrzegano jako nieczułych ludzi, którzy nie odczuwając emocji, 
nie umieją się postawić w czyjejś sytuacji. Nasze badania pokazują, Ŝe to nie 
takie proste. Nie chodzi o brak empatii, lecz o pstryczek do jej włączania i 
wyłączania. Domyślnie wydaje się on ustawiony w pozycji wyłączonej.” 

22. empatia u psycholi • autor: J. P. 2017-05-18 22:32:39 

Rzeczywiście jest problem z tą empatią u psychopatów. Są psychopatyczni 
mordercy, oszuści, czy komornicy, którzy świetnie rozpoznają i umiejętnie 
wykorzystują stany psychiczne ofiary. To dziwne, bo skłaniam się ku 
poglądowi, Ŝe brak empatii jest typowy dla psychopatów. MoŜe potrzebna jest 
ogólniejsza definicja. Czyli psychopatę nie obchodzi stan psychiczny innych, ale 
czasem umie go odczytać i uŜyć dla swoich korzyści. 
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23. re: czytałem • autor: Rotari2017-05-18 22:42:40 

Ja podałam dwa linki do dwóch pozycji. Jak na razie to nic się nie zmieniło 
w testach, którymi się bada poziom psychopatii. Mogło teŜ być tak, Ŝe w tych 
badaniach, na które się Pan powołuje brali udział przestępcy, którzy nie spełniali 
wszystkich kryteriów psychopatii, które obecnie obowiązują. Jest pewne 
zamieszanie poniewaŜ aktualnie obowiązujące klasyfikacje zaburzeń 
psychicznych amerykańska DSM -V i europejska ICD-10 nie wyróŜniają tego 
zaburzenia i często jest ono utoŜsamiane z osobowością antyspołeczną lub 
dyssocjalną. (nomenklatura w zaleŜności od klasyfikacji)., co nie jest 
prawidłowe. Z badań wynika ,Ŝe tylko około 30% osób skazanych i 
odsiadujących wyroki spełnia kryteria psychopatii i odwrotnie nie wszyscy 
psychopaci ,raczej ich  zdecydowana mniejszość wchodzi w konflikt z prawem. 
Są próby leczenia przestępców seksualnych, pedofilów, i stosujących przemoc, 
którzy wypierają empatię podczas dokonywania tych czynów  poprzez 
rozwijanie wraŜliwości na cierpienie ofiary. W tym celu słuchają nagrań z 
opisami ich czynów dokonanymi przez ofiary, później oni się wcielają w rolę 
ofiary i muszą opisywać swoje uczucia i emocje ale z perspektywy ofiary. I te 
programy dają jakieś nadzieje. Natomiast , taka nadzieja jest zupełnie znikoma u 
psychopatów (socjopatów)  Najokrutniejsi zbrodniarze, tacy jak sadystyczni 
mordercy, którzy rozkoszują się cierpieniem ofiar stanowią kwintesencję 
psychopatii.  

Nie odpowiedział mi Pan na moje pytanie odnośnie współczucia; co Pan 
przez to słowo rozumie? 

24. re: empatia u psycholi • autor: Rotari2017-05-18 22:54:00 

Badano to i nawet  z odczytywaniem emocji mają kłopot. To co Pan Flak 
napisał o wyłączaniu i włączaniu empatii jest moŜliwe jak najbardziej, ale jak 
sądzę dot. to przestępców, którzy mogą mieć pewne cechy psychopatyczne, ale 
nie są typowymi psychopatami. Na przykład męŜczyźni, którzy torturowali 
więźniów w państwach totalitarnych, opisują jak uczyli się nie dopuszczać do 
siebie uczuć ofiar,” aby dobrze wykonać swoją pracę.”   

25. Współczucie • autor: Nierozpoznany2017-05-18 23:05:08 

Współczucie rozumiem tak jak to opisałem pod nr11. Panie Jerzy, moŜna 
spojrzeć teŜ tak, Ŝe niektórzy psychopaci wykazują i wykorzystują empatię w 
toku „przygotowawczych działań”, a w trakcie aktu bestialstwa wyłączają ją... a 
moŜe i nie zawsze gdy są teŜ masochistami. 

26. chłodna obserwacja i słuszne wnioski • autor: J. P. 2017-05-18 23:06:31 

Tak, ale obojętni emocjonalnie psychopaci potrafią być bystrymi 
obserwatorami. Np dostrzegają słabość ludzi do osób niepełnosprawnych. Jeden 
z morderców polował na kobiety w ten sposób, Ŝe załoŜył sobie gips na rękę i 
prosił ofiary o otworzenie „klapy” w bagaŜniku samochodu. 
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27. Tak to prawda... • autor: Rotari2017-05-19 00:02:16 

Tak to prawda ! Ten morderca to był Ted Bundy. Zbadano, Ŝe męŜczyźni, 
którzy bardzo brutalnie bili swoje Ŝony, albo im grozili noŜem czy rewolwerem, 
nie robili tego w porywach gwałtownej wściekłości, lecz z zimnym 
wyrachowaniem. W momencie kiedy ich złość osiąga najwyŜszy poziom rytm 
ich serca zamiast wzrastać tak jak się to normalnie dzieje- spada. Fizjologicznie 
się uspokajają podczas gdy ich napastliwość wzrasta.  
https://www.axn.pl/kinomaniak/galleries/the-most-brilliant-psychos-in-
films?img=27725&title=photo-27725 
@współczucie- dla mnie to słowo oznacza to co czujemy wobec danej osoby, a 
nie oznacza doznawania tych samych uczuć. 
http://sjp.pl/wsp%C3%B3%C5%82czu%C4%87,http://sjp.pwn.pl/slowniki/lito
%C5%9B%C4%87.html 

28. Ten Sam • autor: Nierozpoznany2017-05-19 15:28:58 

Słowa te same, a inaczej pojmowane więc i inne wnioski. Dla mnie stan 
współczucia, gdy przebił się przez skorupę nazw i zaistniał jako fakt 
egzystencjalny, przekroczył definicję słownikową. Dlatego gdy „flak” stał się na 
chwilę pusty to ujrzał, Ŝe ten sam „byt”, to samo „bytowanie”, to samo „coś” 
jest w i dookoła. A słowo współczucie z tej perspektywy nabrało głębszego 
wymiaru i innej jakości i tak to starałem się przedstawić. 
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22 

Wielkanoc – Święto Przemijania 

 

Zawsze uwaŜałam Wielkanoc za weselsze święto niŜ BoŜe Narodzenie – 
nie ze względu na towarzyszące mu uzasadnienie świętowania, a z uwagi na 
rodzinny nastrój. W mojej rodzinie BoŜe Narodzenie było smutne, bo przy stole 
stawiano zawsze krzesło dla „tego, który odszedł”, nie dla anonimowego 
„zbłąkanego wędrowca”, a właśnie dla tego jednego, który z nami nie chciał 
być. Wielkanoc była radosna, bo moŜna było się najeść dobrych rzeczy i iść na 
wiosenny spacer, czasami w krótkich skarpetkach, zamiast w ciepłych 
majtadałach i cięŜkim palcie oraz sznurowanych butach. 

Tegoroczną Wielkanoc spędziłam na działce i była ona dla mnie Świętem 
Przemijania, nie zaś Świętem Wiosny, Odrodzenia czy Zmartwychwstania. 
Wszak jak dobrze się przyjrzeć, to Jezus wprawdzie podobno zmartwychwstał, 
ale poza kilku kobietami i wątpliwej trzeźwości straŜnikami grobu, nikt go 
więcej nie widział i odtąd ludzie musieli i muszą obywać się bez jego 
Obecności. Wiosna wprawdzie przyszła z mocnym słońcem, ale na Podlasiu z 
niezłym nocnym mrozem. W dodatku to, co przez inne Wielkanoce, tradycyjnie 
spędzane na działce robiłam, odeszło w przeszłość, przeminęło. 

Z sąsiadem po mojej prawej stronie przed Wielkanocą zawsze tarliśmy 
chrzan (to znaczy on tarł a ja mu towarzyszyłam i otrzymywałam słuszny 
słoiczek plus korzenie do domu na zapas). Sąsiad miał piękne poletko chrzanu i 
mięty, a obok drugie, kopru. Chrzan, mięta i koper pleniły się jak chwasty, a ja 
wraz z sąsiadką wykorzystywałam je na nalewki, do kwaszenia ogórków i do 
ćwikły, do której kupny chrzan nie nadawał się, z powodu wybielania mlekiem 
w proszku. 

Teraz sąsiedzi i ja zestarzeliśmy się, rządy przejęło młodsze pokolenie. 
Zniknęło pole chrzanu, mięty i kopru, pojawiły się szare krawęŜniki, a za nimi 
kupne kolorowe kwiatki, przed nimi rachityczny trawniczek. Ładne chyba. 
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Jednak duch w narodzie nie ginie i sąsiad wyciągnął z przepaści swojej 

piwnicy uratowane korzonki chrzanu, rachityczne, ale z puszczającymi się 
listkami i postanowił zakopać w lesie, w sobie tylko wiadomym miejscu. 
Namawiałyśmy go z sąsiadką, Ŝeby miejsce to ujawnił, bo w razie jego śmierci 
nie trafimy tam, no i uległ naszym namowom. 

U sąsiadów, przed moją działką od strony drogi, stało wielkie rozłoŜyste 
drzewo, pod nim zaś ławeczka, na której siadywałyśmy z sąsiadką – 
wiolonczelistką Filharmonii – Krysią i jej nieŜyjącą matką. Krysia zmarła w 
zeszłym roku (pisałam o niej kiedyś, opisując jak w złości wywołała burzę z 
piorunami z niebieskiego nieba) i pewnie takŜe uczyniła to po śmieci. Zeszłej 
jesieni w drzewo to uderzył piorun zostawiając kikut obok naszej ławeczki 
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Na działce po lewej stronie sąsiad wybudował murowany dom do którego 

rzadko ktoś przyjeŜdŜa z powodu wilgoci i reumatyzmu gospodyni. 

No i wreszcie moje gospodarstwo. Stopniowo odbywa się w nim proces 
demolki, , zapoczątkowany przez przyrodę, kończony przez człowieka. 

 
Jak na zewnątrz, tak i wewnątrz przebiegają te destrukcyjne zjawiska. Czy 

pomyślałby ktoś, Ŝe myszy mogą zeŜreć plastykową frytkownicę, w której ktoś 
przez zapomnienie zostawił olej? Jeśli nie wierzycie – oto dowód. 
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Tak więc jak w starej piosence z moich młodych lat. Wszystko przeminie, 

wszystko przepadnie... 

https://www.youtube.com/watch?v=2jTRlDb5ZNQ 

Co dowodnie widać na mojej działce po drzewku rajskiej jabłoni – 
omszałej, porośniętej jakimiś suchymi porostami, a jednak wypuszczającym 
nieliczne czerwone pączki. 
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komentarze 

1. Wielkanoc • autor: J. P. 2016-03-31 00:32:01 

Te porosty wyglądają na mech islandzki. PoŜyteczne zioło lecznicze, dosyć 
rzadkie w Polsce.  

Wielkanoc nie jest tak męcząca jak BoŜe Narodzenie, i wypada w lepszej 
porze roku. 
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23 

Mądrość tureckich seriali 
 

Będziecie się ze mnie śmiać, Ŝe przypisuję tureckim serialom (i w ogóle 
serialom) istnienie jakiejkolwiek mądrości, nie sposób jednak nie zauwaŜyć, Ŝe 
seriale nie byłyby tak popularne i chętnie, wręcz maniacko oglądane, gdyby nie 
odtwarzały modelowych sytuacji, uniwersalnych konfliktów i nie pokazywały 
sytuacji bez dobrych rozwiązań. Inną, mocną stroną seriali jest fakt, Ŝe nigdy 
(albo przynajmniej długo) nie kończące się opowieści mają wiele wspólnego z 
naszymi Ŝyciorysami, gdzie błaha decyzja sprzed miesięcy moŜe zawaŜyć na 
sprawach waŜnych, a większość wydarzeń ma związek lub wynika z faktów, 
które zaszły wcześniej. Jeśli wydaje się ksiąŜki zatytułowane „Mądrość 
psychopatów” (przywołane w czasie dyskusji nad odcinkiem o empatii i 
współczuciu) moŜe teŜ być i mądrość seriali. 

Modelowa sytuacja w serialu „Wspaniałe stulecie” pokazuje konflikt 
dwóch braci, synów sułtana, rozpoczęty we wczesnym dzieciństwie i ciągnący 
się takŜe w czasach, gdy synowie ci mają juŜ własne rodziny i kaŜdy z nich 
moŜe stać się następcą sułtana. Starszy, Selim, ma liczne wady, jest pijakiem, 
wpływowym i chwiejnym, tchórzem, ale prącym do wojny z bratem, 
chwytającym się podstępów i nieuczciwych zagrań. Młodszy, Bajazyd, wydaje 
się jako człowiek lepszym, ale jest zapalczywy i nadmiernie ambitny, chyba 
przeceniającym słuszność i sprawiedliwość, jako taką. 

 
Wbrew pozorom, sytuacja sułtana w rozstrzygnięciu tego konfliktu wydaje 

się łatwiejsza. MoŜe on usunąć nieco na bok własne, ojcowskie sentymenty i 
zadać sobie pytanie, co jest waŜniejsze: sprawiedliwość ogólnoludzka, czy 
znaczenie charakteru synów dla dobra państwa. Wprawdzie starszy, Selim, ma 
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więcej wad, ale jak sułtan stwierdza, Selim swoimi wadami wyrządza wyłącznie 
krzywdę sobie i swojemu otoczeniu, podczas gdy Bajazyd, dąŜeniem do 
sprawiedliwości i buntowniczą naturą zagraŜa stabilności państwa. Dlatego 
sułtan odrzuciwszy swoją rolę ojca, a przyjąwszy rolę władcy, wspiera w walce 
braci właśnie Selima. Nie zapominajmy, Ŝe dysponuje pewną wolnością 
wyboru, której nie ma jego Ŝona, matka skonfliktowanych synów. 

 
Inaczej sułtanka Hurrem. Ona odrzuca rolę kogoś pragnącego być 

sprawiedliwym i kierując się wyłącznie rolą matki, próbuje nie dopuścić do 
eskalacji konfliktu, chroniąc Ŝycie obu braci przed nimi samymi i ich 
postępkami i intrygami. Nie chce dokonywać wyboru między nimi. W tym 
słusznym celu podejmuje nawet środki jawnie nieetyczne, jak na przykład próbę 
zabójstwa faworyty Selima, stanowiącej jego zły cień i złego doradcę. 
Oczywiście udaje się to jej niemałym kosztem, póki Ŝyje, po jej śmierci jednak 
konflikt musiał rozgorzeć na nowo. Choć wiadomo kto wygra (z historii wiemy, 
Ŝe następcą sułtana zostanie Bajazyd wówczas, gdy Selim nie będzie juŜ Ŝył) nie 
wiadomo jeszcze, i w jaki sposób ten drugi osiągnie zwycięstwo. Wiadomo 
jednak, Ŝe zwycięstwo którejś ze stron następuje za sprawą wielu okoliczności, 
w tym i przypadkowych, raczej jednak nie z powodu dobrych charakterów, 
moralności czy słuszności sprawy. 

Zwyczajne polskie matki z podobnym konfliktem w rodzinie będą miały 
większy kłopot. Po pierwsze — nigdy nie będą miały tak jasnej i klarownej 
sytuacji, jak scenarzyści seriali, którzy dobierają wydarzenia, charaktery, a 
nawet nagłe przypadki do swoich i producentów zamierzeń. Polska (i inna 
rzeczywista) matka nigdy do końca nie będzie wiedziała, kiedy słuszność jest 
bezapelacyjnie po stronie jednego z braci, a kiedy nie. Najbardziej 
rygorystyczna moralność nie przydaje się na nic, gdy nie znamy wszystkich 
okoliczności sporów, zazwyczaj przewlekłych, zadawnionych i zazębiających 
się wydarzeń, obfitujących w szczegóły, a co więcej, nie wiemy, które z nich 
były przypadkowe, a które zostały sprowokowane. Nawet gdybyśmy kierowali 
się wyłącznie zasadami moralnymi, jako najwaŜniejszymi motywami 



 142

postępowania, a wiadomo, Ŝe nie kierujemy się nimi. Po drugie — nie zna ona 
cięŜaru gatunkowego przewinień braci. W serialu Bajazyd gromadzi wojska i to 
juŜ wystarczy do oceny jego postępowania, jako prowokacyjne (choć mogło 
jedynie na celu mieć ewentualną obronę przed zakusami brata). W 
rzeczywistości dnia codziennego atak przeplatany jest obroną, jak więc zwaŜyć 
cięŜar gatunkowy obu u kaŜdej ze stron? 

W rzeczywistym Ŝyciu nazwanie kogoś pozornie obcego „przydupasem” 
moŜe być błahostką, a moŜe mieć cięŜar śnieŜnej kuli zmiatającej po drodze 
wszystko. Beztroskie podanie cudzego adresu do korespondencji moŜe 
uruchomić siły o wiele powaŜniejsze, niŜ ktokolwiek przypuszcza. Kwestia nie 
zwrócenia długu, czy nawet defraudacja niewielkiej sumy pieniędzy moŜe 
wesprzeć czyjeś bankructwo — przynajmniej w poczuciu pokrzywdzonego, dla 
którego nie staje się waŜna ogromna kwota, na którą naciągnęli go obcy, za to 
brak wsparcia albo niedostateczne wsparcie osoby blisko spokrewnionej, 
zyskuje rangę przyczyny najwaŜniejszej. 

Matce nie pomoŜe znajomość źródła konfliktu, biorącego początek w 
pierwszej czy drugiej klasie podstawówki — zawsze będzie waŜna 
niesprawiedliwość, której doznała jedna strona, a której nie dostrzeŜono i nie 
zapobieŜono na czas. Na przykład, gdy nauczycielka w szkole (w serialu sułtan) 
niesprawiedliwie oceniła jednego z braci lub stale go faworyzowała. Matka nie 
moŜe czerpać nauk z Ŝycia politycznego kraju, nie jest bowiem sułtanem, który 
waŜy zasługi stron dla państwa. Nie moŜe kierować się wskazówkami coachów, 
nawołujących do odrzucenia na bok empatii i współczucia, jako szkodliwych dla 
zdrowia, a nawet karmicznych następstw (jak opisane w odcinku „Współczucie 
cię zabija”). Nie potrafi teŜ waŜyć zasług dla siebie, a kaŜde ustępstwo jednej z 
osób jest dla niej krokiem w dobrą stronę, choć moŜe, a nawet na pewno, 
przynoszące szkodę ustępującemu. Nie niesie teŜ pociechy religia, od wieków 
skupiona na rządzeniu i podporządkowywaniu, a nie rozwiązywaniu konfliktów. 

Matka jako przeciwwagę dla trapiących ją rozterek ma jedno: miłość, 
dawno wyśmianą, nierozsądną, pozbawioną sensu i szkodliwą dla zdrowia i 
przyszłej karmy. Miłość do dzieci, która jest uczuciem zwierzęcym, 
bezsensownym, często szkodliwym. NiemoŜność przejścia obojętnie wobec 
zdarzeń dotyczących osób kość z jej kości, krew z jej krwi — wszak kiedyś były 
i na zawsze zostaną cząstką jej ciała, jak ręka, noga, płuca i Ŝołądek. JeŜeli ktoś 
z dyskutujących na temat współczucia moŜe napisać o cierpieniach swojej 
Ŝyciowej partnerki, Ŝe te cierpienia są objawem jakichś neuroz czy fiksacji i 
wyjściem jest słuchanie po raz tysięczny narzekań bez zaangaŜowania, bowiem 
cyt: „kaŜdy rodzaj cierpienia jest po prostu chorobą. Człowiek wolny, 
szczęśliwy - nie cierpi”. – raczej normalna matka tego tak nie będzie 
postrzegała. Dziecko, gdy nawet dawno przestało być dzieckiem, boli lub tylko 
ćmi, jak wątroba, ząb czy kręgosłup — tyle, Ŝe nie pomoŜe tu Ŝaden ibuprofen. 
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Co więc się z nami stało, Ŝe zaprzeczamy istnieniu sił o wiele potęŜniejszych od 
nas samych lub proponujemy jakieś hocki-klocki dla ich oszukania? 

Dlatego, jako matka, jestem przekonana, Ŝe Ŝaden ze sposobów 
proponowanych przez tzw. duchowość, w podobnych sytuacjach nie sprawdza 
się. Sprowadzają się one do dbania o siebie z pomniejszeniem lub eliminacją 
swoich zaleŜności i związków z bliskimi – a tak nie zawsze się da. Jedynie 
staroŜytni mieli odwagę powiedzieć, iŜ istnieją konflikty nierozwiązywalne z 
zasady i pokazywali je na przykładzie bogów i herosów, jak dzisiaj pokazują je 
w duŜym uproszczeniu tureckie (i zapewne inne) seriale. 

No i czasem astrologia potrafi dotknąć sedna problemu. Chyba Ŝe ucieka 
się do rzeczywistych osób, aktorów, piosenkarzy, polityków i celebrytów, 
zakłamujących swoje Ŝycie w trosce o medialny wizerunek. 

 
komentarze 

1. turecka polityka kulturalna • autor: J. P. 2016-03-31 23:55:38 

Turcy robią serial o Sulejmanie Wspaniałym podczas gdy u nas 
finansowany jest serial o Ferdynandzie Kiepskim. Widać drastyczną róŜnicę w 
politykach kulturalnych państw. 

Ten serial znam tylko z fragmentów. Rzuca się w oczy silna europeizacja 
ubiorów, twarzy, dostosowanie środków wizualnych do celów propagandy 
skierowanej na Zachód, plus oczywiście dla pokrzepienia tureckich serc. 
Chciałbym zobaczyć film polski w którym lokalna ludność nie jest 
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przedstawiona jako zapijaczeni durnie albo jako typki z wrodzonym instynktem 
morderczym. 

2. NiezaleŜnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-01 00:30:05 

NiezaleŜnie od polityki kulturalnej (często mocno irytującej) pozostaje ta 
warstwa, która przebija spod wykalkulowanych zamierzeń. W tym przypadku 
jest to warstwa obyczajowa. Serial przedstawia świat historyczny, niemniej 
zabawne jest, Ŝe w innym tureckim serialu (podobno współczesnym) „Tysiąc i 
jedna noc” kobiety-architekci zatrudnione w holdingu wstają, gdy do ich 
biurowego pokoju wchodzi ktoś z kierownictwa — podobnie jak wstają kobiety 
w haremie. Inna ciekawostka: zarówno kobiety haremowe oraz dzieci całują 
Sulejmana w rękę i przykładają ją do swojego czoła, podobnie robią to synowe 
wobec współczesnego teścia. No i niektórzy męŜczyźni (jak u nas kobiety) nie 
rozstają się z róŜańcem. W ogóle takich ciekawostek obyczajowych jest sporo. 

3. Nierozwiązalne • autor: P. K. 2016-04-01 14:34:31 

Myślę, Ŝe nierozwiązywalne konflikty istnieją tylko przy złej woli 
przynajmniej jednej ze stron. A wtedy, kiedy próby nie przynoszą rezultatu, 
jedyne rozsądne posunięcie to wycofać się. 

4. Z pierwszym zdaniem • autor: Katarzyna Urbanowicz 2016-04-01 
14:49:14 

Z pierwszym zdaniem zgodziłby się sułtan Sulejman. Co do drugiego — za 
jedyne rozsądne posunięcie uznałby ścięcie komuś głowy. Niestety, matka nie 
zgodziłaby się z Ŝadnym ze zdań. 

5. I dlatego • autor: P. K. 2016-04-02 10:00:57 

I właśnie dlatego matka jest kimś mocno niedoskonałym. 

6. „Turcy robi ą serial... • autor: Krabat2016-04-02 11:39:20 

„Turcy robią serial o Sulejmanie Wspaniałym podczas gdy u nas 
finansowany jest serial o Ferdynandzie Kiepskim.” 

Nie jest „finansowany”, tylko prywatna stacja zarabia na nim, inwestując 
własne pieniądze. Nikt nie zabrania kręceniu serialu o... No właśnie, o kim?  

7. Jak sobie przypominam • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-02 
12:12:30 

Swego czasu kręcono u nas seriale historyczne. Na przykład pamiętam 
dobrze „Czarne chmury”. Teraz teŜ kręcimy seriale historyczne ale pakujemy 
weń nieznośną dydaktykę, Ŝe po pierwszym odcinku moŜna sobie je odpuścić. 
W ogóle do naszej historii podchodzimy na kolanach. We „Wspaniałym 
stuleciu” nikt nie ukrywa, Ŝe niszczono się za pomocą trucizny, napadów, 
zabójstw i tak dalej. Serial pokazuje mądrego sułtana ale  i on nie jest świetlistą 
postacią. MoŜna o polskiej historii opowiadać bardzo ciekawie i bez zadęcia - 
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przykładem ksiąŜki ElŜbiety Cherezińskiej o czasach Piastów i pierwszych 
Jagiellonów, świetnie nadają się na serial. Nawet stroje będą podobne, bowiem 
Polacy nosili się takŜe z turecka. 

8. do Krabata • autor: J. P. 2016-04-02 22:48:27 

Zawsze moŜna zrobić kolejny film o dzielnym bolszewiku odpowiedniego 
pochodzenia i o polskich bandytach. Ministerstwo kultury chętnie dopłaci.  

JuŜ powstaje film wyjaśniający dlaczego słusznie Ukraińcy mordowali 
Polaków na Wołyniu. 

9. Oglądanie i ocenianie... • autor: inspe712016-04-03 11:21:14 

Oglądanie i ocenianie seriali zwłaszcza „mydła” to domena kobiet. 
Mydlana opera (ang. soap opera), popularna nazwa seriali telewizyjnych, 
których tematem jest Ŝycie rodzinne. A indyjskie opery mydlane chyba są 
znacznie lepsze i mądrzejsze bo reprezentują o wiele starsza kulturę i 
cywilizację?  

10. Szanowny Panie/Pani Inspe71 • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-
03 11:45:41 

MoŜe powstrzymasz się od komentarzy wyraŜających znane wszystkim 
banały i uprzedzenia, tudzieŜ przepisywania haseł z internetu i zajmiesz się 
poŜyteczniejszą pracą - myśleniem własnym i poszukiwaniem sensownych 
argumentów do dyskusji. Zaręczam, przyda się nie tylko otoczeniu, ale i Tobie 
samemu. 

11. Dziękuj ę Pani za... • autor: inspe712016-04-03 12:28:57 

Dziękuję Pani za mądrą uwagę (jestem pewny Ŝe nie pochodzi z seriali 
tureckich) 

12. Z historii wiemy,... • autor: jonel2016-04-03 20:46:45 

Z historii wiemy, Ŝe Bajazyd został uduszony wraz z 4-ma synami a 
następcą sułtana został Selim Pijak. To takie małe sprostowanie. Niestety moi 
znajomi i ja równieŜ nie dotrwaliśmy do końca serialu. MoŜe dlatego, Ŝe to 
jednak inna kultura i trudno jest zaakceptować „moralność” turecką i zasadę, Ŝe 
cel uświęca środki. Serdecznie pozdrawiam Panią Babcię Ezoteryczną. 

13. jonelu • autor: J. P. 2016-04-03 22:26:56 

Autorkę zainteresowały wątki obyczajowe i socjologiczne, które moŜna 
bez przeszkód wyciągać z kaŜdego utworu bez względu na jego wierność 
oficjalnej propagandzie historycznej, czy wręcz prawdzie historycznej. Dzisiaj 
leciał kolejny odcinek filmu „Bodo”. Załgany (Polacy ani przez sekundę nie 
rozmawiają w nim o polityce, nawet po pijanemu), i wpisujący się w obecny 
„trend”. ZałoŜę się zatem,  Ŝe Hans, który pojechał do Berlina, będzie tam 
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ratował śydów pod koniec serialu. Nie mniej film jest ciekawy, i nadaje się do 
rozwaŜań obyczajowych. 

14. Jonelu • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-03 23:42:00 

Dzięki za sprostowanie, gdzieś przeczytałam takie info i bezmyślnie 
powtórzyłam. Niemniej J. P. ma rację — dla moich rozwaŜań nie ma 
najmniejszego znaczenia kto wygrał, ani kto wydawał się sympatyczniejszy, czy 
kto byłby lepszym władcą. W ogóle teŜ nie ma znaczenia, czy serial był turecki 
czy jakiś inny. Akurat taki mi się trafił, bo poruszył ten właśnie problem, o 
którym pisałam. Właściwie czasami wydaje mi się, Ŝe nasz system ocen 
nakierowany jest na ocenę i porównanie ludzi z uwagi na kilka tylko cech: 
słuszność, uŜyteczność i jakieś drobiazgi. Widać to wówczas, gdy zadajemy 
sobie pytanie, jak np. przy sprawie Trynkiewicza: „jak ta jego matka moŜe 
znieść a nawet bronić takiego syna-zbrodniarza”. Seriale tureckie (inne znam z 
fragmentów) mają to do siebie, Ŝe obyczajowość w nich ukazana nie jest 
pudrowana. Wszędzie są ludzie, którzy uznają, Ŝe cel uświęca środki ale w 
naszej kulturze nie przyznają się do tego. W ogóle do wielu rzeczy się nie 
przyznajemy, a w ślad za tym nie dostrzegamy problemów. 

15. Temat na polski serial • autor: Krabat2016-04-05 09:52:44 

Obecne Ministerstwo Prawdy na pewno chętnie sfinansuje serial o byłym 
PRL-owskim prokuratorze, który przejrzał na oczy, uwierzył w wielkość 
Prezesa i teraz bada spisek buddystów i joginów  chcących osłabić Kościół w 
latach 70-tych. 

16. To całkiem moŜliwe • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-05 10:03:23 

To całkiem moŜliwe. JednakŜe nasi nie znają umiaru i nie wpadnie im do 
głowy zamieścić w tle jakiegoś kompleksu Edypa czy tragedii Medei albo 
Ceres. Wstawią najwyŜej ładną, ale głupią dziewczynę, z którą ongiś prokurator 
ten tego, a na stare lata rozprawia się z buddystami, joginami, i cyklistami 
poniewaŜ kiedyś był hippisem i ruch ten oskarŜa o swoją impotencję. 

17. Blondyni? • autor: W. J. 2016-04-05 11:17:21 

Mnie za to dziwi, Ŝe ci Turcy na zdjęciach tacy blondyni i wyglądają na 
środkowo-europejskich Słowian. CzyŜby taki był ich ideał męskiej urody? 

18. Matki • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-05 11:56:27 

Matki, dziewczyny z haremów były najczęściej Słowiankami, więc 
niebieskie oczy i jasne włosy nie są rzadkością. 

19. do J. P. • autor: jonel2016-04-05 20:28:29 

Pomyliłam kanały i trafiłam na pierwszy odcinek „Bodo”, straszne 
nudziarstwo. Innych odcinków nie oglądałam, nie znam  treści tego arcydzieła 
poniewaŜ nie oglądam TVPis. Zwyczajnie nie nadąŜam za „niuansami” obecnej 
narracji. To jest raczej jakaś rzeczywistość z Marsa. Trzeba przeczekać. 
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21. Portrety • autor: jonel2016-04-05 21:36:24 

Istotnie, portrety sułtanów przedstawiają ludzi ponurych i „złych”. 
Zgadzam się, Ŝe ci piękni aktorzy to jest chwyt propagandowy, Ŝeby oswoić 
widza i pokazać jacy ci Turcy są obecnie juŜ inni i podobni do Europejczyków.  
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24 
Paszcza szeroko otwarta 

 

Jest taka reklama jakiegoś samochodu z adaptacyjnym tempomatem – 
(cokolwiek by to znaczyło), a znaczy zapewne jeszcze jedno ograniczenie 
wolności i odpowiedzialności człowieka, gdzie dwóch panów zachwyca się 
łatwością jazdy w zatłoczonym (rzekomo, bo na filmiku tego nie widać), 
Liverpoolu. Pełni zachwytu panowie cieszą się, (jakby im ktoś w kaszę napluł – 
jak mawiano w moim dzieciństwie, gdy ktoś zaśmiewał się niestosownie głośno 
z głupiego powodu) z tego, Ŝe sami mogą decydować dokąd jadą. Ostatni kadr 
filmiku pokazuje szeroko otwartą paszczę (bo nie sposób tego nazwać ustami) 
kierowcy. 

Ile razy oglądam ten filmik, z lekkiego, podszytego ironią rozbawienia (a 
mam ciągle na myśli ów adaptacyjny tempomat i ich głupią z niego satysfakcję) 
nieoczekiwanie przechodzę do doznania nagłego, niespodziewanego 
przeraŜenia. Znam siebie na tyle, Ŝe wiem, iŜ moje nieuzasadnione lęki często 
wiąŜą się z wdrukowanymi w moją pamięć schematami. Pisałam juŜ kiedyś, w 
nie pamiętam którym odcinku, o pamięci ciała odtwarzającej po 
siedemdziesięciu paru latach stresy dziecka z czasów wojny, (zapewne z okazji 
strzelania w Sylwestra i wskazówek dla właścicieli psów), ale wiem teŜ, Ŝe 
niektóre z tych schematów są po prostu wbudowane ewolucyjnie w nasz 
gatunek. Nazywamy to fobiami. 

Idę więc tropem szeroko rozwartej w głośnym śmiechu szczęki. Widok 
serdecznie śmiejących się ludzi powinien wprawiać nas w dobry nastrój. Skoro 
zaś nie wprawia – widać śmiech nie jest serdeczny. Zbyt szerokie otwarcie ust to 
przedobrzenie, znak fałszu, udawania. Ale ani fałszywy śmiech, ani udawanie 
nie skłania do przeraŜenia. MoŜe najwyŜej zastanawiać i stać się powodem 
ostroŜności. Widać więc, nie jest to problem marnego aktorstwa tego pana, a 
warunków fizycznych – szczególnie wielkiej szczęki pełnej bielutkich (bo 
wybielonych) zębów. Kiedyś wilk przebrany za Babcię odpowiedział na pytanie 
Czerwonego Kapturka, czemu ma taką wielką paszczę i takie białe zęby – „Aby 
cię zjeść” i to był juŜ koniec aktorstwa, a początek szczerości. 

Tropem tym ruszam aby zbadać nieoczekiwany lęk, który mnie ogarniał, 
nawet po kilkakrotnym obejrzeniu tej reklamy. 

Jak zwykle w takich razach, korzystam z pomocy dobrego wujka Google. 
Pomijam kilka pierwszych wyświetleń pochodzących z męskiego forum 
deliberującego nad zaleŜnością szeroko otwartych paszcz od wielkości członka i 
dochodzę do fragmentu będącego cytatem z ksiąŜki Bernarda Werbera 
„Rewolucja mrówek”. 
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„Stara ruda mrówka przyspiesza. Naraz dostrzega na wprost siebie jakiś 
gładki i biały tunel. Nie udaje jej się zidentyfikować obiektu. Wejście jest jednak 
wystarczająco szerokie, by mrówka mogła się przedostać do środka. CóŜ to 
moŜe być? To zbyt duŜe, by być norką szarańczy albo konika polnego. Być moŜe 
jest to schronienie kreta albo pająka? 

PoniewaŜ czułki ma zbyt mocno odgięte do tyłu, nie jest w stanie nic 
wyczuć. Mrówka musi zdać się na wzrok, który pozwała otrzymać dokładny 
obraz tylko z niewielkiej odległości. Teraz — gdy znajduje się juŜ bardzo blisko 
— widzi. Ten biały tunel w Ŝadnym razie nie jest bezpiecznym schronieniem. To 
szeroko otwarta paszcza... węŜa! 

Z tyłu jeŜ, z przodu wąŜ. Ten świat zdecydowanie nie został stworzony dla 
małych samotnych istot.” 

Inny cytat, tym razem z „Koszmarnego Karolka” „Nie cierpię się uczyć”. 

„Tyranozaur był zbyt cięŜki, Ŝeby mógł być bardzo szybki. Zamiast gonić 
swą ofiarę chował się, a potem nagle atakował z szeroko otwartą ogromną 
paszczą. Aaaa!” Przekazujemy więc dzieciom własne instynkty 

Inne teksty ukazują krokodyle, rekiny, węŜe, a takŜe rozmaite drapieŜne 
ryby, szeroko otwierające paszcze w zamiarze poŜarcia zdobyczy. TakŜe smoki 
budziły respekt szeroko otwartą paszczą. I nawet gargulce, toczące wodę, 
będące smoków tych artystycznym odtworzeniem. Nic więc dziwnego, Ŝe 
ludziom od zawsze otwarta paszcza kojarzy się z groźbą. Ciekawe, Ŝe znalazłam 
tylko jeden tekst związany bezpośrednio z innymi niŜ zwierzęta, szeroko 
otwartymi ustami. To cytat ze zbioru wiersza J.U. Niemcewicza: 

„XVII. 

Widać w koło nich larwy tańcujące, 
Trzymając czaszki świeŜo z trupów zdarte; 
Krew ich napojem, krwi potoki wrzące 
Piją, a paszcze szeroko otwarte 
Wołają: „Para niech Ŝyje szczęśliwa !” —. 
MęŜny Alondzo, Helena fałszywa”  

Nic więc dziwnego, Ŝe owe usta z reklamy, zbyt szeroko otwarte, jak na 
mój gust, ze zbytnio wybielonymi, równiutkimi zębami, jak nagrobki na 
cmentarzu, wg słów mojej dentystki, budzą lęk. Zastanawia mnie jednak inna 
rzecz: Jak specjaliści od reklamy (zwłaszcza samochodów, drogiej i angaŜującej 
wiele środków) nie zauwaŜyli tak bardzo zaburzającej ich zamiary wpadki? 
CzyŜbyśmy, jako ludzie, odchodzili od naszych instynktownych wdrukowanych 
lęków? Byłby to bardzo zły objaw. JeŜeli – jak twierdzą wizjonerzy – zbliŜają 
się złe czasy – najlepszym przygotowaniem dla nich jest instynkt. 

Mój nieŜyjący mąŜ zajmował się historią Wołynia, skąd pochodziła jego 
rodzina. Zbierał mnóstwo ksiąŜek, świadectw i przekazów prywatnych, 
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dotyczących mordów na Polakach. Z powodów zbliŜonych do funkcji jego 
sekretarki, pośredniczyłam w wymianie informacji między potomkami rodzin z 
całego świata i do dziś otrzymuję relacje z mordów na Polakach. Wyciągam z 
tego własne wnioski. Kiedyś usiłując oswoić ten horror pisałam opowiadania, 
teraz staram się wyekstrahować informacje, pozwalające ludziom przeŜyć. 
Wiem juŜ na pewno, Ŝe zawsze wiąŜą się z prymitywnym instynktem 
przetrwania. Zawsze w tym były najlepsze dzieci nie słuchające się rodziców. 
Ale dzieci najbiedniejszych rodzin, przyzwyczajone do współŜycia z naturą, 
dające sobie radę w lesie, na polu i z własnym, samotnym strachem. Na ogół 
nieposłuszne i buntownicze. Doświadczone przemocą i cięŜką pracą. Bose, 
głodne i samodzielne. Z silnym instynktem przeŜycia za wszelką cenę. 

Ten instynkt, właściwy biednym społeczeństwom, zatraciliśmy juŜ jakiś 
czas temu. Ten instynkt mają uchodźcy i dlatego tacy jesteśmy (jako 
społeczeństwo) wściekli na nich. Nie rozumiemy tego, co ich napędza, ale 
boimy się tej otwartej paszczy, która moŜe i nas pochłonąć. 

Obrazek ze strony: 

http://www.sadistic.pl/usmiech-vt194297.htm 
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komentarze 

1. uśmiech szympansa • autor: J. P. 2016-04-10 18:37:16 

W reklamach taka zębiasta paszcza oznacza nieokiełznaną, radosną, 
prymitywną dzikość, stąd najczęściej tak się szczerzą w reklamach (śmieją się 
jak głupi do sera, cieszą się jak małpa gwoździem, itp.) ludzie czarnej karnacji 
dla których stan dziki jest jakoby stanem naturalnym.  

W tym konkretnym przypadku twórcy mieli cięŜkie zadanie, by pokazać Ŝe 
urządzenie osłabiające dynamizm jazdy, czyli ′babskie”, nie zabija, a wręcz 
wyzwala w kierowcy prawdziwego samca.  

2. tylko Ŝe • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-10 18:55:41 

tylko Ŝe wybrali niewłaściwego samca 

3. biały lecz dziki • autor: J. P. 2016-04-10 19:14:10 

Musieli dać takiego. Kosztowny pojazd skierowany do wzbogaconych 
japiszonów. Murzyn w takim samochodzie wysyłał by niewłaściwe impulsy do 
podświadomości odbiorcy. Pewnie go ukradł, albo właśnie korzystnie sprzedał 
worek kokainy. Taki „efekt barbarzyńcy” u białego wymagał zamontowania 
zbyt duŜego, źle dopasowanego uzębienia. 

4. znak czasu • autor: L. W. 2016-04-11 00:06:58 

Jesteśmy zalewani reklamami, jak UE uchodźcami! To jeden ze znaków 
czasu, obrazujący na czym większość ludzkości jest skupiona i dokąd zmierza? 
Prawda? 20 lat temu tego po prostu nie było. A co będzie za 20 lat? Mogą 
wprowadzić podatek od luksusu — nie oglądanie reklam! 

5. Strategia MASKOWANIA • autor: joanna_w_tarace2016-04-13 18:11:01 

Babciu Ezoteryczna zgadzam się z Tobą! Moje doświadczenie Ŝyciowe 
potwierdza: szeroko otwarta paszcza, wielki uśmiech lub (w naszych 
uwarunkowaniach kulturowych) wieczny dobry humor zawsze coś 
MASKOWAŁY zarówno w relacjach prywatnych (kompleksy, frustracja, 
depresja), jak i w relacjach zawodowych (eksploatująca praca za niskie 
pieniądze bez perspektyw i szans rozwoju, najczęściej w firmach bez stałych 
klientów). Im bardziej szeroko się uśmiecha akwizytor, tym gorszy produkt chce 
nam wcisnąć! Ku Pamięci! 
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25 

Czy istnieje statystyczna korelacja przeŜywalności babć z 
emisją seriali? 

 

Skończył się turecki tasiemiec „Wspaniałe stulecie”, w dokumentalnym 
filmie jeszcze raz mogliśmy obejrzeć tkaniny, klejnoty, hafty i wystrój pałacu 
sułtana  Sulejmana, a takŜe paradę aktorów i aktorek. Dowiedzieliśmy się, Ŝe 
codziennie pracowało przy filmie kilkudziesięciu operatorów, sporządzono 
tysiące strojów i turbanów i tak dalej. 

Wszystko jednak kiedyś się kończy i przychodzi czas, kiedy naleŜy podjąć 
decyzję: nigdy więcej Ŝadnych seriali (ku czemu się skłaniałam jako ku 
pozbycia się niechcianego zniewolenia — wszak zaczęłam go oglądać ze 
względu na piękne stroje i klejnoty testując podarowany mi nowoczesny 
telewizor, a ugrzęzłam na ponad rok) lub wybór alternatywny — jakiegoś 
nowego serialu. 

W rozmowie zadałam Ŝartobliwe pytanie: Co ja teraz będę oglądać? I sama 
sobie odpowiedziałam: Wolałabym juŜ nie przywiązywać się. 

Podobną decyzję podjęłam wiele lat temu, gdy za PRL wyświetlano 
„Niewolnicę Isaurę”. Oszalałam na punkcie tego serialu, niestety, nie udało mi 
się obejrzeć najwaŜniejszego odcinka, po którym wszystko obróciło się o 180 
stopni. Był jakiś poŜar, piękna dziewczyna utraciła zakochanego w niej 
narzeczonego i raptem przypomniano sobie, Ŝe jest niewolnicą i zaczęto ją 
gnębić. W kolejnym odcinku zniknęła sielanka, wszystko juŜ było inaczej, a ja 
nie wiedziałam dlaczego. Ten brak uzmysłowił mi, Ŝe oglądanie seriali jest 
niewolą i Ŝe ja nie chcę być zniewolona, powinnam więc dla swojego dobra 
seriali unikać. Zresztą moje poświęcenie nie było zbyt wielkie, polskie seriale 
były nieciekawe, nie budziły takich wzruszeń, nie było komórek, których 
dzwonek odzywałby się w najmniej poŜądanym momencie przyprawiając o 
dodatkowe emocje. Pracowałam w nienormowanym czasie, więc nigdy nie 
mogłam być pewna, Ŝe o konkretnej godzinie  będę mogła poświęcić się własnej 
rozrywce czy upodobaniu. 

Kilka lat później, w czasie przymusowego, trzydniowego oczekiwania na 
jakimś zapyziałym lotnisku w dawnym ZSRR, udało mi się obejrzeć właśnie ten 
brakujący odcinek „Niewolnicy Isaury” i był to dar losu, który  zrównowaŜył 
wszystkie niedogodności z brakiem jedzenia, picia i miejsca do spania łącznie. 
Taka potrafi być siła seriali! 

Tak więc gdy skończyło się „Wspaniałe stulecie”, a ja, pewna swojej 
decyzji i silnej woli, nie zamierzałam juŜ nigdy więcej... Ale, ale. W 
międzyczasie stosunkowo łatwo było obejrzeć w internecie róŜne seriale i  z 
tego korzystałam (oglądając np. świetny „Homeland”)  - nie traktowałam jednak 
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filmów tych jako seriale. Poszczególne odcinki nagrywałam sobie i oglądałam 
kiedy chciałam lub jeśli chciałam, nie czułam się więc zniewolona. Teraz juŜ 
jest gorzej, wielu filmów nie da się obejrzeć (przynajmniej bezpłatnie) a i płatne 
platformy, pełne historii kryminalnych i gangsterskich, oferują na ogół nie to, co 
mnie interesuje. 

Odruchowo jednak (siła podświadomych, wypartych pragnień) zaczęłam 
przeglądać program telewizyjny, nie opuszczając stron, które niegdyś pomijałam 
i trafiłam na serial „Outlander”. KsiąŜkę Diany Gabaldon „Obca” i kilka 
grubaśnych tomów jej kontynuacji (pierwszy wydano w r. 1999, ostatni kupiłam 
w tym roku, a więc po 16 latach) , zaś w ubiegłym roku obejrzałam w internecie 
8 odcinków i ku mojemu zmartwieniu platforma udostępniająca serial została 
zlikwidowana. Tymczasem dziś rano na jednej z ignorowanych dotychczas 
stacji, dostępnych na mojej kablówce odkryłam — co za szczęście — odcinek 9. 
A więc znowu szczęście się do mnie uśmiechnęło — pomyślałam. I pewnie 
znowu popadnę w niewolę. Posmutniałam na myśl, Ŝe na starość zatraciłam 
swoją silną wolę i szybko sama przed sobą wytłumaczyłam się: Och, co mi z 
Ŝycia jeszcze pozostało, poza wyszukiwaniem sobie drobnych przyjemności! 

Rozmawiałam o tym z kimś z rodziny i usłyszałam bardzo ciekawy pogląd. 
Oświadczono mi, Ŝe skoro poszczególne odcinki wyświetlane są co tydzień i 
skoro pewnie będzie ich przynajmniej z 10, mam zapewnioną przeŜywalność 
przynajmniej do połowy wakacji. Osoba ta, znająca ludzi i Ŝycie twierdziła, Ŝe 
seriale mają bardzo doniosły wpływ na przeŜywalność babć; kto wie, czy fakt, 
Ŝe starsi męŜczyźni Ŝyją krócej, nie wynika z tego, iŜ nie oglądają namiętnie 
seriali, a więc nie mają przed oczami tej mety, której bezwzględnie muszą 
doczekać. Stąd wywiedziono przekonanie, Ŝe gdyby zbadano statystyczne 
zaleŜności terminów umierania babć z planem emisji odcinków, oglądanych 
przez te babcie seriali, okazałoby się, Ŝe istnieje  wyraźna korelacja między 
nimi. Tasiemcom o trzystu iluś odcinkach naleŜy dać pierwszeństwo przed 
krótszymi serialami, zapewniającymi przeŜywalność zaledwie kilkumiesięczną. 

JeŜeli nawet tak jest, to właśnie odebrane zostały kolejne szanse rzeszom 
biedniejszych emerytek i rencistek w Polsce, nie dysponujących kablówkami — 
Program 1 i 2 TVP przestaje nadawać się do oglądania. Czy zechcą zapewnić 
rzeszom babć równie  fascynujący przegląd pięknych strojów i klejnotów plus 
sugestywne wyjaśnienia tego, co steruje światem, za pośrednictwem innych 
środków niŜ gadające głowy ? 
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komentarze 

1. Guilding Light • autor: Anansi  2016-04-17 15:18:24 
Dla zdrowia trzeba nadrobić http://www.tvp.info/935108/najdluzszy-serial-na-
swiecie-dobiegl-konca 

2.Isaura • autor: P. K. 2016-04-19 20:24:33 
Nie znosiłem Isaury i innych seriali z tą aktorką (chyba najgorszą, jaką w Ŝyciu 
oglądałem). To było dla mnie duŜe cierpienie, Ŝe często oglądano ją w domach, 
w których akurat bywałem. 

3. Moda na sukces • autor: Gioconda2016-04-22 14:11:10 
Mój kolega zawsze powtarzał, Ŝe chce aby „Modę na sukces” kręcili i emitowali 
jak najdłuŜej, bo jego dziadkowie dzięki niemu Ŝyją. 

4. A teraz? • autor: P. K. 2016-04-23 11:12:35 
A teraz, kiedy to nie jest juŜ emitowane, Ŝyją dalej? 

5.Z rozpędu • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-04-23 11:15:42 
Z rozpędu -  aby do jesieni w myśl zasady: „Jeśli starzec przeŜył marzec Ŝyć mu 
wypada aŜ do listopada.” Znajomy , który tak mawiał, przeŜył do 3 listopada. 
Ale nie oglądał seriali. 
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26 
Symulakry czyli portale organiczne 

 

Pewną kobietę zdenerwował mój tekst „Współczucie cię 
zabija” http://www.taraka.pl/wspolczucie_cie_zabija  na tyle, Ŝe napisała do 
mnie: „Pani jest zwykłym portalem organicznym. Widzę panią w otoczeniu 
gadów i hybryd. jest pani tylko marionetką w rękach gadów” 

Zaciekawiła. mnie i owszem. Słyszałam coś niecoś o tym, Ŝe rządzą nami 
gady, ale specjalnie mnie to nie zajmowało, bowiem ten wykwit odjechania był 
juŜ mocno ograny, a jego świetność przeminęła. Ale portale organiczne? Udaję 
się pod wskazany link:https://treborok.wordpress.com/about/portale-organiczne/ 
Ŝeby dowiedzieć się, Ŝe: 

„Portale organiczne to “rasa” ludzi która Ŝyła na Ziemi zanim “my” tu 
“upadliśmy” z 3d sto. Po naszym upadku obie rasy wymieszały się do tego 
stopnia Ŝe w jednej rodzinie mogą Ŝyć przedstawiciele obu ras.” 

Trochę trudno przebrnąć przez ową diagnozę (zwłaszcza jeśli się nie wie, 
co to jest 3d sto) i stwierdzenia typu: „Na początku portale organiczne miały 
funkcje pomostu pomiędzy druga i trzecią gęstością. Wcielały się w te ciała 
“dusze” które zakończyły nauki w drugiej gęstości i potrzebowały nowego 
pojemnika. W tej chwili 4 gęstość uŜywa ich jednak do zbierania energii 
“upadłej rasy”. 

„RóŜnica miedzy tymi dwoma rasami polega na tym Ŝe portale organiczne 
nie posiadają wyŜszych centrów. “Upadla rasa” te ośrodki posiada, ale utraciła 
z nimi połączenie właśnie w wyniku tegoŜ upadku (Co czyni te dwie rasy niemal 
identycznymi).” 

Darowałam więc sobie zagłębianie się w problemy gęstości i pomostów 
między nimi i wstępnie przyjęłam hipotezę, Ŝe są ludzie bez duszy. Inaczej 
symulakry istot ludzkich. W środku są puści. Ludzie – pałuby, jak nazwał je w 
swoim poemacie „Ziemia jałowa” T. S. Eliot. Gadają tylko o jednym: albo sport, 
albo zakupy, albo kosmetyki, albo coś tam innego. J. Tuwim pisał, Ŝe świat 
widzą oddzielnie: 

„I oto idą, zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo. 
A patrząc - widzą wszystko oddzielnie, 
śe dom... Ŝe Stasiek... Ŝe koń... Ŝe drzewo...” 

Jednym słowem stwory człekopodobne, takie, mówiąc językiem 
informatyków, interfejsy białkowe. Stworzenia powołane do obsługi tych, co 
przebywają na wyŜszych poziomach. 
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„Ich zachowanie zmierza do bycia płytkim, egoistycznym, narcystycznym, 
przyziemnym, drapieŜnym i materialistycznym. Czasami te cechy są 
kamuflowane przez polerowaną powierzchowność społeczną, ale wprawne oko 
wychwyci to przebranie. Brakuje w nich indywidualności, niezaleŜnego myślenia 
i są silnie stronniczy w kierunku posiadania mentalności stada. Brakuje im 
zrozumienia dla czegokolwiek poza sferą materialną w pięciu zmysłach, i nie 
mają Ŝadnego interesu w sprawach metafizycznych z wyjątkiem efektownych 
akcesoriów słuŜących zwiększeniu ich społecznego obrazu. Są równieŜ 
całkowicie niezdolni do empatii, sumienia, i dobrowolnego poświęcenia. 
Niemniej jednak, w obecności innych osób potrafią udawać efektowny pokaz 
troski, cierpienia, czy altruizmu dla celów społecznej manipulacji; na przykład 
krokodyle łzy wywołujące współczucie, albo zrobienie czegoś miłego dla drugiej 
osoby wyłącznie w celu wywołania w nich późniejszego poczuciu winy i 
wyłudzenia korzyść.” 

Oczywiście znamy wszyscy takie osoby. Do dziś nie zapomnę pewnej 
pary, która w czasach głębokiego PRL odwiedziła Zjednoczone Emiraty 
Arabskie i na jakimś spotkaniu z entuzjazmem omawiała zawartość tamtejszych 
sklepów. Ich wycieczka przypadłą na moment szczególny – publiczną egzekucję 
kobiety z rodu władców, która przebywając na studiach za granicą, bez 
pozwolenia wyszła za mąŜ i wróciła z męŜem do kraju. Egzekucja, o ile dobrze 
pamiętam, odbyła się przez ścięcie mieczem głów nieszczęsnej parze. Nic więc 
dziwnego, Ŝe interesowała nas reakcja zebranych ludzi oglądających to 
straszliwie średniowieczne widowisko; czy nie było odruchów współczucia, czy 
przyprowadzono dzieci i tak dalej. Usiłowaliśmy dopytać znajomych, którzy 
podobno widzieli to wydarzenie, ale odrzekli tylko, Ŝe nie było to nic 
ciekawego, więc poszli dalej zwiedzać sklepy. Przez chwilę sądziłam nawet, Ŝe 
być moŜe, jako osoby powiązane w taki czy inny sposób politycznie (zwykli 
ludzie raczej w tamtych czasach nie jeździli w te strony ot tak sobie, raczej 
robili to słuŜbowo) celowo unikają odpowiedzi, pytaliśmy więc o zwiedzanie i 
zabytki, rzeczy warte obejrzenia, codzienne obyczaje i odmienności od naszych. 
Niestety, egzotyka takŜe ich nie interesowała. – CóŜ, miasto jak miasto – 
mówili. Ale sklepy! śebyście widzieli, co tam moŜna kupić! 

Niewątpliwie moŜna by ich uznać w tym właśnie momencie za symulakry, 
ale Ŝeby aŜ odmawiać posiadania duszy? 

Nie przejęłam się zbytnio, Ŝe i mnie jej posiadania odmówiono, bowiem 
nie jestem pewna, czy w ogóle ktokolwiek ją posiada, choć rozwaŜania na ten 
temat snułam bodajŜe od piątego roku Ŝycia i nie przestałam snuć do dziś. 

Wracając do tej pary. MoŜna im odmówić posiadania określonej 
wraŜliwości, choć pewnie tylko wybiórczej. Wszak z powodzeniem prowadzili 
własną firmę, mają swój krąg znajomych i przyjaciół, mają dzieci i wnuki i, o ile 
wiem, bardzo je kochają – a to wszystko wymaga jej posiadania. Nie są więc 
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symulakrami zawsze i wszędzie, byli nimi wówczas, w tym kraju, zachłyśnięci 
czarem zagranicznych sklepów. 

Podobnie młodzi ludzie demonstrujący w kościele i na ulicach 
Białegostoku, marszem swym wzbudzający lęk i przywołujący niedobre 
wspomnienia, kojarzące współczesność z ruchami faszystowskimi, bynajmniej 
nie są symulakrami. Oni tylko chwilowo wyłączyli swoją wyobraźnię i za 
chwilę do niej powrócą. Idąc na randkę z dziewczyną, wchodząc w interakcje z 
rodziną, bliskimi i innymi ludźmi spoza tego kręgu, przestaną być częścią tej 
masy ze sztandarami i wpisanym w ruchy rytmem. Ta część  ich osobowości to 
skutek przyjęcia pewnych idei za własne i czegoś, co w ich wnętrzu woła 
o bycie z innymi. Wszystkie ograniczenia naszej współczesności, wpływające 
na to, Ŝe ludzie oddalają się od siebie, nie są w stanie zatrzeć pierwotnego, 
zwierzęcego instynktu bycia ze sobą w stadzie. MoŜliwe, Ŝe realizacja tego 
instynktu chwilowo wyłącza duszę (o ile ona w ogóle istnieje). 

Autorzy i wyznawcy najdziwaczniejszych teorii, tych które kaŜą wierzyć, 
Ŝe rządzą nami gady przybyłe z obcej planety i hybrydy ludzko-gadzie, czy 
powyŜej przedstawionej teorii o portalach organicznych, są znakomitą ilustracją 
działania instynktu bycia ze sobą. Instynktu przemoŜnego, wyłączającego 
myślenie. Odbywa się to w sposób zadziwiająco prosty. Całą ludzką populację 
dzieli się na jakieś grupy i kategorie, wartościuje je, samemu zalicza się do 
kategorii „lepszych” i z tej pozycji gromi innych, uznając ich za wrogów. Jak 
zwierzęta, którym między liśćmi zarośli mignie kawałek cętkowanej tkaniny czy 
byki draŜnione czerwoną płachtą — szybko i bez zastanowienia odnajdują w 
nich nieprzyjaciół na śmierć i Ŝycie. 

Mechanizm ten jest tak doskonale znany od wieków („Dziel i rządź”), Ŝe 
czymś niewiarygodnym wydaje się niedostrzeganie go i pomijanie przy 
formułowaniu rozmaitych teorii. Oczywiście nie bada się ich prawdziwości, bo 
po co? Woła się „Prawda was wyzwoli”, nie przejmując się absolutnie, czy owa 
prawda jest aby na pewno prawdziwa. Bierze się to stąd, Ŝe przemawianie 
hasłami jednoczy tych, którzy hasła te wykrzykują. 

W normalnych warunkach istnieje gdzieś pewna granica moŜliwości 
szerzenia niesprawdzonych prawd albo wręcz kłamstw, ale granica ta została 
niebezpiecznie przesunięta i dalej się przesuwa, gdy odkryto jakie to jest łatwe. 
Skoro najwaŜniejsze osoby w państwie nie przejmują się rzeczywistością i 
odlatują w rejony właściwe literackim fikcjom, dlaczego normalny człowiek ma 
się nią przejmować? W czym jedna teoria spiskowa jest lepsza od drugiej? 
Zwłaszcza Ŝe zazwyczaj rzeczywistość skrzeczy i nie chce się za bardzo o niej 
myśleć. JeŜeli najwaŜniejsze organy państwa mają za nic wyroki sądów, to 
dlaczego ktokolwiek ze zwykłych ludzi ma się przejmować wyrokami ich 
dotyczącymi? Dlaczego ma pójść „siedzieć” za jakiś drobny przekręt, skoro 
minister chroni swoich kumpli wydając polecenia „niezawisłym sądom”? 
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To, Ŝe wolimy rzeczy łatwe i proste od trudnych i skomplikowanych, teŜ 
jest cechą ludzką, wywodzącą się od naszych zwierzęcych przodków. śe 
wolimy dostać za friko 500 zł na dziecko, zamiast na nie cięŜko pracować, jest 
czymś oczywistym. Ale za tę marną kwotę, którą niedługo w wyniku 
rozdawnictwa zje inflacja, sprzedawać się jednej partii? Jeszcze nikt nie Ŝądał 
notarialnego poświadczenia, Ŝe otrzymujący dotację na dzieci będą zachowywać 
się w sposób oczekiwany przez rządzących. To dziwne, wobec panującego 
powszechnie przekonania: „Bierz co twoje i uciekaj w krzaki”. MoŜe istotnie 
jedyną teorią będącą w stanie wyjaśnić to zauroczenie jest przyjęcie do 
wiadomości, iŜ mniejszość z nas to rządzące nami gady, a większość to 
symulakry. 

 
komentarze 

1. Zapomniane słowo na „ch” • autor: W. J. 2016-04-22 12:31:14 

Katarzyno, zanim zaczniemy rozpoznawać w świecie „symulakry”, 
proponuję przypomnieć sobie słowo, które chyba lepiej opisuje zjawisko, a które 
(słowo owo) zapomnieliśmy dbając o Demokrację, Równość, Solidarność i 
Prawa-Człowieka-i-Obywatela. 

Cham. 

To, to słowo. Czytałem do poduszki ksiąŜeczkę Jana Gondowicza o Jerzym 
Dudzie-Graczu. Tam taki cytat: 

„Ślub” [Gombrowicza] wprowadza więc podstawy dramaturgii chamstwa, 
której główna zasada głosi, Ŝe dotkniecie przez chama to coś na kształt 
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mnoŜenia przez zero. Największa bodaj liczba, pomnoŜona przez zero, daje 
zero, toteŜ w obecności chama piękno zamienia się w kicz, dobro - w słabość, 
praca - w parodię, zamoŜność - w nuworyszostwo, technika - w tandetę, 
patriotyzm - w szowinizm, a poboŜność - w dewocję. 

Jedno słowo bym w tym zmienił: praca zamienia się w fuchę. 

2. rzucenie nazwą nie wystarcza • autor: J. P. 2016-04-23 20:42:15 

Tak, jednak zdefiniowanie chama wcale nie jest tak łatwe jak to się w 
pierwszej chwili wydaje. 

3. Tak, ale • autor: P. K. 2016-04-28 20:44:16 

Wbrew utartym stereotypom człowiek naprawdę mądry nie da się chamowi 
sprowadzić do swojego poziomu. Jeśli się da, to znaczy, Ŝe tej jego mądrości 
jeszcze wiele brakuje. 

4. Fascynuje mnie wybiórczość • autor: manna 2016-04-30 13:08:19 

z jaką osoba, o której Pani pisze przeczytała Pani tekst. MoŜe przeczytała 
tylko to, co  było wyboldowane?:)), a niekoniecznie stanowiło wyraz Pani 
przekonań? W kaŜdym razie chętnie Panią zapewnię, Ŝe nawet jeśli nie ma Pani 
duszy (choć ja akurat przyzwyczaiłam się do myśli, Ŝe cos takiego istnieje), to - 
z mojej perspektywy - z pewnością nie naleŜy Pani do tych osób, które dom, 
Staśka, konia i drzewo widzą osobno. Raczej przeciwnie. No i tak trzymać:)) 

5. Symulakry demony? • autor: W. J. 2016-05-08 20:12:41 

Kiedy się słyszy słowo „symulakry” to aŜ się prosi, Ŝeby uznać, Ŝe to jakiś 
gatunek złośliwych demonów. Bo: 

A) słowo brzmi aŜ nadto zgrzytliwie, 

B) z niczym przyjemnym ani po polsku ani w znańszych językach się 
nie kojarzy, 

C) a jeśli z czymś, to z symulowaniem, czyli z oszustwem, 

D) słowo to widzi się (napisane) w liczbie mnogiej, tak jakby nie miało 
pojedynczej, a jeśli chcieć urobić mu liczbę pojedynczą, to właściwie nie 
wiadomo jak: „symulakier”?, „symulakra”? -- A to jest cecha 
charakterystyczna przecieŜ demonów, Ŝe są bytami mnogimi; nie darmo 
któryś z nich mówił: „na imię mi Legion”. (Ja wiem, Ŝe l.poj. jest jeszcze 
dziwniejsza: „symulakrum”. ) 

6. Symulakry • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-05-08 20:42:30 

Nie ja ten termin wymyśliłam, tylko francuski filozof Jean Baudrillard. 
Wikipedia podaje, Ŝe l. poj. to „symulakr”, choć ja bym przysięgła, Ŝe jest 
rodzaju Ŝeńskiego. Chętnie bym zwymyślała kogoś: „Ty symulakro jedna!”. A 
moŜe to tylko wina tłumaczy? W kaŜdym razie ma się kojarzyć negatywnie jako 
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taka imitacja czegoś. Oczywiście filozofowie uŜywają takich wyrazów znacznie 
subtelniej niŜ nawiedzeni zwolennicy teorii o portalach organicznych, ale trzeba 
by znać język francuski, Ŝeby termin ten dobrze przetłumaczyć. ChociaŜ 
chciałam zauwaŜyć iŜ wyraz „szlafrok” jest obrzydliwy w swoim brzmieniu, o 
wiele ładniejsza „podomka” nie przyjęła się w ogóle, to jednak z uporem 
maniaka sprzedaje się ciasta pod nazwą „Jabłka w szlafrokach”, a jeszcze 
niedawno, za PRL bilanse miały przyklejone tzw. „szlafroczki”, które po 
sprawdzeniu i uzgodnieniach odczepiano od arkuszy podstawowych. 
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27 
Usypiający umysł 

 

W miarę kroków wykonywanych przez starych ludzi w kierunku tego, co 
nieuniknione, ich umysł przysypia. Ludzie z pełnymi objawami, u których tak 
się dzieje, otrzymują od losu dar nie do przecenienia, zwłaszcza, gdy ich rozum i 
osobowość zasną w harmonii razem z ciałem. Kiedyś. Wcześniej czy później, 
ale KIEDYŚ. Do tego czasu jednak mogą pochylić się nad kaŜdym kwiatkiem, 
listkiem i robaczkiem. Przysypiając. 

Są jednak nieszczęśnicy, którzy czepiają się Ŝycia jak rzep psiego ogona, 
nie zmierzając w kierunku nieuniknionego łagodnie i stopniowo, za to burząc się 
i walcząc pazurami i zębami. Znałam kiedyś osobę, mocno juŜ posuniętą w 
starczej demencji, która w lęku przed śmiercią niejako „otrzeźwiała”; zrobiła się 
z powrotem rozumną, umiejętnie kalkulującą; wróciła jej pamięć i świadomość 
sytuacji — i po co jej to było? Po to, by od nowa walczyć z losem? 

Trzeba było widzieć jej rozbiegane oczy, jej cierpienie, nie tyle fizyczne ile 
duchowe, emocjonalne i mentalne; jej ręce poszukujące wokół siebie oparcia, 
którego nie mogła odnaleźć w fizyczności. Straszliwy widok! 

Niestety, byłam kilka razy wśród umierających i nigdy nie mogłam udzielić 
im wystarczającego wsparcia (właściwie jakie wsparcie jest wystarczające?) 
poza zwykłą pomocą: podaniem niepotrzebnej wody, poklepaniem po ręce 
(krótkim, z szybkim wycofaniem się, jakby groziło nam zaraŜenie się). Wobec 
śmierci jesteśmy pełni lęku i niestety, jedynym lekarstwem jest otępienie, 
wcześniejsze, rozłoŜone w czasie usypianie umysłu przebiegające tak, Ŝeby u 
kresu nie chciał się juŜ obudzić. 

Do czego zmierzam? Jeszcze nie wybieram się poza swój kres, choć raczej 
z moŜliwością jestem pogodzona. Obserwując siebie martwię się niekiedy, Ŝe 
moje uczucia, od lat pozostające w uśpieniu, budzą się czasem, skaczą jak 
młode szczeniaki, bezsensownie i nieadekwatnie do sytuacji i wówczas bardzo, 
bardzo się boję. Zdarza się jednak, Ŝe mój umysł przysypia i powitałabym to 
przysypianie z nadzieją i radością, gdyby nie to, iŜ jeszcze Ŝyję na tym świecie i 
muszę zmagać się z rozmaitymi Ŝyciowymi przeszkodami (np. biurokracją, 
perspektywą remontu i tak dalej). Nikt nie chroni mnie przed sprawami, z 
którymi mój, przysypiający czasem umysł, wolałby nie mieć nic do czynienia. 

Kiedy jednak przebrnę przez pułapki, jakie zastawia na mnie owe 
przysypianie wobec wyzwań codzienności, jestem głupio szczęśliwa (choć nie 
powinnam). 

A oto przykład. Miałam do załatwienia telefonicznie trzy bardzo uciąŜliwe 
sprawy. Pierwsza z nich wynikała z tego, Ŝe nie bardzo wiedziałam jakich uŜyć 
argumentów, jak przedstawić swoją sprawę i spowodować Ŝeby rozmówca 
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zechciał mi pomóc. Nienawidzę rozmawiać przez telefon o sprawach waŜnych i 
nigdy nie musiałam. Zawsze starałam się w takich wypadkach o kontakt 
osobisty. W dodatku miałam omówić sprawy, na których raczej się nie znam, 
przedstawić je tak, Ŝebym nie wyszła na idiotkę i skłonić rozmówcę, Ŝeby mi 
pomógł bez Ŝadnych obietnic z mojej strony. Nigdy zresztą nie dałam w Ŝyciu 
łapówki i nie wiedziałabym jak to zrobić, Ŝeby nie spalić się ze wstydu i nie 
zamierzałam odstąpić od swoich zasad. A rozmowa (o czym uprzedzała mnie 
centrala) była nagrywana, Pamiętam te „rozmowa jest kontrolowana” w 
słuchawce telefonu za czasów stanu wojennego i swoje niemiłe uczucia, choć 
nie do końca wierzyłam, Ŝe komuś chce się odsłuchiwać te wszelkie 
telefoniczne pleple dla wyłowienia oczekiwanego sensu. Czasami jednak 
zdarzało się (mnie takŜe), Ŝe ktoś odzywał się komentując słowa przed chwilą 
wypowiedziane, dostępne zda się dwojgu osób i było to bardzo stresujące, 
zwłaszcza jeśli i tak, jak zwykle w tamtych czasach, nie mówiono dosłownie, 
tylko operowano aluzjami. To był wręcz nawyk – nawet działał wtedy, gdy 
omawiano sprawy zgoła prywatne. 

Tym razem nie mogłam mówić aluzjami, rzecz szła o całkiem konkretne 
fakty, umowy, terminy, zakresy i tak dalej. O rozwiązanie łamigłówki, którą 
ktoś przede mną postawił. 

Podchodziłam do rozmowy kilkakrotnie i nie udawało mi się uzyskać 
połączenia. Gdy wreszcie po dwóch dniach uporczywego wydzwaniania, 
złapałam delikwenta, rozmowa okazała się prosta i przyjemna, a rozmówca 
sympatyczny i chętny do pomocy. Prosił o dwa dni na załatwienie sprawy, ale 
oddzwonił po godzinie, Ŝe juŜ sprawę załatwił. 

Uszczęśliwiona poszłam za ciosem i zadzwoniłam w drugiej, całkiem 
odmiennej sprawie. Poprzedniego wieczora miałam zadzwonić, ale zasnęłam ni 
stąd ni zowąd i obudziłam się, gdy było juŜ za późno na wydzwanianie do ludzi, 
którzy chodzą raczej wcześnie spać. Zastanie ich w domu przed południem 
oznaczało dobry omen i jako taki je potraktowałam, choć tu sukces sprawy nie 
był jeszcze przesądzony. 

Te dwie rozmowy wytrąciły mnie z przysypiania umysłu i natychmiast 
pojawiły się kolejne sprawy, które trzeba było przemyśleć, opracować strategię 
postępowania, podjąć decyzje, przeprowadzić niezbyt miłą korespondencję i tak 
dalej. Pojawiły się inne osoby usiłujące coś ode mnie uzyskać i z uporem 
forsujące rozwiązania kolidujące z innymi rozwiązaniami, znanymi im 
wcześniej, ale kontestowanymi. No i wyzwania intelektualne, jakby tamtego 
wszystkiego było za mało. Jednym zdaniem usypiający juŜ umysł został 
wybudzony moimi działaniami i przywołany do dalszej aktywności przez 
tkwiące w załomkach czasu bakterie zerojedynkowych rozwiązań, które  ruszyły 
w ekspansji na osłabiony wcześniejszym uśpieniem organizm. Potrzebne było 
remedium, które naleŜało znaleźć i zsyntetyzować, a wcześniej przypomnieć 
sobie reguły poszukiwania leków. 



 163

Pojawiło się więc niebezpieczeństwo wyskoczenia z kolein naturalnego 
zamierania człowieka i perspektywy spokojnego odchodzenia wśród zapachu 
niegdysiejszych kwiatów, kontemplacji bzyczenia owadów nad szczypiorkiem i 
miętą rosnącymi na balkonie, przywoływania wspomnień i obserwacji Ŝółtych 
tulipanów w wazonie, które zamiast więdnąć, powoli usychają, ale podczas tego 
usychania rosną w górę. Dziwne te tulipany, jak i dziwne są koleje moich 
interakcji z ich ofiarodawcą – kwiaty zapisu niezrozumienia, podsumowań i 
pogodzenia się z popełnionymi błędami, zapis naszego odchodzenia. I nasze 
obietnice. śebyśmy wiedzieli. 

Lęk i niechęć  w stosunku do czekającego mnie chaosu wchłaniają jak 
gąbka owe zerojedynkowe bakterie, sycą  i wzmacniają nimi siebie i swoich 
pobratymców, ściąganych niczym dodatkowe najemne wojska. A tak 
przyjemnie byłoby zasnąć... 

Czy następnym etapem będzie konieczność obrony wszystkich 
posiadanych przydasiów, całego oprzyrządowania swojego świata, gdzie kaŜda 
rzecz moŜe być zaŜądana w kaŜdej chwili dla dania czemuś świadectwa? Albo 
kolejne pogodzenie się z tym, Ŝe wylądują w białym kontenerze i wrócą do mnie 
na Święty Nigdy? 

 
komentarze 

1. zasypianie • autor: J. P. 2016-05-10 20:32:56 

Mam podobne odczucia co do zasypiania umysłu. JuŜ potrafię wytrzymać 
na ławce dworcowej  czy na krześle w poczekalni ponad godzinę patrząc przed 
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siebie i o niczym nie myśląc. Dziesięć lat temu byłoby to dla mnie nie 
wykonalne. 
Niektóre zawody wymagają takiej sztuki. choćby Ŝołnierz na warcie, ochroniarz, 
czy portier. 

2. ZAPYTANIE • autor: eiahkarolv2016-05-10 23:39:57 

DLACZEGO  NIE  UKAZAŁ  SIĘ  MÓJ  NAPISANY  I  WYSŁANY  
KOMENTARZ ????????????  Karolnumerolog 

3. komentarz do zapytania • autor: eiahkarolv2016-05-10 23:42:35 

CO  CIEKAWE - POWYśSZE  ZAPYTANIE  UKAZAŁO  SIĘ  
NATYCHMIAST ??????????????  Karolnumerolog 

2. uśpić umysl ? • autor: Kalina2016-05-11 14:46:44 

Dałaś mi do myślenia z tym usypianiem umysłu, oj dałaś. Trochę mnie 
zaskoczyła taka synchroniczność, bo nie dalej jak dwa dni wcześniej zanim 
przeczytałam Twój tekst, zdarzyło mi się po praz pierwszy w Ŝyciu, Ŝe 
zasypiając pomyślałam: usnąć tak i się juŜ nie obudzić, to byłaby dobra śmierć 
bez cierpień. PrzeŜyłam juŜ trochę, moŜe wystarczy? Zaraz jednak potem 
pomyślałam — no, nie jest jeszcze tak źle, moŜe czeka mnie jeszcze cos 
ciekawego do przeŜycia? Po raz pierwszy mi się zdarzyło całkiem świadomie 
powiedzieć (chociaŜ w swoim własnym umyśle tylko) bardzo powaŜnie, Ŝe tak 
usnąć w śnie, to byłaby dobra śmierć, choćby i teraz. Wcześniej rozpowiadałam 
wszem i wobec, Ŝe tak umrę właśnie, jak moja babcia, cicho i spokojnie we śnie. 
Była chyba pogodzona ze śmiercią, nie miała juŜ Ŝadnych celów, nie widziała 
sensu samotnego trwania. — dziadek umarł 11 lat wcześniej. Nawet nie była 
specjalnie chora. Powtarzała tylko, Ŝe Ŝycie ją znudziło i chciałaby umrzeć, aŜ 
któregoś dnia okazało się, pomimo, Ŝe nie była wcześniej chora, Ŝe ma zapalenie 
płuc i lekarze nie mogli spędzić gorączki, która ciągle nawracała, aŜ tak usnęła 
którejś nocy i juŜ się nie obudziła. Podobno przyczyną była właśnie ta wysoka 
temperatura. Jednak juz duŜo wcześniej ciągle powtarzała o zniechęceniu wobec 
Ŝycia. Coraz więcej spała. Moim zdaniem Ŝyła w takim właśnie odrętwieniu. 
MoŜe właśnie usypiała w ten sposób swój umysł i ciało ? Zastanawiałam się 
właśnie nad tym, kiedy człowiek podejmuje, świadomie lub nie, kiedy poddaje 
się procesowi „usypiania” umysłu, bo wiadomo, Ŝe jego trzeba przekonać zanim 
zareaguje ciało. Czy warto to robić i dlaczego ? MoŜe wielu ludzi Ŝyje nadzieją, 
Ŝe coś się w ich Ŝyciu nagle zmieni, Ŝe odnajdą jakiś cel, sens? Podobno 
nadzieja umiera ostatnia i dlatego tak trudno się zdecydować na „odpowiedni” 
moment :..na samodzielną i bezbolesną eutanazję? Kiedyś teŜ myślałam, Ŝeby 
nauczyć się techniki wstrzymywania oddechu tak długo, aŜ ustanie praca 
mózgu. Tak ćwiczą jogini, chociaŜ oni to robią w innym podobno celu, Ŝeby 
wędrować gdzieś tam w innych wymiarach, albo dotrzeć do innego świata. 
Często znajdowali ich ciała po kilku miesiącach, w pozycji lotosu siedzących. 
Ponoć gdzieś tam ich Świadomość dotarła, ponoć, albo utknęła, albo po prostu 



 165

ciało umarło z powodu braku tlenu, a krąŜą o tym niesamowite opowieści, aŜ 
stały się mitami ;). MoŜe to dobry sposób na własnoręczną na eutanazję jednak. 
A moŜe trzeba uśpić umysł, zamęczyć go odrętwieniem? No, niećwiczony 
mięsień zanika, 

3. cd .uśpić umysl ? • autor: Kalina2016-05-11 14:48:56 

No, niećwiczony mięsień zanika, tak jak nieuŜywany mózg zamiera. Tylko, 
Ŝe perspektywa Ŝycia w takim odrętwieniu, zanim ciało teŜ skapituluje, to 
niezbyt atrakcyjna perspektywa Ŝycia usychającej rośliny, Ŝycie w odrętwieniu 
nie wiadomo jak długo ...zanim uśpisz ten umysł całkowicie...i to mnie trochę 
przeraŜa :(MoŜe jak zacznę częściej myśleć przed snem i w ciągu dnia o takiej 
śmierci jak moja babcia, to moŜe się zrealizować ? Trzeba jeszcze powtarzać 
ciągle, jak mantrę! (moŜe z tymi mantrami to prawda, a jeśli tak, to moŜe 
odwrotnie mantrować, tylko właśnie, czy warto, jeśli ciało nie daje rady juŜ?)  
tak myślę — nie chcę Ŝyć, mam dość, nie chce juŜ wstać, chce usnąć , mam 
dosyć tego Ŝycia itp. ;) Zastanowię się kiedy wkroczyć na taką ścieŜkę...na razie 
ciągle jeszcze mam nadzieję na ciekawe Ŝycie. MoŜe to złudne, moŜe ;) A moŜe 
starzy (i nie tylko)  ludzie tak mantrują właśnie, jak wyŜej napisałam, nie widząc 
juŜ szans dla siebie i umierają zbyt wcześnie, a inni mający jakieś zadania, cele 
przyjemne ciągle mantrują odwrotnie i długo Ŝyją ? No, pomijam oczywiście 
fakt niezamierzonych okoliczności, wypadków i innych niezaleŜnych  od nas 
czynników. No, tak mi przyszło na koniec tego rozwaŜania. Tak, teraz juŜ chyba 
będę wiedziała , co robić, gdy zdecyduję się na „ten moment” i mam nadzieję, 
Ŝe zadziała. 

4. Czy w wieku • autor: R. Z. 2016-05-12 08:08:01 

75 lat nie moŜna juŜ w ogóle cieszyć się Ŝyciem? Pytam, bo znam dwie 
takie osoby, które to potrafią - pracują w ogrodzie, cieszą się zjeŜdŜającą się 
rodziną, remontują dom, cieszą się sobą wzajem (są małŜeństwem), interesują 
się polityką, czytają. Bardzo zwyczajne i bardzo interesujące Ŝycie. Patrzę na to 
z radością i podziwem. Oczywiście, moŜna to wytłumaczyć biologią: instynkt 
Ŝycia czy coś takiego. Ale to chyba nie wystarczy. 

5. Sądzę • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-05-12 08:31:14 

Sądzę, Ŝe radość z Ŝycia nie zaleŜy od wieku, bardziej powiązana jest ze 
stanem zdrowia. Cierpienie gasi poszukiwanie w Ŝyciu interesujących rzeczy, 
bowiem cały świat zaczyna koncentrować się na odczuwanym bólu. Nawet 
chwilowa ulga w bólu przywołuje chęć Ŝycia. Stąd mój zarzut pod adresem 
systemu zdrowotnego — w Polsce lekcewaŜy się ból z powodów 
biurokratycznych. Ba, próby poprawy dobrostanu podejmowane na własną rękę 
traktuje się jako przestępstwo. 
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6. Lęk? • autor: P. K. 2016-05-12 12:21:11 

Wobec śmierci jesteśmy pełni lęku i niestety, jedynym lekarstwem jest 
otępienie, 

Ja nie jestem pełen lęku wobec śmierci (moŜe dlatego, Ŝe czułem juŜ jej 
oddech, oj, czułem) i moi dziadkowie chyba teŜ nie byli. Otępienie jest 
lekarstwem dla tych, którzy w Ŝaden sposób nie chcą tego lęku w sobie 
przezwycięŜyć, przepracować, oswoić czy jakkolwiek to nazwiemy. 
Lekarstwem jest świadomość - ogólnie rzecz biorąc tego, Ŝe śmierć jest tylko 
pewnym przejściem, niczym więcej, w Ŝadnym wypadku nie jest końcem nas. 

A drugie lekarstwo chyba miała moja babcia. Ona do końca prowadziła 
intensywne Ŝycie, udzielała się w wielu miejscach, a na uwagi, Ŝe moŜe by 
trochę złagodziła, odpowiadała, Ŝe co ona ma czekać aŜ umrze? I odeszła 
szybko i prawie bezboleśnie wtedy, kiedy jej stan zdrowia pogarszał się 
wyraźnie i juŜ niedługo by tak mogła. 

Nawiasem mówiąc moja babcia juŜ kilkanaście lat przed śmiercią 
powtarzała, Ŝe juŜ nie potrzebuje dalej Ŝyć i moŜe umierać. I Ŝyła tak mówiąc 
dobrych 15 lat, jak nie więcej. 

7. uśpić umysł??? a moŜe przepracować strach? • autor: M. 2016-05-12 
21:19:36 

No, taaak... to i na umieranie znajdujemy bardzo mądre porady? Nic się nie 
da uśpić — pracowałam swego czasu na kardiochirurgii, gdzie wierzcie mi 
umieralność była wielka. fatalne określenie- umieralność. Zwykle przed 
odejściem , nawet długo nieświadomi na moment odzyskiwali przytomność, 
rozglądali się, mówili do rzeczy. Moment, mgnienie — z pełna świadomością i 
za chwilę koniec. Nie lubiłam wracać z urlopu, bo ZAWSZE słyszałam: no, 
Kowalski czekał z umieraniem na twój powrót i dziś spokojnie odszedł. Zawsze 
jakiś, Kowalski, Kowalska czekali...KaŜdy się boi UMIERANIA a nie śmierci 
jako takiej i co tu uśpić? Zgadzam się jak zwykle z Panią Kasią — tyle, iŜ 
NIGDY nie widziano w słuŜbie zdrowia człowieka z bólem, a przypadek 
chorobowy. I nie z powodów biurokratycznych. Uczono biały personel 
psychologii, technik zabiegów róŜnych. Bo zmiana pościeli, opatrunku, 
odwracania staruszki, by nie wyła z bólu TO WŁAŚNIE TECHNIKA PRACY. 
A kogo to obchodzi??? Obecnie studenci medycyny nie mają juŜ socjologii, 
zielarstwa, praktyk pielęgniarskich. ZniŜać się do poprawienia poduszki 
choremu? to kiedyś lekarze tak się nie szanowali. Dawno wstecz złamałam 
nogę, a Ŝe jestem dość wysoka okropnie borykałam się o kulach. Pomagały mi z 
milionami schodów jakieś staruszki o ironio, nie wyglądały na radosne. Były 
zwyczajnie ludzkie. Chcemy umierać w towarzystwie — jesteśmy stadni do 
końca. I rzecz nie w otępianiu, a współŜyciu w stadzie tak, by ktoś trzymał za 
rękę i gadał coś, nawet obcy homo sapiens.  
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28 
NieuwaŜność 

 

Obecnie w duchowości wyróŜnia się pewien prąd polegający na tym, Ŝe 
naleŜy ćwiczyć i praktykować uwaŜność (mindfulness). Uwagę naleŜy 
poświęcać wszystkiemu dookoła: ptaszkom, kwiatkom, przyrodzie i osobnikom 
rodzaju ludzkiego, jeśli na to zasługują, ale nie oceniając ich.  Kilka zasad 
uwaŜności mówi m.in. o świadomym oddychaniu, skupieniu uwagi w danej 
chwili na jednej rzeczy, zauwaŜaniu myśli i emocji, przestawieniu się z trybu 
działania na tryb bycia. 

PoniŜej obrazek ze strony: http://www.karuna.com.pl/wp-
content/uploads/2012/04/uwa%C5%BCno%C5%9B%C4%87.jpg 

 

Jednocześnie poniewaŜ nieznajomość prawa nie zabezpiecza przed 
odpowiedzialnością, naleŜy praktykować uwaŜność rozumianą realistycznie, 
odmiennie od tej w praktyce duchowej, takŜe w innych sferach Ŝycia. UwaŜnie 
przechodzić przez jezdnię, spoglądając najpierw w lewo, potem w prawo (albo 
odwrotnie, nie wiem, ja tam patrzę kilkakrotnie tu i tam i nie pamiętam od 
jakiego spojrzenia zaczynam, trudno uwaŜać na samochody i jednocześnie 
pilnować kolejności spojrzeń).  

UwaŜnie trzeba spacerować, nawet po chodnikach, bo moŜe najechać na 
ciebie jakiś wściekły rowerzysta; uwaŜnie trzeba chodzić nawet po leśnych 
dróŜkach - zawsze moŜe czyhać na ciebie w krzakach jakiś rozpędzony quad. 
UwaŜać trzeba na nieznajomych, dzwoniących do drzwi, młodzieńców 
udających wnuczków, wyłudzaczy podpisów, uwaŜnie nie otwierać maili z 
informacją o zablokowaniu konta i nie zezwalać na skanowanie dowodu 
osobistego. To ostatnie zagroŜenie czyha nawet na ciebie w bankach. Ostatnio w 
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WBK, gdzie składałam wzór podpisu, zaŜądano ode mnie zeskanowania mojego 
dowodu osobistego, ale poniewaŜ nad głową miałam ekran wyświetlający 
rozmaite autoprezentacje banku, jak udział w programie 500+ ,  jakieś info o 
współpracy z Maciejem Samcikiem przestrzegającym niedawno na łamach 
Gazety Wyborczej przed zezwalaniem na skanowanie dowodów osobistych, 
moja uwaŜność przywołała tamten artykuł i oczywiście odmówiłam.  

Pani w banku była oburzona i nakazała mi napisać oświadczenie o nie 
zezwoleniu na skanowanie dowodu. Ja zaoferowałam jej moŜliwość zrobienia 
fotografii swojego dowodu, ale procedury banku tego nie przewidziały, więc 
nawet jej skądinąd rozsądny argument, iŜ nie mając w aktach podobizny mojego 
dowodu mogą wypłacić komuś z podrobionym dowodem i cudzą fotografią nie 
mógł zostać zaspokojony. Moja uwaŜność podpowiedziała mi, Ŝe fotografia 
dowodu zabezpieczyłaby ten argument, ale trudno wymagać od urzędników, 
Ŝeby myśleli samodzielnie. 

Nie zdziwi więc Was zapewne ostatni mój bunt przeciwko uwaŜności. 
Skoro muszę uwaŜać w bankach , na ulicach a nawet we własnym domu 
(wczoraj nóŜ mi się omsknął i zamiast w mięsko trafił w palec) to uwaŜanie 
jeszcze na ptaszki, kwiatki i stworzonka moŜna uprawiać wyłącznie na FB, 
poniewaŜ siedzę wówczas wygodnie na krześle i jedynie trzęsienie ziemi, nie 
występujące na ogół w Polsce, mogłoby mi zaszkodzić. 

Precz wiec z uwaŜnością! To nieuwaŜność jest darem niebios i naleŜy ją 
traktować jako przerywnik w wojnie ze światem, odpoczynek wojownika od 
stresów. Instynktownie wiedziała to Scarlett propagując zasadę „pomyślę o tym 
jutro”. 

Ostatnio miałam taki dzień. Rano seria bolesnych zastrzyków mających 
blokować ból, rosnąca gorączka jako efekt uboczny, niegroźny, gdy moŜna ją 
przespać, wizyta w banku poprzedzona odwiedzinami kilku nieistniejących 
punktów bankowych, istniejących jednak jak najbardziej na bankowej stronie 
internetowej, wieczorem waŜne ustalenia i rozstrzygnięcia zwieńczone paroma 
drinkami  i na koniec miła telefoniczna rozmowa, w czasie której plątał mi się 
język. Jednak czułam się wspaniale - wszystkie trudne sprawy (chwilowo) były 
juŜ poza mną, byłam we własnym domu i mogłam być nieuwaŜna. 

Dopiero ranek przyniósł bolesny powrót do uwaŜności. Wstyd mi było za 
to, Ŝe plątał mi się język w czasie rozmowy z kimś, czyje zdanie o mnie jest dla 
mnie waŜne i kto prawdopodobnie przejawiał większą uwaŜność ode mnie, a 
odpaliwszy komputer, musiałam uwaŜnie i ze zrozumieniem przeczytać waŜną 
korespondencję mailową prawnika banku z prawnikami mojej strony, zapoznać 
się z czymś, co jest nazywane jakąś „chmurą”, utworzyć moją własną, 
jednorazową „chmurkę” i umieścić tam kilkadziesiąt stron kosztorysu, 
spakowanego dla zmniejszenia objętości plików, zwalczenie ograniczenia 
polegającego na nie umieszczaniu w chmurach spakowanych plików, robienie 
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jakichś podstawowych porządków w bałaganie ogarniającym coraz bardziej 
moje mieszkanie i jako zwieńczenie poranka bezskuteczne poszukiwanie 
zakrętek do słoików (prawdopodobnie przez kogoś wyniesionych do śmieci). 

Moja chwila nieuwaŜności kosztowała mnie sporo, przede wszystkim 
wstydu. Klęłam więc jak szewc, gdy pomyślałam o niej, obiecując sobie: nigdy 
więcej. Jako Uranik miałam sobie za złe cały ten brak praktycznej uwaŜności, a 
jako była praktykująca niegdyś katoliczka zostałam podwójnie ukarana - 
wyrzutami sumienia i utratą kompletu nakrętek do słoików tudzieŜ gumek i 
spręŜynek do wecków. 

Praktykować uwaŜność i jednocześnie doznawać satysfakcji moŜna chyba 
tylko wówczas, gdy jest się buddyjskim mnichem albo w jakiejś leśnej głuszy 
(uwaŜając zresztą od czasu do czasu na quady, gryzące bąki, sidła zastawiane 
przez miejscowych na zwierzynę oraz wykroty). Poza tym chyba trzeba się w 
tamtejszej religii urodzić i nie mieć w horoskopie silnego Urana. 

Dla mnie poŜądanym ideałem zawsze zostanie moŜliwość nieuwaŜności. 

komentarze 

1. nie uczyli inaczej • autor: P. K. 2016-06-09 21:48:31 

Z tą uwaŜnością to mnie uczono inaczej. NaleŜy być świadomym, między 
innymi tego, co się wokół dzieje. Ale z umiejętnością oddzielania rzeczy 
istotnych od nieistotnych. A juŜ na pewno nie trzeba cały czas uwaŜać, Ŝeby nie 
spotkało nas coś złego. Odwrotnie - naleŜy ugruntować w sobie poczucie 
bezpieczeństwa i zostawić to naszym Opiekunom (moŜna przyjąć, Ŝe Aniołowi 
StróŜowi) i być otwartym na Ich opiekę i prowadzenie. A to uwaŜanie na 
wszystko dookoła to jest brak zaufania, niepotrzebne zawracanie sobie głowy 
kłopotami których moŜna uniknąć, i wręcz wbrew duchowości. 

2. waŜność to... • autor: R. Z. 2016-06-12 23:11:39 

mindfulness ale i heartfulness. Ale teŜ jednozadaniowość. MoŜna uwaŜnie 
brać prysznic, przechodzić przez ulicę, takŜe z kimś rozmawiać. Właściwie 
wszystko moŜna robić uwaŜnie. Jeść. Pić. To jest tzw. uwaŜność nieformalna. 
Ale jest i „formalna” - klasycznym ćwiczeniem uwaŜnościowym jest długie, 
nawet godzinne jedzenie... jednego rodzynka. „Smakowanie” go wszystkimi 
zmysłami, dotykiem, słuchem, węchem. Tu uwaŜność jest właściwie formą 
medytacji. MoŜna w ten sposób medytować teŜ własne emocje, takŜe te bolesne, 
jak lęk. Jeśli dobrze pamiętam, to uwaŜność stworzono na bazie medytacji zen 
po to, by łatwiej było znosić ból, w tym równieŜ fizyczny i zrobili to chyba 
amerykańscy psychiatrzy. Tak więc uwaŜność w znaczeniu mindfulness do 
pewnego stopnia, a i to nie zawsze, pokrywa się z potocznym rozumieniem 
uwaŜności. W przypadku emocji chodzi na przykład o pewien dystans do nich.  
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29 
Cykliczność 

 

Wydaje się trywialnym przekonanie, Ŝe naszemu Ŝyciu nieustannie 
towarzyszy cykliczność. W przyrodzie jest doskonale widoczna; czasami 
dostrzegamy ją w naszych Ŝyciorysach, gdy zadajemy sobie pytanie: dlaczego 
mnie się to czy tamto przytrafia po raz wtóry, jak gdyby Ŝycie nas niczego nie 
nauczyło. Istotnie, nie nauczyło i raczej nie nauczy. Nie we wszystkim 
oczywiście, ale w niektórych jego przejawach wchodzimy zawsze do tej samej, 
stojącej wody. 

Te myśli nasunęły mi się w czasie pracy nad cyklami horoskopowymi. 
Poświęciłam im ostatnio sporo czasu próbując sprawdzić niektóre teorie 
związane z cyklem Jowisza.  Sporządzałam i poprawiałam tabele, ale nijak mi 
nie wychodziło. To znaczy wydarzenia w określonym „stylu” powtarzały się, 
nawet dość regularnie; wystarczająco,  Ŝeby pewną cykliczność zauwaŜyć, 
jednak ich prawidłowość była ulotna, nie wiązała się z rodzajem ani 
charakterem tranzytów ani nawet z ich połoŜeniem. Zadawałam sobie pytanie: 
co więc jest w przebiegu mojego Ŝycia (i pewnie wielu innych ludzi) naprawdę 
cyklicznego? Jak moŜna tę powtarzalność oswoić, przewidzieć? Czego szukać? 
Co brać pod uwagę? Co wejdzie w koło zmieniających się cykli, a co 
pozostanie poza nim? Dlaczego horoskopy jednych osób cykliczność tę 
ujawniają, a innych nie? 

Praca astrologa z Ŝyciorysami ujawnia tylko trywialną, biblijną prawdę Ŝe 
snu faraona: są lata chude i lata tłuste, choć nie zawsze jest ich akurat siedem i 
nie zawsze dotyczą stanu posiadania. Sen faraona miał głęboki sens 
wytłumaczony przez Józefa — miał skłonić władcę do sporządzania zapasów. 
Jakie jednak „zapasy” ma czynić człowiek, który częściej traci pracę niŜ ją 
znajduje? Jakie „zapasy” ma zrobić kobieta poszukująca miłości, a trafiająca 
zawsze na jakiegoś przemocowego alkoholika? Czy cokolwiek da 
im świadomość cykliczności takich trafień? Zdroworozsądkowo poszukują 
źródeł niepowodzeń w sobie, a nie w cyklach. Co we mnie jest takiego — 
zapytują — Ŝe zawsze takie coś przytrafia się właśnie mnie, a nie innym? MoŜe 
lepiej byłoby, Ŝeby po prostu złe cykle przeczekali nic nie robiąc, a moŜe 
powinni działać, nawet na oślep, w nadziei, Ŝe coś odmienią w czekającym ich 
losie. Poniekąd i astrologia jest takim działaniem, próbującym opanować, 
oswoić i zrozumieć cykle. 
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To jednak, co chwyta za serce, to próby wyraŜenia Ŝalu i bezradności, 
oswajające niejako cykliczność złego losu. Jest taki piękny, napisany rok temu 
wiersz Aleksandry Bacińskiej, który oderwał mnie od uporczywego poprawiania 
tabeli cykli: 

Nie przyzwyczajaj się do mnie 
PrzecieŜ nie o to chodziło 
Właśnie próbuję zapomnieć 
To wszystko, czego nie było 
śal mi tamtego słowa 
Którego nie usłyszę 
Sam się rozejrzyj, zobacz 
Jak stąd daleko do ciszy 
Nie przyzwyczajaj się do mnie 
Czułą, nieswoją twarzą 
Choć Ŝal nieznanych wspomnień 
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Cudów, co się nie zdarzą 
Na naszym niebie zwycięskim 
Smutku chorągwie łopocą 
Nie przyzwyczajaj się do mnie 
Po co nam będzie to, po co 
Jeszcze  się ciepła ziemia 
Toczy od słowa do słowa 
Horyzont nam pociemniał 
Pod powiekami schował 

komentarze 

1. os • autor: D. P. 2016-06-15 14:04:34 

Pani Katarzyno, 

coraz mniej jest takich głębokich i nie przegadanych tekstów: gdzie cięŜko 
o komentarz, a dyskusja sprowadza się do potwierdzenia przemyśleń Autorki. 

Od dawna zastanawiałam się, na czym polega niemoŜność nie wynikająca z 
niechęci do zmiany.  I nadeszła wreszcie: bezradność (takŜe cykliczna). 

Bardzo dziękuję, Ŝe Pani tu jest. D 

2. moŜe nie ma cykli • autor: J. P. 2016-06-15 21:06:19 

Sceptycznie patrzę na tą cykliczność. śycie jest liniowe, nie ma powrotu do 
dzieciństwa, czy młodości. Od pewnego wieku moŜe być tylko gorzej, lub przez 
parę lat tak samo. MoŜe jakieś cykle są moŜliwe w okresie stabilnym, między 30 
a 55 rokiem Ŝycia.  

Mówienie komuś kto ma 60 lat, Ŝe za 10 czeka go świetny okres jest trochę 
nierealistyczne. 
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30 
Hulajnoga 

 

Scena spod mojego bloku. Tata, dziadek, mała dziewczynka, samochód i 
hulajnoga. Sobotnie popołudnie. Dziewczynka z hulajnogą i tatą wracają od 
dziadka do domu. Po drodze mają zabrać z pracy mamę, która „jest bardzo 
zmęczona, pracuje szósty dzień w tygodniu i czeka, aŜ ją zabierzemy”.  

Dzieciak wydziera się jakby Ŝywcem obdzierano go ze skóry; nie chce 
wsiąść do samochodu, bowiem tata hulajnogę, z którą była u dziadka, (a moŜe 
dostała od niego jako prezent) schował do bagaŜnika, a nie połoŜył obok jej 
fotelika na tylnym siedzeniu. Awantura trwała z zegarkiem w ręku ponad pół 
godziny. Jestem pełna podziwu dla młodego taty. Tłumaczył dziecku, jakby była 
dorosłą osobą, Ŝe hulajnogi nie moŜe przewozić w samochodzie, bo gdy 
zatrzyma ich policja, to zapłaci mandat. Przytaczał i inne argumenty: będzie 
musiał zahamować i hulajnoga poleci do przodu mogąc zrobić komuś krzywdę, 
dziecku lub tatusiowi.  

Dziecko wydzierało się coraz bardziej (ach, ileŜ siły mają te młode płuca, a 
ileŜ uporu taka mała osóbka!). śadnego zniecierpliwienia, Ŝadnej agresji, spokój 
i logiczne wywody, których dziecko ani nie rozumiało ani nie chciało 
akceptować. PoniewaŜ hulajnoga była juŜ w bagaŜniku, tata stawiał ją przed 
wyborem: pojedzie sam po mamę (z hulajnogą w bagaŜniku), a dziecko zostanie 
z dziadkiem, albo grzecznie wsiądzie do samochodu. Wybór był tak trudny, a 
przecieŜ dziecko nie chciało ani jednego ani drugiego, ani w ogóle nie 
interesowało go nic poza tym, Ŝeby mieć hulajnogę obok siebie. 

Obserwowałam scenę zaciekawiona, co w końcu z tego wyniknie. Kto 
ustąpi, a kto straci cierpliwość. Zakończenie było banalne – dzieciak w końcu 
zmęczył się wrzaskiem i dał się wsadzić do samochodu i przypiąć do fotelika. 

Moja koleŜanka, pracująca jako niania, nagrała kiedyś dla rodziców blisko 
dwugodzinną scenę demolki mieszkania przez malucha. Chodziła za nim z 
komórką i filmowała co bachor wyczynia, jednocześnie perswadując mu jego 
zachowanie, tłumacząc, przekonując, namawiając – bez skutku. AŜ dzieciak 
dosłownie „padł” – zwinął się w kłębek na środku pokoju i zasnął. 

Przyznam się, Ŝe sama nie miałabym wystarczającej cierpliwości aby 
opanować podobne wydarzenie. Pewnie wsadziłabym siłą dziecko do 
samochodu, przypięła do fotelika – wszak ktoś czekał zmęczony aŜ 
przyjedziemy. Zresztą nie miałam podobnych problemów. Nie dlatego Ŝe moje 
dzieci były idealne, ani ja idealną matką, po prostu pięćdziesiąt lat temu takie 
scenki nad wyraz rzadko się zdarzały. Od dzieci oczekiwano posłuszeństwa i 
dzieci były posłuszne. Nawet jeśli ja byłam uwaŜana za dziwaczkę i nie 
uderzyłam dziecka, to inne dzieci dostawały w skórę i sama ta moŜliwość 
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hamowała ich zapędy. Oczywiście nikt nie uwaŜał „nakrzyczenia” na dziecko za 
coś złego.  

Brak było atmosfery przyzwolenia na to, Ŝeby dziecko rządziło rodzicami, 
choć juŜ pierwsze sygnały były do zaobserwowania. Zwiększająca się liczba 
jedynaków i powszechna tendencja, aby dać dziecku wszystko, co tylko moŜna 
mu dać i nie wymagać niczego, (bo od nas wymagano zbyt duŜo) dawała się 
zaobserwować juŜ w końcu lat sześćdziesiątych. Młodzi ludzie pragnęli 
postępować ze swoimi dziećmi inaczej niŜ rodzice z nimi, mniej opresywnie, 
akceptując i wspierając bez stawiania warunków. 

Zadaję sobie pytanie: Czy to słuszna droga? Czy wychowanie bez 
narzucania woli i wymagania posłuszeństwa oraz wyznaczania obowiązków jest 
tym czego właśnie potrzebuje małe dziecko? 

Obserwując małe dzieci, którym dano prawo wyboru – na przykład dania w 
restauracji – widzę czasem jak bardzo się męczą. Wcale im nie zaleŜy na tym 
prawie. Nie mają zielonego pojęcia co pod jakąś nazwą jest potrawą, którą będą 
jadły. Czytanie jadłospisu w niczym nie pomoŜe, jeśli dziecko w domu karmi się 
jakimiś przecierami ze słoiczków, płatkami sypanymi do miseczki i zalewanymi 
mlekiem i parówkami z keczupem. Rodzice uwaŜają, Ŝe dali dziecku prawo 
wyboru i ze świętą cierpliwością je egzekwują (znajomi, z którymi wybrali się 
do restauracji czekają aŜ mały wreszcie się zdecyduje) tymczasem jedynie 
sprawili wszystkim, łącznie ze sobą, kłopot. 

Czasami pozostawianie dzieciom decyzji w nadmiernej ilości spraw 
skutkuje podobnym uporem jak w opisanej scence pod blokiem. Dziecko trzyma 
się tego, co zna i nie bardzo rozumie, dlaczego czasem kaŜe im się coś wybierać 
a czasem wyboru tego zabrania. Pedagogika nazywa to pajdokracją, terminem 
zaczerpniętym z opisu rządów osób niedojrzałych. 

Jako społeczeństwo mamy tendencję do popadania w skrajności. Od 
kompletnego lekcewaŜenia dzieci i ich potrzeb do czynienia ich osią swojego 
Ŝycia; od całkowitego decydowania o ich sprawach do stanowczego Ŝądania 
podejmowania samodzielnych decyzji, nawet wówczas, gdy nie mają Ŝadnej 
wiedzy o skutkach tych decyzji. 
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komentarze 

1. czy to słuszna droga? • autor: Damroka2016-06-21 11:38:38 

ZałoŜenia wychowawcze są odzwierciedleniem (nie do końca 
uświadomionych) kulturowych narracji. Myślę, Ŝe mamy nie tyle pajdokrację 
(bo dzieciak dostaje wybór do kilku opcji a nie nieograniczone moŜliwości, 
które ma mądrze zawęzić) co naukę terroru wyboru. Ma się nauczyć rozsądnie 
wybierać, bo rozsądny (racjonalny, niezaskakujący) wybór jest podstawowym 
obowiązkiem konsumenta i obywatela :). Nie tylko: „nie wybierasz nie 
decydujesz”, ale „nie wybierasz, nie Ŝyjesz”. Tworzenie Ja, styl Ŝycia, praca, 
relacje- mają być „rozsądnym wyborem” miedzy opcjami podsuwanymi przez 
Rynek. Przed 89’ o wyborach nikt nie słyszał i pewnie dlatego dzieci trzymało 
się poza „wyborami”. A swoją drogą — fajny, celny tekst (jak zwykle Autorki) . 

2. Anegdota • autor: J. K. 2016-06-21 12:34:44 

Słynna stała się anegdota (oparta na tzw.: „fakcie autentycznym” :) ) o 
małym dziecku w autobusie, które siedząc na krześle, w rozwydrzony sposób 
machało sobie nóŜkami, kopiąc bez litości innych pasaŜerów. Jeden z nich 
zwrócił matce dziecka uwagę, iŜ powinna zwrócić ona swemu dziecku uwagę. 
Kobieta odparła, Ŝe wychowuje swoje dziecko w stylu bezstresowym (uwagi nie 
zwróciła). Młody człowiek (w wieku licealnym) przyglądający się sytuacji, 
wyjął gumę z buzi, którą Ŝuł, i przylepił tę gumę do czoła owej mamie, mówiąc 
jej przy tym: — Mnie teŜ wychowano w stylu bezstresowym. 

Na mnie tłumaczenie rodziców, gdy byłam mała, za kaŜdym razem działało 
wyśmienicie: rodzice opowiadali mi, wskazywali, jakie konsekwencje wiąŜą się 
z tym, kiedy pójdę w prawo, a jakie z tym, kiedy pójdę w lewo; i ja sobie mile 
wspominam tę postawę moich rodziców wobec mnie.  

Dziś znam przypadek pięcioletniego chłopca, którego rodzice uwaŜają, Ŝe 
jest za mały, by cokolwiek od niego wymagać - i to nie jest tak, Ŝe pozostawiają 
małemu pełen wybór, Ŝe wskazują jakieś ścieŜki do decyzji; to jest tak, Ŝe mały 
„robi to, co chce, zawsze i wszędzie”. Ten chłopiec przejawia mnóstwo 
„kaprysów”, późno zaczął mówić (nie odczuwał potrzeby werbalizowania 
swoich potrzeb, bo rodzice nieustannie za nim podąŜali i odgadywali jego 
Ŝyczenia). Okazało się, Ŝe przełom w mówieniu nastąpił u tego chłopca dopiero, 
gdy został posłany do przedszkola — tam „Ŝycie zmusiło go” do wyraŜania 
siebie, bo w duŜej grupie dzieci jego osobiste potrzeby nie były juŜ na 
pierwszym planie. 



 176

31 
Niby recenzja  

czyli skąd wzięła się Sierotka? 
 

 
Zamieściłam w Tarace kilka recenzji ksiąŜek: Artura Szrejtera i Ewy 

Seydlitz. Teraz przyszedł czas na moją ksiąŜkę, jeszcze pachnącą świeŜością 
paczkę przybyłą prosto z drukarni. Nie wypada jednak recenzować własnej 
ksiąŜki zwłaszcza, Ŝe miałabym problem z odnalezieniem właściwej tarakowej 
kategorii. Kobiecość? Nie do końca. Historia PRL? Obyczajowość? Po trosze 
wszystkiego. Ale nie do końca. 

Napiszę więc o historii powstania tej powieści. Dawno, dawno temu w 
polskiej telewizji pojawił się serial japoński o trudnych losach małej 
dziewczynki, sierotki sprzedanej albo oddanej w słuŜbę. Serial ten zrobił na 
mnie bardzo duŜe wraŜenie. Inną inspiracją były 2 powieści: jedna rosyjskiego 
(radzieckiego wówczas) autora, bodajŜe któregoś z Simionowów albo 
Siemionowów, moŜe Konstantego, opisująca spośród innych bohaterów takŜe 
losy dziewczyny – sieroty i podrzutka na ukraińskiej wsi w czasie „Wielkiego 
Głodu” i ideologicznej walki z burŜujami (do której to, gorszej kategorii ludzi ją 
zaliczono); druga, czeskiego pisarza  Vladimira Parala „Zawód: kobieta”. 

O ile serial japoński i powieść pisarza rosyjskiego były historiami 
opowiedzianymi jak najbardziej na serio, zbliŜającymi się do wyciskaczy łez, o 
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tyle bohaterka Parala ze wszelkich opresji lat pięćdziesiątych, zwłaszcza 
wdraŜania komunizmu w Czechosłowacji wychodziła cało dzięki zbiegom 
groteskowych przypadków. Była to dziewczyna rozrywkowa, ale ze wszech 
miar pechowa, niemniej ten jej cały pech zaprowadził ją w najwyŜsze sfery 
gospodarcze i rządowe wbrew jej oczekiwaniom i chęciom. Całe Ŝycie marzyła 
o pracy w pralni, gdzie ubrane na biało kobiety w obłokach pary, niczym 
anielice oczyszczają wszelki brud, tymczasem musiała obracać się w świecie 
polityków i prowadzić jakieś komunistyczne firmy. Powieść była lekka, 
zabawna, ale realia juŜ zupełnie nie (np. aresztowanie za trzydniowe 
nieusprawiedliwione opuszczenie pracy i sądowy wyrok więzienia za tzw. 
bumelanctwo). 

Bardzo podobała mi się ta historia i powzięłam zamiar napisania powieści 
o dziewczynie, która z dołów społecznych i losu pomocy domowej wybiła się 
do losów urzędniczki, potem zaś decydenta firmy, aŜ wreszcie wkroczyła w 
nowe i fizycznie nie udźwignęła cięŜaru sukcesu, przy okazji tracąc Ŝycie 
osobiste. W drugiej części powieści chciałam udokumentować te wszystkie 
przebrzmiałe juŜ procedury, śmieszne chyba w epoce komputerów, z którymi 
musiał zmagać się człowiek wychowany i wykształcony w czasach PRL. Ktoś, 
kogo w czasach szkoły uczono liczyć na liczydłach, w czasach studiów na 
„kręciołkach” (arytmometrach) i kto wreszcie na starość musiał porzucić swoją 
dotychczasową wiedzę i poznać nowe: komputery, źle działające 
skomplikowane maszyny z zachodniego demobilu (np. kserokopiarki z 
sortowniami kopii), a przede wszystkim nową mentalność, drapieŜną i nie 
liczącą się z nikim. Pracowałam w takiej firmie u schyłku swojego zawodowego 
Ŝycia i nie zapomnę widoku dzieci moich młodszych koleŜanek, śpiących w 
magazynkach druków na stertach paczek oraz ich matek podpierających 
zapałkami powieki, pracujących w nocy, bowiem właścicielowi firmy wydawało 
to się nową, europejską tendencją. 

Opowieść o Sierotce zaplanowałam na 2 części, z czego oddaję do rąk 
czytelnika część pierwszą, część 2 jest na ukończeniu. 

Pierwotną inspiracją bohaterki była moja pomoc domowa; znacznie później 
jednak, gdy z powodu zatoru w tętnicy trafiłam do szpitala w Siemiatyczach na 
Podlasiu (gdzie w okolicy miałam działkę rekreacyjną) poznałam kilka kobiet, 
współtowarzyszek na wieloosobowej sali; dowiedziałam się wiele o Ŝyciu tych 
kobiet, ich trudach, nieszczęściach i braku zrozumienia. Nasze Ŝycie było 
wówczas powaŜnie zagroŜone i wszystkie opowieści zyskiwały wskutek tego 
rangę diagnoz ostatecznych. Jednocześnie szpitalna codzienność, tocząca się 
leniwie, sprzyjała zadumie nad ludzkimi losami oraz powrotom do dzieciństwa i 
wczesnej młodości 

Zdaniem pewnej krytyczki literackiej w wypowiedzi nieoficjalnej „Kiedy 
rodzisz się tu kobietą, jeszcze na wsi gdzieś na ścianie wschodniej, to jakbyś 
startowała z kamieniem u szyi”. W powieści umieściłam niektóre z 
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autentycznych historii zasłyszanych w tym szpitalu, na przykład poród matki 
bohaterki i wszystkie okoliczności mu towarzyszące, opowieści o wojennych i 
powojennych bojownikach podziemia i inne. 

Podlasie jest i było dla mnie ziemią magiczną. W czasie wojny i tuŜ po 
wojnie wsiąkło w tę ziemię wiele krwi, ale nigdzie indziej nie spotkałam takiego 
pogodzenia z losem ani nie usłyszałam usprawiedliwień od ich ofiar dla tych, 
którzy zabijali. Czasami  wydawać się mogło, iŜ tam znajduje się ta ziemia, 
gdzie nadstawiano drugi policzek w nadziei, Ŝe oprawcy zrozumieją swój błąd. 
Tam teŜ spotkałam potomków oprawców, którzy przyznawali się do swoich 
traum z racji przynaleŜności nie do tej, a do drugiej ze stron. Trafiłam tam takŜe 
na opowieści wskazujące na to, iŜ młode dziewczyny dopiero na starość 
zrozumiały grzechy przez siebie popełnione. Próbowałam zawrzeć tę wiedzę w 
swoim opowiadaniu „Te drzwi”, ale wiedza ta była skaŜona moją młodością i 
niepełnym zrozumieniem. Dopiero w „Sierotce”, jak sądzę, udało mi się 
pokazać pokoleniowy ciąg doświadczeń, moŜliwość ich interpretacji, gorycz i 
nieodwracalność traum z dzieciństwa. 

Moja „Sierotka” nie jest prawdziwą sierotką. Ma rodziców i rodzeństwo, 
nie stanowią oni jednak dla niej oparcia. Przeciwnie, pozbywają się jej z domu 
zapewniając los, którego nie chciała i który jej ciąŜył. Jest jednak sierotą takŜe 
w innym znaczeniu – tym jakiego uŜywa się mówiąc o „sierotach po PRL”. Nie 
mam na myśli bynajmniej mentalności, ale to, Ŝe wszystko, co ludzie ci 
osiągnęli, okazało się nieprzydatnym balastem w ich Ŝyciu. Bardzo długo 
szukałam innego tytułu, ale nie udało mi się znaleźć Ŝadnego, z którego 
byłabym zadowolona. Dlatego pozostał tytuł roboczy. 

Ktoś po lekturze „Sierotki”, usiłujący znaleźć podobieństwa między tę 
powieścią, a innymi literackimi opisami dziejów kobiet, usytuował ksiąŜkę 
między „Malowanym ptakiem” Kosińskiego, a „Panną Nikt” Tomka Tryzmy. 
Podobieństwa miały wynikać takŜe z opowieści snutej bez emocji, gdzie same 
fakty, bez roztkliwiania się (które moim zdaniem byłoby niestosowne), mogą 
budzić grozę. Trudno mi to ocenić z pozycji osoby zaangaŜowanej w narrację, 
choć zdaję sobie sprawę z mojej awersji do wielkich słów — wszak tyle ich 
słyszymy w reklamach, gdzie ktoś, kto „pisze historię swojego Ŝycia” po prostu 
kupuje nowy model samochodu. Nie piszę więc historii trudnego Ŝycia pewnej 
dziewczyny, tylko zgłębiam wszystkie te przedmioty,  osoby i przekonania 
otaczające ją, próbując ukazać wszystkie łączące je nici. JeŜeli rozszerzy to 
czyjąś wiedzę o czasach PRL — będę szczęśliwa.  

Wszak wszystko się zmienia, ale tak naprawdę losy ludzkie niewiele. 
Zawsze są ci, którzy decydują i ci, którzy muszą się podporządkować, zawsze 
jest miłość nie bardzo szczęśliwa i zawsze usiłowanie, Ŝeby decydować o 
swoich losach, nie zawsze uwieńczone powodzeniem. 
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W 1967 roku w Gdańsku zrobione zostało zdjęcie, które przedstawia 
przyszłych bohaterów tej powieści. Po prawej — moja ówczesna pomoc 
domowa — Janeczka — która była wstępną inspiracją — zresztą dość dowolną, 
mojej bohaterki. Na fotografii z lewej strony jestem ja — pierwowzór Pani 
Małgosi i wszystkich innych pracodawczyń bohaterki, łącznie z Panią Naczelnik 
w części drugiej. 
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32 
Sprawozdanie z niby wakacji 

 

Nie mogę się oprzeć wraŜeniu, Ŝe jestem starym grzybem przeniesionym z 
jednego worka z trocinami do innego 
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Nie mam zachwyconej miny 
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A przecieŜ otoczenie jest tak piękne, ze aŜ boli 

 

Fałszywy ptak odstrasza amatorów wiśni 
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a pracowicie rozciągane siatki chronią plantację borówki amerykańskiej przed 
innymi szkodnikami 

 
Z wielkich rulonów, w upale, rozkładają ją młodzi ludzie. pracowicie cerując 
dziury po dzikach, jeleniach, złych typach i innych szkodnikach 
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Pracę nadzorują koty 

 

Które z nudów usiłuję napoić piwem 
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A przecieŜ ja mam swoje dylematy: lawenda white czy jakaś inna 
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No i koty czyhające mój talerz ze śniadaniem 

 

Uciekam więc w zacisze biblioteki, gdzie mam swój barłóg 
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Oraz stanowisko pracy z laptopem, którego klawiatura Ŝyje własnym Ŝyciem, 
niezaleŜnym od moich zamiarów i chęci 

 

Uciekam więc do czynności gospodarskich jak waŜenie borówki 

 



 188

Przerywanych analizą zamachów w Turcji w latach 60-tych i 80-tych 

 

Krojeniem ogórków na mizerię 
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I wąchaniem świeŜego kopru 

 

A tymczasem u mnie w domu 
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Rujnacja na potęgę 

 

AŜ Ŝal patrzeć, nawet kuchnię zapaskudzono 
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Światło zapala się teraz chyba w krzywym wirtualu 

 
Nie wytrzymuję więc i wracam, a moje wspomnienia pięknieją z czasem... 
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Przybierając kształt dojrzałych dzieł 
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komentarze 

1. Like! • autor: W. J. 2016-07-23 10:03:43 
Muszę lajki w Tarace wprowadzić. :) 

2. jestem za • autor: manna 2016-07-23 19:52:30 
:)) 

3. Moje wakacje. • autor: MoonAngel.Me 2016-07-24 09:15:16 
Spędzone w spokojnym wtedy Grzybowie, gdzie o wczesnym poranku brodząc 
w chłodnawym Bałtyku witałam Innych pasjonatów wschodów  słońca. . . 
Dusza rwie się aby usiąść cichutko blisko Pani i oddychać tym wszystkim co 
Jest Pani udziałem. Piękne.  
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33 
Kreatywne zarządzanie rzeczywistością (1) 

czyli muzyka bywa dwuznaczna 
 

 
Słucham czegoś, co przypomina protest songi z lat mojej młodości. Chciałoby 

się, oglądając te obrazki, stanowiące filmowy podkład piosenki, zawołać jak ja 
wołałam w tamtych czasach: „NIGDY WIĘCEJ WOJNY!” 

https://www.youtube.com/watch?v=eOtEC4wCA40&index=13&list=RD7Yv61
tiXUaY 
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Piosenka wycisnęła łzy z moich ócz, wędrujących gdzieś po bezdroŜach 
wspomnień, za chłopakami mojej młodości, równie gorliwie protestującymi 
przeciwko wojnie w nadziei, Ŝe krzyki w rodzaju „RĘCE PRECZ OD...(wstawić 
aktualne: Wietnam, Kongo i inne)!” cokolwiek zmienią w losach świata. W 
zamiłowaniach muzycznych, podobno jak wszyscy Strzelce, reprezentowałam 
typ histeryczno-idealistyczny, więc działały na mnie silnie melodie tego rodzaju, 
co przytoczony utwór ukraińskiego zespołu Океан Ельзи  

Proponuję teraz obejrzeć  inną wersję tej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHj4dBbbLjU&index=14&list=RD7Yv61ti
XUaY 

śółto niebieska flaga z tryzubem, Ŝołnierskie braterstwo męŜczyzn, powitania 
bojowników kwiatami, śmierć, zniszczenia. Niesłuszny plastikowy Putin z 
wyświeconą gębą i zielone, podobne moim, oczy Ŝołnierza spod słusznej opcji. 
Rozpaczające stare kobiety, ale to młode z ich emocjami są najwaŜniejsze. Nie 
urodzą dzieci poległym bohaterom. Przelotny pocałunek, dziecięce rysunki 
przedstawiające czołgi, to jest wymowa tej opowieści. 

Protest przeciwko wojnom, jako takim, zmienił się w protest przeciwko 
wojnie niesprawiedliwej, a która wojna jest sprawiedliwa bądź nie, nie nam 
jest orzekać. Obrazki sterują nami, Ŝebyśmy nie mieli wątpliwości, kto strzela i 
zabija w słusznych sprawach, a kto niszczy piękną architekturę w niesłusznych 
sprawach. Piękne dziewczyny są zawsze po słusznej stronie. Brzydkie i stare 
nigdy nie mają racji – chyba Ŝe są aktualnie przydatnym obrazem matczynej 
rozpaczy. 

Chłopcy moich młodych lat, ci, którzy oczywiście doŜyli dzisiejszego dnia, 
nie są juŜ tymi chłopcami, entuzjastami wszystkich tych rzeczy, które 
uznawaliśmy za słuszne – co zresztą czeka i dzisiejszych młodych idealistów 
spod znaku „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Nie łudzimy się juŜ , Ŝe zmienimy 
świat, ale nie zapieramy się naszych młodzieńczych fascynacji. 

W czasach gdy mój mąŜ pracował przy rozbudowie elektrowni atomowej w 
Nietiszynie (dawna Ukraińska republika Kraju Rad) pasjonowaliśmy się 
ukraińską muzyką, melodyjną i grającą na emocjach, a mąŜ namiętnie 
kolekcjonował nagrania miejscowych zespołów. Przy odtwarzaniu niektórych z 
nich moja dusza śpiewała do czasu, aŜ nie zerknęłam na okładkę płyty czy 
taśmy i nie przeczytałam napisu tytułu rodem z tych, wyrytych na klamrach 
pasów SS-manów: „BÓG JEST Z NAMI”. 

Poczułam się liściem kołującym na wichrach historii, jako Ŝe wspomnienia 
mojej i męŜa rodziny ukazywały rzeczywistość zgoła innej kategorii. Rozległe 
równiny po wsiach, które ongiś tętniły Ŝyciem, a w nagraniach opowieści 
dziadków miały swoje granice i przynaleŜność. Do ostatnich dni Ŝycia mąŜ 
zajmował się historią Ukrainy, tę wykreśloną, pogrzebaną, w myśl rozmaitego 
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rodzaju interesów i pojednań. Słuchając tych pieśni czuliśmy się jak para 
schizofreników i z głęboką ulgą, przed czekającym mnie remontem mieszkania, 
w dziewiątą rocznicę jego śmierci, pozbyłam się szuflad z nagraniami. Dziś 
wartość sporów, czy było to ludobójstwo czy nie, zaciemniają obrazy kuzynki, 
młodej matki z dzieckiem przy piersi uciekającej przez kartoflisko, która ranna 
trzema kulami w głowę przeŜyła i którą do śmierci, zamieszkałą w Polsce, 
rodzina musiała chronić przed niechcianymi wizytami. Mam zdjęcie z tą kobietą 
i jej zaufanie oraz opowieści zaliczam do najtajniejszych wzruszeń, nikomu do 
dziś nie udostępnianych. 

Nie pozbyłam się jednak emocji mojej młodości. Teraz Ŝałuję trochę, Ŝe nie 
stawiłam czoła tym nagraniom. Powróciły do mnie za sprawą linków od Ewy S, 
której dziękuję za udostępnienie materiału do przemyśleń. Sądziła ona iŜ 
pokazuje link do innej pieśni p.t. Marzenie”, jak napisała „Na uspokojenie 
ukraińskich kontrowersji. Myt’, czyli marzenie. Posłuchajcie, nie koniecznie 
trzeba znać słowa. Kto ma serce, niech słucha.” 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY&list=RD7Yv61tiXUaY&ind
ex=1 

Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. 
Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком 
нового життя” 

(Nie moŜesz stracić nadziei. Nie moŜesz się poddać, aŜ do ostatniej chwili. Być 
moŜe to ostatnia chwila, ona, my, to kto będzie początek nowego Ŝycia.)  

Posługiwanie się kłamstwem i manipulacją stało się codziennością. 
Zrozumiałam juŜ dawno, Ŝe za mało wiemy w rozmaitych kontrowersyjnych 
sprawach, więc moŜemy nieświadomie stawać po stronie niesłuszności albo 
mniejszej słuszności. Dlatego nasza walka z niesprawiedliwością wymaga 
szczególnych starań dla zrozumienia manipulacji stosowanych wobec nas, 
odbiorców rozmaitych najświętszych prawd i powinna odbywać się takŜe na 
innej płaszczyźnie – co bardzo przykre — niŜ logika. 

Po remoncie mojego mieszkania sprzątają go dwie Ukrainki, matka 58 lat, 
schorzenie kręgosłupa i trudny Ŝyciorys oraz jedna z jej 2 córek, mieszkających 
w Polsce. Wdowa po dobrym męŜu (chociaŜ pijącym) ze śmieszną emeryturą (z 
premią za urodzenie 5-ciorga dzieci, z których Ŝyje tylko troje) odpowiednikiem 
naszych 100 zł i synem za Kołem Podbiegunowym, nie chcącym wracać ani na 
Ukrainę, ani jechać do Polski. Matka (jak ja) boi się latania samolotami, a 
synowi tam lepiej, twierdzi, Ŝe ma tam rodzinę i dobrą pracę. Matka nie wie 
więc, czy go jeszcze w ogóle zobaczy. Jej codzienność to praca przy brudach 
innych ludzi i pogodzenie się z losem. Czy w ogóle zastanawia się nad 
słusznością polityczną, sprawiedliwością, kreowaniem emocji? Części jej 
rodziny jest lepiej w Europie, części w Rosji, a ona, jak wielu mieszkańców 
Ukrainy jest rozdarta, jak to bywają matki. 
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Spróbujcie wytłumaczyć tej pani, które z obrazów wojny są słuszne i kto ma 
rację, syn, córki, czy jeszcze inne osoby. Na co ona miałyby czekać? Ona musi 
Ŝyć, póki jeszcze moŜe pracować i pić wodę z emaliowanego kubka (nie lubi 
szklanek), a ludzi dzieli na dobrych i złych. Ja mam to szczęście, Ŝe stać mnie na 
jej usługi. Niestety, nie dane mi jest takie szczęście uproszczania świata. 
Świadomość i refleksje bywają bolesnym obciąŜeniem. Wiem, Ŝe świat jest o 
wiele bardziej skomplikowany, niŜ chcielibyśmy i niŜ przedstawiają go nasi 
politycy, ale juŜ nie umiem tej wiedzy zniweczyć. Część z nich zresztą zapiera 
się swojej młodości i ci moim zdaniem zasługują na największe potępienie. 

Oglądam inne drastyczne nagranie  
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-
E&index=27&list=RD7Yv61tiXUaY 

Полина Гагарина - Кукушка (OST Битва за Севастополь) 

Czy to protest przeciwko wojnie czy jej gloryfikacja? Takie nagrania słuŜą 
zawsze jednej stronie. (Wiem, wiem, chociaŜ wiedzieć nie chcę). 

Ale czasem potrzeba złudzeń przewaŜa – młody, niedokładnie ogolony samiec 
śpiewający z lekką chrypką, Ŝe zawsze będzie z tobą, i Ŝe nie naleŜy się spieszyć 
potrafi zaciemnić wszystkie ideologiczne spory. I jemu uległa moja koleŜanka 
tekstem udostępniającym nagranie: Na uspokojenie ukraińskich kontrowersji. 
Myt’, czyli marzenie. Posłuchajcie, nie koniecznie trzeba znać słowa. Kto ma 
serce, niech słucha. Nie spiesz się, zaczekaj, tyle masz czasu przed 
sobą... Niestety, nauczyli cię liczyć. Mam 75 lat, na co mam czekać, na jaki 
kolejny mit? Океан Ельзи - Мить (official video) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY&list=RD7Yv61tiXUaY&ind
ex=1 

Kochamy mity i ja  nie jestem wyjątkiem. Przywołuję pytanie sprzed 
trzydziestu lat starzejących się kobiet mojego pokolenia: „Czy te oczy mogą 
kłamać?” Niestety, kłamią, czasem mimowolnie. Zwłaszcza nie kaŜąc się 
spieszyć. Muzyka teŜ moŜe kłamać: 

Bo nie miejmy złudzeń: „Nigdy nie będziemy braćmi” – przekonują nas 
młodzi i piękni. Oni nie są nami z naszej młodości. Myśmy byli dziećmi wojny, 
strzały i wybuchy wryły się w nasze ciało i naszą podświadomość. Jesteśmy 
gorsi niŜ psy i koty w Sylwestra. Ale nikt się nie przejmuje naszymi emocjami 
(kotami i psami, a jakŜe). 

https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI&index=22&list=RD7Yv61ti
XUaY 

Historia niczego nas nie uczy, najwyŜej oducza. 
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34 

Kreatywne zarządzanie rzeczywistością (2)  
czyli o tym jak być skutecznym 

 

 
Wróciłam właśnie z pobytu u kogoś, kto mimowolnie skłonił mnie do 

uporczywych przemyśleń: dlaczego osoby o wysokim intelekcie, wspaniałej 
opozycyjnej przeszłości i zawodowej, prawniczej biegłości nie mogą sobie dać 
rady z cwanym, prymitywnym człowieczkiem, sterowanym przez miejscową 
klikę myśliwych z czasów, gdy oni wszystko mogli, a takich jak ona 
internowano lub zmuszano do emigracji, łamiąc ich Ŝycie i przerywając 
prywatne związki. Sprawiono im bogate Ŝyciorysy, zafundowano czerpanie 
doświadczeń ze źródeł całego świata, a gdy powrócili nie na tarczy, a z tarczą i 
osiągnęli słuszny wiek, godny profitów; dziś muszą walczyć o kawałek ziemi 
wytyczonej „na oko”. z kimś bezwzględnym i nie do końca obliczalnym. 

Prawniczka, słynna  w Polsce z walki o prawa osiemdziesięcioparoletniego, 
staruszka, nie wpuszczonego do wypachnionej bankowej toalety, nie jest w 
stanie udźwignąć niesprawiedliwego wyroku dotyczącego jej spraw. 

Pewnego dnia na drodze dojazdowej do jej posesji rozsunęły się dwa kręgi 
tworzące mostek. Droga jest gruntowa, nieoświetlona, więc po zmroku łatwo 
moŜna uszkodzić samochód. Jako osoba praworządna, pani ta uzyskała od 
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eksperta budowlanego opinię, Ŝe zasypanie powstałej dziury pogorszy tylko 
sprawę, bowiem jeszcze bardziej rozsunie kręgi, a w dodatku zahamuje bieg 
strumyka, który moŜe zalać połoŜoną niŜej posesję innej osoby. RozwaŜając 
róŜne warianty wyjścia z sytuacji, a wśród nich naprawę, chwilowo niedostępną 
z powodów finansowych, celem ostrzeŜenia innych uŜytkowników drogi, 
wetknęła w dziurę zwykły pręt i zawiesiła na nim pomarańczowy sznurek, dla 
lepszej widoczności uzupełniony pustymi workami na śmieci i kartką z 
wydrukowanym ostrzeŜeniem. Jadąc drogą łatwo było zabezpieczenie to usunąć, 
a ostroŜnie przejechawszy przywrócić, chyba Ŝe szukało się pretekstu do 
pognębienia kogoś, z kim procesowano się o granice działek. 

Zarzucono jej, osobie nieco tylko fizycznie sprawniejszej niŜ ja, zagradzanie 
drogi, a ponadto nie bacząc na prawdopodobieństwo zarzutów, wskakiwanie na 
łyŜkę koparki tudzieŜ stosowanie przemocy wobec jej operatora. Sprawa została 
przegrana w pierwszej instancji, a z treści uzasadnienia wyroku wynikało 
niedokładne zapoznanie się z jej odpowiedzią na pozew i prawdopodobnie tylko 
bardzo pobieŜne zapoznanie się sądu z aktami sprawy. 

Jak rozprawia się owa pani z tymi zarzutami? Jak prawnik walczący prawem i 
wiedzą ekspertów z niesprawiedliwością. Udaje się do przychodni po 
skierowanie do ortopedy, celem uzyskania zaświadczenia, Ŝe ze swoją wagą i 
schorzeniami kręgosłupa, nie tylko nie jest w stanie wskoczyć na łyŜkę koparki, 
ani w ogóle się na nią wdrapać, ale i nie dysponuje jakąkolwiek realną 
moŜliwością zagroŜenia młodemu, silnemu męŜczyźnie. Wzywa biegłego 
budowlańca, celem zaopiniowania stanu mostka oraz dendrologa, celem 
ustalenia, Ŝe drzewa złośliwie podcinane przez  adwersarza są zabytkami i ich 
karczunek nie jest usprawiedliwiony Ŝadnymi okolicznościami, nawet takimi, Ŝe 
na zdjęciach lotniczych, granica działek biegnie przez środek ich koron. Powiela 
swój poprzedni błąd, bowiem tasiemcowych opinii i uzasadnień nikomu nie 
chce się czytać, waŜą proste twierdzenia niekoniecznie sensowne i prawdziwe. 

Młodzi, przyzwyczajeni do krótkiego skupiania uwagi na kilkuzdaniowym 
tekście, nawet jako późniejsi prokuratorzy czy sędziowie, unikają jak diabeł 
święconej wody dokładnego przeczytania uzasadnień, sprawdzenia logiczności 
wywodu, a przede wszystkim oceny prawdopodobieństwa opisanych sytuacji i 
wydarzeń. Wszak wszystko stać się moŜe – jak ich uczy wszechobecny internet. 

Posługiwanie się wielowarstwowymi kłamstwami i manipulacją stało się 
powszechną codziennością. Przestają one nie tylko nas oburzać, ale nawet nie 
jesteśmy skłonni ich dostrzegać. Zrozumiałam juŜ dawno, Ŝe skoro nabieramy 
przekonania, iŜ za mało wiemy, moŜemy nieświadomie stawać po stronie 
niesłuszności, albo mniejszej słuszności. Szlachetne w zamyśle apele, okazują 
się materiałami spreparowanymi na uŜytek kogoś bez skrupułów, dla jego 
partykularnych interesów. Dlatego chwilami „opadają nam ręce” i tracimy chęć 
do ich prostowania bądź komentowania.  
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Ja na przykład dla zasady nie podpisuję Ŝadnych apeli, poniewaŜ nie jestem w 
stanie ocenić ich słuszności. Odkrywamy takŜe, Ŝe jeśli są sprawy, które 
uwaŜamy za waŜne dla nas, nasza walka z niesprawiedliwością moŜe odbywać 
się wyłącznie na innej płaszczyźnie — co bardzo przykre — niŜ logika. NaleŜy 
po prostu kaŜdą kampanię wymyślić od nowa na uŜytek tych, do których jest 
adresowana i tych, którzy zajmą się jej realizacją. TakŜe sądową. Sąd jest 
teatrem — ale ten banał traktowaliśmy najczęściej jako przenośnię, a nie jako 
rzeczywistość. A skoro sąd teŜ jest teatrem, naleŜy zastosować do postępowania 
prawa dobrego teatru. Dobry teatr nie moŜe być nudny. To raz. Nie moŜe 
polegać na linearnym opisie wydarzeń, to juŜ dawno przebrzmiała dramaturgia. 
Akcja musi toczyć się wartko, obfitować w przeskoki myślowe i dramatyczne 
kontrasty. Poza tym wszystko musi być podobne do czegoś innego — sprawy i 
zjawiska waŜne, nie występują pojedynczo, a jeśli występują, to naleŜy je 
wpisać w jakiś kontekst, do czegoś porównać. Tak wyglądał pozew adwersarza 
owej pani. Kobieta stawia zagrodę w poprzek drogi, niemoŜliwą do 
przekroczenia (kogo to obchodzi Ŝe to pomarańczowy sznurek) po czym własną 
piersią broni owej barykady (na przykład walcząc z operatorem koparki). 
Historia zna takie wypadki i takie dramaty. 

Obrona prawniczki we własnej sprawie nie moŜe polegać na wykazaniu 
bezsensu oskarŜenia ani udowodnieniu braku logiki tegoŜ. Sąd zaśnie, zanim 
przeczyta do końca wszystkie dokumenty, a najprawdopodobniej nie będzie ich 
czytał, tylko przeleci, co wpadnie w oko, zostanie, co nie, przepadnie. Pani 
powinna stać się w jednej osobie właścicielką i reŜyserem teatru jednego aktora. 
Czym najlepiej zachęcić widza? Groteską, przedśmiewczym i szyderczym 
zdyskredytowaniem przeciwnika. śadnego obiektywizmu, proszę! To nie na 
topie! Sędziów w owej sprawie naleŜy moim zdaniem zainteresować 
paradoksem szykowanego scenariusza, dziwactwem zarzutów i teatrem 
absurdów, nie szczędząc przymiotników i epitetów (ale niekaralnych). Ja bym 
odpowiedź na pozew napisała inaczej –  na przykład tak: 

„Troska o zawieszenie samochodów odwiedzających panią S. osób stała się 
podstawą budowania teorii spiskowych z centralną postacią jej ofiary, pana K, 
na którego osobę skierowane zostały ostrza niecnych zamachów. Pan K 
kreatywnie zarządza rzeczywistością tworząc sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem 
scenariusze rodem z dziecinnych kreskówek, gdzie zła czarownica balansując 
na łyŜce koparki róŜdŜką zatyka dziurę w ziemi, a nasyconym zaklęciami 
sznurkiem zagradza przejazd, w dodatku groŜąc operatorowi koparki zamianą 
jego osoby w kamień.” 

...ale nie jestem prawnikiem i, dzięki Bogu, nie ponoszę odpowiedzialności za 
moje dramaturgiczne próby. 

Pani, o której sprawie piszę, odpowie mi, (i będzie miała stuprocentową rację), 
– Ŝe czuć się będzie podwójnie manipulowana—raz przez kłamstwa adwersarza, 
drugi raz przez zmuszanie jej do walki bronią odparowującą broń przeciwnika. 
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To gorzkie doświadczenie, ale kaŜdy z nas wcześniej czy później z nim się 
styka. Niegdyś mówiono, Ŝe kłamstwo ma krótkie nogi i samo wyjdzie na jaw, 
nie naleŜy więc z nim dyskutować, tylko poczekać. Było to jednak w epoce, gdy 
obnaŜaniem kłamstw byli zainteresowani wszyscy wokół, podczas gdy dziś 
nauczyli się nim delektować i wykorzystywać oraz spontanicznie rozwijać i 
ulepszać. Kłamstwo nikogo dziś nie dyskwalifikuje, przeciwnie, gdy jest 
twórczo sprytne, budzi podziw. Weszło na najwyŜsze podia władzy. Broń 
wybiera zawsze napastnik i ofierze nie pozostawia wyboru. To nie rycerski 
turniej, tylko naśladownictwo, rekonstrukcja, bez dbania o prawdę i 
szlachetność rywalizacji. 

Dlatego, moŜliwe, Ŝe pani przegra swoją sprawę. Wygrała sprawę staruszka o 
bankową toaletę – ale dlatego, Ŝe teatr absurdu zrobiła za nią prasa. W dodatku 
temat był chwytliwy – nawet w ksiąŜeczkach dla dzieci poruszanie sprawy 
mikcji i defektacji budzi zgrozę i generuje zainteresowanie. Tym razem pani S 
pozostaje sama. Kogo obchodzi dziś prawda? Kogo obchodzi jakaś droga, jakiś 
mostek i jakaś zagroŜona samotna kobieta?  
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35 
Tam, gdzie nas nie ma 

 

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – Tak mnie uczono. Nie był to jednak 
dom, w którym komukolwiek byłoby nie tylko najlepiej, ale w ogóle dobrze. 
Wybitą szybę zastępowało się kawałkiem dykty, a otwór w ścianie przy piecu 
ogrzewającym dwa pokoje, wypełniało gazetami ufnie wierząc, Ŝe nigdy nie 
napali się w nim aŜ tak mocno, Ŝeby gazety zajęły się płomieniem (choć kafle 
pieca były metalowe, a nie ceramiczne). Rodzice, którzy przeŜyli dwie wojny i 
kilka ucieczek z zagroŜonych miejsc, nie wykazywali przywiązania do dóbr 
materialnych. Podstawową umiejętnością mamy było maskowanie: dziur w 
płocie, braku szyby w oknie, klamek w drzwiach i tak dalej. Kretonowe 
kolorowe zasłonki ukrywały wszystko to, co brzydkie i koślawe. PoniŜej ja na 
ganku mojego domu w Warszawie, zimą 1957 roku. Weranda mieściła się z tyłu 
budynku, niestety nie zachowały się fotografie frontu. Unikałyśmy robienia tam 
zdjęć, poniewaŜ front budynku od strony ulicy gęsto pokrywała, wstydliwie 
ukrywana siatka śladów po pociskach. Wszystkie okoliczne domy miały juŜ w 
takich miejscach nowy tynk, tylko dla moich rodziców nie była to jakaś istotna 
sprawa. Dziś domy, które jeszcze noszą takie ślady stały się zabytkami. 
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Zewnętrznemu obrazowi ruiny, odpowiadała wewnętrzna struktura 
rozpadającej się rodziny, skrzętnie ukrywana, dopóki się dało i moŜe dlatego od 
wczesnomłodzieńczych lat fascynowały mnie obrazy brzydoty. Doszukiwałam 
się w nich podskórnych znaczeń, czemu nieraz dawałam wyraz, prezentując na 
swoim blogu II sezonu Babci Ezoterycznej „Graciarnie Europy”. 

Dziś, kiedy moje podróŜowanie jest ograniczone, oglądam fotografie innych 
osób i czuję się mocno rozczarowana, gdy ktoś z rodziny prezentuje mi 
śliczności pocztówki ze ślicznych miejsc, dokąd wozi się turystów. Zawsze 
uwaŜałam, Ŝe ducha miejsc poznaje się po ich brzydocie lub dziwactwie, a nie 
po ich pięknie. 

Otrzymałam właśnie komplet zdjęć mojego syna, Piotra, z wyjazdu do Wilna i 
Kowna. Kilka z tych fotografii urzekło mnie do tego stopnia, Ŝe muszę się 
podzielić wraŜeniami z ich oglądania. Oto pierwsza, zrobiona w Wilnie, w 
samym centrum miasta. 

 
Stare magazyny, dawno mające czasy świetności za sobą, tylko z pozoru są 

pamiątką po komunistycznej przeszłości. Demaskuje ich pochodzenie jeden 
szczegół: półokrągłe zwieńczone okno, o znacznie dawniejszej, zapewne 
polskiej przeszłości. Nie znam się na architekturze i nie jestem w stanie datować 
tego budynku, widać jednak, iŜ przez wiele lat był wykorzystywany (o czym 
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świadczą próby zabezpieczenia niektórych otworów) i w ruinę popadał 
stopniowo. 

Tutaj inny budynek ze śladami po ZSRR w postaci dwujęzycznych napisów. 
Nawarstwienia historii widać takŜe w śladach po kulach, a nowoczesność 
przebija jako błyszczące rynny i jaskrawo niebieskie rury tudzieŜ niebieskie 
futryny okna, z, na okrasę, białą szafką, kryjącą jakieś instalacje. Do tego resztki 
smołowanych starych belek, moŜe z podkładów kolejowych, zardzewiałe pręty, 
sznurki i przewody – siermięŜna codzienność 

 
A oto inne zdjęcie, tym razem  dokumentujące dwa rodzaje graffiti – 

upiększające i zwykłe, pogłębiające obraz zniszczenia i degradacji. 
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Mający ozdobić budynek łudząco plastyczny, kolorowy portret skrzypka, 

przywracają do rzeczywistości, współgrające ze smętnym zniszczeniem tandetne 
graffiti. Nie mogę oprzeć się wraŜeniu, Ŝe poczucie wolności, które rządzi 
malującymi, w swoich przejawach jest bardzo dalekie od autentycznej twórczej 
wolności. Jakby wychowanie w niszczejącym świecie rodziło paroksyzmy 
nowych zniszczeń, ataki tej samej choroby, tylko w nowym wydaniu. 

I na koniec surrealistyczny obrazek z Kowna: 
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Długo zastanawiałam się, dlaczego ta wanna znalazła się w takim miejscu. Nie 
robiło ono wraŜenia pozostałego fragmentu łazienki po bombardowaniu. 
Najprostsze wyjaśnienie (nie wiadomo, czy prawdziwe), jakie nasuwa się na 
myśl, to fakt, Ŝe zapewne w mieszkaniu bez windy nikomu nie chciało znosić 
się po schodach niepotrzebnej wanny, wystawiono ją po prostu za drzwi, a 
otwór po drzwiach zamurowano. Ale zamurowano takŜe inne otwory, 
pozostawiając bez dostępu antenę satelitarną. Zazwyczaj w ślepych ścianach 
budynków ludzie wybijają otwory, tu je zaś skrzętnie zamurowano. Co się 
mieści za tą zamurowaną przestrzenią?  

komentarze 

1. Smutne. • autor: jonel2016-08-07 20:22:46 
Przygnębiający smutek, tekstu i zdjęć. Pozdrawiam. 

2. Okno. Wanna • autor: W. J. 2016-08-08 07:58:39 
Okno: 

 
To okno wygląda z wielkim prawdopodobieństwem na secesję, czyli datowanie 
na ok. 1900 +- parę lat. Cesarstwo Rosyjskie. 

 
Oto ten szczegół, o którym pisze wyŜej Katarzyna. 
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W ogóle te zdjęcia radzę oglądać z opcji „pokaŜ obraz” i kliknąć na znak 
powiększenia „+”. Wtedy widać całą URODĘ tamtych obrazków, która w 
pomniejszeniu znika. Nie tylko Diabeł kryje się w szczegółach, takŜe Piękno. 

3. Zdjęcia i zwiedzanie • autor: P. K. 2016-08-09 21:00:13 
Nie podzielam fascynacji brzydotą, ale podzielam pogląd, Ŝe prawdziwe 
zwiedzanie to nie tylko zabytki, piękne miejsca i nastrojowe alejki. Prawdziwe 
poznawanie to wszystko — betonowe osiedla, zaułki, wiochy do których nikt 
nie zagląda, rudery, zabytki i centra teŜ, ale jako jedne z wielu. Zawsze staram 
się tropić takie obrazki, jak na tych zdjęciach, choć wychodzi mi to róŜnie. To 
moŜe więcej powiedzieć o miejscu, niŜ zabytki. 

4.urok degrengolady • autor: J. P. 2016-08-09 21:21:49 
W Łodzi takie zdjęcia moŜna robić co 10 metrów, szybko się  odechciewa, za 
duŜo tego.  

Lubię takie miejsca jeśli trzeba je wyszukiwać z trudem, wówczas są piękne na 
tle współczesnej tandety liczonej na pięć lat uŜytkowania do generalnego 
remontu. Cała dzielnica podobnych szlachetnych ruin, to jednak za wiele.  

Osobna działka to ruiny po zlikwidowanych w ciągu ostatnich 25 lat fabrykach. 
Cuś pięknego, niezwykle fotogeniczne obiekty. Taką Papiernię Skolwin  moŜna 
by wynajmować za grube pieniądze do kręcenia horrorów, podobnie stocznię, 
hutę.  
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36 
WieŜa, czyli nocne Ŝycie myśli 

 

Nocą myśli Ŝyją inaczej. Łagodne lalki, ustawione na półce, nocą zmieniają 
swoją twarz strasząc dzieci. Przyjazna urzędniczka wydłuŜa swoją szyję, a jej 
palce, przebierające plik papieru, zmieniają się w szpony czarownicy. Łagodny 
przyjaciel domu, pies, staje się groźnym lwem. Atrybuty wolności z chwilą 
nieuwagi zmieniają się w kajdany niewoli. Bliskość zamienia się w 
niezrozumienie albo zniecierpliwienie – wszak tak niewiele je dzieli. 

MoŜe tylko czas. Ciemność, jak mŜawka, rozczepia się na róŜnokolorowe 
punkciki, z tą tylko róŜnicą, Ŝe nie moŜna w nią się wpatrywać bez lęku, jak w 
uczciwy deszcz... 

Zdarza się jednak, Ŝe umysł, uciekający przed nocnymi zmorami, błądzi w 
rejony odkrywcze i niezbadane. Pojawia się wtórna nieśmiałość, ale teŜ pokusa 
wypuszczenia swojej sfory malutkich robotorobaczków, gromadzących się w 
głowie, na poszukiwania wyjaśnień, aluzji, prawd dotąd nieodkrytych, 
związków nieoczywistych, dostępnych jedynie wyobraźni. Pojawiają się 
historyjki niejasne i zagmatwane, jak ta o lalce, niedostatecznie kochanej. 
Historyjki, których nie sposób prosto wyjaśnić, a łatwo zapędzić się w 
pseudoteorię o magicznym przedłuŜeniu osoby za pośrednictwem jej lalki. 

Wydaje się to dla mnie oczywiste, ale nie jest dla wszystkich zrozumiałe, 
dlatego postanowiłam opowiedzieć tę historię z nadzieją, Ŝe moŜe dla kogoś 
stanie się całkiem nie zagadkowa. 

OtóŜ była mała dziewczynka, która w czasach, gdy kupione lalki były niezbyt 
częstą zabawką, otrzymała w prezencie czarną szmacianą lalkę, Murzynkę w 
spódniczce z traw, z błyszczącym kółkiem na szyi. Drugiej dziewczynce w 
rodzinie, przypadła wprawdzie takŜe szmacianka wypełniona trocinami, ale 
sporządzona z cielistej tkaniny, z jasnymi warkoczykami, ubrana w zwyczajną 
sukienkę, z kołnierzykiem be-be. 

Dziewczynki były zbyt małe, Ŝeby wiązać kolor z rasą, jednak wydawało im 
się oczywiste, Ŝe jasna lalka jest lepsza od lalki ciemnej i nic dziwnego, Ŝe obie 
lalki nie były jednakowo kochane. Jeśli dla kogoś współcześniejszego nie jest to 
zrozumiałe, niech postawi się w roli posiadacza wypasionej beemwicy i nędznej 
skody, modelu sprzed lat, na przykład. 

Obie dziewczynki zajmowały się przykładnie swoimi lalkami; karmiły je, 
piastowały, kładły spać, okrywały, gdy było zimno, przebierały, jeśli miały w 
co. Blond róŜowa panienka miała jakieś sukienki szyte z resztek. Murzynka nie 
miała ubranek, więc moŜna było ją tylko owijać w skrawek starego ręcznika, 
zwłaszcza, Ŝe jesienią i zimą nie sposób było odtworzyć spódniczki z traw. 
Mściło się tu przywiązanie matki dziewczynek do prozy Ŝycia i nie poddawanie 
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się fanstasmagoriom, cechującym jedną z jej córek. Wszak miały Ŝyć w Polsce 
powojennej z jej realiami obecnymi w tle. Jak Murzynka, to tylko w spódniczce 
z traw. 

Jednak zaniedbań wychowawczych wobec niekochanego dziecka-lalki trudno 
uniknąć i pewnego dnia Murzynka została zapomniana na całą noc na deszczu. 
Zmarzniętą i ociekającą wodą przyniosła do domu matka dziewczynek z 
wyrzutami, Ŝe córka nie pamiętała o zabawce. Dziewczynka przewiesiła mokrą 
szmaciankę na oparciu dziecinnego krzesełka i przysunęła do pieca, aby ją 
wysuszyć. Pech chciał, Ŝe tego dnia w piecu rozpalono tak silnie, iŜ Ŝeliwne 
drzwiczki rozgrzały się do czerwoności, a niskie krzesełko dziewczynka 
przystawiła do nich zbyt blisko i zanim się spostrzegła, lalka się na wpół spaliła. 
W tamtych czasach z przyczyn wychowawczych i zapewne takŜe innych, 
uszkodzonych przez dzieci zabawek nie wyrzucano. 

Odtąd dziewczynka odczuwała wyrzuty sumienia, Ŝe pozwoliła lalce zgorzeć.. 
Doszła do wniosku, Ŝe stało się tak dlatego, bo dawała jej za mało miłości i 
usiłowała nadrobić swoje zaniedbanie troskliwością. Owijała spalone plecy lalki 
bandaŜami i smarowała masłem. Ale troskliwość nie jest równa miłości i lalka 
nie odzyskała swojego dawnego wyglądu. Im więcej dziewczynka troszczyła się 
o nią, tym mniej ją kochała, a im mniej ją kochała, tym bardziej uciąŜliwym 
obowiązkiem stawała się opieka nad nią. 

Czy jest w tym coś niezrozumiałego? Chyba wszyscy wiemy, Ŝe miłości nie 
da się na sobie wymusić mimo najszczerszych chęci, a troskliwością nie da się 
jej zastąpić. W mojej opowieści lalka nie była obdarzona zdolnością odczuwania 
i myślenia, ale dziewczynka nie miała o tym pojęcia i sądziła, Ŝe lalkę, oprócz 
fizycznych uszkodzeń, boli takŜe brak miłości jej mamusi, co doskwierało jej 
najbardziej. Doznała bólu współodczuwania ze swoją lalką, jakkolwiek byśmy 
to nazwali i jak śmiesznie i głupio by nie brzmiało określenie, Ŝe lalka jest 
„magicznym przedłuŜeniem czy odwzorowaniem dziecka”. 

MoŜe przykład z samochodami, zamiast uprościć, tylko zagmatwał sprawę, 
poniewaŜ samochodów nie darzy się taką miłością albo nienawiścią, jaką dzieci 
darzą lalki. Często nawet biją je i rzucają nimi o ścianę, wierząc, Ŝe to je boli. 
Ale nie wydaje się chyba juŜ dziwnym w kontekście tej opowieści rozwaŜanie, 
dlaczego w nocy lalki oŜywają i straszą milusińskich w ich pokoikach, w 
których pedagogicznie prawomyślnie, bez względu na wszystko, gasi się 
światło. 

Czy tarotowa WieŜa moŜe być sygnałem upadku dziecinnych złudzeń, Ŝe 
wszyscy ludzie się zrozumieją, jeśli tylko dostatecznie jasno im wyłoŜyć swoje 
racje? Niezrozumienie bardziej boli niŜ wszystko inne, zwłaszcza, gdy sprawa 
wydaje się komuś oczywista. Dlatego mam nadzieję, Ŝe ktoś opowieść tę 
zrozumie i przetłumaczy na język rozsądnych ludzi. 
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PoniewaŜ z kaŜdej opowieści, zgodnie z naszą kulturą, musi płynąć budujący 
morał, przedkładam propozycją takiegoŜ. Muszę jednak chwilowo cofnąć się o 
parę lat wstecz.  

Była taka bardzo mądra dziewczyna — Aleksandra (Ola) Kossakowska, która 
otworzyła mi oczy na znaczenie archetypowych baśni i opowieści, analizując 
film, który wywarł na mnie ogromne wraŜenie, a którego powodu nie byłam w 
stanie odgadnąć. Ten film to hiszpański „Labirynt fauna” horror reŜysera 
Guillermo di Toro. Ola Kossakowska juŜ nie Ŝyje, przeszła długą drogę od 
tamtego cyklu artykułów, który kazał mi się wówczas udać się w świat dziecka, 
ale pamięć jej tekstów została, mimo, Ŝe ona sama nie dała sobie ze sobą rady. 

Co by napisała na temat tej historii Ola Kossakowska? Sądzę, Ŝe określiła by 
ją jako dojrzewanie dziecka do dorosłych problemów, mierzenia się z nimi bez 
gwarancji, Ŝe te zmagania zakończą się pozytywnie. Niekoniecznie więc 
dziewczynka z historii niekochanej lalki wysnułaby budujący morał w stylu, Ŝe 
np. miłość zwycięŜa wszystko. Nie, miłość niczego nie zwycięŜa, choć bywa, 
Ŝe jest dodatkowym, nadzwyczajnym cięŜarem, dorzuconym przez los do 
innych, zwykłych cięŜarów. Jest po prostu chorobą, z którą albo trzeba Ŝyć, 
albo ją leczyć, nie naleŜy jednak zwalczać jej poprzez wymuszanie walki czy 
rezygnacji (niewaŜne czego) albo stosowanie modnych strategii zaczerpniętych 
rodem z ekonomii: minimaksu, maksyminu czy im podobnych. Co więc 
zrozumiała z tej historii owa konkretna dziewczynka? 

Doszła do wniosku, Ŝe poczucie bezpieczeństwa polega na wolności od 
emocji, bowiem emocje nawet nie wcielane w Ŝycie, są zagroŜeniem. Na 
pierwszy ogień w jej kastrowaniu emocji poszła nienawiść. Potem powinny iść 
inne... Ale niestety, nieistnienie emocji (choćby nawet udało się je wykasować), 
jest takŜe zagroŜeniem. W dodatku nie zawsze mamy nad nimi kontrolę. 
Prawdziwy labirynt, nieprawdaŜ? 
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http://www.taraka.pl/inne_spojrzenie_na_przerazajacy#permaid20851 
karta 16-WieŜa ma sens wewnętrznej przebudowy. 
Artykuł W.J. 
04 września 2016 

Wojciech Jó źwiak  
blog: Droga Tarota (odcinków: 17) 
Inne spojrzenie na przeraŜający atut 16-WieŜa 

Kategoria: Tarot  
Tematy/tagi: enneagram, Fano, tarot 

Atut czyli wielkie arkanum 16-WieŜa ma złą sławę: gorszą ma chyba tylko 13-
Śmierć. Biorę tę kartę na warsztat i pod lupę poniewaŜ pisze o niej Katarzyna 
Urbanowicz w „WieŜa, czyli nocne Ŝycie myśli ” i ilustruje realizacją z rzadkiej 
talii Suligi-Opalińskiego. W tamtej talii atuty noszą łacińskie podtytuły i WieŜa 
dostała podtytuł Destructio czyli „Zniszczenie”. Ta linia interpretacji tej karty 
jest silnie umocowana i ja sam pisząc kiedyś objaśnienia do kart poszedłem tym 
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samym kierunkiem, przypisując WieŜy(2002) „klęski, upadki, poraŜki i 
bankructwa”, chociaŜ dostrzegłem teŜ, Ŝe „moŜe być zapowiedzią wyzwolenia”. 
Z upływem czasu mam coraz więcej wątpliwości co do 
utartej nieszczęśliwości WieŜy i coraz więcej powodów, by widzieć pozytywną i 
właściwą stronę tej karty. 

  
Karta XVI-WieŜa z talii Suligi-Opalińskiego 

Zaczyna się to od zrzutowania atutów na ścieŜki enneagramu, o czym pisałem 
w „Wielkie Arkana tarota w świetle enneagramu”, 2009. W tamtym schemacie 
16-WieŜa prowadzi od 6-Adwokata-Diabła do 3-Wykonawcy, naleŜy do 
podstawowego trójkąta enneagramu i w nim do ciągu przemian „w stresie” (co 
nie jest dziwne). W tym zawiera się enneagramowa idea, Ŝe strachliwa i 
przewidująca najgorsze Szóstka, gdy naprawdę zostanie dociśnięta do muru, 
potrafi wziąć się w garść i przejść do skutecznego działania obliczonego na 
społeczne uznanie i sukces – bo taki jest sens przejścia 6 → 3. Idea ta ma 
wyŜsze piętro, mianowicie Ŝe Szóstki, Ŝyjąc w nieustannej bojaźni i 
drŜeniu (czy Søren Kierkegaard był Szóstką czy Czwórką?) w istocie wyczekują 
katastrofy, która będzie dla nich szansą, tak!, szansą na sukces. Dobrą ilustracją 
tego jest los ssaków, które najpierw przez cały mezozoik Ŝyły w śmiertelnym 
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lęku jako małe, szare i ślepawe myszopodobne stwory chroniąc się w nocy i pod 
ziemią przed poŜerającymi je dominującymi wówczas dziennymi, 
napowietrznymi i wzrokowymi dinozaurami – aŜ katastrofalny impakt zderzonej 
z Ziemią planetoidy zmiótł z jej powierzchni tamte „straszne jaszczury” i 
umoŜliwił skromnym ssakom ekspansję w słonie, antylopy, delfiny, nietoperze i 
małpy. 

Dalszy znaczeniowy wymiar dodaje do tej karty płaszczyzna Fano. Wielkie 
arkana tarota w tym ujęciu są takimi przekształceniami płaszczyzny Fano, w 
których jedna linia Fano – czyli trójka planet – pozostaje niezmienna, a cztery 
pozostałe mieszają się w ten sposób, Ŝe w dwóch parach zamieniają się 
miejscami. 

W karcie 16-WieŜa niezmienne pozostają Słońce, Saturn i Jowisz, a miejscami 
zamieniają się: KsięŜyc z Marsem i Wenus z Merkurym. 

PoniewaŜ pary planet (albo węzłów Fano) KsięŜyc-Mars i Wenus-Merkury 
stają się liniami Fano wtedy, gdy doda się do nich Saturna jako trzeci węzeł, to 
wspólnie one wskazują właśnie na Saturna, a to oznacza, Ŝe w trójce 
niezmiennych planet (dla tego arkanum), Słońce-Saturn-Jowisz, właśnie Saturn 
jest tą nacechowaną lub podkreśloną – czyli mówiąc krótko, 16-WieŜa ma 
charakter Saturna. Co znalazło wyraz w grafice tej karty, gdzie są saturnowe 
mury i cała ta trwała twarda i ochronna niby skorupa budowla jest ekspozycją 
Saturna. 

Przyjrzyjmy się dalej planetom zmiennym (dla tej karty). 

Mamy mieszającą się parę KsięŜyc i Mars. W najprostszym rozumieniu, 
KsięŜyc to rodzina, dzieci, kuzyni i dziadkowe, tradycja, zasiedziałość, pamiątki 
i lamusy, ciepłe uczucia, opieka i starania, rodowa solidarność, pogawędki i 
ogródek z konwaliami. I teraz, gdy gra karta 16-WieŜa, miejsce tego zajmuje 
Mars czyli surowość, akcja i terror. Co w wersji hardkojarzy się z Lemową 
„Bajką o królu Murdasie” w której: „wybiła godzina ścina się rodzina, brat brata 
lub ciotkę, a kuzyn kuzyna”, a wersji soft z generalnymi porządkami i 
wyrzucaniem odwiecznych szpargałów i ciuchów na nieubłagany śmietnik. 

Drugą mieszającą się parą są Merkury i Wenus, co oznacza, Ŝe miejsce 
intelektu zajmuje harmonia, a więc wzgląd na jakiś przed-ustawny ład lub 
idealny model, zaś miejsce harmonii – wyrozumowane wyrachowanie. 

Razem zebrane powyŜsze zarówno przemiany jak i niezmienności mówią o 
tym, Ŝe wewnątrz trwałych i uparcie stojących ram pewnej formy odbywa się 
gwałtowna i bezwzględna wewnętrzna przemiana, powzięta według pewnego 
idealnego z góry powziętego planu. 

Tę stojącą saturnową formę na tradycyjnym rysunku karty 16-WieŜa 
wyobraŜają solidne mury tytułowej budowli, ingerencję Marsa (i Plutona) 
wyobraŜa uderzający piorun i płomienie poŜaru, atak na księŜycową tradycję 
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wyrysowany jest jako spadająca z okna para osobników. Operacji z Merkurym i 
Wenus tylko domyślamy się. Ale i tak obraz karty w świetle transformacji Fano 
jest nadzwyczaj jasny. 

Co z tego naleŜy zapamiętać, w pigułce? – śe karta 16-WieŜa ma sens 
wewnętrznej przebudowy. 

Wojciech Jó źwiak  

Droga Tarota: wstęp na końcu 
O kartach tarota, pracy z nimi i o tym, jak poszerzają widzenie świata. 
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Muszę przemyśleć 

2. Ta WieŜa (16)... • autor: MoonAngel.Me  2016-09-05 01:31:00 
... bez względu na to w jakiej talii odbierana, za kaŜdym razem przedstawiała 
dla mnie dokładnie to samo odczucie. Potrzebę wewnętrznej przebudowy. I 
piękniej Jest. ☺ 

3. wieŜa • autor: Kino Siecioryca2016-09-07 17:18:04 
Tam gdzie są ci, którzy próbują, budują, muszą się od czasu do czasu znaleźć 

ci którzy im to budowanie i próbowanie zniszczą, obrzydzą, zdemaskują. 
Zniechęcą ich lub zmuszą do porzucenia tego zajęcia. Przypomną Ŝe wszyscy 
jesteśmy równi, a utwardzanie jak budowniczy mur, lub gromadzenie jak ptak 
elementy z których buduje swoje gniazdo, swojej osobowości i szerzej - tego z 
czym się identyfikujemy, czego gotowi jesteśmy bronić, dla czego chcemy 
poświęcać swój czas, co nas w jakiś sposób uruchamia i karze nam w określony 
sposób się zachowywać - to syzyfowa praca, nigdy nie moŜe się skończyć i 
nigdy nie dosięgnie tego ku czemu jest kierowana. A taka interpretacja juŜ była? 
:) 
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37 
Ta ostatnia z trzech 

 

W świecie archetypów Wielka Bogini ma trzy wcielenia czy oblicza, jako Ŝe 
Boh trojcu lubit‘. Są nimi Dziewica – Matka – Starucha , w świecie antyku 
reprezentowane przez boginie Korę, Demetr i Hekate. 

O dwóch pierwszych wiele napisano i często je analizowano, często nawet 
otaczano kultem, nadając im twarze i sylwetki Maryji Zawsze Dziewicy czy 
Matki Boskiej. O Starusze najczęściej zapominano. Na zapytanie o nią 
wszechwiedzące Google z ich cenzurą, nazywaną .sofistycznie 
pozycjonowaniem, poprawiają starucha na Staruch i z upodobaniem godnym 
lepszej sprawy babrają się w Ŝałosnych słowach i czynach tego kibola. Po 
zmianie zapytania na „Archetyp starucha” wyświetla się nieco więcej, ale 
głównie zaproszeń na warsztaty odnajdywania swojej kobiecości, gdzie starucha 
jakoby stanowi syntezę innych. We wszelkich jednak notatkach i informacjach, 
o ile poprzednie wcielenia Wielkiej Matki zawierają trochę materiału, o tyle 
ostatnie potraktowane jest po macoszemu. To zrozumiałe, starzy ludzie przestali 
być źródłem mądrości, zastąpieni przez komputer i internet oraz polityków, są 
nieporadni i absorbują czas i troskę innych, który to czas mógłby zostać lepiej 
spoŜytkowany i w ogóle co moŜe być ciekawego w starości! 

Wiedźma, czarownica, starucha – reprezentuje archetypowe zło, ale bez 
wdawania się w szczegóły, bowiem ich analizą najczęściej zajmowali się albo 
zajmują, męŜczyźni lub młode jeszcze kobiety. One chcą wiedzieć, Ŝe po 
trudnych etapach własnych Ŝyciorysów, nawet wbrew temu, co obserwujemy na 
ulicy, starość będzie zwieńczeniem Ŝycia, gdzie posiądą wszystkie uroki Ŝycia: 
moc, wpływ na innych, mądrość, decyzyjność w sprawach własnych, orgazmy 
bez poczucia zniewolenia i lęku przed ciąŜą, miłość do dzieci i wnuków bez 
konieczności zmieniania pieluch i tak dalej, jeśli juŜ brniemy w szczegóły tej 
idylli. Istnieje prosty sprawdzian takiej postawy – protest przeciwko wydłuŜaniu 
staŜu pracy, koniecznego dla otrzymania wyŜszej emerytury. Starość jest 
wyidealizowanym rajem, w którym pozbywamy się wszystkich obowiązków i 
Ŝyjemy jak chcemy (wg priorytetów młodości i lat średnich z dnia dzisiejszego 
oczywiście – nie ekstrapolujemy bowiem naszych marzeń na czas starości, gdy z 
oczywistych względów nie wszystko będzie dostępne). 

W słownikach synonimów więcej jest określeń Staruchy perojatywnych, 
dyskredytujących, niŜ pozytywnych, sympatycznych, na przykład: baba, Baba 
Jaga, babiszon, babon, babsko, babsztyl, bździągwa,ciućma, gangrena, jędza, klę
pa, kwoka, larwa, makolągwa, małpa,megiera, poczwara, potwora, prukwa, rasz
pla, ropucha, stare 
pudło,straszydło, szantrapa, szkarada, wiedźma, zaraza, zołza, babina, babinka,b
abka, babus, kobiecina, rupieć, seniorka, starowina, staruszka, stara,tetryczka,  b
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abcia, babula, babuleńka, babulka, babunia, babusia,starowinka, ciotka, starsza 
kobieta, burczymucha, ględa, jęczydusza,malkontentka, maruda, męczydusza, zr
zęda, itp.  

Najczęstsze współczesne opisy tego archetypu zawierają rozwaŜania w stylu: 
Wiedźma nazywa się tak, bo wie. Nie, nie jest tak, Ŝe naprawdę więcej wie. Ma 
większe doświadczenie ale wie, nawet o sobie, mniej, niŜ by się wydawało, 
bowiem jest zapóźniona i niedzisiejsza. Zintegrowała wiele, oswoiła myśli o 
Śmierci, ale komu to potrzebne przed czasem. Nikt jej nie lubi, bo nie lubi się 
starości. Coś było na rzeczy, Ŝe palono te czarownice na stosach. Tępiono je, bo 
były inne. Ja teŜ jestem inna, więc teŜ jestem czarownicą (wicca albo inną, z 
tradycji słowiańskiej). Mam w sobie moc, więc pójdę na stosowny kurs albo 
zacznę uprawiać kult. Bez kultu, rytuałów, białej szałwii i szkoleń nie ma to 
sensu, Moc się nie pojawi. Ale się synowa zdziwi, gdy zobaczy mnie na 
facebooku w rudej peruce, pląsającej przy ognisku! 

Na jedną z niewielu sensownych, choć takŜe nieco uproszczonych analiz 
natknęłam się na blogu Wilcze Szepty 
http://wilczeszepty.blogspot.com/2011/08/pogodzic-sie-z-hekate.html 

Gdzie autorka pisze: 

„Archetyp Hekate, to teŜ ta krwioŜercza postać w nas, gotowa zabić swoje dzieci 
dla ich dobra. Hekate jest naszą podświadomością, tą mroczną. Intuicją i 
najbardziej pierwotnym związkiem z magią i ziemią. To ona odczuwa rozkosz i 
przeŜywa nasze orgazmy, to ona dziko tańczy nocą przy ogniach, to ona daje 
nam odwagę, to ona w końcu wyrzuca z gniazda własne dzieci, kiedy przychodzi 
czas ich odejścia.” 

Byłaby więc Hekate jakąś odmianą Saturna, uzupełnioną jednak o 
usprawiedliwiającą interpretację czynu. Wszak Saturn poŜerał swoje dzieci z 
niskich pobudek, zaś Hekate jest straŜniczką ideologii, taką moherową babcią z 
demonstracji pro life, tylko na odwrót i nieco powaŜniej potraktowaną. No i 
oczywiście ma siłę, Ŝeby pląsać. 

Pozwólcie więc, Ŝe zapoznam Was ze swoją wersją Staruchy oraz poglądem 
na etapy prowadzące do niej. 

Niewątpliwe jest, Ŝe kaŜdy etap, z wyjątkiem ostatniego, przy przechodzeniu 
do następnego wiąŜe się z symboliczną utratą czegoś, ale i z zyskaniem czegoś 
innego. 

Dziewica musi stracić Matkę. Oddziela się od niej, kieruje swoje spojrzenie ku 
światu, jest naiwna, oczekująca, pełna nadziei, które mogą, choć nie muszą się 
spełnić. Ale Dziewica w trudnych czasach wraca myślami do Matki, Matka jest 
jej zakotwiczeniem i hamulcem. 

Matka, zostając nią, musi stracić wcześniej dziewictwo, na koniec etapu zaś 
symbolicznie Dzieci, zyskując tym samym doświadczenie ale i czas, gdy 
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rozwaŜania mogą zastąpić przeŜywanie. To stąd się biorą zachwyty nad 
kwiatkiem, drzewkiem, ptaszkiem, zwierzątkiem, najlepiej oswojonym, kotkiem 
i pieskiem, jako tymi, co nam nie zagraŜają, a pozwalają przeŜywać miłe chwile 
i nie myśleć o wieczności. W trudnych chwilach matka wraca do czasów 
Dziewicy z sentymentem patrząc na jej naiwność i oczekiwania. Ona juŜ wie, 
jak wygląda prawdziwy świat, ale wbrew swojemu przekonaniu jeszcze nie 
osiągnęła etapu mądrej Staruchy, jak nie osiągnęła go zbyt młoda jeszcze 
autorka blogu Wilcze szepty, czy Clarissa Pinkola Estes, autorka ksiąŜki 
„Biegnąca z wilkami” albo Angelika Alti, autorka „Dzika kobieta – powrót do 
źródeł kobiecej energii i władzy”. 

Starucha musi zostać sama ze sobą, utracić moŜe tylko Ŝycie. Jako jedyna z 
wcieleń Bogini, Starucha tracąc Ŝycie nie zyskuje niczego w zamian 
(przynajmniej na tym świecie).Jako tworzywo doświadczeń i rzekomej mądrości 
mając jedynie własne poprzednie etapy, nie moŜe zostać w pełni mądra Nie jest 
tak, Ŝe zawiera w sobie poprzednie etapy, jak często się uwaŜa, ona 
wykorzystuje tylko je jako część tworzywa, bez jednak oglądu świata wokół i 
kontaktu z nimi popada w jednostronność jak owe babcie moherowe. (Dla 
przykładu: babcia ezoteryczna jest niŜszym szczeblem rozwoju niŜ babcia mniej 
ezoteryczna). 

KaŜdy etap polega na zejściu do swojego wnętrza, kaŜdy ma swoją ciemną 
stroną. Ciemną stroną Staruchy jest ból. Inną zapomnienie. Jeszcze inną 
niezrozumienie. Najciemniejszą z najciemniejszych sekretów Staruchy jest ten, 
Ŝe swojej Mocy nie czerpie z zaklęć, rytuałów, szkoleń z wnikania w siebie ani 
w ogóle z zadaniowo traktowanych praktyk. Ona ją ma albo jej nie ma. Jeśli jej 
nie ma – nie koniecznie chciałaby ją posiąść, poniewaŜ jest bardziej 
odpowiedzialna niŜ wówczas, gdy była młodsza. Jeśli j ą ma – staje się często 
cięŜarem ponad siły. 

Na temat staruchy wiemy najmniej, ale jest to akurat mój etap i uwaŜam, Ŝe 
mam prawo się o nim wypowiadać. Wbrew wyobraŜeniom i wbrew postaci 
Hekate, która często przedstawiana jest (zwłaszcza współcześnie) jako młoda, 
piękna kobieta, co wpisuje się w ogóle w trend pokazywania wiedźm jako 
młodych, pięknych, praktykujących magię czarownic, dramat starości polega na 
braku pełnego zapomnienia. Owszem, dramaty bledną, tracą swoją siłę i ostrze 
raŜenia ale, przynajmniej w moim przypadku, traci się zdecydowane, jasne 
osądy. JuŜ nie moŜna powiedzieć to jest dobre, a to złe, to słuszne, a to nie; tak 
chcę, a tak mi się nie podoba. Przestajemy być pewne swoich opinii zbliŜając się 
w tym do Sokratesa mówiącego: oida ouden eidos (wiem, Ŝe nic nie wiem). 

MęŜczyźni Starcy, jak Prorocy, potrafią jasno ogarniać całokształt waŜnych 
spraw, kobiety Staruchy wyzwalają się z prostych konkluzji; świat zaczyna być 
w ich oczach bardziej skomplikowany, niŜ by chciały. Mocherowe babcie z ich 
zajadłością i zdecydowaniem ideologicznym wypełniają po prostu pustkę, która 
została w nich po ideologiach męŜczyzn. Są ich kalką. Jednak nie wierzę, Ŝe 
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matka wyrzeknie się córki z powodu skrobanki, tylko dlatego Ŝe wyznaje 
ideologię pro life. JeŜeli to zrobi, to wówczas, gdy wcześniej dzieliły ich inne 
konflikty. Hekate prawdziwa jest bardziej umiarkowana, niŜ widzą ją młodzi. 

Podobnie jak inne bóstwa, Hekate moŜe być pokazywana w trzech postaciach. 
Sam fakt rozczepiania staruchy na trzy osoby świadczy o niejednoznaczności tej 
postaci. 

Hekate, córka boga zniszczenia Tytana Persesa i bogini rytuałów nekromancji 
Asterii, postrzegana jest jako naturalna bogini zemsty, ale nie jest staruchą. Ta 
od dawna wie, Ŝe zemsta nie ma sensu, nakręca tylko spiralę wzajemności, a nie 
przynosi ulgi. Druga twarz Hekate, takŜe zaczerpnięta z wyobraźni młodych, 
oblicze usatysfakcjonowanej seksem doświadczonej kobiety, takŜe ma się nijak 
do prawdziwej staruchy. Starucha większość seksualnych dylematów juŜ 
przećwiczyła i prawdopodobnie uznała, Ŝe skoro seks mieści się w głowie, to 
śmiało moŜna zrezygnować z pośrednictwa ciała, udając się wprost do własnego 
umysłu. Ona wie takŜe, Ŝe seks, jako podtrzymanie więzi jest zawodny, a jako 
przyjemność, moŜe być łatwo zastąpiony innymi satysfakcjami. I wreszcie 
trzecie oblicze Hekate – władczyni podziemi. Starucha nie dąŜy do władzy ani 
posiadania – jak w odniesieniu do rzeczy, tak i ludzi. Władczyni podziemi nie 
ma terytoriów, zamków, sług, poddanych ale ma coś nieoczekiwanego w 
poprzednich stadiach – wiarę w swoją intuicję. Po latach zaprzeczania jej, 
kierowania się zdrowym rozsądkiem, unikania rzeczy niezrozumiałych i 
niejasnych, w nich zaczyna znajdować upodobanie. Karmi się symbolami, 
aluzjami, podobieństwami, wnika głęboko w pozorne drobiazgi, poświęca im 
sporo czasu i wysiłku. Przestaje widzieć rzeczy oddzielnie, a zaczyna spoglądać 
na otoczenie i wydarzenia jak na całość jakiejś zagadki, której odkrywanie nie 
jest koniecznością ale jest przyjemne, nie martwiąc się o słuszność własnych 
dociekań. Nie dzieje się nic strasznego, jeśli są wyssane z palca. 

Jeśli posiada jakąkolwiek MOC, to wbrew własnej woli. Nie szuka uczniów i 
uczennic, jak męska odmiana Proroków, brak jej przekonania o swojej 
nieomylności. 

A magia? W końcu bycie jedną z twarzy bogini do czegoś zobowiązuje. Magia 
polega na tym, Ŝe starucha, widząc przedmiot sięga myślą w jego poprzednie 
dzieje i jeszcze bardziej poprzednie. Miejsca i krajobrazy, z których go 
wyrwano, wyniesiono, usunięto i fakt, Ŝe trafił na końcu w jej dłonie. Tego 
wymaga wiedźma obecna w nas i temu musimy sprostać. 
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Pewna młoda dziewczyna, której zaprezentowałam przywiezioną z podróŜy 

pamiątkę, wziąwszy ów kamień do ręki przestraszyła się i zawołała „boję się go, 
on Ŝyje”. Tak właśnie, my, Staruchy, jesteśmy Ŝyjącymi kamieniami, ale nie 
przeraŜa nas to tak bardzo jak młodych. PoniewaŜ starucha utracić moŜe tylko 
Ŝycie. 

komentarze 

1.piękny tekst • autor: Damroka 2016-09-05 11:34:31 
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przykładem tej Wiedzącej. Kobieta niesamowita, na kaŜdym kroku widać 
głębokie doświadczenie Ŝyciowe. Sposób w jaki opiekuje się swoim ogrodem, 
gospodarstwem (w tym zwierzętami), co zbiera do koszyka i kiedy... MoŜe 
dodam, Ŝe to właśnie Ona najbardziej pomogła mojej kurce - doradziła co jej 
włoŜyć do budki... kiedy ekhm... google się poddały. Pozdrawiam :)  

3. Metafizyka uczy nas,... • autor: J. B. 2016-09-06 17:59:29 
Metafizyka uczy nas, Ŝe to co najstarsze jest najmłodsze. 
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4. właściwy moment wypada za późno • autor: J. P. 2016-09-07 22:22:44 
To są dosyć oczywiste sprawy, szkoda Ŝe nikt przed sześćdziesiątką tego nie 
zrozumie. Rola starców jest taka sama jaki jest sens istnienia gór czy rzek. 

5. trzy Marie • autor: G. H. 2016-09-08 11:18:18 
z dawnych lat pamiętam rozwinięcie tematu o trzech duszach opisanych w 
metaforze kobiet o imieniu Maria- Maria Magdalena, Maria matka Jezusa, 
Maria Kleofasowa. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Haberschrack%2C_Trzy
_Marie_u_grobu.jpg 
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38 
Co się komu śni 

 

Ostatnio w gronie kilku starszych osób rozmawialiśmy o swoich koszmarach 
sennych. Jeden z obecnych opowiadał o zmorach byłego handlowca – Ŝe sklep 
jest pełen niesprzedanego, a szybko przeterminowującego się towaru, brak 
pieniędzy na zakup nowego, to jest odnowienia zapasów, bez których sklep 
moŜna za kilka dni zamknąć, zadłuŜenie rośnie, za rogiem czyha komornik i tak 
dalej; oszczędzę szczegółów tego koszmaru. Ja opowiedziałam o swoich 
wieloletnich koszmarach: śe jestem w miejscu dobrze znanym, mieście w 
którym bywam często, w jakimś hotelu czy domu wczasowym i alternatywnie: 
gubię drogę do domu, gubię klucz do pokoju, nie mogę sobie przypomnieć 
numeru pokoju, a hotel nie ma recepcji, trafiam do właściwego pokoju. ale tam 
są inni ludzie i cudze rzeczy, moje gdzieś zaginęły lub zniszczyły się, nikt nie 
wie, gdzie są, wszyscy patrzą się na mnie jak na wariatkę, gdy chcę zadzwonić, 
komórka rozpada mi się w ręku, ja się błąkam w coraz bardziej obcym 
krajobrazie. Czasami widzę na horyzoncie światła miasta i martwię się, Ŝe nie 
wiem jak dojechać gdzieś w miejsce, które znam, ruszam więc na piechotę. 
Zazwyczaj krajobraz jest zimowo- wiosenny, śnieg i roztopy, ślizgawica, 
koleiny. Początkowo droga jest mi znana, ale po jakimś czasie i ona zaczyna być 
obca. 

Opowiadając te sny zawahałam się. Bez wyjątku były i są wieloletnimi 
koszmarami. Jednak na starość odbieram je jako sny pozytywne. Decyduje o 
tym jeden jedyny element. MoŜliwość biegu przez drogi i bezdroŜa, lasy i 
wzgórza, tak jak poruszałam kiedyś na wycieczkach w czasach młodości. W 
świetle moŜliwości szybkiego marszu albo biegu cała reszta przestaje być 
waŜna. 

W prawdziwym koszmarze siłuję się z czymś i przegrywam w tym wysiłku. 
Pamiętam jeden z takich snów. We śnie tym budujemy z męŜem dom i w tym 
celu wieziemy pociągiem jakieś długie metalowe pręty. Pręty te ułoŜone są 
wzdłuŜ przedziałów na korytarzu. Kiedy pociąg dojeŜdŜa do stacji, a właściwie 
przystanku w polu, nagle okazuje się, Ŝe mąŜ gdzieś poszedł, a ja zostaję sama z 
tymi prętami. Wyciągam je przez drzwi tak, Ŝeby kawałki ich wystawały na 
zewnątrz wagonu, wyskakuję z pociągu i z wielkim wysiłkiem ściągam pręt po 
pręcie na ziemię. Kiedy jestem przy czwartym czy piątym, pociąg odjeŜdŜa z 
kilkudziesięciu pozostałymi, a ja zostaję sama w pustym polu nie zdąŜywszy 
nawet wyciągnąć reszty i w dodatku nie wiem gdzie jestem i jak mam zabrać te 
pręty. Czasami walczę z jakąś ciemnością albo nic nie widzę i brak światła 
budzi we mnie lęk. W jakimś koszmarze szukając swojego domu natknęłam się 
na wypadek drogowy, gdy człowiekowi niesionemu na noszach ze zwisającą 
noga i ręką, tę nogę i rękę po prostu odcięto siekierą. 
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Wszystkie te koszmary i znaczące wydarzenia senne (czasem jak scenariusze 
przygodowych filmów) pamiętamy właściwie tylko dzięki temu, Ŝe pozostają po 
nich w chwilę po przebudzeniu – emocje. Niektóre wręcz zaskakujące, 
niekompatybilne z materią snu, inne dziwne, tylko oczywiste we śnie, a po 
przebudzeniu nieoczekiwanie niezrozumiałe. Przykładem nieoczekiwanych 
emocji są sny, w których jestem bardzo głodna i ustawiam się w kolejce po 
jakieś badziewne kaszanki czy pasztetowe, a personel sklepu akurat, gdy 
dochodzę do lady, odwraca się ode mnie, lekcewaŜy mnie lub wręcz udaje się na 
zaplecze i nie wraca.  

Wiem, wiem, to pokłosie czasów „kartkowych”, gdy rodzina, jak te pisklęta w 
gniazdach, rozdziawiała Ŝółte dzióbki, a mama nie miała szczęścia w kolejkach, 
a takŜe siły aby w nich stać. Skazana na dietę wegetariańską, wzmocniona 
trzema paczkami papierosów dziennie, byłam wiecznie głodna, chyba Ŝe z 
nerwów traciłam apetyt na dzień lub dwa. Teraz te czasy wracają w snach, w 
których znów jestem głodna i spragniona, a przede wszystkim rozpaczliwie 
czegoś chcę, tylko nie wiem czego. Ale budzę się i muszę wstać, zaŜyć 
codzienną porcję proszków, a przed nimi choć kęs bułki, czy czegokolwiek, ze 
względu na te proszki. Niestety, w tym momencie czuję odrazę do jedzenia, w 
ogóle nie jestem głodna. Czasem nie przemogę się i biorę proszki na pusty 
Ŝołądek, czasem zaś uniemoŜliwiają mi to mdłości i czkawka. I jak to się mogło 
stać? Chwilę wcześniej byłam taka bardzo, bardzo głodna, czegoś bardzo, 
bardzo chciałam, a teraz nic.  

Znawcy snów tłumaczą, Ŝe to poŜądanie energii, której mi brak, o czym mają 
świadczyć sny, których akcja rozgrywa się w restauracjach, stołówkach, 
sklepach mięsnych i innych miejscach gdzie się je. Nie bardzo się z tym 
zgadzam. Mnie wydaje się, Ŝe energia akurat nie jest tym, czego mi brakuje, 
moŜe nawet mam jej nadmiar; inna sprawa z wykorzystaniem. 

Podobnie ma się sprawa z bieganiem we śnie po lasach, górach i dolinach. 
Ewidentnie wiadomo, Ŝe brakuje mi ruchu i to szybkiego ruchu. Nigdy nie 
lubiłam powolnych spacerów, zawsze maszerowałam w stosunkowo szybkim 
tempie, choć nie biegałam, bo zbyt szybko opadałam z sił. Teraz człapię i 
popadam w zadyszki, ale we śnie ciągle jeszcze poruszam się szybko i 
energicznie, odczuwając ogromną radość ze sprawności moich mięśni i kości. 

A oto dzisiejsze poranne przebudzenie. Wczoraj po konsultacji z wybitnym 
specjalistą prysły ostatnie nadzieje, jakich jeszcze odrobinę miałam w sprawie 
mojego zdrowia. Uczucia miałam mieszane – gdyby moŜna było jeszcze coś 
zrobić, czekałaby mnie seria bolesnych operacji o niepewnym rezultacie. Tak 
więc to, Ŝe nie moŜna juŜ niczego poprawić w mojej mocno niedoskonałej 
osobie, zwalniało mnie od obaw przed stojącymi przede mną wyzwaniami, 
dodatkowym bólem, lękiem, czy mu sprostam, nie przekształcając się w jęczącą 
i kwil ącą górę mięsa, stanowiącą niegdyś, zda się, ukształtowanego człowieka. 
We śnie odczuwałam spokojne zadowolenie i pewność siebie. Sprzed furtki 
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jakiegoś domu wśród wzgórz patrzyłam na horyzont i odczułam nagle ogromną, 
obezwładniającą radość. Zza wzgórza wyjechał jakiś wózek z siatki, w typie 
przyczepy ogrodnika, pchany z wysiłkiem przez człowieka, niedorosłego 
chłopca, o ile mogłam się zorientować, a na tym wózku stał... koń.  

Nie mam zielonego pojęcia, skąd ta entuzjastyczna radość, którą odczułam na 
ich widok i z którą się obudziłam. Lubię się budzić w dobrym humorze, więc 
ucieszyłam się, Ŝe słońce zagląda mi w okno i Ŝe w ogóle wszystko jest o.k., ale 
zdziwiłam się, kiedy przypomniałam sobie końcówkę snu i tego konia na wózku 
popychanego z wysiłkiem przez człowieka. Przy czym nie była to jakaś 
przewrotna radość, ale czysty, Ŝywiołowy sentyment na widok ich postaci. I 
rozumiecie coś z tego? No, Ŝeby na wózku była jeszcze małpa zamiast konia i 
robiła jakieś sztuczki, ale nie... 

Szukając ilustracji do tego odcinka znalazłam rysunek jak poniŜej: 

 
Grafika z artykułu  „nadmiar energii czy jej brak?” ze strony 

http://pogotowiejezdzieckie.blogspot.com/2016/04/nadmiar-energii-czy-jej-
brak.html 

komentarze 

1. Moje koszmary • autor: P. K. 2016-09-15 11:46:59 
Mój prawie szczyt koszmarów sennych to powtarzające się dość często sny, w 
których wybieram się na jakąś wędrówkę, i w końcu wybieram się tak późno, Ŝe 
nie wiadomo, czy to jeszcze ma sens, i zapominam o tylu rzeczach, Ŝe teŜ nie 
wiadomo, czy to jeszcze ma sens. Prawda, Ŝe łagodne? Tylko nie mogę dociec, 
skąd się takie sny u mnie biorą, stresu przedwyjazdowego nie mam prawie 
nigdy i nigdy jeszcze takiej sprawy nie zawaliłem. Zamiast tego miewam sny 
nie tyle koszmarne, co tak głupie i nieprzyjemne, Ŝe nieraz do południa nie 
mogę dojść do siebie. Jakieś koty, którym odpadają ogony, i ja te ogony staram 
się z powrotem przytwierdzać... Na szczęście teraz bardzo rzadko mi się to 
zdarza. 
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2. Wyciągnięte z niepamięci • autor: J. N. 2016-09-17 20:45:06 
Próbuję przypomnieć sobie moje koszmary. Pustka. A przecieŜ zdarza się, Ŝe 
budzę się z krzykiem, płaczem albo cięŜkim westchnieniem. Co mi się wtedy 
śni? Nie pamiętam! Od ok. pół roku zapisuję niektóre sny. Sięgam do tego 
zeszytu z nadzieją, Ŝe zapisałam jakieś senne okropieństwa. Coś znajduję, 
niewiele, i trudno w tym o regułę: — Jakiś niewidzialny byt snuje się po domu; 
— Ktoś mnie ignoruje; — Pół naga siedzę za biurkiem w pracy; — ... I 
chwytam wspólny wątek: to niemoŜność skomunikowania się, brak moŜliwości 
porozumienia się, załatwienia sprawy poprzez współpracę i wzajemne 
zrozumienie. 

Nie jestem tym zaskoczona. Ale dlaczego aŜ tak to wypieram? AŜ do 
niepamięci.  

3. Moja teoria chaosu • autor: J. N. 2016-09-18 10:16:56 
Dziś, lekcja jak na zawołanie, 3 sny = 3 koszmary, a kaŜdy z innej beczki (jak u 
Monty Pythona, którego ostatnio z pasją oglądam). Ale te beczki okazały się 
zrobione z tego samego surowca — CHAOSU, nad którym nie moŜna 
zapanować zgodnie ze swoją wolą, DEZORIENTACJI, swoistego PATA. 
Przyczyna zaistnienia takiego pata moŜe być róŜna: nienormalna sytuacja 
zewnętrzna, brak pomocy, własne ograniczenia fizyczne, zniewolenie, 
bezsilność w obliczu agresji i tysiące innych psychicznych gadzin.  
U mnie i dziś okazały się to problemy z komunikacją, choć w kaŜdym z 3 snów 
to zaburzenie w przestrzeni informacyjnej było inne. 

1. W WC nie ma drzwi. JuŜ kończę TO. Podchodzi moja znajoma, próbuję 
dyskretnie dać do zrozumienia, by odeszła (albo mogłaby się przynajmniej 
odwrócić), a ona gapi się na mnie jak durna. Budzę się i robię TO we własnej 
łazience. 

2. Biorę udział w zawodach parasportowych złoŜonych z kilku róŜnych zadań. 
Spóźniłam się na start kilka sekund, bo będąc teŜ organizatorem musiałam 
komuś pomóc. Nie wiem, co po kolei robić. Jedni nie chcą mi powiedzieć, 
inni nie bardzo wiedzą. Plączę się więc po terenie i robię to co inni, ale w 
pewnej chwili daję sobie spokój, bo to bez sensu. 

3. Przyjęcie w stylu garden party. Na kanapie leŜała moja torebka, ale zniknęła. 
Pytam, czy ktoś ją widział. Brak reakcji, brak zainteresowania moim 
problemem. 
A na dokładkę obserwacja. Prawdziwa? Swój koszmar człowiek przeŜywa 
sam. Zazwyczaj czy zawsze? Sam się błąka pogubiony w świecie, a jeśli 
występują inni ludzie, to są w tle. 

4. Ja widzę • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-09-18 10:42:38 
Ja widzę jeden, podstawowy motyw, tkwiący u źródła wszelkich koszmarów 
sennych - bezsilność. Co by się w nich nie działo, nie jesteśmy w stanie 
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pokierować wydarzeniami. Ale nie od dziś wiadomo, Ŝe człowiek jest zawsze 
sam ze swoim smutkiem i swoimi koszmarami i w obliczu tej z kosą takŜe. 

5. Bezsilność a śmierć • autor: J. N. 2016-09-18 11:49:16 
Tak, ja teŜ czuję tę bezsilność jako podstawę lęku. Bezsilność, bezradność, 
niemoc, czyli de facto sytuację, nad którą nie moŜna zapanować zgodnie z 
własną wolą, o czym wyŜej pisałam. 

Ciekawe, Ŝe mi takŜe nasunęło się przez moment skojarzenie ze śmiercią, z 
umieraniem. I okazało się, Ŝe kojarzenie umierania z koszmarem niemocy to 
jakiś piekielny program. Przypomniałam sobie własne doświadczenia 
umierania. Nie było w nich NIC Z KOSZMARU. Odczucie umierania ma w 
sobie nieuchronność i naturalność, to coś o wiele większego niŜ wyobraźnia 
ludzka moŜe objąć, a więc nie pojawia się w człowieku to napięcie, to 
wewnętrzne zmaganie, lęki, które towarzyszą koszmarom. W śmierć wchodzi 
się jak w masło. 

6. Samotność koszmarów • autor: P. K. 2016-09-18 15:52:13 
Coś jest w tym samotnym przeŜywaniu koszmarów. Jako dziecko często 
miałem sny, w których nagle okazywało się, Ŝe jestem goły. Ja byłem tym 
przeraŜony, a ludzie wokół zachowywali się tak, jakby niczego nie widzieli - 
szli dalej w swoją stronę, nikt na mnie nie zwracał uwagi. Nawet ta osoba, 
która szła ze mną, niczego nie zauwaŜała. 

7. koszmary • autor: M. P. 2016-09-18 21:18:16 
Będąc dzieckiem, spałam z młodszą siostrą w pokoju na jednej wersalce. Był 
taki okres ,kiedy siostra często miewała koszmary. Zrywała się a ja razem z 
nią, wtedy przytulałyśmy się a ja opowiadałam jej róŜne, wesołe historie i to 
jej pomagało. 
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39 
W powietrzu wisi starość 

 

Pewna kobieta na FB podzieliła się swoimi wraŜeniami. Napisała tak: 

„Jestem w Krynicy Morskiej. Dziś to kurort starych ludzi. Starzy ludzie, stare 
przyzwyczajenia; nylonowe skarpetki na plaŜy. Zwiędłe stare ciała osłonięte 
białymi biustonoszami. Męskie nogi w białych skarpetkach i plastykowych 
klapkach lub sandałach. Nie wiem czy przyjadę tutaj we wrześniu. W powietrzu 
wisi starość. Wystarczy Ŝe jest we mnie.” 

Zagotowałam się wewnątrz i odpisałam jej z pozycji samozwańczego 
autorytetu i całkowitego braku zrozumienia — czego dziś się wstydzę: 

Nie walcz, moŜe spróbuj w tym dostrzec piękno. Polecam portal Niezła 
Sztuka, http://niezlasztuka.net/, a w nim ostatnio publikowane malarstwo 
Chaima Soutine, odnajdujące piękno w deformacji (niekoniecznie starości). Na 
plaŜę w Krynicy Morskiej i gdzie indziej spróbuj spojrzeć jak człowiek 
wykształcony, koneser Ŝycia, a nie paniusia w poczekalni u dentysty. 

Oczywiście nie dlatego, Ŝebym współczuła tej kobiecie faktu, Ŝe za swoje 
pieniądze nie dość Ŝe musi siebie oglądać codziennie w lustrze (wszak napisała, 
Ŝe starość jest w niej), ale jeszcze w dodatku nieestetycznych plaŜowiczów w 
niemodnych rekwizytach i kostiumach. Nie, tak daleko moja tolerancja nie 
sięga. Jednak nie obwiniałabym jej tak stanowczo, podejrzewając bywalczynię 
kolejek u dentysty lub fryzjera (a moŜe lekarza) ani nie kierowałabym jej uwagi 
na strony poświęcone sztuce. Ona teŜ jest skaŜona podobnym widzeniem świata, 
choć prawdopodobnie nieświadomie. Na jednego czy dwóch artystów, dla 
których deformacje ani starość nie jest problemem, są setki innych, dla których 
piękność jest czymś uładzonym, wycyzelowanym i estetycznie ściśle 
związanym z określoną konwencją. Co prawda od artysty oczekujemy raczej 
wyzwolenia się od konwencji, ale (przynajmniej w Polsce) tylko poruszanie się 
w jej ramach przynosi popularność i pieniądze. Przykładem grafiki i fotografie z 
pierwszej lepszej strony, np.http://www.bleaq.com/ 

Widzę na nich w większości stylizowane ślicznotki, buzie nie skaŜone emocją 
ani myślą, nawet takie, po których twarzach spływa krew, czy wiją się w 
objęciach kościotrupów albo naznaczone są bliznami. TakieŜ są i twarze ich 
partnerów. Zdaje się Ŝe odbywają modowe sesje, w czasie których 
najwaŜniejsza jest dekoracyjność, a oryginalność sprowadza się do przesunięcia 
lub zmodyfikowania jakiegoś detalu. JeŜeli coś jest aktualnie modne to musi być 
takie samo tylko bardziej. Buty na grubych koturnach stają się coraz wyŜsze na 
przykład. 
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Kobieta — twórca wychowana w takiej estetyce będzie ją powielała i 
udostępniała swojej widowni. Co więcej – jej myśli nie opuszczą juŜ tej 
konwencji, pozwalając jedynie na warianty i deformacje w określonych ściśle 
granicach.  

Podobnie wygląda i literatura. Są powieści tzw. „kobiece”, jest literatura 
powaŜna, „męska”. Nie ma nic pomiędzy. Prawdziwy świat nie jest męski ani 
kobiecy, zabawny ani powaŜny; na co dzień nie ma trupów i zbrodni, choć jest 
okrucieństwo. Zatem dlaczego sądzi się, Ŝe pięć trupów w powieści 
kryminalnej, to nic strasznego, ale prawdziwe Ŝycie z jego manipulacjami, 
poniŜeniem, nękaniem i przymusem, rozterkami daleko wykraczającymi poza 
stereotypy (ale bez gangsterów i trupów), to okropieństwo nie do przyjęcia w 
literaturze? Czy dlatego, Ŝe wymyka się konwencjom? Owszem oglądamy z 
wypiekami na twarzy w telewizji reportaŜ o bezdomnych, których pewien rolnik 
więził i bił łańcuchem odpiętym od obroŜy gospodarskiego psa, ale los rodziny 
takiego rolnika, przedstawiony w powieści raczej zniesmaczy (chyba Ŝe 
rzeczony rolnik dręczy psa albo konia, a ratuje zwierzęta jego wraŜliwa córka). 

Konwencja reportaŜu albo newsa pozwala na rozkładanie na czynniki 
pierwsze takiej szokującej historii, ale literacka juŜ nie. Jakiś czas temu 
telewizja ze szczegółami opisywała los biednego chłopaka, którego pracodawca 
wywiózł dokądś, obcinał mu palce jeden po drugim, a potem Ŝywcem zakopał w 
ziemi. Nie wyobraŜam sobie powieści obyczajowej, a juŜ zwłaszcza „kobiecej” 
z takim motywem literackim, nawet w tle. 

Na fali takiego konwencjonalnego oglądu świata bohater/bohaterka powieści 
musi być piękny/a i młody/a; ubrany/a w strój wg najnowszych trendów mody. 
Niedoczekanie jej albo jemu, jeśli ma zmarszczki, nadwagę, nosi biały 
biustonosz nie kryjący obwisłości piersi, białe nylonowe skarpetki do 
plastykowych klapek. Osoba o takim wyglądzie nadaje się jedynie na 
uwspółcześnioną wersję pani Dulskiej, lub biedną, schorowaną kobiecinę bez 
środków do Ŝycia. 

Ja sama poddaję się tej konwencji i czuję się nieswojo, gdy na jakiejś 
fotografii źle układają się moje włosy na wietrze, kiecka z jednej strony jest 
dłuŜsza niŜ z drugiej, tudzieŜ pięty wystają z klapek, a za to dowodnie widać 
Ŝenującą nadwagę. GdybyŜ jeszcze moje czoło pokrywały zmarszczki myślącej 
starej duszy, tymczasem one, paskudne piętna starości, uwidaczniają podbródek 
i szyję zwisającą, jak podgardle u zmokłej kury. Ostatnio pewien profesor 
ortopeda oświadczył mi, Ŝe „nawet pani piękna letnia suknia nie ukryje, Ŝe jest 
pani zbyt obszerna”, litościwie dodając, Ŝe jest to takŜe jego problemem. 
Najwidoczniej był to jednak mniejszy problem, poniewaŜ on siedział w białym 
fartuchu o rozmiarze jego autorytetu, a ja naprzeciw niego oczekując wyroku, a 
nie na odwrót. 
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CóŜ więc mam powiedzieć, gdy przyjdzie mi fantazja pójść na plaŜę i co 
gorsza, rozebrać się – nawet do kolorowego jednoczęściowego kostiumu, a nie 
białego biustonosza i halki! JuŜ widzę się oczami przechodzącej, nie całkiem 
jeszcze starej kobiety, dla której mój widok jest odraŜający, ucieleśniając 
wszelkie jej obawy przed starością, a moja wyobraźnia widzi juŜ wszystkich 
mijających mnie jako stado nieŜyczliwych oglądaczy? Na szczęście nie lubię i 
nigdy nie lubiłam plaŜ. 

Czy dawni malarze teŜ tak przestrzegali zasad aktualnej mody? Bynajmniej. 
Kobiety na obrazach impresjonistów, ekspresjonistów, nie mówiąc juŜ o 
późniejszych eksperymentach twórczych, nigdy nie miały za zadanie 
ukazywanie szczegółów obowiązującej konwencji, nieraz łamały je, choć moŜe 
w mniejszym stopniu, niŜ portrety męŜczyzn. Ale od czasu, gdy w sztuce 
przestało się liczyć podobieństwo, zastąpione przez dekoracyjność, podobającą 
się większej rzeszy ludzi, wszystko poszło w złą stronę. Jak w ekonomii gorszy 
pieniądz wypiera lepszy, tak w sztuce moda wypiera oryginalność. 

Mówi się, Ŝe panuje dziś kult młodości i Ŝe on wyeliminował obrazy tego, co 
nieładne i stare. Ale nie sądzę, Ŝe to jest to. Miedzy nami, a rzeczywistością 
wyrastają coraz większe mury, w postaci na przykład powszechnej dostępności 
obrazu, którego zmanipulowanie łatwo ukryć (owe słynne poprawki figury 
modelek w komputerowych programach graficznych) wszechobecne do tego 
stopnia, aŜ zdaje się nam, Ŝe mamy pełnię władzy nad swoim losem i swoim 
wyglądem. Skoro tak, to kobieta po prostu moŜe „zapuścić się” i nie wyglądać 
jak modelka, a swoim widokiem psuć plaŜę, na którą się właśnie wybraliśmy 
podziwiać bezkres morza. Jest on niczym wartościowym bez konwencjonalnie 
pięknej modelki w tle. Bez niej nie uwierzymy w deklarowane przez kogoś 
piękno. 
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40 
Myślenie a myślactwo 

 

Wojciech Eichelberger w swoim artykule http://stressfree.pl/myslenie-a-
myslactwo-o-roznicach-wojciech-eichelberger/ napisał: 

„My ślenie to uporządkowany proces uruchamiany pytaniem czy wątpliwością, 
prowadzący do rozwiązania. Rozwiązanie kończy myślenie na dany 
temat. Myślactwo jest bezładną, samoistną, bezcelową gonitwą myśli. MoŜna je 
porównać do spamu, który zawala nam skrzynkę mailową. Kradnie czas i 
energię, których i tak za mało mamy na sprawy naprawdę waŜne.” 

PrzeraŜają mnie takie refleksje. Mam jeszcze w pamięci zarzuty moich 
rodziców (dziś oni teŜ nazwaliby to myślactwem), Ŝe „myślisz o niebieskich 
migdałach”, co oznaczało bezproduktywne rozwaŜania na tematy oderwane od 
codziennego Ŝycia i stałych obowiązków, jak odrabianie lekcji, przynoszenie 
węgla z piwnicy i wysłuchiwania bez sprzeciwów czy dyskusji tego, co mają do 
powiedzenia starsi na temat mojego wyglądu, wad charakteru i głupich pytań, 
jakie zadawałam.  

Wieki całe minęły od tamtego czasu, a mnie jest właśnie Ŝal tych 
nieskrępowanych wypraw moich myśli w światy odległe od codzienności. 
Znacznie, znacznie później okazało się, Ŝe pewne spostrzeŜenia, poczynione 
wówczas, gdy leŜałam na tapczanie i gapiłam się w sufit, jak najbardziej 
przydają się w Ŝyciu codziennym: pomagają zreperować to i tamto w 
samochodzie Syrena, gdy brak części zamiennych, a samochód stanie na drodze; 
przydają się nawet do pisania prac z teorii ryzyka na wyŜszej uczelni, gdy nie 
zna się języka, aby przetłumaczyć teksty specjalistów, a na pewno do 
tłumaczenia się ze swoich działań urzędnikom i podejmowania polemik na FB. 

Dziś chętnie powróciłabym do nieskrępowanego niczym myślactwa, cóŜ 
niestety, juŜ nie potrafię bez szybkiego powrotu i korzenienia się w realiach, a 
oduczyli mnie ludzie tacy, jak moi rodzice i psycholog, Wojciech Eichelberger. 

Trzonem ich rozumowania (nie zawsze wypowiedzianym) jest załoŜenie, Ŝe 
wszystko musi przynosić poŜytek i to bardzo doraźny. Z myślactwa, na bieŜącą 
chwilę nie wynika nic poŜytecznego, naleŜy więc go zwalczać. Walczenie z 
gonitwą myśli moŜe ułatwić na przykład medytacja i dlatego powszechnie jest 
polecana jako antidotum na wszystko, a w dodatku lek uspokajający umysł i 
ciało. Nie mam tu nic przeciwko medytacji, pokój z nią, ale nie uwaŜam teŜ 
gonitwy myśli za coś, co naleŜy zwalczać (zwłaszcza, Ŝe nigdy nie udało mi się 
medytować. Takie to moje skrzywienie umysłowe, niestety). 

Ja widzę tu pewną analogię do gospodarskiego lasu i puszczy, która się 
zapuszcza i rozpuszcza. Znany psycholog WE, niczym obecny minister 
środowiska, nomen omen pan Szyszko (szyszka spadnie i juŜ po niej), widzi 
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same poŜytki w tym zbiorze drzew i pętających się między nimi oŜywionych 
organizmów rozmaitych gatunków, niektórych stosownych do odstrzału i 
przetworzenia, które naleŜy zagospodarować; w świecie poza nim rośnie jednak 
w siłę stanowisko mówiące o wartościach naturalnych drzewostanów, a nawet 
potrafi ich przewagi wyliczyć i uzasadnić. 

Skoro więc naturalnym stanem rozpuszczenia umysłu jest gonitwa myśli, 
naleŜy jej się przyjrzeć i poszukać celowości w fakcie, Ŝe wieki tak, a nie 
inaczej nasz mózg i jego wytwory ukształtowały, a więc takŜe bardziej 
dalekosięŜne korzyści musiały płynąć z owej pogardzanej „gonitwy myśli”. Nie 
jestem psychologiem, ale odczuwam, Ŝe wiele dobrych pomysłów w róŜnych 
sprawach pojawia się właśnie znikąd, z takiej pozornie bezcelowej gonitwy 
myśli. Umysł nie lubi się nudzić; jeśli nie jest zajęty czymś bieŜącym, zapuszcza 
się w rejony odległe i często „mimochodem” w snach lub na jawie naprowadza 
na konkretne rozwiązania. Jest na to wiele przykładów. 

W dalszej części swego wywodu autor zachwyca się umysłem, który działa 
jak komputer, wydajny, szybki i niezawodny. Nie przychodzi mu to do głowy, 
Ŝe jeśli chodzi o szybkie liczenie i tak z nim nie wygramy. Zaś o inne sprawy... 
Tu kolejny cytat wg odnośnika z artykułu: 

„Porządek w głowie i porządek w Ŝyciu. Wyobraź sobie swoje Ŝycie jako 
wielką szafę. Przez lata zapełniła się wszystkim, co popadło. Urazy, 
przekonania, sukcesy i błędy, szczęśliwe chwile i niedobre wspomnienia, 
wartości, emocje, dobre i złe nawyki — wszystko to wymieszane trzymasz w 
swojej „szafie”. Latami gromadzisz coraz więcej i więcej. Coraz trudniej w tym 
bałaganie dostrzec to, co waŜne, wartościowe, istotne.” 

Ciąg dalszy to juŜ reklama rozmaitych warsztatów dla kobiet za jedne 89 zł za 
9 tygodni 
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A więc wiemy juŜ o co chodzi, To nie jest teoria dla teorii, a dla uzyskania 
konkretnych korzyści. Tylko tak się jakoś składa, Ŝe męŜczyźni lubią pouczać 
kobiety, co dla nich dobre. Podświadomie dyktują im i wdrukowują pewne 
najświętsze prawdy, a wśród nich tę: WIADOMO śE PROCHU NIE 
WYMY ŚLISZ; POSTARAJ SIĘ WIĘC BYĆ GOSPODARNĄ I MIŁ Ą 
DLA OTOCZENIA, A ZOSTANIESZ NAGRODZONA SPOKOJEM I 
OPTYMIZMEM I RODZINIE B ĘDZIE Z TOB Ą LEPIEJ . 

Nie zgadzam się z tymi poglądami w ogóle i w szczegółach. Skąd ktoś ma 
wiedzę, Ŝe ja, albo jakiś dzieciak z niewaŜnej społecznie rodziny, nudząc się nie 
wpadnie na coś, co po latach zaowocuje teorią natury czasu, z tego tylko 
powodu, Ŝe tarcza zegara skojarzyła się mu z komarem, który na niej usiadł? 
Jeśli teoria dzieciaka nie przebije się do światowej myśli filozoficznej, to tylko 
wskutek działań polityków i takich psychopoŜalsię psychologów ekspertów, 
porównujących ludzki umysł do starej szafy mojej mamy albo maszyny liczącej 
(co z tego, Ŝe najnowszej generacji?). 

Ja będę jednak nieprawomyślna i zawołam szyderczo : Precz z człowiekiem, 
skoro komputery wszystko robią lepiej! Jak najszybciej wytępić myślaków i 
nieporadne płody ich umysłów, jak ksiąŜki, obrazy, muzykę, ulotne skojarzenia, 
myślowe ścieŜki i takie tam badziewie! Zakazać myślactwa, wychować nowe 
pokolenia pozbawione takich myślaczych odchyłek! JednakowoŜ, na co 
zwracam uwagę, takŜe psychologia nie jest nauką ścisłą, więc precz z nią i z 
panem WE! Zastąpmy ją powszechną znajomością Tarota i astrologii — nic na 
tym naukowość wywodów nie ucierpi, a przetasują się polityczne wpływy. I 
myślaczo skończmy juŜ ten temat! Za duŜo czasu mu poświęciliśmy. 

Wasza myślaczka 

komentarze 

1. myślenie słuŜy do zarabiania • autor: J. P. 2016-09-22 21:34:56 
Ten pan naleŜy do załogi szemranej instytucji o nazwie Akademia Psychologii 
Przywództwa. Oferują naiwnym studia, za 21000 brutto (2016/2017). Musi więc 
mieć nawyk myślenia praktycznie przydatnego. 
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa-
wykladowcy?offset=0 

2. I tak być powinno! • autor: W. J. 2016-09-22 23:05:42 
Zamiast krytykować, powinniśmy się w Tarace zebrać, policzyć, ocenić swoje 
zasoby czyli umiejętności, zdolności, kompetencje itd. — i uruchomić jakąś 
instytucję do dobrego zarabiania. Nie mówię, Ŝe podobną do tamtej akademii — 
co by to miało być, to wynikłoby w działaniu. 

• Uwaga do Katarzyny: Eckhart Tolle, który teŜ namiętnie walczy z 
myśleniem, uwaŜa je za szkodliwy nałóg. Ja na podstawie swoich 



 240

doświadczeń z działaniem umysłu powiem i potwierdzę: myślenie jest 
przyjemne! 

No ale notoryczne nałogi teŜ są przyjemne, np. picie alkoholu. A heroina — 
dopiero przyjemność! (Mówię z tego, co mi mówiono, bo sam w Ŝyciu nie 
brałem.) 

3. małpi umysł • autor: Kalina2016-09-22 23:07:03 
Kasiu, ja uwaŜam, Ŝe Eichelbergerowi chodziło o coś zupełnie innego, niŜ o 
zwykłe błądzenie myślami, układanie marzeń itp, kiedy pisał/mówił o 
myślactwie. W buddyzmie takie myślactwo nazywa się umysłem „skaczącej 
małpy”. Pewnie słyszałaś kiedyś o tym. „Małpi umysł’ tak w buddyzmie 
nazywa się dziko kłębiące myśli. Naukowcy nazwali ANM-automatyczne 
negatywne myśli, które negatywnie wpływają na nasz mózg a przez to na nasze 
samopoczucie. Kiedy Buddha mówi: „Nie znam Ŝadnej innej rzeczy bardziej 
sprzyjającej wielkiej krzywdzie niŜ nieposkromiony umysł” to myślę, Ŝe odnosi 
się ku dzisiejszemu upodobaniu do wielozadaniowości. Kiedy umysł stara się 
robić kilka rzeczy naraz, nie wykonuje Ŝadnej z nich dobrze. To empiryczny 
fakt, wielokrotnie eksperymentalnie dowiedziony, który jest łatwy do 
samodzielnego zademonstrowania: spróbuj jednocześnie pisać SMS-a, kiedy 
prowadzisz auto sterowane przez nawigację w nieznanej okolicy, przeszukuj 
fale radiowe w poszukiwaniu najświeŜszych wyników w lidze oraz dyskutuj na 
temat bieŜących problemów w twoim związku. Chyba to miał na uwadze 
Wojciech Eichelberger mówiąc o myślactwie. Ktoś, to zna buddyzm i praktykę 
wie o czy piszę. Paplający, baraszkujący, kakofoniczny, małpi umysł zdolny jest 
do mądrych posunięć oraz wielkich psot i juŜ same te umiejętności nie są 
całkowicie pozbawione wartości, lecz umysł jest równieŜ zdolny do wyciszania 
się, zbierania sił, zwracania własnego spojrzenia ku samemu sobie i w takich 
momentach poznawania swojej głębi. Buddyści nazywają to osiąganiem 
mądrości i to równieŜ jest wartościową cechą. I co moŜe waŜniejsze – jest 
zdrowym działaniem. Dzisiaj dobrze juŜ wiemy, Ŝe wypoczęte ciało jest 
zdrowsze niŜ ciało będące nieustannie w stanie 

4. cd do małpiego umysłu • autor: Kalina2016-09-22 23:17:16 
Dzisiaj dobrze juŜ wiemy, Ŝe wypoczęte ciało jest zdrowsze niŜ ciało będące 
nieustannie w stanie stresu. Coraz bardziej znany staje się fakt, Ŝe spokojny 
umysł jest zdrowszy niŜ umysł dręczony przez lęki, natręctwa, uzaleŜnienia i 
inne stany pobudzenia. MoŜe się nawet okazać, Ŝe spokojne społeczeństwo jest 
zdrowsze niŜ dręczone przez napięcia, uprzedzenia, wyzysk i wojnę. Mam 
nadzieję, Ŝe będziemy mieli kiedyś szansę się o tym przekonać. Nie ze 
wszystkim zgadzam się z Eichelbergerem , lecz w tym przypadku, który akurat 
opisałaś, trzeba mu przyznać rację. Tak uwaŜam. BTW do J. P. — dlaczego 
naiwnych? UwaŜasz, Ŝe praca, zawód psychologa, psychoterapeuty czy  
psychiatry to coś niegodnego? Powiedz to Jungowi, Kępińskiemu i wielu im 
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podobnym, a Ŝe drogo? Nie mnie wyceniać cudzą pracę, jednak byłabym 
ostroŜna w ocenie,  a tym bardziej nazywanie „szemraną instytucją”. W zasadzie 
kaŜdemu moŜna zarzucić coś takiego jak „szemraną działalność” . Oczernić 
kogoś łatwo.  

5. Eh, babciu -... • autor: M. P. 2016-09-23 01:51:15 
Eh, babciu — jest myślenie, myślactwo i myślenkowanie, które Ty uprawiasz. 
Szkoda Ŝółci na bezsensowne wpisy.   

6. Jasne! • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-09-23 07:20:51 
Jasne! MoŜna by lepiej wykorzystać czas komentując słowa polityków i 
niesłychanie waŜne stwierdzenia dotyczące politycznych przepychanek. 

7. I znowu... • autor: Damroka2016-09-23 09:39:39 
@ Katarzyna Urbanowicz ...świetny wpis, dziękuję. 

@ Kalina Nie ucieka Pani przed utylitaryzmem, tylko za dobra materialne i 
podziw jak WE podstawia Pani „zdrowie”, „luz”, „negatywne myślenie”, 
„jednotorowość”. 
A co jeśli Ŝycie w duŜej części jest niezdrowe, zestresowane, negatywne i 
wielotorowe jak puszcza którą się puszcza? 

To oczywiście Pani wybór jak bardzo chce Pani okroić sobie swoje Ŝycie. Ja nie 
chciałabym niczego wykrawać.  

Wypowiedź WE jest tym bardziej zabawna, Ŝe jest to myślak bardzo troszczący 
się o kobiety, o jedną klientkę tak bardzo, Ŝe się z nią przespał myślenie mając 
gdzieś. Typowy „ekspert od Ŝycia” dla tych, co nie myślą własnymi głowami. 
Pop-psychologia- z całym szacunkiem- to faktycznie szemrany biznes 
społecznego sterowania.  

8. bezsensownie szemrane wpisy • autor: J. N. 2016-09-24 09:00:36 
Czy właśnie kształtuje się styl Taraki polegający na ubliŜaniu innym ? 

@ J.P, – „szemrana instytucja”?! 

@ M.P. –  „bezsensowny wpis”?! „babciu?!” (jeśli juŜ to „Prababciu”, i pisane 
wielką literą) 

A fe! Ale cóŜ, moŜe to taki wyrafinowany styl, wysublimowane myślenie, 
którego bezsensownie się czepiam... 

@ Kasiu,  

Twój wpis jest BARDZO DOBRY! Jest szczerą mądrą próbą uchwycenia istoty 
zachodnioeuropejskiej zadaniowości, wtłaczania człowieka w schematy (a 
wręcz jedynie słuszne drogi), braku poczucia spełnienia, gdy nie ma w Ŝyciu 
spektakularnych sukcesów – wymyślonych i zrealizowanych. Itd. 
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9. A ja chciałbym • autor: P. K. 2016-09-24 19:59:13 
A ja chciałbym czasami przestać myśleć. Są takie chwile, Ŝe bardzo mi to 
przeszkadza. Niestety, daleko mi do tego. 

Są dwa rodzaje ludzi nie mających wątpliwości: głupcy, którzy nie wiedzą nic, i 
mędrcy, którzy wiedzą wszystko. Dla większości ludzi jedno i drugie będzie  nie 
do odróŜnienia. Niestety tak samo jest z myśleniem i nie-myśleniem - są ich 
róŜne rodzaje, dla niektórych nie do odróŜnienia. 

A na temat pana WE się nie wypowiadam bo nic nie wiem na jego temat. 

10. Wyłączanie myślenia • autor: W. J. 2016-09-24 20:13:21 
Myślenie, właściwie dialog/monolog wewnętrzny, wyłączyć jest dość łatwo. 
Przez skupienie na oddechu, na szmerze przy oddychaniu, na słyszeniu 
wszystkich dźwięków naraz itp. Podczas marszu transowego. Przy ćwiczeniu 
hatha-jogi. 

Trudniej jest wyłączyć-wygasić głębsze procesy, w tym te, które przejawiają się 
jako emocje. 

11. @ Kalina • autor: rotari )2016-09-25 17:47:48 
W pełni się zgadzam z tym co napisałaś.  

Nie wiem, ale mam wraŜenie, Ŝe na niektóre osoby zawód psycholog działa jak 
płachta na byka i co by nie powiedział —  to zostanie to:  wyśmiane, 
przeinaczone,  nadinterpretownne, czy teŜ inaczej zmanipulowane. 

Mnie osobiście jest przykro gdy w ten sposób traktuje się pana WE, którego 
uwaŜam za bardzo  mądrego i  wraŜliwego człowieka.  

MoŜe ten fragment z „ Zatrzymaj się”  przybliŜy o co mu chodzi: Umysł jest jak 
naczynie z wodą, którym nieustannie poruszamy. Woda wzburza się, mąci, 
przelewa. Bywa , Ŝe wstrząsany niepokojami umysł nie daje nam wytchnienia 
nawet w nocy. Budzimy się zmęczeni, rozbici i bez sił do Ŝycia. Gdy 
decydujemy się na to, by przez pewien czas pobyć w samotności, to tak 
jakbyśmy naczynie z wodą postawili w jednym miejscu. Nikt go nie rusza, nie 
przenosi, nic nie dodaje ,nikt nie miesza wody. Wtedy 
wszystkie zanieczyszczenia opadają na dno, woda staje się spokojna i 
przejrzysta. (....) 

Cytowane fragmenty pochodzą z rozmów Wojciecha Eichellbergera z Renatą 
Dziurdzikowską opublikowanych w ksiąŜce - Zatrzymaj się- jego autorstwa. 

12. O czym pisze pan WE? • autor: rotari 2016-09-25 18:31:09 
Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć potrzebę zatrzymania się. Na co dzień 
Ŝyjemy chaotycznie i nawykowo. Uciekamy przed waŜnymi pytaniami, które w 
nas się pojawiają. KaŜdy z nas przeŜywa okresy wątpliwości. Wtedy czasami 
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czujemy, ,Ŝe potrzebujemy pobyć z sobą. Jeśli nie pójdziemy za tym 
wewnętrznym głosem, będzie nam coraz trudniej Ŝyć. Czujemy się tak jak 
Ŝyjemy. Aby lepiej się poczuć musimy lepiej Ŝyć. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku moŜe być właśnie odosobnienie, czas spędzony w samotności; bez 
dzieci, przyjaciół, Ŝon i męŜów. — To okazja, by rozejrzeć się w sobie, zrobić 
wewnętrzne porządki? — Skontaktować z własnymi uczuciami, pragnieniami, i 
tęsknotami. Przyjrzeć się temu, co robimy; szczególnie wtedy, gdy czujemy, Ŝe 
zgubiliśmy drogę, Ŝe nie Ŝyjemy w zgodzie z tym, czego głęboko pragniemy. 
Potrzeba takiego kontaktu jest  potrzebą podstawową. Chyba w kaŜdej tradycji i 
to niekoniecznie religijnej udawanie się  w odosobnienie po to, by pobyć w 
ciszy, dogadać się ze sobą, jest uznawane za waŜne i cieszy się zrozumieniem i 
szacunkiem. (....(-Wielu spraw zaczynamy doświadczać inaczej. Gdy choć 
trochę uciszymy chaotyczną, przypadkową gadaninę umysłu, wtedy sięgamy 
głębiej w krainę spokoju. Tam spotykamy się ze sobą znacznie prawdziwej niŜ 
nam się to zdarza w codziennym, nawykowym ślizganiu się po powierzchni 
zdarzeń. Jesteśmy bliŜej prawdy o sobie, a wtedy moŜe się zmienić nasza 
hierarchia wartości i Ŝyciowe cele. MoŜe się okazać, Ŝe to co przez 
całe dotychczasowe Ŝycie uznawaliśmy za waŜne, wcale takie waŜne nie jest. 
WaŜne staje się nagle zupełnie co innego. KaŜdy, kto chociaŜ raz wybrał się na 
 takie spotkanie ze sobą wie o czym mówię. To bezcenne doświadczenie, które z 
czasem owocuje Ŝycie 

13. Umieć się zatrzymać • autor: Katarzyna Urbanowicz 2016-09-29 
20:53:21 
Umieć się zatrzymać, zrobić wewnętrzne porządki, to nie to, co pozamiatać 
podwórko, policzyć kury i sprawdzić gotówkę w portfelu. Kontaktowanie się z 
wewnętrznymi pragnieniami i tęsknotami nie oznacza robienie ich spisu na 
kartce czy w komputerze, ani rachunku sumienia. Czasami, jeśli Ŝyliśmy w 
sposób racjonalny, uporządkowany, usiłowaliśmy sprostać wszystkim 
obowiązkom, wykonywać przyjęte przez nas zobowiązania wobec rodziny i 
bliskich, owe zatrzymanie się czasem oznacza puszczenie wodzy myślom 
nieposłusznym wobec reguł. Wiem, co piszę, bo sama coś takiego przeŜyłam po 
wypadku drogowym. Reguły wewnętrznej przebudowy (porządków) 
powinnyśmy ustalać sami, gdy do tego dojrzejemy a nie pod dyktando 
psychologów obiecujących nam, Ŝe „nauczymy się oszczędzać” - bo moŜliwe, 
Ŝe potrzebujemy czegoś wręcz przeciwnego. Ludzie to nie wyrób seryjny, o 
czym psycholodzy często zapominają. 



 244

41 
Dwoje starych ludzi w parku 

 

Przede mną leŜy taka fotografia otrzymana niedawno: dwoje starszych, siwych 
ludzi siedzi w parku. Przed nimi mur, obok drzewa. 

Szukam w Googlach stosownej fotki, bowiem nie chcę ujawnić tej 
prawdziwej, wzorcowej, strzegąc prywatności uwiecznionych na nich osób. Nie 
znajduję niczego poza reklamami jakichś domów seniorów i fotkami 
zakochanych par (młodych, oczywiście). No i jedną ryciną, gdzie starość 
przedstawiono symbolicznie nawiązując do sylwetek i strojów greckich bogów 

 

Musicie więc mi uwierzyć, Ŝe taka fotografia naprawdę istnieje. I musicie 
zrozumieć jej celowe zniekształcenie. ChociaŜ nie istnieje jej archetypiczny 
wzorzec w sieci, na ogół nasuwa się sielankowy obraz zmieszanych barw i 
zadumy. Świadczy o tym układ rąk przedstawionych osób, złudzenie 
powtarzalności ich pozy, kolor włosów i kolory otaczającej ich zieleni. I bijący z 
póz obojga spokój, a moŜe tylko zmęczenie udające spokój 
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 Ale przejdźmy do interpretacji. MoŜna by sądzić, Ŝe jest to stare, dobre 
małŜeństwo, które wiele lat spędziło ze sobą i juŜ naprawdę nie ma niczego 
nadzwyczajnego sobie do powiedzenia. Po prostu są i tak doŜywają swojego 
wieku. W zadumie i spokoju. 

Nieprawda. Fotka kłamie. To nie jest tak. Nie jest to Ŝadne dobre stare 
małŜeństwo, nie są to ludzie, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia. Po 
prostu jest to chwila, kiedy słowo zawieszone w powietrzu dotrze do drugiej 
osoby, albo nie. Słowa zawisające w powietrzu czasami są wypowiedziane, 
czasami nie, ale zawsze są słowami, bądź potencjalnymi słowami. KrąŜą w 
powietrzu powodując skupienie przedstawionej pary, mylnie wzięte za 
wieloletnie przyzwyczajenie. Dlaczego więc inercja naszego myślenia skłania 
nas do takiego a nie innego odczytania zdjęcia? Dlaczego widząc dwoje 
młodych ludzi spodziewamy się pary, ale niekoniecznie małŜeństwa (chyba Ŝe 
towarzyszy im dziecko)? Wszak mogą to być znajomi, rodzeństwo, koledzy z 
pracy i wiele innych konfiguracji. Jednak widząc starych, zakładamy Ŝe są 
małŜeństwem, bowiem czy często zdarzać się moŜe inny układ w tym wieku? 

Gdybyśmy popatrzyli na tą fotografię z innego punktu widzenia, na 
przykład symboliki Tarota, nasze spostrzeŜenia będą zupełnie inne. MoŜe 
właśnie stąd bierze się urok kartomancji, przełamujący „Ŝyciowe” i statystyczne 
stereotypy. Weźmy taką kartę Tarota na przykład „Słońce”. Słońce świeci, 
dwoje dzieci stoi przed murem 
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Wiadomo, Ŝe mur chroni te dzieci od świata i Słońce świeci dla nich 
obdarzając kroplami swojej uwagi. Gdyby muru nie było, te dzieci moŜe nie 
byłyby szczęśliwe, moŜe napotykałyby jakieś trudniejsze wyzwania, ale póki co, 
póki są dziećmi, póki stoi ten mur brzydki, w niektórych taliach czerwono-
ceglany, dzieci nie są skazane na rozpoznawanie i ocenianie rzeczywistości. 

W parku, wśród drzew, tych dwoje starych ludzi z bardzo, bardzo brzydkim 
domem w tle jest chronione tym murem i słońcem, którego moŜe nie ma na tej 
fotografii, ale jest to właśnie ten moment, ta chwila, kiedy coś zawisa w 
powietrzu i albo ujrzy światło dzienne albo nie, w kaŜdym razie mur i światło są 
ochroną. 

Interpretacja wg symboliki Tarota wskaŜe na wartość chwili i jej moŜliwość 
intelektualnego przetworzenia. Nie jest istotne jak długo ludzie ci się znają i o 
czym rozmawiają i czy w ogóle rozmawiają. WaŜne jest to, Ŝe na ów moment, 
ową chwilę świat uległ zawieszeniu, chroniony przez ceglany mur. Ta chwila 
juŜ nigdy się nie powtórzy, jakichkolwiek wysiłków ludzie ci by nie 
podejmowali. Jedno z zawieszonych w powietrzu pytań brzmi: co jest za tym 
ceglanym murem? 

Z okoliczności zrobienia tego zdjęcia wiem, Ŝe nastąpiło to po ostatnim 
głosowaniu w wyborach prezydenckich w małym miasteczku i Ŝe czegokolwiek 
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by nie mówić o tych dwojgu, mur izolował ich wówczas (tylko przez moment) 
od historii, która na naszych oczach dzieje się. 

Do czego zmierzam? Wiele rzeczy w naszym odbiorze kłamie. Kłamią słowa, 
kłamie obraz (rzekomo obiektywny), kłamią symbole, jeśli są źle zastosowane. 
Co więc nie kłamie? Do czego się odwołać, kiedy nie wiemy czy to, co serwują 
nam politycy i media zawiera większą część prawdy czy manipulacji? Kogo i o 
co pytać? Jak sobie dać radę z wątpliwościami, które mnoŜą się jak muchy w 
upale? W dodatku stawiamy ewentualnej odpowiedzi swoje wymagania – 
mianowicie ma być ona jasna i konstruktywna. 

Niestety, nie ma dobrej odpowiedzi. Ale nie znaczy to, Ŝe jej nie naleŜy 
poszukiwać i Ŝe ścieŜki nietypowe, jak tarot i astrologia, mitologia i sztuka są 
pod tym względem gorsze niŜ powszechnie uznane. Nie znaczy teŜ, Ŝe właśnie 
odpowiedź konstruktywna jest nam potrzebna, zwłaszcza wówczas, gdy mamy 
niewielki wpływ na bieg spraw. Potrzebujemy tylko widzieć i myśleć. Najlepiej 
niestandardowo. 
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42 
UsłuŜne szczury 

 

Zatraciłam odporność na pewien gatunek ludzi. Prawdę mówiąc, wydawał się 
juŜ bliski wytępienia, ale nie, powraca, w nowej, wspanialszej odsłonie, coraz 
Ŝywszy i odporniejszy, a co gorsza, przejmujący nowy rodzaj zachowań, 
dotychczas właściwy innemu gatunkowi. Hodowla takich ludzi postępuje pełną 
parą na wszystkich szczeblach społecznych. Nie tylko misiewicze w polityce 
stanowią ich godne przedstawicielstwo. 

Mamy oto młodego człowieka, wychowanego w dość skromnych warunkach 
Ŝyciowych, przy ciągle nieobecnym ojcu i troskliwej matce. Niewiele w Ŝyciu 
zrobił, niewiele się nauczył, poprzestał na maturze, i, jak domyślam się, 
cechowała go wspólna wielu młodym tego pokolenia niechęć do przemęczania 
się. I oto, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i spokrewnieniu znalazł 
bez wysiłku pracę. Rzucony od razu na szerokie wody biznesu wyrobił sobie 
właściwy tego typu ludziom stosunek do wszystkich otaczających go ludzi i 
zjawisk, a jego modyfikacja w czasie odzwierciedla jednolitą strategię, 
nakierowaną nie na poprawianie swoich kompetencji, a na manewrowanie 
otoczeniem. Na początku cechuje go: 

— bezwzględne posłuszeństwo swojemu mentorowi. Nie oznacza to 
oczywiście wierności na zawsze, bynajmniej i nie oznacza w ogóle 
jakiejkolwiek wierności. Oznacza płaszczenie się, nazywane kiedyś 
lizydupstwem. Z początku dla otoczenia jest to śmieszne, jako Ŝe brak 
wykształcenia i finezyjności, a ograniczanie się do dawno wyśmianych w 
kabaretach i prymitywnych zagrywek, wydaje się jakąś przywarą, łatwą do 
obnaŜenia i nie zagraŜającą nikomu na serio. Owe lizydupstwo rozciąga się na 
bliską rodzinę protektora, na dalszą juŜ nie bardzo, a na współpracowników w 
ogóle. Protektor raczej tego nie zauwaŜa, widzi inne zalety współpracownika, 
których otoczenie nie dostrzega. 

— w miarę uzyskiwania sukcesów, rośnie jego bezczelność. JuŜ nie trudzi się 
ukrywaniem swoich wpadek, a przeciwnie, czyni z nich sukcesy. Stopniowo 
cały wysiłek obraca nie na wykonanie zadań, a na wytłumaczenie się dlaczego 
ich wykonanie było niemoŜliwe. Ktoś, kto zmuszony jest z nim współpracować, 
a zainteresowany jest wynikiem, próbuje osiągnąć coś wykonując wiele z jego 
zadań, podpowiadając mu rozwiązania. Nie przychodzi mu na myśl, jak błędna 
to jest strategia. Nie zauwaŜa, jak stopniowo do wyŜszych instancji docierają 
tylko te informacje, na których dotarciu mu zaleŜy. Nie zauwaŜa, jak steruje on 
najwaŜniejszą rzeczą, na którą ma wpływ – terminami. 

— W końcu przychodzi moment, gdy termin wykonania pracy się zbliŜa, a im 
waŜniejszy to termin, tym opóźnienie jest pewniejsze. Interwencje u mentora nie 
pomagają. Mówi on: Czy o wszystkich duperelach mam decydować? Czy wy 
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juŜ nie potraficie ze sobą współpracować? I tu wkraczają bezczelne kłamstwa. 
Nie ma juŜ nikogo z kim ów człowiek by się liczył. Po kolei odpadają wszyscy z 
najbliŜszego otoczenia mentora, nawet z jego rodziny. Nieuchronnie nadchodzi 
moment, gdy sam mentor staje się od niego zaleŜny... 

Przemawia przeze mnie osobista uraza, co nie zmienia faktu, Ŝe to zjawisko, 
powracające w nowej, aktualnej odsłonie, zmodyfikowane nieco w stosunku do 
dawnej, peerelowskiej rzeczywistości, rozpowszechniło się niczym rak, 
dotykając nie tylko polityki, biznesu, ale i Ŝycia prywatnego. I tak, wskutek 
manewrów pewnego misiewicza mogą przepaść moje wieloletnie wysiłki. I ja 
będę winna niepowodzeniu, bo ja poniosę jego konsekwencje. Praca, którą miał 
wykonać, rzetelnemu fachowcowi zajęłaby kilka dni, on pracował nad nią pół 
roku i na koniec porzucił, bo ma pilniejsze zajęcia. 

Fotografia pochodzi ze strony http://joemonster.org/art/28350 

 

1. Szczur • autor: W. J. 2016-10-14 12:29:23 
http://www.taraka.pl/szczur 

2. Dzięki • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-10-14 12:41:35 
Dzięki za przypomnienie. Inteligencja nakierowana na przetrwanie kaŜdym 
kosztem, z załoŜenia amoralna - to jest właśnie to zjawisko. 

3. niewolnictwo złym czy tam dobrym zwyczajem • autor: K.S. 2016-10-14 
15:05:50 
JeŜeli będzie Pani lŜej chociaŜ troszeczkę z tą wiedzą, to ja tam nie tylko widzę 
coś złego jak ktoś komuś słuŜy niemoralnie, jak taki szczur opisany w tekście - 
nie tylko jak ktoś się kimś wysługuje, bez względu na to czy efekty powstają 
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przez to mizernie namacalne, czy teŜ najobszerniej zagubione w gęstwinie 
wspólnej pracy, której załoŜeń autorstwa nie moŜna przypisać jednostce - dla 
mnie w ogóle praca jest zła. Nie jest czymś co moŜna poprawić. Nie naszą rolą 
jest lepiej ją organizować. W tym systemie, tak jak się do tego 
przyzwyczailiśmy - uknuto to po to, Ŝeby ani szef, ani wykonawca, nie mogli w 
sposób poprawny i znaczący zrealizować swoich celów. Przeznaczeniem 
człowieka jest w tym świecie pozbyć się tego typu zaleŜności, stać się na nie 
odpornym, np. dzięki ascezie i wolnym nie tylko w obliczu ich istnienia, takŜe w 
kierunku samego myślenia o rzeczywistości sposobem wysiłkowo-
odpoczynkowo-wymagająco-nagradzającym. Innymi słowy, takŜe nam szansę 
stwarza nasza planeta swym pięknem i obfitością zwyczajów - by samego siebie 
poznać i obedrzeć ze skóry z tego samego, co lizodupstwa obiecać nam nie 
moŜe; ani jako z siebie dających, ani sobie samym tej wątpliwej przyjemności 
zakazującym. Pozdrawiam 
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43 
Ryby Ŝeglujące w powietrzu 

 

W tarocie są karty-bramy. Takie same są w Ŝyciu. Problem w tym, Ŝe o ile 
tarotowe karty bramy stosunkowo łatwo rozpoznać, o tyle te Ŝyciowe widać 
dopiero długo po. Tarotowe karty bramy mają wyraźny rysunek, określający, 
czego się moŜna spodziewać, o tyle bramy Ŝyciowe czasem dają się rozpoznać, 
a czasem nie. Zresztą nawet wówczas, gdy je rozpoznajemy, ich sens pozostaje 
głęboko ukryty, a im bardziej odczuwamy emocjonalnie, Ŝe to właśnie jakiś 
przełom, najczęściej istotę tego przełomu najmniej rozumiemy. Rozpaczliwie 
wiąŜemy towarzyszące nam widoczki z sensem wydarzeń, ale zazwyczaj 
mylimy się, bo nie tu jest ukryte sedno sprawy. Chichot historii naszego Ŝycia 
dociera do naszych uszu, ale jest zazwyczaj szyderstwem z nas samych i 
naszych oczekiwań. Jak mówią znawcy astrologii (do których się nie zaliczam) 
— Uran jest bezlitosny w obnaŜaniu nierealnych oczekiwań, a Saturn, jeśli się z 
Uranem spiknie, zachowuje się jak neofita prawa i porządku. 

Jednak problem w przejawianiu się owych archetypów – znaków czasu bierze 
się skądinąd. Uraniczne zadanie, to psucie wszelkich zakorzenionych przekonań 
i promocja rzeczy nieoczekiwanych, dziwnych i niezrozumiałych. 

Uraniczny przyjaciel nie przyniesie ci kwiatów, a kamień; a ty zastanawiaj się 
nad zawartością w nim cięŜkich pierwiastków i jego symbolicznym sensem. Nie 
podobają mu się Twoje pomysły, ale je wspiera. Pomaga ci w ich realizacji, 
choć odrzuca go, gdy czyta Twoje teksty. Jego (ich) uraniczność załamuje cię 
początkowo, skłania do uŜalania się nad sobą w stylu małych kobieciątek, Ŝe 
„nikt mnie nie rozumie”, po jakimś czasie jednak zmusza do zrozumienia ICH 
stanowiska, bo tego właśnie chcesz. A wiadomo, Ŝe bramy dla jednych, są 
zaledwie małym progiem dla innych i niczym dla reszty świata. Świat nie niesie 
łatwych rozwiązań, najłatwiejszym z nich jest połoŜyć się i umrzeć. Ale tak 
zawsze moŜna, gdy Ŝycie zbytnio dokuczy. 

Uraniczny znajomy przedstawi ci wadliwość Twoich koncepcji i zachęci do 
zakupu kilkunastu tomów czegoś, co zawiera informacje, mogące ci się przydać, 
ale niekoniecznie. Mógłby Ci wysłać jakieś skany paru stron, ale nie przyjdzie 
mu to do głowy. Nie zastanowi się, Ŝe zdobycie jakiejś listy nie jest warte 
wydatku kilkuset złotych. 

Uraniczny wróg obieca ci wszystko, a nie dotrzyma niczego. Zaczeka do 
czasu, aŜ nie będziesz miał juŜ Ŝadnej moŜliwości manewru i zostawi cię. Co 
gorsza, zniechęci Twoich sojuszników, którzy w przeraŜeniu pytają cię, co 
dalej, jakbyś to ty była alfą i omegą. Jednym z uroków starości jest brak 
potrzeby decyzyjności, a ty nie mając sił i środków, raptem musisz do niej 
wrócić. I zapytać świata słowami piosenki: „Po co mi to było”? 
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Uraniczne JA samo sobie zaszkodzi, zanim zda sobie z tego sprawę. W 
rozmaitych aspektach swego Ŝycia. I potem – jak mawiała moja mama – płacz i 
zgrzytanie zębów. 

Niedawno przyśnił mi się pewien sen, w którym przez przeszklone ściany 
jakiegoś baru, czy pawilonu zobaczyłam Ŝeglujące między gałęziami świerków 
ryby i uświadomiłam sobie absurdalność tego obrazu. Sen ten miał wszelkie 
cechy tzw. snów proroczych (rozpoznawalne przeze mnie na przestrzeni wielu 
lat, zwłaszcza intensywność przekazu) więc nic dziwnego, Ŝe zastanawiałam się 
nad jego sensem. W dodatku lokował mnie w czasie i miejscu wiąŜącym się z 
planowaną podróŜą. PodróŜ przyszła, minęła i jakkolwiek bardzo udana, nie 
zawierała Ŝadnych wskazówek, co do rozumienia sensu snu. 

Od wielu lat wiem, Ŝe problemy z tzw. snami proroczymi wiąŜą się z 
właściwym rozumieniem ich sensu – o co bardzo trudno. Najczęściej 
zrozumienie przychodzi post factum, gdy juŜ niczego w danej sprawie nie moŜe 
się zrobić. Przynajmniej ja tak mam. Tylko raz sen przygotował mnie na 
wydarzenia, które miały nastąpić, ale nie mając pojęcia o tym, co się stanie, 
załapałam w sekundy, to, co się stawało i udało mi się przerwać destrukcyjny 
proces. Ale rzecz dotyczyła Ŝycia i śmierci, co wyostrzało percepcję. 

Tym razem wiedziałam (czułam), Ŝe sen o rybach Ŝeglujących w powietrzu 
nie dotyczy konkretnych zdarzeń, a rozumienia – nie wiadomo czego – w czasie 
gdy usiłowałam odgadnąć i zrozumieć wiele spraw, a Ŝadna z nich nie miała 
priorytetu. 

W tym stanie ducha poprzez znajomych, znajomych trafiłam na stronę pewnej 
dziewczyny, malarki wszechstronnie utalentowanej. Jej mama pokazała mi 
obrazy córki. W pokoju, gdzie się znajdowałyśmy, w wazonie tkwiły lilie 
emitujące tak silny zapach, Ŝe powodował u mnie stan zbliŜony do umierania 
(wiem co mówię) i natychmiast musiałam wyjść na powietrze. Ta intensywność 
doznań przeraŜała. Potem juŜ po powrocie z wojaŜy trafiłam na stronę 

http://www.migrarescultura.es/historias/proyecto-kamani-patrycja-pajak/  i 
obejrzałam jej obraz: 
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To właśnie było to. Ten sen w miejskim krajobrazie, piękny plastycznie, ale 

gdy przyjrzeć mu się bliŜej, bogaty symbolicznie. Oto ryba, utworzona ze 
schematów linii metra. Pamiętam linie paryskiego metra i swoją nieznajomość 
języka powodującą uparte poszukiwanie zakotwiczenia w schematach. Ale 
potem, gdy je poznałam i rozgryzłam, uczucie, Ŝe tu jest świat, który mnie 
niesprawiedliwie ominął. Świat luzu, nieagresji, tolerancji dla odmienności. Te 
schematy na obrazie Patty połykają małą róŜową rybkę, wypełnioną 
niepotrzebną wiedzą, z trzecim okiem na grzbiecie, wołającym o poznanie 
sposobu trafienia do domu. Tyle razy śni mi się, Ŝe nie jestem w stanie trafić do 
domu i nie jestem w stanie wyartykułować swojego lęku; mogłabym napisać 
całą powieść o nie trafianiu we własne miejsce, a tu pewna młoda dziewczyna, 
zupełnie nieznana mi osobiście, wyraziła go prostym skrótem. Chylę czoło, 
Patty, przed Twoim geniuszem. 

Ale przyjrzyjmy się bliŜej obrazowi Patty. Ryby Ŝeglują w powietrzu 
manewrując między wieloma prawdami współczesnego świata. Sama Patty 
widzi to jako proces – tryptyk obrazujący trzy części emigracji (podobny 
tarotowym kartom – bramom). Pisze o ciągłej migracji wielorybów i ich 
pieśniach, które mogą stać się modnymi, poniewaŜ mają zdolność roznoszenia 
się po całym świecie i dzięki temu zmieniania akcentów. Wszyscy jesteśmy 
migrantami i zostawiamy ślady swojej migracji w kulturze. Tryptyk Patty 
ukazuje: korzenie i rodzinę (szkolne stół i krzesła, dom, drzewo reprezentujące 
dzieciństwo), korzenie pokryte „tkaniną naszych babć” i wreszcie nowy świat, 
przybycie na nieznane wody, poszukiwanie w morzu nowych, 
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niezrozumiałych miejsc i przystanków (pokazanych jako krople odmienności 
wśród budowli innego kraju), rozszyfrowanie języka, smaków, zapachów i 
zabarwienia (reprezentowanych przez etykiety). I wreszcie etap ostatni: 
mieszanka kolorów świata, bogactwo róŜnorodności, nasze olśnienie i 
fascynacja nowym – ale bywa teŜ, niebezpiecznym. 

Co dla mnie osobiście oznacza symbolika tego dzieła? 

Nie mam pojęcia. Ruszyłam w nowy świat pełen niebezpieczeństw i mielizn , 
wówczas gdy szykowałam się do zimowego snu wieczności. Zmuszona do 
aktywności rzucam się jak wesz na grzebieniu wmanewrowana w pozorne 
alternatywy, których nie pojmuję i nie chcę znać. Opuściłam siebie i zdałam się, 
podobnie jak wieloryby (Grube Ryby albo NajeŜki) na prądy, które mnie 
przerastają. Czasami po bezsennej nocy oglądając świt SM Nad Dolinką, 
naznaczony zielonym neonem, rozświetlającym moją nową łazienkę z 
uchwytami dla niepełnosprawnych, wołam do świata: zostawcie w spokoju moje 
szuflady pełne niespełnionych dzieł, zabierzcie mi moją okrojoną teraz wolność, 
do której tęskniłam całe Ŝycie, wróćcie mi moją młodość i moje moŜliwości 
wyborów, dajcie mi świat otwarty, moŜliwość podróŜowania i moŜliwość Ŝycia 
zgodnego z przygodnymi znajomymi w róŜnych krajach świata, w lepiankach, 
jaskiniach, kamiennych domach, wszędzie tam, gdzie mieści się odmienność i 
przygodna fascynacja, dajcie mi popróbować, posmakować tego wszystkiego. 
Mnie, sprawnej fizycznie i pełnej wiary w siebie, Zabierzcie mi moje 
dotychczasowe Ŝycie z solennym wypełnianiem obowiązków, prawomyślnością 
i zrozumieniem mojej kobiecej roli. MoŜecie wyrzucić je do śmietnika. Nie 
rozumiem tego, Ŝe kogoś ta perspektywa moŜe obecnie uwodzić! 

Ale świt juŜ wstał i nie cofnie się na moje Ŝyczenie, a mój osobisty horoskop 
(ascendent w Rybach) do czegoś zobowiązuje. Przede mną perspektywa 
osobistego poznania Patty, dziewczyny, która burzy moją zaśniedziałość. 
Babcinizm musi na razie ustąpić. Och, tylko gdzie ta młodość? Przydałaby się. 
Wszak jutro Uran jest w ścisłej opozycji do Słońca. 

komentarze 

1. Znam ten sen.To... • autor: J. B. 2016-10-16 09:35:09 
Znam ten sen. To spojrzenie Nieprzejawionej Świadomości w głąb swojego 
zwierciadlanego(szyby) odbicia. W świat Przejwionych form, w nasz świat. 
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44 
Ludzie z chowu klatkowego 

 

 

Ostatnio zauwaŜyłam, Ŝe ludzie, nawet tacy, którzy profesjonalnie nawiązują 
kontakty z innymi, na przykład handlowcy, mają powaŜne trudności z 
wyartykułowaniem głośno i wyraźnie czego chcą. Testuję to prawie codziennie 
z powodu takiego, a nie innego ułoŜenia mojego mieszkania. Znajduje się ono 
na końcu dość długiego korytarza oddzielonego przeszkloną szybą od reszty 
bloku. Gdy ktoś dzwoni nie zapowiedziany blokowym domofonem, wychodzę 
przed drzwi mieszkania i pytam głośno, czego sobie Ŝyczy. Z powodu trudności 
z chodzeniem nie idę dalej korytarzem, dopóki nie jestem pewna, Ŝe komuś 
otworzę. W odpowiedzi na moje zapytanie, osoby za matową szybą najczęściej 
coś niewyraźnie mamroczą, choć słyszalność jest dobra z uwagi na wolne 
przestrzenie między szybami, no i ja mam dobry słuch i łatwo po odezwaniu się 
identyfikuję swoich znajomych, wpadających z niespodziewaną wizytą. 

Wczoraj taki domokrąŜca kilkakrotnie na moje zapytanie plątał coś bez ładu i 
składu, a wezwany do wyraźnego powiedzenia, o co mu chodzi, zaczął rzucać 
k...ami. 
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Oniemiałam ze zdziwienia, Ŝe ktoś, kto czegoś ode mnie chce, najwyraźniej 
nie potrafi nawet swojego chcenia grzecznie wyartykułować. Odwróciłam się, 
Ŝeby wrócić do mieszkania, ale wówczas wyszła do niego sąsiadka i z tego 
powodu dowiedziałam się, Ŝe wystarczyło powiedzieć wyraźnie jedynie dwa 
słowa aby zostać zrozumianym, (co nie oznacza Ŝe wpuszczonym). 

Ludzie głośno i wyraźnie miotają przekleństwa, tego się nie wstydzą. Wściekli 
mogą wreszcie powiedzieć o co im chodzi, na przykład, Ŝe o wyprzedaŜ 
dywanów. Kiedy powinni być uprzejmi, mamroczą niewyraźnie, widać Ŝe 
bardzo źle się czują w tej roli. 

Mój nieŜyjący juŜ teść był wielokrotnie okradany przez bandy wyrostków, 
którym otwierał drzwi bez pytania, a tłumaczącym mu, Ŝe powinien chociaŜ 
wyjrzeć przez wizjer nieodmiennie odpowiadał, Ŝe jak moŜna w ogóle komuś 
nie otworzyć drzwi? A moŜe on ma do mnie sprawę? Ale gdy sugerowaliśmy 
mu, Ŝeby spytał o jaką sprawę chodzi, teść odpowiadał: przecieŜ nie będzie 
wrzeszczał na głos, jaką ma sprawę. 

I tu jest pies pogrzebany. Moja znakomita koleŜanka, takŜe pisząca czasem w 
Tarace Maria Borkowska, uŜyła kiedyś znakomitego określenia: — ludzie z 
chowu klatkowego — wykorzystując skojarzenie bloków mieszkalnych z 
fermami kur czy norek. Jak zwierzęta te Ŝyjące w ścisku, tak i mieszkańcy 
wielkomiejskich bloków poddawani są pewnego rodzaju presjom społecznym, 
nie będącym wytworami własnej kultury, a wymuszanymi na nich przez innych. 
W odpowiedzi na to generują swoje własne zwyczaje i zasady oraz odruchy, do 
jakich są mentalnie zdolni. 

Jedną z nich jest nie oznajmianie wszem i wobec niczego o własnych 
sprawach, nawet najniewinniejszych (bo nie wiadomo kto i kiedy tę wiedzę 
wykorzysta). Zasada takiego postępowania sięga wielu lat wstecz, do PRL (a 
moŜe i dawniej), kiedy wywieszenie jakiejkolwiek kartki, niekoniecznie jakiejś 
oferty w publicznie dostępnym miejscu, np. w bloku przy windzie, skutkowało 
natychmiastowym jej usunięciem, a nawet groźbami ze strony spółdzielni 
mieszkaniowej lub „administracji”. Samochodów było mało, więc jeśli ktoś 
zaparkował w nieoczywistym miejscu (formalnych zakazów nie było tyle co 
dziś), „administracja” wiedziała o tym i z duŜą przyjemnością nawoływała do 
pokajania się i poprawy. Dlatego zresztą, Ŝe powszechne dla katolicyzmu 
Ŝądanie Ŝalu za grzechy i spowiadania się z nich, przeniknęło bardzo głęboko do 
naszej podświadomości. Słynne komunistyczne składanie samokrytyk teŜ brało 
się z tej tradycji. I dlatego kaŜdą wypowiedź o własnych sprawach naleŜało 
artykułować szeptem, jak na spowiedzi. Co z tego, Ŝe za chwilę zadzwoni się do 
innego sąsiada z tą samą sprawą (nawet sprzedaŜy dywanów), głośno 
powiedzieć o tym nie godzi się. Ten zwyczaj wzmacnia jeszcze powszechna 
nieufność wszystkich wobec wszystkich (niestety, często uzasadniona). 
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Na wsi bywa inaczej. Wokół domów często biegają psy, nie zawsze jest 
dzwonek, Ŝeby przywołać kogoś do furtki. Najczęściej psy szczekaniem 
oznajmiają Ŝe obcy stoi przed posesją, wychodzi więc na próg ktoś z gospodarzy 
i oczywistym jest, Ŝe głośno pyta, po co się przyszło i odpowiedzi teŜ naleŜy 
udzielać głośno i wyraźnie. Dlatego teŜ moŜe dodatkowo chodzi o niechęć 
mieszkańców bloków do prezentowania „wsiowych” zwyczajów. 

Z amerykańskich ksiąŜek i filmów końca dwudziestego wieku znamy postać 
domokrąŜcy, cięŜko pracującego człowieka, uprzejmego i wymownego aŜ do 
przesady, kogoś, z kim nawet nie kupując niczego, ludzie (zwłaszcza kobiety) 
chętnie wdawały się w pogawędkę. Sądziliśmy, a właściwie wmawiano nam, Ŝe 
gdy u nas zapanuje wolny rynek, będziemy mieli zawsze chrupiące bułeczki, 
sprzedawcy będą uprzejmi, a tę cudowną odmianę Polaka miał spowodować 
fakt, Ŝe będzie im się ta uprzejmość finansowo opłacać. Nie braliśmy tego pod 
uwagę, Ŝe uprzejmi domokrąŜcy poruszali się zazwyczaj na terenie małych, 
prowincjonalnych miejscowości. 

Niestety, Polakowi nic się nie opłaca, a zwłaszcza uprzejmość. Na pobliskiej 
budowie zatrudnieni są Ukraińcy, w moim sklepie Ukrainki, takŜe siostry, 
Ukrainki sprzątają na zmianę u mnie w mieszkaniu. Gdyby porównać ich ze 
spotykanymi w tym sklepie tubylcami, to stwarzają wraŜenie osób o wiele 
bardziej kulturalnych i dobrze wychowanych, niŜ moi rodacy. Przypadkowo 
spotkani, wyświadczają drobne uprzejmości, jakby pomoc komuś była zupełnie 
niemęcząca, a przecieŜ są to bez wyjątku ludzie cięŜko pracujący. Ciekawe, Ŝe 
często takie zdanie i o Polakach mają niektórzy obcokrajowcy. Musi więc być 
coś w oderwaniu się od własnego kraju i środowiska, co skłania do zwracanie 
więcej Ŝyczliwej uwagi na otoczenie. 

DrąŜąc głębiej ten problem, na podstawie domokrąŜcy z wyprzedaŜą 
dywanów (juŜ któryś z kolei rok wyprzedających dywany z likwidowanego 
rzekomo sklepu) moŜna wyciągnąć nie tylko taki wniosek, Ŝe taka praca mu się 
nie opłaci i Ŝe prowadzi do niej, jak do wielu zawodów, selekcja negatywna. 
Prawdopodobnie człowiek ten nie znalazł lepszej i lepiej płatnej pracy z powodu 
braku umiejętności komunikowania się z otoczeniem, ale takŜe ze złego 
samopoczucia, spowodowanego faktem, Ŝe pracując w cudzej firmie jest się 
zdanym na cudze nastroje i humory. Trafia więc z deszczu pod rynnę zdany na 
humory paniuś, którym nie chce się podejść do drzwi, gdy CZŁOWIEK przed 
nimi czeka. Bo on wciąŜ jest człowiekiem, choć nie zawsze przyjdzie mu to na 
myśl. 

Kury z chowu klatkowego wyskubują sobie pióra, zagłuszając bólem 
fizycznym ból istnienia. Ludzie rzucają k...ami i innymi przekleństwami nie 
umiejąc i nie próbując zrozumieć, dlaczego to robią i co nimi miota. Nawet 
wbrew własnym Ŝywotnym interesom. Nie zarobi nic przecieŜ chamski 
domokrąŜca. 
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Przyglądając się bliŜej zasadom i zwyczajom panującym wśród ludzi z chowu 
klatkowego, widać takŜe inne niepisane reguły. Dlatego zamiast wściekać się na 
głupio nieuprzejmych domokrąŜców przerywających wykonywane zajęcia, 
lepiej zająć się ich rozgryzaniem i analizą. Co właśnie sobie powtarzam. 

komentarze 

1. chów klatkowy • autor: K. S. 2016-10-19 16:20:27 
Jogi im trzeba! Wypełniać i porzucać. Pod kaŜdym kątem i w kaŜdej 
konfiguracji. W klatce teŜ moŜna jak się bardzo chce, umie i moŜna. A 
niektórym moŜe i nawet trzeba. :) 
Pozdrawiam 

2. ale kino • autor: J. P. 2016-10-19 22:38:03 
Kino uporczywie naduŜywa napojów jak widzę. 
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45 
Argumenty zgubione w deszczu 

 

Podczas Biesiady Literackiej — imprezy Związku Literatów Polskich, po 
rozmowie prowadzącego o mojej ostatnio wydanej ksiąŜce, w kuluarach 
rozpoczęła się ciekawa dyskusja z pewnym panem, niestety niedokończona z 
powodu deszczu i poszukiwań lokalu, gdzie moŜna by spokojnie porozmawiać 
przy piwie, w czasie którego to spaceru grono przyszłych dyskutantów 
stopniało. 

Dyskusja dotyczyła mojego blogu w Tarace. Pan ten chwaląc fragmenty 
dotyczące wspomnień z przeszłych lat, jednocześnie wyraził wątpliwości, co do 
sensu partii materiału poświęconych drobiazgom Ŝycia codziennego jak np. 
opowieści o domokrąŜcach w odcinku „Ludzie z chowu klatkowego”. Na zarzut 
odpowiedziałam mu jakimś zgrabnym zdaniem sugerującym, Ŝe nie wszystko, 
co waŜne dla kogoś, jest równie waŜne dla innych, ale potem, mając juŜ czas na 
zastanowienie się, zaczęłam rozwaŜać wszystkie argumenty za i przeciw. 

Co przemawia za wspomnieniami sprzed lat powiedzmy sześćdziesięciu paru? 
Pewna oczywistość, Ŝe osoby wspominające ten czas Ŝyły dłuŜej niŜ większość 
odbiorców wspomnień, a więc mogą udzielić informacji „z pierwszej ręki” jak 
było naprawdę. Nie zakłada się istnienia sprzeczności między czyimś 
subiektywnym spojrzeniem, a rzeczywistością, a co więcej, odbiorcy 
przykładają swoją miarę do wydarzeń z przeszłości, nie chcąc dostrzec tego, co 
z ich pojmowaniem ówczesnej rzeczywistości się wiąŜe. Podam na to przykład 
właśnie z tego spotkania na Biesiadzie Literackiej (nagranie moŜna odsłuchać na 
mojej stronie http://kasiaurbanowicz.pl/?page_id=144 

Prowadzący, pan Wacław Holewiński stwierdził, Ŝe brakuje mu w mojej 
ksiąŜce jakiegokolwiek nawiązania do oceny czasów stalinizmu w Polsce. 
Oczywiście słusznie zauwaŜył. Brakuje takŜe wielu innych rzeczy: stosunku do 
problemu aborcji, zniewolenia mediów publicznych i tak dalej. Osoby 
pamiętające te czasy oczywiście zupełnie inaczej odbierały ówczesną 
rzeczywistość, niŜ współczesny czytelnik ksiąŜki, czy dyskutant. Stalin zmarł w 
roku 1953, ja miałam wówczas 11 lat. Jako mieszkanka miasta, indoktrynowana 
w szkole, oczywiście pamiętam ową duszną atmosferę tamtych lat. Jednak będąc 
dzieckiem, odbierałam ten świat jako taki, który jest, był i będzie i usiłowałam 
się wraz z moimi rodzicami do tego przystosować. Nikt z nas specjalnie nie 
przejmował się tym, co pisała ówczesna prasa, publikująca przede wszystkim 
nudne wystąpienia oficjeli. Nie było telewizji, komputerów; telefony u osób 
prywatnych były rzadkością, a nie w kaŜdym domu było radio. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych w niektórych rejonach kraju najbliŜszy telefon był dostępny w 
odległości 20-30 km, a i to w godzinach do 15-ej. Jaką więc świadomość i 
zainteresowanie polityką mogło mieć wiejskie dziecko, a nawet jego rodzice z 
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zabitego deskami siedliska? Wiedzieli tylko Ŝe są obowiązkowe dostawy, a ubój 
własnej świni jest nielegalny. To było tło ich Ŝycia, które przyjmowali jak 
pogodę i pory roku, oczywiste oczywistości, o których się nie mówiło. 

Współczesny czytelnik nie moŜe zrozumieć, jak moŜna było o takiej 
opresywności systemu totalitarnego nie myśleć. MoŜna było. Oglądałam parę lat 
temu film o Korei Północnej i właśnie poczułam się jak w domu mojego 
dzieciństwa. TERAZ wiem, Ŝe to był i czym był stalinizm, ale wówczas o tym 
się nie myślało. Coraz mniej liczne osoby, pamiętające czasy międzywojnia 
stopniowo wymierały, ale niewiele mówiły z obawy o własne bezpieczeństwo. 

Wracając więc do sprawy argumentów. Prawda jest brutalna. Moje 
wspomnienia, takŜe te zawarte w „Tarace” nie pomogą zrozumieć, czym był 
stalinizm dla Polski, chyba Ŝe ktoś zechce się z nich dowiedzieć, dlaczego nie 
był wówczas w oczach ludzi czymś najwaŜniejszym. Więc odpowiadam: był 
pogodą, deszczem lub zawieją, na którą nikt ze zwykłych ludzi nie miał 
wpływu, najwyŜej mógł przed takimi czy innymi jej aspektami się zabezpieczać, 
w miarę moŜliwości, oczywiście. ONI teŜ mogli po kaŜdego przyjść, więc lepiej 
było ograniczać się do własnych spraw, o innych nie myśleć. TakŜe nie mówić 
za duŜo, na wszelki wypadek o niczym waŜnym. 

Teraz przejdę do tego, co mój dyskutant zganił. Usiłuję na miarę swoich 
moŜliwości zrobić to, czego wówczas nie robiłam – zrozumieć obecny świat. 
JuŜ wiem, Ŝe lata które upłyną, zupełnie zmienią optykę patrzenia, ale pragnę 
choć odrobinę rozchylić kurtynę niewiedzy. Nie zadowalają mnie naukowe 
analizy ekspertów, bowiem wiem, jak często się mylą i wiem teŜ, Ŝe czasem w 
przebłysku udaje się zwykłemu człowiekowi przeniknąć poprzez czas i coś 
ZROZUMIEĆ. A do zrozumienia szczegół, jak ów domokrąŜca z ostatniego 
odcinka, moŜe być równie przydatny, jak teorie zbudowane na uogólnieniach 
płynących z czyjegoś teoretycznego rozumowania. 

W takim patrzeniu na szczegóły mam przewagę wieku i doświadczenia nad 
młodszymi ode mnie. Dla większości osób lata PRL i komuna, to lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. Dla mnie to juŜ wtedy nie była Ŝadna 
komunistyczna Polska, to juŜ były popłuczyny po komunizmie. Pamiętając, co 
było dawniej, u jej zarania, miewam moŜe złudne przekonanie, Ŝe przeniknę 
przeczuciem tendencje, w kierunku których posuwa się nasz najbliŜszy świat i 
widzę ostrzeŜenia, których dzieci lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nie 
widzą. Czuję się wówczas jak ukarana przez bogów wieszczka i bynajmniej nie 
jest to komfortowe uczucie. Staram się więc nie wieszczyć. 

Otrzymałam przed chwilą mail od mojego niedoszłego dyskutanta, w którym 
pisze: 

„To czym byłem zdziwiony, to uwagami prowadzącego dyskusję, iŜ powieść 
„Sierotka” - osnuta wokół przeszłości ... nie jest optymistyczna... Zdały mi się 
one osobliwe... dały poczucie... Ŝe świat współczesnych dramatów na ziemi 



 261

polskiej... niekiedy znacznie bardziej zaostrzonych niŜ w  czasach z poprzedniej 
epoki... być moŜe nie znalazł jeszcze pełnego swego literackiego 
odzwierciedlenia. To dało do myślenia...” 

Wielka szkoda, Ŝe deszcz nam nie dał dokończyć dyskusji. Porównywanie, 
które czasy były gorsze do niczego nie prowadzi, choć przyznam się Ŝe 
współczesne dramaty na ziemi polskiej moim zdaniem są ledwie cieniem 
dawnych dramatów. Póki co, nikt nikogo jeszcze nie zabija, nie katuje w 
specjalnych więzieniach opozycjonistów politycznych, a spory toczą się moŜe w 
niezbyt grzecznym tonie, choć nawet naszym posłom daleko do wyskoków 
posłów dwudziestolecia międzywojennego. Nie biją się, nikt koniem nie 
wjeŜdŜa na salę obrad i brak podobnych ekscesów. Chroni się dzieci i zwierzęta 
przed przemocą. Teoretycznie jesteśmy osobiście wolni. Jesteśmy informowani 
o sprawach państwa w nieporównywalnie szerokim zakresie. Co nie oznacza, Ŝe 
jesteśmy w tym wszystkim zabezpieczeni na zawsze. 

Mówi się, Ŝe w kropli wody pod mikroskopem moŜna dostrzec miniaturę 
Ŝycia. MoŜe więc w kropli współczesności, gdy pod moimi drzwiami stanie 
handlujący dywanami, bluzgający facet, a ktoś inny zestawi pojęcie zwierząt z 
chowu klatkowego z klatkami bloków mieszkalnych, uda mi się połączyć te 
dwie z pozoru odrębne sprawy i przeniknąć to, co przyniesie przyszłość, 
prawidłowo oceniona i podsumowana dopiero w ileś lat później. MoŜe dzięki 
temu stanę się dzieckiem w mniejszej mgle. 
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46 
Selfie z wypadku 

 

Taka historia. Autentyczna. Spływ Dunajcem dla turystów tydzień temu. Na 
środku rzeki dwóch flisaków (słowacki właściciel łodzi i jego pomocnik) 
wprowadzili tratwę (składającą się z kilku wąskich czółen) na skałę, wystającą z 
nurtu rzeki. Tratwa przechyliła się i połowa czółen nabrała wody, stopniowo 
tonąc. PrzewoŜona wycieczka składała się z kilkunastu obcokrajowców 
(narodowość litościwie pominę) zdecydowanie ilościowo przewyŜszających 
limit dla tego rodzaju łodzi. Właściciel popadł w stan kompletnego zagubienia, 
zwłaszcza, Ŝe flisacy z innych, towarzyszących mu łodzi, zamiast pomóc, 
przyspieszyli wiosłowanie i zmyli się natychmiast. Woda sięgała tylko do pasa 
lub nieco ponad, ale przejście kilkunastu metrów do brzegu nie było bezpieczne. 
Niska temperatura wody mogła sprawić, Ŝe ktoś nagle zanurzony mógłby 
doznać zatrzymania akcji serca, ktoś inny przewrócić się i w szybkim nurcie na 
śliskich kamieniach uderzyć w coś głową. Część wycieczki składała się z 
młodych i szczupłych osób, ale kilkoro waŜyło znacznie więcej i nie wyglądało 
na ludzi zbyt sprawnych fizycznie. Pomocnik przewoźnika nie mieszał się w 
Ŝadne działania, a właściciel łodzi dobrnął do brzegu pod nawis skalny i 
wrzeszcząc biegał w kółko. Kompletnie stracił głowę, jak się mówi w takich 
okolicznościach. W komórce nie miał zasięgu, a tratwa przechylając się, 
pogrąŜała w nurcie coraz bardziej. 

Brzegiem szło dwóch turystów, młody chłopak i nieco starszy męŜczyzna, 
Zatrzymali właściciela łodzi, nieco go uspokoili przedstawiając mu plan 
ratunkowy. Uznali, Ŝe najwaŜniejszą rzeczą jest przeprowadzenie turystów z 
łodzi na brzeg, ale Ŝeby uniknąć czyhających niebezpieczeństw naleŜało 
przenieść ich na plecach. Zakotwiczyli między kamieniami bosak, do którego 
właściciel przywiązał linę, stanowiącą poręcz i przez cały czas ewakuacji 
trzymali ją usilnie zapierając się stopami w mokry brzeg. Trwało to godzinę 
albo dłuŜej. Trudno liczyć czas, kiedy emocje wymuszają akcję ratunkową. 

Właściciel stopniowo przenosił „na barana” turystów z łodzi, która zalewana 
falą, pogrąŜała się coraz bardziej. Na początek poszły kobiety, a właściwie 
młode dziewczyny, lekkie i zwinne, potem jednak przyszła kolej na nieco tęŜsze 
starsze panie i pewną dziewczynę, waŜącą ponad sto kilo. Tutaj właścicielowi 
tratwy siły odmówiły posłuszeństwa i przewrócił się wraz ze swoją pasaŜerką, 
na szczęście dość blisko brzegu. 

Wyobraźcie sobie godzinę akcji ratunkowej po pas w zimnej wodzie z 
cięŜarem na plecach! Dwaj przypadkowi wędrownicy teŜ mieli dość trzymania 
napręŜonej liny asekuracyjnej i bosaka, więc coraz głębiej wchodzili w wodę 
mocząc w niej stopy i buty. 
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Jak myślicie, co zrobili uratowani wcześniej członkowie wycieczki? Jeśli 
sądzicie, Ŝe pomogli ratować towarzyszy albo przynajmniej wsparli własną siłą 
dwóch przypadkowych turystów z bosakiem niestabilnie zakotwiczonym 
między kamieniami, coraz bardziej pogrąŜających się w zimnym, 
październikowym nurcie wody (podobno tylko do kolan), to bardzo się mylicie. 
Na brzegu ustawili się w wachlarz, uruchamiając swoje komórki i nagrywając 
całą akcję z radością i satysfakcją. Selfie z katastrofą w tle – to jest coś! 
MoŜliwe, Ŝe emocje przygodnych ratowników i obojętnego pomocnika, a takŜe 
odchodzącego od zmysłów skrajnie wyczerpanego właściciela, były dla nich 
jedynie miejscową atrakcją świata, z którym nie mieli nic wspólnego, poza 
wykupioną wycieczką. Pochodzili zresztą z kraju, w którym światowy język 
porozumienia — angielski — widać nie był im do niczego potrzebny i nie 
uwaŜali za stosowne zrozumieć tego, o co ich prosili słowacki właściciel oraz 
polscy turyści. Prawdopodobnie uwaŜali ich za pracowników owego 
wycieczkowego, słowiańskiego cyrku, wymawiających w dziwaczny sposób 
szeleszczące spółgłoski, którzy nie oczekują zrozumienia ani pomocy. Wszak 
ktoś im za to pewnie zapłaci. 

Kiedy spytałam jednego z ratowników, dlaczego nie uruchomił swojej 
komórki i nie nagrał widowiska oraz swojego w nim udziału, odpowiedział mi 
ze zdziwieniem: przecieŜ trzymałam bosak i napiętą linę, a potem padłem w 
błoto i byłem tak zmoczony, Ŝe musiałem szybko biec do schroniska. Nie 
dysponuję więc selfie z przypadkowymi bohaterami. 

Jako społeczeństwo zatraciliśmy chyba instynkt samozachowawczy. Z 
opowieści rodzinnych wiem, Ŝe w najgorszych chwilach okupacji hitlerowskiej, 
a takŜe podczas pogromów ukraińskiej na Wołyniu ludzie sobie pomagali: 
ratowali sąsiadów, albo nawet obcych, bez względu na to, jakiej byli 
narodowości i co ich mogło za pomoc tę czekać. W odruchu, bez zastanowienia. 
Dlaczego więc inni flisacy natychmiast odpłynęli? Dlaczego u uratowanych 
pierwszym odruchem było tylko robienie selfie? Wszak moŜna by przynajmniej 
pomóc turystom trzymającym bosak z napiętą liną, nikogo to nie naraŜało na nic 
groźnego. Czy juŜ zapomnieliśmy, jak wyglądają prawdziwe niebezpieczeństwa 
i uznaliśmy, Ŝe takowe są tylko tam, gdzie nas nie ma? 

Ganię tutaj obserwatorów pewnego wydarzenia, ale sama, kiedy trafił mi się 
podobnego rodzaju widok akcji ratunkowej, zajęłam się robieniem zdjęć, 
podczas gdy małŜeństwo, z którym jechałam, ofiarnie ruszyło na pomoc tłumiąc 
w zarodku poŜar i pomagając kierowcy ciągnika ściągnąć płonące spodnie. 
Ludzie z następnego, przejeŜdŜającego samochodu takŜe włączyli się w akcję. A 
w tym miejscu droga była rzadko uczęszczana. 

Ironia losu chciała, Ŝe traktorzysta był miejscowym straŜakiem i po akcji 
jechał na swoje pole. MoŜe był zbyt zmęczony? W kaŜdym razie, gdy 
przyjechała straŜ, było juŜ po wszystkim, jeśli nie liczyć poparzonych nóg, które 
wówczas dopiero poczuł. 
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Ja się mogę tylko tłumaczyć, Ŝe więcej bym przeszkadzała niŜ zdołała pomóc. 
Robiąc zdjęcia w jakiś sposób czułam się czynnie uczestniczącą w zdarzeniu. 
Zaspokajałam swoją potrzebę bezpiecznego udziału, nie byłam bierna. 

MoŜe tamci teŜ? 
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komentarze 

1. śycie we śnie • autor: P. K. 2016-11-05 09:24:55 
Chyba po prostu Ŝyjemy we śnie, w oderwaniu od realiów. Ludzie potraktowali 
to jako horror na Ŝywo, specjalny tylko dla nich, i tak do tego podeszli. Nie 
zdawali sobie sprawy, Ŝe to dzieje się naprawdę i nie jest rozrywką. 

Co ich bynajmniej nie usprawiedliwia. „Nieznajomość przepisów nie zwalnia od 
odpowiedzialności”, i tak samo nieznajomość realiów nie zwalnia od 
odpowiedzialności. 

2. Kiedyś • autor: P. K. 2016-11-06 10:34:18 
Miałem przypadek trochę (ale tylko trochę) podobny do tego. Samochodem 
zagrzebałem się w śniegu i nie było szans, Ŝebym ruszył. Na szczęście dla nas 
akurat zjawiła się grupa na samochodach terenowych, która robiła sobie tam 
rajd. Wyciągnęli nas ze śniegu, a przy tym zdjęć sobie narobili z tej akcji chyba 
cały album. Ale tu sytuacja była jednak inna od opisanej w tej notce. Po 
pierwsze, jak juŜ się tam zjawili, to nie było alarmu. Po drugie, było ich tak 
duŜo, Ŝe część mogła się zająć dokumentowaniem wydarzenia. Po trzecie, coś 
im się naleŜało za wyciągnięcie nas stamtąd :) 
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47 
Lokal pod kandelabrami 

 

Tak się stało, Ŝe parę dni przed Dniem Niepodległości los usytuował mnie w 
pozycji istoty krańcowo uzaleŜnionej od innych. Kilka nocy wielkiego bólu i 
trudności z uzyskaniem pomocy lekarskiej zaprowadziły mnie wreszcie w 
podwoje lokalu pod kandelabrami. 

 

Z artystycznego punktu widzenia przed oczami miałam urzekające widoki — 
kompozycje zmieniających się, przezroczystych form, których przejrzystość 
zwiększała się w miarę ubywania płynów; napotykałam takŜe na wyzwania 
intelektualne, polegające na ocenie i obliczaniu czasu szybkości ich przepływu 
(ach, te zadania z ostatnich klas podstawówki, gdzie jednym kranem coś 
wpływa, a innym wypływa!) i  znane kaŜdemu hazardziście dylematy większych 
szans. Co bardziej jest prawdopodobne: skończenie kroplówki czy zsiusianie się 
— jako Ŝe łazienki były zbyt małe, Ŝebym zmieściła się w nich z chodzikiem i 
kandelabrem, nie mówiąc juŜ o tym, Ŝeby do nich dotrzeć. Ale nic tam! Zacznę 
od początku. 

Znacznie wcześniej miałam sen. Pojawił się w nim mój zmarły mąŜ (kiedy w 
snach pojawiają się moi zmarli, zazwyczaj oznacza to ostrzeŜenie, a mąŜ 
pojawia się w nich raczej rzadko i jego ostrzeŜenia są bardzo powaŜne), który 
przebywał rzekomo gdzieś na delegacji i po długim czasie wrócił.  Ciekawy był 
nie tyle jego powrót (wiedziałam, Ŝe zmarł, a nie wyjechał, ale było mi to raczej 
obojętne), ile pojazd, którym wrócił. Była to biała furgonetka, podobna tym, 
jakimi w amerykańskich filmach jeŜdŜą lodziarze, ale zdobiona licznymi 
złoceniami i z drzwiczkami na jednym boku niczym w PRL-owskich białych 
kredensach.  Za kaŜdymi drzwiczkami znajdowało się wiele półmisków ze 
smakowitymi potrawami, ale najlepiej zapamiętałam michę sałatki jarzynowej, 
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polanej obficie majonezem, którego słoik stał obok z wetkniętą łyŜką, 
zapraszając do nabrania jego dodatkowej porcji. 

Obejrzawszy te wszystkie wspaniałe potrawy zwróciłam wzrok na mojego 
ślubnego i zdziwiłam się bardzo, bowiem zamiast czarnych, miał jasne włosy z 
grzywką, podobną do grzywki Trumpa. Nawet pytałam męŜa, dlaczego zmienił 
fryzurę, ale jak  inni zmarli w moich snach nie odzywają się w ogóle, tak i on 
nic nie powiedział, chociaŜ wywnioskowałam, Ŝe jeszcze mnie odwiedzi. 

Ta pierwsza część snu ostrzegała mnie przed jakimś jedzeniem albo 
konkretnymi potrawami, ale zlekcewaŜyłam to. Wtedy tłumaczyłam sens śnienia 
błędnie, inaczej niŜ dziś.  Grzywka a‘la Trump mogła sugerować, Ŝe to on 
wygra wybory i istotnie je wygrał w czasie mojego pobytu w szpitalu, choć 
dowiedziałam się o tym znacznie później. Temat wyborów w USA nie 
interesował mnie w ogóle, łamałam sobie więc głowę, co ten fragment miał 
oznaczać. Jak zwykle szukałam rzeczy skomplikowanych, choć proroctwo było 
banalne i zaplątało się po prostu w moje prywatne sprawy. 

Druga część snu pokazywała moją siostrę, chorą, leŜącą w łóŜku (oczywiście 
to było przeniesienie - nie ona zachorowała, ale ja). Z jakichś powodów było 
waŜne, Ŝeby przyjechał mój mąŜ i sprowadził księdza. Po ponagleniach 
przyjechał i przyjechał takŜe ksiądz. Ksiądz pojawił się w furgonetce, takŜe typu 
amerykańskiego, z płaską tylną  częścią i wskutek tego, z doskonale widoczną 
przez okienko, uniesioną ręką,  trzymającą Ŝółtą ksiąŜeczką ze złotymi 
zdobieniami typu arabskiego — jak np. w wydaniach baśni wschodnich. Ksiądz 
juŜ odjeŜdŜał, gdy poczułam, Ŝe powinnam mu zapłacić za poświęcony siostrze 
czas i pobiegłam za samochodem. Ksiądz zatrzymał się, ale poniewaŜ obie ręce 
miał zajęte (zrozumiałam, Ŝe nie wolno mu odłoŜyć ksiąŜeczki, a drugą ręką 
trzymał kierownicę), połoŜyłam pieniądze na siedzeniu obok niego. Układając i 
odliczając banknoty stwierdziłam, Ŝe chyba są fałszywe, ale nie byłam pewna, 
wszak brałam je wcześniej z bankomatu. Fakt, iŜ mogłam zapłacić księdzu 
fałszywymi pieniędzmi tak mnie zestresował, Ŝe obudziłam się pełna poczucia 
winy. MoŜe powinnam uprzedzić księdza, Ŝe banknoty są trefne albo w ogóle 
nie płacić? W rzeczywistości wokół wizyty księdza w szpitalu u sąsiadki 
przyjmującej codziennie Komunię powstał pewien niemiły zgrzyt juŜ na samym 
początku pobytu - ale o tym później. 

Ale wracam do mojego pojawienia się na sali z kandelabrami. 
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Kiedy połoŜyłam się na łóŜku i zostałam ometkowana i pokłuta oraz podłączona 
do kandelabrów przez wampiry w fioletowych rękawiczkach, 
pierwszym, co rzuciło mi się w oczy,  były dwa symbole utraty wolności. Na 
mnie zrobiły wraŜenie wołania: porzućcie wszelką odwagę, wy, którzy tu 
przybywacie. Odtąd inni będą decydować za was. Miałam wiele godzin na 
kontemplację tego obrazu: 
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Telewizji jednak nikt tu nie oglądał; nawet ja miałabym trudności ze 
zrozumieniem, co naleŜy zrobić, Ŝeby ją uruchomić, w dodatku potrzebna była 
karta no i konto w banku, ale ile chorych w szpitalu byłoby zdolnych do jej 
uruchomienia i biegania co 15 minut po przedłuŜenie obrazu? Niemniej czarny 
ekran nocą odbijał uliczne światła i to tworzyło iluzję działania. Jak w filmach o 
nadzorze Wielkiego Brata. 

Spoglądając w przeciwną stronę, miałam przed oczami całkiem inny, 
niedawny obraz - wspomnienie z promu i toastu szampanem na  udaną podróŜ. 
Teraz mało atrakcyjna bateria butelek z wodą okazała się niepotrzebna, chyba Ŝe 
dla rzucania refleksów od latarń i przejeŜdŜających samochodów - całość 
poŜywienia i picia dostawałam doŜylnie. 
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Porównania własnego statusu nasuwały się same; chcąc nie chcąc przed 
oczami przewijały się obrazy. 

W ogóle obrazy — to inne doświadczenie, które odkryłam w piątej czy szóstej 
dobie odŜywienia pozajelitowego. Zazwyczaj pojawiają się na pograniczu jawy i 
snu, mnie tym razem dopadły jako tło przebijające nawet w chwilach całkowitej 
przytomności, w pełnym słońcu (okno przy moim łóŜku wychodziło na wschód) 
i wieczorami przy przyćmionym świetle, bez róŜnicy. Wizje te były niesłychanie 
sugestywne, pełne kolorów i dekoracyjne, ogólnie rzecz biorąc pokazywały 
krajobrazy, w które wchodziło się po przejściu bogato zdobionych haftami 
róŜnokolorowych zasłon, najczęściej czerwonych, niebieskich lub purpurowych, 
ale o strukturze trójwymiarowej, Ŝywej, wybrzuszającej się w róŜnych 
kierunkach, wśród których to fałd przesuwałam się dostojnie i płynnie. 
Przebijały zawsze przez zwyczajny, codzienny widok, nie ginęły z otwarciem 
oczu. 
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Wielka wraŜliwość, która się wraz z nimi pojawiała, była zjawiskiem 
poŜądanym, bo pozwalała kontemplować kolejne krajobrazy, w których 
kwitnienie drzew (lub coś w rodzaju kwitnienia, polegające na przykład na 
zamianie śniegu pokrywającego gałązki na Ŝółty pyłek z pręcików kwiatów, 
przy nieistnieniu samych kwiatów) dawało poczucie szczęścia i unoszenia się 
ponad miałkimi wydarzeniami dnia codziennego. Wystarczyło na chwilę 
zamknąć oczy i obrazy potęŜniały. 

Kiedy pojawiło się więcej przerw między kroplówkami i mogłam częściej 
chodzić, patrzyłam w okno i choć widok był miły, tęskniłam za innym, 
niedawnym widokiem z podróŜy: 
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Dla zaspokojenia swojej tęsknoty mogłam udać się do innego pomieszczenia, 
skąd widok był jeszcze bardziej olśniewający: 
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ChociaŜ samo pomieszczenie zbyt ciasne i bez uchwytów dla 
niepełnosprawnych i nie mieszczące mnie z balkonikiem, z którym się 
poruszałam, nie zachęcało do kontemplacji, zwłaszcza, Ŝe drzwi były otwarte, a 
kolejka niecierpliwiła się. 

W ogóle wystrój wnętrz lokalu pod kandelabrami przypominał wczesny PRL 
w upadku. W pokoju znajdowała się jedynie umywalka, nad którą brakowało 
Ŝarówki, a kafelki odpadały od ściany. Strudzonemu podróŜnikowi na drodze od 
łóŜka do umywalki wypadało przysiąść i odpocząć na miękkim i wygodnym 
fotelu, którego estetyka jednakowoŜ budziła zastrzeŜenia. 
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Na szczęście design lokalu nie przekładał się na fachowość personelu — 
wszyscy od lekarzy począwszy na salowych skończywszy byli znakomicie 
profesjonalni, a co najwaŜniejsze, nie przejawiali Ŝadnych oznak 
zniecierpliwienia wobec niemrawych i głupawych oraz marudzących klientów 
pensjonatu. 
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W tej sielance była potęŜna łyŜka dziegciu. Było nią Święto Niepodległości. 
Długo w noc, kiedy niektórym dopiero kończyły się wieczorne kroplówki, ale 
światła były zgaszone lub przytłumione, niedaleko od szpitala zorganizowano 
koncert patriotyczny. Człowieka o drugiej, trzeciej w nocy, w dodatku w 
niepewnej sytuacji Ŝyciowej ogarniają silne lęki egzystencjalne. Tak było i ze 
mną. Zamiast jednak rozczulać się nad sobą, jaki miałam zamiar, poczułam 
grozę. Gdybym nie była przywiązana rurkami i unieruchomiona na amen, moŜe 
bym wstała i zaczęła uciekać. Nie słyszałam słów owych pieśni, ale sam ich 
rytm naładowany agresją, butą i groźbą,   przetykany jakimiś skandowanymi 
rytmicznie frazami, przy wrzaskach aprobaty, zdawał się mówić: idziemy po 
ciebie, nie uciekniesz nam. Same męskie głosy, twarde i zajadłe. Przypomniały 
mi się opisy eliminacji starych i chorych przez hitlerowców i wyskoczyłam 
nagle ze swoich pięknych wizji pełna lęku. Muzyka ta natychmiast podziałała na 
ciało — leki przeciwbólowe i rozkurczowe wzięły odwrót przed owymi 
patriotycznymi pieśniami, wzmocnionymi wybuchami petard czy rac. 

Na szczęście rankiem nikt po nas nie przyszedł , oprócz oczywiście 
wampirków z kroplówkami, a ranek w lokalu zaczynał się o piątej. 

Teraz trochę o lokalnych zwyczajach. Przybywający doń nie jest informowany 
o tym, co wypada, a co nie, więc często popełnia rozmaite gafy i błędy. My, 
ludzie wychowani w PRL, mamy wpojony szacunek dla kaŜdej władzy, więc 
boleśnie przeŜywamy sytuacje, w której postąpiliśmy wbrew niepisanemu 
kodeksowi. Na przykład pilot słuŜący do przywoływania wampirków, uŜyty dla 
odłączenia kroplówki, która skończyła swój Ŝywot, w zgubnym dąŜeniu do 
przynajmniej chwilowego odzyskania wolności, jest powaŜną gafą. 

— My pamiętamy — mówią wampirki — tylko nie zawsze mamy czas i nie 
lubimy poganiania. Święta racja, ja teŜ nie lubię. Inną gafą jest pisanie lub 
notowanie czegoś. LeŜąc na zbiorowej sali i mając sporo czasu na tworzenie, nie 
mogłam nagrywać na dyktafonie swoich myśli i spostrzeŜeń, a niektóre 
chciałam pozostawić do późniejszego ewentualnego rozwinięcia, jako Ŝe na 
bieŜąco nie byłam w stanie określić, co jest istotne w tych pomysłach, a co nie, 
ale zarówno waŜne, jak i niewaŜne, umykają tak samo chyŜo. 

Zarówno moje sąsiadki jak i część personelu patrzyła podejrzliwie, domagając 
się poinformowania publiczności, co ja zapisuję i po co, zwłaszcza, Ŝe mając 
smartfon i czytając czasem na nim gazetę (o ile zgięcie ręki w danym momencie 
nie tamowało przepływu płynów do Ŝyły), wchodziłam do kręgu ludzi którzy... 
Właśnie, którzy co? UwaŜają się za lepszych? Donoszą? Nie mam pojęcia, ale 
coś podobnego opowiadał mi kiedyś mój nieŜyjący kuzyn po swoim pobycie w 
jakimś szpitalu. Widać pisanie i czytanie jest w Polsce czynnością egzotyczną, 
mało tolerowaną. 

Tu dochodzę do sprawy księdza. Nieopatrznie opowiadałam komuś przez 
telefon mój sen i jednej z sąsiadek wpadł w ucho fragment o księdzu, któremu 
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we śnie zapłaciłam fałszywymi banknotami. Przyzwyczajona, Ŝe ludzie 
publicznie gadają przez komórki o wielu gorszych rzeczach, nie wzięłam pod 
uwagę, Ŝe ktoś słucha tego z zainteresowaniem, a co gorsza, usiłuje wiedzę tę 
wykorzystać. Pani sąsiadka uznała, Ŝe śniąc coś takiego, zgrzeszyłam i 
postanowiła dopilnować, abym z grzechu tego się wyspowiadała. PoniewaŜ 
ksiądz przychodził codziennie z Komunią do innej sąsiadki, pierwszego dnia 
uznała, Ŝe się zagapiłam, ale w następnych dniach postanowiła mnie 
przypilnować na serio. Nie chciałam jej obrazić więc migałam się, Ŝe nie jestem 
gotowa, co oczywiście jej nie wystarczało. Ale i tak się obraziła i na złość 
zostawiała mi na noc zapalone światło. Nie muszę ukrywać, Ŝe największą 
radość poczułam wychodząc na wolność z tego powodu, iŜ nie będę musiała się 
tłumaczyć ze swojego braku religijności. 

Na koniec mojego, nieco zbyt długiego tekstu, dodam tylko refleksję, kto 
moim zdaniem ze szpitalnych pacjentów jest silny, a kto słaby. Tu hierarchia 
jest nieco inna niŜ w zwyczajnym Ŝyciu. Wprawdzie człowiek zawsze jest silny 
posiadaniem licznej rodziny, ale w rodzinie tej w szpitalu liczą się w pierwszym 
rzędzie córki i ich ilość oraz dyspozycyjność, w następnym zaś dobre synowe. 
Niestety, dobre synowe są zazwyczaj w mniejszości, niŜ dobre córki.  Synowe 
zwyczajne i synowie nie mają Ŝadnego znaczenia. Po pierwsze nie pomogą się 
umyć mamusi ani nie pościelą jej łóŜka. W PRL uczyli chłopców słania łóŜek w 
wojsku, ale ze zniesieniem obowiązkowej słuŜby wojskowej, sztuka ta zaginęła. 
Personel takŜe nikomu łóŜek nie ściele, bowiem zajęty jest w ciągu dnia 
kilkakrotnym odkurzaniem listew oświetleniowych i innych detali, które mają 
zwyczaj sprawdzać brygadzistki (jak przedwojenne paniusie kontrolujące 
białymi rękawiczkami ilość kurzu na kominkach czy parapetach). 

Wskutek nie posiadania wystarczającej liczby dobrych i nie pracujących 
synowych, chodziłam nieumyta (jak się myć ze skrępowanymi rękami?) i 
spałam w skotłowanym barłogu. Zresztą moje łóŜko juŜ chwilę po posłaniu 
traciło swój porządny wygląd, bowiem zanim się na nie wgramoliłam (bez 
uchwytów i moŜliwości przytrzymania się czegoś) chwilę potem leŜałam na 
gołej ceracie, a gumowa, cięŜka poduszka ześlizgiwała się z niej jak 
z nartostrady. Wygląd mojego posłania ilustruje poniŜsze zdjęcie: 
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Jednak i ja miałam coś wartościowego, co poŜyczano ode mnie co chwila. Na 
zdjęciu widać wiszący na stojaku przyrząd do chwytania z podłogi przedmiotów 
bez schylania się. Gwarantuję, Ŝe to wynalazek równy rewolucji komputerowej. 
Panie sprzątające lubiły kopać kapcie chorych pod łóŜko, nie myśląc o tym, Ŝe 
schylanie się dla takich osób, jak ja lub po operacjach, w poszukiwaniu 
utraconego kontaktu z podłogą, jest nieosiągalne. I wówczas przychodziły do 
mnie. 

Niestety, wszystko dobre się kiedyś kończy i znacznie odchudzona zostałam 
wypuszczona do domu tracąc okazję do dalszych refleksji. Za to ominęła mnie 
operacja, bowiem minął czas, w którym jej przeprowadzenie jest wskazane. 
Jednak, w wyniku opisanych wydarzeń został ze mnie jedynie cień. 
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komentarze 

1. Zum Kreuze • autor: W. J. 2016-11-17 11:17:02 

 
 

 
Te słowa to jest jedna z najlepszych poetyckich aliteracji, które znam. — F. 
Nietzsche, z „To rzekł Zaratustra”. I jednocześnie słowa mocy, które z wielką 
siłą odpędzają demona krzyŜa. 

Po polsku niestety, to nie brzmi zupełnie; Lisiecka & Jaskuła przełoŜyli: „Oto 
widziałem go, jak skulony pełznie do krzyŜa.” 

(Potworna jest ta arogancja KRZYśOWCÓW.) 

2. Ogłoszenie • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-17 11:51:49 
Pojawiwszy się w domu takie zastałam ogłoszenie na swojej skrzynce mailowej: 
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„Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z wydarzeniem bez 
precedensu - Chrześcijańskim Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 9-
10 grudnia w Warszawie. 

Wystąpi na nim 30 prelegentów: min. PREZES NBP oraz 5 
WICEMINISTRÓW, a takŜe eksperci z dziedziny ekonomii, prawa i podatków 
oraz polscy przedsiębiorcy. 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.forum.wiarawbiznesie.pl/ 
Wydarzenie zostało objęte patronatem przez m.in. przez TVP 1, TVP Info, 

1 Program Polskiego Radia, Gość Niedzielny, Gazeta Polska Codziennie. 

Z powaŜaniem, 
Wiara w Biznesie” 

Jestem przeraŜona - bank, wiceministrowie, publiczna telewizja... Jakoś Wielki 
Brat nadal mnie pilnuje... 

3. Pani Katarzyno, uwielbiam... • autor: Siena 2016-11-17 19:10:30 
Pani Katarzyno, uwielbiam czytać Pani teksty! One są tak hipnotyczne, Ŝe 
cięŜko mi się od nich oderwać. Właśnie kończę Babcie Ezoteryczną. Dziękuję i 
Ŝyczę Pani zdrowia oraz siły, takŜe by pisać dalej. Kłaniam się nisko. 

4. elita panie.. • autor: J. P. 2016-11-17 22:20:06 
Moją ciocię równieŜ przeraŜają   ci faszyści z Pisu. Ciocia ma dobrą emeryturę 
dzięki pracy w Kościele, i medal wręczony przez Lecha Kaczyńskiego. Brzydzi 
się roszczeniowym plebsem i moją niechęcią do uczestnictwa w mszy. 

5. A Ciebie? • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-18 07:43:43 
A Ciebie nie przeraŜają ci młodzi z ONR z ich przemówieniami i pieśniami? 
Bardzo delikatnie nazwałam to „koncertem muzyki patriotycznej”, moŜe dlatego 
mnie nie zrozumiałeś. 

6. do woja • autor: J. P. 2016-11-18 09:23:10 
Nigdy nie widziałem ich pochodów.  W tym roku nawet państwowa telewizja 
pokazała tylko jakieś urywki. Jeśli wykrzykują hasła wyraźnie propolskie, to 
raczej dobrze. Ktoś w końcu powinien domagać się by Polska przestała być 
tylko schowkiem na miotły w zamoŜnym europejskim domu. W tym dziele 
raczej nie moŜna liczyć na Ŝadną partię, ani na obecny rząd.  

Kiedyś ludzie w tym wieku szli do wojska i tam mogli sobie postrzelać i 
pobiegać, teraz stanowią problem socjologiczny. 

7. Nie tyle • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-18 09:37:23 
Nie tyle jest waŜne CO wykrzykują, ile JAK wykrzykują. Dziś krzyczą jedno, 
jutro mogą krzyczeć coś innego. Agresja, buta i prymitywizm za to moŜe łatwo 



 280

zmienić swój kierunek. W imię patriotycznych uczuć mogą ci młodzieńcy 
wpaść na pomysł eliminacji starców, bowiem obciąŜają budŜet państwa (juŜ 
korwiniści wyraŜają takie zdanie, wprawdzie nie tak radykalne, ale nawołujące 
Ŝeby starców pozostawić ich rodzinom, a jak ich nie mają, to trudno). Nie 
zapominaj Ŝe hitlerowcy stosowali eutanazję wobec chorych i 
niepełnosprawnych. Jestem osobiście zainteresowana, Ŝeby przeŜyć w spokoju 
do końca moich dni, a podejrzewam, Ŝe na moim miejscu teŜ byś się bał (chyba 
Ŝe brak ci elementarnej wraŜliwości na losy LUDZI, jakimi by nie byli). 

8. starych chcą eliminować kraje postępowe • autor: J. P. 2016-11-18 
12:02:46 
Hm, eutanazja i eugenika to raczej całkiem inna część (dzisiejszego) świata 
polityki niŜ „narodowcy”, ta bardziej postępowa i nowoczesna. MoŜna znaleźć 
w internecie tekst prośby skierowanej do holenderskiego szpitala, w którym 
człowiek prosi o przyśpieszenie eutanazji swojej matki z powodu wcześniej 
kupionych biletów na podróŜ wakacyjną na którą wybiera się z Ŝoną. 

9. W polskich warunkach • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-18 
12:42:59 
W polskich warunkach wszystko karleje i do wszystkiego dorabia się ideologię 
zapominając o sentencji, Ŝe słusznymi poglądami piekło wybrukowane. Nikt nie 
poprosi o eutanazję z takich powodów jak opisany Holender (chociaŜ akurat 
szpitale holenderskie i domy opieki nad starymi i niepełnosprawnymi, to lata 
świetlne do przodu w stosunku do naszych), za to uŜyją argumentów 
bogoojczyźnianych i patriotycznych w kaŜdej g...nianej sprawie. Sami nie 
wymyślą moŜe, ale ściągną od bardziej zaawansowanych w myśleniu, jeśli coś 
im się spodoba. 

10. Pamiętam ten ponury... • autor: helka 2016-11-18 20:49:39 
Pamiętam ten ponury widok krzyŜa, który mną wstrząsnął, gdy leŜałam po 
porodzie w szpitalu, a w sali obok w inkubatorze mój syn walczył o przeŜycie. 

Miotana z jednej strony przeraŜeniem i strachem o dziecko, a z drugiej totalną 
biologią  i hormonami, uświadomiłam sobie z ogromną siłą, Ŝe nie jestem w 
stanie ani chwili dłuŜej czcić boga, który skazał własne dziecko na męki. Całe 
lata wychowania w katolicyzmie przegrały u mnie z prymitywnym instynktem 
świeŜo upieczonej samicy, która w trosce o własne małe przegryzie kaŜdą 
grdykę. 

Miałam wówczas komfort, Ŝe byłam w sali sama, więc przestawiłam łóŜko, by 
nie patrzeć na krzyŜ. 

11. Trzeba mieć dobre zdrowie aby si ę leczyć • autor: J. S. 2016-11-20 
13:16:38 
Współczuję Pani Katarzyno tych wszystkich zmagań o których Pani pisze. 
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Niestety kilka dni temu mnie spotkały podobne doświadczenia i wiem Ŝe w tym 
kraju to trzeba mieć naprawdę dobre zdrowie aby wytrzymać szpitalne leczenie. 

Chwilami to się zastanawiałem czy jestem w wojsku? w zakładzie karnym? a 
moŜe jeszcze gdzieś indziej, bo nie wyglądało to na miejsce w którym pod 
kaŜdym względem troszczą się o człowieka który tam przyszedł na leczenie. 
Kilka moich uwag: 

— od godz 5 zaczyna się ruch i bieganina z kroplówkami i innymi lekarstwami. 

— o godz 7.00. chwila ciszy bo następuje wymiana zmian personelu. 

— Po chwili ciszy następuje jeszcze większa bieganina ze sprzątaniem, 
wycieraniem kurzy i ponagleniami o to abym pościelił sobie łóŜko bo za chwilę 
będzie wizyta! 

W tym momencie zastanawiam się czy juŜ się obudziłem z narkozy czy nie?, bo 
jak na razie to nie jestem w stanie przekręcić się nawet na drugi bok, a tu juŜ 
mnie dyscyplinują, Ŝe łóŜko musi być posłane. 

Tu się zgodzę z Panią Katarzyną, Ŝe słanie łóŜka w takiej sytuacji mija się z 
celem, gdyŜ za kilka minut wygląda ono tak samo jak przed zaścieleniem. No 
chyba Ŝe, łóŜko ma pięknie wyglądać tylko w czasie wizyty? 

Po chwili wpada ksiądz i pyta czy ktoś moŜe do spowiedzi i coś tam jeszcze? 

— wszyscy zgodnie udali Ŝe śpią. 

Przekonałem się teŜ osobiście jak wielką gafą jest uŜycie pilota do 
przywoływania. 

Mój sąsiad, pan po 80-tce nic sobie jednak z tego nie robił i co chwilę „do 
przywoływania” uŜywał metalowego garnuszka tłukąc nim o szafkę. Robił to co 
chwila i skutecznie w nocy wybudzał wszystkie osoby na sali. 

12. cd • autor: J. S. 2016-11-20 13:18:36 
Po rannej wizycie lekarskiej pojawił się promyk nadziei na zmianę mojego losu. 

Lekarz stwierdził, Ŝe właściwie to ja dzisiaj mogę juŜ iść do domu. (W końcu 
mamy sobotę, to po co będziemy trzymać takiego delikwenta przez weekend). 

Z jednej strony dobrze, bo chciałem się wyrwać z tego miejsca jak najszybciej. 
Z drugiej jednak strony czasem bardzo boli i kaŜda pomoc nawet zrobiona przez 
mruczący i niemiły personel byłaby pomocna. 

Na odchodne zdąŜyłem teŜ złapać niezłą wiązankę od personelu za to Ŝe 
„śmiałem” zapytać o pewne sprawy, o które zdaniem personelu powinienem był 
pytać lekarza. 

Była sobota i lekarza cięŜko było spotkać gdzieś na oddziale. Wreszcie się 
pojawił i nawet w przelocie nawet się nie zatrzymując odpowiedział na jedno z 
wielu moich pytań... 



 282

13. szpital to firma jak inne • autor: J. P. 2016-11-20 20:09:01 
Dla kogoś kto pamięta komusze szpitale, pobyt w nowoczesnym 
kapitalistycznym polskim szpitalu moŜe być szokiem. Główna zmiana polega na 
całkiem innym celu jego istnienia. Szpital komuszy miał chorego albo wyleczyć, 
albo chory w nim umierał, jeśli był beznadziejnym przypadkiem. Obecnie celem 
nie jest wyleczenie, lecz przeprowadzenie konkretnego zabiegu i odesłanie pod 
ostatni adres zamieszkania, nawet jeśli klient jest po operacji  jeszcze niezdolny 
do samodzielnego Ŝycia. Coś jak w nowoczesnym salonie samochodowym w 
którym nic nie naprawiają, tylko szukają moŜliwie kosztownej wymiany jakiejś 
części słabo związanej z przyczyną niesprawności, której nie potrafią ustalić. 

14. Ja mam inne doświadczenia • autor: P. K. 2016-11-25 19:32:48 
A ja mam inne doświadczenia ze szpitala. LeŜałem 3 lata temu na pewien zabieg 
laryngologiczny, miało być 1 noc a wyszło 2, i ostatnio na pewne badanie 
związane z chrapaniem. Nie będę się rozwodził, powiem krótko, Ŝe nic złego nie 
mogę powiedzieć. MoŜe dlatego, Ŝe to jest inne miasto. W przypadkach 
dawniejszych, pod koniec zeszłego stulecia, było podobnie. 
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48 
CięŜki nacjonalistyczny rap 

 

W odcinku „Prababci” „Muzyka bywa dwuznaczna” 
http://www.taraka.pl/kreatywne_zarzadzanie_rzeczywistoscia_1 

Pisałam trochę o ukraińskiej muzyce narodowo-ojczyźnianej, z mieszanymi 
zresztą uczuciami. Jakkolwiek jednak zastrzeŜeń do tego rodzaju muzyki 
miałam trochę, przyjmowałam, Ŝe jej ton jest zrozumiały w obliczu agresji, 
której Ukraina doznała. Muzyka ta zresztą była śpiewna i tylko słowom i 
obrazom z klipów naleŜało zawdzięczać fakt, Ŝe czasem dostawało się dreszczy 
niepokoju. 

Zupełnie inne uczucia towarzyszą mi przy odsłuchiwaniu ( co czynię z 
ogromną niechęcią) polskiej muzyki patriotycznej, której tony tak mnie 
przestraszyły w czasie przymusowego nocnego słuchania jej w szpitalu. W 
dyskusji pod odcinkiem w Tarace opisującym mój tamtejszy pobyt  
http://www.taraka.pl/lokal_pod_kandelabrami 

niektórzy komentatorzy podkreślali, Ŝe jest ona raczej zjawiskiem pozytywnym. 
Na moje zapytanie, czy nie przeraŜają dyskutanta młodzi z ONR z ich 
przemówieniami i pieśniami, co bardzo delikatnie nazwałam „koncertem 
muzyki patriotycznej”, jeden z nich pisze: „Nigdy nie widziałem ich pochodów.  
W tym roku nawet państwowa telewizja pokazała tylko jakieś urywki. Jeśli 
wykrzykują hasła wyraźnie propolskie, to raczej dobrze. Ktoś w końcu powinien 
domagać się by Polska przestała być tylko schowkiem na miotły w zamoŜnym 
europejskim domu. W tym dziele raczej nie moŜna liczyć na Ŝadną partię, ani na 
obecny rząd. Kiedyś ludzie w tym wieku szli do wojska i tam mogli sobie 
postrzelać i pobiegać, teraz stanowią problem socjologiczny.” 

Potem zaś wikła się w jakąś opowieść o kontestującej rząd PiS cioci. 

Odpowiedziałam, Ŝe nie tyle jest waŜne CO wykrzykują, ile JAK wykrzykują. 
Dziś krzyczą jedno, jutro mogą krzyczeć coś innego. Uściślając, waŜny jest 
ładunek agresji, nienawiści w ogóle niczym nie hamowanej, nawet porywami 
rozsądku. To właśnie jest w tej muzyce, niezaleŜnie od treści poszczególnych 
utworów. 

Nie chcę się bawić tu w politykę, ocenę rządu i jego polityki oraz ocenę 
załoŜeń organizacyjnych ONR i jego tradycji. Patrzę na zjawisko owej muzyki z 
punktu widzenia starej kobiety, która przeŜyła lata rozmaitych indoktrynacji, w 
tym takŜe stalinowskiej i coś niecoś wie o Ŝyciu. Widzę takŜe to zjawisko przez 
pryzmat czegoś, co nazywamy „duchowością” (choć to bardzo nieprecyzyjne 
pojęcie) i co powinno w przybliŜeniu być bliskie czytelnikom Taraki, a nie 
zawsze jest, bowiem owa idealistycznie pojęta duchowość kłóci się nieraz z 
praktyką i trzonem twardych, materialistycznych poglądów politycznych. 
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Posłuchajmy przynajmniej na początek kawałka takiego utworu: (ALEJA 
WP/KRIS DNCHP- POŚWIĘCENIE I KREW (PHONO COZABIT/DJ CIDER) 

https://www.youtube.com/watch?v=5IO6RW6MIms&list=PL5qXDxmMFLxvu
Y8NTCZJH2pDbXJHU08VA 

Natrafiłam na niego przeczesując zasoby narodowo-patriotycznych pieśni w 
poszukiwaniu rytmów (nie słów, bo ich nie znałam) koncertu wysłuchanego w 
szpitalu. To był właśnie ten rytm, nieco wolniejszy niŜ w zwykłym, cięŜkim 
RAP-ie, ale dodatkowo wyposaŜony w zgrzytające dźwięki (nie wiem jaki to 
instrument), mogące wywołać panikę i zapewne celowo w tym celu 
wykorzystane. Dodam, Ŝe wielu utworów, prawdopodobnie najbardziej 
wyraziście ilustrujących moją tezę nie udało mi się wysłuchać z powodu ich 
usunięcia, z uwagi na niezgodne z prawem treści – co nie zmienia faktu, Ŝe 
mogły być prezentowane na rozmaitych koncertach. 

W podobnym rytmie i stylu muzycznym jest inny utwór, którego tekst jest 
dość dobrze artykułowany oraz dzięki temu zrozumiały i z pozoru zawiera spis 
sukcesów Polaków, a więc pozytywne patriotyczne odwołanie. Brak tu 
wulgaryzmów, pręŜenia gołych muskułów, mundurów, broni, nawoływań do 
rozwalenia wszystkiego w czambuł, Ŝeby na gruzach budować nowy, lepszy 
świat. Tylko ten rytm... (Polak78 - Pamiętaj Polskę Wielką) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZsaoAN8yKs&index=80&list=PL5qXDx
mMFLxvuY8NTCZJH2pDbXJHU08VA 

Podobnej subtelności uniknięto w innym klipie. Stek wulgarnych wyzwisk 
zawierający swoisty spis wyczytanych w prasie i internecie informacji i 
pomówień, przemieszanych bez ładu i składu, to wyraźny trop w kierunku 
uzasadnienia roz...lenia wszystkiego, Ŝeby rzekomo na gruzach starego budować 
nowe. To dość popularna teza, lansowana wielokrotnie w historii, Ŝe naleŜy 
najpierw zburzyć, Ŝeby coś budować, nigdy jednak nie przyniosła dla narodów 
czegokolwiek korzystnego (KambodŜa/Kampucza, Chiny, Państwo Islamskie i 
in.) Ciekawostką lokalną jest tylko idealistyczna ideologia poparta licznymi 
wulgaryzmami, z typowym polskim znakiem przestankowym: k...a. (Dixon37 
(Saful / Kafar) - Co skurwysyny robicie z tym krajem?!) 

https://www.youtube.com/watch?v=2rSRhE5hoBY&index=97&list=PL5qXDx
mMFLxvuY8NTCZJH2pDbXJHU08VA 

Ten draŜniący rytm powraca i powraca w kolejnych utworach: (WUEM 
ENCEHA - KRESY (gość. KARAT NAPALM GRUPA) // prod. FeRu) 

https://www.youtube.com/watch?v=9xmCYtaydBk&index=104&list=PL5qXDx
mMFLxvuY8NTCZJH2pDbXJHU08VA 

a takŜe innym, nawołującym do totalnej demolki raczej bez uzasadnienia:  
(ESTE feat. Aleja WP - Dynamit (Official Video) prod. ESTE , cuty DJ CIDER) 



 285

https://www.youtube.com /watch?v=tJLOOQO49mY 

Utwory wybrałam ze względu na ich stronę muzyczną, bo ona najsilniej 
przemawia. Niestety, treści utworów są w przewaŜającej mierze głupie i 
prymitywne, prezentujące fantazje o przeszłości bez kontaktu z realiami i 
fantazje o przyszłości bez pomysłu na Ŝycie. Zespoły utoŜsamiają się z Polską 
przez siebie wymyśloną, nieprawdziwą i nierealną, a patriotyczność to 
zaangaŜowanie broni i pięści. W tej wymyślonej Polsce są tylko wytatuowani 
męŜczyźni, obnaŜający napakowane muskuły; brakuje kobiet, starców, 
naukowców, ludzi pracujących tak czy inaczej, Ŝyjących zwykłym Ŝyciem. Tłem 
są jakieś porozwalane rudery, które istotnie nadają się do rozwalenia, jakieś 
sztandary i symbole, rozmaite hasła, niektóre przeraŜające. 

Jako stara, niepełnosprawna kobieta, mam prawo się bać, nie mam 
wystarczająco chyŜych nóg, Ŝeby uciec. Kto wie, czy nie jestem przypadkiem 
wrogiem ojczyzny ( z wielu powodów). 
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Komentarze 

1. zgrzytające dźwięki • autor: K. S. 2016-11-22 17:06:16 
Na moje ucho to z maszyny perkusyjnej Casio Rapman (ciekawe czy 
kompozytor utworu specjalnie uŜył akurat tej bo ma w nazwie Rap? XD) A 
swoją drogą teŜ nie lubię tego rytmu, jest kwadratowy jak cholera i przez to 
nudny. Nawet w jazzie choćby nie wiem jak wirtuozersko synkopował go 
perkusista nic się z niego dobrego nie da wykrzesać. Tylko Japończycy umieją 
go uŜywać poprawnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=VonIRm0kNpI 
Prawdziwą tragedią jest to, Ŝe to charakterystycznie prymitywne, raperskie 4/4 
przenika do innych gatunków muzycznych, staje się standardem w muzyce 
elektronicznej. 

Ostatni baner z „wrogami” stylizowanymi na hebrajski bardzo do mnie 
przemawia i imponuje mi zwięzłością a przy tym trafnością formy. 
Pozdrawiam 

2. Dzięki za INFO • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-22 18:12:42 
Dzięki za info, nigdy nie jest za późno dokształcać się. Nie przepadałam nigdy 
za rapem, ale zachodni rap przez ostatnie lata jakoś ewoluował, szukał i 
zapoŜyczał muzykę z innych konwencji, miał bardzo pomysłowe frazy. Nasz 
wręcz przeciwnie — abstrahując juŜ od przesłania. To jest jednak takŜe głos w 
sprawie muzyki, której zmuszeni jesteśmy słuchać chcąc nie chcąc, z tego tylko 
powodu, Ŝe Polacy nie uznają rozrywki bez wrzasków; moje zaś pokolenie 
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przyzwyczajone było do dźwięków znacznie cichszych. No i nas od dziecka 
uczono współŜycia z innymi, a nie demonstrowania swoich zachcianek. Nie 
podoba mi się takŜe rola wyznaczana kobietom w tych klipach — jeśli juŜ trafi 
się, Ŝe je zobaczymy.  

3. takŜe rola wyznaczana kobietom w tych klipach • autor: K. S. 2016-11-22 
22:28:25 
Na serwisie zapytaj.onet.pl dominuje młodzieŜ w wieku 10-16 lat. Prawie 
codziennie przeczytać tam moŜna pytania o to jak się nauczyć twerkingu 
(trzęsienia pośladkami, na co modę wykreowały teledyski hip-hopowe), tak 
często Ŝe w końcu ktoś chyba nawet napisał poradnik. Raz zapytałem jedną taką 
przyszłą tancerkę po co jej ten twerking, mówiła Ŝe bardzo by chciała 
zaimponować swoim koleŜankom. 

Pozdrawiam 

4. ucieczka od wolności • autor: P. T. 2016-11-23 09:14:49 
U podstaw takich wykwitów jak np. ONR, czy inne NSDAP (razem z całą tą 
„patriotyczną” rewią mody z majteczkami i skarpetkami w orzełki), leŜy 
pragnienie ucieczki od siebie pod skrzydła jakiegoś „pana” i jego jedynie 
słusznej idei. 

Mam wraŜenie, Ŝe inspiracją „duchową” dla tej myśli była juŜ w epoce 
brązu hodowla zwierząt kopytnych gdzieś na staroŜytnym Bliskim Wschodzie, 
by przełoŜyć się potem na hodowlę „lepszego”, jednomyślnego społeczeństwa... 

Ta cała biblijna mitologia pasterza i owiec... 

5. Jeśli • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-23 09:20:13 
Jeśli jednak ktoś boi się wolności, jak ma szanować cudzą wolność... 

6. Nie ma powodu szanować... • autor: P. T. 2016-11-23 09:24:51 
Nie będzie szanował, bo wolność w stadzie owiec jest antywartością. Widziana 
jest jako zagroŜenie dla stada, a więc dla kaŜdej jednostki... 

7. Marsz Niepodległości i my • autor: M. M. 2016-11-23 10:03:49 
Byłem na Marszu w tym roku. Wiadomo, jedne hasła były lepsze, drugie nieco 
słabsze. Nie wszystkie zostały podchwycone przez resztę uczestników. Np. ja ze 
znajomymi niekoniecznie podpisuję się pod hasłem „Wielka Polska katolicka” 
— bo moŜe być ona po prostu słowiańska. I kto wie, czy tak nie byłoby lepiej. 
Za to palenie flagi Facebooka — prima sort :) integruje wszystkich.  

Po przemówieniach organizatorów i zaproszonego kombatanta na scenę wszedł 
bodajŜe Basti z kawałkiem „Europa umiera” - ale stwierdziliśmy ze znajomymi, 
Ŝe to nie nasze klimaty, zwinęliśmy flagi i poszliśmy na piwo. 
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BTW są bardziej beznadziejne kawałki od tych z rozwalaniem świata za pomocą 
dynamitu. Właśnie znalazłem coś takiego - z gołębiem w roli głównej, i 
refrenem „Sram na wszystko jak gołębie” :D 

8. jaka lepsza? • autor: J. P. 2016-11-23 12:33:18 
Słowiańska? PrzecieŜ to byłby czysty faszyzm. Katolikiem moŜe być kaŜdy kto 
zechce. 

9. Słowianie • autor: M. M. 2016-11-23 12:58:32 
Przypominam, Ŝe Słowianie na przestrzeni dziejów asymilowali róŜne ludy. Do 
tego nie wszystkie były indoeuropejskie ;) 

10. a „Polska dla Polaków” by przeszło? • autor: J. P. 2016-11-23 13:18:24 
Wiem. Tak tylko się zastanawiałem jakie hasło byłoby trudniejsze do zniesienia 
dla postępowej części narodu. Ci starsi Kodowcy których znam, są bardzo 
gorliwi religijnie, więc moŜe „katolicka” ich nie draŜni. Nie mniej ich młodsi 
koledzy dostają piany na słowo „Kosciół”, więc moŜe Słowian by jakoś znieśli.  

11. jakie hasło • autor: K. Si. 2016-11-24 13:53:10 
Moje ulubione hasło to to Mickiewicza. Polska Mesjaszem Narodów. Agituję 
gdzie mogę. 

Pozdrawiam 

12. Nie lubię • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-24 14:26:00 
Nie lubię śADNYCH haseł zwłaszcza skandowanych. Moje pokolenie 
przećwiczyło je dostatecznie i pod dyktando, dlatego teŜ budzą we mnie 
dreszcze. Czy nie umiemy Ŝyć bez haseł? Bez wywrzaskiwania jakichś, nawet 
słusznych racji? 

13. bez haseł • autor: K. S. 2016-11-24 19:55:16 
Tak długo jak istnieć będą grzesznicy - tak długo będą istnieć i grzesznicy 
chcący zatrzeć granice pomiędzy grzechem a zasługą. Jako Ŝe wiedzą Ŝe kłamią 
— intelektualne argumenty ich nie przekonają, co najwyŜej argumenty siłowe 
lub groźba ich uŜycia. „Otaczanie” interesów wroga tak Ŝe coś przestaje mu się 
opłacać teŜ pod tą kategorię moim zdaniem podpada. Dlatego krzyczymy hasła 
— by nas moŜna było łatwo policzyć i Ŝeby trudno nas było nie policzyć. 

Pozdrawiam 
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49 
Pojazd prababci mniej ezoterycznej 

 

Pozbywszy się „przydasiów” jednego rodzaju, obrasta się w inne. Zazwyczaj 
jednak w miarę upływu czasu przydasie stają się coraz mniej atrakcyjne, 
prymitywniejsze wręcz, niemniej człowiek bardziej się od nich uzaleŜnia. 

Fascynowały mnie zawsze graciarnie, a wśród nich najbardziej zagracone 
graciarnie w miniaturze, czyli wózki bezdomnych. Ich zagadkowa zawartość 
tylko częściowo wiąŜe się z zajęciem zbieractwa; trzon kolekcji stanowią jednak 
rzeczy, których bezdomni nie chcą lub nie mogą nikomu zostawić, a które są im 
niezbędne do Ŝycia. Oczywiście nikt bezdomnemu pytań o ich dobytek i jego 
zastosowanie nie zadaje z grzeczności lub braku zainteresowania, przeznaczenia 
niektórych z rzeczy moŜna się domyślić szybciej lub wolniej. 
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TakŜe ja, chociaŜ wcale nie bezdomna, zaczynam gromadzić rzeczy niezbędne 
w swoistym rodzaju wózka do wycieczek po moim mieszkaniu. Pobyt w 
szpitalu i zastosowana kuracja na jakiś czas wykluczyła wszystkie wcześniej 
stosowane środki przeciwbólowe i przywołała całkiem nową geografię dawno 
znanych okolic. Jeśli bowiem jakaś rzecz mi spadnie na ziemię trudno za 
kaŜdym razem jechać do miejsca, gdzie znajduje się przyrząd do podnoszenia 
przedmiotów z ziemi – oszczędniejszą wersję tego przedmiotu w postaci 
szczypiec do grilla muszę wozić ze sobą. Przeniesienie talerza z obiadem z 
kuchni do jadalni jest przedsięwzięciem logistycznym, które musi być 
zaplanowane w kaŜdym szczególe, bowiem gdy talerz taki wyląduje na ziemi, 
sprzątanie jego oraz zawartości moŜe zabrać pół dnia (z przerwami na konieczny 
odpoczynek). Łatwiej jest ze szklankami z herbatą i po herbacie, te mieszczą się 
w koszyczku przymocowanym z przodu pojazdu, przerobionym z koszyczka 
łazienkowego, nabytego za cenę 9 zł, odpowiednio wygiętego obcęgami. 
Niestety, specjalny koszyczek do mojego pojazdu, o szerokości 15 cm, 
mieszczący moŜe coś więcej niŜ puszkę coca-coli, ale nie talerz, w sklepie 
internetowym kosztuje pięć razy droŜej, niewspółmiernie do jego wartości. 

http://www.pomocedlaseniora.pl/pomoce-do-poruszania/chodziki-i-
balkoniki/koszyk-na-balkonik-rehabilitacyjny 

W ogóle sklepy internetowe, mające opinię tańszych od zwyczajnych, 
niemiłosiernie zdzierają skórę z zamawiających przedmioty ułatwiające Ŝycie 
dla inwalidów. Wiadomo, Ŝe ten nie wstanie i nie pójdzie do sklepu 
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stacjonarnego. Zgadnijcie ile kosztuje przyrząd z drutu do zakładania skarpetek? 
AŜ 65 zł! http://www.pomocedlaseniora.pl/pomoce-codzienne/pomoce-do-
ubierania 

Ale dość narzekania na wysokie ceny. PoniŜej fotka mojego pojazdu. Dodam 
tylko, Ŝe zwisający z boku woreczek (haftowany przez meksykańskie kobiety) 
mieści oba moje telefony plus ładowarkę do podłączenia w miejscu, gdzie 
aktualnie dłuŜej przebywam, zabytkowa siatka zaś, pamiętająca jeszcze czasy 
wczesnego PRL, przeznaczona jest na przedmioty o większych gabarytach, jak 
ksiąŜka czy laptop albo pusty talerz po jedzeniu. 
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Brakuje jeszcze klucza rowerowego, bowiem śrubki pojazdu stale się luzują i 
trzeba je dokręcać, muszę znaleźć na niego inny woreczek. Tak mści się funkcja 
polegająca na moŜliwości składania pojazdu i chowania go do bagaŜnika 
samochodu – składany był tylko dwa razy ale śrubki (podobno materia 
zapamiętuje ulubione kształty) wolą jeździć samochodem, niŜ kuśtykać z babcią 
po mieszkaniu. 

Poza tym pojazd (aczkolwiek sprawiający wraŜenie mini-graciarni) sprawdza 
się w działaniu, ale mam dalsze pomysły jego udoskonalenia – przynajmniej do 
czasu, gdy będę zmuszona zamienić go na bardziej luksusowy, z napędem 
ręcznym, ale ta inwestycja musi jeszcze poczekać na przebudowę kuchni. 
Dowodem na to, Ŝe moŜna znakomicie z jego pomocą prowadzić Ŝycie 
towarzyskie, jest fotka z moich urodzin: 
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Niestety, goście zajadali się wspaniałym sushi, ja zaś musiałam ograniczyć się 
do herbaty (słabszej niŜ bym chciała) i kawałeczka droŜdŜowego ciasta. Za to 
bujnie kwitnie moje Ŝycie wewnętrzne, napady smuteczku leczę twórczym 
natchnieniem i dalszym obmyślaniem wynalazków. 

Na koniec anegdota z przyjęcia. Fakt, Ŝe jeszcze nie ogarniam wszystkich 
implikacji mojego nowego oprzyrządowania, potwierdza zgorszone pytanie 
jednej z obecnych pań, widzących mnie wędrującą do toalety: „ Jak to, z herbatą 
udajesz się do ubikacji? To niehigieniczne!”. 

1. Jednak Kuzynko „starość... • autor: stachwody2016-11-28 11:19:11 
Jednak Kuzynko „starość nie jest karą, ale nagrodą”. Jak byłem młodszy to 

zadawałem sobie  pytanie: czy decydowałbym się na Ŝycie wieczne,  w postaci   
mózgu, zamkniętego  w słoju z formaliną?  Odpowiedź była  wtedy i teraz  — 
twierdząca. Z okazji urodzin przesyłam  Ŝyczenia zdrowia. Stanisław z 
Ciechocinka  

2. Nie w tym celu • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-11-28 11:28:40 
Nie w tym celu, kuzynie, pisałam, Ŝeby się poŜalić, ale po to by uświadomić 
młodym i sprawnym, Ŝe niesłusznie przykładają swoją miarę do 
niepełnosprawnych. Nieopatrznie upuszczony na podłogę papierek i nie 
podniesiony w czas zmusza takich ludzi jak ja do ekwilibrystyki. Powszechne 
mniemanie, Ŝe staruszkowie mają mnóstwo czasu i nie mają zmartwień (jeśli na 
Ŝycie im starcza) przekłada się na pewną niefrasobliwość w Ŝyciu w stosunku do 
innych (mimo najlepszej chęci pomocy). Uwaga poświęcona innym, nie 
deklarowana ale faktyczna jest doceniana. Nie wyobraŜasz sobie, jak bardzo 
jestem wdzięczna tym, którzy bezinteresownie mi pomagają nawet w 
drobiazgach — odniosą talerz, podniosą z ziemi śmieć, postawią coś z 
powrotem na swoje miejsce (mydło po prawej, szczoteczka po lewej, łyŜka do 
właściwej szuflady). Świadoma starość jest przygodą, wymaga wiecznej 
wynalazczości, a nie dryfowaniem bez sensu. 

3. w swoistym rodzaju wózka do wycieczek po moim mieszkaniu • autor: K. 
S. 2016-11-28 20:01:25 
Nie wiem czy nigdy nie byłem tak młody Ŝeby mi na myśl przyszło napisać taki 
artykuł. Nie, zawsze byłem stanowczo za stary. Pozdrawiam 
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50 
Strategie 

 

 
(Frida Kahlo) 

Wczoraj z moim wieloletnim przyjacielem rozmawialiśmy o bólu. Znamy się 
kilkadziesiąt lat i jego przewaga nad innymi moimi przyjaciółmi polega na tym, 
Ŝe moŜemy ze sobą rozmawiać o wszystkim nie unikając tematów i nie cedując 
odpowiedzi na innych. Problem tylko w tym, Ŝe czasem brakuje nam wspólnych 
pojęć. Kiedyś razem studiowaliśmy i opracowywaliśmy strategie radzenia sobie 
z ryzykiem i kryzysami, teraz przyszedł znowu na nas oboje czas wołający o 
strategie. 

Mój przyjaciel opowiadał mi, jak radzi sobie ze swoim bólem. Opowiadał mi, 
Ŝe owija się wokół swego bólu. 

– Jak to robisz? – pytałam, ale nie potrafił mi odpowiedzieć. 

– Po prostu robię tak. Moje ciało staje się zaporą, przez którą ból nie 
wydostaje się na zewnątrz. 

– Ale on wtedy zostaje w tobie... 
– Jasne, Ŝe zostaje. Zawsze zostaje. 
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JuŜ miałam nadzieję, Ŝe dowiedziałam się o nowym sposobie (nie walczyć, 
wchłonąć, stłumić samym sobą), a tu nic. Nawet nie byłam pewna, czy dobrze 
go zrozumiałam. Jak wspomniałam, nasze warsztaty pojęciowe od tamtych 
czasów rozjechały się. 

Zastanowiłam się nad swoją strategią. Zaczynałam zawsze od uspokojenia 
bólu. Usiłowałam wniknąć do jego środka, ugłaskać go, prawić komplementy, 
Ŝe przecieŜ nie będzie taki podły, wszak znamy się kilka lat i musimy jakoś 
pokojowo współŜyć. Czasami odpowiadał na moje perswazje, czasami zaś 
perfidnie i złośliwie ignorował je. MoŜliwe zresztą, Ŝe przez moje błagania 
przebijało zniecierpliwienie, a on je wyczuwał i złośliwa strona jego natury 
brała górę, postanawiając udowodnić, kto tu rządzi. 

Wówczas przystępowałam do innej akcji. Jak wojna, to wojna, nie myśl sobie, 
Ŝe zdobędziesz mnie łatwo. Mój ból często zdawał mi się grubą liną, splecioną z 
cieńszych sznurków, a te z jeszcze cieńszych nici. Zwijanie liny z kłębek nie 
miało sensu, ból nie zmniejszał się, a zacieśniał i koncentrował o wiele 
silniejszy, za to w jednym punkcie. NaleŜało go więc raczej rozluźniać. Kiedy 
kłębek powoli się rozplątywał zaczynałam do oddzielania od siebie 
poszczególnych sznurków, a potem rozczepiania ich na cienkie nici. I wówczas 
zabierałam się do likwidowania owych cienkich, niewiele na pozór znaczących 
nitek. Ich wrogość tkwiła w ilości, w pojedynkę wydawały się słabe i podatne na 
moją silną wolę. Istotnie, strategia sprawdzała się gdzieś do siódmej, ósmej 
nitki, potem nie wiadomo czemu, przestawała działać. CzyŜby moje naturalne 
zdolności ograniczały się do unicestwiania tylko kilku nitek, a reszta 
przekraczała moje moŜliwości, czy teŜ brakowało mi wiedzy lub strategia nie 
była obliczona na moje autentyczne siły? MoŜe nie byłam zbyt wytrwała albo 
wystarczająco zdeterminowana? 

Nasze doświadczenia nie są i nie mogą być jednakowe, bo poza tym kaŜde z 
nas doznaje innych rodzajów bólu. Mój ból zazwyczaj (poza pewnymi 
szczególnymi przypadkami z których jeden zaprowadził mnie ostatnio do 
szpitala) nie jest bólem ciągłym. To ból złośliwej, jak wspomniałam, natury. 
Łatwo mu zapobiec błyskawicznie – wystarczy zastygnąć w bezruchu. Tylko ile 
czasu moŜna się nie ruszać?. Nawet leŜąc, trzeba co jakiś czas przewrócić się na 
drugi bok, zmienić pozycję, a co więcej, wyszukać następną, wygodniejszą, w 
której dłuŜej moŜna trwać. Ostry ból zginania nogi (nie zawsze tej samej) i 
znajdowania dla niej lepszego ułoŜenia lub niewłaściwy skręt kręgosłupa moŜe 
skutecznie rozbudzić i przywołać bezsenność aŜ do rana. Ale w końcu nigdzie 
mi się nie spieszy, mogę sobie na nią pozwolić. W dzień zaś moŜe zniechęcić do 
eksperymentów i w ogóle do czegokolwiek, zwłaszcza, gdy nie moŜna się 
wspomóc lekami. 

Najgorszy jest jednak ból wstawania po dłuŜszym siedzeniu, ból stawiania 
pierwszych kroków i ból chodzenia, gdy zdawać by się mogło, Ŝe juŜ się 
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rozchodziłam. Ograniczanie ruchu nie prowadzi do niczego dobrego – im 
dłuŜsza chwila komfortu – tym większa późniejsza kara. 

Z takim bólem nie moŜna wchodzić w układy. Trzeba się przemóc i mimo 
niego chodzić. Wstawać w nocy i chodzić, chociaŜ jest się sennym i przed 
chwilą przeŜywało się miłe sny, w których wnętrzu pragnęłoby się pozostać jak 
najdłuŜej. Nie da się wokół takiego bólu zawinąć ani rozczepić go na sznurki i 
nitki. Właściwie nie wiadomo co z nim robić. PrzeŜyć i Ŝyć dalej, aŜ i tego się 
odechce. 

Porozmawialiśmy sobie z moim przyjacielem o rodzajach bólu i róŜnych 
pomysłach do wypróbowania i od razu zrobiło nam się lŜej. ChociaŜ na ogół ból 
nie lubi, Ŝeby o nim rozmawiać, wzmaga się wówczas i dokucza bardziej. Tym 
razem jednak uspokoił się. MoŜe czekał na to, co wymyślimy? Albo poniewaŜ 
był juŜ późny wieczór sam się zmęczył? 

 
(Hieronim Bosch) 

Komentarze na FB 

M.A.C. udost ępnił Twój post. 
— Pisanie o bólu w terrorystycznych czasach kultu sukcesu, młodości i śmiechu 
jest bardzo waŜne. Świetny tekst. Zastanawiam się czasem, czy czasem teŜ coś 
nie napisać, bo sam swoje „odbębniłem” i wiem co to znaczy wić się jak 
zwierzę na kanapie, gdy cięŜko się obrócić na potłuczonych (połamanych?) 
Ŝebrach, lub wydalać z siebie kamienie i piasek nerkowy lub z pęcherzyka 
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Ŝółciowego. Choć to moŜe pikuś w porównaniu do porodów, lub połamanych 
kończyn? Tak czy owak, temat bólu (w tym psychicznego) to brakujące ogniwo 
ewolucji współczesnej humanistyki i kondycji ludzkiej. 

 

Katarzyna Urbanowicz 
— Dziś piszę o nieskutecznych strategiach z nadzieją, Ŝe moŜe jeszcze wpadnę 
na coś skuteczniejszego... Zapraszam do Taraki i na mój blog 
http://www.taraka.pl/strategie 
http://babciaezoteryczna.pl/?p=442 
Na zdjęciu: Frida Kahlo, Co zobaczyłam w wodzie, 1938 

W.Z. 
— Prawda? Kołczów obiecujących wszystko wszystkim sam bym chętnie kijem 
po tłuczonym szkle pogonił 

M.A.C. 
— A Coachów od bólu, cierpienia, egzystencji lub samotności jakby brak. 
CzyŜby tworzyła się nisza zawodowa? 

W.Z. 
— Ano, tworzy się. JuŜ ją wypełniają księŜa, straszący potępieniem za wszystko 
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E.S. 
— Tę juŜ przygotował był swego czasu, wskrzeszając Sodomę, pan de Sade. 
Wyznaczając kierunek niekończącej się rozkoszy. 

Katarzyna Urbanowicz 
własnej... 

Katarzyna Urbanowicz 
— Faktycznie, jakoś nikt dotąd nie napisał do mnie w sprawie sensownej 
strategii przeciwbólowej. Co sobie wyobraŜać, jak, jakie wyŜsze siły duchowe 
uruchomić i takie tam - porad zero. Za to napisał ktoś podając telefon kogoś, kto 
(nie wiadomo co za jeden) pomógł jej babci, ale sam posługiwał się mailem 
odrzucanym przez mój program pocztowy. Temat widać niewygodny dla 
wszystkich z wyjątkiem naciągaczy. 

R.G.K. 
— a próbowałaś nasłać na niego policję? 

Katarzyna Urbanowicz 
— Na kogo? 

Z.K.B. 
— Myślę Ŝe na ten ból hihi. Najbardziej boli ból istnienia. ... :) 

Katarzyna Urbanowicz 
— Policja nie ma właściwego wyposaŜenia... 

I.C. 
— Przeczytałam i poruszyła mnie taka osobista refleksja Katarzyno nad bólem 
w ogóle ( który jak widzimy dotyczy naszej egzystencji ). Poruszające a 
jednocześnie widać i czuć tę pracę autorki nad danym problem ,nad nim, nad 
sobą, nad chęcią w jakiś sposób ograniczenia go , ujarzmienia, opanowania 
mimo to. Wspaniałe skojarzenie / zestawienie tych osobistych reminiscencji z 
obrazem znanej osoby Fridy Kahlo, w tej poruszanej problematyce. śyczę mimo 
wszystko hartu ducha , wytrwałości i zdrowia. 

Katarzyna Urbanowicz 
— Dziękuję. Co do bólu istnienia to występował w obfitości gdy byłam 
młodsza. Teraz zastąpił go ból cielesny. Widać oba raczej nie mogą współistnieć 
ale mogą się zastępować. 
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Komentarze w „Tarace” 

1. Nie znam się na malarstwie • autor: P. K. 2016-12-01 13:54:48 
i te obrazy to dla mnie jakiś koszmar. Dobre jako ilustracja do tematu wpisu. 

2. sens wytrzymywania bólu fizycznego • autor: K. S. 2016-12-03 18:20:39 
Nawet jakby się nie miało rodziny, praca była niewdzięczna a perspektyw na 
lepszą, lub chociaŜ na wygodne Ŝycie na emeryturze brak, naród zostałby 
zniewolony a kraj utracił suwerenność - warto mimo wszystko takie Ŝycie 
przecierpieć i nie umierać. Bo jest Haydn. Zrozumienie tego faktu traktuję jako 
wielkie Ŝyciowe osiągnięcie.  

3. Urodą długiego... • autor: stachwody2016-12-03 20:46:00 
Urodą długiego Ŝycia  są  róŜne dolegliwości. Nie chcę się wymądrzać, ale  jako 
prawie Twój rówieśnik Kuzynko, nie mogę obojętnie przejść obok Twoich 
rozwaŜań nad bólem. Moja Ŝona walczy z bólem prochami. Lekarze teŜ ją do 
tego zachęcają. Ja się środków przeciwbólowych wystrzegam  i próbuję ból 
oszukiwać, albo upijać, ale  jak  nie przestaje to teŜ otumaniam go prochem. Jak 
nie pomaga autosugestia, zamawianie to  trzeba  sięgnąć po chemię. 
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51 
O miłości trochę przedpotopowo 

 

Miłość jest tematem, który wszystkich interesuje. Pamiętam siebie jako 
czternastolatkę z wypiekami na twarzy i w tajemnicy przed rodzicami 
zgłębiającą lekturę powieści „o miłości”. Tym większym szokiem dla mej 
idealistycznej i naiwnej natury okazała się sprawa rozwodowa rodziców, na 
której zmuszono mnie do występowania w roli świadka i zajmowania 
stanowiska w sprawach, o których nie miałam zielonego pojęcia – takŜe w 
sprawie własnej przyszłości. Ostatnie podrygi naiwności przejawiłam tuŜ przed 
zamąŜpójściem i choć ogólnie biorąc, moje małŜeństwo było udane, odbiegało o 
całe lata świetlne od moich naiwnych wyobraŜeń. Byłam pewna, Ŝe małŜeństwo 
to taka przedłuŜona randka, gdy siedzi się we własnych czterech kątach, na 
wygodnej kanapie, trzyma się za rączki i zwierza z najtajniejszych spraw. 
Razem chce się zbawiać świat i naprawiać wszystko, co popsute. 

Niestety nie było ani własnego kąta, ani wygodnej kanapy, ani przedłuŜonej 
randki; co więcej, nie było Ŝadnych zwierzeń i rozmów o sprawach 
najistotniejszych, a w tym i uczuciach. Dopiero wówczas zorientowałam się, Ŝe 
rozmawianie z innymi ludźmi jest tylko wówczas owocne, gdy ci inni chcą z 
nami rozmawiać. Kulą w płot trafiają liczni psychologowie z ich poradami, 
nawołując do omawiania przez pary spraw, które ich dzielą. Jest całe mnóstwo 
ludzi, często dobrych i odpowiedzialnych, którzy nie chcą z nami rozmawiać i 
im bardziej trudna sprawa, im więcej mamy wątpliwości, tym mniej chcą o tym 
rozmawiać. Po jakimś czasie zrozumiałam, Ŝe waŜne jest pochodzenie, nie w 
sensie oczywiście klasowym, czy środowiskowym, chociaŜ i to rzutuje na 
przyszłość związku, ale tradycje rodzinne, a więc czy rodzice rozmawiali z 
dziećmi, czy tylko wydawali im polecenia i karali, nie wnikając w myśli dzieci. 
Dziecko wychowane w trudnych emocjonalnie warunkach, obserwujące nieraz 
wszechwładną przemoc, nie tylko we własnej rodzinie, dziecko z którym nikt 
nie rozmawiał, a które zmuszone było samemu dawać sobie radę nieraz i ze 
sprawami o wymiarze ostatecznym – nigdy nie będzie dobrym rozmówcą w 
Ŝadnej sprawie. MoŜe nauczyć się wygłaszać przemowy, ale nie rozmawiać. U 
takich ludzi waŜne jest, co robią, a nie to, co mówią. W moim i starszych 
pokoleniach, urodzonych w czasie II wojny światowej, a nawet tuŜ po wojnie, 
zanim nastał tzw. „pierwszy wyŜ demograficzny” – kiedy zaczęły się rodzić 
dzieci chciane – takich ludzi jest większość. Czy to oznacza, Ŝe w moich 
rocznikach nie było miłości? śe nie było związków szczęśliwych, Ŝe w nich nie 
było spraw ciemnych, skrywanych, emocji wypartych i nie przepracowanych? 
Oczywiście nie. Tylko ludzie inaczej sobie dawali z nimi radę. I inne mieli 
wymagania. Inne sprawy były dla nich waŜne. 

Temat ten nasunął mi się w związku z kilkoma artykułami w Tarace, których 
autorki prezentują idealistyczną wizję miłości, prawie Ŝe bezwarunkowej i 
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pełnego porozumienia ciał i dusz. Obserwacje szczęśliwej pary prowadzą jedną 
z nich do wniosku, Ŝe „Dwoje autentycznie kochających się ludzi roztacza wokół 
siebie aurę prawdziwego, zdrowego uczucia i spokoju. W świecie, gdzie wokół 
ludzie wzajemnie się obraŜają, niszczą, nie tolerują i zabijają, a przytulanki 
moŜna kupić juŜ za kilkadziesiąt dolarów, bliskość z drugim człowiekiem stała 
się dobrem nadzwyczajnym i juŜ niedługo trudnym do zdobycia.” 

Alicja Baba w artykule „Miło ść w cieniu czarnej dziury” 
http://www.taraka.pl/milosc_w_cieniu_czarnej_dziury 

odpowiedzialną za niepowodzenia w dąŜeniu do miłości czyni jedną stronę —: 
bo nie poznała wystarczająco siebie, bo bała się odrzucenia, bo nie potrafiła się 
wyzwolić z doświadczeń przeszłości, broniła się przed przyznaniem, Ŝe 
potrzebuje bliskości i nie umiała rozmawiać o swoich uczuciach. Swoje uwagi 
do tego artykułu zamieściłam pod nim, teraz jednak chcę napisać o swojej wizji 
miłości. Skłania mnie do tego jedno zdanie tego artykułu: Pisząc o owej czarnej 
dziurze, autorka charakteryzuje ją: „Ten czarny wir to wewnętrzna śmierć, a 
śmierć to coś większego i niewytłumaczalnego, a takŜe coś, co najlepiej zostawić 
sobie na sam koniec Ŝycia.” 

W ten sposób obnaŜa swój sposób myślenia – osoby młodej, która niejedno 
doświadczyła – na miarę doświadczeń siedemdziesięciu lat bez wojny – ale nie 
chce i nie zamierza myśleć o tym, co będzie u kresu Ŝycia. Jakby ten kres 
uniewaŜniał wszystko i czynił zbędnym wszelkie badania, nawet czarnych dziur. 
To jest zasadnicza róŜnica między czasem obecnym, a tym, w którym śmierć, 
umieranie, rodzaj tego umierania i postawa wobec śmierci były czymś 
najwaŜniejszym, określającym człowieka. 

Ten sposób myślenia osób nie znających tamtych czasów, wpisuje się w 
powszechny obecnie kanon szczęścia, wskazujący na to, Ŝe wszelkie wartości, 
przemyślenia, wskazówki, dotyczyć powinny ludzi młodych jeszcze, poniewaŜ 
na starość wszystkich nas czeka wegetacja, zarówno poznawcza jak i sprawcza, 
nie mają więc sensu Ŝadne działania zaplanowane na ten czas i lepiej go w ogóle 
pominąć w rozwaŜaniach. 

Takie myślenie ma uwarunkowania historyczne, zwłaszcza w młodych i 
niedojrzałych społeczeństwach, nastawionych na rozwój fizyczności. TakŜe 
tych, wojowniczych, w których starcy byli rzadkością z wiadomych względów. 
Jednym z wielu przykładów jest prawodawstwo Sparty, w którym ponoć upicie 
się karano śmiercią, ale starcy powyŜej 60 lat mogli czynić to bezkarnie, co 
rozumiem jako postawę zbliŜoną do tej w dowcipie o nowym kodeksie 
drogowym, który rzekomo ma zezwolić emerytom, rencistom i 
niepełnosprawnym na przechodzenie przez jezdnię przy czerwonym świetle. 
Oba rozwiązania prawne mają wyraŜać brak zainteresowania losem tej grupy 
osób. 
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Niemniej my, stare osoby istniejemy i póki co jest nas za duŜo, lepiej więc nie 
poszukiwać naszych doświadczeń, moŜna bowiem natrafić na sprawy nudne i 
zdaniem młodych dawno przebrzmiałe. Rozwój techniki ich zdaniem 
uniewaŜnia wszelkie doświadczenia, a nie wyobraŜają sobie na przykład 
nowoczesnej wojny bez techniki. Nie przyjdzie im do głowy, Ŝe technika moŜe 
paść pierwsza i wówczas od tego czy będziemy potrafili skrzesać ogień, 
podsycić go i ugotować coś z niczego, moŜe zaleŜeć nasze Ŝycie. W takim 
krajobrazie nie jest i nie będzie najwaŜniejsze, co ktoś mówi i czy zwierza się 
sobie, czy miłość jest zdrowa czy niezdrowa, czy para promieniuje swoim 
uczuciem czy nie, za to sprawą pierwszoplanową jest troska o drugą osobę, 
bystrość, szybka orientacja w realiach, przemyślność, wiedza i instynkt. 
Milczenie nie jest przeszkodą, Ŝeby ktoś był najlepszym partnerem na trudne 
czasy. Nie są teŜ taką przeszkodą sprawy seksu, poniewaŜ aby seks był udany, 
muszą najpierw być zaspokojone wszystkie inne potrzeby człowieka, jak głód, 
pragnienie i wreszcie poczucie bezpieczeństwa. Takich związków nie 
rozwiązuje się pochopnie z powodu wad charakterów, nieudanego seksu czy 
wreszcie deficytu wyglądu. I nie czarne dziury wewnątrz człowieka są 
powodem przemyśleń i analizy, a realność stopniowana od spraw 
najwaŜniejszych do mniej waŜnych. 

Oczywiście, jak wówczas tak i dziś zawsze istnieją miłości nieszczęśliwe, 
niespełnione lub z przeszkodami. I jak dziś są osoby, które mają pecha w 
związkach oraz te, którym wszystko zawsze się układało. I wówczas, jak i dziś 
istnieją niespełnione marzenia, z tą tylko róŜnicą, Ŝe odrębność marzeń i 
rzeczywistości zawsze była wyraźnie dostrzegalna. Obecnie natomiast wydaje 
się, Ŝe obie te kategorie zmieszały się, tak jak ongiś były pomieszane w 
umysłach nastolatek. 

Jest pewien portal dla seniorów, bardzo silnie reklamujący się na FB, pełen 
informacji dla ludzi starszych, ale często serwowanych z punktu widzenia 
młodych. Nie zawsze czymś atrakcyjnym dla seniorów są tańcujące wieczorki 
lub specjalnie dla nich portale randkowe. W jednej z takich informacji 
przeczytałam, Ŝe nawet wydarzył się przypadek, Ŝe na randkę umówiła się pani 
po siedemdziesiątce. Nawet! 

Nie oznacza to oczywiście, Ŝe ludzie starzy nie pragną towarzystwa i 
moŜliwości rozrywki. Myślę jednak, Ŝe mają inne wymagania niŜ nastolatki. Ja 
o sobie mogę powiedzieć, Ŝe mam przyjaciół w róŜnym wieku, od bardzo 
młodych do starych i jeśli czasem myślę o ich wieku, to w kontekście tego, w 
jakiej epoce przyszli na świat. Tak się jednak składa, Ŝe rozmawia mi się lepiej z 
ludźmi młodszymi, są bardziej otwarci i mniej mają tematów tabu, jednak 
prawdziwe zrozumienie odnajduję czasem wśród tych, którzy rozmawiać nie 
lubią i nie chcą. Chyba, Ŝe nadal zostałam naiwną siedemdziesieciopięcioletnią 
dziewczynką. Nie odróŜniającą zdrowej od niezdrowej miłości. 
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Zresztą ciekawym zagadnieniem do przeanalizowania i porównań byłoby 
pojęcia zdrowej i niezdrowej miłości, powiedzmy sto lat wstecz i obecnie. 
Niestety, autorka artykułu uchyliła się od wypowiedzi w tej sprawie. 

 
komentarze 

1. Związek przeciwnych charakterów... • autor: stachwody2016-12-13 
07:33:37 
Związek  przeciwnych charakterów  teŜ moŜe  być  udany o czym,  na podstawie 
półwiecznego doświadczenia uprzejmie  informuję. Jeśli oczywiście czas jego 
trwania jest  decydującym argumentem. 
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52 
Śmietniki Polski 

 

ZbliŜa się koniec roku, a dla mnie czas po Sylwestrze i Nowym Roku to 
wszechmocny smród przepełnionych śmietników i szperacze w nocnym 
poszukiwaniu skarbów, wyrzucający ich zawartość na ziemię, hałasujący 
zgniatanymi puszkami. Święta BoŜego Narodzenia to głośne i monotonne 
trzepanie dywanów. Trzech Króli to wylatujące przez okna drapaki choinek, a 
Nowy Rok to właśnie Święto Śmietników. 

 
Kilkakrotnie pisałam o śmietnikach Europy i pokrótce przypomnę te teksty i 

spostrzeŜenia, jakie mi towarzyszyły: 

— Odcinek 97 Babci ezoterycznej „Holandia z okien samochodu i głowy 
własnej” http://www.taraka.pl/holandia_okien_samochodu_glowy 

— Odcinek 2 Babci ezoterycznej sezon II „Graciarnie Europy — Gospodarze 
miejsc i czasów” http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_1_gospodarze) 

— Odcinek 4 Babci ezoterycznej sezon II „Graciarnie Europy — Wiosenne 
porządki” http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_2_wiosenne 

— Odcinek 7 Babci ezoterycznej sezon II „Graciarnie Europy — Dom i 
okno” http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_3_dom 

— Odcinek 8 Babci ezoterycznej sezon II „Graciarnie Europy — 
Praca”http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_4_praca 

— Odcinek 10 Babci ezoterycznej sezon II „Graciarnie Europy — Buty” 
http://www.taraka.pl/graciarnie_europy_5_buty 
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— Odcinek 13 Prababci mniej ezoterycznej „Piłeczki do sikania” 
http://www.taraka.pl/pileczki_do_sikania 

W Holandii przebywałam u małŜeństwa, które skupowało, naprawiało i 
sprzedawało w Polsce uŜywane meble i inne przedmioty, zwłaszcza naczynia 
oraz ozdoby domowe, w Polsce odwiedziłam kilka sklepów sprzedających te 
przedmioty. Na początek to, co mnie zaskoczyło w Holandii — stosunek do 
przedmiotów, a właściwie zupełnie inna hierarchia wartości tychŜe. Zaczynając 
od przedmiotów będących wytworem przyrody, na przykład kamieni: Holandia 
ma niewielki zasób tychŜe i są one ogromnie szanowane. Do tego stopnia, iŜ za 
ozdobę często słuŜą kupki kamieni na trawnikach przed domami. Nie są one 
tym, czym np. w Polsce tzw. ogródki skalne, czyli sterty kamieni uzupełnione 
ziemią i posadzonymi roślinami, gdzie kamienie stanowią jedynie podbudowę, a 
główną ozdobą są posadzone rośliny o róŜnych wysokościach, przemyślanie 
skomponowanych kształtach i kolorach. Holenderskie kamienie same w sobie 
mają stanowić ozdobę i są sprzedawane w centrach handlowych typu nasz „dom 
i ogród”, a takŜe na przygodnych imprezach 
handlowych.

 

 
Zupełnie inny stosunek do kamieni zaobserwowałam w Szwecji. Tam skał jest 

ogromna ilość i często architektura jest „wbudowana” w nie. Pod Sztokholmem 
zobaczyłam bardzo malowniczą ścianę skalistego pagórka, który niszczono, 
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wydobywając i krusząc skały na Ŝwir. Wyśmiano moje zastrzeŜenia do 
likwidacji tak pięknego krajobrazu, twierdząc, Ŝe jestem chyba jedyną osobą, 
której Ŝal szwedzkich kamieni. 

To prawda, Ŝe lubię kamienie. Szczególny zaś sentyment mam do znalezionej 
po orce na jakimś polu wyszczerbionej skrobaczki pradawnej kobiety. 
Wstydliwie przechowuję swoją kolekcję, a kaŜdy kamień z czymś albo kimś mi 
się kojarzy. Niech poświadczy to poniŜsze zdjęcie: 

 
Wracając do tematu: sądzę, Ŝe przekłada się to takŜe na stosunek do 

przedmiotów stanowiących wytwór rąk człowieka. Holenderskie meble są z 
litego drewna, cięŜkie, bardzo trwałe. Wyrzucane łatwo naprawić i odsprzedać 
za granicę. Często przechodzą z pokolenia na pokolenie, opuszczają mieszkanie 
właściciela, gdy ten umiera lub jeśli jest samotny i przenosi się do domu 
starców.

 
Polskie meble wyrzucane na śmietniki to najczęściej pamiętające PRL 

meblościanki z płyt. Mebli z litego drewna prawie się nie spotyka, chyba Ŝe są 
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to zagraniczne meble uŜywane, których przydatność dobiegła kresu. Odnoszę 
wraŜenie, Ŝe jest to odbiciem pewnego rodzaju tymczasowości panującej w 
świadomości Polaków. 

 
ZauwaŜalna bylejakość we wszystkich naszych poczynaniach takŜe świadczy 

o braku stabilizacji i tradycji – szczególnie widocznych w przedmiotach, 
których funkcją jest ozdabianie. Eksplozja złego gustu zwłaszcza widoczna jest 
na śmietnikach i licytacjach drobiazgów na cele społecznie poŜyteczne, np. na 
schroniska dla zwierząt. Zadziwiającą brzydotą odznaczają się takŜe zabawki 
dziecięce, nie tylko te zuŜyte i wyrzucane, ale takŜe nowe – w sklepach i na 
reklamach. PoniŜej przedświąteczna reklama zabawek w Gazecie Wyborczej z 
dnia 19 grudnia b.r. śadnej kolorystycznej subtelności, wszystkie barwy biją po 
oczach. 
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Obserwując holenderskie przedmioty pełniące funkcję ozdobną, takŜe zabawki 

widoczne jest ich powiązanie z Ŝyciem codziennym. Przedstawiają ludzi 
zajętych pracą, Ŝycie rodzinne. PoniŜej kilka zdjęć takich zabawek. 

 
Oczywiście estetyka ich z biegiem czasu się zmienia, ale zawsze 

przedstawiane figurki obrazują ciepło rodzinne i codzienną pracę. Podobne 
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tendencje widać w innych przedmiotach ozdabiających mieszkania starszych 
Holendrów. 

Zupełnie inne zabawki widzimy na śmietnikach Polski. Najczęściej są to 
samochody, samoloty i inne wytwory techniki tudzieŜ gry i przedmioty. Są tam 
takŜe rozmaite stwory i wymyślone postaci, ale Ŝadna z nich nie zajmuje się 
niczym konstruktywnym. Pamiętam, kiedy mój wnuk oglądał filmy z serii „Bob 
budowniczy”, uderzyło mnie, Ŝe prezentowane w nich maszyny budowlane np. 
walce drogowe, dźwigi, samochody, nie słuŜyły do wykonywania jakiejś 
sensownej pracy, a raczej do płatania psikusów, rozjeŜdŜania i niszczenia innych 
maszyn. Wydaje się, Ŝe tak zauroczyła nas, jako społeczeństwo techniczna 
moŜliwość osiągania czystych i jasnych barw, Ŝe sztuka ich gustownego 
zestawiania całkowicie poszła w kąt. Dzieci wychowane na takich zabawkach, 
atakowane jaskrawymi kolorami i ostrymi, głośnymi dźwiękami, tudzieŜ szybko 
zmieniającymi się obrazami kreskówek, są nadmiernie stymulowane, co w 
przyszłości zaowocuje nieumiejętnością przeŜywania sztuki i brakiem refleksji, 
na którą w natłoku wraŜeń nie ma czasu. Powszechną podatność na utopijne 
wizje świata, teorie spiskowe i prymitywne osądy polityków takŜe chyba moŜna 
rozumieć jako jeden z bardziej dalekosięŜnych skutków ogólnej bylejakości. 

 
I na koniec sprawa utylizacji śmieci. Jest ona coraz większym problemem 

świata i naszym, chociaŜ Polska pod tym względem ciągnie się daleko w ogonie. 
U nas segregujemy śmiecie na frakcję suchą, szkło i zmieszane, moja koleŜanka 
w Holandii na sześć frakcji, w tym plastik i papier oddzielnie. Podziwiałam jej 
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pewność i zdecydowanie, bowiem w naszych śmieciach często nie wiadomo co 
jest plastikiem a co papierem (np. kartony po sokach czy mleku, etykiety 
butelek, opakowania batonów i cukierków itp.) W dodatku jako posiadaczka 
domku letniskowego widzę, Ŝe mimo przymusowej opłaty śmieciowej, mnóstwo 
ludzi wyrzuca śmieci do lasu. Czasami im się nie dziwię, bo my nasze śmieci, 
zwłaszcza gdy jest ich mało, najczęściej wozimy do domu z tego powodu, Ŝe 
jednorazowa wywózka w sezonie jesienno zimowym jest stanowczo 
niewystarczająca. TakŜe nie wszędzie docierają śmieciarki; dopiero 
bombardowanie gminy mailami czasem pomaga. Worki pozostawiane przed 
domami, a zabierane w sezonie raz w miesiącu, rozwłóczą zwierzęta albo 
uszkodzą zawieje czy deszcze. Jednak wiezienie śmieci przez parę godzin 
samochodem osobowym razem z bagaŜami nie jest zbyt miłe, w dodatku w 
mieście czepiają się tego przywoŜenia dozorcy. Oczywiście wynika to z faktu, 
Ŝe zastosowano rozwiązania jedynie „dla oka”, a nie z troski o środowisko. 
Wnosząc opłatę śmieciową w dwóch miejscach, jestem wykorzystywana jako 
źródło dodatkowego zarobku gminy. Zamykanie blokowych śmietników nie 
przeszkadza szperaczom, za to utrudnia Ŝycie ludziom, którzy akurat nie są 
dysponentami kluczy od śmietnika lub nie mają ich przy sobie. 

TakŜe więc i tu widoczna jest polska bylejakość i fasadowość przedsięwzięć. 

komentarze 

1. graty a odpady • autor: J. P. 2016-12-21 20:02:19 
Trudno się dziwić temu Ŝe graciarnie w kraju niezwykle bogatym zawierają 
solidne, stare meble, a w biednym szmelc odpadów drewnopodobnych. 
Natomiast zawartość worków ze śmieciami jest  identyczna w całej Unii, czyli 
niemal same opakowania, mniej lub bardziej segregowane.  

Zgadzam się, Ŝe barwy zabawek są trudne do wytrzymania (ale dla niektórych 
dorosłych, nie wiadomo jak to widzą dzieci), jednak o tej dziwnej estetyce 
decyduje chiński producent, i jest taka sama „wszędzie” Zabawki wytwarzane 
lokalnie, które moŜna kupić na jarmarkach są na dorosłe oko ładniejsze.  

2. i tak i nie... • autor: Merkaba. 2017-01-06 00:00:53 
Zgadzam się z Autorką co do bylejakości, zaniku estetyki codzienności.  Śmieci 
to właśnie unaoczniają. Angielka wrzuciła do śmietnika kota- społecznie została 
unicestwiona. W Polsce nawet sąd orzeka niską szkodliwość czynu- dno 
socjalizacyjne! W moim pokoleniu luksusem były lale do czesania, takie z 
miękkimi włosami. Były kobiece, eleganckie — nie Barbie, a takie z NRD ( lata 
70e).Posiadały komplety ubrań , pantofelki marzenie. Teraz w Lidlu obejrzałam 
potworki, twarze agresywne u dzidziusiów, aczkolwiek jakość wykonania 
zupełnie zachodnioeuropejska. Znajomy psycholog z Łodzi kilka lat wstecz 
powędrował do śmietnika z koszem i zauwaŜył jakieś figurki. Zanurkował i 
wygrzebał drewniane szachy, zabytkowe, jak się po czasie okazało. Kilka lat 
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wstecz. Teraz wybieram na swym egzaltowanym blokowisku-apartamentowisku 
stare karnisze, bo podpieram drzewka ocalałe po bobrach. TeŜ woŜę śmieci do 
Wawy i wojuję z gminą. Nawet dopadłam w lesie P. Radnego leśnika, 
uzyskałam jeno informację o wysokości mandatu. No, diabli nadali. To 
działkowicze wyrzucają torby po nawozach??? Zbieram śmieciska za bramą , 
nad rzeką. śal mi zwierząt, które się połaszczą na te toksyny. Jedna 
degrengolada i ustawy i obyczaje! 
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53 
Zaciskając zęby 

 

 
pewien jeszcze dość młody (z mojej perspektywy) człowiek w ostatniej 

rozmowie zwierzył mi się, Ŝe szykuje się do spędzenia emerytury za granicą. Do 
tego, Ŝe Polska nie jest krajem przyjaznym starym ludziom, dodał jeszcze jedno 
spostrzeŜenie, to mianowicie, Ŝe u nas wszystko odbywa się z zaciśnięciem 
zębów. Zastanawiałam się nad tym, co powiedział i stwierdziłam, Ŝe istotnie, ma 
rację. 

Wszędzie gdzie indziej (a takŜe za moich młodych lat) wszystkie 
przyjemności, hobby i zainteresowania, jako sprawy wynikające z własnej chęci, 
a nie z narzucenia przez kogoś, były przeŜywane na luzie i w odpręŜeniu. Nawet 
gdy ktoś mógł i poświęcał swojej prywatnej aktywności wiele czasu i gdy 
specjalnie mu na niej zaleŜało, swoje własne rytuały związane z tą aktywnością 
odbywał bez specjalnego napięcia, choć z zaangaŜowaniem. MoŜe z jednym 
wyjątkiem – narzekania. To hobby zawsze powodowało eskalację negatywnych 
odczuć, a więc zaciskanie zębów i gromadzenie wewnętrznej amunicji. W ślad 
za tym jednak nie szło ciskanie dzidą lub strzał z procy (do czego 
przygotowywała nas chemia naszego ciała) i nierozładowana do końca emocja 
(jak nie trafiony strzał) wymuszała dalsze gromadzenie wewnętrznej 
wściekłości. I następne narzekania. Odbywało się to jednak w obiegu 
zamkniętym (wewnętrznym) i wśród ludzi tego samego pokroju. Nadejście 
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Solidarności i podział społeczeństwa – często w poprzek rodzin – 
upowszechniło ów szczękościsk, choć daleko mu było jeszcze do obecnych 
przejawów. 

Obecnie jest inaczej. Wszystko, czy to narzucone z zewnątrz, czy wymyślone 
przez siebie, waŜne czy mało istotne, robimy ze zaciskaniem zębów i pięści. Jak 
pasaŜerowie siedzący obok kierowcy wciskamy urojone hamulce w odruchu 
chęci uzyskania wpływu na sytuację na drodze. Szczególnie zauwaŜalne jest to u 
osób, które mają jedno zainteresowanie, jedną manię, jeden utrwalony zespół 
własnych niewzruszonych przekonań. Doskonale widoczne jest to w mediach 
społecznościowych, zwłaszcza w sprawach polityki czy okołopolitycznych – 
chociaŜ u nas wszystko bywa polityczne – od pieska, kotka do smogu i filmu. 
Temperatura wewnętrzna rośnie, a rozładowanie w wypowiedzianych, a 
zwłaszcza zapisanych słowach jest niewystarczające; zaciskanie zębów przenosi 
się więc i na dziedziny tradycyjnie wolne od napięcia. Część osób od agresji 
werbalnej przenosi się do rękoczynów, a niemoŜność takich przenosin (z racji 
dobrego wychowania na przykład, lub nieposiadania wystarczającej siły lub 
wyposaŜenia albo braku fizycznego przeciwnika) powoduje dodatkowy 
szczękościsk. Czasami bywa to zabawne, choć najczęściej jednocześnie smutne. 

Wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat w innym gronie i padło stwierdzenie, Ŝe 
dzieje się tak wskutek skrócenia dystansu między ludźmi. Ongiś człowiek miał 
stałe interakcje z kilkoma osobami w otoczeniu, pozostałe, z racji odległości 
kontaktowały się z opóźnieniem wynikającym, chociaŜby z czasu otrzymania 
odpowiedzi na list. Dziś z powodu mediów społecznościowych i łatwiejszych 
interakcji powstaje złudzenie, Ŝe wszyscy i wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a 
poniewaŜ kontaktów tych jest znacząco więcej, ludzki umysł i psychika tego nie 
wytrzymują. Hmm... 

Mnie jednak zawsze zastanawiało, jak to się dzieje, Ŝe jedne społeczeństwa 
Ŝyjące w tłoku (np. Chińczycy i inne wschodnie nacje), wykształciły w sobie 
kulturę takiego poruszania się, Ŝeby między nimi, a otoczeniem było jak 
najmniej tarć – np. drogą uprzejmości, nawet konwencjonalnej i bezosobowej – 
inne zaś, jak Rosjanie i obecnie, choć w mniejszym stopniu Polacy – 
rozpychania się łokciami, arogancji i zniecierpliwienia. Nie tłumaczy nas tempo 
Ŝycia i ilość zajęć – wszak Chińczycy albo Japończycy są nacją równie, albo 
bardziej pracowitą. Czy wieki wszechobecnej dyktatury wykształciły 
genetyczną uprzejmość? 
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54 
Marzenia i rozczarowania 

 

 
Zgodnie z panującymi obecnie oczekiwaniami, naleŜy bezwzględnie unikać 

rozczarowań. Z czego się bowiem one biorą? Słyszymy, Ŝe nadmiernych 
oczekiwań. Z postawy roszczeniowej. Z wygórowanego poglądu na temat 
swoich moŜliwości. I tak dalej. Dzieje się tak oczywiście z punktu widzenia 
obserwatorów, a nie samego rozczarowanego. Ten zaś moŜe zapytać: Jakie 
oczekiwania są nadmierne? I przytoczyć mnóstwo przykładów, kiedy to, co 
wydawało się mrzonką, okazało się rezultatem działań moŜliwych do 
osiągnięcia z pewną dozą sprzyjających okoliczności. 

Tak więc o realizacji oczekiwań niekoniecznie decyduje ich wymiar, a często 
okoliczności uboczne, na które oczekujący nie ma wpływu. 

Następna sprawa: kto jest powołany do oceniania oczekiwań? Jakie ma do 
tego kwalifikacje? Jak uczciwe są jego zamiary? Jak bardzo kompensuje on 
swoją oceną własne problemy i niedostatki? Jednak takich pytań na ogół nie 
zadaje się, próbując przede wszystkim szukać zabezpieczeń przed 
rozczarowaniami i nie prowokować następnych. Ale prawdą jest, Ŝe kto śpi, nie 
błądzi, choć i ten pogląd moŜna kwestionować. 

Nadmierne oczekiwania, czyli zazwyczaj marzenia nie spełniają się, chociaŜ 
czasami... Sądzę, Ŝe nie są one w ogóle po to, by się spełniały, ale po to, by 
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wytyczyć nam jakąś perspektywę. I dlatego są nam niezbędne do Ŝycia, mimo Ŝe 
wiemy to dopiero wówczas, gdy ich juŜ nie mamy. Bywa tak. 

Pamiętam taki moment w swoim Ŝyciu, gdy zetknęłam się z dyskusją 
psychologów w prasie czy telewizji na temat konieczności posiadania marzeń. 
Zadałam sobie wówczas pytanie o moje marzenia i z przeraŜeniem zaczęłam 
wymieniać je wg hierarchii pilności: wyspać się, nie stać w kolejkach, mieć 
wygodne buty, nie marznąć, nie oglądać więcej narzekających ludzi, nie słuchać 
politycznych sporów... Większość na NIE. Uświadomiłam sobie, Ŝe to przecieŜ 
nie są w ogóle marzenia, to tylko doraźne pragnienia. Rangę marzeń nadaje im 
intensywność, z jaką doznaję nieistnienie dobrostanu, za przyczyną 
świadomości tych braków, nie zaś ranga spraw, których dotyczą. Uświadomiłam 
sobie wówczas, jak bardzo smutne i jałowe prowadzę Ŝycie, skoro nie stać mnie 
nawet na prawdziwe marzenia. Cokolwiek przychodziło mi wówczas na myśl, 
dotyczyło rzeczy pospolitych, trywialnych oraz tego, czego nie chcę, a nie tego, 
czego pragnęłabym, gdybym się odwaŜyła. 

Zrozumiałam, Ŝe dysponując wyłącznie specyficznym rodzajem 
pseudomarzeń, nie czuję w ogóle smaku Ŝycia. Jest ono dla mnie czymś w 
rodzaju nieprzyprawionego kleiku na wodzie, w dodatku nie najświeŜszego. Ani 
smaku, ani zapachu, mdła nuda po prostu. Wolałabym juŜ doznać rozczarowań, 
niŜ zapychać się tym kleikiem. On nie dawał mi Ŝadnego powodu, Ŝeby przez 
połowę miesiąca rano wstawać, biec na pierwszy autobus o czwartej 
pięćdziesiąt, półtorej godziny jechać przez miasto na dworzec autobusowy, a 
tam marznąc ustawiać się w kolejce do stanowiska, gdzie miał podjechać 
zdezelowany i śmierdzący w środku pojazd, aby w końcu bez ładu i składu 
przeciskać się i jeśli się uda, zająć miejsce siedzące. Potem podróŜ, stresujące 
kontrole w terenie, ludzie, do których naleŜało podejść z dystansem i 
nieufnością, jakaś zupa w barze mlecznym i powrót, po którym w domu czekała 
sterta brudnych naczyń i róŜnych niemiłych spraw do załatwienia. Naprawdę nie 
było Ŝadnego powodu dla takiego Ŝycia, poza poczuciem obowiązku i szacunku 
dla własnych zobowiązań. Powtarzałam sobie: świadomie: takie Ŝycie wybrałaś, 
zakładając rodzinę, i jak mawiała moja mama: Cierp ciało, skoroś chciało. 
Oraz: nie jesteś pierwsza i nie ostatnia, wszystkie baby tak mają. 

Przypomniałam sobie wówczas, ile miałam marzeń, będąc młodą dziewczyną. 
Setki! Od wielkich do małych, pisałam na ich temat nawet wiersze. Zwiedzać 
świat – to po pierwsze. Oglądać rzeczy przez nikogo nie oglądane, rozumieć to, 
czego przede mną nikt nie był w stanie zrozumieć. Doznać wielkiej miłości, a 
właściwie takiej jej odmiany, Ŝeby to ktoś bardziej mnie kochał, niŜ ja jego. Być 
sławna i waŜna dla innych – choć nie marzyłam o bogactwie, a jedynie o tym, 
aby nie przejmować się pieniędzmi i nie czuć jak śmieć przeganiany cudzymi 
emocjami. Moja sytuacja Ŝyciowa wówczas nie była szczególnie dobra ani 
stabilna, a jednak nie przeszkadzało to marzeniu. Dlaczego więc je utraciłam? 
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Zrozumiałam wówczas, Ŝe grobem marzeń nie jest rozczarowanie, a coś z 
pozoru odmiennego, realizacja jednego z nich. 

Ja zrealizowałam swoje największe, choć nieuświadomione marzenie – 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Wybrałam drogę, która wiodła do tego, 
choć marzyłam teŜ o podróŜach, sławie i odkryciach. Tamte marzenia w 
dostępnej rzeczywistości wydawały się nierealne, a kiedy jedno z nich, wyjazd 
na drugą stronę globu stał się moŜliwy, po prostu przestraszyłam się tego ryzyka 
i kosztów osobistych, jakie mogłabym ponieść. Rozczarowanie, którego 
doznałam, nie występowało jako rozczarowanie, poniewaŜ otrzymałam to, co w 
istocie chciałam, tyle Ŝe okupione czymś innym. Koszty marzeń 
uświadomionych czasem wydają się tak wielkie, Ŝe wolimy marzeń nie 
realizować. W ten sposób robimy miejsce na coś, co nie wydaje nam się 
marzeniem, tylko zdroworozsądkową decyzją i dlatego uwaŜamy je za 
bezpieczniejsze. 

Marząc, nie myślimy o kosztach wcielania marzeń w Ŝycie, a zwłaszcza o 
kosztach marzeń nieuświadomionych. Zakładamy, Ŝe to, co otrzymamy, 
przewaŜać będzie nad negatywami, o których nie chcemy specjalnie rozmyślać. 
Jeśli robimy to mimo wszystko, często właśnie grzebiemy marzenia. 

Tak więc skoro marzenia nie są jednakowo waŜne, tak i rozczarowania 
niejednakowo waŜą. Niestety, widać to dopiero u schyłku Ŝycia, gdy moŜemy 
mieć przed oczami skutki podjętych decyzji, a doświadczenie Ŝyciowe pozwala 
oszacować przybliŜone koszty decyzji niepodjętych. Taka zabawa, w co by było, 
gdyby było, bez moŜliwości sprawdzenia słuszności domysłów. Doświadczenie 
to pozwala nam takŜe zidentyfikować marzenia wcześniej nieuświadamiane, 
chociaŜby po lekturach tamtych czasów, piosenkach, które nuciliśmy pod 
nosem, widokach, do których tęskniliśmy i krajobrazach ze snów, które 
zostawały w nas po przebudzeniu. Dlatego teŜ nie uznajemy czegoś za 
rozczarowanie, bo juŜ wiemy, Ŝe w istocie rzeczy dostaliśmy coś, do czego 
dąŜyliśmy, choć moŜe zapłaciliśmy za to zbyt wysoką cenę. 

Taką ceną moŜe być takŜe utrata marzeń. Kto wie, czy nie największą. Brak 
smaku Ŝycia to brak napędu do działań, wegetacja. Zapewne wielu starszych 
ludzi z tego powodu popada w depresję. Po latach jednak marzenia mogą 
wrócić. Są oczywiście zupełnie inne, nie biorą pod uwagę moŜliwości, ale i 
poŜegnanie z nimi nie jest rozczarowaniem. 

Tworzymy sobie w wyobraźni zestaw scen, zaspokajających nasze marzenia 
(nie szkodzi, Ŝe nierealne) i korzystamy z nich, jak z lektury najwspanialszej 
ksiąŜki lub pięknego filmu. Poruszając się w realu z balkonikiem, w swoich 
marzeniach mogę biec przez piękny las w strugach deszczu lub połoŜyć się na 
kamienistym szczycie, porosłym kępkami suchej trawy, wpatrując się w 
przesuwające się chmury. Mogę tańczyć na błyszczącym parkiecie w takt 
pięknej melodii. Mogę teŜ przywołać do swoich marzeń towarzyszy, nie 
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szkodzi, Ŝe dawno nieŜyjących i kończyć z nimi rozmowy nigdy niezaczęte. 
Mogę próbować zrozumieć coś, czego nigdy zrozumieć nie umiałam, budować 
hipotezy nie całkiem prawdopodobne, ale zawsze zgodne z moimi chęciami. 
Mogę być władczynią świata i przyznam, Ŝe choć czasem muszę rezygnować z 
któregoś ze swych marzeń, szybko staram się zastąpić go jakimś innym. I nigdy, 
przenigdy nie czuć z tego powodu rozczarowania. Nawet kiedy ktoś poda nam 
na talerzu nie to, na co liczyliśmy. 

 

komentarze 

1. :) • autor: Alicja 2017-01-19 10:54:12 
Pani Katarzyno, 

a jakie dzisiaj ma Pani marzenia ? :) Proszę się podzielić ... 

2. Niestety • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-01-19 10:56:35 
Niestety, nie mogę. 

3. :) • autor: Alicja 2017-01-19 11:01:01 
Pani Katarzyno, 

Inspiruje mnie Pani! Czy ma Pani ochotę na kawę? Będę w Warszawie w 
przyszłym tygodniu, chętnie Panią poznam, proszę dać znać. 

Mój adres email to:... 
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4. smak Ŝycia • autor: J. N. 2017-01-19 11:23:55 
A dla mnie oczekiwania i rozczarowania to smak Ŝycia - to danie sobie prawa do 
własnych wyobraŜeń o Ŝyciu. De facto jest to zaufanie, Ŝe coś jest i będzie takie 
jak czuję, jak doświadczam, Ŝe skoro wkładam do garnka groch i włoszczyznę 
to wyjdzie mi z tego grochówka. A jeśli coś nie wyjdzie tak jak oczekiwałam, , 
jeśli zupa nie wyjdzie i trzeba będzie ją wylać, to dobrze mi z moimi emocjami, 
którymi mogę wyrazić swoje rozczarowanie. Przykład moŜe głupawy, ale chyba 
po latach doświadczania oczekiwań i rozczarowań, widzę, Ŝe wszystkie te 
psychologiczne teorie są takie właśnie trochę „głupawe”. 

Oczekiwania to napęd do Ŝycia. Rozczarowania to akceptacja siebie samej, 
prawo do własnych uczuć i myśli . MoŜe to brzmi dziwnie, ale tak to czuję.  

5. Zgadzam się • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-01-19 12:18:25 
Zgadzam się, Ŝe smak Ŝycia to oczekiwania i rozczarowania. Ale na wyŜszym 
poziomie tego smaku tkwią marzenia - które nie są oczekiwaniami i nie mają nic 
wspólnego z doświadczeniem. Podam przykład: mogę marzyć, Ŝe jestem 
woltyŜerką, choć oczywiście nie będzie to moim oczekiwaniem, ba, będzie 
wręcz sprzeczne z jakimikolwiek realnymi moŜliwościami. Ale da mi pewną 
perspektywę, która pozwoli coś zobaczyć czy zrozumieć lepiej. 

6. marzenia o spokoju • autor: J. P. 2017-01-19 20:15:17 
Chyba najbardziej łudzące są marzenia o świętym spokoju. Święty spokój nie 
istnieje. 

7. Nie pozwalać sobie na marzenia • autor: Aleksandra O-J 2017-01-20 
01:22:09 
Lepiej zwątpić w spełnione marzenia, niŜ w czterdziestej wiośnie Ŝycia 
zorientować się, Ŝe od 10 roku Ŝycia  nie miało się marzeń niemal Ŝadnych....Bo 
dni człowieka są jak trawa, bo panta rhei, a marzy jedynie Dyzio. Bo wszystkie 
doświadczenia dzieciństwa świadczą o tym, Ŝe nic nie ma prawa się spełnić, a 
spełnione tak łatwo obrzydzić, wyśmiać, spłycić znaczenie, odebrać. Bo wstyd 
jest czegoś chcieć, skoro marząc staję się mniej odporna na odmowę, na 
przegraną z nieuczciwą konkurencją, na ból niepowodzeń, na społeczne 
wyśmianie dąŜeń.....W końcu jedyna moŜliwość, aby nie przegrać, to nie 
startować w zawodach, nieprawdaŜ? Ach, minęło mi sporo lat w tym zakonie 
bez wad.... Z jaką teraz sympatią przyglądam się tej 50-cio letniej uśmiechniętej 
dziewczynie w lustrze, która wbrew krzykliwym krytykom ośmieliła się 
zapragnąć, wymarzyć i wziąć ze schroniska psa! JakieŜ to było nierozwaŜne, 
jakie to niewygodne, niepowaŜne i prestiŜu nie niesie, jakieŜ ponoć niepasujące 
do mnie, jakie niepraktyczne i drogie, w  końcu głupie, bo mam dzieci i koty i 
kłopoty i  mało mi jeszcze, mało czasu mam i  sąsiedzi nie lubią psów  przecieŜ 
....   A jak obłazi kłakami ubranie, jak czasem coś mi strzyka po spacerze, a jak 
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psa głupio w tym schronisku nazwali, a to zwykły kundel  przecieŜ...A jaka 
podle i bezczelnie, mimo tego Ŝe xyz ..podle...szczęśliwa jestem !  
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55 
Twarze 

 

Jako młoda dziewczyna odbierałam twarze i sylwetki ludzkie instynktownie. 
Nie zastanawiałam się nad cechami, które czynią je sympatycznymi i 
przyjaznymi; po prostu ktoś mi się podobał lub nie. Generalnie rzecz biorąc, nie 
lubiłam ludzi o ostrych rysach twarzy, zbyt malej odległości końca nosa od ust 
(ale miałam bliską, bardzo lubianą koleŜankę o takiej twarzy) i zastanawiało 
mnie teŜ niemiło umykające w bok spojrzenie. Ale teŜ bałam się przedłuŜonych 
spojrzeń prosto w oczy, poniewaŜ sama tak nigdy nie umiałam patrzeć. Moi 
rodzice byli wyznawcami poglądu, Ŝe ktoś, kto nie umie patrzeć prosto w oczy, 
jest kłamcą, a konia z rzędem temu, kto nie złapie dzieciaka na kłamstwie, 
nawet bardzo niezdarnym, ale kłamstwie. Stając więc pod bystrym spojrzeniem 
rodziców, a zwłaszcza mamy, zaprawionej w bojach z zakonnicami sierocińca, 
których była wychowanką, nigdy nie byłam w stanie wytrzymać jej wzroku, 
nawet gdy nie kłamałam. Zostało mi to na lata całe, aŜ do pewnej pamiętnej 
chwili. 

Jako kobieta w średnim wieku, niejako zawodowo zmuszona do 
demaskowania nieszczerości i oszustw, zaczęłam bliŜej się przyglądać twarzom, 
mimice i gestom. Często umiałam wcześniej rozpoznać oszukiwanie w 
kontakcie z oszustem, ale nie potrafiłam wyodrębnić cech nieszczerości. O 
swojej bezsilności przekonywałam się nieraz tylko po to, Ŝeby stwierdzić, iŜ 
wskazówki zawodowych psychologów, tropiących nieszczerość wyglądu, 
gestów i mowy ciała oraz wskazujących na nie, są zwyczajną ściemą. 
Unaoczniła mi to pewna powaŜna rozmowa z moimi przełoŜonymi, wskazująca 
na to, iŜ pewne gesty obnaŜają moją nieszczerość. NajwaŜniejszym z nich było 
pocieranie boku nosa w chwili zamyślenia lub precyzowania wypowiedzi. 
Oczywiście dostosowałam się do ich sugestii i zaprzestałam pocierania nosa, 
zaowocowało to jednak pewnym zaciskaniem zębów w tych chwilach, na 
szczęście mnie widocznym.  

Ciekawym ujawnię, Ŝe gest ten powstał z powodu rzucenia palenia. Paliłam 
trzy paczki papierosów dziennie, aŜ kiedyś w chorobie, wskutek sugestywnego 
snu, z dnia na dzień porzuciłam ten nałóg. Zostały jednak nawyki ruchowe, 
m.in. podnoszenie dłoni z papierosem do ust. Nie mając jednak w dłoni 
papierosa, zatrzymywałam ruch w połowie jego trwania i aby nie był pustym 
gestem, pocierałam palcami nos. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z 
rzekomą kłamliwością moich oświadczeń, co podejrzewała moja dyrektor. 
Zwłaszcza Ŝe z powodu mojej niepewności, nie byłam w stanie wytrzymać 
długo jej potępiającego wzroku. 

JeŜeli ktoś sądzi, Ŝe nie jestem podatna na manipulację mowy ciała, to się 
bardzo myli, Dziś czytając artykuł w GW o psychopatach, dowiedziałam się, iŜ 
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potrafią oni patrzeć długo i sugestywnie w oczy. Dodam od siebie, Ŝe jeŜeli są 
posiadaczami jasnych oczu, np. bladoniebieskich, przeciwnik zawsze przegra w 
tej grze na spojrzenia. Z góry oświadczam, Ŝe ja teŜ przegrywam. Wychowana 
w otoczeniu ludzi o niebieskich, świdrujących oczach albo czarnych, pewnych 
siebie, obdarzona oczami zielono-brązowo-Ŝółtymi w dodatku cętkowanymi, 
nienadającymi się do uporczywej penetracji cudzego JA, niejako organicznie 
skazana jestem na klęskę. 

Wracam do twarzy. Coraz częściej dziwię się, Ŝe twarze przedstawiane w 
telewizyjnych reklamach nie wydają mi się sympatyczne. A przecieŜ nie jest 
zbyt trudno (za niemałe pieniądze) wyszukać ludzi, którzy mogą się takimi 
wydać. Czy oznacza to, Ŝe mój gust się wypaczył, czy moŜe gust telewidzów? 
Wszak ocena człowieka od pierwszego spojrzenia jest dorobkiem naszej 
ewolucji (podobnie jak ocena smaku poŜywienia), a jednak współcześnie łatwo 
nas zwodzi. Osobiście lubię ludzi myślących i bystrych i zastanawia mnie często 
fakt, Ŝe bohaterowie reklam robią wraŜenie bezmyślnych i głupawych. Czy to 
dlatego tak dobiera się ich twarze, Ŝe część ludzi nie znosi w reklamach ich 
intensywności, usiłuje się więc skorygować wyrazistość i nachalność przekazu, 
czy teŜ dlatego, Ŝeby nikt nie poczuł się przytłoczony wizerunkiem kogoś 
mądrzejszego od siebie? 

W te rozwaŜania wpadłam, obejrzawszy stronę internetową wileńskiej galerii 
malarstwa „PGA Znad Wilii” mojej wieloletniej znajomej Wandy 
Mieczkowskiej. Wśród wielu wystaw malarstwa przedstawianych przez tę 
galerię, Wanda prezentuje dzieła sztuki intrygujące i zagadkowe. Tylko z 
powodu kraju, w którym się ona mieści, ceny obrazów nie odzwierciedlają ich 
artystycznej wartości. Moim prywatnym zdaniem gust Wandy wykracza poza 
nasze czasy. Do czego zmierzam? Jakiś czas temu swoje, a właściwie swojej 
chrzestnej córki prace prezentował Henryk Natalewicz, opisane w katalogu 
wystawy jako „Art Vilnius 2014, 19.06.2014 Ekspozycja Henryka Natalewicza, 
warsztaty dziecięce z chrzestną córką, krótki przegląd wystaw. fot. M. 
Mieczkowski” https://www.facebook.com/135558432751/photos/a.1015069447
8597752.414234.135558432751/10154582820977752/?type=3 

PoniŜej ów zestaw twarzy z wystawy: 
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Kontynuując temat: Galeria Znad Wilii pokazała ostatnio inny zestaw twarzy: 
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Ten wręcz mnie zaszokował. W moim mieszkaniu znajdują się wyprawowe 
meble z czeczoty (fornir z drewna gruszki) z 1905 roku, siostry mojej babci, 
sporządzone na zamówienie, gdy ta ukończywszy 18 lat, udawała się na swoją 
pierwszą posadę nauczycielki na Kresach. Meble te kompletnie zalane w latach 
dziewięćdziesiątych, przez pęknięcie rury u sąsiadów z wyŜszego piętra, lepiej 
zniosły katastrofę niŜ PRL-owskie paździerzowe sklejki, chociaŜ nie wyszły z 
tej katastrofy bez szwanku. Od tamtej pory w niepełnej ciemności osiedla, w 
drzwiach bez lustra, widuję kilka twarzy. Twarze te zazwyczaj mają ciemne, 
badawcze oczy i choć nie są wyraźnie nieŜyczliwe, mogą w niedobrych 
chwilach budzić nieco lęku. Na szczęście nie jest ich tak wiele. One nie 
odwracają wzroku ode mnie, tylko ja odwracam go od nich. Wiem oczywiście, 
Ŝe dwa ciemne punkty i poniŜej znajdujące się symetryczne zawirowanie 
sugerują oczy i usta (bądź nos), jednak rozsądek swoją drogą, a wyobraźnia 
swoją. 
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Podobne skojarzenia z tajemną mową starych mebli miał zapewne artysta 
namiętnie malujący dość potworne twarze, Chris Mars. Oto co zobaczył na 
starych krzesłach: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581500225392288&set=p.5815002
25392288&type=3 

 

Jednak jego obrazy, choć fascynują, są dla mnie zbyt dosłowne. PoniŜej tego 
przykład: 
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https://www.facebook.com/ChrisMarsArt/photos/a.73498505838.74039.408865
15838/10155384059090839/?type=3 

 

Więcej jego obrazów moŜna zobaczyć na stronie:  
https://www.facebook.com/ChrisMarsArt/ 

Wracam jednak do owego długiego, niebieskiego spojrzenia, które mnie 
kiedyś uwiodło. Czytam, Ŝe to właśnie psychopaci tak patrzą. Mnie jednak 
przeraŜa spojrzenie pewnej kobiety o ciemnych, okrągłych oczach sowy, 
krytycznej i oceniającej, spojrzenia mojej ciotki i pewnej windziarki, której 
zawdzięczam opowiadanie „Imieninowe przyjęcie”. Innym, świetlistym 
spojrzeniem bladobłękitnych oczu obdarzyłam negatywnego bohatera mojego 
opowiadania SF „Córka Dwugębnej” – kogoś w rodzaju inkwizytora. Jednak 
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badawcze spojrzenie niebieskich oczu nie przeraŜa mnie bynajmniej, jak i 
perspektywa kontaktu z psychopatą. Wierzę, Ŝe potrafię je odróŜnić. Gdybym to 
jednak ja miała niebieskie oczy! To ho ho! Albo jeszcze lepiej fiołkowe... 

Motyw róŜnokolorowych oczu u jednej osoby lub skazy na oku często pojawia 
się w opowieściach i literaturze, rzekomo znamionując zdolności paranormalne 
albo aberracje obce normalnym ludziom, a takŜe ich dziwny los. Przykładem 
moŜe tu być sprawa zaginionej dziewczynki, prawdopodobnie uprowadzonej i 
zamordowanej Madeleine McCann, której plamka na tęczówce dotyka zaledwie 
0,007 proc. ludzi, a jednak znaleziono łudząco podobną dziewczynę z taką samą 
skazą, która nie jest zaginioną. Czasami moŜna nawet uwierzyć, Ŝe istotnie, 
odmienność wyglądu współistnieje z odmiennością losu (co nie oznacza 
oczywiście, iŜ zwyczajny wygląd znamionuje zupełnie przeciętnego człowieka). 
Sztuka jednak, a w jej ślad i my nie lubimy przeciętności, a przynajmniej nie 
przyznajemy się do tego, Ŝe ją lubimy, poniewaŜ preferujemy symetrię, takŜe w 
twarzach i sylwetkach. 

komentarze 

1. twarze na firance • autor: J. P. 2017-01-22 20:13:39 
Mam podobnie, tzn na tapetach, zasłonach, plamy i wzory ukazują wyraziste 
twarze, zwykle szpetne. To chyba normalne, mam nadzieję. Ciekawe są pewne 
kamienie, szlifowane płasko, zwane krajobrazowymi. Widać w nich wspaniałe 
sielskie krajobrazy od których trudno oderwać wzrok, zaś z bliska złudzenie 
znika. Dlaczego plamy na tych kamieniach tworzą krajobraz, zaś plamy na 
ścianie twarze? MoŜliwe Ŝe psychologia widzenia jakoś to wyjaśnia. 

2. twarze przedstawiane w telewizyjnych reklamach nie wydają mi się 
sympatyczne. • autor: K. S. 2017-01-22 20:22:09 
Bo to są twarze specjalnie w tym celu selekcjonowane, obfite w DNA pewnego 
szczególnego rodzaju (nie będę tutaj wchodził w szczegóły - kto wie ten wie). 
Podobnie jak w samej telewizji w ogóle, w programach telewizyjnych i 
serwisach informacyjnych - ich twórcom zaleŜy na kreowaniu szczególnego 
rodzaju wraŜenia, zasypywania albo wręcz szczucia nas określoną estetyką. Ma 
to swoją jasno określoną rolę, celem jest stworzenie wraŜenia Ŝe „to my 
dominujemy”, „słuchajcie się bo nas jest więcej”; „bądźcie tacy jak my - 
MUSICIE być tacy jak my”. To nie są Polacy, to nie mogą być 
Słowianie/Aryjczycy (chyba Ŝe w jakimś bardzo niewielkim zakresie), kto wie 
czy to w ogóle są ssaki w pełnym tego słowa znaczeniu... 
Pozdrawiam 
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56 
Przykuci do czasu 

 

Są ludzie zanurzeni w tym, co było i są teŜ ludzie zatopieni w teraźniejszości, 
silnie z nią związani, ale związkiem negatywnym, pełnym Ŝalu i pretensji, ocen 
sprawiedliwych lub nie, zawsze jednak bardzo subiektywnych, niczym 
zdradzeni kochankowie narzekający, jęczący, bezustannie sarkający i psioczący 
na wszystko. 

Zastanawiam się, czy to nie jest ten sam gatunek ludzi — jednokierunkowych. 
Choć Ŝyję dość długo, nie byłam w stanie obserwować rozwoju tego typu 
człowieka, poniewaŜ sama ewoluowałam i moje spojrzenie, jako nieobiektywne, 
nie moŜe być wystarczające, Ze swojej ewolucji zauwaŜyłam tylko to, Ŝe z 
krańcowego egotyzmu (nie mylić z egoizmem), w miarę upływu lat 
wyzwalałam się, przenosząc swoje zainteresowanie z siebie na innych ludzi. 
Jako młoda dziewczyna, robiłam to z pewnego wewnętrznego przymusu (bo nie 
chciałam być zapatrzoną w siebie i patrzącą na świat jak koń z klapkami na 
oczach) i dopiero z biegiem czasu odnalazłam w takim oglądzie świata 
satysfakcję. Dlatego teŜ moja obserwacja etapów przemiany ludzi jest wysoce 
niedoskonała. Mając jednak 75 lat, powinnam odznaczać się pewną 
przenikliwością umysłu, jeśli nie chcę być traktowana jako zdziecinniała 
staruszka. Muszę więc zabrać się do podsumowania swoich doświadczeń. 

Wyrosłam w środowisku i w czasach, gdy podstawowym modelem 
społecznego zachowania było narzekanie. Ze zdziwieniem odkrywam, Ŝe 
pozostało ono nadal aktualne. Ostatnio przestałam obserwować pewnego 
wspaniałego astrologa, który marnował swój czas i zdolności na komentowanie 
bieŜących wydarzeń (albo wypowiedzi) politycznych. Mimo zbieŜnych często 
poglądów, raziły mnie jego polityczne komentarze, nie tyle ze względów 
intelektualnych, ile z nieustannej permanentnej krytyki, bez róŜnicy czego 
dotyczyła, spraw waŜnych, czy dupereli. Nie chciałam tego czytać – z 
przyczyny nadmiaru złości wylewanej na świat, która dołowała mnie kaŜdego 
rana, gdy odpalałam FB na swoim komputerze. MoŜliwe, Ŝe miał rację, ale ile 
negatywnych obrazów moŜna znieść! Ile napaści na ludzi, mających takie, a nie 
inne poglądy, postępujących tak czy inaczej, ba, wręcz myślących nie tak, jak 
my. Wszak mamy i własne, prywatne niemiłe sprawy i nie chcemy, Ŝeby nasz 
wewnętrzny świat tracił równowagę za sprawą jakiegoś jęczyduszy (niezaleŜnie 
od tego, ile miał racji). Nie chcemy teŜ (przynajmniej ja) bawić się w ocenę i 
krytykę wszystkiego dosłownie, o czym usłyszymy lub przeczytamy, uwaŜam 
bowiem taką reakcję jedynie za zaśmiecanie umysłu. 

Dziś przeczytałam czyjś link do artykułu: 

http://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/narzekanie-wplyw-na-mozg-
wedlug-psychologii/m8fzm18 
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skąd dowiedziałam się, Ŝe narzekanie niszczy mózg. Czułam to przez skórę! 

Wydawało mi się zawsze, Ŝe człowiek narzekający, wpada w jakieś koleiny, 
które go niosą niczym samochód na wiejskiej drodze, a gdy staną się zbyt 
głębokie – co kiedyś widziałam – samochód zawiesza się i potrzeba duŜo trudu i 
zewnętrznej siły, Ŝeby go przestawić. 

Podobne wraŜenie jak z narzekaczami odnoszę przy spotkaniach z innymi 
jednostronnymi ludźmi, wspomnianymi na wstępie. Zanurzenie w tym, co było, 
jest czasem potrzebne, zwłaszcza osobom starszym. Pozwala wracać do 
niegdysiejszych spraw z bezpiecznej odległości czasowej, gdy wszystko, co się 
stało, juŜ się stało i nic nie jest w stanie tego odmienić, bo paradoksalnie 
wpływa to w jakiś sposób na nasze poczucie bezpieczeństwa. Trzeba jednak 
mocno dbać o to, by nie wpaść w koleiny, w których łatwo się zawiesić, 
opowiadając na przykład co roku tę samą nudną historię o autokarowej 
wycieczce do Bułgarii za komuny lub powtarzając te same wielokrotnie 
przetrawione komunały. 

I są teŜ ludzie, którzy nie wyobraŜają sobie, Ŝe kiedyś mogło być inaczej, niŜ 
tu i teraz. Dla piszącego, występującego w roli czytelnika, jest to coś w rodzaju 
zgrzytu Ŝelazem po szkle. 

Czytuje się literackie gnioty, pisane bez Ŝadnej dbałości o realia, ba, czyniące 
z tego niedbania zasługę, jako Ŝe „ludzie są zawsze tacy sami, w staroŜytności i 
dziś” . Kpi się na przykład z Sienkiewiczowskiej „Trylogii” i „KrzyŜaków” z 
powodu stylizacji języka na archaiczną, co ponoć utrudnia czytanie. Mnie 
jednak razi, gdy dwaj rzymscy gladiatorzy przed walką rozmawiają, rzucając od 
czasu do czasu k...ami. W łacinie istniały zapewne przekleństwa, ale 
niekoniecznie były to typowo polskie odzywki. 

Lekiem na takie ksiąŜki jest lektura gazet sprzed stu albo więcej lat. Frapujące 
odmienności w sposobie zachowania, reakcjach i przyjmowania Ŝyciowych 
odmienności losu, są często zabawne, ale teŜ dające do myślenia. To nieprawda, 
Ŝe jesteśmy tacy sami, jak sto, czy dwieście, czy tysiąc lat temu. Z perspektywy 
czasu charakterystyka lat, które upłynęły, ujawnia pewne cechy, które moŜemy 
od razu zauwaŜyć. Podstawową jest odczucie pewnej naiwności ludzi 
wcześniejszych generacji. Inną, zauwaŜalną cechą, jest pozornie mniejsza 
komplikacja otaczającego ich świata. Wielu przedmiotów i problemów nie było 
wówczas albo dopiero się zaczynały, wiele zaś odchodziło w niepamięć i dziś 
juŜ nie istnieją. Kto wie na przykład, co to są postoły, z czego je wyrabiano i do 
czego słuŜyły? Owszem, przeczytałam gdzieś ostatnio, Ŝe powstała grupa 
reaktywująca ich wytwarzanie, ale to oczywiście tylko hobby. Inny 
wyraz: walansjenka – został zakwestionowany przez korektę mojej ksiąŜki, jako 
niezrozumiały. 
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To mniejsze skomplikowanie świata, który odszedł, jest złudzeniem 
oczywiście, miał on bowiem takŜe swoje specyficzne problemy, które dziś nie 
istnieją (jak i przedmioty i czynności oraz rytuały juŜ zapomniane). 

Niegdysiejsza towarzyska etykieta, niezbędna do przebywania w grupie 
ludzkiej, odznaczała się z dzisiejszego punktu widzenia tak wysokim stopniem 
komplikacji, Ŝe obecnie stosowanie się do niej byłoby niemoŜliwe, jako Ŝe nasze 
czasy nie stawiają aŜ tak wysokich wymagań w tym zakresie, a i nikomu się nie 
chciałoby się męczyć. Przedmioty, których uczył się w seminarium 
nauczycielskim mój dziadek, powodowałyby przeraŜenie u dzisiejszego ucznia 
szkoły pomaturalnej. Nie dość, Ŝe łacina, greka i dwa języki nowoŜytne, to 
fortepian, skrzypce i trzeci wybrany instrument, dwa rodzaje rysunków plus inne 
znane nam przedmioty i inne specjalistyczne. Widać, chociaŜby z tego 
przykładu, Ŝe ówczesne Ŝycie nie było tak proste, jakby się wydawało. Nie było 
komputerów, telewizorów i współczesnej techniki, za to były rozbudowane 
umiejętności, dzisiaj popadające w niełaskę. Stosunki międzyludzkie nie były 
upraszczane z powodu ograniczania ich do jednego rodzaju, cząstkowych 
interakcji, swego rodzaju segmentacji (media społecznościowe, praca, związki 
towarzyskie, relacje biznesowe) tylko obejmowały całą moŜliwą gamę 
kontaktów. 

Człowiek ma tendencję do upraszczania, lecz mimo niej, stopień komplikacji 
naszego Ŝycia nie staje się mniejszy. Uproszczenie w jednej dziedzinie nie 
pociąga za sobą uproszczeń w innych, przeciwnie, pozwala tamte bardziej 
komplikować. 

Walka ze skomplikowaniem świata jest skazana na brak sukcesu. Mimo 
słownikowego ograniczania zjawisk (w myśl zasady, Ŝe co nie nazwane, nie 
istnieje) pojawiają się rzeczy nowe, dla których wymyśla się nowe nazwy, 
często zapominając juŜ istniejące. Dlatego teŜ śledzenie specyficznych cech 
dawnych lat pozwala nam wykryć trendy zmian i być moŜe, przystosować się do 
nich. Prowadzenie dialogów i akcji w dziełach literackich i filmowych, których 
akcja toczy się w przeszłości, tak jak byśmy mieli do czynienia z 
współczesnością, jest pójściem na łatwiznę i niczego nie wnosi w nasz ogląd 
świata. 

Przypisy: 
— postoły — łapcie plecione z łyka lub kory, noszone przez mieszkańców wsi 
od czasów słowiańskich i jeszcze przed II wojną światową na kresach RP 
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— walansjenki — drogie, delikatne, wąskie koronki klockowe, najczęściej 
przedstawiające wzór kwiatowy, rozpowszechnione w XVIII i XIX wieku. 
Nazwa pochodzi od miasta we Francji Valanciennes — słynącego z wyrobu 
koronek. W biedniejszych polskich rodzinach mieszczańskich międzywojnia 
wykorzystywano zaledwie skrawki, dla ozdobienia sukienek. 
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komentarze 

1. narzekać zaczęli ludzie powojenni • autor: J. P. 2017-02-06 22:24:16 
Z moich subiektywnych obserwacji wynika, Ŝe narzekać zaczęły dopiero 
pokolenia powojenne 1945 - 1955, i następne. Zwłaszcza męŜczyźni z pokolenia 
mojego ojca (1914), czy dziadka (koniec XIX wieku) nie skarŜyli się nigdy. Na 
zdrowie, na nędzne zarobki,  na pracę, moŜe na politykę, ale o tym nie mówiono 
w domu. Słuchanie  faceta jęczącego nad cięŜkim Ŝyciem,  było za mojego 
dzieciństwa czymś niespotykanym.  

2. Oczywiście nie znam... • autor: Rotari2017-02-07 11:46:37 
Oczywiście nie znam charakterów i zachowania wszystkich społeczeństw, lecz 
to narzekanie wydaje się być specyficznie polską specjalnością, chociaŜ być 
moŜe jeszcze gdzieś równieŜ jest rozpowszechnione. Są kraje gdzie nie uchodzi 
narzekać, bo to jest oznaką nieradzenia sobie, świadczy o słabości. W krajach 
anglojęzycznych inny jest juŜ sposób rozpoczynania rozmowy. Tam nikt na 
grzecznościowe pytanie o samopoczucie nie zacznie wywalać z siebie 
wszystkich kłopotów Ŝyciowych i tego co mu na wątrobie siedzi- swojej 
frustracji na ten niedoskonały świat, nie wylicza wszystkich swoich chorób itd. 
Takie zachowanie świadczyłoby tam o braku kultury. Na pytanie: How are 
you? odpowiada się zazwyczaj: I’m fine, thank you. And you? 
- I’m good, thanks, and you? 
- I’m all right thank you, how are you? 
- I’m doing fine, thank you very much, and how are you? 
- Fine, thank you for asking! 
- I’m fine, how about you? 
- Hey, how are you? 
- Fine, thanks. 
- Good, thanks. 
Nawet wtedy, gdy jest zupełnie inaczej. Wydaje mi się, Ŝe w tych kulturach jest 
większa wraŜliwość na uczucia i emocje innych. Tam o swoich kłopotach 
rzadko się opowiada, a jeśli juŜ to na wyraźne przyzwolenie danej osoby, a i to 
raczej nie jest częste, bo ludzie mają świadomość, Ŝe to jest obciąŜające dla 
osoby, która tego słucha. Warto by się zastanowić; dlaczego to narzekanie stało 
się u nas tak powszechne? Nasze państwo na pewno nie jest doskonałe, ale gdy 
obecny rząd podczas kampanii wyborczej zaczął głosić tezę : „Polska w ruinie” 
wielu ludzi jej uwierzyło, wbrew oczywistym faktom. Ludzie z Zachodu, którzy 
odwiedzali  Polskę w tym czasie pukali się w czoło. 

3. ojczyzną marudzenia chyba... • autor: golonqa2017-02-07 19:57:41 
ojczyzną marudzenia chyba Francja jest :)  
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4. Stara bida • autor: P. K. 2017-02-07 21:37:41 
Mnie to najbardziej zastanawia, Ŝe na pytanie „co słychać” najczęściej pada 
odpowiedź „stara bida”. 

5. re:stara bida • autor: Rotari2017-02-08 09:21:49 
Ta odpowiedź się przyjęła i upowszechniła chyba z obawy przed zawiścią, która 
jest teŜ dość powszechna w naszym narodzie. 

6. Wczoraj dyskutowałam ze... • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-02-08 
09:37:24 
Wczoraj dyskutowałam ze znajomym skąd to się bierze. Przedstawił mi dwa 
powody: pierwszy ma brać się z tego, Ŝe gdy nie mamy sukcesów, na plan 
pierwszy wysuwają się klęski. ChociaŜ spotykałam ludzi, którzy moim zdaniem 
mieli je, ale prawdopodobnie uznali je za niewystarczające w stosunku do 
swoich ambicji. Ja uwaŜam, Ŝe praprzyczyna tkwi w niegodzeniu się z losem, 
ale jeśli bunt przeciwko niemu nie ma szans, ani buntownik potrzebnych 
zdolności, szuka wyjaśnień na zewnątrz siebie, wśród innych ludzi i zdarzeń, a 
nie w sobie; narzekanie jest więc swego rodzaju argumentacją (na miarę 
oczywiście narzekającego). Drugi powód ma mieć źródło w naszej religii i 
kulcie cierpiętnictwa — ale moim zdaniem to juŜ nie dotyczy pokoleń 
młodszych od mojego, poniewaŜ one z religii biorą tylko to, co im pasuje, nie 
przejmując się resztą. 

7. re: wczoraj dyskutowałam • autor: Rotari2017-02-08 09:53:26 
Tak, ja teŜ podobnie myślę. Dla duŜej części naszego społeczeństwa rola ofiary 
jest ulubioną rolą do odgrywania. Pewnie jest to rezultat naszych trudnych 
doświadczeń  historycznych. Kultywuje się u nas pamięć o naszych przegranych 
bitwach i klęskach, a deprecjonuje sukcesy. Rządy komunistyczne w Polsce 
równieŜ przyczyniły się do tego i ugruntowały w ludziach poczucie, Ŝe nie mają 
na nic wpływu, nic od nich nie zaleŜy. Te wzorce są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie.  

8. strupy • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-02-08 10:38:48 
JeŜeli nic od nas nie zaleŜy to rozsądniej byłoby się pogodzić z tym i nie 
rozdrapywać ran, zająć się czymś innym, tym co od nas zaleŜy - a więc 
sprawami osobistymi na ogół (chyba Ŝe i one nie są satysfakcjonujące). Wynika 
więc Ŝe sprawy ustroju i polityki raczej są dla nas tematem zastępczym, 
narzekamy, bo nie chcemy ujawniać naszych osobistych klęsk. Narzekanie jest 
podobne do zdrapywania strupów, boli ale sprawia jednocześnie przyjemność, 
Ŝe strupa nie ma. Mniej więc jest waŜny ból niŜ to, jak rzecz wskutek niego 
wygląda. Ukrywamy nasze osobiste niepowodzenia, naginając prywatną 
rzeczywistość do spraw ogólnych. Tak to widzę. 
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57 
Spełnione przepowiednie 

 

 
 

Wiele lat temu, gdy byłam jeszcze studentką polonistyki, wakacje 
spędzałam jako przedszkolanka na koloniach, co pozwalało mi jednocześnie na 
pobyt w pięknych miejscach naszego kraju, najedzenie się gotowanych potraw 
oraz przygotowywanie do zawodu nauczyciela (który porzuciłam po 5 latach 
pracy). 

Lubiłam zawsze rozmawiać z ludźmi, bez wyboru i wcześniejszych 
załoŜeń, a zwłaszcza z wiejskimi kobietami, moŜliwe, Ŝe dlatego, iŜ w ich 
towarzystwie nie czułam własnej niŜszości doznawanej na co dzień. Te 
rozmowy po latach zaowocowały moją powieścią „Sierotka”, gdzie chciałam 
dać głos wszystkim poniŜanym dziewczynom w czasach, gdy kobiety były 
traktowane jak nic warte statystki męskich losów. Mój bardzo dobry znajomy, 
doktor filologii, ówczesny intelektualny autorytet, późniejszy naczelny redaktor 
literackiego czasopisma, zdający się (w moim przekonaniu) rozumieć wszelkie 
drgnienia ludzkiej duszy, kształtujący mój ogląd literackiego przetworzenia 
świata, w jakimś powaŜnym artykule kilka lat później określił kobiece pisanie 
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jako „literaturę majtkową”. Dla niego i jemu podobnych, opowieści z babskiego 
punktu widzenia były Ŝenujące, krąŜyły wokół porodów, miłości i nienawiści do 
świeŜo urodzonych dzieci, rozmemłanej psychiki, rozpiętej między uczuciami, a 
Ŝałosną codziennością, z jej prymitywną cielesnością, niezrozumiałymi 
wymaganiami wobec świata, problemem akceptacji ludzkiej zwierzęcości, 
nawet zgłaszanym w postaci nie dosłownej, a przetworzonej w poezji. To nie 
były tematy godne jej doniosłości. Z jego punktu widzenia miałam podstawową 
wadę – nie byłam w stanie się zaszufladkować do określonej kategorii twórczej 
(co pokutuje do dziś mimo mojej starości). Ja zaś ubolewałam nad tym, Ŝe nie 
potrafię wyrwać się poza swój stan i w gruncie rzeczy niczego nie jestem 
pewna. Wiele lat wierzyłam jego oglądowi świata, co oczywiście jest 
świadectwem mojej Ŝyciowej naiwności, do czasu, gdy nie trafiłam na piękne 
teksty Jeana Geneta. Wszystko przemawiało przeciwko niemu, a zwłaszcza jego 
Ŝyciorys, jednak było to piękno i wzniosłość w pogardzanej odmianie miłości, 
nieakceptowane przez literackie lobby. Moim zdaniem czytałam wówczas 
najpiękniejsze teksty o miłości (choć całkiem nieprawomyślne). Cała reszta 
wpojonych mi literackich zastrzeŜeń stanęła duŜo później pod znakiem 
zapytania, ale to był dopiero początek. 

Wracając jednak do czasów kolonii w podlaskiej scenerii (wieś Tokary): 
zgłosiła się do mnie pewna starsza kobieta w czasie, gdy pełniłam funkcję 
kierowniczki, z prośbą o sprzedaŜ zlewek dla jej świń. Takich próśb było kilka, 
ona jedna miała argumenty, które mnie przekonały. W zamian za to powróŜyła 
mi moje losy aŜ do śmierci – co wówczas wydawało mi się śmieszne i głupie. 
Co mi ta kobieta wróŜyła? 

Po pierwsze męŜa bruneta i rówieśnika – podczas gdy ja zazwyczaj 
kochałam się w blondynach, nawet typie tzw. świńskich blondynów, uwaŜanych 
za zrównowaŜonych intelektualistów i stanowiących całkowite przeciwieństwo 
do dziewczyn mojego rodzaju, o których rodzina mawiała, Ŝe nie wiadomo, 
czego się po nich spodziewać. Mój ideał męskości musiał być starszy ode mnie i 
być bardziej doświadczony – taki archetyp ojca, którego naprawdę nie miałam, 
poniewaŜ mój tata, nawet gdy był z nami, nigdy nie był dojrzałym facetem. 
Ewentualnie mógłby teŜ być kimś o wiele młodszym ode mnie, na początku 
drogi zrozumienia między kobietą a męŜczyzną, z którym odnajdywalibyśmy 
własne, niestandardowe ścieŜki. W kaŜdym razie nie oczekiwałam, Ŝe będzie 
moim rówieśnikiem, skądŜe znowu! Ci byli juŜ ukształtowani w sposób 
nierokujący dla mnie nadziei. 

Po drugie wróŜyła mi dwóch synów, gdy ja pragnęłam posiadania córek. 
Nie będąc przekonania o tym, iŜ jakikolwiek męŜczyzna moŜe mnie zrozumieć, 
uznałam, Ŝe takiego zrozumienia mogę jedynie oczekiwać od ewentualnej córki. 
Miałam dla niej nawet gotowe imię – Ludmiła. Miała miłować ludzkość i kaŜdą 
jej cząstkę, miała być dziewczyną silną i niezaleŜną z właściwą dozą 
bezlitosności, której mnie brakowało. Mówiąc o dwóch synach, na początku 
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wahała się. Jeden, dwóch – wreszcie zdecydowała się na dwóch. Okazało się, Ŝe 
miałam bliźnięta. 

Po trzecie – kobieta owa oświadczyła mi, iŜ na starość wprawdzie nie 
zdobędę jakiegoś znaczącego majątku, ale nie będę miała problemów 
materialnych, co wydawało mi się zupełną bzdurą. Ja, która potrafiłam ukraść 
dziecku w parku bułkę z wędliną, nie miałabym problemów materialnych? 
NiemoŜliwe`! Lata całe brakowało mi pieniędzy do pierwszego, a tu taki luksus 
nie do wyobraŜenia! 

Przepowiedziała mi teŜ inne wydarzenia w moim Ŝyciu, nie określając ich 
tak dokładnie, ale na przykład moment zagroŜenia Ŝycia w drugiej jego połowie, 
co sprawdziło się w związku z wypadkiem komunikacyjnym. 

Przepowiednie owej kobiety utkwiły mi w pamięci na wiele lat, poniewaŜ 
takie były nieprawdopodobne. A jednak spełniły się co do joty. 

Dzisiaj, na starość wiem, Ŝe wiele kobiet ma talent przepowiadania 
przyszłości, choć im jest on większy, tym mniej mu wierzą. Czasami mówią 
sobie: będzie tak, i tak, i ku swojemu zdziwieniu trafiają w sedno. Nie są im 
potrzebne karty, astrologia i inne wspomagacze, same nie mają pojęcia, skąd ich 
talent się bierze i nazywają go niegroźnie intuicją. Niestety, talent ten rzadko 
trafia się wśród zawodowych przepowiadaczy, trudno więc na kogoś takiego 
natrafić. 

Charakterystyczne jest takŜe, Ŝe z im starszą osobą mamy do czynienia, 
tym mniej jest zainteresowana odgadywaniem i obnaŜaniem przyszłości. 
Większość z nich nie wierzy w zaskoczenia, sądzą więc, Ŝe nie warto się 
upewniać co do tego, co raczej powinno nastąpić. Odgadywanie rodzaju 
choroby, na którą się umrze, nie jest zabawne, ani do czegokolwiek potrzebne. 
Do zajęcia się przyszłością mogą jedynie skłonić sprawy Ŝyciowe, jak na 
przykład ową kobietę chęć uzyskania stołówkowych zlewek dla swoich świń. 

Ta kobieta, która nie wychodzi mi z pamięci, nie potrzebowała niczego do 
swoich wróŜb, ani kart, ani patrzenia w rękę. Siedziała na kuchennym stołku, 
trzymając między nogami wiadro porzeczek, które przyniosła w prezencie i 
mówiła. 

Wiele lat później zastanawiam się, jaki mechanizm odpowiada za 
przewidywanie przyszłości. Czy bierze się on z własnego wnętrza, własnej 
intuicji czy stanowi podpowiedź nieznanych sił, dających sygnały pozwalające 
wybrańcowi na wyczucie jakości czasu i atmosfery otaczającej danego 
człowieka. MoŜe bierze się teŜ ze sprzęŜenia dwóch osób, powodującego, iŜ 
rozumieją swoje losy bez słów, poniewaŜ istnieją między nimi wewnętrzne 
podobieństwa i nieświadomy kontakt. Dlaczego jednak rzadziej umieją 
przewidzieć własne losy? Czy brakuje do tego drugiej osoby? 
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Jan Witold Suliga na którymś ze swoich kursów Tarota demonstrował 
proces wróŜenia na podstawie jednego z układów. Snuł swoją fikcyjną opowieść 
serwowaną hipotetycznemu klientowi ze swadą i bez wahania, jako ćwiczenie 
wyobraźni i umiejętności budowania fabuły. Wśród nas były osoby dość 
naiwne, skłonne do rozwaŜań, jak w ogóle moŜna wróŜyć komuś, kto nie 
istnieje. Sądziły, Ŝe aby komuś wróŜyć, trzeba świadomie i dokładnie wiedzieć, 
co się za chwilę powie. Potem ćwiczyliśmy w parach (które dobierały się same). 
Nie było łatwo: pytania do zadania ustalono dla wszystkich jednakowe i były 
one jak najbardziej konkretne. Nie moŜna było lać wody, naleŜało w odpowiedzi 
podać rok, miesiąc (w określonym zaokrągleniu) jakiegoś wydarzenia z Ŝycia, 
np. ślubu, urodzenia dziecka, jego płci itp. Pytań było dość duŜo, tak Ŝeby 
trudno było prawidłowo odpowiedzieć na większość, licząc na los szczęścia. Par 
było z dziesięć i wyraźnie dawało się dostrzec, Ŝe niektóre z nich odpowiadały 
bardzo dobrze, inne zaś za kaŜdym razem trafiały kulą w płot. Powtórzenie 
ćwiczenia z odwróceniem ról w tych samych parach nie zmieniło trafności. 
Niestety, nie przeprowadzono ćwiczeń z innym układem par. 

Do czego zmierzam? Mamy mnóstwo wróŜek i wróŜów, ale nie mamy 
Ŝadnego systemu weryfikującego ich zdolności. Gdyby taki system istniał, 
jakieś zawody na przykład w trafności przewidywań, moŜe udałoby się 
wyodrębnić i odkryć pewne prawidłowości. Z oczywistych względów nikt 
jednak taką rywalizacją nie jest zainteresowany. 

I jeszcze jedno spostrzeŜenie. Z moich obserwacji wynika, Ŝe we 
wróŜeniu w zwykłych sprawach zwykłych ludzi znacznie lepsze są kobiety. Nie 
mają takich wpadek, jak wróŜący wydarzenia polityczne męŜczyźni, których 
prognozy, z pozoru łatwo przewidywalne, nie sprawdzają się. Owszem, łatwo 
przewidzieć tendencje, ale trudno rzeczy niespodziewane. Co jest przyczyną tej 
przewagi kobiet? Zepchnięte zwykle do pogardliwie określanych „majtkowych 
spraw” tkwią w nich od wieków, a prawdziwe wróŜby właśnie ich dotyczą. 
Dobry mąŜ, zły mąŜ, brunet, blondyn, dzieci, córki, synowie, druga kobieta, 
blondynka, brunetka, fałszywa przyjaciółka, pieniądze, zdrowie, Ŝycie, śmierć. 
Tylko na pytanie: „czy on kiedyś do mnie wróci?” lito ściwe wróŜki odpowiadają 
dwuznacznie, choć wiadomo, Ŝe ten, kto odszedł, nigdy nie wraca, a jeśli nawet 
wraca, to nie jest ten sam. 

Pod bardzo wieloma względami wróŜenie jest literaturą. 

komentarze 

1. ...jest literaturą • autor: W. J. 2017-02-21 14:51:25 

"Pod bardzo wieloma względami wróŜenie jest literaturą." 
--- Potwierdzam.  

2. przydatność wróŜb • autor: J. P. 2017-02-21 20:14:33 
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Na tym przykładzie widać praktyczną nieprzydatność wróŜb w które się nie 
wierzy, czyli ich trafność ocenia się tylko wstecz, gdy jest "po ptakach". Czy 
jednak wiara w zajście wróŜonych zdarzeń coś by pomogła? Nie wiem. MoŜe by 
zwalniała ze zbędnych trosk (ale i z działań), jeśli np, i tak na starość pieniędzy 
miałoby nie zabraknąć 
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58 
Karnawał trzydzieści sześć lat temu 

 

 

Karnawał trzydzieści sześć lat temu. Nie było wtedy „domówek”, imprezki 
takie nazywały się „prywatki”. Cały rok zbierało się kartki na alkohol, Ŝeby w 
Sylwestra zaszaleć. U mnie były 2 uroczystości imieninowe, moja i męŜa w 
listopadzie, plus Sylwester, zazwyczaj składkowy. Nie zapomnę pierwszego 
takiego Sylwestra obchodzonego w stanie wojennym na jakimś wygwizdowie 
Ursynowa (dziś to jest główna ulica tej dzielnicy), kiedy brnęliśmy przez śniegi 
i wykroty budowlane do naszego uczelnianego kolegi z dwiema koleŜankami 
plus nasi męŜowie, z siatkami i kartkowym alkoholem, a mąŜ jednej z nich 
utyskiwał, Ŝe aby napić się własnej wódki, za własne pieniądze i za własne 
kartki, musi brnąć przez jakieś bezdroŜa, My, kobiety, nie narzekałyśmy, choć 
cienkie jedwabne kiecki podwiewał wiatr, a rajstopy, otrzymane jeszcze w 
firmie na Dzień Kobiet 8 marca, przechowywane na tę doroczną, najwspanialszą 
uroczystość, nie chroniły od chłodu. 

W stanie wojennym imprezy były całonocne, bo obowiązywała godzina 
policyjna. Jeśli było trochę za głośno, potrafił pojawić się patrol, ale na ogół 
panom z patrolu humor poprawiał śledzik i to, w czym lubi on pływać. Niestety, 
ja pracowałam w firmie zmilitaryzowanej — 24 godziny dyŜuru na 24 
odpoczynku i o szóstej rano w Nowy Rok musiałam stawić się w biurze. Ten 
Sylwester był dla mnie szczególnie trudny, bowiem zawirowania osobiste (które 
zaowocowały po latach opowiadaniem „Imieninowe przyjęcie”) wprawiły mnie 
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w depresyjny nastrój, gdy niepowodzenia osobiste łączyły się z polityczną 
sytuacją kraju i ogólnym poczuciem klęski we wszystkich aspektach Ŝycia. 

Pozostawiwszy rano towarzystwo, leŜące pokotem wszędzie, gdzie się dało, 
pełna niewysłuchanych do końca Ŝalów i pretensji tych nieco trzeźwiejszych 
gości, nadspodziewanie trzeźwa i rozumiejąca dogłębnie nie tylko Polskę, ale i 
cały Wszechświat, udałam się do pracy na ulicy GaraŜowej, jako dyŜurny 
spedytor. Po drodze kilkakrotnie mnie legitymowano, zwłaszcza Ŝe ewidentnie 
wracałam z imprezy w długiej, złocistej kiecce i cienkich pantofelkach, 
poniewaŜ moje kozaczki (buty na futerku) ktoś zawinął w szalik i podłoŜył sobie 
pod głowę w charakterze poduszki. 

Dzień w pracy zaczęłam od zaparzenia kawy. Ale cóŜ to była za praca, skoro 
telefony (jak w początku stanu wojennego) nie działały. RozłoŜyłam polówkę, 
znajdującą się na wyposaŜeniu dyspozytorni, z zamiarem odespania trudnej 
nocy, kiedy przygotowania przerwało mi walenie w drzwi. Pojawił się patrol 
Milicji czy ORMO, nie pamiętam i choć miałam pietra, musiałam ich wpuścić. 
Na szczęście chłopaki nie mieli złych zamiarów. Zadowolili się kawą i polówką, 
na której przysypiali na zmianę oraz miłą rozmową. Wyregulowali mi ciepłotę 
grzejników, a nawet odśnieŜyli chodnik od ulicy, co naleŜało do obowiązku 
dyŜurnych spedytorów. Opowiadali mi o swoich dziewczynach, które bawiły się 
na Sylwestra nie wiadomo z kim, a ja uŜalałam się nad ich losem i było bardzo 
miło (choć nie do końca wolna od strachu, w przerwach przysypiałam w fotelu, 
naprzeciw milczących wskaźników i niezapalonych światełek telefonicznej 
centralki). O dwunastej przyszła moja koleŜanka, a chłopcy udali się na patrol, 
ja zaś mogłam odrobinę się przespać. 

Ten poranek utkwił mi w pamięci na wiele lat, poniewaŜ cała ta rewolucja 
wydawała się śmieszna w obliczu osobistych problemów wszystkich ludzi w 
otoczeniu (wraz z chłopcami z patrolu), spowodowanych gromadzeniem wódki, 
papierosowych skrętów i emocji na ten jeden, jedyny dzień w roku, co 
owocowało zawirowaniami prywatnego Ŝycia, ale nie sposób było 
wyekstrahować go z ogólnej fali politycznej, więc było to podwójnie dołujące. 
W dodatku jako ówczesna zaoczna studentka, w perspektywie kilku 
najbliŜszych dni miałam sesję egzaminacyjną z potworną statystyką i jeszcze 
potworniejszą PRL-owską rachunkowością, gdzie zgodnie z popularnym 
powiedzonkiem „po to są działy i rozdziały, Ŝeby chłopki nie wiedziały, gdzie się 
ich pieniądze podziały” 

Po 24-godzinnym dyŜurze wracałam do domu, dźwigając cięŜkie siaty z 
jakimiś sześcioma nieoskubanymi kurami z likwidowanej fermy, zabijanymi 
poprzez przejechanie po nich pojazdem robur, tudzieŜ przydziałem trzech kilo 
Ŝółtego sera z serwatki i kostką masła oraz pasztetówką (podobno produkowaną 
z papieru toaletowego – jak mówiono), z systemu pozakartkowego, dla 
zmilitaryzowanych. Co jednak miało to za znaczenie, gdy moje serce krwawiło, 
a moja przyjaciółka okazała się moją rywalką, zaś jej mąŜ, wyrzutem sumienia, 
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iŜ nie zapanowałam nad sytuacją! Stan wojenny zdołowałby mnie do reszty, 
gdyby nie to, Ŝe ów patrol posunął mi rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie 
zwolnienia lekarskiego od wszystkich moich zmór. 

Świat oglądany następnego po Sylwestrze poranka, o szóstej rano, gdy mrok 
jeszcze spowijał ziemię, uwolnił mnie od wszelkich złudzeń, jakie miałam do tej 
pory. Nic juŜ od tamtej pory nie było takie samo i przez lata całe potem 
uwaŜałam się za kogoś całkowicie uodpornionego na wszelkie zawirowania 
losu. Nie odczuwałam Ŝadnych emocji, na wszystko, co mi się przytrafiało, 
byłam z góry przygotowana, zimna i odporna. Moi ówcześni bliscy wspominają 
mnie jako chudą, rudą (farbowaną) i niewzruszoną. W tamtym czasie zaczęłam 
teŜ robić karierę zawodową. Dopiero wypadek komunikacyjny w 1996 roku, 
wyrzucając mnie na manowce czynnego Ŝycia, uwolnił ze mnie tę 
nagromadzoną przez lata twardość. W szpitalu kardiologicznym na 
muzykoterapii przez cały czas lałam łzy, gdy inni po prostu spali. Potem zaś 
bałam się śmierci i ogółem byłam rozbita. Ubierałam się i z domu wychodziłam 
jedynie wówczas, gdy czułam się tak źle, iŜ dopadał mnie paniczny lęk przed 
śmiercią, bo moja lekarka z przychodni powiedziała mi, Ŝe gwarancją uzyskania 
pomocy, nie jest leŜenie w łóŜku, a zasłabnięcie na ulicy, najlepiej na 
przystanku. 

Historia politycznych przemian, oglądana oczami kobiety, jest zupełnie czymś 
innym niŜ zwykłe polityczne zawirowania i zupełnie czymś innym niŜ heroizm 
opozycji. Oglądane z bliska osoby i wydarzenia pozbawione były tej legendy, 
którą potem obrosły; mnie osobiście jawiły się jako stado nieudaczników, 
miotanych od skraju do skraju i nie miało wielkiego znaczenia, kto, po której 
jest stronie. Z tej perspektywy nikt nie odnosił sukcesów, wszyscy zaś mniejsze 
czy większe klęski. 

Z radością w tamtych latach początku stanu wojennego powitałam ostatki i 
koniec karnawału. Wszystko nareszcie było normalne, bez oszukiwania się, Ŝe 
jesteśmy wolni i moŜemy z tej wolności korzystać. Zwłaszcza Ŝe gdy my nie 
moŜemy, nie powinni teŜ inni. To mściwe zadowolenie, Ŝe karnawał kiedyś się 
kończy, tkwi we mnie do dziś. 
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59 
Zaułek czołgających się nietoperzy 

 

 

Dawno temu, gdy byłam jeszcze bardzo sprawna fizycznie, w czasie jakiejś 
kursokonferencji w Zakopanym, wybraliśmy się w kilka osób na wycieczkę w 
którąś dolinę i tam wpadło nam do głowy, wejść do spotkanej po drodze jaskini. 
Prowadził nas ktoś miejscowy, wątpiący. czy uda nam się dostać do pięknej sali 
ze stalaktytami i stalagmitami, mogącej stanowić zwieńczenie spaceru. Jego 
niewiarę podzielali chyba dysponenci tego miejsca, poniewaŜ w Ŝaden sposób 
nie zabezpieczyli wejścia do jaskini. Istotnie, po jakimś czasie natrafiliśmy na 
miejsce, które podobno nazwano korytarzem czołgających się nietoperzy. 

Pośrodku przejścia znajdowało się duŜe wgłębienie od ściany do ściany 
wypełnione wodą, nad nim zaś skalny nawis, nie pozwalający przejść w sposób 
wyprostowany. Aby pokonać to miejsce i nie zamoczyć się, naleŜało dać duŜy 
krok, a jednocześnie pochylić głowę poniŜej kolan i w tej pozycji przesunąć się 
do przodu, zresztą bez moŜliwości przytrzymania się czegokolwiek. Mnie to 
udało się jako komuś, kto w młodości łatwo wykonywał szpagaty, a za mną 
mojemu szefowi, chociaŜ on niezbyt stosownie ubrany, zamoczył sobie skraj 
płaszcza. Reszta osób, przewaŜnie starszych pań, została przed przeszkodą. 
Obejrzeliśmy oczywiście ową salę, bardzo piękną, ale nie tak piękną, jak 
fotografie podobnych miejsc w innych górach, w innych krajach, ale nasza 
satysfakcja z wyczynu była mniejsza z braku widowni, przed którą moglibyśmy 
się na gorąco pochwalić sukcesem. 

Szef jednak, przyzwyczajony do wygłaszania mądrych zdań na rozmaitych 
naradach w wyŜszych sferach politycznych, od razu wyciągnął wnioski z naszej 
sytuacji i porównał ją do pozycji i realnych moŜliwości instytucji, którą 
reprezentował, jednak po powrocie do reszty wycieczki juŜ tego porównania nie 
powtórzył. Odtąd jednak zwykł był komentować róŜne zawirowania polityczne 
przedstawiając je jako fakt znajdowania się w korytarzu czołgających się 
nietoperzy (dającym jakąś moŜliwość sensownego wyjścia) lub zaułku 
czołgających się nietoperzy, gdzie nawet nie warto było próbować, poniewaŜ 
Ŝadnego wyjścia z niego nie było. 
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Mnie te komentarze zachwycały, ale osobom, które nie znały źródła 
powiedzenia, wydawały się dziwaczne i manieryczne, zresztą nie bardzo 
wiedziały, o co chodziło. 

Od tamtej pory często myślałam o róŜnych sytuacjach kategoriami 
ówczesnego doświadczenia, obliczając szanse wyjścia z nich bez  szwanku, a z 
sukcesem lub sukcesem okupionym zamoczeniem, czy teŜ pokonania 
przeszkody po to, by stwierdzić, Ŝe nie warto było w ogóle tego robić. 

Dziś myślenie tego rodzaju powróciło do mnie za przyczyną oficjalnego 
uzasadniania rozmaitych przedsięwzięć, które rzekomo trzeba zainicjować, aby 
osiągnąć pozytywny cel. Minister zdrowia uzasadniając sensowność 
wprowadzenia sprzedaŜy na receptę pigułki dzień po twierdził, Ŝe moŜe ona 
szkodzić. Oczywiście jej ewentualna szkodliwość nie zmieni się od tego, czy 
wypisze się na nią urzędowy papierek, czy sprzeda bez tego papierka. W 
dodatku inny kontrowersyjny środek dla panów w pewnych kłopotach, który 
takŜe moŜe być szkodliwy (zrezygnowano ze stosowania go jako lekarstwa w 
całkiem innym schorzeniu), sprzedawany jest bez owego urzędowego papierka. 

Sytuacja z tymi środkami podobna jest wspomnianemu zaułkowi czołgających 
się nietoperzy. Działanie podejmowane w ogóle nie ma sensu, poniewaŜ nigdy 
nie zostanie zwieńczone jakimkolwiek powodzeniem i jest działaniem 
sztucznym. Oczywiście jeŜeli panom się wydaje, Ŝe sprawność ma tu znaczenie 
najwaŜniejsze, to nie do mnie naleŜy odbieranie im złudzeń. Cedowanie zaś 
odpowiedzialności na lekarza-urzędnika, co ma znaczenie w przypadku pań, nie 
zmieni Ŝadnej z sytuacji, w których się znalazły i w której środek miałby zostać 
uŜyty, a która juŜ przecieŜ została w przeszłości dokonana; zmieni za to 
zasadniczo pozycję biorcy (właściwie biorczyni) środka o tyle, iŜ przekuje ją na 
opresywność decydenta wobec kobiety. Dalej, jak w owym zaułku: jedne 
biorczynie go pokonają, inne nie, w pozostałej zaś części społeczności wyrobi 
się przekonanie, iŜ o nas zawsze musi decydować ktoś inny, a z czasem moŜe 
wyrobić nastawienie oczekiwania takiej decyzji, zamiast osobistego 
odpowiadania za własne Ŝycie i własne decyzje. 

Pisząc swoją powieść o dwudziestoleciu międzywojennym, bardzo dokładnie 
przez dwa lata czytałam prasę z tamtego okresu. Przy okazji śledziłam 
dokonania dokumentujące drogę bolszewików do zdominowania całego Ŝycia 
społecznego Rosji, a właściwie ZSRR. Zaczynało się od spraw drobnych i 
banalnych. Jedną z nich był zakaz całowania się na ulicy (rzekomo z powodów 
higienicznych). Polska prasa tamtych lat wyśmiewała się z dekretów 
komunistów, zakazujących takich czy innych głupot, noszenia jakiegoś rodzaju 
odzieŜy, fryzury itp. Jak wiemy, zaczynało się od drobiazgów, a zdominowano 
całą sferę prywatności człowieka. Po roku 1990 wydawało się, Ŝe skończyliśmy 
z tym bezpowrotnie i moŜemy odetchnąć, dostaliśmy się bowiem do pięknej 
sali, w której moŜemy podziwiać naturalnie ukształtowane kryształy. Okazuje 
się jednak, Ŝe oglądane przez nas kryształy nie są aŜ tak piękne, jak w innych 



 344

wspaniałych miejscach, a w dodatku Ŝe jesteśmy właśnie w zaułku, gdzie stojąc 
w rozkroku musimy pochylać głowę poniŜej kolan i nijak nie udaje nam się 
pójść dalej, w dodatku juŜ zastygliśmy w pozycji z której raczej nie ma wyjścia 
bez zamoczenia płaszcza. Chyba, Ŝe padniemy na kolana, ale my podobno 
chcemy z kolan tych powstawać. Tak czy siak, jesteśmy czołgającymi się 
nietoperzami, stworzeniami sprzecznymi z naturą. A przecieŜ podobno umiemy 
latać! 

Jest jeszcze inny powód, dla którego przypomniała mi się owa jaskinia 
czołgających się nietoperzy. To symbolika obecna w naszym Ŝyciu, a zwłaszcza 
w literaturze, malarstwie, fotografice i innych dziedzinach sztuki. Wraz z 
przemijaniem PRL, zanika pokolenie, przyzwyczajone do szukania „drugiego 
dna” we wszystkim. Symbole są niepotrzebne w czasie, gdy wszystko 
moŜemy powiedzieć wprost i bez osłonek. To, co miało sens dla pokoleń 
Ŝyjących bez wolności słowa, traci go obecnie, co nie oznacza jednak, Ŝe w 
przyszłości znowu nie powróci. 

Z drugiej strony, odbiorcy sztuki stali się wygodni, nie chce im się wysilać, 
szukać aluzji, odniesień do innych, nawiązań do archetypów, symboli, 
zwłaszcza tych mniej znanych. W czasie gdy wszystko jest „kultowe”, cięŜar 
zrozumienia sensu przenosi się z dzieła sztuki, na opinię o nim. Oczywiście są 
symbole źle dobrane, mało zrozumiałe, hermetyczne, ale przyczyną 
posługiwania się nimi, nie jest utrudnienie odbioru, a pominięcie wielu 
wyjaśnień, które naleŜałoby zamieścić w odnośniku. Wszyscy wiemy, co to jest 
„Matka-Polka” i czego jest symbolem. Wystarczy napisać zdanie o konkretnej 
osobie, Ŝe jest typową matką-Polką i wiadomo co. Oczywiście symbole się 
zmieniają. Kto wiedział pięćdziesiąt lat temu, kto lub co to są „moherowe 
berety”? Ten symbol nie istniał w sferze publicznej. Mimo zmiany części 
symboli, wypadania ze zbiorowej pamięci i pojawiania się nowych, myślenie 
symboliczne bynajmniej nie ginie. Weźmy chociaŜby parę aktualnych fraz: 
„katastrofa smoleńska”, „Ŝołnierze wyklęci” „pi ęćset plus”. Szkoda tylko, Ŝe 
świat symboli obecnie wzbogacają przewaŜnie urzędnicy i politycy, a więc za 
chwilę, wraz z przemijaniem politycznych formacji, przestaną być one 
zrozumiałe. W natłoku doraźności, tylko niektórzy erudyci pamiętają o 
zjawiskach symbolizowanych przez zaczerpniętych z kultury antycznej postaci 
np. Prometeusza, Odyseusza oraz olimpijskich bogów. Tu muszę podkreślić 
wielką zasługę „Taraki ” i osobistą Wojciecha Jóźwiaka, dla rozumienia świata 
symbolicznego, tego powszechnie znanego, czerpiącego z zasobów kultury, 
wymagającego jednak przypomnienia, zwłaszcza jednak tego mniej 
rozpowszechnionego. 

Wracając do symbolu „czołgających się nietoperzy” Jest to jeden z symboli 
prywatnych, ale mających wspólne korzenie z symbolami powszechnymi jak 
„walka z wiatrakami” – zaczerpniętym z dzieła o Don Kichocie, historycznym 
„przekroczeniem Rubikonu”. politycznym „umoczeniem się” i tym podobnymi. 
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Siła tych prywatnych symboli, jeśli chce je ktoś rozszyfrować, tkwi w 
odmiennych wariantach rozumienia określonego zjawiska, w moŜliwości 
zabawy tymi wariantami. chociaŜby dla ilustracji odstępstw od znanego i 
schematycznego modelu. 

Niestety, posługiwanie się symbolami wymaga wiedzy o nich i pewnego 
wyrafinowania. Uczniowie, których zmuszano kiedyś do czytania „Pana 
Tadeusza” czy „Dziadów”, dostawali spory zasób, pozwalający im na własne 
tworzenie lub poszukiwanie symboli. Tym jednak, którym obrzydzono literaturę 
w szkole, nie chce się poszukiwać tam innych rzeczy i wartości, niŜ wartka 
akcja. W ostatnich latach w ogóle ludziom chce się coraz mniej wysilać – wszak 
Ŝycie ma polegać na poszukiwaniu przyjemności, a nie rozumieniu świata. 
Jednak dla tego ostatniego niezbędne jest posługiwanie się symboliką, jeśli nie 
chcemy dokładnie odwzorowywać kaŜdego szczegółu polnej drogi przy 
opisywaniu kraju. Pewne rzeczy muszą być zasygnalizowane i symbol właśnie 
jest tym sygnałem, do czego się odwołujemy w swoim opisie, być moŜe 
kładącym nacisk na inne aspekty rzeczywistości. 

Szczególnie polecam artykuły „Taraki” o symbolach – do własnego odszukania 
po tagach. 

http://www.taraka.pl/tag.php?tag=all 

1.. Znieść recepty • autor: W. J. 2017-02-28 10:20:12 
Przy okazji uwag o Ministrze Zdrowia wprowadzającym recepty na środki 
antykoncepcyjne „po”: 

NaleŜy w ogóle znieść recepty na leki! 

2. spór o to kto płaci odszkodowanie • autor: J. P. 2017-02-28 13:18:24 
Lista leków wymagających recepty jest wynikiem kompromisu między gangiem 
farmaceutycznym a lobby medycznym. Gang wolałby sprzedawać bez recepty, 
jednak czasem odpowiada mu podzielenie się prawnymi skutkami szkodliwości 
leku z kimś innym, wówczas zgadza się na recepty. Z kolei lekarze chcą 
zarabiać na wizytach pacjentów zmuszonych do uzyskiwania kwitka.  
Rzeczywiście najlepiej byłoby znieść recepty, z tym Ŝe to wymaga zniesienia 
wszelkiej odpowiedzialności producenta, czyli grozi jego juŜ doszczętnym 
rozbestwieniem. Jednak jestem za. 

3. Chyba kaŜdy ma swoje symbole • autor: P. K. 2017-03-12 10:13:18 
które tylko on rozumie, tak samo rodziny i grupy znajomych mają swoje 
symbole. I niech tak będzie, jest to jeden z elementów identyfikacji. 
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60 
Wymienność 

czyli o psach, kotach i kokardkach 
 

Z przyjaciółmi nie boimy się wymieniać informacjami. Wiedzą o nas rzeczy, 
które ukrywamy przed innymi. To wyraz naszego zaufania do nich i wyzbycie 
się obawy, Ŝe wykorzystają je przeciw nam. TakŜe i wiara, Ŝe nasz obraz w ich 
oczach nie straci przez świadomość, Ŝe nie jesteśmy do nich we wszystkim 
podobni – w trybie Ŝycia, poglądach, obawach i ich charakterach. Co zrobić 
jednak z ludźmi, których uwaŜamy za przyjaciół, a którzy nie mówią nic o 
sobie? Zaprzestać przyjaźni czy dopytać o sprawy dotychczas nam nieznane? A 
jeśli ich doświadczenia tak bardzo są odmienne od naszych, Ŝe nie wiemy nawet 
nic z ich Ŝyciorysów? Czy moŜe zbyt wcześnie uznaliśmy ich za przyjaciół? Czy 
teŜ idąc po linii najmniejszego oporu chcemy po prostu komuś wierzyć? A moŜe 
to do nas naleŜy nieustanne przyglądanie się im i wyciąganie wniosków z 
naszych spostrzeŜeń, wybieganie naszymi myślami naprzeciwko nim? 

Nie kaŜdy chce wchodzić w mroczny świat drugiego człowieka, a jeŜeli nawet 
weń wejdzie, to formułuje wobec siebie warunki, na jakich to zrobi. Chętnie 
wszedłby w tę jego część, która nie popsuje jego humoru, pominął zaś resztę, w 
której czuje się niekomfortowo. TakŜe wieczne odgadywanie, gdy ktoś nam w 
tym nie pomaga, staje się nuŜące. Jednak nie zawsze przyznaje się do tego przed 
sobą, łatwiej bowiem obwinić drugą stronę, Ŝe Ŝyje w swoim świecie i za nic ma 
jego wraŜliwość. To jest jak przeciąganie liny — i wówczas, gdy napięcie 
przerodzi się w akcję, przyjaźń się kończy. 

Są jednak istoty tak nieszczęśliwe, Ŝe za przyjaciół uznają kaŜdego, kto choć 
w jednej sprawie ma zbieŜne z nimi zdanie. Czasem wydzwaniają, piszą do nich 
rozpaczliwe maile, gdzie emocje zaburzają moŜliwość wyartykułowania 
swojego nieszczęścia, jakby tylko oni, jedyni na całym świecie, mieli problemy i 
jakby przyjaciele istnieli wyłącznie po to, Ŝeby zajmować się ich sprawami. 
Czasem tylko zadadzą formalne, niecierpliwe pytanie:— a co u ciebie? Po to, 
Ŝeby usłyszeć: — nic specjalnego — i wrócić na swoje tory, z których w istocie 
rzeczy nawet na chwilę nie zjechali. Ja nigdy nie czuję się na siłach takiemu 
komuś opowiadać o swoich sprawach. śal mi ich, ale teŜ czuję niechęć, choć 
wychowana w innych czasach, nie przyznaję się do niej, póki ktoś nie 
przeciągnie struny. 

A co z nieprzyjaciółmi? Teoretycznie rzecz biorąc, powinno być nam 
obojętne, co o nas wiedzą, jeśli nie mają moŜliwości wykorzystania tej wiedzy 
przeciwko nam. Tego jednak nigdy nie jesteśmy pewni, Rzadko takŜe „miłujemy 
nieprzyjacioły swoje”, rzadko teŜ im wierzymy. Czy dlatego, Ŝe po prostu nie 
chcemy im wierzyć, bowiem są naszymi nieprzyjaciółmi? 
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Gdzieś pośrodku naszych problemów z prawdziwymi i nieprawdziwymi 
przyjaciółmi, lokują się przywiązania do domowych zwierząt. Niemniej 
zazwyczaj są one jaskrawym odbiciem tego, co dzieje się między ludźmi. 
Posiadamy więc je po to, aby kochać (lub odczuwać to, co za miłość uwaŜamy), 
albo absolutnie nad nimi dominować, rządzić i pokazywać im ich miejsce. 

 

Zastanawiając się nad tym, co leŜy u źródła nie zawsze sensownej miłości do 
domowych zwierzątek, trzeba sięgnąć do historii. W czasach, gdy byłam 
dzieckiem, nikt specjalnie nie kochał kotków i piesków. W zasadzie była tylko 
jedna grupa uczuciowo głęboko związana z pokojową zwierzyną – starsze, 
samotne panie, wdowy lub tzw. „stare panny”, bezdzietne, niemające kogo 
obdarzyć uczuciami, wypełniającymi ich zazwyczaj nazbyt obfitą klatkę 
piersiową. Reszta społeczeństwa, nawet posiadająca udomowione zwierzaki, 
traktowała je nie jako obiekt uczucia, a poŜyteczne stworzenia, bo przywiązują 
się do właściciela, strzegą jego i jego dobytku i nie trzeba się specjalnie nimi 
przejmować, jak rodziną: Ŝoną i dziećmi na przykład. Kochało się lub lubiło 
tylko ludzi. TakŜe pokojowych piesków i kotków było mniej, liczyło się to, Ŝe 
wymagają pewnych starań i ponoszenia kosztów. Nikt oczywiście nie słyszał o 
takich fanaberiach, jak specjalne cmentarze dla zwierząt z całą ich oprawą, 
pogrzebami, kondolencjami dla właścicieli i tak dalej. 

To były inne czasy. W pociągach, pekaesach i miejskich autobusach ludzie 
rozmawiali ze sobą, zwierzali się ze spraw rodzinnych i uczuciowych, uŜalali się 
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i skarŜyli na zły los. Jedynie nikt nie rozmawiał o polityce (szeroko rozumianej), 
bowiem nie było to bezpieczne. Tylko tę jedną kategorię zwierzeń moŜna było 
przeciw komuś wykorzystać. CóŜ mógł zaszkodzić przypadkowy rozmówca z 
pociągu, nie znający nazwiska, imienia ani adresu? Mógł być dobrym 
słuchaczem, ciekawym Ŝyciowej historii i tyle. Nie budziło większego 
zainteresowania nawiązywanie rozmów z nieznajomymi. 

Stopniowo czas ten przemijał i gdy byłam juŜ dorosłą kobietą, ten zwyczaj 
zanikał. MoŜe tylko czasem trafiał się jakiś odmieniec, epigon dawnych czasów, 
na którego patrzono z ironią i raczej wstydzono się nawiązywać z nim rozmowę, 
Ŝeby nie zarazić się śmiesznością. Skoro chce, niech opowiada sobie coś w 
próŜnię, ja tam nie będę reagować. Echem tamtych czasów było moje 
opowiadanie „Kosmitka”, o dziewczynie, która zaczęła śpiewać w pociągu. 

Zwierzę ma pewną wyŜszość nad ludźmi. Nie skomentuje twoich opowieści, 
które wygłaszasz wobec otoczenia, nie obrazi się, gdy wysłuchawszy homilii na 
dzień dzisiejszy, wepchniesz się ze swoją nieproszoną radą czy komentarzem, 
nie odpysknie, Ŝe wygłaszasz ją nie po to, Ŝeby cokolwiek miał do powiedzenia 
w tej sprawie. Masz cicho siedzieć i słuchać, bo pan/pani mówi. Jest więc 
przyjacielem idealnym. Potrafi nawet okazać zrozumienie człowiekowi, choć 
kto go tam wie, co naprawdę sobie myśli. Wasze stosunki są proste i zrozumiałe 
— ty dajesz mu jeść, on cię słucha i kocha. Jaka przewaga nad niewdzięczną 
rodziną i dziećmi, którym trzeba róŜne rzeczy tłumaczyć i przestrzegać pewnych 
standardów zachowania, a w ogóle raczej naleŜy z nimi od czasu do czasu 
rozmawiać! 

Jednak czasami, niespodziewanie moŜna się uwikłać w tę z pozoru 
bezproblemową miłość. Zwierzęta, jak i ludzie, kiedy wyczują jak daleko mogą 
się posunąć, potrafią człowieka zdominować. 

Tak jakoś mam, Ŝe i zwierzęta i dzieci traktuję jak ludzi. Nikogo z nich nie 
kocham ot tak sobie za nic, jednych lubię bardziej, innych mniej, a wszystkich 
traktuję jak równych sobie, na swój sposób rozsądnych i myślących. Jestem 
daleka od czułostkowości, nazywanej miłością do zwierząt. MoŜe więc jaśniej 
widzę to wszystko, co naprawdę nas z nimi łączy. I przyznam się, nie kaŜde 
dziecko w moich oczach jest milusińskie, nie kaŜde zwierzę pieszczoszkiem. 
Obserwując niedawno małe, prawie identyczne kotki, doskonale nauczyłam się 
odróŜniać je po zachowaniu i charakterkach; byłam teŜ świadkiem, jak powoli 
zdominowały swoją panią i wierzcie mi, to wcale nie był miły widok. 
Widziałam teŜ pełne przemocy zachowania starej kocicy, którą zdjęto z 
piedestału, jej mściwość i gwałt wobec małych. Świat w istocie się nie zmienił z 
tego powodu, Ŝe kotami zastąpiono ludzi, tylko ludzie, zniŜając się do zwierząt, 
czują się lepiej. Ale czy to, co otrzymują, jest naprawdę tym, czego pragnęli? 
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Zawsze jednak moŜna kotu zawiązać kokardkę, a pieska ubrać w kubraczek. I 
wierzyć, Ŝe ten czy inny strój mu się podoba i jest nam za niego wdzięczny, 
doceniając nasz dobry gust. 

Czasami (o zgrozo!) przychodzi mi do głowy, czy przypadkiem strojenie lalek 
przez dorosłych ludzi nie jest pozyskiwaniem sobie nowej kategorii przyjaciół, 
jeszcze bardziej milczących i jeszcze mniej kłopotliwych. 

komentarze 

1. Dziękuj ę ... • autor: Heartofnow2017-03-09 07:21:35 
Czy moŜna w takim razie zaryzykować załoŜenie, Ŝe zawsze ludzie którzy 
otaczają się zwierzętami (od razu mam ekstremalne przykłady przed oczami 
kobiet, którym podrzucane są zwierzaki a one nie mają serca się ich pozbyć i ich 
dom zamienia się w nieformalne schronisko) to ludzie unikający innych ludzi? 
W tekście odczytałem jak gdyby pogląd, Ŝe tacy ludzie „obniŜają” swój poziom 
do świata zwierząt. To „obniŜenie” mnie intryguje poniewaŜ z góry zakłada, Ŝe 
ludzie są „wyŜej”? A co jeśli tacy ludzie z powodu swej wraŜliwości nie mogąc 
odnaleźć się w świecie stosunków społecznych naturalnie przechodzą (a nie 
schodzą) do świata zwierząt? Pozdrawiam i dziękuję za podzielenie się swoimi 
przemyśleniami. 

2. Postęp w robotyce • autor: W. J. 2017-03-09 08:27:53 
Postęp w robotyce sprawi, Ŝe wkrótce będą robione i sprzedawane sztuczne 
zwierzątka zabawowe, robo-pets, równie wdzięczne i mające szeroką gamę 
zachowań jak koty, psy lub pandy (pandokształtym robopetom wróŜę wielką 
przyszłość!), a przy tym niekłopotliwe, bo nie jedzące ani nie wypróŜniające się 
oraz wyłączalne pilotem. Rychło zostaną połączone z botami do konwersacji 
(które zostaną wyprodukowane w osobnym ciągu wynalazczym), więc ze swoim 
e-zwierzęciem będzie moŜna sobie ucinać pogawędki. 

Przewiduję wielki rozwój tej gałęzi przemysłu! 

TakŜe w celach edukacyjnych i dla słusznego zajęcia dzieci i zamortyzowania 
ich wielkiej energii. 

3. ObniŜanie • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-03-09 08:30:21 
Ja pojęcie „obniŜania swego poziomu do świata zwierząt” rozumiem nieco 
inaczej, choć oczywiście nie jest to dobre określenie, nieobiektywne, stosowane 
z punktu widzenia przeciętnego człowieka; przeciwnie w swoim tekście 
wskazuję nawet na pewną wyŜszość w niektórych sprawach zwierząt nad 
ludźmi. Chodzi jednak o bariery w komunikacji. Światy zwierząt i światy 
ludzkie tylko w części zakresów pokrywają się. Zwierzęta inaczej widzą, choć 
patrzą na to samo, co my, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy egzystencjalne. Do 
części ich odczuć nie jesteśmy w stanie dotrzeć, a z moich obserwacji wynika, 
Ŝe nawet nie próbujemy. I to, paradoksalnie, pociąga wielu ludzi w kontakcie z 
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domowymi zwierzątkami — uwaŜają je za mniej skomplikowane, pozbawione 
wydziwiania i niepotrzebnych spekulacji. W istocie nigdy do końca nie 
zrozumiemy świata wewnętrznego zwierzęcia, jak ono nie zrozumie naszego, 
bowiem i ono i my opieramy się na obserwacji zewnętrznych przejawów 
zachowania, a to stanowi powaŜne ograniczenie. Weźmy za przykład ludzkie 
zamiłowanie do literatury - co moŜe o tym wiedzieć domowe zwierzę widzące 
przedmiot brany przez człowieka do ręki, ksiąŜkę lub czytnik? Zapewne więc i 
w świecie zwierzęcia istnieje coś czego my nie pojmiemy, jeśli zachowanie 
zwierzęcia nie wskaŜe nam drogi. 

4. Jeszcze o niezrozumieniu pomiędzy gatunkami ... • 
autor:Heartofnow2017-03-09 09:47:33 
To niezrozumienie, czyli Ŝe „Zwierzęta inaczej widzą, choć patrzą na to samo, 
co my, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy egzystencjalne.” jest ogólniejsze w 
moim pojęciu. Nie trzeba wychodzić poza ramy gatunku aby mieć na to liczne 
przykłady. Ludzie między sobą się nie rozumieją, mają róŜne podejście, 
rozumienie do np. literatury - są tacy, którzy wręcz nie mogą się obejść bez 
czegoś do czytania, są równieŜ i tacy, którzy nazwą to „stratą czasu”. JakŜe 
róŜnie ludzie widzą, rozumieją problemy egzystencjalne - potwierdza to wielość 
konfliktów. Twierdzę, Ŝe nie problemem jest fakt, Ŝe jesteśmy z innego gatunku 
i dlatego się nie rozumiemy, lecz z posiadania lub nie postawy chęci poznania 
jak „Ty to „ widzisz, czujesz, odbierasz. Ta chęć moŜe wystarczyć do tego Ŝeby 
zacząć postrzegać daną sytuację czy zjawisko przez pryzmat percepcji tej 
drugiej strony. PrzecieŜ z ludźmi jest tak samo, czasami wystarczy „wejść w 
buty” tej drugiej osoby aby zrozumieć jej intencje. Dla mnie przykładem 
komunikacji „pomiędzygatunkowej” jest to co robi Anna Breytenbach w swoich 
doświadczeniach ze zwierzętami - jest to mega otwierające doświadczenie 
prowadzące do postawy komunikowania się ze wszystkim ... nawet z kosmitami 
:-) 

5. Odnośnie postępu w robotyce ... • autor: Heartofnow2017-03-09 09:59:55 
Tak, na tym polu mamy do czynienia z niewiarygodnym wręcz postępem, 
zarówno samej technicznej strony jak i sztucznej inteligencji. Całe szczęście, Ŝe 
jeszcze stosuje się pojęcie „sztuczna inteligencja” i oddzielnie traktuje od 
inteligencji, poniewaŜ mam wraŜenie, Ŝe coraz częściej promuje się tu i ówdzie 
hasła „superinteligencji” czyli połączenia biologii mózgu, który uwaŜany jest 
przez oficjalny nurt naukowy za siedzibę ludzkiej inteligencji z róŜnymi 
technicznymi implantami, które mają usprawnić efektywność samej inteligencji. 
Na razie widać to w filmach s-f, ale jak często okazywało się, Ŝe to co 
widzieliśmy jakiś czas temu na ekranach jako fikcję po jakimś czasie stawało się 
faktem. Jak to mawia mój dobry znajomy „warto oglądać takie filmy poniewaŜ 
moŜe to być tuba przepowiadająca to co niedługo wydarzy się w naszej 
rzeczywistości, moŜe to być łagodna forma przygotowywania społeczeństwa do 
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„nowego””. Odnośnie zabawek dla dzieci i w ogóle wizji takiego świata - warto 
obejrzeć film Spilberga „AI” czyli „Sztuczna Inteligencja”. 

6. Upierałabym się • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-03-09 10:19:28 
Upierałabym się przy tym, Ŝe pewne doświadczenia gatunkowe są niemoŜliwe 
do przełoŜenia na nasze zrozumienie. Wróćmy do czytania ksiąŜek jako 
przykładu. Tak, niektórzy ludzie oczywiście nie rozumieją przyjemności z 
czytania, wiedzą jednak, Ŝe ksiąŜka to nie przedmiot jak kaŜdy inny, ale coś, co 
zawiera dodatkowy ukryty czynnik — treść — i Ŝe w przyjemności z czytania o 
treść tu chodzi, a nie o trzymanie przedmiotu w rękach, zwłaszcza, Ŝe 
niekoniecznie musi to być ksiąŜka. Tego wszystkiego nie zrozumie zwierzę. 
MoŜe odebrać gamę emocji człowieka czytającego ksiąŜkę, ale nie pojmie 
związku, jaki zachodzi między konkretnym tekstem, a jego czytelnikiem. 
Podobnie jest zapewne i ze zwierzętami, do pewnych ich myśli nie dotrzemy 
nigdy — doświadczalnie moŜemy się jedynie do nich przybliŜyć. Co do tzw. 
„sztucznej inteligencji” — to juŜ całkiem coś innego. To zawsze będzie nieco 
gorsza niŜ oryginał kopia człowieka — skaŜona myśleniem ludzkim, z 
ograniczeniami narzuconymi takŜe tym myśleniem (wszelkie zabezpieczenia i 
blokady umyślne i nieumyślne). 

7. Ja nie chcę się upierać ... • autor: Heartofnow2017-03-09 11:05:14 
... dąŜę tylko do przedstawienia swojego punktu widzenia aby być 
zrozumianym. Widzę tutaj pewne załoŜenie, Ŝe „pewne doświadczenia 
gatunkowe są niemoŜliwe do przełoŜenia na nasze zrozumienie” ZałoŜenia nas 
ograniczają z definicji, jeśli ktoś coś zakłada, ogranicza rzeczywistość do 
konkretnych warunków i nie bierze pod uwagę wszystkich. Jeśli zakładający jest 
otwarty na inne lub szersze warunki jego percepcja się zmienia, jest juŜ inna. 
Oczywiście, Ŝe zwierze nie moŜe przeczytać ksiąŜki, ale czy na pewno nie moŜe 
przeŜyć podobnego lub bardzo podobnego odczucia emocji, które pojawia się u 
człowieka po przeczytaniu jakiejś treści. Jeśli odłoŜyć na bok narzędzie a 
przyglądnąć się efektowi - śmiem twierdzić, Ŝe zwierzęta przeŜywają takie same 
emocje, natomiast wywołujące je stymulanty z pewnością odbiegać będą od 
siebie nawzajem. Podsumowując, jeśli doświadczeniem gatunkowym jest 
czytanie ksiąŜki - oczywistym jest, Ŝe tylko człowiek moŜe ją przeczytać i 
takiego doświadczenia zwierzę - o ile nie nauczy się samo czytać :-) lub nie 
zostanie tego nauczone - nie jest w stanie przeŜyć. Twierdzę tylko, Ŝe pomimo 
róŜnic w wyglądzie świat emocji ludzi i zwierząt nie róŜni się tak bardzo o ile w 
ogóle. 

8. Emocje • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-03-09 11:25:16 
Człowiek to nie tylko emocje, to takŜe spekulacje, rozumowanie, wiązanie 
wydarzeń i wyciąganie wniosków. Do części — jak wskazują doświadczenia — 
moŜemy dotrzeć, ale nie do wszystkich, a na pewno nie jesteśmy w stanie ująć 
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ich w całym skomplikowaniu i róŜnorodności. Zwierzęta nie dysponują naszym 
aparatem doświadczalnym (choć moŜe mają inne) i dlatego nie są w stanie 
dotrzeć do wszystkich aspektów człowieczeństwa (jak my zwierzęcości). 
Przywykliśmy sądzić, Ŝe emocje w człowieku są najistotniejsze, ale to 
nieprawda, chociaŜ ten pogląd tkwi u źródeł zachowań wielu osób, takŜe i tych 
przelewających swoje ludzkie uczucia na zwierzęta, zamiast na ludzi. Emocje 
ograniczają w pewnym sensie człowieczeństwo człowieka, wiąŜąc go ze 
światem biologii, a ignorując świat intelektu. Oczywiście proporcje zmieniają 
się na róŜnych etapach Ŝycia — w młodszych egzemplarzach tkwi więcej 
emocji, w starszych nieco więcej myślenia — na ogół rzecz biorąc — poniewaŜ 
wachlarz przeŜytych emocji moŜe być znacznie większy i doświadczalnie lepiej 
poznany. Co nie wyklucza, Ŝe osobnicze zachowania mogą być odmienne.  

9. ... cd • autor: Heartofnow2017-03-09 11:46:55 
„Człowiek to nie tylko emocje, to takŜe spekulacje, rozumowanie, wiązanie 
wydarzeń i wyciąganie wniosków. Do części - jak wskazują doświadczenia - 
moŜemy dotrzeć, ale nie do wszystkich, a na pewno nie jesteśmy w stanie ująć 
ich w całym skomplikowaniu i róŜnorodności.” - w tym miejscu pozwolę się nie 
zgodzić, a dokładnie z załoŜeniem, Ŝe do części emocji nie moŜemy dotrzeć. 
MoŜemy dotrzeć do kaŜdej emocji jaką Ŝeśmy dotychczas przeŜyli. Z drugiej 
strony nie moŜna przeŜyć emocji „na zawołanie”, na zasadzie „chcę poczuć 
emocję związaną z byciem porzuconym”. MoŜna ją przeŜyć autentycznie 
doświadczając tego właśnie doświadczenia a później moŜna bez końca wracać 
do takiego przeŜytego doświadczenia i „odpalać” związaną z tym emocję. 
Kwestia „Przywykliśmy sądzić, Ŝe emocje w człowieku są najistotniejsze ...” 
jest zrozumiała przez kontekst intensywności z jaką przeŜywamy emocje, 
przeŜywamy je całym sobą, całym swoim ciałem, kaŜdą komórką - dlatego taką 
rangę dajemy emocjom. W Ŝyciu chodzi chyba raczej o równowaŜenie emocji, 
intelektu i ... ducha. Pozdrawiam ciepło :-) 

10. Pisząc zacytowane zdanie... • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-03-09 
13:15:00 
Pisząc zacytowane zdanie miałam na myśli, iŜ nie jesteśmy w stanie dotrzeć do 
wszystkich przejawów intelektu konkretnego człowieka. Ale nie jesteśmy teŜ w 
stanie dotrzeć do wszystkich jego emocji. Po pierwsze dlatego, Ŝe nie zawsze 
umiemy je rozpoznać, po drugie, Ŝe rozpoznajemy uproszczone rodzaje emocji i 
ich proste mieszanki. Istnieje powiedzenie, Ŝe to co nienazwane, nie istnieje. 
Osobiście poświadczam, iŜ są w nas emocje, których nie jesteśmy w stanie 
nazwać i określić. Skoro nasze własne emocje bywają dla nas tajemnicą, cóŜ 
dopiero mówić o emocjach drugiego człowieka a jeszcze bardziej zwierzęcia. 
Rozpoznajemy proste: strach, gniew, miłość, lubienie, uniesienie religijne lub 
seksualne itp., ale nie rozpoznajemy tego, czego nie umiemy nazwać. 
Oczywiście są ludzie, którzy umieją wszystko nazwać, czego doświadczają, ale 
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zawdzięczają to raczej nie swojej złoŜoności czy biegłości językowej, ale 
prostocie i braku wyrafinowanych doznań. MoŜna podać tu przykład kogoś 
głodnego i konesera potraw czy win. Ja na przykład nie zrozumiem doznań i 
rodzajów smaków tegoŜ konesera, chociaŜ w sprawie uczuć (nazywanych 
ostatnio niby naukowo emocjami) mogę się wypowiadać chociaŜby z pozycji 
czytelnika ksiąŜek. Dlatego teŜ uwaŜam, Ŝe nasze uczucia i myśli są zrozumiałe 
dla innych tylko po części - i to tej najbardziej rzucającej się w oczy. Zmiana 
uŜywanych terminów na naukowe lub naukawe słuŜy upraszczaniu zjawisk, co 
nie oznacza iŜ są one tak proste, Ŝe we wszystkim rozpoznawane. 

11. Wniosek z tego taki, Ŝe ... • autor: Heartofnow2017-03-09 16:49:13 
w przypadku samorozwoju raczej warto się przyglądać swoim własnym 
odczuciom, uczuciom, emocjom, (przy czym proces poznawania trwa 
nieprzerwanie) niŜ innych. Dopiero kiedy poznamy dokładnie siebie moŜemy - 
o ile mamy taką potrzebę - poznawać innych. W odwrotnej sytuacji będzie to 
tylko karykatura poznawania innych lub tworzenie swojego własnego matrixa. 
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61 
Kasowanie siebie 
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Moja przyjaciółka oznajmiła, Ŝe kasuje swój profil na FB i zrobiła to. Ma 
jednak adres mailowy, telefon i nie jest trudno ją znaleźć w razie potrzeby. Nie 
jest teŜ samotnikiem wyizolowanym od świata, pracuje, pisze i myśli oraz 
myślami tymi dzieli się z innymi. Ze zadziwieniem, a moŜe tylko 
zaciekawieniem napisała mi: „W pracy jedna dziewoja stwierdziła, Ŝe kasując 
FB skasowałam samą siebie. Ciekawe” 

Czy skasowanie fragmentu cudzej pamięci, zewnętrznej wobec JA, jest 
jednocześnie skasowaniem siebie? Wszak JA to nie tylko pamięć, ale i zaląŜki 
moich reakcji na to, co zdarzyć się jeszcze moŜe i na zewnątrz mnie, i w moim 
wnętrzu. Jeśli nie mam Ŝadnego wnętrza, to oczywiście kasując swój profil na 
FB, przecinam (ale nie zawsze) wiele nici wiąŜących mnie z określoną 
społecznością, ale nie ze wszystkimi. Wszak nie popełniam samobójstwa, Ŝyję 
dalej i mogę nawet niczego więcej nie zmieniać. Jeśli nie mam Ŝadnego wnętrza, 
a raczej wydaje mi się, Ŝe nie mam. Ciekawe zresztą, Ŝe pisze to ktoś zawodowo 
zajmujący się pisaniem (komercyjnym). 

Umyślne odcinając się od posiadania telewizora (jak czyni to wiele osób), nie 
zrywają one bynajmniej z innymi źródłami informacji, być moŜe nawet bardziej 
rzetelnymi, choć mniej spektakularnymi, ale i to ostatnie nie jest pewne, bowiem 
w internecie moŜna obejrzeć wiele króciutkich filmików, związanych z co 
ciekawszymi wydarzeniami, międlonymi do obrzydliwości całymi dniami w 
telewizji. MoŜna teŜ być równie dobrze sterowanym, jak w oficjalnych mediach, 
tyle Ŝe przez własne preferencje i dąŜenie do wewnętrznego zadowolenia z 
siebie i swoich przekonań. Dlaczego więc zrywając z FB, rzekomo pozbawiamy 
się siebie? Nawet jeśli wskutek tego jakaś cząstka nas zostanie odcięta, nie musi 
to być usunięcie całkowite (moŜliwe są inne środki kontaktu z tymi samymi 
osobami), a zresztą na miejsce odciętej gałęzi moŜe wyrosnąć nowa, kto wie czy 
nie bardziej wartościowa. 

JeŜeli jako ludzie odczuwamy potrzebę selekcji bodźców, jakie do nas 
docierają, odcięcie się od FB jest całkiem sensownym pomysłem. Ja teŜ od 
jakiegoś czasu go rozwaŜam. Irytuje mnie coraz więcej reklam, w dodatku źle 
celowanych, choć wyraźnie we mnie (np. reklamowanie przez sklepy 
internetowe tego co juŜ kupiłam lub gdzieś oglądałam, ale zrezygnowałam z 
kupna), podczas gdy czasem jeszcze zawiesiłabym oko na czymś nowym, 
nieznanym, a nie na kilogramie mąki określonego rodzaju, który zdarzyło mi się 
kupić, bo akurat takiej wówczas potrzebowałam. Wściekają mnie owe 
fejsbukowe kwiatki, mordki, ptaszki, kotki i pieski, głupie sentencje, ta cała 
czułostkowość połączona z dziwną w tym zestawieniu agresywnością wobec 
tych, którzy nie podzielają nad nimi zachwytów. Złości mnie tak mało tekstów 
osobistych, w zamian za to upowszechnienia tekstów juŜ wielokrotnie wcześniej 
upowszechnionych.. Złoszczą mnie posty zawierające filmiki, ale nie 
uprzedzające czego będą dotyczyć – szkoda mi czasu na oglądanie kilku minut 
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czegoś, co potem okaŜe się bzdurą. Wpis mogę ocenić po kilku zdaniach, a rzut 
oka na film, nawet kilkuminutowy, zajmuje więcej czasu. 

Wściekam się, kiedy wezmę udział w jakiejś dyskusji, a dyskutanci nie 
odnoszą się do przedstawionych im argumentów, tylko powtarzają w kółko 
swoje, jak politycy w telewizji (kiedyś mówiono: katarynka), bądź ze 
wszystkiego robią temat polityczny. Nawet gdy dyskutujesz o panpsychizmie, 
zastanawiają się, jaką świadomość ma dziecko poczęte, złoŜone z czterech 
komórek i czy ta świadomość, istniejąca bądź nie, powinna mieć wpływ na 
rozwiązania prawne, dopuszczające przerywanie ciąŜy. 

Na razie jednak nie rezygnuję z FB ze względu na kilka kontaktów, których po 
prostu mi szkoda. Wiem, Ŝe ludziom tym nie zechce się korespondować z jedną 
osobą, podczas gdy na FB mają dostęp do wielu, a więc dla mnie to jedyna 
moŜliwość wiedzieć, co mają do przekazania światu. Jako osoba starsza mniej 
mam kontaktów z ludźmi młodymi, a FB jest jakąś furtką do zrozumienia 
sposobu myślenia tych, których nie znam osobiście. W większości jednak juŜ 
zaspokoiłam swój głód wiedzy w tym względzie (naoglądałam się 
czułostkowych kwiatuszków i zwierzątek) i starczy mi chyba juŜ. Wszak 
prawdziwe Ŝycie przebiega obok nas, w oderwaniu od tego, co się czyta i 
przeŜywa na forach społecznościowych. 

Tymczasem czekają na nas takie relacje z codzienności jak na 
blogu http://kresowazagroda.blogspot.com/, a gdzieś, na jakiejś działce, buduje 
się nowe szambo i dwa świerczki zostały uszkodzone, ale posadzone z 
powrotem. Czy się przyjmą? 

 

Wycięta rajska jabłoń chorowała i usychała, jakby wiedziała, Ŝe od kilkunastu 
lat to miejsce nieŜyjący juŜ gospodarz przeznaczył pod nowe szambo i 
dyskutowano jego budowę i wycięcie drzewka przez tyleŜ czasu. Czy 
nieszczęsna jabłonka wiedziała, Ŝe jej lata są juŜ policzone? Czy porost 
islandzki, który ją opanował, chciał skusić swoją rzadkością w tym miejscu i 
odwieść przyszłych wycinaczy do zmiany decyzji? MoŜe tak właśnie przejawiał 
się początek pomysłu twórców teorii panpsychizmu? Czytam ksiąŜkę „Sekretne 
Ŝycie drzew” i choć nie ma w niej niczego, o czym z grubsza nie wiedziałabym 
z innych źródeł, jest nowe spojrzenie na całość ekosystemu, w którym i my, 
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ludzie, mamy wyznaczone miejsce, moŜliwe Ŝe całkiem inne, niŜ sami sobie 
uzurpujemy. 

Jednocześnie poznaję dyskusję związaną z panpsychizmem, wywołaną 
pewnym artykułem i staram się wyrobić sobie własny pogląd na to zagadnienie. 
Zastanawiam się czy przypadkiem definicja samoświadomości nie powinna ulec 
zmianie. Do przykładowych obiektów, które moŜna podejrzewać o 
samoświadomość, moŜna teŜ chyba dodać ule i mrowiska (jako zespoły 
jednostek) i inne tego rodzaju, a nawet ludzkich uczestników zbiorowych 
demonstracji czy rozruchów. A takŜe Wszechświat. Kosmos wszak czasami (co 
widać świetnie w niektórych horoskopach) zachowuje się jak zbiorowość 
prowokująca np. do erupcji buntu, wszechobecnych pomyłek, rozkojarzenia itp. 
Ja bym zadała takie pytanie: Czy istnieje nieuświadomiona osobowość? Na 
moim parapecie leŜy dziwny kamień i ilekroć spojrzę na niego, zastanawiam się, 
czy istotnie przedmioty tzw. martwe nie mieszczą w sobie cząstki Ŝycia, jeśli nie 
własnego, to innych istot. A moŜe to tylko jego kształt, zbliŜony do pewnej góry 
z dawno obejrzanego filmu o spotkaniu z kosmitami, przywołuje takie 
sugestywne skojarzenia? 

Te wszystkie zajęcia uświadamiają mi, Ŝe główny nurt mojego Ŝycia płynie 
poza FB, rozlewa się szerzej, a korzystając z wielu rozmaitych źródeł, jest o 
wiele bardziej intensywny, choć na szczęście, nie zawsze dookreślony. Czy więc 
wypisując się z tego środowiska, jak zrobiła to moja przyjaciółka, ja 
skasowałabym samą siebie, a przynajmniej waŜną cząstkę mnie? MoŜe 
skasowałabym jakąś formę uzaleŜnienia, to wszystko. Zawsze mogę uzaleŜnić 
się od czegoś innego, przynajmniej chwilowo. Odłączyłabym się tylko od 
pewnego mojego portretu, nie koniecznie prawdziwego, który jednak 
przynajmniej w części zostanie w pamięci znajomych. KaŜdy twórca jednak 
rozstaje się ze swoim dziełem, z niektórymi zaś powinien rozstać się wcześniej, 
niŜ to istotnie zrobił, dla dobra własnego i ludzkości. 

Współcześnie panuje trend do odcinania się całkowitego, np wypisywania się 
z kościoła katolickiego. JeŜeli KK mnie mało obchodzi, nie chce mi się teŜ 
zabiegać o formalne wypisywanie, poszukiwać świadków, prowadzić 
korespondencji itp. Chyba Ŝe jestem ateistą wojującym, który z ateizmu uczynił 
coś na kształt religii. 

Wypisywanie się z jakiejś społeczności nie jest tylko wyrazem nieufności 
wobec niej, ale i wyrazem braku zaufania do innych grup, w które wrośliśmy. 
Pół biedy, jeśli ma oblicze odcinania pępowiny, gorzej jeśli jest szukaniem 
innych pępowin, zamiast własnej niezaleŜności. Tak to widzę. Współczesność 
obfituje w postawy, których wyrazem jest dziecinny nos przyciśnięty do 
wystawy: wszystko mnie pociąga, wszystko chciałbym kupić, kiedy jednak 
przyniosę to do domu, przestaje mi się podobać. Za mojej młodości mówiono o 
takich ludziach: „Wilcze oczy popie gardło, co zobaczy to by Ŝarło” Niestety, w 
kulturze niedoboru nie miałam okazji spróbować tego doświadczenia i chyba na 
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zawsze pozostanie ono dla mnie obce. Wiem jednak, Ŝe kaŜda radykalność jest 
drogą donikąd, w kaŜdym razie nie daje tego, na co się oczekiwało. 

komentarze 

1. FB • autor: P. K. 2017-03-14 19:43:27 
Konta na FB nawet nie zakładałem. 
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62 
Czy Twoje Ŝycie podąŜa w dobrym kierunku? 

 

 



 360

Przeczytałam takie naglące pytanie, jak wiele pytań podobnego rodzaju, 
stanowiące zaproszenie do udziału w jakichś kursach poprawiania swojej 
niedoskonałej osobowości, innymi słowy reklamy nakierowanej na młodych, 
niezbyt opierzonych osobników, potrzebujących diagnostyki swojej duszy i 
swoich zamierzeń. 

Osoby bardziej doświadczone zdają sobie sprawę, Ŝe o dobrym lub złym 
kierunku, w którym zmierza ich Ŝycie, moŜna orzec dopiero w późnej starości, 
kiedy juŜ nic właściwie nie moŜna poradzić na wybory chybione (ja nie uŜywam 
określeń dobry/zły, poniewaŜ  podejmując działania nie znamy ich rezultatu, a 
ten, którego się spodziewamy, moŜe daleko odbiegać od naszych, najbardziej 
nawet rozsądnych kalkulacji). 

Czytam w Gazecie Wyborczej wstępniak, przedstawiający perspektywę Ŝycia 
Polaka poza Unią Europejską. Czy coś z tych sugestii jest w stanie wzbudzić w 
młodym człowieku lęk? Raczej nie. Mój kilkunastoletni wnuk raczej nie jest w 
stanie wyobrazić sobie duszności kraju, którego granice są zamknięte, a 
paszporty i wizy dostępne po wielu staraniach, a czasem i kosztem podpisania 
jakiegoś papierka, który na starość nieoczekiwanie przynosi upokorzenie i 
niesławę. On, który z rodzicami zwiedził juŜ większość Europy, wolałby czasem 
posiedzieć w domu przy komputerze czy ksiąŜce, niŜ ustawicznie gdzieś jeździć 
w wakacje. Dla niego perspektywa oglądania piękna dzikich krajobrazów raczej 
jest udręczeniem, niŜ rozrywką i pewnie nie zrozumiałby świata bez telewizora, 
komputera, telefonu, a nawet pizzy. 

Czy człowiek załatwiający sobie paszport, bo zechciał nowiutką syrenką czy 
trabantem (na talony dla potrzebnych krajowi osób), po zgromadzeniu i 
przedpłacie równowartości rocznej pensji (nazywanej wówczas „poborami”), 
zwiedzić któryś z krajów tzw. demoludów, mógł rozpoznać dobry lub zły 
kierunek, w jakim zmierzało jego Ŝycie, wskutek podjętej decyzji? Podpisał 
jeden z kolejnych papierków, w jednym z kolejnych urzędów, nigdy nie 
traktując, jak to w tamtych czasach, takich papierków serio i od tamtej, 
niezauwaŜalnej chwili, jego Ŝycie zaczęło zmierzać w złym kierunku. 

W tamtych czasach, gdy wybory Ŝyciowe były bardzo ograniczone, łatwo 
moŜna było wpaść w jakąś dziurę, z której nie było dobrego wyjścia i nie ma go 
do dziś. Weźmy taką banalną sprawę jak leczenie. Udając się do lekarza, 
naleŜało posługiwać się dowodem osobistym, poniewaŜ tam znajdowało się 
zameldowanie, czyli poświadczenie urzędowe miejsca zamieszkania. 
Zmieniając adres, naleŜało zmienić jednocześnie dowód osobisty. JednakowoŜ, 
jeŜeli ktoś wybierał się za granicę i otrzymał paszport, musiał zdać do składnicy 
dowód osobisty, bowiem w domu nie mógł przechowywać obu tych 
dokumentów na raz. Tryb załatwiania tych i innych powiązanych dokumentów 
jak wizy, ksiąŜeczki walutowe, zaświadczenia itp. był tak długi, Ŝe czasem 
miało się paszport zamiast dowodu miesiąc i dłuŜej. Wówczas oczywiście nie 
wolno mu było chorować, a w kaŜdym razie pechowiec musiał dokonać 
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zamiany paszportu na dowód. W róŜnych przychodniach czasami udawało się 
ominąć ten wymóg, niestety nie działało to w poradniach psychiatrycznych, 
gdzie obowiązek poświadczenia adresu był priorytetem. Ludzie uwaŜali więc 
(moŜliwie Ŝe całkiem słusznie), Ŝe istnieje jakiś milicyjny rejestr osób udających 
się po poradę do psychiatry, a więc nawet zwykli lekarze przestrzegali przed 
kontaktem z nim, poniewaŜ „ta skaza zostaje w dokumentach na całe Ŝycie”. Ja 
poznałam osobiście dziewczynę, która udając się po skierowanie do psychiatry 
(zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo problem wynikł z niedoboru pewnego 
składnika w jej diecie, co skutkowało tikiem oka), wdała się w jakąś sprzeczkę 
w rejestracji, co spowodowało, Ŝe po kilku dniach odnaleziono ją w jej zakładzie 
pracy i wyprowadzono przez kilku milicjantów skutą kajdankami – jako, Ŝe jak 
twierdzono – mogła ze złości dokonać sabotaŜu.  

Sądzicie zapewne, Ŝe od tamtego momentu jej Ŝycie zaczęło zmierzać w złym 
kierunku. Jeśli tak, to bardzo się mylicie. Po niedługim pobycie w szpitalu 
psychiatrycznym, gdzie zobaczyła, co ludzie mogą wyprawiać, nabyła śmiałości 
i jako posiadająca  „wariackie papiery”, ta zahukana i zapracowana, samotna 
matka dwojga dzieci, kątem mieszkająca pod Warszawą u byłej teściowej, 
wprowadziła się do śródmiejskiego pustostanu w przekonaniu, Ŝe i tak jej nic 
nie zrobią. Wyrzucona z zakładu, gdzie za marne pieniądze pracowała na 
zmiany, po drugiej stronie ulicy znalazła lepszą pracę i lepszego niŜ poprzedni 
mąŜ męŜczyznę, a po jakimś czasie załatwiła formalności i uzyskała legalizację 
zamieszkania. Jej córki skończyły studia, a jedna z nich została znaną 
dziennikarką. 

Inny, znamienny przykład z wcześniejszego okresu, gdzie wojenne realia i 
przypadki całkowicie odmienić mogły ludzkie losy. Zawsze uczono dzieci, Ŝe 
powinny się słuchać rodziców. Pewien polski chłopiec, na polskiej wsi w latach 
pogromów na kresach, był nieposłuszny i wbrew wyraźnemu zakazowi, huśtał 
się na furtce. Kiedy we wsi pojawiło się kilku męŜczyzn i poprosiło o 
moŜliwość napicia się wody, matka zawołała chłopca, Ŝeby zaczerpnął wody ze 
studni, ale dzieciak nie posłuchał, więc musiała sama pójść z wiadrem. 
Otworzyła wówczas drzwi i zginęła wraz z męŜem i młodszym dzieckiem oraz 
starymi rodzicami. Dzieciak przeŜył, bo furtka zasłoniła go przed oczami 
morderców. A przecieŜ jego Ŝycie zmierzało w złym kierunku. 

Na koniec mój osobisty przykład. Jako dziecko zostałam zabrana przez 
Niemców w którejś z ulicznych łapanek i zakwalifikowana do germanizacji, 
byłam bowiem złocistowłosą blondyneczką, prawdziwą szirlejką[*] , jak mawiali 
moi rodzice. Uratowała mnie łapówka, wręczona przez matkę, chociaŜ zawsze 
łapownictwo było tępione głównie z moralnego powodu. Powstaje pytanie: w 
którym momencie kierunek mojego Ŝycia był zły, a w którym dobry? Wiemy, w 
którym się odmienił, ale takie odmiany przydarzały się w moim Ŝyciu nie raz i 
często z powodów zupełnie błahych. 
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Trudno wyobrazić sobie dzisiejszemu młodemu człowiekowi całą gamę 
komplikacji, jaka mogła wyniknąć z decyzji o udaniu się na przykład na 
zagraniczne wczasy lub wycieczkę, rozpoczęcia takich, a nie innych studiów, 
poznania takiej, czy innej osoby na jakiejś imprezie lub podjęcia pracy w 
pozornie zwyczajnej instytucji. A jeszcze trudniej w nieprzewidywalność 
wydarzeń, jaka mogła się pojawić w wyniku takiego zamiaru. Z pozoru wydaje 
się, Ŝe Ŝycie ma tak zorganizowane, iŜ nie ma miejsca na przypadki. Nawet 
nowo poznane osoby pochodzą ze znanych kręgów. Wydaje się więc owym 
ludziom, Ŝe i wszystko inne moŜna ocenić pod kątem dobra i zła i w razie czego 
naprawić, bowiem nasza wola przesądza o skutkach naszych zachowań. 

Nawet nie przyjdzie im do głowy jak bardzo się mylą. Ale po drodze napędzą 
komuś kasy. 

[*]   Od dziecięcej, amerykańskiej aktorki, modnej w tamtych latach, Shirley 
Temple. 

komentarze 

1. co zaleŜy od nas, a co nie • autor: J. P. 2017-03-21 20:41:28 
K.T. Toeplitz pisał kiedyś Ŝe nikt nie jest kowalem swojego losu. Jest najwyŜej 
kowalem swoich wypastowanych butów czy umytych zębów. 

2. Ja powinnam urodzić... • autor: M. P. 2017-03-23 19:35:21 
Ja powinnam urodzić się chłopcem. Moje Ŝycie od początku podąŜało złą drogą 
i ja juŜ to wiedziałam będąc dzieckiem. 

3. @Jerzy • autor: P. K. 2017-03-24 20:28:46 
Być moŜe od tych wypastowanych butów i umytych zębów zaleŜy więcej, niŜ 
nam się wydaje. 
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63 
Słowiańska duma i słowiańska gimnastyka  

czyli sklep z symbolami 
 

Moda na słowiańskość nie przemija, chociaŜ utrwalając się, schodzi 
całkowicie na psy. Bo jakŜe uznać za genialny taki utwór, podobno muzyczny, 
nad którym nie milkną zachwyty niektórych fejsbukowiczów. Słowiańska duma 
ich roznosi 

https://www.youtube.com/watch?v=crd7aSUlYQ0&t=1246s 

i nie dostrzegają, Ŝe słychać w nim, zwłaszcza w 21 minucie (jeśli ktoś dotrwał 
do tego momentu lub zaczął niewiele wcześniej oglądać klip) przepity ryk i tyle. 
MoŜe jako kobieta dostrzegam w nim jedynie prymitywne nakręcanie się, a nie 
Ŝadną dumę, moŜe zaś znaczenie słowa „duma” z biegiem lat coraz bardziej 
ogranicza się do prymitywnego poczucia górowania nad światem i agresywnego 
przydeptywania butem innych. 

Dla mnie zawsze poczucie dumy było uczuciem niejednoznacznym, ulotnym, 
wzbierającym i przemijającym w swoistym rytmie, pełnym sentymentów, 
goryczy ale i refleksji nad przemijaniem emocji. Uczuciem, na którym nigdy nie 
moŜna było polegać, bowiem jak w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=i--bB93hKKE 

kończącym się krąŜącymi nad pobojowiskiem wronami, nawet gdy duma 
dotyczyła wyłącznie prywatnego świata jednego, czy dwojga ludzi. 

Ale idźmy dalej w wycieczce po słowiańskości, moŜe w rejony bardziej 
rozrywkowe. Czytam o słowiańskiej gimnastyce na stronie 

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/category/cywilizacja-slowianska/ 

i dowiaduję się stamtąd, Ŝe Słowianie mieli oddzielne rodzaje gimnastyki dla 
męŜczyzn i dla kobiet. Niestety, nie dowiaduję się nic na temat ćwiczeń poza 
kilkoma zdaniami na okrągło, np, Ŝe był to „holistyczny system odnowy i 
odblokowywania energii oparty na słowiańskim dziedzictwie etnicznym. System 
ten w niczym nie ustępuje wschodnim praktykom, takim jak joga czy tai chi. Ale 
przez to, Ŝe ma słowiańskie korzenie jest najbliŜszy duszy i energii słowiańskich 
kobiet.” 

Gimnastyka kobiet nazywana jest słowiańską gimnastyką czarownic i sądząc 
ze zdjęć prezentowanych przez wyszukiwarki, charakteryzuje się gromadką 
młodych dziewcząt, nagich lub w haftowanych czerwoną nicią haftem 
krzyŜykowym koszulach i wiankach ze sztucznych kwiatów i kłosów, 
pląsających przy księŜycu nad jakimś bagienkiem. Wydawać się mogło, Ŝe 
zespół „Słowianki” to jest właśnie ta słowiańskość, która powinna nas urzekać. 
Pewien młody, nieśmiały, uduchowiony człowiek opowiadał mi, Ŝe w jego 
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snach pojawia się znacząca postać młodej 12-letniej Słowianki, która ma zostać 
jego Ŝoną. Tak czeka na nią przez trzydzieści parę lat swojego Ŝycia, nie bacząc 
na to, Ŝe gdyby marzenie się zrealizowało, moŜna by nazwać go pedofilem 

 

Inna wersja słowiańskiej gimnastyki kobiet pokazywała rozmaite odmiany 
czołgania się po klepisku z wymachami rąk i nóg, jako zapewne forma bardziej 
zaawansowana w słowiańskości atrakcyjnej dla męŜczyzn Słowian. Szczególnie 
atrakcyjne wydaje się ćwiczenie nr.8 na stronie 
https://treborok.wordpress.com/gimnastyka-slowianskich-czarownic-ksiazka-3/ 

choć mnie osobiście czołganie się wydaje raczej ćwiczeniem typowo wojennym, 
męskim zapewne. 
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Pod innymi względami my teŜ nie jesteśmy gorsi niŜ śydzi i Arabowie i 
musimy teŜ mieć własny, słowiański rytualny ubój świń. 

https://www.youtube.com/watch?v=1b3RstbTiuM 

Z filmu tego dowiedziałam się, Ŝe świnię przed ubojem wiąŜemy za prawą 
nogę, nigdy za lewą. Ja jako osoba leworęczna będąc świnią, wolałabym być 
wiązana jednak za lewą nogę; nie wiem czemu, ale tak jest. Z kolei naczelna 
zasada tegoŜ uboju: tu się bije, gdzie świnia się urodziła, Ŝyła i była karmiona, 
wydaje mi się całkiem sensowna, takŜe w odniesieniu do człowieka. Wolałabym 
ginąć w domu, a nie w jakimś szpitalu na przykład. Reszta, jak na przykład 
parzenie wrzątkiem lub opalanie skóry uwaŜam za dodatek o wymowie czysto 
politycznej, wiąŜący rytuał z terytorialnością słowiańskich plemion. Odnoszę 
niejakie wraŜenie, Ŝe nie chodzi tu o słowiańskość, a o ominiecie niektórych 
przepisów prawa, bowiem na końcu autor coś bredzi o badaniu mięsa przez 
weterynarza. 

MoŜe jednak wróćmy na wyŜyny. Nie spodziewałam się, Ŝe Słowianie mieli 
swoje mantry. Przeczytałam o tym na stronie która nazywa się NiezaleŜne 
forum – Cheops i aŜ chciałam zawołać: gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie 
Afryka! Dowiedziałam się stamtąd, Ŝe mantra/mudra to po prostu modra/mądra, 
a mandala, to nasza mądrala. Tak więc idąc dalej w las, wywieść moŜna by, iŜ 
modre oczy znamionują mądrość na przykład. 

WyposaŜeni w słowiańską mądrość, moŜemy odnaleźć w internecie sporo 
sklepów sprzedających gadŜety związane ze słowiańskością i ciągle powstają 
nowe. Pewna dziewczyna, planująca otworzenie takiego sklepiku, apeluje o 
informacje na temat tego co jest, a co nie jest słowiańskie, poniewaŜ nie bardzo 
się na tym zna i nie ma pojęcia, co by znalazło odbiorców. Odpowiedziano jej, 
Ŝe odzieŜ, ale nie t-shirty, kolczyki i skórzane torebki z wytłaczanymi wzorami. 
Gdy podawano szczegóły, okazało się, Ŝe ta słowiańskość nie musi być 
właściwie w pełni słowiańska, pod warunkiem, Ŝe nie będzie zawierała 
motywów łowickich, góralskich i jeszcze jakichś tam. Na szczęście pytająca 
dodała w końcu, Ŝe „generalnie sklep oscylowałby w klimatach postapo i 
turystyki ekstremalnej. Słowianie i folk byłoby uzupełnieniem do całości”. Ze 
słownika dowiedziałam się, Ŝe postapo to po prostu świat postapokaliptyczny, 
więc słowiańskość to raczej sielskość bieguna przeciwnego, jakieś preapo na 
przykład. 

I tak chyba naleŜy widzieć tę popularną odmianę słowiańskości — jako sklep, 
w którym moŜna kupić lub dostać wszystko, co się zamarzy (łącznie z ideami 
politycznymi, eksperymentami hodowlanymi i rolniczymi typu hodowanie 
ziemniaków w słomie bez brudzenia sobie rąk kopaniem ziemi, czy jej oraniem, 
słowiańskimi tatuaŜami oraz pomysłami językoznawczymi). Wspomniany sklep 
słowiański oferowałby takŜe inne domorosłe idee w pełnym wyborze. 
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Niestety, to, co najbardziej modne, po krótkim czasie staje się obciachowe, 
podobnie jak kulturowa chłopomania międzywojnia, która przeminęła, 
pozostawiając po sobie jedynie parę dzieł sztuki i literatury. Obawiam się, Ŝe 
słowiańskość i rodzimowierstwo nie zostawią dzieł tej miary, co „Wesele” 
Wyspiańskiego. 

Na koniec wyznam wam, Ŝe i ja swego czasu bardzo przejmowałam się 
słowiańskością, czego dowodem jest wiszący w moim mieszkaniu obraz Izabeli 
Ołdak, przedstawiający Słowiańską Górę Szczęścia, podarowany mi przez 
malarkę w celu dodania sił w walce z przeciwnościami losu. Ba, na górę tę 
miałyśmy kiedyś razem się wspinać. MoŜliwe Ŝe popsułam ten symbol, 
uzupełniając go zielenią pnączy i bombkami, jedną w kształcie ksiąŜki, drugą 
mającą odwzorować konkurencyjny dla słowiańskiego czarnego Słońca 
srebrzysty KsięŜyc, ale jak na górę szczęścia wydawała mi się zbyt ponura. Dziś 
sądzę, Ŝe wszelkie Wielkie Szczęśliwości i Radosne Krainy są w istocie swojej 
skazane na smutek, poniewaŜ przedstawiają to, czego osiągnąć w istocie nie 
moŜemy. Są poŜegnaniem się z marzeniami. I zapewne to czuła malarka, a 
intuicja podpowiedziała jej, Ŝe jeśli pragnie być szczęśliwą, musi rozstać się ze 
swym dziełem. 

 

komentarze 

1. Słowiańszczyzna • autor: Damroka2017-03-27 15:26:39 
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-z całym szacunkiem dla wyznawców - stała się odtrutką na Polskę. Z powodów 
oczywistych mamy dość „Polski” więc wymyślono „Słowiańszczyznę”, jako 
„Polski” zaprzeczenie. Jestem Słowianinem nie Polakiem, mówią niektórzy. 
Słowiańszczyzna to nasze Shangri-La, więc zmieści się w niej całe ludzkie 
szaleństwo i projekcje „dobra”. A Ŝe ludzie nieświadomi, ich szaleństwo- czy to 
„polskie” czy „słowiańskie” - ciągle takie samo: głupota, przemoc, dualność, 
wrogość, dąŜenie do zysku, pseudointelektualne etykietki... 

Do pop-słowiańskiej wyliczanki dodałabym jeszcze specyficzną filozofię 
(rozpłód bez głębszej refleksji) i „etykę” (praca, dbałość). Przy czym np. ksiąŜek 
Merskiego na ten temat czytać się nie da- są niestaranne pod kaŜdym względem, 
jedna z nich (zostawiłam na półce jako kuriozum) jest zbiorem nieskładnych 
zdań, pisanych na kolanie, przed korektą chyba?, z błędami wszelkimi, nawet z 
ciągłym tekstem bez wielkich liter i znaków przystankowych. Wstyd. 

Mam nadzieję, Ŝe z tej mierzwy ludzkiej głupoty, gdy moda się skończy, 
zostanie moŜe jakaś perełka, teraz wśród brudu niewidoczna... 

2. Powierzchowność • autor: Mojmira2017-04-02 08:27:38 
Powierzchowność, gdy się ekranie, zubaŜa i ośmiesza. Umniejsza do prostackie 
go poziomu coś, co moŜe mieć dla innych wyŜszy wymiar. Tak jak halloween 
moŜe być czymś plastikowym, kiczowatym, kasowym czy widowiskowym (łoł 
szkół) tak i boŜonarodzeniowość czy taka słowiańskość przedstawiona przez 
autorkę. MoŜna się skupić na innej odsłonie: innych ksiąŜkach, pieśniach 
mówiacych o kulturze czy historii Słowian jako naszych korzeni. 
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64 
Mapa marzeń cz.1 

Bliskość, porozumienie i zrozumienie czyli rozwaŜania o mapie marzeń przy krojeniu 
sałatki 

 

Przeczytałam gdzieś, Ŝe mając marzenia nieskonkretyzowane, do niczego w 
Ŝyciu nie dojdę. Mimo mojego słusznego wieku, chcę jeszcze do czegokolwiek 
dojść, poniewaŜ dochodzenie jest objawem Ŝycia, w przeciwieństwie do 
odchodzenia, które jest jego Ŝegnaniem. Zastosowałam się więc do zaleceń 
modnych psychodoradców i przystąpiłam do sporządzania swojej mapy marzeń, 
będąc w zasadzie świadoma faktu, Ŝe wielu tych marzeń to juŜ ja nie mam, a te, 
które mam, albo są zupełnie nierealne, albo wydumane, albo wyciągnięte w 
ostatniej chwili, jak królik z kapelusza. Mimo to brnę dalej w tę mapę, podobnie 
jak kiedyś ćwiczyłam w pewnej firmie burzę mózgów, dochodząc do rezultatów 
tak dziwacznych, Ŝe aŜ wartych podzielenia się nimi z publiką, bowiem chociaŜ 
nie miały nic wspólnego z konstruktywnymi wnioskami, niepokojąco zbliŜały 
się do przedsięwzięć obecnych rządów, z czego wnioskuję, Ŝe takie 
psychozabawy zawsze zmierzają w kierunku dającym się z góry przewidzieć. 

Sporządzając mapę marzeń (nazywaną czasem takŜe wyspą skarbów, kartą 
Ŝyczeń, umową z losem, tablicą celów itp. – choć cele, a marzenia, to, moim 
zdaniem zupełnie nie to samo), zapoznałam się z instrukcją zawartą na stronie 

http://koprowska-glowacka.blogspot.com/p/mapa-marzen_26.html?m=1 

stanowiącą tekst ksiąŜki, napisanej przez Annę Koprowską i postępowałam 
zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Jeśli pominąć typowe dla 
współczesnej duchowości wodolejstwo i banały w rodzaju „Człowiek to nie 
tylko ciało, człowiek to takŜe jego marzenia, a człowiek bez marzeń to człowiek 
bez przyszłości”, ksiąŜka zawiera duŜo przydatnych informacji, z których nie 
omieszkałam skorzystać. NajwaŜniejsze z nich dotyczyły struktury takiej mapy, 
która jest niezbędna, aby uporządkować swoje myślenie o celach, marzeniach, 
czy tam co jeszcze się nawinie, poniewaŜ według ogólnie panującego poglądu, 
myślenie musi być uporządkowane. Bałagan w myślach jest takim samym 
wykroczeniem, jak bałagan w szafie, czy w lodówce. Rzeczy świeŜe mieszają 
się z przeterminowanymi, czy wręcz śmierdzącymi, a nabiał z warzywami i 
mięsem, co jest oczywiście ze względów higieny niedopuszczalne. Trochę ten 
pogląd o konieczności porządkowania przypomina mi zawołanie z czasów 
słusznie minionych (ale jak widać po rozmaitych symptomach wcale nie 
minionych), — Prognoza, Program, Plan. Bez nich rzekomo postęp byłby 
nieosiągalny, a bez postępu nie moglibyśmy istnieć (podobno), czemu przeczy 
historia wielu wynalazków 

Muszę od razu uprzedzić, iŜ moja mapa marzeń nie zawiera zestawu 
autentycznych tęsknot, tylko te, które mogą zostać ujawnione publicznie, a 
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właściwie te, nad którymi rozmyślałam, nie zawsze decydując się na włączenie 
ich do prywatnego zestawu. Macie więc do czynienia z zestawem publicznym, 
ogólnodostępnym, teoretycznym, zawierającym czasem elementy prywatnie 
odrzucone. 

Wracam jednak do mojej mapy. Istnieje kilka wzorcowych struktur, które 
nadają się do zastosowania w przypadku sporządzania wykresu, kolaŜu lub 
zestawu rysunków (forma dowolna). Ja, jako Ŝe nie jestem wzrokowcem, a 
myślakiem (pisałam o myślactwie w odcinku bloga: 

http://www.taraka.pl/myslenie_a_myslactwo ), 

preferuję słowa/hasła – co nie oznacza, Ŝe nie potrzebuję struktury. 

Tak więc moŜna stosować strukturę feng shui, dzieląc obszar na 9 kwadratów 
odpowiadających sterom Ŝycia jak: 1. Kariera, droga Ŝyciowa, praca; 2. miłość, 
małŜeństwo, związki, partnerstwo; 3. rodzina, autorytety, nauczyciele, 
przełoŜeni, przeszłość itp. aŜ do 9, rozmieszczając je zgodnie z prawidłami tej 
sztuki. MoŜna zastosować strukturę 12 domów, zaczerpniętą z astrologii lub/i 
jednocześnie strukturę mandali. 

Ja do swojej mapy marzeń zastosowałam inną strukturę. Podzieliłam sfery 
zainteresowań mapy na 3 grupy/światy: Świat TU, Świat NAD i Świat POD, 
Światy te nie są identyczne z podziałem na rodzaje świadomości, znanym 
skądinąd; zawierają tylko grupy wyobraŜeń i marzeń związanych z realnością 
codzienności, sprawami wyŜszej rangi i swego rodzaju lekturą snów, których 
bym sobie Ŝyczyła, świata oglądanego w nich przynoszącego ukojenie i 
satysfakcję, ale odłączonego od rzeczywistości i w zasadzie niepotrzebnego. 
Oczywiście w centrum mapy umieściłam swoją podobiznę, co podobno jest 
nieodzowne. Widać siły wyŜsze mogą się, jak kaŜda biurokracja, pomylić, 
potrzebna jest więc legitymacja ze zdjęciem identyfikacyjnym. 

Z wytycznych fachowców wynika, Ŝe przy sporządzaniu mapy naleŜy uŜywać 
określonych kolorów, ale ja sobie to odpuściłam, działając intuicyjnie. 
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Wewnętrzna struktura tych 3 światów jest takŜe inna, niŜ powszechnie 

preferowana. Wspomniałam kiedyś —
http://www.taraka.pl/pamiec_seryjnego_zabojcy ,  

Ŝe moje myślenie układa się podobnie do sztachetek w płocie i tu takŜe ten 
schemat zastosowałam. Za wzór biorę płot mojego domu na działce (juŜ 
nieistniejący, zastąpiony nowym, ale nieco innym). Na mojej mapie płot, 
składający się z podobnych struktur, mimo róŜnych długości sztachet, nie 
hierarchicznych, a równouprawnionych, ma 2 strony – jedna pokazuje to, co 
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MOJE, druga INTERAKCJE z innymi. Są to więc jakby dwie strony sztachet – 
od strony posesji i od strony drogi. Przedstawione na zdjęciu segmenty łagodnie 
falują – z dołkiem po środku i przy podtrzymujących słupkach. Takie segmenty 
(w przeciwieństwie do najczęściej spotykanych) nie obrazują optymistycznego 
wznoszenia się, po to by i tak upadać, a właśnie falowanie. Stąd teŜ i na mojej 
mapie marzeń cele realne przeplatają się z marzeniami, czyli pragnieniami 
nierealnymi. 

 
Zacznę więc od segmentu INTERAKCJE  

Bliskość, porozumienie i zrozumienie 

czyli rozwaŜania o mapie marzeń przy krojeniu sałatki 

  

Oto bliskość ucieleśniona: 
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Zazwyczaj ona nam nie wystarcza. Mimo Ŝe w obliczu unicestwienia 

(śmierci), gdy noŜe miksera zbliŜają się nieuchronnie, moŜe zdawać się 
lekarstwem i jest najbardziej poŜądanym marzeniem, to gdyby się zastanowić, 
wiadomo, iŜ nie chodzi o konkretną osobę, o jej wnętrze, a o mój egoizm. Chcę, 
Ŝeby ktoś był ze mną, obojętnie kto. Ma mnie wspierać, to najwaŜniejsze. Seler 
czy por, rzecz drugorzędna, fenkuł nadaje się dla obu. Nie mamy zbyt wielu 
wymagań. Dobrze wychodzimy razem na zdjęciach, pokazujących stare, 
wieloletnie małŜeństwa w czasie brylantowych czy diamentowych godów. 
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Ale gdy nóŜ miksera nam nie zagraŜa, inaczej rozumiemy bliskość. To juŜ nie 

wspieranie się, ono schodzi na dalszy plan, to porozumiewanie się i 
zrozumienie. MoŜemy być jak dwa bakłaŜany, podobne pochodzeniem, 
wychowaniem i stylem, ale takie porozumienie nieuchronnie staje się nudne i 
jałowe. Jesteśmy zawsze razem, jesteśmy podobni, rozumiemy się bez słów, bo 
myślimy tak samo. Jesteśmy wygodni, wolimy nudę od niepewności, a spokój 
od ryzyka. Za plecami mamy innych, ale cóŜ nas oni obchodzą?! Są przeszkodą, 
zaburzeniem, nieporządkiem, choć czasem musimy tolerancyjnie robić dobrą 
minę do złej gry. 



 374

 
Czy zrozumiemy buraka? Nie, precz z burakami! Wprawdzie barwę mają 

zbliŜoną, ale są jakieś zabrudzone, sterane Ŝyciem, nie lśnią i zapewne inaczej 
smakują. Nie pasują do nas. Między nami mówiąc, są jedynie półproduktem do 
barszczowego zakwasu; nigdy nie będą główną potrawą. Odrzucamy tę buraczą 
moŜliwość, takŜe i dlatego, Ŝe my, bakłaŜany, nie komponujemy się dobrze z 
czosnkiem, który buraki cenią (podobnie jak czosnek niedźwiedzi). Buraki tracą 
tylko czas na szukanie czegoś, co je tylko przyćmi, a potem mają pretensje i Ŝal. 
Dlatego są burakami i nigdy nie będą równouprawnione. 
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W dodatku burakom brakuje wdzięcznej formy, jak na tej fotce ściągniętej z 

internetu 

http://www.demoty.pl/bliskosc-65078 
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Chętnie związalibyśmy się z papryką, ale tej akurat zabrakło. Obecna w słoju 
czuszka, to paprykowe wynaturzenie, nie bierzemy go pod uwagę. 
Odnotowujemy tylko dla porządku. Zamknięta w innym świecie, zbyt paląca, 
lepiej juŜ zostańmy sami, a ona niech tkwi samotnie na swojej odległej półce i 
zadaje szyku. 

 
To przegląd postaw. W róŜnych okresach mojego Ŝycia teoretycznie 

preferowałabym róŜne opcje (niezaleŜnie od realnych związków), poniewaŜ 
jednak pozostawałam tylko w jednym, nie miałam moŜliwości przećwiczyć 
kolejnych wariantów. Wydawać by się mogło, Ŝe na starość powinnam wybrać 
któryś z zestawów z fenkułem (wspierający) ewentualnie dwubakłaŜanowy jako 
najbezpieczniejszy. Niestety, Ŝaden w przedstawionych mi nie odpowiada. U 
schyłku Ŝycia, gdy podniet, energii i moŜliwości jest zbyt mało, warto by się 
przyjrzeć burakowi. Niestety, w związku z burakiem moŜna doznać zadrapań 
albo uszkodzeń, najlepiej byłoby więc trzymać się w pewnej odległości, bo 
przecieŜ na starość poczucie bezpieczeństwa i wygody jest niesłychanie waŜne. 

Tak więc zostaje oddzielna pólka z kiedyś skomponowanym bukietem, 
bynajmniej nie kwiatowym. To zioła, którymi moŜna przyprawić wszystko, 
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nadające smak byle jakiemu warzywu. Jak polec, to w dobrym stylu. Nie 
skończyć w śmietniku. Lepiej zostać przydatną dekoracją, zblakłą, ale z 
pozorami poŜyteczności. 

 
Czy to jednak nadaje się na marzenie? Zostawić wszystko jak jest? Nie dąŜyć 

do niczego, a zwłaszcza odmiany? 

MoŜe dzieje się tak, bo w poszukiwaniu bliskości chyba nie chodzi o realną 
bliskość. MoŜliwe, Ŝe wystarczy jej złudne odczucie lub wyobraŜenie. 
Przykładem moŜe tu być miłość do Boga. Ja znam ludzi, którzy odczuwali 
prawdziwą bliskość zmarłych i sama teŜ taką kiedyś odczułam. Cała literatura 
SF oscylująca wokół kontaktów z Obcymi i Ŝyciem na innych planetach jest 
jednym wielkim zakamuflowanym wołaniem o bliskość. 

Ostatnio, rozmawiając z kimś o bliskości, usłyszałam piękną historię 
odnalezienia prawdziwej bliskości z psem ze schroniska po tym, gdy zawiodły 
inne bliskości. Historię tę zilustrowano mi obrazem Beksińskiego pana i jego 
psa wtapianego w ławeczkę przez przemijanie. 
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Taką bliskość trudno uznać za złudzenie, niemniej jednak nie dla wszystkich 

taki kontakt będzie autentyczną bliskością. Dla mnie jest skrytym wołaniem o 
ten rodzaj bliskości, którego nie moŜna otrzymać od ludzkich partnerów, 
prostym, oczywistym, pozbawionym kalkulacji i Ŝądań. 

komentarze 

1. kaŜdemu wolno marzyć • autor: J. P. 2017-04-01 21:38:46 
Ponoć „marzenia przystoją tylko kobietom”, cytat z jakiegoś mędrca, którego 
nie pamiętam. Albo słowa człowieka czynu: „nie mam marzeń, mam cele i 
plany”.  

Ludzie czynu (przestępcy, politycy, biznesmeni) nie mają marzeń. Ludzie pracy 
(nauczyciele, ochroniarze, wyrobnicy z montowni) boją się mieć marzenia. 
Marzą ludzie tapczanu.  
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65 
Mapa marzeń cz.2  

czyli moje postulaty do mnie samej 
 

Segment MOJE 
To, czego pragnę choć wiem, Ŝe nie osiągnę 

i to, co jest mi dostępne i mogę zrealizować, ale chwilowo tego nie robię 
czyli moje postulaty do mnie samej 

 
Obrazek z wczorajszego spaceru: 

 
Ta babcia to nie ja. Ja z takim chodzikiem poruszam się w domu. Nie mam 

dobrej duszy, która podąŜałaby za mną z wózkiem i czekała cierpliwie, aŜ się 
wygrzebię. Na spacerze mam lepszy, szwedzki chodzik na duŜych kółkach z 
ławeczką dla odpoczynku i koszykiem na zakupy, więc jeszcze nie odczuwam 
tak bardzo braku cierpliwej córki. Wprawdzie dystans, którego przejście 
zabierało mi kiedyś 6 minut, teraz zajmuje blisko godzinę, ale jeszcze na razie 
jest w zasięgu moich moŜliwości. Właśnie wróciłam z wycieczki do nowo 
otwartego sklepu na osiedlu, piątego w moim zasięgu, do którego nie mogłam 
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wejść, nawet nie z powodu schodków, których na szczęście, nie ma, ale z 
powodu zastawienia wolnych przejść między półkami zgrzewkami z wodą i 
napojami. Wszyscy w sklepach tłumaczą się, Ŝe nie mają miejsca, dlatego nie 
widać w nich takich osób jak ja, czy matki z wózkami. W końcu jest nas mniej. 

Po drodze oglądałam nowe ławki, ustawione ostatnio przez moją spółdzielnię i 
nie mogłam, niestety, na Ŝadnej z nich odpocząć. Wszystkie były za niskie, 
wysokości mniej więcej krzesełek w przedszkolu. W takich chwilach wzdycham 
do miasteczka Weerselo w Holandii, gdzie nie było miejsca niedostępnego dla 
takich osób jak ja, (a było ich na ulicy sporo) i gdzie moŜna się było szwendać, 
przysiadając, gdy się zachciało na wystawionych na ulicę ogrodowych 
krzesełkach i nie czując się nieprzystosowanym do Ŝycia dziwadłem, tylko jedną 
z wielu liczących się osób, na które tu się czeka. 

Dlatego na pierwszym miejscu moich marzeń są nowiutkie, mało uŜywane, w 
doskonałym gatunku, choć niekoniecznie takie śliczne, jak na zdjęciu. 

http://www.biogenica.pl/wp-content/uploads/2016/02/sposoby-na-idealne-nogi-
867x410.jpg 

 
PoniewaŜ jest to marzenie z gruntu nierealne, mogę tylko popatrzeć na 

obrazki. We wspomnianej ksiąŜce na temat „mapy marzeń” sugeruje się, Ŝeby 
uŜywać symboli rozmaitych marzeń. Autorka pisze: „Obrazy w sposób 
symboliczny pokazują nasze marzenia. Dzięki temu moŜemy skoncentrować się 
na nich i umocnić przekonanie, Ŝe właśnie taki jest nasz cel. Pragnienia — 
dotąd pozostające w sferze myśli, a więc na poziomie mentalnym — teraz 
nabierają kształtu. Jesteśmy juŜ pewni, Ŝe z natłoku róŜnych myśli wybraliśmy te, 
które pragniemy zrealizować.”  Niestety, proponowany zestaw jakoś mnie 
odrzuca i wolę dosłowność. Oto on. 
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Sfera Ŝycia Przykładowe symbole 

Autorytety Wizerunki osób, które darzycie szacunkiem i uznaniem, 
anioły, symbole ich zajęć 

Bogactwo pieniądze, złota rybka, biŜuteria, srebrny talerz, samochód, 
dom, komputer, cedr, kamienie szlachetne, mleko, miód, 
wieniec, zamek 

Centrum własne zdjęcie,  osoba, do której chcielibyście być podobni, 
coś, co was symbolizuje, duŜe lustro, wachlarz,  to co 
kojarzy się z wolnością i zdrowiem 

Dom dom idealny- taki, jaki byście chcieli mieć, arka, ogród, 
otoczenie, poszczególne pomieszczenia, meble, kominek 

Droga Ŝyciowa jasne i proste drogi, woda, fontanna, klucze, dyplomy, 
puchary, kwiaty, statek, niebieski słoń 

Dzieci radosne dzieci, kołyska, pokój dziecinny, zabawki, bocian, 
bawiące się dzieci, 

Komunikacja zdjęcia rozmawiających ludzi, telefony, komputery, listy 

PodróŜe Ilustracje miejsc, do których byście chcieli pojechać, 
globusy, kompasy, mapy, zdjęcia z podróŜy, statki, stopa 

Podświadomość amulety, chmury, obłoki, gwiazdy, harfa, księŜyc, most, 
tęcza, spirala, amulety 

Praca/ Kariera zdjęcie osoby przy konkretnej pracy, nagroda, akwarium, 
berło, klucz, pszczoła 

Przyjaciele zdjęcia konkretnych osób, anioły, delfiny, zwierzęta 
domowe, ilustracje dobrze bawiących się ludzi, lustro, pies 

Rodzina zdjęcia rodziców, drzewo, kolumny, kominek z płonącym 
ogniem, herb, woda, bocian, 

Rozwój jednoroŜec, dyplomy, symbol wiedzy duchowej- moŜe to 
być kwiat lotosu, góry- szczyty do zdobycia, świeca, 
ksiąŜki, gwiazda, 

Sława/ Sukces dyplomy, nagrody, trofea, dzieła sztuki, górskie szczyty, 
strzeliste wieŜe, czerwone przedmioty, elementy sakralne, 
lampa, berło, dąb, granat/ granatowiec, gwiazda, korona, 
laur 

Twórczość/ Hobby ksiąŜki, kadr filmowy, aparat fotograficzny, znaczki, 
modele, sztalugi, farby, obrazy, rzeźby, dłuto, pędzle, 
maszyna do pisania, komputer, serwetki, instrumenty 
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muzyczne, kwiaty doniczkowe, kolorowe lampki, zdjęcia 
własnej twórczości, ogień, studnia 

Wiedza/ Nauka ksiąŜki, zeszyty, dyplomy, sowa lub lis, komputer, budynek 
szkoły, nauczyciele, cyrkiel, latarnia, oko, tarcza 

Zdrowie dąb, zdjęcie idealnego siebie, wizerunek narządu, który 
chcemy widzieć zdrowym  

Związki/ Miłość Zakochane pary, dwa gołąbki, dwa złączone serca, obrączki, 
pierścień, czerwone róŜe, delfiny, rodzinne zdjęcia, brzoza, 
ogień, pochodnia, 

Ale moŜe komuś się przyda. ChociaŜ ja bym nie odgadła, Ŝe symbolem 
związku/miłości moŜe być np. brzoza, ogień, pochodnia (tylko jeśli obejrzałam 
wcześniej znaną reklamę braveranu — chyba tak się ten lek nazywa, z płonącym 
w ognisku konarem i trzęsącą się z zimna dziewczyną). 

Kolejną sztachetą w moim płocie jest realny odpowiednik nierealnego 
poprzedniego marzenia, o którym napisałam kiedyś wiersz, ba, cały poemat, 
jedyny jaki napisałam od czasów młodzieńczych, co świadczy o moim wielkim 
poŜądaniu. 

 
ChociaŜ, Ŝeby nie iść w marzeniach zbyt daleko, napomknę o pewnym, raczej 

niedostępnym dla mnie wynalazku, na pograniczu wózka inwalidzkiego i robota 
opiekuńczego, którego działania oglądałam w internecie. 
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Trzecia sztachetka wiąŜe się z moją 

 
biblioteką. 

PoŜądam stale nowych ksiąŜek, tymczasem muszę rozstawać się ze starymi. 
Oddałam więcej niŜ połowę mojej biblioteki z powodu konieczności likwidacji 
regałów dla udroŜnienia ścieŜek w mieszkaniu, ale nieodmiennie ich Ŝałuję. Co i 
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raz przypomina mi się jakaś ksiąŜka, którą oddałam, a do której właśnie teraz 
chciałabym zajrzeć, Ŝeby coś sobie przypomnieć. Niestety, jak to bywa z 
marzeniami, rzeczywistość zawsze jest gorszego gatunku. Niewiele dzieł 
powoduje we mnie tak silne emocje, jakich doznawałam czytając znacznie 
wcześniejsze. NajwaŜniejsze zachowałam, ale stale okazuje się, Ŝe te, które 
uwaŜałam za mniej waŜne i oddałam, zasługiwałyby na ponowną uwagę. Jest to 
oczywista ilustracja spostrzeŜenia, Ŝe to co nieosiągalne, bardziej kochamy. Jako 
marzenie. taki nieosiągalny obiekt miłości jest wręcz idealny, nosi w sobie tylko 
jedną skazę: przynosi czasem smutek i zwątpienie. 

Ja tak mam, Ŝe rozmawiam z ksiąŜkami. Nie na głos oczywiście. Ominęło 
mnie na szczęście to starcze przyzwyczajenie osób mieszkających samotnie do 
głośnego mówienia, a potem mamrotania. Nie dlatego, Ŝe uwaŜam to za coś 
złego (czasem jest objawem choroby), ale dlatego, Ŝe w ten sposób mówi się na 
ogół zupełne głupstwa.: 

„— Niech no ja pomyślę, teraz muszę wziąć nóŜ i ukroić sobie chleba, nie ten, 
tamten nóŜ, on ma lepsze ostrze, ale, ale, jest brudny, muszę go umyć przedtem, 
aha czy ja czegoś nie zapomniałam, tak, tak, nie wyłoŜyłam wczoraj masła z 
lodówki i jest twarde, ajaj będę musiała czekać.” 

Co prawda w ten sposób Joyce napisał swoje wiekopomne i ponoć 
niezrozumiałe dzieło „Ulisses” jednak jego literackie mamrotanie nazwane 
„strumieniem świadomości” zapładniało wielu pisarzy po nim (ja takŜe 
próbowałam tak pisać) jednak zapewniam, większość staruszek nie ma nic do 
powiedzenia waŜnego w tej konwencji literackiej. 

Ja rozmawiam z ksiąŜkami inaczej, bez słów. Staram sobie wyobrazić i 
przetworzyć intelektualnie przeczytane treści, zastanowić się, jak by wyglądała 
inaczej prowadzona akcja, wyławiam podteksty (lub ich brak), tropię 
niekonsekwencje i ślady blokad mentalnych autora, usiłuję odczytać to, czego 
wyraźnie nie napisał, a co wynika z jego tekstów. W lot odczytuję to, co usiłuje 
nam wmówić. Jestem więc jednocześnie czytelnikiem i krytykiem, najczęściej 
na zmianę; chłonę tekst jak naiwna czternastolatka, wierząc we wszystko, co 
napisano, do momentu, kiedy coś mnie nie uderzy obuchem; potem juŜ czytam 
inaczej, a czasem ksiąŜkę w połowie lektury odrzucam na stertę do oddania. 

I dochodzę do następnej sztachetki. To ROZMOWA . Myślałam o niej 
wcześniej i jak często się zdarza, przed chwilą Ŝycie poszło w ślad za myślą. 
Wywołałam jedno z moich pragnień. Odebrałam telefon i umówiłam się na 
dzisiejsze spotkanie z kimś, kogo nie widziałam od blisko dwóch lat. Mieliśmy 
się spotkać w dniu, kiedy zabrano mnie do szpitala, więc on miał mnie w tym 
szpitalu odwiedzić kiedy poczuję się lepiej, niestety w dniu, gdy mieliśmy się 
spotkać, on trafił do szpitala (innego), a potem wrócił do swojego miasta na 
dalsze leczenie. To taki chichot losu, który mi się zdarza (prawdopodobnie – 
pocieszam się – za sprawą tranzytującego Urana). 
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Muszę więc przybliŜyć ten rodzaj rozmowy, który mam na myśli i o którym 
marzę. Na co dzień rozmawiam z wielu osobami, mam dobrych znajomych, 
mam znajomych mądrych i mam znajomych ciekawych ludzi. Wszystkim z nich 
coś zawdzięczam i z wszystkimi chętnie się spotykam, zwłaszcza, Ŝe podejmują 
trud przyjechania do mnie. Nikt z nich jednak nie jest tym, kto zna mnie od 
wielu lat i z kim mogę mówić o wszystkim bez udawania, krygowania się, 
pomijania tego czy tamtego. Są osoby, które wiele mówią o sobie, są teŜ takie, 
które o sobie nie mówią nic, ja jednak tęsknię do równowagi. Przypominają mi 
się lata studiów i te nieustające dyskusje przy kaŜdej okazji na kaŜdy temat (z 
wyjątkiem bieŜącej polityki) przy papierosie i kartkowej, marnej wódce, ze 
szczególnym naciskiem na zagadnienia oderwane od ponurego Ŝycia. Do takich 
rozmów czasem pragnę wrócić. 

 
Anna Koprowska w swojej ksiąŜce podaje daty w roku 2017, w których 

powinno się sporządzać takie mapy marzeń, aby się spełniły. Takimi terminami 
są nowie KsięŜyca, a zwłaszcza pierwszy nów w znaku Barana, przypadający na 
28 marca, a więc przedwczoraj, gdy zaczęłam sporządzać swoją mapę. Pisze 
ona, Ŝe nów taki jest „idealny, bo po wiosennym przesileniu i w znaku dającym 
siłę i rozmach”. Zaręczam, Ŝe o tym nie wiedziałam, ale tak samo wyszło. 

Moje falujące sztachetki zaczęły przechodzić od rzeczy realnych, 
namacalnych do waŜniejszych, mniej konkretnych. 
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Kolejną sztachetką po rozmowie jest WIEDZIE Ć. Tak juŜ mam, Ŝe zawsze 
chcę wiedzieć więcej i więcej i z powodu tego pragnienia nie zawsze umiem 
wiedzieć dokładniej. Przez swoje Ŝycie zawodowe koncentrowałam się na 
doskonałym opanowaniu jednego segmentu wiedzy i to opanowaniu ze 
wszystkimi szczegółami, niuansami; pamiętaniem konkretnych artykułów 
prawa, tokiem myślenia przy uzasadnieniach i umiejętności natychmiastowego 
przywołania współrzędnych danego rozwiązania. Nawet obudzona w nocy 
mogłabym podać źródła, działy i rozdziały oraz uzasadnienia — a to wszystko 
w stosownym, urzędowym języku. 

Dlatego teraz, gdy ze wszystkim jestem juŜ wolna, staram się być wzorowym 
dyletantem. Wiedzieć i pamiętać tylko to, co chcę wiedzieć, a nie zaśmiecać 
sobie głowy źródłami. Dlatego teŜ nie piszę artykułów do Taraki, tylko bloga. 
W obecnych czasach nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego, a jeszcze 
mniej wykorzystywać swoją wiedzę. Wszystkoizm to zaułek bez wyjścia, choć 
nęcący i dlatego zwłaszcza, Ŝe pozostało mi juŜ niewiele czasu, przyświecać mi 
więc musi jakiś racjonalny wybór oparty o osobiste preferencje. Wiedzy swojej 
nie będę miała okazji wykorzystać, więc pamiętanie o źródłach jest jedynie 
ograniczeniem i zawracaniem głowy (chyba, Ŝe muszę się na nie powołać). 

Kolejna sztacheta to KOMUNIKATYWNOŚĆ. To moja idee fixe. Dlatego 
zajmę się nią w oddzielnej, III części. 
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66 
Mapa marzeń cz.3 

czyli o tym co stale pragnę poprawiać 
 

Segment MOJE  c.d. 
O komunikatywności, umiejętności przekazu i wytrwałości 

czyli o tym, co stale pragnę poprawiać 
 

Trochę to dziwne, Ŝe mojemu nieskoordynowanemu myśleniu (myślactwu) 
towarzyszy potrzeba jasnego wyraŜenia tego, co pragnę przekazać, a zwłaszcza 
napisać. W dzieciństwie, kiedy brutalnie odzwyczajano mnie od leworęczności, 
zaczęłam się jąkać, co ustępowało w okresie dojrzewania, gdy zaczęłam pisać 
szkolne wypracowania. Zawsze uwaŜałam swoje wypowiedzi słowami za 
poszarpane, niejasne i nieskoordynowane, poniewaŜ najczęściej moje otoczenie 
nie rozumiało, o co mi chodzi. Starałam się więc w tym, co piszę, być dokładną, 
klarowną, gładką. Zawsze czytałam swoje szkolne prace na głos, Ŝeby tekst miał 
swoistą melodię i dobrze brzmiał. Im byłam starsza, tym bardziej popadałam w 
obsesję wyraŜania dokładnie tego, co chcę powiedzieć, ni mniej ni więcej. Na 
szczęście na starość trochę sobie odpuszczam. Łagodnieję wobec świata, nie 
jestem juŜ taka zasadnicza w przestrzeganiu form. 

Na róŜnych etapach Ŝycia moja komunikatywność zmieniała się, ewoluowała. 
Od strumienia świadomości przechodziłam do dygresji od dygresji i literackich 
form szkatułkowych, właściwych niepoprawnym gawędziarzom, porzucając je 
stopniowo dla nowych odkryć. Niestety, nigdy nie szło mi dobrze pisanie 
Hemingwayem, który to męski styl na wiele lat zdominował światową i polską 
literaturę, stając się kanonem, do którego przykrawano wszelkie debiuty. W pop 
literaturze oznaczało to konieczność operowania krótkimi zdaniami, brak 
opisów i roztrząsań. To, Ŝe w bohaterze wrzało piekło, dawało się rozpoznawać 
po akcji, gdy na przykład wyciągał broń i zaczynał strzelać. Moda ta umacniała 
się pod wpływem sztuki filmowej, gdy oszczędność mimiki i gestów zaczęła 
być standardem, odróŜniającym dzieła współczesne od epoki przeddźwiękowej. 

Tu, wydaje się, leŜała przyczyna moich trudności w porozumiewaniu się z 
innymi. Ja chciałam oddawać komplikacje świata, który widziałam, inni 
pragnęli widzieć uproszczoną czarną kreskę na białym tle. śadne cyzelowanie 
tekstu nie pomogłoby mi w komunikatywności, o czym jednak nie wiedziałam. 
W dąŜeniu do tego, aby być rozumianą, próbowałam zmienić i udoskonalić 
siebie (tu zbiegają się segmentu marzeń omówione w części INTERAKCJE) 
zwłaszcza poprzez doskonalenie swojego STYLU. Mam na myśli nie tylko 
pisanie, ale całokształt siebie: spokojnej, opanowanej, rozsądnej, kompetentnej. 

To wiąŜe się z moim marzeniem: być komunikatywną bez Ŝadnego wysiłku, 
być rozumianą i móc podejmować dyskusje bez zastanawiania się nad ich 
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formą. Choć oczywiście nie satysfakcjonują mnie odpowiedzi w rodzaju „masz 
rację k....a coś nie tak”. 

I tak dochodzę do ostatniego szczebelka mojego płotu segmentu ŚWIAT  TU: 
WYTRWAŁO ŚĆ. Nie jestem wytrwała, nie umiem i nie umiałam pozostawać 
bez ruchu dłuŜej niŜ pół godziny. Podziwiam ludzi, którzy godzinę lub dłuŜej 
usiłują odnaleźć program posługując się popsutym pilotem do popsutego 
telewizora, przy czym czas oglądania odnalezionego kanału stanowi jedną 
dziesiątą czasu poszukiwań. Wytrwałości nie potrafiłam w sobie wyrobić, 
chociaŜ jest dla mnie bardzo istotną cechą i bardzo ją cenię. W moich 
marzeniach jestem wytrwała bez Ŝadnego wysiłku, po prostu tak mam. 

Kiedy poszukuję symbolu dla wyraŜenia wytrwałości, pierwszym, który 
nasuwa się na moją myśl, jest Syzyf, potem galernik, potem górnik i po chwili 
łapię się na tym, Ŝe oni wszyscy byli wytrwali nie z własnej woli, ale pod 
przymusem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tru6PJHMjnI 

Miałam kiedyś taki plakat nawiązujący do Syzyfa i wytrwałości, tylko á 
rebours. Przedstawione tu Ŝuki gnojowe bez wątpienia działają bez przymusu. 
Czy idea, która im przyświeca w ich uporze, powstała z wrodzonych cech, 
nabytych przekonań, czy moŜe z Ŝyciowych doświadczeń, gdy trzymanie się 
podjętego zobowiązania wydawało jedyną słuszną drogą i dawało nadzieję? Nie 
wiem. Fakt, Ŝe posłuŜyły za symbol inteligentnego plakatu, wskazuje na wiele 
sił sprawczych — takŜe po stronie ładunku. Wszak on teŜ nie był bezwolny. 
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Segment ŚWIAT POD 
Ma jeden odcinek płotu, wewnętrzny, z jednym zawołaniem :CHCĘ. 

Dlaczego tak nazwałam ten świat? Trochę ma to związek z podświadomością, 
ale nie do końca. Wiedząc o nierealności wielu marzeń, umieszczam je w 
zakątku ze snami, poniewaŜ dotyczą snów. Nie są to sny świadome, ale jednak 
zawierają elementy moich gorących pragnień i ze snów takich budzę się 
usatysfakcjonowana. Lubię ciekawe sny z fabułą i zawikłaniami, 
niespodziewanymi wydarzeniami (miłymi), tzw. „smaczkami” czyli czymś 
oryginalnym i niespotykanym, a takŜe elementami wymagającymi 
zastanowienia się i rozwikłania zagadki. Uwielbiam bieganie we śnie – 
zwłaszcza pod górę. Znam przebieg ścieŜki mojego biegu do najdrobniejszego 
kwiatka, pasu trawy czy kałuŜy. Pamiętam róŜne płoty, które mijam. Biegnę 
zawsze w tym samym, letnim krajobrazie, słonecznym, zacienionym od drzew i 
wilgotnym po świeŜym deszczu. Niestety te cudowne sny kończą się, gdy 
dobiegam na wzgórze. Krajobraz, który stamtąd oglądam, jest piaszczysty, 
pustynny, a w dali majaczy nieznane mi miasto. Jeśli we śnie nie obudzę się i 
idę dalej, wkrótce błądzę w tym mieście i nie mogę trafić z powrotem, a piękny 
sen zmienia się w koszmar. Czasami, gdy budzę się z takiego snu, odkrywam, Ŝe 
obrzydliwie klnę na głos. 

Nie zawsze moje sny są przyjemne, ale mimo to lubię, kiedy toczy się 
wartka akcja. Wewnątrz takiego snu czuję się jak aktorka w horrorze, 
pamiętająca o swojej roli, świadoma wymagań scenariusza, podporządkowująca 
się mu, ale jednocześnie rozwaŜająca inne warianty w taki sposób, jakby ode 
mnie zaleŜało, jak dalej akcja się potoczy. A potoczyć ma się tak, Ŝeby było 
ciekawie, a nie Ŝeby było miło — co czasem się zdarza. UwaŜam, Ŝe są to sny 
na wpół świadome. 

Tym, co najbardziej pociąga mnie w moich snach i odróŜnia sny miłe od 
niemiłych, jest sprawczość. NiezaleŜnie od karkołomnych doświadczeń, 
skrajnych zagroŜeń, wszystko jest w porządku, jeśli to ja panuję nad 
wydarzeniami i mam siłę je modyfikować. Kocham sny, w których mogę 
przejawić swoją wolę. 

Ostatnie miejsce w moich snach i marzeniach o nich, choć nie najmniej waŜne 
zajmują nowe pomysły. Związane są najczęściej z tym, co piszę i nie zawsze 
mogą zostać wykorzystane. Stanowią jednak pewien bank, do którego sięgam, 
gdy nie mam przed sobą jasnych rozwiązań pewnych kwestii. Ten rodzaj snów, 
to sny poŜyteczne i lubię, gdy bank pęcznieje, jak portmonetka po wizycie w 
bankomacie. 

W ten sposób dochodzę do ostatniego segmentu: 

ŚWIAT NAD 
On scala moją mapę, nadaje jej głębszy i bardziej uniwersalny wymiar. 
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NajwaŜniejszym wskazaniem na moje przeznaczenie jest wypowiedziane w 
pewnym śnie niejednoznaczne zdanie mojej zmarłej ciotki, nauczycielki 
licealnej, Ŝe powołana jestem do wyjaśniania róŜnicy między słowem, a 
wyrazem. Pisałam o tym w 71 odcinku Babci Ezoterycznej „Inne sny, złudzenia 
i inne duchy cz. 3” sprzed 4 lat http://www.taraka.pl/inne_sny_zludzenia_3 

usiłując zrozumieć, o co dokładnie chodzi w tych wskazówkach. 

Nie wydaje mi się jednak, Ŝebym dobrze wypełniała swoją rolę. 
NajwaŜniejszą przeszkodą do wypełniania kaŜdej, jaką by mi z góry nie 
przeznaczono, są moje pragnienia. One zaburzają klarowność rozumienia 
czegokolwiek, kierują wysiłek w nieoczekiwane strony, prowadzą do 
kolizyjnego kursu z przeznaczeniem (jeŜeli takie istotnie jest). Nie da się ich 
całkowicie wyrugować, moŜna czasem przekierować na inne obiekty (np. 
czynili to święci), moŜna chyba (a przynajmniej powinno) się je zmniejszyć. 
Niespełnione pragnienia bolą i uwierają, spełnione niosą gorycz. Ich 
zmniejszenie wydaje się rozsądnym przedsięwzięciem. 

Ukoronowaniem sensownego sterowania własną osobą wydaje się pogodzenie 
z tym, czego nie moŜna zmienić. Jednocześnie jest to drwiną z mapy marzeń, 
przekreśleniem jej sensu; czyni z niej zabawę głupawego dziecka. Zapewne nią 
jest, chociaŜby z tego powodu, Ŝe porządkuje coś, co w moim najgłębszym 
przekonaniu powinno zostać nieuporządkowane. Gdybym umiała i chciała się 
modlić, moja modlitwa brzmiałaby: 

Ty, który jesteś, jeŜeli jesteś, daj mi myśli bujaj ące swobodnie i nie kaŜ mi 
myśleć rozsądnie, poniewaŜ rozsądek zabija wszystko, co mogłoby być 
Tobą, gdybyś był, oczywiście. 

komentarze 

1. Ostatnie zdanie jest bardzo niebezpieczne • autor: P. K. 2017-04-09 
09:36:02 

To właśnie tego typu myślenie pchało nas do powstań narodowych, które 
wiadomo, jak się kończyły. I niejednego juŜ popchnęły do ruiny. Rozsądek jest 
znacznie mniej niebezpieczny, niŜ jego porzucenie. 

2. Zapewne • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-04-09 09:58:38 
Zapewne masz rację. choć Twoje przewidywania idą w jedną, aktualną stronę, 
waŜką politycznie. Jednak będę upierać się, Ŝe w marzeniach nie powinniśmy 
kierować się rozsądkiem (co innego w działaniach). CóŜ to byłyby za marzenia, 
gdyby szły w jedynie słusznym kierunku? Nie mogłaby podobać nam się cudza 
Ŝona, nie moglibyśmy wyobraŜać sobie siebie na cudzym miejscu i tak dalej. To 
nie byłyby marzenia, a plany. Nieudane powstania narodowe nie wynikały z 
błędnych marzeń, a z błędnego rozeznania w sytuacji, nie uwzględnienia 
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wszystkich wchodzących w grę czynników i niezdarnego planowania, 
oczywiście teŜ. 

Rozsądek nie ogranicza • autor: P. K. 2017-04-09 17:58:11 
To jest właśnie podstawowy błąd, Ŝe rozsądek ogranicza. Jest odwrotnie. On 
wskazuje drogę, o ile tylko jest właściwie pojmowany. I wcale nie oznacza 
jedynego słusznego kierunku. Cudza Ŝona lepiej, Ŝeby nam się nie podobała, bo 
kaŜde marzenie niesie w sobie zaląŜek spełnienia, a pewnych rzeczy lepiej nie 
robić. Na cudzym miejscu moŜemy sobie się wyobrazić, nie ma w tym nic złego 
jeśli tylko nie odciąga nas od realnych działań. Powstania wynikały z marzeń, 
które właśnie nie uwzględniały rozsądku, to nie tyle było błędne rozeznanie 
sytuacji, co niedopuszczanie do siebie rozeznania prawidłowego. Sprawa 
marzeń i rozsądku jest warta co najmniej osobnego artykułu. I jedno, i drugie 
powinno mieć swoje miejsce, Ŝadnego nie wolno deprecjonować. 
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67 
SłuŜew Nad Dolinką safari  

czyli osiedle widziane z chodzików i inwalidzkich wózków 
 

Ciepłe dni wiosny przywołały na osiedlowe uliczki wszystkich tych, którzy 
całą zimę nie wychodzili z domu, trzymali zapas bułek w zamraŜarkach, a nawet 
wyrzucanie śmieci, na co dzień przechowywanych na balkonie, powierzali 
odwiedzającym. Przyglądam się im dokładnie, liczę w myślach, rejestruję tych, 
których juŜ nie ma. Niektórzy pozwalają mi się sfotografować na pamiątkę. 
Pierwsza z nich to pani Halina.  

 

 

 

Wg jej własnych słów — łączniczka z Powstania Warszawskiego, blisko 
dziewięćdziesięcioletnia, zna 7 języków, pracowała w handlu zagranicznym, 7 
lat w Maroku. Zna całą Europę. Do niedawna chodziła jeszcze o kulach, teraz po 
zawale i przewróceniu się, juŜ nie porusza się bez balkonika. Nie chce juŜ 
podróŜować, świat współczesny przestał ją fascynować, za to duŜo czyta, 
ostatnio ksiąŜki po francusku, przypominając sobie w ten sposób język. Teraz 
odpoczywa przed sklepem (fryzjer, pedicure i przychodnia oraz apteka są dla 
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nas niedostępne z powodu stromych schodków). Nie ufa ludziom – Ŝeby 
dostarczyć jej zrobioną i wydrukowaną przed chwilą fotografię, muszę wręczyć 
ją dozorcy, który wie gdzie mieszka. Mnie nie zaufała, choć mieszkamy w 
jednym bloku i często rozmawiamy, znam teŜ jej stan zdrowia i z grubsza 
Ŝyciorys. Tego nie ukrywa. 

Obie postanowiłyśmy odwiedzić nasz najbliŜszy sklep delikatesy „Blask” ale 
nie dostałyśmy się do pólek, udało nam się zaledwie zbliŜyć do kasy. Kupiłyśmy 
tylko to, co widać było z daleka i miłe panie skłonne były nam przynieść. 
Wszystko zastawione towarami, przejścia między regałami, lodówka, kaŜdy 
kącik. W tym sklepie chociaŜ sprzedawczynie na ogół są miłe, ale i tak czujemy 
się jak zawalidrogi. Przeszkadzamy, zwłaszcza młodzieŜy z pobliskiej szkoły, 
kupującej napoje, a idąc do śmietnika takŜe młodzieŜy, która znalazła tu kącik 
do ukradkowego palenia papierosów i picia piwa.  

Parę dni temu miałyśmy – my, niepełnosprawni – prawdziwą zabawę. Przed 
kasą w sklepie zgromadziły się: dwie panie z balkonikami (jedną byłam ja), 
jedna pani z dzieckiem w wózku (na szczęście chwilowo dziwnie spokojnym) 
jeden pan o kulach z opiekunką, tudzieŜ młoda dziewczyna w wypasionym 
wózku inwalidzkim, z elektrycznym napędem i zablokowałyśmy cały sklep. Tak 
się jakoś stało, Ŝe korek było trudno rozładować; na przeszkodzie stały zgrzewki 
butelek, którymi zastawiono sklep. Te osoby, którym przyniesiono zakupy i 
zapłaciły za nie, nie miały jak się wycofać. W końcu ustąpiła najmłodsza z nas, 
mama z dzieckiem, które zaczęło wrzeszczeć i szarpać się z nią, bo nie kupiła 
mu jakiejś ksiąŜeczki, którą dziecko chciało. Ona teŜ była najbardziej z nas 
zestresowana. Miała chyba zamiar dziecku ją kupić, ale nie miała czasu jej 
obejrzeć i zastanowić się, a dziecko musiała uspokoić, choć ono nie było 
niczemu winne.  

Następną z kolei była młoda pani w wypasionym wózku, bowiem miała nad 
nami przewagę w postaci napędu, ale jak to młodzi, była zła i nie nastrojona 
filozoficznie do świata. O ile się orientuję, nie kupiła wszystkiego, co chciała, 
bowiem miała juŜ dość. Ostatnia byłam ja. Podano mi mleko (juŜ 
przeterminowane w dniu zakupu) oraz dwie nie pierwszej świeŜości kajzerki, 
które zdołałam złapać po drodze, o reszcie juŜ zapomniałam. Mam – 
poinformowana przez kierowniczkę sklepu – moŜliwość zrealizowania zakupów 
i przyniesienia ich przez sprzedawczynię do domu, ale nie korzystam z tego tak 
długo, jak mogę jeszcze z domu wychodzić. W ogóle perspektywa wychodzenia 
z domu, która w młodości wydawała ni się bardzo uciąŜliwa, gdy wolałoby się 
poleŜeć na kanapie z ksiąŜką, zamiast iść do szkoły lub pracy, teraz, o ironio 
losu, wydaje się pociągająca, jeśli tylko okoliczności pozwalają. 

Na osiedlu mamy dwie Biedronki, ale obie są na przeciwnych końcach 
osiedla, teraz rozdzielonych dwupasmową jezdnią, a Ŝeby ją pokonać, trzeba 
dojść do poprzecznych ulic, ze światłami, bardzo daleko połoŜonych. W 
dodatku światła dla pieszych palą się tam za krótko, a samochody są bardzo 
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rozpędzone, podobnie jak rowery na równoległej, prostej ścieŜce rowerowej. 
Biedronki są więc poza naszym zasięgiem, chociaŜ, jak głoszą wieści, rok temu 
nie zastawiano tam butelkami alejek między półkami, ale kto wie, moŜe uległo 
to zmianie przed świętami 

Oto inna pani takŜe znana mi z widzenia. Chodziłyśmy jeszcze niedawno do 
warzywniaka, ta pani i ja, o 2 kulach. Ja nosiłam plecak, ona jedną lub 2 
reklamówki, albo wózek, który ciągnęła za sobą razem z kulą. Nie mogę nawet 
sobie wyobrazić, jak trudno jest unosić rękę obciąŜoną kulą i zakupami w 
wózku. Ja w kaŜdym razie tak nie potrafiłam. Usiłowałam przekonać ją do 
plecaka, ale nic nie dało. Dziś nie chodzę juŜ do warzywniaka z powodu 3 
schodków. Pani takŜe naleŜy do nieufnych i niechętnie rozmawia. Teraz zakupy 
pomagają jej odwieźć w wózku zakupowym panie ze sklepu, co widzę czasem 
przez okno. Niedawno spotkałam ją na spacerze. W moim zasięgu jest taki 
spacer, z którego o własnych siłach jestem w stanie wrócić, a odległość ta z 
kaŜdym dniem się skraca. 

 

Robiąc to zdjęcie wracałam z wycieczki do nowo otwartego sklepu w dawnym 
kiosku, piątego w moim zasięgu, do którego nie mogłam wejść, nawet nie z 
powodu schodków, których na szczęście, nie ma, ale z powodu zastawienia 
wolnych przejść między półkami zgrzewkami z wodą i napojami. Wszyscy w 



 395

tych sklepikach zwanych „budami” tłumaczą się, Ŝe nie mają miejsca i nie 
wszyscy są przyjaźnie nastawieni, jak w delikatesach Blask. 

Na moim osiedlu ostatnio wybudowano wielopoziomowy parking, ale nie 
wpłynęło to w widoczny sposób na zmniejszenie liczby samochodów na 
osiedlowych uliczkach. Pewnie taniej jest parkować, gdzie się da. W budynku 
mieści się teŜ siedziba spółdzielni mieszkaniowej, wieczorami bijąca po oczach 
wściekle zielonym neonem, ostatnio litościwie wygaszanym po 23-ej. Dzięki 
troskliwie przesadzanym drzewom przed rozpoczęciem budowy (o czym 
pisałam w „Prababci”) i faktowi, Ŝe z moich okien widzę jedynie 1/3 gmachu, 
widok z mojego okna nie jest tak przytłaczający, jakim mógłby być, gdyby 
udało się zawrzeć go w jednym kadrze. 
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Po drodze oglądałam nowe ławki, ustawione ostatnio przez moją spółdzielnię i 
ucieszyłam się, Ŝe są (podobnie jak z barierek ograniczających parkowanie na 
chodnikach którymi się poruszamy – niestety, tylko niektórych) ale nie mogłam, 
niestety, na Ŝadnej z nich odpocząć. Wszystkie były za niskie, wysokości mniej 
więcej krzesełek w przedszkolu, Ŝe Ŝadna z niepełnosprawnych osób nie 
mogłaby się z niej podnieść. Na szczęście ja i pani Halina wozimy ze sobą 
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własne ławeczki. Pani Haliny jest lepsza, szersza i niŜej połoŜona, moja trochę 
węŜsza i za wysoka. Nie da się jej obniŜyć z powodu wysokich kół mojego 
wózka, jednak to lepiej, bo mój wózek jest „bardziej” terenowy niŜ pani Haliny, 
z mniejszymi kółkami. Większymi kółkami lepiej zjechać z krawęŜnika, co 
często jest potrzebne, bowiem zwłaszcza przed sklepem i apteką, na zjeździe dla 
wózków i pasach przejścia dla pieszych, parkują samochody (ja tylko na chwilę, 
po coca colę – tłumaczą się młodzi bogowie i boginie). MoŜliwe, Ŝe Ŝółty kolor 
zjazdu jakoś działa na kierowców, jak czerwona płachta na byka, zachęcając do 
pokazania kto tu rządzi. 

W maju szykuję się na daleką wyprawę statkiem wzdłuŜ fiordów Norwegii i w 
związku z tym wypoŜyczyłam wózek inwalidzki, do pchania przez osoby 
bliskie, poniewaŜ nie dałabym juŜ rady dłuŜej spacerować, a chcę skorzystać z 
dostępnych wycieczek. W przedświąteczne popołudnie odwiedziła mnie synowa 
dla przetestowania tego środka lokomocji i ustalenia czy nie trzeba w nim 
czegoś naprawić. Wybrałyśmy się najpierw do odległej ode mnie ze 300 m 
apteki. Obie miałyśmy prawdziwą szkołę przetrwania, porównywalną z 
afrykańskim safari. Moja synowa stale jeździ samochodem, ja jednak nie jestem 
przyzwyczajona do manewrowania nieosłoniętym niczym ciałem (w dodatku 
bez wpływu na kierowanie nim) wśród samochodów. Pół biedy, gdy jechałyśmy 
po chodniku ograniczonym słupkami, tam mieściłyśmy się z niewielkim trudem. 
Tak jednak mogłyśmy poruszać się zaledwie chwilkę, bowiem słupki skończyły 
się albo zostały przewrócone i musiałyśmy zjechać na jezdnię. Tam prawdziwy 
horror. W poszukiwaniu miejsca do zaparkowania, samochody bez ładu i składu 
manewrują między szkołą, przychodnią i apteką po jednej stronie, a murem 
cmentarza po drugiej. W to rojowisko dostałyśmy się i my i nawet, gdy  chodnik 
byłby juŜ dostępny, z powodu słupków nie mogłyśmy nań wjechać, bo zjazd był 
zastawiony. Prawie jak safari – tyle Ŝe z pozycji zwierzyny. Jakoś Ŝywe i całe 
dojechałyśmy jednak do naszego celu – apteki. Tam przywitały nas schody i 
nieczynna winda. 
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Oczywiście to nie Ŝadna chwilowa awaria, bowiem winda nie jest czynna od 
jesieni ubiegłego roku, gdy wchodziłam jeszcze po schodach o kulach. 

Na dzwonek pojawiła się wprawdzie pani, ale ja nie mogłam wejść do apteki 
ani do przychodni, musiałam wyręczyć się synową. 

Wracając podjechałyśmy pod sklep, ale nie próbowałyśmy wjechać do środka, 
bowiem widok nie zachęcał do próby sforsowania. Przed paletą z piwem dałoby 
się jeszcze zakręcić do kasy, ale zgrzewka wody juŜ to nie umoŜliwia. Widać 
sklep nauczony doświadczeniem z zatorami powodowanymi przez 
niepełnosprawnych, ustawił samotną, dyskretnie zniechęcającą do wjazdu 
zgrzewkę. Nie wjedziesz, nie będziemy musiały biegać po sklepie i wyszukiwać 
dla ciebie zakupów. 
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Na koniec miła niespodzianka. Musiałam zgłosić się do lekarza pierwszego 
kontaktu od blisko roku i juŜ nie mogłam odkładać tej wizyty. Zadzwoniłam 
więc do przychodni, pytając co mam zrobić, skoro nie dam rady wejść po 
schodach, a winda nieczynna. I tu dowiedziałam się, Ŝe dojechawszy do końca 
ulicy, mogę wejść poprzez zakład rehabilitacyjny, bowiem zbudowano i otwarto 
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tu właśnie nową windę. Ucieszyłam się, ale zdziwiło mnie, Ŝe nikt nie umieścił 
tej informacji na windzie przy aptece. Wszak apteka, szkoła, przychodnia i 
zakład rehabilitacji mają wewnętrzne połączenie jednym korytarzem! Kolejny 
dowód na to, Ŝe lepiej jest utrudniać dostęp i w ten sposób zniechęcać do 
odwiedzin roszczeniowo nastawione peerelowskie złogi. 

W wyznaczony dzień wybrałam się do lekarza i gdy doczłapałam do nowej 
windy zastałam napis wzywający mnie do 1) naciśnięcia 1 raz przycisku 
informującego personel przychodni i 2) naciśnięcia przycisku windy. 
Zasugerowana instrukcją z poprzedniej, identycznej windy, oczekiwałam, Ŝe 
personel będzie mnie wiózł i czekałam cierpliwie na deszczu i nie doczekałam 
się. Po którymś kolejnym dzwonku wybiegła na schody młoda osoba i zbeształa 
mnie nie przyjmując do wiadomości moich tłumaczeń, Ŝe instrukcja jest 
niejednoznaczna, poniewaŜ ona sama osobiście ją układała. Zapytana, dlaczego 
w takim razie naleŜy zawiadamiać personel o swoim zamiarze wejścia do windy 
odrzekła, Ŝe ona musi wiedzieć i koniec. Nie miałam juŜ śmiałości spytać, 
dlaczego na popsutej windzie nie umieszczono informacji o drugiej, sprawnej. 
Poczułam się wystarczająco stara i głupia, nie rozumiejąca jasnych instrukcji i 
nie miałam ochoty przedłuŜać swojego psychicznego dyskomfortu. 

Na odmianę losu pan doktor okazał się bardzo miłym i kompetentnym, 
wystawił mi skierowanie na pobrania krwi i w dodatku, polecenie do wizyty 
pielęgniarki w domu oraz zapisał wszystkie potrzebne leki. Jeszcze tylko wizyta 
w aptece, gdzie miła farmaceutka sama pobiegła do pana doktora po 
sprostowanie błędu na recepcie i mogłam wrócić do domu rzędem długich 
korytarzy, windą, chodnikiem i jezdnią (chodnikiem zablokowanym 
samochodami rodziców przyjeŜdŜających po dzieci do szkoły poruszanie się jest 
niemoŜliwe w niektórych porach dnia). 

Przyszedł czas na wytłumaczenie się, dlaczego zawracam głowę czytelnikom 
taką szczegółową i nudną zapewne dla większości z nich historią wojaŜy po 
bliskiej okolicy zwyczajnego osiedla i skąd ten tytuł nawiązujący do 
afrykańskich polowań. 

Muszę dodać, Ŝe moje osiedle ma opinię bardzo dobrego i przyjaznego 
mieszkańcom. To, co w nim nieprzyjaznego nie wynika ze złych zamiarów czy 
szczególnych zaniedbań, a z braku umiejętności wczucia się w skórę osób z 
ograniczonymi moŜliwościami poruszania się. Nikt nie prosił 
niepełnosprawnego o przetestowanie głębokości zakopania ławki, nikt nie prosił 
go o sprawdzenie czy nowa, tańsza zapewne, farba dla malowania pasów na 
jezdni nie staje się przypadkiem pod wpływem deszczu bardziej śliska, niŜ sama 
jezdnia. śaden z młodych tatusiów, spieszących się gdzieś do pracy i odwoŜący 
swoją latorośl do szkoły, nie wpadnie na myśl, Ŝe tarasując chodnik albo zjazd z 
niego, zmusza osobę niepełnosprawną, z definicji nie mogącą uskoczyć w bok w 
razie niebezpieczeństwa i słabo widoczną z powodu przygarbienia, do 
manewrowania między jadącymi samochodami. On postępuje racjonalnie, 
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przedkładając interes własny nad prawdopodobny interes hipotetycznego 
bliźniego, a Ŝe chodnik prowadzi akurat do przychodni i apteki? CóŜ, zwykły 
traf! Nawet Centrum Niepełnosprawności, wzywające mnie do stawiennictwa i 
osobistego podpisania podania przesłanego drogą internetową, nie bierze pod 
uwagę moich trudności w dotarciu tamŜe! 

Nawet osoby bliskie niepełnosprawnemu, nie mieszkające z nimi stale nie 
potrafią sobie wyobrazić pewnych przeszkód, które same spowodują. Oto 
przykład – zrzucona na podłogę jakaś ulotka albo śmieć i nie podniesiony od 
razu, leŜy i draŜni swoim widokiem cały tydzień – do przybycia pani 
sprzątającej. Mam wprawdzie chwytak do podnoszenia upuszczonych 
przedmiotów, ale akurat kartek i płaskich niemetalowych przedmiotów on nie 
podniesie. Pozbycie się takiego cudzego (swój tak nie boli) śmiecia, zajmuje 
czasem pół godziny albo dłuŜej. A przecieŜ ja teŜ dziennie upuszczam to i owo, 
bo nie mam juŜ tak sprawnych rąk. Niewiele osób rozumie, Ŝe nie wyjdę ze 
śmieciami w deszcz, chociaŜ w domu jest parasolka. Trudno jednak o trzecią 
rękę do jej trzymania. Wymówki bliskich, Ŝe przeziębiłam się, bo wyszłam bez 
skarpetek trafiają kulą w płot, bowiem nie było komu pomóc skarpetki te 
załoŜyć (teraz kupiłam sobie za kilkadziesiąt złotych przyrząd do ich zakładania, 
ale naleŜy jeszcze kupić sobie skarpetki do niego pasujące). Wszystko 
oczywiście zdalnie, przez internet, bez sprawdzenia, jak te rzeczy i w jakich 
warunkach działają. 

Zamieszczając tego rodzaju opowieści, mam nadzieję, Ŝe ktoś zapamięta co 
pikantniejsze szczegóły moich wynurzeń, co zaowocuje zwróceniem uwagi na 
pozorne drobiazgi, które pomija się zazwyczaj. Osoby praktykujące duchową 
uwaŜność, rzadko bywają uwaŜni na sprawy innych ludzi, najczęściej 
ograniczają się do własnego wnętrza. CóŜ więc wymagać od zwykłych ludzi, 
widzących zazwyczaj siebie i swoich najbliŜszych! A tak niewiele potrzeba, 
Ŝeby sprawić radość komuś takiemu jak ja: przytrzymać drzwi, nie pędzić 
rowerem przez prześwit w bloku, odpowiedzieć grzecznie, potraktować mnie 
jak człowieka, a nie głuchego i nieczułego debila. 

W tym właśnie problem. Nadal jestem człowiekiem i chcę nim być do końca, 
gdy przestanę swoim istnieniem sprawiać kłopot innym. 

komentarze 

1. koniec pogody dla paralityków i dziadów • autor: J. P. 2017-04-27 
22:44:14 

Jeszcze nie tak dawno niepełnosprawni mieli swoje 5 minut, gdy 
międzynarodówka uznała Ŝe są świetnym proletariatem zastępczym. Ludzie na 
wózkach byli wręcz modni i medialni. Budowano roŜne kłopotliwe dla 
zdrowych podjazdy, miejsca dla inwalidów  (zwykle zdrowych jak byki) na 
parkingach. Niestety teraz proletariatem zastępczym są mniejszości seksualne i 
uchodźcy.  



 402

2. Mylisz pojęcia • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-04-28 07:52:12 

Mylisz pojęcia sądząc Ŝe „moda” na podjazdy, miejsca parkingowe dla 
inwalidów, to była rzeczywista troska o ludzi. Te osoby z uchodźcami i 
mniejszościami seksualnymi nic nie łączy poza ideą „odmienności”. 
Rzeczywistej troski o inwalidów i starców w Polsce nie było nigdy, za to zawsze 
była troska o dzieci i młodzieŜ. Po prostu w naszej chłopskiej kulturze starzec 
był kłopotem (chyba Ŝe do czegoś się jeszcze przydawał) za to dziecko nadzieją 
na dobrą starość (często iluzoryczną). Trzeba wyjechać z  naszego polskiego 
grajdołka, Ŝeby zobaczyć prawdziwe ułatwienia dla niepełnosprawnych, a 
przede wszystkim autentyczną chęć pomocy u większości napotkanych 
przypadkowo osób. Nie moŜe mi wyjść z pamięci scena z ubiegłorocznego 
pobytu w Sztokholmie, gdy zwiedzaliśmy teren królewskiego pałacu. 
Wchodziliśmy do sklepu z pamiątkami, przed którym musiałam zostawić swój 
chodzik, bowiem zabytkowy budynek miał zbyt wąską futrynę i schodek przed 
wejściem. Nieopodal jakiś zespół tańczył dla spacerujących. Dwie dziewczyny z 
zespołu przerwały taniec, przebiegły przez placyk i pomogły mi wejść do 
sklepiku. Taka scena nie byłaby moŜliwa w Polsce! 
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3. nowoczesny obywatel ma być mobilny • autor: J. P. 2017-04-28 20:17:38 

Wiem Ŝe ta niezbyt długa moda na niepełnosprawnych wynikała z 
powierzchownego małpowania trendów zachodnich i potrzeby załapania 
funduszy unijnych na działalność sprytnych ludzi zakładających fundacje. O 
Ŝadnej rzeczywistej trosce nie było mowy. W zasadzie trwałym skutkiem są 
zmiany w prawie budowlanym. Inwestorzy klnąc w Ŝywy kamień są zmuszeni 
do tworzenia ułatwień dla ludzi na wózkach. By ograniczyć koszty robią je 
raczej na niby i zniechęcają do korzystania (nie działające windy, potrzeba 
naciskania guzika i czekania aŜ ktoś się zlituje i uruchomi albo wtaszczy wózek, 
itp). 

4. Tu się mści • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-04-29 10:16:39 

Tu się mści tendencja do omijania przepisów, nie koniecznie racjonalna. Sądzę, 
Ŝe inwestorowi jest wszystko jedno, czy jeden lub 2 schodki zastąpi podjazdem 
(inaczej moŜe być w przypadku większej ilości schodków), przepisy omija więc 
z nawyku i doświadczenia, Ŝe dzielą się one na takie, których trzeba 
przestrzegać i takie, na które nikt nie zwraca uwagi. Ostatni przykład: pani 
premier tłumaczyła się z tego, Ŝe jej limuzyna stanęła na miejscu dla 
niepełnosprawnych. Uznała to za niedopuszczalne, wytoczyła armaty, 
powiadomiła BOR itp. A przecieŜ wystarczyło chyba powiedzieć kierowcy, 
Ŝeby stanął w innym miejscu. Premier to nie przedmiot, ma zapewne jakiś głos. 
Na koniec pozytywna wiadomość: chcę wierzyć, Ŝe to mój felieton spowodował 
zawieszenie w moim bloku takiego ogłoszenia. Tak czy inaczej - dziękuję! 
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68 
Psychologiczne zanieczyszczenie 

 

Na termin ten natknęłam się w czasie lektury artykułu „Dlaczego rzeczy tracą 
na wartości” Tomasza Bodyła w Gazecie Wyborczej z dnia 4 maja b.r. 

http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,21761074,dlaczego-rzeczy-traca-
na-wartosci.html?disableRedirects=true 

dotyczącego spraw ekonomicznych. Podlegają na przykład takiemu rodzajowi 
zanieczyszczenia  towary juŜ zakupione, a potem odsprzedane, mimo ich nie 
uŜywania (np. samochody), towary z wystawy, stare modele przedmiotów, gdy 
ogłoszono wprowadzenie na rynek nowych wersji, itp. Oznacza więc on pewien 
zasób przekonań, zazwyczaj negatywnych (słusznych lub nie), dołączonych do 
realnych przedmiotów w procesie obrotu nimi lub nawet wcześniej, gdy obrót 
ten jest tylko spodziewany. 

Sądzę, Ŝe określenie to moŜe być uŜywane w znacznie szerszym zakresie, 
niekoniecznie związanym ze sprzedaŜą, choć zawsze z wartościowaniem. JeŜeli 
uwaŜamy, Ŝe oryginał przedmiotu jest zawsze lepszy, bardziej wartościowy niŜ 
nawet znakomicie odtworzona kopia, to właśnie kopii tej przypisujemy owe 
zanieczyszczenie, biorące się z faktu odtworzenia, a nie wymyślenia — chociaŜ 
właściwie w dzisiejszych czasach mało jest przedmiotów w całości 
oryginalnego pomysłu i wytworzenia. To jednak co jest zanieczyszczeniem z 
jednej strony jest wartością powiększoną z drugiej strony. 

Określenie owe więc nie jest obiektywną oceną stanu rzeczy (co w ekonomii i 
ekonomice powinno być normą), a kontrowersyjną oceną dokonywaną z 
jednego z wielu moŜliwych punktów widzenia. W tym wypadku reprezentuje 
ono punkt widzenia kogoś, komu ocena wydaje się zbyt wysoka. 

Idąc dalej w swoich rozwaŜaniach i kierując się wskazaniem, Ŝe językowo 
moŜna zawłaszczyć rzeczywistość, mamy tutaj dowodny przykład takiego 
zawłaszczenia. Co dodatkowo z niego wynika? 

Prosta konkluzja wskazuje na to, Ŝe psychologia moŜe „zanieczyszczać” 
wartość czegoś, a więc jest dziedziną nauki (jeśli w ogóle?), która pogarsza stan 
rzeczy, a nie polepsza go — bowiem gdyby nie to zanieczyszczenie, cena 
samochodów i przedmiotów odpowiadałaby ich wartości. W ogóle cena i 
wartość oraz związki między nimi, to w ekonomii i ekonomice cała ogromna 
dziedzina wiedzy, którą w obecnej chwili nie chcę się zajmować. Uderza mnie 
jednak fakt, Ŝe w powszechnym systemie wartościowania, obniŜa się wartość 
nauki, badającej pojedynczego człowieka, a sztucznie zawyŜa wartość badań 
zjawisk społecznych. Tu takŜe chyba naleŜy przypisać maniakalne wręcz 
zastępowanie słowa „uczucia” słowami „emocje”, gdy bynajmniej nie ma mowy 
o zjawisku opisywanym naukowo (np. „Targały nią silne emocje”). 
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Ta reguła woli w polityce referendum czy konsultacje, zamiast dyskusji oraz 
przedkłada coacha, doradcę czy konsultanta nad przyjaciela, jako Ŝe opłacony 
profesjonalista pomóc moŜe lepiej niŜ niefachowy, przypadkowy człowiek, 
nawet z najlepszymi chęciami. 

 

(fotografia Mirosław Aleksander Czylek z komentarzem: „W kaŜdej chwili, 
kaŜdej godzinie, coach czai się za rogiem, by Cię dopaść.”) 

W ten sposób wszystko, co jest spontaniczne, właściwe człowieczeństwu, jest 
niszczone i dominowane przez wartościowanie (takŜe finansowe), a często 
ośmieszane jako naiwność i głupota. Ruina w tle reklamy, to chichot 
rzeczywistości naginanej do ludzkich manipulacji. 

W tym samym mniej więcej czasie czytałam artykuł o starszych osobach, 
szukających u schyłku Ŝycia na portalach matrymonialnych drugiej osoby, dla 
spędzenia razem reszty Ŝycia. Nie było zamiarem autora ośmieszenie naiwnych 
oczekiwań babć i dziadków, ale tak jakoś wyszło, Ŝe ukazany obraz tych 
poszukiwań, jest Ŝałosny i dołujący. Przede wszystkim nie szukają one 
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doraźnych romansów (czyŜby nie wiedziały, co jest w Ŝyciu prawdziwą 
wartością?), korzyści materialnych, (chociaŜ podejrzewają, Ŝe ewentualni 
kandydaci tym się głównie kierują w zawieraniu znajomości) i w pełni swej 
starczej, zabawnej naiwności oczekują, Ŝe będą mogli z kimś porozmawiać. A 
przecieŜ: po co rozmawiać? 

Właśnie, po co? Wszak to tylko zanieczyszczenie psychologiczne takiej 
powaŜnej sprawy, jak małŜeński związek; przecenianie rozmowy podobne 
zawyŜeniu wartości samochodu, dziewictwa i co tam jeszcze nagminnie 
zawyŜamy. 

komentarze 

1. trzeba uwaŜać • autor: J. P. 2017-05-05 21:15:38 
Większość ludzi wychowanych w starym systemie nie rozumie faktu, Ŝe od 
pewnego czasu oszuści działają legalnie i zawodowo. Trudno bronić się przed 
oszustem reprezentującym solidną, legalną firmę. Ratunkiem jest skrajna 
nieufność. Jeśli instytucje czy firmy  do czegoś mnie usilnie namawiają, to 
oznacza Ŝe to coś jest dla mnie niekorzystne. 

2. Więzi społeczne • autor: M. P. 2017-05-05 22:31:27 
Więzi społeczne rozpadają się. 

3. Oprócz zanieczyszczenia • autor: P. K. 2017-05-07 12:05:39 
i zmniejszania wartości jest jeszcze coś przeciwnego - zwiększanie wartości na 
skutek odpowiednich zabiegów. Weźmy zwykłą tabletkę, doróbmy do tego 
kampanię marketingową, a zaraz zwiększy się jej wartość odczuwalna przez 
tłum. Jak to nazwać? Rozświetleniem? 

4. trudna sprawa • autor: J. P. 2017-05-07 19:40:05 
MoŜna powiedzieć, Ŝe kaŜda wartość składa się z części rzeczywistej i części 
urojonej, którą moŜna manipulować roŜnymi formami propagandy. Problem jest 
z ustaleniem owej części rzeczywistej, której znajomość dawałaby szanse na 
targowanie się.  
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69 
A na działkach nic się nie dzieje 

 

 
W moim bloku rozpoczęto remont elewacji. Wszystkie okna zafoliowano na 

niebiesko, klimatyzator usunięto, nie było czym oddychać, więc zmuszona 
byłam ewakuować się na moją działkę na Podlasiu, Ŝebym w nocy nie udusiła 
się. Swoją drogą miałam lepsze zdanie o inŜynierach planujących remonty; 
sądziłam, Ŝe biorą pod uwagę fakt, iŜ ludzie nie ryby i oddychają powietrzem. 
W dodatku ta niebieska folia ogranicza sygnał telefonu komórkowego - mój 
iphone świecił na fioletowo i brak mu było zasięgu. Rację mieli astrolodzy 
twierdząc, Ŝe  Rak nas przeczołga – mnie zrobił to najpierw niebieską folią, 
potem wielką burzą, która przeszła nad wsią i moim działkowiskiem. 
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Uświadomiła mi ona po raz kolejny, jak bardzo złudne są wszystkie 

nowoczesne media. Bez internetu, telewizji, prądu, zmywarki i lodówki moŜna 
Ŝyć, ale niezbyt długo. Kolejno bez moŜliwości ładowania baterii wysiadają 
komputery, ksiąŜki elektroniczne zapisane na czytnikach i smartfonach, telefony 
komórkowe. Kiedy w dodatku samochód jest zepsuty, a drogi zawalone 
przewróconymi drzewami, znaczenia nabierają jakieś niezniszczalne zapasy, jak 
mąka, kasza czy cukier; zimna piwnica ratująca resztki jedzenia z lodówki; 
kuchnia opalana drewnem dla przygotowania czegoś gorącego do zjedzenia i 
zagrzania wody; a czasem teŜ stare studnie, najlepiej z ręczną pompą, 
zapuszczone wskutek budowy wodociągu. 
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Ludzie jednak, mimo Ŝe nie mający informacji o tym, co działo się w 
najbliŜszej okolicy, ruszają z wzajemną pomocą. Odblokowują zatarasowane 
zawalonymi drzewami bramy sąsiadów, sprawdzają drogi dojazdowe, informują 
tabuny zjeŜdŜających się osób, którędy moŜna dostać się i sprawdzić co się 
dzieje z ich siedliskami. Potem ruszają piły ręczne,, spalinowe (póki jest 
benzyna), siekiery, łomy i inne narzędzia. Reperuje się dachy, rynny, zbiera 
połamane meble ogrodowe. Sygnały StraŜy PoŜarnej dobiegają z oddali, stamtąd 
gdzie wycinają drzewa tarasujące asfaltowe drogi. Tutaj, na działkowisko, nie 
przyjadą, chyba Ŝe po kilku dniach, jeśli nie będą mieli zbyt wiele pracy. U nas 
nawet gniazda szerszeni likwiduje się własnymi sposobami. Specyfika okolicy, 
slaby zasięg telefonów komórkowych, marny internet, powodują całkowite 
odcięcie od świata, nawet w razie niewielkich zawirowań. 

Jednocześnie to wszystko to sprawia, Ŝe w wypadku nowoczesnej wojny 
działkowisko byłoby najlepszym miejscem do Ŝycia. Ludzie tacy jak ja, 
uwięzieni w domach z nieczynnymi windami, bez światła, jedzenia i ogrzewania 
są z góry skazani. Jeśli do tego dodać bomby, poŜary i strach… 

Mając kuchnię na drewno lub węgiel, piec kaflowy, zimną piwnicę i własne 
źródło wody oraz niewielką ilość zapasów Ŝywności, moŜna czas jakiś 
przetrwać, licząc na szczęśliwą odmianę losu. 
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Zadziwiający w świetle tego jest nasz stosunek do uchodźców. Co sprawia, Ŝe 
tacy zwyczajni, spieszący bezinteresownie na pomoc sąsiadom osobnicy, jak 
mieszkańcy mojej wsi i działkowiska nie sięgają wyobraźnią dalej, niŜ poza 
zwalone drzewo, czy zerwany dach? Czy dlatego, Ŝe wszyscy są z jednego 
miejsca, czy jeszcze łączy ich coś innego? Zawsze zadziwiało mnie to, Ŝe 
mieszkając w wielkomiejskim bloku ponad czterdzieści pięć lat nie znam więcej 
niŜ 3-4 rodziny, za to na moim działkowisku ponad setkę. MoŜliwe, Ŝe wpływ 
miał na to fakt, iŜ zakładałam kiedyś z dwoma sąsiadkami komitet budujący 
wodociąg (firmowali go jednak nasi męŜczyźni, jako Ŝe to powaŜniej 
wyglądało), ale w ten sposób poznałam większość ówczesnych mieszkańców. 
Moje i sąsiadek rodziny rozszerzały to grono znajomych, ograniczając 
jednocześnie je o osoby zmarłe. NiezaleŜnie od tego czy trafiamy na znajomego 
czy na przykład kogoś odwiedzającego znajomego, uwaŜamy, Ŝe mamy do 
czynienia z kimś bliŜszym niŜ na przykład sąsiad drzwi w drzwi z bloku. 

Odtwarzaliśmy w ten sposób wspólnotę mniej nowoczesną, ale bardziej 
stabilną i ze sobą związaną. Tradycyjność tej wspólnoty polegała teŜ na tym, Ŝe 
jakkolwiek ja i moje Ŝyjące i juŜ nieŜyjące sąsiadki byłyśmy kobietami nie 
podporządkowanymi męŜczyznom, miałyśmy swoje zawody, swoją pracę i 
swoje dochody, a takŜe pozycję w rodzinie, bez oporów do działalności 
społecznej wystawiłyśmy fasadowo naszych męŜczyzn, godząc się z tym iŜ w 
tradycyjnych wspólnotach kobiety pełnią raczej rolę szyi niŜ głowy. 
Instynktownie czułyśmy bowiem, Ŝe w tradycyjnych wspólnotach łatwiej liczyć 
n pomoc i wsparcie zwłaszcza w sprawach praktycznych. Sprawdza się to w 
takich razach jak ostatnia burza i zapewne inne kataklizmy. 

Mój ulubiony przykład to dwie skłócone ze sobą rodziny, oficjalnie od lat nie 
mające ze sobą nic wspólnego - gdy członek jednej z nich leŜał jesienią pijany w 
rowie, kobieta drugiej z rodzin uruchomiła linię połączeń między znajomymi z 
działkowiska, Ŝeby osobę tę uratować przed zamarznięciem i jednocześnie 
uchronić siebie przed podejrzeniem, Ŝe mogłaby zrobić coś dla tej drugiej, 
wrogiej rodziny. 

Sądzę, Ŝe w zrozumieniu tych procesów leŜy postępowanie z uchodźcami. 
Błędem jest lokowanie ich w duŜych miastach i w skupiskach ich własnych 
nacji. Przypomnijmy sobie, Ŝe niejednokrotnie np. Polacy na Syberii znajdowali 
pomoc u tamtejszych mieszkańców, choć róŜnili się od nich wszystkim, 
pozycją, narodowością, sytuacją Ŝyciową i poziomem wykształcenia. Byłoby 
więc coś innego, róŜniącego wspólnoty jednego miejsca, wpływającego na 
lepszą czy gorszą integrację? Czemu mieszkańcy warszawskiego bloku Ŝyją 
całkiem oddzielnie, nie znając się prawie, a mieszkańcy działkowiska wręcz 
przeciwnie? Dlaczego pracownicy jednej firmy, niezaleŜnie od wzajemnych 
animozji łatwiej się jednoczą w razie jakiejś awarii, niŜ mieszkańcy bądź czy 
bądź jednego domu? 
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Wydaje się iŜ tym czynnikiem jest pewien styl Ŝycia, w tym wypadku model 
spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy bloku izolują się od siebie, dbają o swoją 
prywatność, zaś mieszkańcy działkowiska część swojej prywatności wystawiają 
na podgląd otoczenia i muszą się godzić na to, Ŝe są przedmiotem plotek i 
dyskusji, jak pewna rodzina, która zaprosiła do siebie dziewczynę opalającą się 
topless na trawniku, zamiast w osłoniętej od oka sąsiadów części działki. Od 
tego, na ile godzą się z naruszeniem swojej prywatności zaleŜy stopień integracji 
róŜnych wspólnot. Tam gdzie zezwala się na wgląd głębszy, integracja jest 
większa. 

Wynika stąd, Ŝe integrowanie uchodźców lepiej będzie przebiegać w 
środowiskach izolowanych od swoich nacji. Podobno wyliczono teŜ procent 
przybyszów jaki jest moŜliwy do zintegrowania ze „starą” społecznością. Znane 
jest zjawisko, Ŝe ktoś wyrzekający na uchodźców, wyłącza z tego grona 
„swojego”, miejscowego uchodźcę. 

Oczywiście realni uchodźcy wolą Ŝyć w grupach swoich nacji licząc i 
otrzymując w razie potrzeby pomoc od swoich i poddając się ich ocenie, której 
kryteria dobrze znają. 

Mnie ich sytuacja kojarzy się czasem z dziećmi, których rodzice czasem 
przejawiają nadopiekuńczość dowoŜąc ich samochodami do szkoły i kontrolując 
znajomości, chociaŜ lepiej byłoby przyzwyczajać je do wyzwań, które przed 
nimi stoją, pozwalać poruszać się samemu po mieście, rozwiązywać swoje 
problemy samemu i wychodzić z nich często zwycięsko – co znakomicie 
poprawia samopoczucie 

Co w tym najtragiczniejsze? Komuś, kto zasługuje na współczucie i 
zrozumienie, oferować powinniśmy twarde warunki dla jego własnego dobra, 
ale kosztem jego osobistych wolności. 

Rozmyślałam o tym przez cztery dni braku prądu, ale gdy elektryczność 
powróciła, wszystko się naładowało i powróciła łączność ze światem, moje 
spostrzeŜenia nie stały się juŜ tak jednoznaczne. Wszak i ten tekst mogłam 
zapisać na laptopie, a nie długopisem na kartkach... 
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70 
RóŜany łapacz snów 

 

Nawet sny, manewrując między podróŜami, starają się kotwiczyć tam, gdzie 
miejsce ich narodzin jest względnie stałe i sprawdzalne. Wczorajszej nocy, 
wróciwszy z jednej z podróŜy i szykując się do następnej, miałam taki 
zakotwiczony sen i odnalazłam w swoich zdjęciach miejsce, które mi się 
przyśniło. Oto ono: 

 

Bynajmniej, nie jest ono w Polsce. Zanim ujawnię, gdzie się ono znajduje, 
prześledzę drogę mojego sennego marzenia. Jest tylko miejscem docelowym 
mojego snu, nie jego źródłem. Tam sen się zatrzymał, ale zaczął się gdzie 
indziej. Ale dlaczego właśnie to miejsce? Skąd wziął ten sen swój początek? 
Sen był nieskomplikowany, nie miał Ŝadnej akcji. Po prostu tam byłam i tyle. 

Tłumacze snów wezmą na tapetę przede wszystkim przedstawioną na zdjęciu 
wieŜę i traktując ją jako część zabytkowego zamku w romantycznym otoczeniu, 
będą snuć w tym kierunku swoje dywagacje. Znawcy Tarota potraktują ją jako 
kartę „WieŜa” i zajmą się przesłaniem, jakie ze sobą niesie i odniesieniem do 
sytuacji Ŝyciowej śniącego. Sam śniciel zaś, poszukując skondensowanego 
sensu, skierowanego doń przez jego podświadomość, bądź siłę wyŜszą, moŜe 
nawet zapędzić się o włos za daleko, usiłując nadać znaczenie wyŜszego rzędu 
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temu prostemu w gruncie rzeczy przesłaniu. Sen ten ma wiele aspektów i 
wszystkie będą prawdziwe i istotne, które z nich są jednak najwaŜniejsze? 

OtóŜ z działki przywiozłam w małym słoiczku płatki dzikiej róŜy przesypane 
cukrem, jako wykwintny dodatek do herbaty, według przepisu mojej, nieŜyjącej 
juŜ, działkowej przyjaciółki, poetki Wiesławy Bubak. RóŜe posadzone wzdłuŜ 
płotu pochodzą z pewnej sadzonki, otrzymanej kiedyś od nieŜyjącego juŜ 
mojego kuzyna z nieistniejącego ogrodu, w którym jego matka sadziła je na 
konfiturę z płatków. Pozornie wyglądają one jak dzika róŜa, ale mają pewne 
odmienne cechy, jak podwójne płatki i silniejszy zapach. Posadziłam krzak na 
działce, rozrósł się, miał piękne odrosty, więc obsadziłam tymi róŜami płot. 
RóŜe nieco wyrodziły się, tracąc płatkową podwójność, a pierwotny krzak został 
wykarczowany, wskutek prac ziemnych przy nowym szambie. 

Wypakowałam słoiczek i zauwaŜyłam, Ŝe wycieka z niego słodki, pachnący 
płyn, a poniewaŜ byłam juŜ zmęczona, wsunęłam go do foliowej torebki i 
wstawiłam do lodówki. Na dłoniach jednak został mi zapach, którego nie zmyło 
wieczorne mycie. 

TuŜ przed odjazdem zbierałam płatki, siedząc na swoim chodziku, gdy 
odwiedził mnie pierwszy raz od jej śmierci mąŜ przyjaciółki, stawiając sobie 
plastikowe krzesełko tam, gdzie stał ów pierwszy krzak róŜy, obecnie 
wykarczowany i opowiadał o jej walce o Ŝycie. Ten fakt utkwił mi w pamięci, 
jako pewnego rodzaju synchroniczność: zbiór płatków – wspomnienie – 
pojawienie się osoby związanej z wspominaną przyjaciółką – uświadomienie 
przemijania czasu i miejsca. Przypomniała mi się jeszcze piosenka z mojej 
młodości – Urszuli Sipińskiej „Nim zakwitnie tysiąc róŜ” będąca zawsze dla 
mnie przykładem tego, jak młodości moŜe się wydawać, Ŝe ma wpływ na 
rzeczywistość, moŜe coś uprosić, wybłagać, sprowadzić, odmienić, zaczarować. 
I moŜe jeszcze moje myśli zabłąkały się do innych kwiatów, na innym, cudzym 
zdjęciu, inną łąkę, inne miejsce, ale ten sam zapach rozgrzanej, upalnej trawy... 
zapach wzorcowy dla mnie, moŜna powiedzieć... 

Wszystko to rozegrało się tu: 
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Co łączy oba zdjęcia?. No właśnie, róŜe. Nie zamek/twierdza, a róŜe. A moŜe 
właśnie zamek/twierdza i dom/twierdza, które przeminęły wraz z ludźmi, którzy 
tu mieszkali i którzy je budowali? Ściany i mury dalej stoją, ale z ich odejściem 
miejsca utraciły swój dawny status i pewność zakorzenienia. Ktoś inny nimi 
włada, ktoś inny ma własne skojarzenia i własne doświadczenia. JuŜ nie mamy 
wpływu na te miejsca, choćbyśmy jak najbardziej Ŝałośnie zaklinali 
rzeczywistość: 

https://www.youtube.com/watch?v=dpJ1GP60R9k 

Pozostaje jedno pytanie: Dlaczego właśnie sen przywołał tamte róŜe w obcym 
kraju, a nie moje własne, swojskie róŜe? Dlaczego towarzyszyła im WieŜa? To 
akurat mogło by się wydawać jasne. Wybieram się do Holandii, do kraju – 
podobno – róŜ, tulipanów i kwiatów. Sięgam więc po zdjęcia zrobione tam w 
czasie mojego ostatniego pobytu, w 2013 roku, ale brak tam zdjęć róŜ, podobnie 
jak wcześniej, w 2010 r, kiedy byłam dwukrotnie. 

CóŜ, podróŜowanie miesza czasy, miejsca i osoby, nie czyni róŜnicy 
między Ŝyjącymi i zmarłymi, zabytkami i teraźniejszością. 

Na koniec kwiaty na pewnym nabrzeŜu, które dla mnie są ucieleśnieniem 
tęsknoty za podróŜowaniem, ale takŜe smutku opuszczanych miejsc, po których 
pozostaje chmurna pustka. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fuH1IRyXS0M oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=5DzIrJnr99Q 
i obiecane zdjęcie identyfikujące miejsce snu: 
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PS: 
9-go przypada pełnia KsięŜyca w Raku, w domu XII. Zalecenia Ewy Kornafel 

w tym względzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=JiuAfWKeQpY 

Pełnia na osi Rak/KozioroŜec, w której (niesłusznie) niczego się nie boimy. 
KsięŜyc + Pluton w znaku KozioroŜca w  opozycji do Słońca + Mars w Raku. 
Naszym wrogiem niespełnione nadzieje. Przeciwwskazania do podróŜy 
(niestety, tak wyszło, nie mam wpływu na jej termin). Wycisz się, nie manifestuj 
niczego. (XII Dom – emocji nie powinno się wystawiać na pokaz – lepiej je 
ukryć). Nie mamy dobrego osądu, wraca niespełnione. 

Wychodzi na to, Ŝe tego odcinka nie powinnam publikować, zwłaszcza, Ŝe 
mój KsięŜyc urodzeniowy jest w opozycji do KsięŜyca tranzytującego. 

ZbliŜająca się pełnia przejawia się takŜe w snach. Pluton, to ci zmarli, którzy 
wracają, w zapachach i we wspomnieniach o płatkach róŜ. Mars w Raku nie 
myśli racjonalnie, a w snach pewnie gmatwa wszystko, zamiast wyjaśniać. I jak 
tu nie wierzyć astrologii! Zatykam nos i skaczę, publikując ten odcinek na 
dowód, jak podatni jesteśmy na zawirowania Kosmosu! Potrzeba racjonalizacji 
emocji zwycięŜyła wbrew XII Domowi... 

komentarze 

1. WieŜa moŜe być... • autor: J. B. 2017-07-08 22:15:03 
WieŜa moŜe być wystającą odwrotnością pewnej budowli ziemnej o której 
mowa w dalszej części . 

Takie budynki to wielopiętrowy dom Świadomości. Trudno wśród kwiatów 
znaleźć taki, który miałby więcej znaczeń niŜ róŜa. Nie ma chyba teŜ Ŝadnego 
kwiatu, który łączyłby w sobie wartości przeciwstawne, piękno i ból, a czerwień 
to poziom 5, przyczynowo-skutkowy czyli zmiany w małej karmie  jak i <10 
Czerwony zwany przez niektórych Chrystusem , czyli zmiany w wielkiej 
karmie. 

2. Ciekawe! • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-07-09 10:25:47 
Istotnie, róŜe jako kwiaty są wykorzystywane w kulturze aŜ do przesady, 
dlatego teŜ trudno wysondować ich znaczenie w czasie snu. Tutaj skojarzenia 
szły w jednym kierunku, chociaŜ potraktowanie wieŜy jako odwrotności szamba 
pociąga za sobą jeszcze inne znaczenia prywatne, moje. Muszę to przemyśleć. 
Dziękuję! 

3. z uwagi na... • autor: M. P. 2017-07-11 10:26:33 
z uwagi na kolce róŜy powinien to być „krwawy” sen :) 

4. Ale • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-07-13 14:40:34 
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Ale zbieranie płatków nie kaleczy, jak moŜe to czynić ścinanie pąków. 
NajwyŜej moŜe uŜądlić osa lub pszczoła lub jeszcze inny miłośnik nektaru. Poza 
tym róŜe płatkowe na przetwory nie są czerwone ale podobnie do dzikich, 
róŜowe. Gdzie tu krew? 

5. niech się pani... • autor: M. P. 2017-07-13 15:56:32 
niech się pani nie gniewa pani Kasiu na moje głupoty :) ja wyobraziłam sobie 
ten róŜany łapacz snów z gałązek upleciony z róŜami zamiast piórek, bo taki 
mam w domu, tradycyjny.Do tego wyobraziłam sobie Ŝe do środka wpada sen:) 

6. Nie mam • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-07-13 19:31:27 
Nie mam się o co gniewać... KaŜdy człowiek ma własne symbole w swoich 
snach, moje akurat były zapachowe... 

7. teraz rozumiem co... • autor: M. P. 2017-07-14 07:38:34 
teraz rozumiem co pani miała na myśli. Przypomniał mi się mojej Babci ogród 
róŜany. Latem spaliśmy przy otwartym oknie i budził nas zapach róŜ. Do dziś 
go pamiętam. Niezapomniany. 
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71 
Urlop z laptopem na piasku 

 

Pewien mój, o wiele młodszy znajomy, opowiadał mi o swoich planach 
urlopowych. Wynikało z nich, Ŝe w ciepłym kraju za granicą spędzi aŜ 3 
tygodnie, ale w tym 1 tydzień „będzie w pracy”, czyli będzie wykonywał jakieś 
zadanie, wynikające z projektu, którym się zajmuje. Jest w tej firmie nowym 
pracownikiem i musi pokazać, Ŝe będzie przydatny. UwaŜał to za bardzo 
korzystne rozwiązanie i nie dał się przekonać, Ŝe urlop powinien być całkowicie 
odrębny od zajęć słuŜbowych. 

Troszkę się zaperzyłam w swojej argumentacji, mając na myśli własne 
wspomnienia, gdy problemy osobiste i rodzinne neutralizowałam wzmoŜoną 
gorączką słuŜbową, a gdy uwolniłam się od wszystkiego, trafiając na dłuŜszy 
czas do szpitali, kiedy w pełni uzaleŜniona byłam od dobrej woli salowych (gdy 
nie odpowiadała im moja postawa, odpuszczały sobie podcieranie mnie i basen 
zabierały dopiero po godzinie lub dwóch, gdy skorupa odchodów odpowiednio 
zgęstniała, piekąc i swędząc), uświadomiłam sobie, iŜ straciłam dobrych parę 
lat własnego Ŝycia zapominając, Ŝe nie powtórzę go nigdy juŜ, a Ŝycie 
zawodowe i dobrze zapowiadająca się kariera, moŜe w kaŜdej chwili rozsypać 
się w proch, jakby nigdy nie było tych poświęconych jej lat. 

Tak czy inaczej, sprawdzianem sensu mojego Ŝycia,  nie były sukcesy 
zawodowe, inteligencja, kreatywność, wiedza i znajomości, tudzieŜ uznanie 
szefów, a widzimisię niedopłaconej, spracowanej kobiety, z własnymi,  jakŜe 
odległymi od moich problemami.  Potem, na groszowej (380 zł) rencie, 
musiałam czas jakiś oszczędzać na wszystkim, znosić upokorzenia, wykonując 
najprostsze prace biurowe, do których wówczas byłam tylko zdolna, i być 
odrzucana w staraniach się o inne, proste prace, dostępne z uwagi na mój stan 
zdrowia, tylko z powodu zbyt wysokiego wykształcenia, bądź braku mobilności 
(praca w nocy, na wyjazdach, w nielimitowanym czasie). Zaliczyłam teŜ 
oszustwo, pracując miesiąc w firmie, która z dnia na dzień zwinęła się, 
pozostawiając niezapłacone rachunki i pensje pracowników. PoŜądałam 
kiełbasy, a musiałam zadowalać się chlebem z margaryną i monitami z tytułu 
nie zapłaconych rachunków za czynsz (460 zł), światło, internet i wodę (ciepłą). 
Moja spółdzielnia mieszkaniowa załoŜyła mi sprawę w sądzie o eksmisję. 

Niestety, moja argumentacja nie trafiła do znajomego. Kiedy juŜ wychodził, 
przy poŜegnaniu, powiedział mi, Ŝe przeŜywa trudny okres i musiał się komuś 
poŜalić. 

Przeraziłam się. Wszak opowiadał mi cały czas swojej wizyty o swoich 
sukcesach, wysokich zarobkach, ciekawej pracy, osiąganiu kolejnych etapów w 
samokształceniu i zagranicznych planach na przyszłość. Jednocześnie jest on 
człowiekiem o  bardzo wysokim poziomie umysłowym, dla którego – moim 
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zdaniem – dostępna jest, przy sprzyjających okolicznościach, międzynarodowa 
kariera. Tylko mimochodem poŜalił się, Ŝe odczuwa chwilową niemoc twórczą. 
Nie był pierwszą osobą, która z tego mi się zwierzała, a i ja, znam to uczucie, 
chociaŜ dysponuję mnóstwem czasu, niektóre moje rozpoczęte projekty muszę 
podsumować stwierdzeniem bliskiej mi osoby, która „poszukuje mało 
uŜywanego zapału do pracy”. 

Byłoby więc tak, Ŝe ja nie dostrzegłam w punktowaniu  sukcesów cichego 
wołania o zrozumienie, chęci wyŜalenia się? On pozornie wcale się nie Ŝalił, 
napomknął tylko o jakichś niewaŜnych trudnościach, prezentował zaś same 
osiągnięcia! Poczułam się bardzo głupio i zaczęłam się przed sobą tłumaczyć:, 
Ŝe parę godzin wcześniej wróciłam z podróŜy, Ŝe jeszcze się nie rozpakowałam, 
nie ogarnęłam, Ŝe nie zdąŜyłam wejść na stronę banku i popłacić rachunków, Ŝe 
wreszcie chciało mi się spać i oddałabym majątek za drzemkę. Kiedy zaś 
odczuwam dyskomfort, staję się agresywna i nieuwaŜna i, być moŜe, moja 
namiętna argumentacja zniechęciła go do prawdziwych zwierzeń, a rozmowa 
zakończyła się, jak zakończyła. 

Potem jednak doszłam do wniosku, Ŝe przyczyny naszego nieporozumienia 
były głębsze. 

Mój znajomy czas jakiś był tzw. „luzakiem”, wykonując zajęcie, które mu 
odpowiadało, pisząc parę ksiąŜek i kontaktując się z duŜym gronem 
nietuzinkowych ludzi. Potem pod wpływem rodziny ustatkował się, podjął pracę 
na etacie i rozpoczął wspinanie się po szczeblach finansowej i merytorycznej 
kariery. Uwierzył we własne siły, ale ciągle, w podtekście, musiał wracać do 
czasów, kiedy nieuregulowany tryb Ŝycia wypominało mu otoczenie. Wreszcie 
sprostał z naddatkiem ich oczekiwaniom i dlatego nie przyszło mu do głowy 
jakiekolwiek narzekanie. Ba, przeciwnie, wpadł w pułapkę ludzi od niego mniej 
świadomych, usiłując wszelkie trudności ( bo jeszcze nie klęski, broń BoŜe) 
przekuwać w pasmo pozytywnych doświadczeń i chcąc się wyŜalić, 
nieświadomie podsumowywał sukcesy. Jeden tydzień zawodowej pracy w 
czasie urlopu, podejrzewam, tylko pogłębi jego stres, wykluczając pełny 
odpoczynek. 

Kiedy to zrozumie? MoŜe lata całe później, bo tak jest, Ŝe cudze 
doświadczenia zazwyczaj wydają się nam nieadekwatne do własnej sytuacji. 
KaŜdemu, do czasu, wydaje się, Ŝe trudności, na które napotyka, są 
przypadkowe, przejściowe, Ŝe da sobie łatwo z nimi radę. Musi tylko więcej 
pracować, więcej starać się, poświęcać więcej uwagi drobiazgom. Po co czytać 
beletrystykę po polsku, skoro moŜna to robić w obcym języku łącząc przyjemne 
z poŜytecznym? Po co tracić czas, idąc gdzieś na piwo czy kawę, jeśli moŜna na 
stoliku rozłoŜyć laptopa? W świetle tego rozłoŜenie się na jakimś piasku lub 
wsłuchiwanie w szum fal ,bez jednoczesnego wypełnienia czasu czymś 
poŜytecznym, jest cofaniem się. A wszak myślący człowiek musi zawsze iść do 
przodu. Podobno. Ja zaś, ezoteryczna babcia, mogę być tylko ekranem, na 
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których wyświetlają swoje problemy. Lubią ze mną rozmawiać, bo uwaŜnie ich 
słucham, ale czy biorą pod uwagę to, co ja mam do powiedzenia? 

Dawno, dawno temu znałam na pamięć wiele ustaw, rozporządzeń i przepisów 
wykonawczych. Dziś uświadamiam sobie, Ŝe nie potrafię sobie Ŝadnego z nich 
przypomnieć. Choćby nagle stały się potrzebne, na przykład po to, Ŝeby komuś 
coś doradzić, albo po prostu zrozumieć pewne zjawiska w gospodarce i polityce, 
wypunktować to, co się zmieniło i w jaki sposób — paradoksalnie czuję ulgę, Ŝe 
pozbyłam się tej wiedzy, jako balastu, który zmieniał mnie, w nie mnie. Był 
rakiem, drąŜącym mnie od wewnątrz, owocującym kamieniami w woreczku 
Ŝółciowym i zapaleniem śluzówki Ŝołądka, bólem stawów.  Kto wie, czy nie 
blokował dostępu do mojego poczucia szczęścia, które chyba nie potrzebowało 
wówczas zbyt wiele: czyjejś bliskości (nawet spoconego ciała), obecności 
(nawet niezbyt estetycznej figury) i myśli (nie do końca poukładanych i 
sensownych) ale dzielonych nad ranem i w bezsenne noce. To juŜ było, minęło, 
bo minął czas na te doświadczenia stosowny, jestem samowystarczalna i dobrze 
mi z tym, choć moŜe byłoby inaczej, lepiej?. 

Kiedy to zrozumie mój znajomy? MoŜe lata całe później, bo tak jest, Ŝe cudze 
doświadczenia zazwyczaj wydają się nam nieadekwatne do własnej sytuacji. I 
co mogę ja zrobić? Chciałabym mu pomóc, ale nie wiem jak. KaŜdy musi 
przeŜyć swoje Ŝycie po swojemu, szkoda tylko, Ŝe dowiaduje się o tym na ogół 
zbyt późno. 
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https://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-biznesmena-laptopa-na-pla-y-
image4470009 

http://menstream.pl/wiadomosci/przelacz-sie-na-tryb-offline-terapia-dla-
pracoholikow,0,1300079.html 

MoŜe on spróbować zrozumieć to, co właśnie piszę, z nadzieją Ŝe przeczyta i 
przemyśli, na co nie było czasu w chwilach osobistego spotkania, przy ginie z 
tonikiem. (Ŝeby wiedział, Ŝe o niego tu chodzi). On ma (w przeciwieństwie do 
mnie) jeszcze wiele  lat czynnego Ŝycia przed sobą. MoŜe trochę mu 
zazdroszczę. Zawsze wiemy wszystko, gdy jest juŜ za późno... 

komentarze 

1. nie ma letko • autor: J. P. 2017-08-09 23:13:20 
Mam podobnie. W zasadzie jestem na urlopie, ale wpadam do roboty sprawdzić 
emajle, popytać czy ktoś mnie nie ściga. Chwila nieuwagi i ląduję w biedronce 
trzy lata przed emeryturą. 

2. tir z bambetlami w kondukcie na cmentarzu?? • autor: Merkaba. 2017-
08-17 23:02:00 

Tak to właśnie się kończy: sukces, sukces i...kicha. Bywa róŜnie, :”..zrodziliśmy 
się bez wprawy/i pomrzemy bez rutyny...” Trudno kogoś „objaśnić Ŝyciowo”, 
jeśli ciągle coś goni, dorasta do cudzych wyobraŜeń- choroba obecnego 
pokolenia- TOśSAMOŚĆ ZBIOROWA. Twój znajomy coś robił samodzielnie, 
musiał się borykać ze zdolnością kredytową a rodzina w bloczkach startowych  
naginania delikwenta do małej stabilizacji, małej, lecz dostatniej- stały angaŜ. 
Fikcja. Chocholi taniec naszych dzieci, kuzynów a i nas - kolega zachłysnął się 
stabilizacją po 50ce- wymienił Ŝonę na nowszą, autko na kredit, budowa domu z 
nową damą teŜ na kredit. AŜ tu zmiany, wybieraj- etat z jazdą na gwizdek w 
Wawie lub Ŝegnaj 3y lata przed emeryturką. Negocjował, to sami Go poŜegnali 
zimno. Nie da się nikogo ostrzec, jeśli brak mu dystansu do samego siebie. No, i 
małpiego lenistwa po przodkach przecieŜ. Pomyśleć, Ŝe część wynalazków 
powstała z lenistwa.  
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72 
Zaćmienie Słońca 

 

21 sierpnia Amerykanów czeka nowe przedstawienie — całkowite 
zaćmienie Słońca. W Polsce, niestety, nie będzie ono całkowite, prawdę mówiąc 
według mapy NASA nie będzie widoczne w Ŝadnym stopniu. Całe szczęście 
(cieszą się róŜne portale) — Ŝyjemy przecieŜ w 21 wieku i moŜemy liczyć na 
zdjęcia i facebookowe relacje live od kolegów z zagranicy. 

Zaćmienie będzie dla nas raczej wydarzeniem medialnym, na kanwie 
którego snują swoje opowieści astrolodzy, wizjonerzy, no i oczywiście tabloidy, 
tudzieŜ tabloidyzujące stacje telewizyjne. W weekend była trąba powietrzna i 
kataklizm na Pomorzu (dająca pole do rozwaŜań czy przypadkiem nie jest 
potrzebna Komisja Śledcza dla zbadania intencji Pana Boga — moŜliwe 
bowiem, Ŝe daje nam, Polakom , całe połacie obalonego lasu po to, byśmy 
odczepili się od Puszczy Białowieskiej i skierowali swoje harvestery w 
poŜądanym przez Pana Boga kierunku). W tygodniu zamachy w Hiszpanii, 
dające podstawę do obaw, czy przypadkiem na deptaku w Ciechocinku 
(https://www.youtube.com/watch?v=ARHRk25r-gA ) lub w Zakopanym, 
zaludnionym oscypkami i białymi misiami, nie moŜe się przytrafić podobny 
horror. Ale skoro się nie przytrafia, kujmy Ŝelazo, póki gorące, oglądając w 
kinach i telewizji horrory oraz dramaty przestępcze, mafijne i terrorystyczne, 
gdzie wjeŜdŜanie cięŜarówką w tłum jest zbyt banalne i powinno być zastąpione 
kradzieŜą, przynajmniej dziesiątki głowic atomowych — wszakŜe końcowe 
zwycięstwo nie uzaleŜnione jest od strzelanki, a od mordobicia (najlepiej na 
dachu pędzącego pociągu). 

Przychodzi więc kolejny weekend bez dramatycznych wydarzeń, a ze 
śmiesznymi powtórzeniami (pani Premier powtórnie udaje się do zwalonego 
lasu, gdzie zapewne spoŜyje grochówkę z wojskowego kotła, a w TVN 24 jeden 
i ten sam transporter ryje nadrzeczne błoto, ciągając za sobą jedno i to samo 
chimeryczne drzewko, zaś nasza dzielna młodzieŜ, zwarta i gotowa, maszeruje 
ze śpiewem asfaltem szos, (wcześniej porzuciwszy, będące przedmiotem 
zadumy,  swoje telefony i smartfony), co oczywiście nie umniejsza podjętych 
przez zwyczajnych ludzi, rzeczywistych działań, włoŜonych w opanowanie 
sytuacji - niestety mało medialnych. Jeśli nic innego się nie wydarzy, zaćmienie 
Słońca (choć daleko od nas) będzie zapchajdziurą telewizji i poŜywką dla 
domorosłych proroków, przestrzegających przed podejmowaniem jakichkolwiek 
wiąŜących handlowych decyzji, powaŜniejszych niŜ kupno sznurowadeł. Mają 
oczywiście praktyczne uzasadnienie, jako Ŝe na przykład internetowy sklep 
Frisco,  nie tylko w niedzielę (jak ma w regulaminie), ale takŜe w poniedziałek 
21-go, ku mojemu zmartwieniu, nie dostarcza mięsa ani kości, uniemoŜliwiając 
mi ugotowanie rosołku, o którym marzę, po wakacjach spędzonych w obcych 
krajach, nie znających tego przysmaku. 
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Człowieka od zawsze nękała niespokojna myśl (obecna zwłaszcza w 
bezsenne noce),  co to będzie, gdy rano nie wstanie słońce. WyobraŜano sobie 
wówczas najgorsze kataklizmy i choć z biegiem czasu powinniśmy mniej 
wierzyć lękom, a bardziej nauce, niemniej w obliczu tego, Ŝe nauka jest jedną z 
teorii spiskowych, (najmniej atrakcyjną w przekonaniu tłumów) pewność ta 
słabnie. Zresztą chińscy naukowcy (amerykańscy takŜe) zawsze znajdą jakiś 
jeszcze gorszy kataklizm, w rodzaju zderzenia z róŜnych rozmiarów ciałami 
niebieskimi. Dlatego teŜ, słysząc o Zaćmieniu, powracam do swoich 
dziecinnych lęków, znacznie powaŜniejszych od tych dzisiejszych, Ŝe nie uda mi 
się ugotowanie rosołu. 

Swego czasu „Faraon” Bolesława Prusa stanowił szkolną lekturę 
obowiązkową i przyznam szczerze, był powieścią o wiele ciekawszą, niŜ jakaś 
tam smęcąca, nadmiernie realistyczna „Lalka”. Dla mnie i dla moich 
rówieśników dramat dobrze chcącego władcy, o którym traktuje ksiąŜka, był 
doskonałym przykładem moralizującego nudziarstwa, które miało zasłonić 
atrakcyjniejsze wątki. Na przykład wizytę w Labiryncie, smutne losy śydówki, 
kochanki faraona, tudzieŜ perfidne wykorzystanie zaćmienia Słońca w grze o 
władzę. 

Skoro więc trafiła mi się okazja obejrzenia prawdziwego, pełnego 
Zaćmienia (przypominam: nie było wówczas nie tylko internetu ale nawet 
telewizji) przeŜywałam tę moŜliwość, jako konfrontację z wydarzeniami 
znanymi z powieści. W czerwcu 1954 w Warszawie zaćmienie nie było 
całkowite (to podobno widoczne było w Suwałkach) ale wystarczająco duŜe, 
Ŝeby skonfrontować je z powieścią. Istotnie, umilkły wówczas ptaki i zrobiło się 
ciemno — i zimno — o ile pamiętam. I ludzie mieli przekonanie, Ŝe nadchodzi 
czas, do którego nie jesteśmy przygotowani. Niby to decydowała nauka, ale 
 podświadomość podpowiadała  straszliwe wydarzenia, dla oswajania których 
nie słuŜyły dzisiejsze horrory. Dzień wcześniej mama wyczytała w prasie, Ŝe 
naleŜy oglądać je przez przydymione kopciem szkło, stłukła więc zieloną, 
litrową butelkę i okopciwszy największe kawałki, kazała nimi się posłuŜyć. Ale 
my, dzieci, nie wierzyliśmy starszym. Oni ciągle kontemplowali wojnę i 
kataklizmy, a my byliśmy forpocztą przyszłości. Czy mogło spotkać nas 
jakiekolwiek zło? 
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Wierzę astrologom, Ŝe po Zaćmieniu nigdy nic nie jest juŜ takie jak 
przedtem. Zaćmiło Słońce w czerwcu, w lipcu były wakacje na Cyrli, przerwane 
nagłą depeszą sąsiadki, Ŝe na naszym tarasie opala się naga kobieta, 
uruchamiający cały mechanizm zmian. Ja, świeŜo wówczas zmierzyłam się ze 
swoimi lękami, spędzając po kłótni z mamą samotną noc w lesie przy Suchej 
Wodzie; moją młodszą siostrę gonił Ŝlebem piorun kulisty, a wydarzenia z 
powrotu, wobec wyzwań, którym sprostałyśmy, wydawały się malutkie, 
niewaŜne i głupiutkie. 
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 Kiedy weszłyśmy do naszego domu, naszej ostoi bezpiecznego 
dzieciństwa, w przedsionku powitał nas dziwny widok. Stał tam od zawsze 
marmurowy posąŜek greckiej bogini, trzymającej opartą na ramieniu i szyi 
amforę i łapiącej równowagę drugą ręką. Przyglądałam się posąŜkowi od 
dziecka, a przedmiotem mojej kontemplacji były zwłaszcza fałdy jej szaty i 
palce bosych stóp (zmuszona do chodzenia w wysokich ortopedycznych butach, 
latem marzyłam o bieganiu boso po trawie). Tym razem grecka bogini miała na 
balansującej ręce niespodziewaną bransoletę — obrączkę mojego taty. 
Wydawało mi się to wyrazem jakiegoś lekcewaŜenia nas i naszej mamy, a nie 
przejawem kataklizmu, który musiał nastąpić — i nastąpił. 
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Ojciec wymeldował się, co spowodowało, Ŝe naleŜny nam metraŜ zmienił 
się; dokwaterowano nam inną lokatorkę, która wkrótce okazała się 
spadkobierczynią poprzedniego, przedwojennego właściciela domu (była jego 
słuŜącą, a on zaginał w zawierusze wojny) i po prawniczych zabiegach (znanych 
nam obecnie w ramach warszawskich sporów o zwroty przedwojennych 
gruntów,  jak fałszowanie testamentów i wykorzystanie ubytków Ksiąg 
Wieczystych) — wówczas stworzono moŜliwość zwrotu domów 
jednorodzinnych — usunęła nas z naszego domu drogą eksmisji. Perfidia jej 
działania polegała na tym, Ŝe pretekstem był remont kapitalny, w czasie którego 
eksmitowanym przysługiwało jedynie pomieszczenie zastępcze, a nie lokal 
zastępczy. Otrzymaliśmy zakwaterowanie w rozwalającej się ruinie na 
Młocinach (które wówczas były poza granicami Warszawy) bez bieŜącej wody, 
innej toalety, niŜ sławojka na podwórku, wśród miejscowych meneli. Nasza 
schorowana mama wylądowała kilkakrotnie w szpitalach, a my z siostrą, choć 
nieletnie, musiałyśmy sobie radzić same. Walczyłyśmy z urzędami samotnie i 
wytrzymałyśmy tę walkę do czasu, gdy wydoroślałyśmy i znalazłyśmy oparcie 
w naszych męŜach.  

Do dziś uwaŜam, Ŝe wszystko, co najgorsze w Ŝyciu, spotkało mnie i 
siostrę przed 18-tym rokiem Ŝycia. I niewątpliwie, odgrywało w tym swoją rolę 
Zaćmienie. Ja zaś, jako nieposłuszna córka, oglądałam Zaćmienie gołym okiem, 
co zapewne przełoŜyło się takŜe na moje późniejsze  kłopoty ze wzrokiem. 

Lato 1954 stanowiło przełom między spokojnym, bezpiecznym Ŝyciem 
dobrze wychowanych panienek, z tatusiem inŜynierem, konstruktorem i 
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oblatywaczem samolotów, i mamusią, z zawodem „przy męŜu” oraz starannie 
dobieranymi pomocami domowymi, a zawirowaniem losu, wsysającym naszą 
idealistycznie nastawioną młodość w tryby urzędowych zawiłości i korupcji.  Po 
latach, brak juŜ satysfakcji, Ŝe ukarano więzieniem jakąś panią Iksińską, 
naczelnika ówczesnej Rady Narodowej, choć nadal brzmią w moich uszach jej 
lekcewaŜące słowa dotyczące kondycji dwóch głupich smarkul. 

I jak tu nie wierzyć astrologom! Zaćmienie objawia się niewątpliwie w 
losach zupełnie niewaŜnych osób. Państw niekoniecznie. One zawsze wychodzą 
obronną ręką. 

Komentarze 

1. Pamiętam zaćmienie 1954 • autor: W. J. 2017-08-19 14:00:37 

Pamiętam zaćmienie 1954! ChociaŜ miałem wtedy 3 lata. Wiele lat później 
wracał mi wdrukowany obraz dorosłych biegających w panice z jakimiś 
szkiełkami po podwórzu. To jest najstarsze moje wspomnienie "ukorzenione" w 
faktach. Następnym był "Świerszczyk" (tygodnik dla dzieci) z wiosny 1956, w 
czerni, gdy umarł Bierut. Następnym gdy rodzice słuchali w wielkim napięciu 
radia, gdy przemawiał Gomułka, 24 paździer. 1956. 

2. Ech! • autor: Katarzyna Urbanowicz 2017-08-19 14:04:38 

Ech te czasy, gdy łączyliśmy Kosmos z nami!...I ostatnie, gdy polityka nie miała 
Ŝadnego związku z nami, dziećmi... Miło mi, Ŝe jeszcze je pamiętasz. 

3. Z racji mojego... • autor: J. B. 2017-08-19 17:15:47 

Z racji mojego iście młodzieńczego wieku pamiętam jedynie częściowe 
zaćmienie, z końca lat dziewięćdziesiątych.Byłem na wakacjach nad Bugiem w 
Wirowie, mieszkałem w jednym z obiektów naleŜących do  zakładu 
wychowawczego dla umysłowo chorych w stopniu umiarkowanym. Krowy stały 
w wodzie i ryczały w niebo głosy a kiedy wszyscy patrzyli do góry przez 
szkiełka ja patrzyłem na ziemię. Stałem pod sporym drzewem a na ziemi widać 
było cienie jego liści, kaŜdy liść działał jak oddzielna soczewka. KaŜdy cień 
liścia rzucony na ziemię miał w środku pomniejszony nadgryziony przez 
KsięŜyc krąŜek Słońca. 

4. Ja pamiętam tylko częściowe • autor: P. K. 2017-08-20 14:17:54 

KaŜde częściowe zaćmienie słońca, jakie przeŜyłem w dorosłym Ŝyciu, 
oglądałem przez krąŜek dyskietki - bardzo dobrze widać. Podczas ostatniego, 
kiedy zaćmiło połowę tarczy słonecznej, zrobiło się wyraźnie ciemniej. 
Najbardziej mnie zdziwiła kobieta, interesantka mojej firmy. Podszedłem do 
niej i z głupia frant zapytałem, czy chce obejrzeć zaćmienie Słońca. Okazało się, 
Ŝe ona nic nie wie o Ŝadnym zaćmieniu :) Ale obejrzała chętnie. 

5. seria zaćmień w Polsce • autor: J. P. 2017-08-20 19:34:18 
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Niezwykłe zjawisko, to trzy całkowite zaćmienia Słońca widziane w Polsce w 
ciągu zaledwie 34 lat. 1699, 1706, 1733. Czyli wielu ludzi zaznało go 
trzykrotnie w ciągu Ŝycia, i to w tym samym miejscu. Coś takiego właściwie 
"nie ma prawa" się zdarzyć. Norma to ponad 300 lat odstępu między 
całkowitymi zaćmieniami na danym terenie. 

6. Ja teŜ pamiętam... • autor: Aleksandra O-J 2017-08-23 19:49:24 

Ja teŜ pamiętam tylko częściowe z 76 chyba roku. Wracaliśmy w czwartej klasie 
ze szkoły, był ciepły słoneczny dzień a my,  mimo przygotowania nas przez 
dorosłych, jako dzieciaki wpadliśmy w emocje, kryliśmy się za tornistrami i 
zasłaniali głowy jak na wojnie. Szkiełka mieliśmy ze szkoły, podglądaliśmy 
przez nie i bez. Do czasu kiedy zrobiło się całkiem dziwnie szaro i nagle 
zimno...Trochę ogarnęła mnie zgroza i dałam dyla do domu :) Nie ja jedna :))) 
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73 
Cała(?) prawda o babciach 

 

Pewnemu mojemu, dość kontrowersyjnemu znajomemu, zawdzięczam 6-
minutowy filmik „Cała prawda o babciach” 
https://www.youtube.com/watch?v=vD2PoFJRRu4 

Filmik spotkał się z jego aprobatą, ba, na jego tle snuł dalsze domysły, juŜ 
dość luźno związane z jego treścią: "Bezpieczeństwo, więź rodzinna i co sobie 
dajemy? Kontra społeczne naciski i miłość celem irracjonalnym. To z jakich 
kręgów się wywodzisz? Raz jeszcze społeczna hydra, o której moŜna by napisać 
tomy ksiąŜek. Czy infantylnych?" 

Jak zwykle ten mój znajomy stawia więcej pytań, niŜ daje odpowiedzi i 
pisząc do mnie, nie wchodzi w dalsze interakcje. Moje odpowiedzi na jego 
korespondencję ignoruje, a ja nieustannie zmagam się z myślą, czy zresetować 
tę znajomość, czy jeszcze poczekać. Nie lubię twierdzeń jednostronnych, na 
które odpowiadając, nie uzyskuję moŜliwości dyskusji, niemniej ta znajomość 
daje mi wgląd w myślenie osób bardzo odległych od stanu mojego umysłu, a 
więc inspirujących w pewien sposób. To coś takiego jak dyskusja z pewną 
bliską mi, juŜ nieŜyjącą osobą. Mówisz do kogoś takiego, a on nie odpowiada. 
Nie raczy? UwaŜa cię za głupią? Ma cię w nosie? czy moŜe jest źle wychowany 
po prostu. 

Ale wracając do filmu. W oczach jego autora, młodego zapewne 
człowieka, świat starych kobiet jest zagadkowy,  ale i pełen idiotyzmów, nie 
znajdujących uzasadnienia. Autor jest człowiekiem bardzo dowcipnym, trafnie 
podchwytującym pewne obserwowane prawidłowości, nie będącym jednak w 
stanie (albo nie mającym chęci) wniknąć głębiej w zjawiska, które obserwuje i z 
których szydzi. Jest więc w swojej satyrze powierzchowny i infantylny, 
podobnie jak pewien nastolatek z angielskiego dowcipu, któremu w prywatnej 
szkole polecono opisać los biednych ludzi. Chłopiec ten napisał, Ŝe pewna 
rodzina, którą ten znał, była tak biedna, Ŝe ich lokaj miał od pięciu lat 
niezmienianą liberię, kucharka jeździła na targ starym samochodem, a trzy 
pokojówki świeciły dziurami w pończochach. 

Pokrótce więc podsumuję świat babć w oczach autora filmu. Oto ich 
charakterystyczne cechy: 

— Spotykają się we własnym gronie prawdopodobnie spiskując i odprawiając 
dziwaczne obrzędy (jeszcze do nich wrócę) i wymyślając lecznicze mikstury. 

 — Wstają ze świtem, a ich pobyt w łazience to nieustanna korekta wyglądu i 
dodawanie pikanterii swojemu wizerunkowi (pierścionki, pachnidła, korale itp) 
— co niewątpliwie jest bardzo śmieszne w aspekcie ich wieku. Młode 
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dziewczyny  w podobnej sytuacji nie są śmieszne — one są ładniejsze, 
oczywiście. 

— Skupienie się na bliskich (wnukach) i nietrafione prezenty. Własnoręcznie 
dziergane swetry, szale itp. W sumie to śmieszne: aspekt nieuzasadnionej 
Ŝyczliwości i chęci zrobienia przyjemności bliskim przy braku środków 
finansowych — łącznie niezrozumiałe. 

 — Polowania na bazarach: moherowe berety, płaskie, tanie buty ("kapciuszki 
zwykłe białe"), niezrozumienie dla gadŜetów preferowanych przez wnuczków 
("nic dobrego z tego nie ma"). Świat wartości babć rozmija się ze zdrowym 
rozsądkiem wnusiów. ZauwaŜmy jednak, Ŝe punkt widzenia jest zgodny z 
punktem siedzenia — co umyka, zdaje się, autorowi filmu. Babcia na starej 
emeryturze nie ma zdolności finansowej "młodego boga" wg Prudencialu. 

— Dbanie o swoje zdrowie ("kufer regeneracji") jakieś zioła, nalewki, rosołki na 
ukatrupionych kurczakach zagrodowych (to pod adresem wiejskich babć), 
tudzieŜ przedmioty dziwacznego kultu, a wśród nich portret PapieŜa Polaka. 
Bynajmniej, nie jestem osobą religijną, ale zawsze uwaŜałam i uwaŜam, Ŝe 
kpiny z czegoś, co stanowi dla kogoś największą wartość, zwłaszcza religijną, są 
w złym guście. Tylko prymitywy wyśmiewają się z cudzej wiary (takŜe innych 
religii!) i kultu. Tymczasem tu wiara, słuchanie kazania i przekonanie, iŜ inne 
osoby powinny je szanować, jest wyśmiane. Górą wnuczek, słuchający w czasie 
mszy (prawdopodobnie) rapu! On jest racjonalny, babcia śmieszna. Zwłaszcza, 
Ŝe chwali pomnik papieŜa, który "w telewizji wydawał się wyŜszy". 

— Posiadanie domowych zwierzątek i przejmowanie się ich egzystencją, nawet 
przyziemną, jak wypróŜnianie. Ha, ha, ha — jakie to śmieszne! Kogo to w ogóle 
obchodzi! Terroryzm, zagroŜenia, polityka — to są problemy współczesności! 

— Przewidywanie, a właściwie przejmowanie się pogodą. To bardzo śmieszne, 
kogo to moŜe obchodzić, Ŝe przed deszczem bolą babcię stawy, więc lepiej z 
domu nie wychodzić (o czym oczywiście kontemplujący babcię wnuczek nie ma 
zielonego pojęcia). Jego stawy jeszcze nie bolą, nie tylko na zmianę pogody, ale 
w ogóle. 

— Posługiwanie się wózeczkiem na zakupy ("magiczny rydwan"). Takie i 
podobne kpiny powodują, Ŝe niektóre starsze panie wstydzą się uŜywać 
odciąŜających kręgosłup wózeczków na zakupy — identyfikują je równie 
dosadnie jak moherowe berety — bynajmniej nie przez nie same wymyślone. 
Autor filmu zapomina Ŝe "emitujący ultradźwięki", skrzypiący wózeczek,  to 
takŜe walizki na kółkach, ludzi spieszących bladym świtem (4,5 - ta) na 
lotnisko, aby zdąŜyć na pierwszy samolot o 6-ej rano. One częściej mnie budzą, 
niŜ wózeczki babć i ekipy kosiarek spółdzielni mieszkaniowych, zaczynających 
w upalne dni dopiero o 7-ej. Ale babcie są lepszym celem. 
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I wracamy do babcinych spisków. Są śmieszne, jakieś rozwiązywanie 
krzyŜówek, plotki o cudzych, agresywnych pieskach, pomysły na zaszkodzenie 
komuś ("podłóŜmy mu trutki na szczury"), rozkładanie kart, rozkminianie 
przebrzmiałych juŜ gadŜetów, słuchanie radia ze starych, przedpotopowych 
aparatów. Rozrywki, gdy głupie babcie starają się dostosować do młodzieŜy i są 
szczęśliwe, gdy ktoś z nich jest akurat dla nich miły (gra w "Piłkarzyki"). 

Film kończy się sceną, gdy babcia naśladuje wnuczka, tańcząc jakiś 
współczesny kawałek, a wnuczek podrzuca jej moherowy beret. W ten sposób 
jego autor broni się przed posądzeniem, Ŝe w swoim dziele był nieobiektywny i 
stronniczy. "Więc jeŜeli na świecie nie ma krwioŜerczych smoków, jeŜeli nigdy 
nie widzieliście na Ŝywo rogatego diabła i jeŜeli wasz brzuszek jest zawsze 
pełny, to juŜ wiecie, dzięki komu" — podsumowuje wnuczek. Rozumiemy więc: 
babcia ma emeryturę, a wnuczek nie koniecznie moŜe na nią liczyć. Uczucie 
wdzięczności, które przenika ostatnie sekundy filmu, jest czymś przemijającym 
i ulotnym, moŜliwie, Ŝe ostatnim satyrycznym spojrzeniem na przestępstwa "na 
wnuczka". 

Chętnie podyskutowałabym z autorem filmiku i pogłębiłabym jego 
płytkie widzenie realiów. CóŜ, kiedy jego tak naprawdę nie obchodzi rzeczowa 
analiza opisywanych zjawisk, widzi ich śmieszność, ale nie chce mu się szukać 
prawdziwych przyczyn opisywanego zjawiska. Czasem nie trzeba ich daleko 
szukać, odkrywać nieznanych lądów, wystarczy bez wysiłku odnaleźć 
popularność wśród podobnych sobie. Ha, ha, ha — jesteśmy z tobą, kamracie! 

To właśnie jest clou podobnych diagnoz z pozoru inteligentnych ludzi — 
w polityce, socjologii, kulturze. Wyśmiewamy to, co inne, niezrozumiałe. 
Cudzoziemcy, uchodźcy, terroryści, homoseksualiści, moherowe babcie — kto 
nam podpadnie. Ktoś kiedyś przyczepił nam łatkę — i juŜ funkcjonujemy w 
zbiorowej świadomości, przetwarzanej bezrefleksyjnie przez ludzi podobnych 
autorowi filmu. Mnie osobiście tylko przykro, Ŝe swoje walory umysłowe i 
niewątpliwą inteligencję wykorzystał w kierunku wybranym przez ławice, a nie 
outsiderów. Gdyby to zrobił, moŜliwe, Ŝe stałby się odkrywcą, a tak został 
marnym potakiwaczem. Pozostaje mi wysłać jemu takie przesłanie: "Chłopie, 
kiedyś ty takŜe będziesz stary. Będą cię bolały kolana na zmianę pogody, 
odkryjesz, Ŝe w sklepach z obuwiem nie ma butów stosowanych na swoje 
bolące stopy (a są takie na bazarkach), Ŝe przeciwbólowe leki, przepisane przez 
NFZ o kant d... potłuc i musisz szukać na własną rękę ich wzmacniaczy (wszak 
zgubnych narkotyków nie przepisze ci asekuracyjnie Ŝaden lekarz), Ŝe na zimę 
potrzebna ci tania, ale ciepła czapka i Ŝe wreszcie w obliczu czekającej cię 
śmierci, dobrze jest znajdować w czymś pociechę: w religii, w PapieŜu, Ojcu 
Dyrektorze, posągu PapieŜa, czy czymś innym. I moŜe, jak te wyśmiewane 
babcie, staniesz w łazience przed lustrem i zechcesz przypomnieć sobie, jak 
wyglądałeś za młodu. Jeśli jesteś kobietą, wyciągniesz róŜową szminkę. Jeśli 
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męŜczyzną — sam wiesz czego uŜyjesz. Wszak duszą ciągle jesteś młody, tylko, 
w ślad za poetą stwierdzasz, Ŝe: 

"Nó Ŝki nie chcą chodzić 
rączki nie chcą robić 
ZachodźŜe słoneczko 
skoro masz zachodzić" 

No i właśnie: miłość. Czy ona juŜ jest (była) całkiem bez sensu, skoro 
wydrwiona, uduszona, przeminęła? MoŜe powinna trwać, juŜ jako moje 
odczucie w stosunku do świata, przemienione, wysublimowane, śmieszne i 
publicznie wyśmiewane w podobnych filmikach, wypakowane wspomnieniami, 
urojeniami i niespełnionymi nadziejami, znajdującymi inne obiekty, zwierzątka, 
Ojca Dyrektora, rozmaitych guru-oszustów, ale zawsze nadające sens Ŝyciu, do 
końca, nawet ,gdy ono juŜ przemija. Rozliczamy się z nią, z tą przepełniającą 
nas i wyśmianą miłością, i czasem, jako daniną złoŜoną nieznanemu bóstwu, 
spisujemy testament lub dajemy gotówkę wnusiowi (albo przestępcom pod 
niego podszywającym się) . Czy właśnie dlatego jesteśmy śmieszni? Rzućcie w 
nas kamieniem ci, którzy są pewni, Ŝe to ich nigdy nie będzie dotyczyć! 

I moŜe, podejmijcie dyskusję... Oto ja, Babcia mniej ezoteryczna, dziś, 
gdy stawy bolą bardziej niŜ zwykle: 
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komentarze 

1. Starość nie jest karą, ale nagrodą • autor: Stachwody2017-08-24 16:23:39 

Starość nie jest karą, ale nagrodą i dlatego nie  jest śmieszna. Młody człowiek, 
autor filmiku, tak obrazowo przez Ciebie Kuzynko  opowiedzianego  i 
przeanalizowanego  — pewnikiem  tak odreagowuje — swój lęk  przed, groŜącą 
mu w  jego Ŝyciu  śmiercią. Z czego biedaczyna  zaczął  sobie  teraz  zdawać 
sprawę. 

2. Po równo • autor: P. K. 2017-08-26 15:19:37 

Staram się zrozumieć ludzi starych, wychodzi mi to tak sobie. Czasami sobie 
myślę, Ŝe juŜ się zbliŜam do tego stanu, i są juŜ pierwsze symptomy, chociaŜby 
to, Ŝe dzisiaj odkurzając mieszkanie musiałem kilka razy odpoczywać. To, Ŝe 
dzisiaj mam nienajlepszy dzień, nie wszystko wyjaśnia. Nie będę wnikał w 
szczegóły. Filmiku nie oglądałem, znając naszą Ezoteryczną Babcię sądzę, Ŝe 
dobrze wyciągnęła jego przesłanie. Jest to Ŝałosne. Ale coś mi się zdaje, Ŝe 
równie Ŝałosne, powierzchowne i pomieszane jest to, jak wielu starych ocenia 
dzisiejszą młodzieŜ, ze swojego punktu widzenia i na swój sposób (nie mówię 
tego o autorce wpisu). Szkoda, Ŝe tak się nie próbujemy zrozumieć. 

3. Symptomatyczne • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-08-26 15:34:21 

Symptomatyczne jest to, Ŝe bardziej drwi się z babć, niŜ z dziadków. Starsi 
ludzie, zarzucając mniej lub bardziej słusznie, to i tamto młodzieŜy, nie robią 
takich róŜnic między dziewczynami, a chłopcami. Poza tym raczej nie drwią, 
tylko ganią serio. Stare kobiety tymczasem są ulubionym przedmiotem satyr i 
drwiny. Tu nie chodzi o to, Ŝe ich się nie rozumie, ani nie próbuje zrozumieć, a 
o to, Ŝe w porządku dziobania są na samym dole drabiny społecznej i moŜna 
bezkarnie z nich szydzić. 
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74 
Odchudzanie z precyzją lasera 

 

W „Wysokich obcasach”. dodatku do Gazety Wyborczej, w rozmowie 
dziennikarki, BoŜeny Aksamit, z profesor Barbarą Józefik, przeczytałam 
stwierdzenie, które zmusiło mnie do myślenia i spowodowało pewien przebłysk 
zrozumienia Ŝyciowej drogi wielu kobiet (w tym i mnie). Nie mam na myśli 
tylko anoreksji i bulimii, które są jaskrawym przykładem skrajnym, ale inne, 
poboczne wątki tego braku akceptacji dla swojego wyglądu. Rozmówczyni 
dziennikarki stwierdziła, Ŝe „od zawsze” występowały róŜne formy 
dyscyplinowania ciała – ciało nie mogło być naturalne, musiało być „ jakieś”. „Z 
jednej strony mówi się, Ŝe powinniśmy być naturalni i akceptować to, jacy 
jesteśmy, z drugiej ta „naturalność” powinna być produktem „naszej pracy nad 
ciałem”. Dziennikarka stwierdza, Ŝe większość kobiet na pewnym etapie nie 
znosi swego ciała. I ma rację. Ale to teoria. 

Postaram się w praktyce pokazać doświadczenia, które zdobywa kaŜda 
młoda dziewczyna od momentu, gdy uświadamia sobie, Ŝe nie jest jednością ze 
swoim ciałem. To, co widzi w lustrze – jest jej ciałem, a to, co czuje wewnątrz 
siebie – nią samą. Tu po raz pierwszy pojawia się dualizm, rozczepienie. 
Wskutek tego dziewczyna nabiera przekonania, Ŝe powinna sterować swoim 
ciałem i wszystko, co w tym przeszkadza, jest złe i naleŜy to opanować. 

W Średniowieczu umartwiano ciało pod dyktando ducha i boskich oczekiwań 
wobec człowieka, potem siła boskości malała stopniowo, zastępowana 
zostawała nauką, estetyką, względami prozdrowotnymi lub pseudozdrowotnymi, 
Ŝeby dojść do wygórowanych wymagań, dotyczących estetyki (przemijającej!), 
szczupłej i zgrabnej figury. 

Karen Horney w swojej, klasycznej juŜ ksiąŜce „Neurotyczna osobowość 
naszych czasów” (lub w innym dziele – niezbyt dobrze pamiętam), postawiła 
tezę, obrazującą ludzkie, a zwłaszcza kobiece oczekiwania: „Nie chcesz mnie 
kochać – musisz mnie podziwiać”.  Trudno o prawdziwsze podsumowanie dąŜeń 
przewaŜającej liczby młodych kobiet. To one powodują, Ŝe do kaŜdego 
bezpłatnego adresu mailowego Interii czy Onetu podczepiane są pęczki reklam 
obiecujące schudnięcie mierzone w kilogramach (boć trudno obiecać 
wyładnienie delikwentek – część z nich po schudnięciu wygląda znacznie 
gorzej). „Naturalny likwidator tłuszczu: odchudza intensywnie niezaleŜnie od 
wieku”, „Uwolnij się od wystającego brzucha i boczków szybko i skutecznie”, 
„Marzysz o szczupłej sylwetce? Podejmij wyzwanie: strać wagę w 30 dni”, to 
tylko garść reklam preparatów podobno odchudzających z jednego dnia (28.08) 
otrzymywanych z pocztą w Onet.pl. 90% wszystkich! 

Tak czy inaczej, istnieje wyraźny przymus odchudzania, jeŜeli kobieta nie 
chce się „zapuścić”. 
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Moja koleŜanka, Aga, na pewnym rysunku, stanowiącym załącznik do jej 
pracy naukowej, zestawiła mnie z moim balkonikiem, o „puszystej” figurze, z 
brzuchatym lekarzem, kaŜącym się odchudzić, mimo, Ŝe, jak twierdził „młodsza 
pani nie będzie”. Po jednej stronie przedstawiła moje walory, po przeciwnej 
właśnie taką ocenę. Niestety, rysunku nie mogę udostępnić, ktoś inny ma do 
niego prawa. 

śądanie panowania nad swoim wyglądem w przewaŜającej mierze 
dotyczy bardziej kobiet, niŜ męŜczyzn. To one głównie są nakłaniane do 
opanowania swojego ciała, a w ślad za nim i zdyscyplinowanie swojej 
osobowości, pozbawienia jej spontaniczności, wtłoczenie w ramy 
obowiązujących standardów: — wyglądu, zachowania, postępowania. 

Nie twierdzę oczywiście, Ŝe medycyna nie ma racji, mówiąc o związku 
nadwagi z dolegliwościami stawów, tyle Ŝe podobne stereotypowe myślenie 
uniemoŜliwiało przez lata znalezienia przyczyn mojej choroby, chociaŜ od 
dawna miałabym kontrargument zdroworozsądkowy – czy cięŜar mojego 
umysłu tak zwiększył cięŜar głowy, Ŝe i ona jest zbyta cięŜka dla mojej szyi? 

Ale dość teorii. Na stare lata mogę kpić sobie z usiłowań otoczenia, aby 
dopasować moje ciało i mój umysł do wzorca, uznanego za poŜądany, przez 
moją rodzinę i ówczesne społeczeństwo, lat czterdziestych i pięćdziesiątych, 
(choć mogłoby się wydawać, Ŝe ludzie doświadczeni wojną, biedą i wygnaniem, 
powinni raczej folgować swojemu ciału, niŜ je dyscyplinować). W dzieciństwie 
jednak był to dla mnie problem, z którym nie dawałam sobie rady i który 
zaciąŜył na powaŜnej części mojego Ŝycia. I sądzę, Ŝe wbrew pozorom, niewiele 
się do dziś nie zmieniło (co do zasady zwłaszcza). 

Zacznę od lat mojego dojrzewania. Dojrzałam wcześnie, w wieku nie 
całych 12 lat, w bardzo stresujących okolicznościach. Pierwszą miesiączkę 
dostałam w szpitalu, w nocy przed oczekującą mnie operacją wyrostka 
robaczkowego. Nie uświadomiona przez matkę, uznałam, Ŝe jest to 
objaw „wyrostka, który się oberwał” i bardzo byłam zdziwiona, Ŝe lekarz oraz 
pielęgniarka, do których pobiegłam z płaczem, śmiali się do rozpuku z mojej 
naiwności. Wysłali mnie zresztą do zakonnicy, która proces uświadomienia 
zaczęła od zaprowadzenia mnie do kaplicy. Od zarania mojej kariery jako 
kobiety, kpiono ze mnie i moich dziecinnych problemów, kierując do autorytetu, 
zakonnicy, która kazała udać mi się do kaplicy i podziękować Bogu. Za co? „ śe 
stałam się kobietą”   Za to, Ŝe stałam się pośmiewiskiem? 

Potem było juŜ coraz gorzej. Moja mama uznawała, Ŝe kobieta musi być 
zahartowania, poniewaŜ czeka ją w Ŝyciu wiele przeciwności losu. Wszak trzy 
wojny, które przeŜyła, męŜczyznom odbierała tylko Ŝycie, ale kobietom 
nakazywała Ŝyć dalej i dźwigać cięŜar tego Ŝycia – własnego, dzieci i rodziny, 
nawet nieprzychylnych teściów. Czasem niedołęŜnych męŜów. 
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Skoro juŜ dojrzałam, nie ma powodu, aby dalej mnie chronić przed 
wyzwaniami. Do tresury zachowania dobrze wychowanej panienki ,dołączyła 
się tresura ciała – naprzemienne polewanie zimną i gorącą wodą, które dziś 
uznano by raczej za tortury, co miało spowodować poprawę stanu nerwów 
nastolatki, rozchwianych dojrzewaniem; noszenie wkładek ortopedycznych i 
zabudowanych, wysoko sznurowanych butów z piekącej, świńskiej skóry, takŜe 
w letnie upały, mające wysklepić wysoko podbicia moich stóp. Zastąpiły one 
dotkliwe kary cielesne, dziś uznawane za niedopuszczalne wobec dzieci. Lanie 
pasem, pozostawiające ślady na skórze i duszy, z pozoru były juŜ za 
dziewczyną. Teraz dziewczyna była juŜ kobietą, ale wcale nie miała łatwiej. 

Wszystko to miało wpłynąć na przełamanie mojej buntowniczej natury, a 
spowodowało tylko nadwraŜliwość dotykową. Nie znoszę prysznica, 
wykraczającego poza wąską skalę dopuszczalnych przeze mnie temperatur; 
czuję obrzydzenie wobec konieczności rozcierania maści, kremów, mleczek i 
innych kosmetyków; wolę juŜ łuszczącą się suchą skórę; źle znoszę intensywne 
zapachy; jakiekolwiek zabiegi na moim ciele, na przykład manicure, pedicure 
czy fryzjerskie, a juŜ wizyta u dentysty jest porównywalna z lataniem 
samolotami – obie te rzeczy powodują kilkudniową niezdolność do kontaktu z 
ludźmi. Moje stopy mają zbyt wysokie podbicie, co powoduje trudność doboru 
odpowiednich butów i skazuje właściwie mnie wyłącznie na bazarki – gdzie 
moje pokolenie babć znajduje odpowiednie dla siebie kłapciate czółenka, czy 
klapki, tanie i tandetne, ale wygodne. Kiedy jednak stanę na balkonie i spojrzę w 
dół (cierpię na lęk przestrzeni), bolą mnie i mrowią podeszwy stóp. MoŜe 
szykują się na uderzenie, które, jak wskazuje rozsądek, nigdy nie nadejdzie. 

Próby intensywnego odchudzania się za pomocą metod psychologiczno-
perswazyjnych zazwyczaj źle się kończyły, powodując nowe, nieoczekiwane 
problemy (o czym pisałam w odcinku Babci ezoterycznej juŜ dawno temu – nie 
pamiętam odcinka) 

Dziś juŜ wiem, Ŝe to syndrom krótkiej kołdry – naciągana w jednym 
miejscu, odsłania słabe punkty w innym, a często intensyfikuje problemy, do tej 
pory niedostrzegalne. Od zawsze wychowywano mnie w kulcie silnej woli, 
pozwalającej znosić dolegliwości losu, ćwiczyłam ją więc i nigdy nie potrafiłam 
się odnaleźć w obliczu sukcesu. Nie wierzyłam, Ŝe moŜliwe jest osiąganie 
czegoś drogą przypadku i nie umiałam tego wykorzystać. 

Jednocześnie jednak, jako społeczeństwo, przegięliśmy obecnie w drugą 
stronę. Wychowywanie w kulcie sukcesu i nacisku na zewnętrzne walory 
(kiedyś lekcewaŜone), powoduje nieumiejętność znoszenia przejściowych i 
niewielkich trudności, które stają się barierą nie do pokonania. Świat nastawiony 
na odnoszenie sukcesów za wszelką cenę, nie sprzyja osobom refleksyjnym, 
delikatnym, poszukującym równowagi w wewnętrznym i zewnętrznym Ŝyciu. 
ADHD, autyzm i inne tego rodzaju schorzenia, to po prostu multifikacja tego, co 
wiele z nas odczuwa, ale w natęŜeniu nie kwalifikującym do leczenia. Podobnie 
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jest z anoreksją, bulimią i innymi schorzeniami, rozwijającymi się doskonale w 
świecie wytycznych, co naleŜy jeść albo czego nie. 

„Jesteś tym co jesz” – to obrzydliwa formuła, łamiąca niejedno Ŝycie. 
Świadomość, Ŝe grzeszysz, spoŜywając zwłoki (nawet zwierzęce) potrafi 
zniszczyć Ŝycie mniej odpornych, niepomnych na to, Ŝe Ŝywienie jest tylko 
jednym z aspektów naszego Ŝycia, nie koniecznie najwaŜniejszym. Ktoś o 
bujnej wyobraźni, wizualizując sobie przesuwanie owych zwłok przez swój 
system trawienny, moŜe popaść w obsesję, z którą jego umysł (np, analityczny) 
nie da sobie rady. A przecieŜ bez tego zafiksowania mógł być wspaniałym 
naukowcem, czy wynalazcą (choć niektórzy z nich w owej fiksacji znajdują 
poŜywkę dla intelektu – co naleŜy obiektywnie przyznać.) 

I wracam do cytatu z Karen Horney: „Nie chcesz mnie kochać – musisz 
mnie podziwiać”.  Ta,  jakŜe bijąca po oczach formuła, zawiera w sobie 
kłamstwo główne, Ŝe miłość uzaleŜniona jest od zasług. 

JeŜeli się kocha, to nie za coś, ale mimo wszystko – to moje spostrzeŜenie 
Ŝycia. Niestety, jest ono niewygodne dla wszelkich reklamodawców i dlatego 
niepopularne, ba, wręcz potępiane. Ale ja swoje wiem. 

(Kasia 1943 — jeszcze nie wiem, co mnie w Ŝyciu czeka) 
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PS. Pewna moja znajoma wykrzyknęła z oburzeniem: Ty nadajesz się na 
terapię! Nie, po stokroć nie! Jestem, jaka jestem, godzę się z tym. Terapie 
zaburzają tylko to, co prawdziwe i naturalne w nas. Wielka zdobycz naszych 
czasów: akceptacja odmienności. Nie zaprzepaśćmy jej! 

Komentarze 

1. nie warto • autor: J. P. 2017-08-29 22:07:32 

Odmieńcy, to ci co jedzą schabowe z soi i morskie robaki.  

Nie jestem tłusty, jednak waŜę jakieś 7 - 10 kilo za duŜo, i bańdzioch czasem 
widać na zdjęciach.  

Mogę schudnać tylko pod warunkiem radykalnej zmiany trybu Ŝycia, np dwa 
lata wyrębu lasów na Syberii, bo to Ŝe jem naprawdę mało - nic nie pomaga. 
Czy jako chudy staruch będę bardziej atrakcyjny seksualnie  niŜ tłustawy 
staruch? 

2. trudno się nie zgodzić • autor: Arkadiusz2017-08-31 11:03:50 

Aczkolwiek wczoraj powiedziałem sobie 73 i ani deka więcej ;-) My faceci 
mamy z resztą swoje własne męskie presje. Pewnie większość z nas dostała i 
dostaje spamy z propozycjami przedłuŜenia lub zwiększenia rozmiaru... A 
przecieŜ kaŜdy z nas dostaje na dzień dobry trochę inne karty i powinien chyba 
grać w swoją własną grę. Ale kultura masowa tworzy jednolite wzorce 
prawdziwego piękna i mocy. Bycie odmieńcem czy wolnomyślicielem ma 
oprócz wad teŜ swoje zalety, choćby satysfakcję z widzenia i odczuwania 
czegoś, czego większość nie zobaczy i nie poczuje. 

co wypada jeść ludziom nowoczesnym • autor: J. P. 2017-08-31 21:50:35 

Błędnie uŜyłem określenia "odmieńcy". Trudno tak nazywać ludzi stadnie 
ulegających aktualnej  modzie Ŝywieniowej. Właściwe, czyli  importowane 
(zawsze importowane!)  mody Ŝywieniowe pojawiły się w Polsce dopiero po 
"obaleniu komuny". Wcześniej modę wymuszała władza przepisami i reklamą 
państwową. Usilnie namawiano do jedzenia sera Ŝółtego i margaryny. Kto 
pamięta? "Gość w dom - margaryna na stół!". Nie mam pojęcia dlaczego Partia 
tak uczepiła się akurat sera Ŝółtego. Niejedzenie mięsa w poniedziałek było 
wymuszone przepisami (dzień bezmięsny w sklepach i restauracjach).  

Jednak to była propaganda odgórna, a nie prawdziwa moda z Zachodu.  

Dziś moda Ŝywieniowa grupuje ludzi aspirujących do elity. Zawsze polega na 
niejedzeniu tego co Ŝre plebs. Do niedawna wypadało jeść "suszi", ale odkąd 
moŜna je tanio kupić w biedronce. to niestety juŜ nie. 

4. chudzi bogaci i grubi biedni • autor: Siena2017-09-01 21:48:52 

A ja mam taką refleksję, ze często grubsi to ci co jedzą supermarketowe 
jedzenie, czyli to najtańsze, niestety fatalnej jakości. To jedzenie jest 
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pozbawione wartości odŜywczych, dlatego ci ludzie są ciągle głodni, mimo, ze 
tyją.   

5. Dla mnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-09-02 08:52:06 

Dla mnie waŜne jest nie tylko to, dlaczego ludzie tyją, ale takŜe dlaczego 
postronni z uporem godnym lepszej sprawy usiłują wmówić innym, Ŝe powinni 
być nie tacy, jakimi są, tylko takimi, jakimi oni by chcieli. Rozumiem tych, 
którzy na tym zarabiają, ale co kieruje tymi rzekomo bezinteresownymi? 
Właśnie, rzekomo. 

6. Powody • autor: P. K. 2017-09-03 12:47:16 

Myślę, Ŝe powody są bardzo róŜne, od chęci zysku na produktach wciskanych 
ludziom, po przekonanie, Ŝe ja mam rację i moim świętym obowiązkiem jest tą 
rację przekazywać. PrzecieŜ tych, którzy mają rację i mają obowiązek ją 
przekazywać, jest masa, w moim bliskim otoczeniu są tacy, choć nie mówię, Ŝe 
wszyscy akurat od Ŝywienia, a niektórzy juŜ się zniechęcili tym, Ŝe głupi ludzie 
ich nie słuchają :) Kasiu, w swych poprzednich wcieleniach musiałaś sporo 
namieszać w głowach, sobie i innym, róŜnymi ideami związanymi z 
postępowaniem z samym sobą, od strony ciała i od strony ducha. I w tym 
wcieleniu to do Ciebie wróciło. Trend ogólny to raczej nie jest, a przynajmniej 
nie aŜ w takim stopniu, co wnioskuję po tym, Ŝe moje babcie i moja mama nie 
były jakoś szczególnie zindoktrynowane  

7. Nie zgodziłabym się • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-09-03 13:47:02 

Nie zgodziłabym się z tezą, Ŝe nie jest to trend ogólny. Jako uczestniczka FB 
stwierdzam, Ŝe przewaŜająca ilość wpisów prywatnych (nie licząc natrętnych 
reklam), w drugiej kolejności po tematach politycznych, dotyczy tego, co 
naleŜy, a czego nie naleŜy spoŜywać. RóŜnica odczuć wynikać moŜe z naszej 
płci  jednak dominują w tych pouczeniach kobiety. 
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75 
Zagubiony pamiętnik z PRL 

 
Dawno, dawno temu przeczytałam na stronie 

http://olecko.com/zurowski/rodc.htm 

czyjś pamiętnik z okresu PRL. Tekstu tego juŜ dawno nie ma w internecie, autor 
pamiętnika zapewne nie Ŝyje, a rodzina zlikwidowała adres. Tym, co skłoniło 
mnie do przeczytania, a potem skopiowania i rozszyfrowywania tekstu (dziś 
zawiera więcej „robaczków” niŜ liter), były fotografie, przedstawiające jakąś 
świetlicę z tamtych czasów, jak wynika z napisów z lat 1958-1959. Fotografie te 
uderzyły mnie swoją brzydotą, ale brzydotą tak bliską, Ŝe wręcz wrosłą w moje 
odbieranie świata. 

W roku 1958 miałam 16 lat i podobna estetyka towarzyszyła mi od 
dzieciństwa w szkole, na koloniach letnich, wszędzie tam, gdzie przebywały 
dzieci. Ani w domu, ani w innych miejscach (poza muzeami, odwiedzanymi w 
ramach wycieczek szkolnych) nie miałam do czynienia z „prawdziwą”,. dobrą 
sztuką. Jeden jedyny obraz oglądałam wiszący na ścianie u mojego dziadka, 
przedstawiający roztopy przedwiośnia i był on dla mnie dosłownie wspaniały, 
choć przedstawiał wąwóz, brzydkie błoto i połamane krzaki. Oglądałam go 
wystarczająco często, Ŝeby utkwił mi w pamięci, stanowiąc kontrastowe 
przedstawienie brzydoty w stosunku do brzydoty afirmującej, podobnej 
rysunkom w świetlicy. Niestety, w zawirowaniu serii pogrzebów w rodzinie 
tajemniczo zaginął, zanim zdąŜyłam nawet go sfotografować, nie mówiąc juŜ o 
odczytaniu parafki artysty malarza). Ale wracam do „sztuki” prezentowanej we 
wspomnianym pamiętniku. 

 

Potem, gdy czytałam ów pamiętnik, zaczęłam lepiej rozumieć ten rodzaj 
brzydoty. Uznałam, Ŝe powstała ona (i powstaje nadal) w dąŜeniu do piękna w 
środowisku, które nie widziało prawdziwie pięknie przedstawionej w sztuce 
brzydoty; stawiało więc swoje nieudolne wyobraŜenia piękna za wzór, nie mając 
Ŝadnego pojęcia, jak bardzo nieudolne są te usiłowania. Teraz, po latach, coś z 
tych wyobraŜeń nadal uparcie trwa, choć staje się moŜe bardziej wyrafinowane. 
Wyraźnie widać to w ewolucji disco polo, gdzie warsztatowa sprawność nie 
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podwaŜyła i nawet nie poprawiła samej podstawy wyobraŜenia muzycznego i 
poetyckiego piękna. Fakt, Ŝe moŜna oglądać perfekcyjnie wykonaną bieliznę 
majteczek w kropeczki budzi tak wielki entuzjazm i tyle miłych skojarzeń, 
związanych z domniemanym luksusem, Ŝe staje się wart piosenki, a wręcz 
nawet zostaje przebojem. 

Autor opowieści budzi szacunek swoją drogą Ŝyciową i stawianie mu 
zarzutu prymitywizmu wydaje się jakoś niestosowne. A jednak... 

Jedno z dziesiątki dzieci rolnika mającego 15 ha, urodzony tuŜ przed I 
wojną światową w 1914 r. na Wileńszczyźnie, z których połowa była 
analfabetami, od wczesnego dzieciństwa pracujące na roli, wychowane w 
archaicznych obyczajach i tradycjach, gdy warunki Ŝycia są trudne do 
wyobraŜenia dzisiejszego człowieka, odznacza się doskonałą pamięcią do 
szczegółów Ŝycia codziennego i opisuje je dokładnie i drobiazgowo, jak np. 
wygląd domu. 

„Przy dłuŜszej ścianie, naprzeciwko okien od ulicy, stały dwa drewniane 
łóŜka wymoszczone słomą i przykryte lnianymi prześcieradłami, a w dzień 
kolorowymi dywanami z kilkoma wysoko ułoŜonymi, jedna na drugiej, 
poduszkami. SłuŜyły one do spania ośmiu osobom. Ktoś moŜe zapytać, w jaki 
sposób moŜe zmieścić się osiem osób na dwóch łóŜkach? OtóŜ muszę stwierdzić, 
Ŝe jest to moŜliwe. Na jednym łóŜku spał ojciec z matką i dwójką dzieci w 
nogach, na drugim zaś czwórka dzieci. 

Ciotka Antonina i wzięta na doŜywocie staruszka miały swoje miejsce na 
chlebowym piecu. Pod piecem podczas zimy znajdował się kurnik. Potem, od 
wiosny, kury gnieździły się w podwórkowym kurniku. 

Czwórka najstarszych, dwie siostry i dwóch braci, w izbie po drugiej 
stronie sieni. Tam pod podłogą jest piwnica na ziemniaki i trochę ciągnie 
zimnem lecz jeśli siostry i bracia ułoŜą się po dwoje, okrywając się koŜuchami, 
to nie zmarzną. Muszą dobrze napalić drzewem brzozowym w piecu, a wtedy 
mogą zrzucić koŜuchy, a przykryć się dywanami, których dobra mama natkała 
własnoręcznie na krosnach stojących przez całą zimę w izbie od ulicy. 

A gdzie śpi niemowlak opisujący swoje dzieje? Naturalnie w kołysce w 
kształcie niecki uczepionej do sufitu. 

W pierwszej izbie pokrytej drewnianą podłogą oczyszczoną dwa razy do 
roku, przed największymi świętami Ŝelazną łopatą jest niezbyt czysto.” 

Autor opisuje teŜ, Ŝe dzieci całą zimę biegały na bosaka i prawie nigdy 
nie chorowały. Szczegółowo pisze o ubraniach chłopców i dziewczynek, 
potrawach i sposobach ich przyrządzania, wymaganiach religijnych przy 
uczestnictwie w niedzielnych naboŜeństwach, dziecinnych zabawach i 
rozrywkach, (takŜe nazwanych „umysłowymi” jak słuchanie bajek, śpiewanie, 
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wyliczanki polskie rosyjskie i białoruskie) walce z wszawicą, kąpielach w bani, 
itp. 

Tego rodzaju teksty zasługują na publikację, poprzez ilustrowanie drogi, 
jaką przebył zwyczajny człowiek w zawirowaniu dziejów, jak doszedł do 
szczebla kultury codziennej, nieco wyŜszej niŜ czworaki z klepiskiem zamiast 
podłogi i zagrodą dla kóz w izbie – widoku zupełnie zwyczajnego  na 
idealizowanym, przedwojennym Wołyniu (co niewątpliwie zawdzięcza tak 
odsądzanemu od czci i wiary PRL), i wydawałoby się, Ŝe powinniśmy nadal iść 
dalej. Pokazywać takim ludziom, ich dzieciom i wnukom perspektywę Ŝycia 
bardziej świadomego i wyrafinowanego – takŜe w rozumieniu piękna. 

Nic z tego. Chętnie wracamy do tamtych lat, jako do czasów, które nie 
wymagały od ludzi zbyt wiele. Mieli być posłuszni tym, którzy lepiej wiedzieli 
od nich. Co nam, jako społeczeństwu, dziś się w tym podoba, Ŝe staramy się do 
tamtych czasów wrócić? MoŜe zamiast muzeów i dzieł sztuki powinniśmy 
wrócić do prymitywnych fresków na ścianach stołówek, a nawet murali nowych 
domów? Po co się wysilać w rozumieniu świata, moŜe starczy nam parkiet z 
tanich paneli podłogowych za 15,98 zł i tani tablet za rzekomo, złotówkę, z 
dostępem do internetu? A dobry I Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej 
w naszej fabryce, w uznaniu naszych zasług dla budowy nowej, piękniejszej 
rzeczywistości, poleci kadrowym wystawić nam skierowanie na „lepsze” 
wczasy lub wręczy talon na pralkę albo, daj BoŜe samochód. Tfu, przepraszam, 
dziś mamy inne zachęty... 

komentarze 

1. naród z Partią, Partia z narodem • autor: J. P. 2017-09-03 21:29:21 

"Pij smaczną i zdrową kawę zboŜową". Tego nie pamiętam. Pamiętam "Gość w 
dom - margaryna na stół", oraz:" Globulki Zet zapobiegają niechcianej ciąŜy" 
To był czas, gdy demografowie gomułkowscy obliczyli, Ŝe w 2017 roku nastąpi 
wysyp emerytów, jeśli Partia jakoś nie ograniczy pędu rozrodczego. No i nie 
ograniczyła jak widać.  

2. Strona poświęcona Władysławowi... • autor:BethLuisNion2017-09-05 
19:26:01 

Strona poświęcona Władysławowi śurowskiemu wraz z przywołanym przez 
Panią pamiętnikiem, jest cały czas dostępna w internecie. Zmieniła się tylko 
domena (zamiast .com jest 
.info). http://www.olecko.info/zurowski/index.htm  Jest tam nawet moŜliwość 
ściągnięcia pełnego tekstu wspomnień w formie pliku. Pozdrawiam. 

3. Bardzo dziękuj ę! • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-09-05 20:06:22 

Bardzo dziękuję za namiar. Wydaje mi się, Ŝe tekst pamiętnika został nieco 
zmieniony i brak w nim przytoczonych wcześniej fotografii. W kaŜdym razie 
dobrze, Ŝe nie zaginął! 
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4. Odnośnie brzydoty z tamtych czasów • autor: P. K. 2017-09-08 21:05:35 

Przypomniał mi się jeszcze taki szczegół, na który swego czasu zwróciła mi 
uwagę moja mama: Domy na osiedlach były malowane na ciemne, ponure 
kolory, wszystkie takie same lub prawie takie same, z zerowym chyba nie tylko 
wyczuciem piękna, ale i staraniem o nie. Tak, jakby decydujący o tym nie 
zdawali sobie sprawy z tego, Ŝe moŜna się starać o piękny wygląd osiedli. 
Gdybym pogrzebał w pamięci, chyba bym znalazł więcej takich przykładów. 
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76 
Jak się w Polsce remontuje 

 

 

Umówiono mnie z firmą instalującą szafki i wyposaŜenie w 
wyremontowanej przez inną firmę kuchni. Oba remonty dzielił czas ponad 
miesiąca – tyle bowiem firma „szafkowa” potrzebowała na realizację 
zamówienia. Dlatego teŜ w kuchni zostało jej stare wyposaŜenie (poza 
wiszącymi szafkami, które zostały zdjęte). Zgodnie z panującą modą gniazdka 
elektryczne zostały ukryte za stojącą lodówką, tak więc wyłączenia prądu i 
wyskoczenie korków z niewiadomych przyczyn uniemoŜliwiało mi 
przeciągnięcie kabla od lodówki do innego gniazdka, w którym był prąd. Trochę 
kontestowałam to rozwiązanie, ale moja przyjaciółka Maria z Holandii, u której 
właśnie przebywałam, oprowadziwszy mnie po swoim mieszkaniu spytała 
retorycznie: czy ty widzisz tu gdzieś odkryte gniazdka?! Ogarnij się, to 
dwudziesty pierwszy wiek!. Jasne. Tyle Ŝe w Holandii, a nie w Polsce. 

Nadmieniam, Ŝe skrzynka z bezpiecznikami umieszczona została pod 
sufitem, iŜ jedynie mój wnuk (ponad 2 m wzrostu), jest w stanie jej dosięgnąć 
bez stołka lub drabiny, a na pewno jest to poza moim zasięgiem (dopóki wózki 
inwalidzkie nie będą miały specjalnych podnośników dla babć albo elektrycy 
nie zaczną instalować skrzynek w bardziej dogodnych miejscach). PoniewaŜ 
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jednak wnuk odwiedza mnie niezbyt często, ucieszyłam się, kiedy przyszedł i 
zawołałam od drzwi: 

– Dobrze, Ŝe jesteś dziecko, włączysz mi korki. 

Dziecko (16 lat) otworzyło drzwiczki i spytało: jak się je włącza? Mój 
wzrok nie pozwalał mi ich dojrzeć, ale umysł babci spekulował: Skoro wywaliło 
mi korek sprzęgający elektryczny piekarnik kuchni gazowej z lodówką, to widać 
ten jeden korek jest inaczej ustawiony, niŜ reszta z siedmiu. Niestety 
zdroworozsądkowe wnioskowania na nic się nie przydają w wypadku 
nowoczesnej techniki. Wnuk stwierdził, Ŝe cztery wajchy są skierowane w górę, 
a trzy w dół. Które więc oznaczają, Ŝe prąd dopływa, a które nie? Czy te 
skierowane w górę, opuścić w dół, czy te ustawione do dołu, podnieść do góry? 
Oto jest pytanie. 

Nie obejdzie się tu od dygresji. Pierwszym, najwaŜniejszym zarzutem 
mojej mamy wobec swojego męŜa, a mojego taty, występującego o rozwód, na 
sprawie sądowej było to, Ŝe nie potrafi gwoździa wbić, ani naprawić korków. 
Kolejne dopiero dotyczyły niezgodności charakterów oraz istnienia innej pani... 
Dlatego teŜ w moim wychowaniu wbijanie gwoździ i naprawa wysadzonych 
korków zajmowała poczesne miejsce. Tyle, Ŝe świat od tamtego czasu postąpił 
naprzód, pojawiła się telewizja i komputery, chociaŜ młotki do wbijania 
gwoździ zostały. Drzewiej korki to było coś porcelanowego z metalową 
końcówką, podobną do tej od Ŝarówek, co się wkręcało w gniazdko. Wywalony 
korek teoretycznie do niczego się nie nadawał, i trzeba było kupić nowy, więc 
uzdatniano go poprzez okręcanie miedzianym drutem i ponownym wkręceniu. 
Tak uzdatnianego korka nic juŜ nie wywalało, chyba, Ŝe na pobliskim słupie, co 
wymagało wizyty pana z elektrowni z takimi fajnymi ostrogami na butach, co 
mnie, jako dziecko fascynowało. Do słupa podłączono kilku sąsiadów, więc 
przestępcę trudno było zidentyfikować.  

Postęp techniczny od lat sześćdziesiątych przyspieszył i najpierw 
wprowadzono tzw. korki automatyczne, gdy wystarczyło wcisnąć, znajdujący 
się w środku guzik, aŜ do teraz, gdy nowa skrzynka rozdzielcza prądu, zawiera 
maciupkie wajchy, podnoszone lub opuszczane, których wcześniej nie zdołałam 
obejrzeć, a więc nie byłam mądrzejsza od mojego wnuka. Przy okazji 
poszukiwania pomocy w wymienionej sprawie, powstała wątpliwość, czy 
istotnie w czasie remontu właściwie przeprowadzono przewody elektryczne, ale 
to zupełnie inne zagadnienie. Wszystko zakryły kafelki. Wracam zatem do firmy 
„szafkowej”. 

Wieczorem dnia poprzedniego miałam chwile załamania nerwowego, gdy 
okazało się, iŜ mimo całodziennej pracy i wynoszenia zawartości kuchni padłam 
na nos, a zostało jeszcze 2/3 sprzętu do wyniesienia. Na swoim balkoniku 
wprawdzie zainstalowałam koszyk do umieszczania róŜnych rzeczy, ale ma on 
wymiary niezbyt przystające do potrzeb, tak więc nie udało mi się wykonać 
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zadania. Na szczęście Tatiana, moja pani sprzątająca, miała chwilkę wolnego 
czasu w nocy i dokończyła pracę za mnie. Panowie od firmy „szafkowej” mieli 
wynieść stare meble i teoretycznie rzecz biorąc babcia powinna słodko spać nie 
martwiąc się niczym. Ja zaś miałam zmartwienie i to z mojego punktu widzenia 
powaŜne. Z korespondencji mailowej wywnioskowałam, Ŝe firma „szafkowa” 
nie instaluje zlewozmywaka, kuchni (zamiana gazowej na indukcyjną), 
zmywarki, wody itp. Firma „remontowa” oświadczyła mi, Ŝe swojego 
pracownika nie przyśle, bo aktualnie ich nie ma; są na urlopach albo pracują 
gdzieś indziej. No i właśnie wówczas rozpłakałam się.  

Moja wyobraźnia poszybowała, kreśląc scenariusze nie do ogarnięcia. 
Rodzina zamiast pocieszyć mnie, zwymyślała głupią babcię, która histeryzuje i 
szuka dziury w całym. Otarłam więc łzy i przestałam się rozczulać, szykując na 
to, co przyniesie mi następny dzień. Wszak światowa sytuacja polityczna jest 
mocno niepewna, czas więc potrenować dawne umiejętności z czasów zimnej 
wojny. Co ma być na wierzchu, co pod spodem, co waŜne, a co nie, przetrwać 
naleŜy przynajmniej kilka dni. Wszystko trzeba rozsądnie zaplanować. 

No i nie spałam pół nocy. Ciśnienie mi niebezpiecznie wzrosło, a sny 
oscylowały nieustannie wokół róŜnych katastrof. Oczywiście, Ŝadna z nich nie 
przydarzyła się, za to pojawiły się trudności, na które nie byłam przygotowana. 

Panowie „szafkowi” przyjechali z niewielkim opóźnieniem i przystąpili do 
wynoszenia mebli z kuchni. Nową kuchnię do instalacji i resztę przedmiotów 
ustawili „na 5 minut” w wejściu do mojego pokoju, odcinając mnie całkowicie 
od telefonu, komputera tudzieŜ czajnika elektrycznego. Poproszeni, aby 
postawili te przedmioty w innym, wskazanym im miejscu, oświadczyli, Ŝe zaraz 
to zrobią. Lodówkę i zamraŜarkę wyłączyli w gniazdka i wysunęli na środek 
kuchni zapominając ją podłączyć do innego gniazdka w zasięgu. Zrobiłabym to 
za nich, niestety, dostęp był dla mnie, z moim balkonikiem, niemoŜliwy. W 
dodatku dosunęli lodówkę drzwiczkami do ściany. Odłączyli instalację wodną 
powodując kałuŜę. Poprosili o mopa, ale nie uŜyli go, bowiem okazało się, Ŝe 
nie wzięli klucza do odkręcania instalacji wodnej. Po czym oświadczyli, Ŝe do 
wyłączenia kuchni gazowej potrzebny jest gazownik. Przystąpiłam do szukania 
tegoŜ i znalazłam go, ale zgodził się przyjść dopiero za godzinę. Zanim się 
obejrzałam, panowie „szafkowi” znikli na ponad dwie godziny. Na szczęście 
pojawił się gazownik, a poniewaŜ jest pracownikiem naszego osiedla od lat i 
znamy się, oprócz czynności, po które został posłany, odkręcił lodówkę 
drzwiami od ściany, włączył ją do kontaktu, przesunął graty stojące w drzwiach 
czym umoŜliwił mi poruszanie się po mieszkaniu, skorzystanie z toalety oraz 
ugotowanie herbaty. Na zwróconą uwagę panom „szafkowym” po ich powrocie, 
Ŝe mogli włączyć lodówkę odrzekli, Ŝe lodówo-zamraŜarka powinna trzymać 
temperaturę przez 12 godzin, po czym wypełnili korytarz innymi przedmiotami, 
wprowadzając się jednocześnie do pozostałych pokojów, rozrzucając kartony, 
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folię i inne śmiecie i ciągnąc kable z uporem maniaka samym środkiem 
pomieszczeń i unieruchamiając mnie, jako więźnia, tym razem w moim pokoju. 

Potem było coraz gorzej. Budownictwo z czasów PRL okazało się 
łamaczem wierteł, na co panowie skarŜyli się nieustannie, oświadczając 
wieczorem, Ŝe nie dadzą rady tego dnia (w środę) skończyć. Mieli przyjść 
następnego dnia, ale zdradzieckie siły w ich szeregach powiadomiły mnie, Ŝe 
owo „jutro” oznacza poniedziałek. 

Wyciągnęłam więc zachomikowaną przed synami (wszystko chcą 
wyrzucać, co ich zdaniem babci juŜ niepotrzebne) maszynkę elektryczną ze 
spiralą i labiryntem z szamotki (ciekawe ile osób dziś wie, co to była cegła 
szamotowa lub szamotka pod spiralę?). Za moich czasów jedno i drugie w 
maszynkach elektrycznych moŜna było wymieniać, gdy spirala się przepaliła 
albo szamotka potłukła). Mój tata tego nie umiał, ale mama nas nauczyła. 
Znalazłszy maszynkę, przystąpiłam do gotowania zupy, poniewaŜ tę, którą 
wcześniej przygotowałam na cały dzień, do podgrzania w mikrofali, zjadłam 
wcześniej, a zdenerwowanie sprawiło, Ŝe mogłam bez obaw jeść wyłącznie 
potrawy płynne. 

UdroŜnienie dostępu do komputera okazało się błędem, jako Ŝe 
odbierałam kolejne maile od bliskich osób, nie zaangaŜowanych w ten remont, 
mające mi udowodnić, Ŝe instalacja elektryczna została sknocona (wystający 
kabel nie ma tyle Ŝyłek ile powinien mieć, a coś tam coś tam powinno/nie 
powinno wywalać korków, a skoro wywala to świadczy, Ŝe... I Ŝe jeszcze 
pogodzę się z kuchnią gazową, więc moŜe powinnam była uprzedzić gazownika, 
Ŝe jeszcze będzie potrzebny, więc Ŝeby nie demontował wszystkiego. 
Pocieszałam się, Ŝe skoro jedna część rodziny, zaangaŜowana w remont 
łazienki, musiała znosić krytyczne uwagi drugiej części, zaangaŜowanej w 
remont kuchni, istnieje prawdopodobieństwo chęci udowodnienia stronie 
przeciwnej niedoróbek, co nie musi skutkować ponownym wołaniem 
gazownika. Na wszelki jednak wypadek kuchni nie wyniosłam do 
pomieszczenia na śmiecie wielkogabarytowe – jak to teraz ładnie się nazywa. 

Podobno nie naleŜy podsłuchiwać, ale niestety, juŜ się stało. Z naglących 
telefonów panów szafkowych wynikało, Ŝe coś tam powinno mieć jakiś kołnierz 
albo zaślepkę, a nie ma ich w zestawie, więc kupiony nie daje się zamontować. 
Nie chcę juŜ dociekać jakiej części wyposaŜenia to dotyczy... 

Ale zmartwień nigdy nie zabraknie. Okazało się, Ŝe opleciono 
rusztowaniami mój balkon i przystąpiono do jego remontu. Potrzeba mi 
gwałtownie płachty folii i człowieka do wejścia na drabinę i otulenia 
klimatyzatora przed pyłem. Póki co, wciska się mimo zamkniętych okien do 
mieszkania. 

Z niepokojem w sercu czekałam na elektryka od kuchni. Wpadł późnym 
wieczorem i wypadł natychmiast, stwierdziwszy, Ŝe w kablu nie ma prądu. 
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Oczywiście nikt mnie wcześniej nie słuchał, gdy mówiłam to samo, bo podobno 
przed połoŜeniem kafelków konsultował to wszystko ten elektryk uznając, Ŝe 
moŜna załoŜyć u mnie kuchnię indukcyjną. Ale co to za elektryk, który nie 
sprawdził, Ŝe w mieszkaniu nie ma siły, bo czekamy aŜ załoŜą ją w bloku, a 
Ŝeby później nie pruć ścian, przy okazji remontu łazienki, dociągnięto jeszcze 
nieczynny kabel do kuchni. Dobrze, Ŝe nie wyrzuciłam kuchni gazowej, bo 
moŜe jeszcze będę się musiała z nią przeprosić, chociaŜ zainstalowane w jej 
miejscu szafki musiałyby zostać rozebrane, rujnując całą konstrukcję... Podobno 
pan elektryk będzie miał czas albo w sobotę albo w poniedziałek. Na moje Ŝale 
zasugerowano mi, Ŝebym poszukała innego. 

c.d.n. 

komentarze 

1. rada • autor: J. P. 2017-09-22 20:24:55 

Mam za sobą studia (między innymi) elektryczne, więc moŜe tylko jedna rada. 
Po wszelkich przeróbkach, czy instalowaniu urządzeń, trzeba zawołać kogoś z 
próbnikiem, Ŝeby dotknął nim metalowej obudowy kaŜdego urządzenia 
połączonego z siecią energetyczną. Neonówka nie ma prawa się tam świecić. W 
sumie to nawet wołać nie trzeba. Kupić wskaźnik neonowy, palcem trzymać 
jego metalowy czubek i dotykać obudowy  pralki, zmywarki, pieca, czy 
czegokolwiek co jest na prąd. Jak zaświeci - wołać elektryka, bo moŜe kopnąć. 
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77 
Kogo dziś wypada kochać i chronić? 

 

Niedźwiedzie, rysie. słonie, małpy, kotki i bezdomne pieski! Ratujmy je! 
Zwłaszcza w tym ratowaniu celują piękne, młode dziewczyny, aktorki i 
celebrytki, występujące ramię w ramię ze starszym, eleganckimi paniami. Nigdy 
nie są ubrane w obciachowe kiecki, zawsze uwidaczniają swój biust. Kiedy zaś 
rzecznik praw człowieka, pan Adam Bodnar, opisuje los osób 
niepełnosprawnych, na sali sejmowej, wg wyliczeń Gazety Wyborczej było 
obecnych 11 posłów, wg mojej obserwacji z ekranu telewizji, w którymś 
momencie, zaledwie 3.  

Osoby niepełnosprawne nie pobudzają naszej empatii. Są mało medialne. 
Mało, obarcza się je odpowiedzialnością, jeŜeli coś szwankuje w ich 
zobowiązaniach w sferze społecznej. Ostatnio moi sąsiedzi zastawili mi drzwi 
do mieszkania szafą „chwilowo” pozostawioną na korytarzu przez ekipę od 
montaŜu szafek kuchennych, spóźnioną do zakończenia prac kilka dni, a na 
moją pretensję, sąsiadka odrzekła, Ŝe ponadto nie wyniosłam kartonów po 
meblach i nie zamiotłam korytarza. Mogła odsunąć ją w inne miejsce, ale 
pomysł zastawienia moich drzwi wydawał jej się bardziej atrakcyjny. Na moją 
obronę, Ŝe panowie od szafek mieli przybyć i nie przybyli, prychnęła: 
„Kulturalne osoby sprzątają codziennie”. Jakby nie widziała, Ŝe osoba 
poruszająca się na balkoniku potrzebuje trzeciej ręki lub trzeciej osoby do 
zamiatania. 

JeŜeli do tego dodać utarczki w sklepie, w którym manewrując swoim 
chodzikiem między ciasno ustawionymi półkami, zdarzy mi się przewrócić 
jakieś ustawione na podłodze butelki, mam doskonały obraz tego, jak w Polsce 
traktuje się tych, którzy nie są „piękni, młodzi i bogaci”, a przynajmniej nie są 
zwierzątkami, które moŜna obdarzyć całym zasobem swojej czułostkowości. 

Nie jestem w swojej obserwacji osamotniona. Moi przyjaciele z FB piszą 
mi o swoich doświadczeniach (jakŜe mi bliskich) lekcewaŜenia babć z 
balkonikami i na wózkach. Jedna z moich fejsbukowych przyjaciółek napisała 
nawet pracę na studiach w AGH, ilustrowaną super rysunkami/portretami 
(niestety nie do udostępnienia z powodów prawnych) opartą na moich 
przeŜyciach, jako świeŜo upieczonej niepełnosprawnej. Inne przywołują 
doświadczenia rodziców i dziadków. 

Na moim osiedlu coraz częściej babcie, poruszające się swoimi 
chodzikami, umyślnie rozwalają szeregi butelek, ustawionych wzdłuŜ regałów, 
(na co ja raczej się nie zdobywam), zmuszając panie sprzedawczynie do 
udraŜniania dróg przejazdu. Czy jest nas więcej, czy moŜe odzyskujemy swoje 
poczucie godności? Coś się wyraźnie zmienia, choć moŜe zbyt wolno, jak na 
mój gust. I moŜe zbyt chamsko i bezpardonowo... Jednak rewolucje nie są na 
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ogół aksamitne. Przerabiamy przedszkole tego, co w Unii Europejskiej jest 
normą. Ale coraz więcej osób na osiedlu mówi mi dzień dobry, choć ich nie 
znam osobiście. 

śycie rozczepia się jakby na dwie sfery: prezentowaną z zapałem 
optymistyczną, olukrowaną, a nawet jeśli nie, to z modną polewą tematów, 
którym naleŜy się uwaga lub czułostkowość, i drugą, pomijaną, spychaną, 
niemodną i niewygodną, nazbyt skomplikowaną. Dotyczy to takŜe literatury 
wszelkich gatunków, zarówno wyŜszego i niŜszego lotu, uczepionej jak rzep do 
psiego ogona tematów wcześniej przeŜutych w prasie i opatrzonych jedynie 
słusznymi konkluzjami. Za albo przeciw. Jak dramat – to zabójstwo, 
morderstwo, przekręt, narkotyki i mafia. Jak miłość – to przynajmniej jeden z 
bohaterów musi koniecznie być homoseksualistą, ktoś ma problem z aborcją, a 
ktoś inny nie moŜe mieć dziecka. Mogłabym wymienić listę 30 motywów 
występujących w polskiej literaturze współczesnej, poza którą na ogół pisarze 
nie wychylają się. Nawet sceny seksu robią wraŜenie nie przeŜytych, a Ŝywcem 
ściągniętych z filmów Beaty Ushe, z czasów pornografii mało oryginalnej lat 
dziewięćdziesiątych, a sceny bitew, potyczek itp. — ściągniętych z gier 
komputerowych, najlepiej darmowych. Cechuje je dosłowność: wziął, rzucił, 
cisnął, chwycił się za (pierś, gardło, serce itp.), zalał się krwią i tak dalej. 
Dobrze, Ŝe choć współczesna polska proza nie zajmuje się opisami przyrody, juŜ 
i tak zohydzonymi przez szkolne lektury, przeŜułaby ich dosłowność ze 
szczętem na wsze czasy. 

Młode pokolenie krytyków literackich, choć chwali, nie lubi mojej ksiąŜki 
czytać. Ludzie, na których opinii mi zaleŜało i zaleŜy, odsyłają mnie do 
psychologa czy psychiatry. Pani GraŜyna z Podlasia, której osobiście nie 
poznałam, jak równieŜ panie z pewnego DPS, uwaŜają historię „Sierotki” za 
zupełnie zwyczajną i nie specjalnie okrutną. One znają połowę jej 
pierwowzorów, kupę dziewczyn takich jak Iwona. Kobiety mojego pokolenia. 
Dlaczego więc ci, na których opinii mi zaleŜy, koneserzy świata literatury i 
kultury oraz gremium normalnych czytelników, odwracają się plecami do 
zwykłej historii dziewczyny, wcale nie specjalnie odmiennej od wiejskiej 
codzienności PRL? Wszak PRL jest modne! Tylko, jakie PRL? MoŜe to mniej 
prawdziwe, więcej wydumane? 

Właśnie wczoraj moja znajoma, bardzo mądra kobieta, pisarka i 
bywalczyni świata, w naszej dyskusji o współczesnej literaturze polskiej, 
znalazła rozwiązanie, które moŜna ocenić mało finezyjnie: „Nie chcemy być 
dołowani; w literaturze, jeśli, do niej sięgamy, chcemy odczuwać satysfakcję, 
radość i przyjemność” . Ona właśnie, jako jedna z kilku znajomych mi osób, nie 
dokończyła lektury „Sierotki”, i podała tego powody, stąd jej diagnoza jest dla 
mnie taka waŜna. Jednocześnie opisała mi pewną historyczną postać, której 
swoją kolejną powieść chciałaby poświęcić. „Wszyscy uwaŜali ją za idiotkę, 
jednak to ona byłą tą jedyną Ŝoną, Henryka VIII, która przeŜyła”.  
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Rozumiem; świat Ŝon Henryka VIII jest o wiele bardziej oswojony, niŜ 
traumatyczne przeŜycia naszych podlaskich dziewczyn... Nikt im wszakŜe głów 
nie obcinał, ale... Dodatkowo fakt, Ŝe bohaterce mojej powieści zaleŜało na 
bliskości i zrozumieniu – nawet świta umarłych, jest poza zestawem 
obowiązujących motywów literackich. 

Dopowiadając: Jeśli bardzo kogoś kochamy, nie do zniesienia w naszej 
kulturze. jest pomysł, Ŝe bez wzajemności. Tego nie chcemy widzieć. To jest 
wyznacznik naszej klęski, naszego poniŜenia. Lepiej pasuje nam ktoś, kto 
zwycięŜa. Nasze Ŝycie oglądamy jako dualizm: klęska/zwycięstwo,. dobro/zło, 
słuszność/niesłuszność. Ale przecieŜ, nawet miłość bez wzajemności niesie ze 
sobą szczęście. Ci, którzy doznali zmroŜenia uczuciowego, trwającego miesiące 
i lata, potrafią odnaleźć szczęście w ocknięciu się z owego zamroŜenia, a nawet 
w rozpoznaniu zjawiska, które opisywali kiedyś określeniem, Ŝe nie czują 
smaku Ŝycia. 

Moje zmarłe przyjaciółki (wśród nich Wiesia Bubak, poetka i Krysia 
Szyngwelska, wiolonczelistka Filharmonii Narodowej, zmagająca się całe Ŝycie 
z chorobą), podobnie jak i ja, właśnie tak mówiłyśmy o swoim losie: „JuŜ nie 
czujemy smaku Ŝycia.” I umierały, gdy przychodziła jesień. A ja wciąŜ Ŝyję. 
MoŜe odczuwam gorycz mojego losu, ale nareszcie Ŝyję, czuję i do czegoś dąŜę, 
robię postępy w sferze międzyludzkiego zrozumienia. Nie pragnę osiągnąć 
niczego konkretnego, niczego zmienić; pragnę czuć i więcej rozumieć – po 
prostu. Miłość nie musi być ukierunkowana. Pieski, kotki i inne zwierzątka 
uwaŜam za erzac. 

Wstydzimy się swoich fascynacji, ale jednak potrzebujemy aprobaty 
otoczenia. Bez niej miękniemy, kurczymy się, stajemy się mniej waŜni. 
Zastanawiamy się, czy mamy prawo zagracać wszechświat i jego Kronikę 
Akaszy swoją prywatnością. Nasze sny zyskują rangę wyroczni, choć nie do 
końca im wierzymy. I stale boimy się, Ŝe zakłócą moralny, z 
odpowiedzialnością budowany świat innych. Nie chcemy dołączyć do 
oszołomów, podniecających się byle teorią spiskową. Ale nasze marzenia są 
piękne i trudno się z nimi rozstawać. MoŜe przezwycięŜają naszą śmierć? MoŜe 
przedostaną się w inne Ŝycie po Ŝyciu, wsiąkną w ziemię naszych grobów i 
wykiełkują pięknymi drzewami? (kto wie?). Wszak na naszych oczach załamują 
się niewzruszone naukowe teorie, pojawiają się nowe, zaskakujące konstatacje i 
w końcu nie moŜemy być niczego pewni. Są te odkrycia jak słoiczek pikantnej 
przyprawy, trzymany nad garnkiem z gotującą się, bezpłciową zupą jarzynową. 
Ile wsypać? I czy to juŜ właściwy moment? A moŜe poczekać, aŜ wrzenie 
ustanie? Coś dodać, czegoś ująć? Dosolić, lub przeciwnie, wrzucić kawałek 
ziemniaka, Ŝeby zaabsorbował nadmiar soli? 

Nie jesteśmy jednak wyobcowani z otaczającego nas świata. Myślimy 
konkretnie. Niedźwiedzie, słonie, małpy, kotki i bezdomne pieski, stworzenia w 
przeciwieństwie do człowieka, niewinne, godne jak nikt inny, miłości, choć to 
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tylko erzac. Podobnie jak kaŜda miłość bez wzajemności, której z tego powodu 
nie chcemy dostrzec. Znajdujemy wybieg: adoptujemy dzieci nienarodzone, 
śnieŜne pantery i nasze, rodzime rysie. Łudzimy się, Ŝe zwierzątka odpowiedzą 
nam na nasze uczucia, Ŝe nas rozumieją. Mam na to jedną odpowiedź: — Jeśli 
sądzisz, Ŝe twój piesek cię rozumie, to masz bardzo ubogie Ŝycie wewnętrzne. 

Ale trzeba z tego ograniczenia zdawać sobie sprawę, Ŝeby zrozumieć 
naszą potrzebę odczuwania prościutkiego, prymitywnego smaku Ŝycia. I jej 
warunek: nie doszukiwanie się niczego innego, bardziej skomplikowanego w 
dąŜeniu do świata miękkiego i przyjaznego, jak pluszowe niedźwiadki, czy inne 
dziecięce zabawki. Smak tylko z odrobiną podrobionej, taniej przyprawy. 
Prawdziwa, nigdy nie jest jednoznaczna, pociąga za sobą koszty, moŜe boleć, 
piec i uwierać, bowiem świat nie jest taki, jakim chcemy go widzieć i jakim 
wmawiają nam coache. To tylko reklama, nic więcej! Ma się podobać. 

Kiedy czasem, w ciemności nocy ronimy łzy za światem naszych 
przebrzmiałych idei; w naszych snach dłonie zbliŜają się do siebie (jak w 
słynnym obrazie z Kaplicy Sykstyńskiej), nasze ciało przebiega prąd, 
ogromnieją te dłonie i obejmują ciało bolesne drugiej istoty, ale roztapia się to 
wszystko w banalnej codzienności i wyrzutach sumienia — i pozostaje po nich 
płacz. I kuweta naszego kotka, którą trzeba opróŜnić. Kupić bułki, mąkę i ser. 
Zadzwonić do administracji. Wypełnić formularz. Obejrzeć poranny dziennik w 
telewizji. Przytulić kota. 

Na mojej działce winogrona dojrzewają ładniej, gdy w końcu lata oberwie 
się liście; wówczas słońce lepiej dociera do gron, wybarwiając je i zwiększając 
ich słodycz. Słodycz tę takŜe powiększy przymrozek, tylko trzeba wówczas te 
przemroŜone natychmiast zebrać i przetworzyć. 
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Winogrona dojrzewają pod wyciętymi liśćmi. Co trzeba wyciąć z człowieka, Ŝeby dojrzał? 

 

Dyskusja na FB, która nawiązała się w wyniku tego mojego, niezbyt 
przemyślanego zapytania, przyniosła nowe wątki i nowe pytania. Niestety, świat 
nie jest zerojedynkowy — ku mojemu ubolewaniu. Ale taki właśnie jest i to my 
powinniśmy się do niego dostosować, a nie upraszczać w głupawej nadziei, Ŝe 
stanie się jasny i prosty, niczym sen pijanego informatyka. Kosztem tego 
podejścia jest cofanie się w naszym intelektualnym rozwoju i rozziew między 
nami, a otaczającą nas rzeczywistością. Co go moŜe łagodzić? 

komentarze 

1. Mocny i przyjemnie pokrzepiający... • autor: P. T. 2017-09-26 13:32:34 

Mocny i przyjemnie pokrzepiający tekst. Bycie infantylnym jest dzisiaj w 
dobrym tonie, bo nie wywołuje męczącego zniecierpliwienia u tych 
zbyt ubogich duchem, by zatrzymywali się na jakichś subtelnościach... 

2. Dołowanie • autor: P. K. 2017-10-01 10:26:17 

Ja teŜ nie lubię się dołować czytając, i unikam dołujących tekstów. Nie 
rozpracowałem, dlaczego. MoŜe dlatego, Ŝe rzeczywistość jest wystarczająco 
dołująca, jak się nad nią nieco zastanowić, i więcej dołowania byłoby nie do 
zniesienia. Sentencja ze zrozumieniem przez pieski — rewelacyjna. Dodam 
moją odpowiedź na to, Ŝe z psami dogaduję się lepiej niŜ z ludźmi (są tacy, 
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którzy tak stwierdzą, a odpowiedź jeszcze nie zastosowana w praktyce): Bo sam 
jesteś pies. 

3. Co trzeba wyciąć z człowieka, Ŝeby dojrzał? • autor:Danomea2017-10-01 
13:37:50 

Co trzeba wyciąć z człowieka, Ŝeby dojrzał? Myślę, Ŝe wiele przekonań, 
szczególnie tych twardych, które wydają się prawdziwe, zdają się właściwie 
opisywać rzeczywistość. śycie pokazuje nam nieustannie swoją  niezmierną 
złoŜoność i przekonania nasze trzeba nieustannie weryfikować, by nie być na 
podobieństwo Ŝaby w studni, przekonanej Ŝe juŜ wszystko poznała.Z wielką 
przyjemnością czytam Pani refleksje o Ŝyciu. Dziękuję i pozdrawiam 
serdecznie. 

4. Tak, racja, tyle,... • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-10-01 14:14:59 

Tak, racja, tyle, Ŝe nie koniecznie trzeba od razu te twarde przekonania 
wycinać — moŜe wystarczy je uczynić mniej twardymi? Poddać sprawdzaniu 
nie tylko praktycznemu, ale takŜe pewnej grze intelektualnej z pozycji adwokata 
diabła. Jednak dla mnie dojrzałość, to świadomość realiów, takŜe jeśli chodzi o 
igranie z rzeczywistością. Na przykład: dojrzałe zezwolenie sobie na poruszanie 
się w świecie fikcji "jakby była prawdą" przy pełnej świadomości, Ŝe nie musi 
nią być. I jeszcze trochę innych przypadków wiąŜących się takŜe z osobowością 
twórców. Mogę więc zachwycać się kunsztownością teorii spiskowych, nie 
koniecznie im wierząc. JednakŜe dojrzewanie jest procesem, który dla danej 
osoby nigdy się nie kończy. 

5. czy pomaganie zwierzętom wyklucza inne rodzaje pomocy? • 
autor: Miluszka2017-10-12 16:29:23 

No właśnie. Jak w tytule. Ja mam sporo znajomych tzw. zwierzolubów. 
Pochylają się nad pieskiem, sterylizują koty. A powinny  przecieŜ zająć się 
dziećmi czy staruszkiem  z sąsiedniej klatki!  Tyle, Ŝe moje doświadczenia są 
takie, Ŝe ci, którzy dbają o zwierzęta, zadbają takŜe o człowieka. Moja znajoma 
z Warszawy, opiekująca się stadem bezdomnych psów, znajdująca im domy 
tymczasowe albo stałe, opiekuje się takŜe wiejską rodziną , organizując wysyłki 
ubranek dziecięcych  i zabawek . Przy okazji pomocy dla kotów pewnej starszej 
pani organizuje się zbiórkę rzeczy i pieniędzy dla  niej samej. itd itp. Albo ktoś 
jest empatyczny albo nie.  
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78 
Smutek jesiennych wieczorów 

 

W te jesienne wieczory, wyjące wiatrem w rozszczelnionych oknach, 
kiedy dopada nas wietrzna bezsenność, wyświetlająca na suficie moje 
niemoŜliwości, chciałoby się doznawać miłych i ciepłych uczuć. Niestety, nie w 
Polsce. Tutaj kaŜdy, przychylny wspomagadziciel, zanim cośkolwiek Ci 
pomoŜe, nagada się, nawrzeszczy, zwali na Ciebie wszelkie niepowodzenia, 
spowodowane przez dostawcę towarów, wynikłe z warunków drukowanych 
drobnym druczkiem. 

ZałóŜmy, Ŝe chcesz sprawić przyjemność swojej rodzicielce i wywozisz 
jej starą, zuŜytą pralkę, kupując w jej miejsce, nową, wypasioną, z 
wyświetlaczem zamiast skokowego przesuwania koła programatora, jak za króla 
Ćwieczka w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Swojsko trzeszczący i 
stawiający opór palcom krąŜek programatora nie stawiał przed uŜytkownikiem 
dylematów w rodzaju: czy moŜna kręcąc tym samym kółkiem nastawić najpierw 
program, a potem temperaturę i ile czasu przetrzymać palce na kolejnych 
przystankach, Ŝeby ustrojstwo oŜyło? Moją wadą zawsze jest i była nadmierna 
szybkość reakcji i niecierpliwe klikanie. Prosta czynność opanowania nowego 
sprzętu przeradza się w ocean dywagacji i prowadzi przyziemne zagadnienia 
obsługi sprzętu na manowce. Ale to dopiero początek trudności, kiedy 
wszystkim wysiadają nerwy. TakŜe darczyńcy. 

Stara pralka wyjechała, ale komuś zbyt gwałtownie zsunęła się z 
samochodu, albo moŜe nawet przewróciła, uszkadzając jakieś balansujące 
części. Stres darczyńcy! Kupujesz w internecie babci nową pralkę z bezpłatną 
dostawą, ale tu okazuje się, Ŝe bezpłatna dostawa, to wystawienie przed blok, a 
nie dowiezienie pod drzwi. Pojęcie „transport” zyskuje nowe oblicze – 
obejmuje wiezienie samochodem, a nie rozładunek i dowiezienie pod drzwi. Jest 
rzekome „wniesienie” chociaŜ nikt niczego nie wnosi z powodu nieistnienia 
schodków i schodów, a nawet z powodu windy bez progów. Takie oszukiwanie 
w majestacie niby-prawa w niby-kraju niby-konstytucji. Wszystko moŜna 
zakwestionować, a zawsze cwaniactwo jest górą. Akurat ja, która całe Ŝycie 
zjadałam zęby na uregulowaniach prawnych i definicjach transportu, muszę 
mierzyć się z tym cwaniactwem i mając świadomość, Ŝe Ŝadna znajomość prawa 
w niczym mi nie pomoŜe – płacę frycowe cwaniakom. Konkretnie – za 
„wniesienie” pralki 40 zł, skoro kaŜdy lump na osiedlu zadowoliłby się piwem, 
zwłaszcza kiedy „wniesienie” oznacza jazdę wózkiem po równej powierzchni. 

Tak czy inaczej, nie tylko spory kompetencyjne ze sprzedawcą kosztują 
mnie i darczyńcę, mnóstwo nerwów. Wcześniej zapłaty kartą nie akceptował 
bank, co opóźniło dostawę i zmusiło nas do intensywnego myślenia – dlaczego? 
No i wreszcie pralka stoi w przedpokoju czekając na podłączenie. 
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Denerwuję się – zanim wyrzucę opakowanie, chcę wiedzieć czy pralka 
działa naleŜycie. Wirując skacze po całej łazience i zapewne to wina krzywo 
połoŜonych płytek, które moŜna by zminimalizować ustawieniami poziomu 
nóŜek. W dodatku instrukcja pisana językiem niezrozumiałym dla normalnego 
człowieka, drobnym druczkiem, niedostrzegalnym dla kogoś z  początkami 
zaćmy, z rysunkami z innego modelu innego kraju... CóŜ, wygodniej 
powrzeszczeć na babcię. 

— Czytaj instrukcję — grzmi darczyńca. 

— Gdzie ona? 

— LeŜy na twoim biurku — mówi darczyńca, podtykając mi pod nos 
kolejne ksiąŜeczki: gwarancję, instrukcję elektrycznego piekarnika, kuchni 
indukcyjnej, drukarki i wreszcie starej pralki. CóŜ, babcia ma bałagan na biurku 
i jeszcze nie ogarnęła się ze swoim nowym sprzętem. Pada argument nie do 
pokonania : 

— Ja wszystko robię, Ŝeby ułatwić tobie Ŝycie, a ty... wydziwiasz, 
kontestujesz, marudzisz, nie doceniasz itp. 

Doceniam wkład finansowy i osobisty włoŜony w zapewnienie babci 
lepszego Ŝycia, ale czasem wolałabym prać ręcznie i trzeć pranie na starodawnej 
tarze, niŜ wysłuchiwać uwag, imputujących mi zamiary, których wcale nie 
miałam. 

Potem przychodzi wietrzna noc. Wychodzę na zalany deszczem balkon i 
wspominam robotnika, pana Pawła, który układał mi płytki na balkonie i cieszył 
się, Ŝe mi się podobają. Szary, niewaŜny człowieczek, z ambicją zrobienia 
czegoś dobrze i do końca. Bez pośpiechu układał te cztery metry na krzyŜ dwa 
dni. (To inny gatunek człowieka niŜ dostarczyciele pralek, biznesmeni i 
programiści). Serce boli, gdy patrzy się, jak nisko ceni się podobne cechy. Nie 
wspina się wystarczająco szybko po drabinkach, ma juŜ swoje lata, umie tylko 
to jedno: układa kafelki, ale gdzie mu tam do młodych, sprawnych kolegów z 
firmy. Niech sobie więc dłubie, szkoda na niego słów i tak się nie zmieni. 

Zawsze bolał mnie i boli do dziś los ludzi skazanych na lekcewaŜenie. 
Teraz właśnie, po okresie dzieciństwa znowu dołączam do nich. Nie powinnam 
narzekać na swój los, rodzina dba o mnie, ale dbając, odbiera mi prawo do 
mojego własnego oglądu świata, do moich własnych problemów, takŜe tych ze 
zrozumieniem współczesnych, niechlujnie napisanych bądź przetłumaczonych 
instrukcji, nie zawierających wskazówek naprawdę istotnych. Jestem na 
przegranej pozycji. Nie ma znaczenia moja znajomość poprawnej polszczyzny 
w kraju, gdzie jest ona piętnem, a nie standardem, gdzie instrukcje pisał ktoś nie 
znający naszego języka i posługujący się kalkami z obcych języków. Nie ma dla 
nich takŜe znaczenia specyfika zajęcia osoby, której przedmiot ma słuŜyć. 
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JeŜeli autor zestawu kuchennego, wbudowanego w meble, nie wpadnie na 
pomysł, Ŝe gotując moŜna nacisnąć włącznik wilgotnym palcem  – chyba nigdy 
niczego nie gotował, nie nalewał wody do garnka i nie stawiał go potem na 
kuchni, skoro nie przyszło mu do głowy, Ŝeby zaznaczyć w instrukcji, iŜ 
ustrojstwo nie działa, przyciskane wilgotnym palcem. W kuchni zawsze operuje 
się dłońmi wilgotnymi. JeŜeli tego nie przewidzi się – nie rozumie się procesu 
gotowania, jako połączenia ognia z wodą.. Jestem słonecznym Strzelcem i 
księŜycowym Rakiem, rozumiem więc, jak nikt inny, gotowanie, jako 
współpracę dwóch odrębnych Ŝywiołów, z których kaŜdy jest równouprawniony 
Operujący smartfonami nie czują  tego problemu, bo nie muszą – siedzą na 
kanapie i najwyŜej ktoś podtyka im pod nos kawę albo dostarczoną świeŜo 
pizzę. Nie znają dotyku potraw, ich faktury (np. wyrabianego ciasta, którego 
gotowość do pieczenia poznaje się po konsystencji – nie do opisania, a do 
wyczucia). 

Inny autor wypasionej osączarki do naczyń, kształtując przegródki do 
umieszczenia talerzy, nie wpadł na pomysł, Ŝe aby obciekły one z wody, 
powinny być pochylone w przeciwną stronę, a pręty do umieszczenia szklanek 
muszą swoim rozstawem być dostosowane do średniej ich wielkości i tak dalej. 

Projektant stolika do łóŜka pod laptop lub posiłki, projektując rozstaw 
nóŜek powinien wziąć pod uwagę średnią szerokość zwyczajnego człowieka, a 
nie anorektycznej modelki oraz przewidzieć cięŜar tegoŜ, jaki jest moŜliwy do 
podniesienia jedną ręką. 

I tak dalej i dalej... 

Często dzieje się tak, Ŝe równocześnie pojawiają się inne przykłady w tej 
samej sprawie. śali mi się koleŜanka pracująca jako niania do dzieci. 

— Rodzina, u której opiekuję się niemowlakiem, kaŜe mi przygotowywać 
kaszkę dla dziecka nie na kuchni, ale w termomixie. Wiem, sama go miałam, 
piekłam w nim i gotowałam, ale to był starszy model. Ten, z którym mam teraz 
do czynienia, to pełna automatyka. Wprowadza się przepis z internetu i nie ma 
zmiłuj, nie da rady go zmienić, a przynajmniej ja tego nie umiem. Dziecko 
leŜakuje na piętrze na tarasie, a ja walczę z termomixem na parterze. JuŜ nie 
daję rady. Starsze dzieci porozrzucały klocki lego, a mały pakuje wszystko do 
buzi, więc znoszę go na tę wojnę z termiomixem do kuchni po schodach, aŜ 
kręgosłup pod koniec dnia mam sztywny z bólu. Nie mogę zabrać go na spacer 
do parku, bo przedtem muszę zablokować poszczególne piętra, kaŜde z innym 
hasłem i oddzielnie jeszcze garaŜ, a to wszystko w określonym czasie. Nie 
nadąŜam. Zanim przypomnę sobie hasło, zanim zniosę po schodach wózek i 
dziecko, zabawa z hasłami zaczyna się od nowa... 

KoleŜance płacą tygodniowo, a w kaŜdym tygodniu jest inna liczba 
przepracowanych godzin, wychodzą więc ułamki, zaokrąglane przez państwa do 
pięciu złotych. Jednak przy wypłacie te pięć złotych jest potrącane, „bo nie 
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opłaca się bawić w drobne”. Taki styl. I wszystko za najniŜszą krajową. Nic 
dziwnego, Ŝe moja znajoma niania chce zmienić pracę. W tym wszystkim 
zupełnie nie jest waŜne, Ŝe dziecko ją lubi i przytula się do niej spontanicznie 
 Jest świetną, ciepłą kobietą, kaŜdemu Ŝyczyć takiej opiekunki. Ale tu 
przeciwnie, rodzice raczej niechętnie widzą takie spodufalanie się z dzieckiem. 
Zazdrość czy moŜe dziwaczne zasady wychowawcze? 

Wszystkie te przykłady to dowód na to, jak przecenia szybkość, 
mobilność, umiejętność posługiwania się gadŜetami, jednym słowem błyszczące 
fajerwerki. Nie mogę oprzeć się przekonaniu, Ŝe w dąŜeniu do wygodnego 
Ŝycia, czynimy je coraz mniej wygodnym. Przedmioty mające ułatwić Ŝycie, 
stają się wyznacznikiem, odróŜniającym nas od innych, bardziej prymitywnych i 
prostych egzemplarzy sąsiada/człowieka, słuŜą do pokazania, Ŝe jesteśmy od 
niego lepsi, mądrzejsi i bardziej wyrafinowani. Jak ta nieszczęsna kobieta nie 
wyobraŜająca sobie, Ŝe kaszkę dla jej niemowlęcia moŜna ugotować inaczej ,niŜ 
w termomixie. Wszak wydano juŜ ksiąŜkę  
https://thermomix.vorwerk.pl/shop/ksiazka-thermomix-najmlodszych-
thermomix-tm31 

zawierającą 43 przepisy dla niemowląt do 5 miesiąca Ŝycia. Zerknięcie na 
przykładowe przepisy pokazuje takie dania, jak papka z marchwi albo papka z 
warzyw. Z uciechą cytuję tu przepis, który dowodnie świadczy o tym, jak w 
swoim snobizmie utrudniamy sobie Ŝycie. 

Składniki: 100g marchwi, 2,5 ml wody, 1 łyŜeczka (5g) masła. 

Wykonanie: Marchew obrać, umyć, pokroić w kawałki i zmiksować. Czas 15 
s. Obroty poz.4 następnie przełoŜyć do koszyczka, do naczynia wlać wodę, 
włoŜyć koszyczek i gotować. Czas 15 min. Temp. 5 aroma Obr. poz 2. 
Ugotowaną marchew przełoŜyć do naczynia, dodać masło i wodę pozostałą po 
gotowaniu i miksować. Czas. 20 s, Obr. poz.6 

Pamiętam tę marchwiankę, jaką gotowałam swoim dzieciom. Bierze się 
marchew, zalewa wodą gotuje aŜ będzie miękka i na koniec przeciera przez sito. 
I wszystko. Teraz mamy blendery i miksery, więc jest jeszcze łatwiej. Po co 
nam do zwykłej marchwianki ta skomplikowana maszyna z jej wszystkimi 
programami? Chyba Ŝeby udręczyć moją koleŜankę Małgosię. Po co te 
wyświetlacze zamiast solidnych pokręteł? Chyba Ŝeby udręczyć gorzej 
widzących, 

Wychodząc na smutny, jesienny balkon, po raz kolejny stwierdzam, Ŝe 
nawet gwiazdy nam odebrali. MoŜliwe, Ŝe dlatego, aby nie pomylić ich z tzw. 
"intuicyjną" obsługą wyświetlaczy. Nie naciśniesz, więc się nie zapalą. Tylko 
księŜyc się ostał, pewnie pomylony z latarnią. 
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śeby była jasność – nie mam nic przeciwko technice pod warunkiem, Ŝe 
jest ułatwieniem i Ŝe jej stosowania wymaga rodzaj i skomplikowanie czynności 
do wykonania, bądź włoŜenie w wykonanie wysiłku fizycznego. Inaczej jest 
tylko tłuczeniem orzechów mikroskopem, co, jak wiadomo jest zajęciem 
przysłowiowych małp. 

komentarze 

1. Autentyk- masz synu problem, poczekaj.wolną środę mam w następnym 
tygodniu! • autor: Merkaba. 2017-10-09 15:45:57 

Niestety Twoja znajoma niania jest ofiarą czasów na pokaz. Piszemy 
prezentacje, chodzimy na eventy, nie wypada się odzywać w sporach, gdy 
jawnie się kogoś krzywdzi. Karierę robi słowo- klucz ’denerwowanie się". Jeśli 
ktoś broni swego interesu, nie da się okradać, poniewierać, to wcześniej, czy 
później usłyszy;".. no i o co się tak denerwować?" Nerwus, idiota- "..głupszy, 
niŜ się zdaje". Syn uczył się w nobliwym ( oj, oj...) gimnazjum, wśród dzieci 
polityków, aktorów, lekarzy. JuŜ to, Ŝe miał najwyŜsze oceny i nie chlał 
powodowało róŜne scysje towarzyskie , bywało poniŜanie przez nauczycieli- 
mało prestiŜowi rodzice, za to nieustępliwi .Opowiadał mi dyrektor tego 
przybytku o reakcji Ojca." Dla pani to niewyobraŜalne, ale nastolat chciał 
pogadać z ojcem o poraŜce, a ten odpowiedział mu : czas dla ciebie będę miał w 
następną środę". Tatuś lekarz zagroził córce, Ŝe nie pojedzie na wakacje 
prestiŜowe, jeśli znów mój syn będzie miał wyŜszą średnią niŜ ona! Dziewczyna 
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przyjaźniła się z synem i zaczęła nagle go poniŜać. Na szczęście miał kilku 
niezawodnych przyjaciół, ale szkołę w końcu zmieniliśmy na mniej prestiŜową, 
co nie znaczy mądrzejszą. Na UW ma nadal najwyŜszą tę nieszczęsną średnią. 
Biedne dzieci, potem piszą te tomy instrukcji obsługi ścierki do podłogi. 
Okazywanie emocji, to takie nieeleganckie! Nikt nie rozmawia o dzieciach, 
rodzicach starych- twój nieelegancki problem. No i ta starość teŜ jakaś, taka nie 
elegancka. Dotykalski ekran, plazma na pół ściany zgaszona zwykle, otaczajmy 
się tylko dobrą energią!! M ąŜ wkurza? Przykładem Poszepszyńskich 
zainstalować w czoło zamek na kartę i wyłączać gada, pilnować tylko by 
cwaniak nie podrobił PINu, bo się włączy sam. I nie denerwować się- 
nieelegancko! 
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79 
Gra o tron 

 

Nie zawsze gramy o tron. Czasami gramy o coś, co inni lekcewaŜą i nie 
sądzą, Ŝe do czegokolwiek jest komukolwiek potrzebne. MoŜemy jednak 
podejmując grę, wejść im w obszar, który uwaŜają za swoje poletko, 
nieuprawiane, zachwaszczone, ale ich. Nie musi to zresztą być jakieś wielkie 
pole, czasem wystarczy zaśmiecony skrawek, zdeptany wieloma stopami 
obojętnych przechodniów, Ŝeby obudzić w nich ducha posiadacza. Dlaczego 
przechodnie go nie obudzili? Bo byli obojętni. A ty nie jesteś. 

Teraz kolej na przypowieść, ilustrującą powyŜsze spostrzeŜenie. Było 
sobie małŜeństwo. Ani gorsze ani lepsze niŜ wiele innych. Pan wykonywał 
kompetentnie i rzetelnie swój zawód, pani prowadziła mu dom i wychowywała 
dzieci, jednocześnie pracując w niewaŜnych miejscach na niewaŜnych 
stanowiskach. Pan dbał bardzo o to, Ŝeby pani miała takŜe w domu zajęcie, 
kontrolował ich wspólną kasę, a gdy przychodziło do kupna dla Ŝony sukienki, 
wybierał kolor i wzór, jakie mu odpowiadały. I wszystko było dobrze, w 
kaŜdym razie w domu nie brakowało jedzenia, a podstawowe potrzeby rodziny 
były zapewnione. Właśnie, podstawowe. Dlatego właśnie był to moment, kiedy 
pan przestał być wspomagacicielem i uruchomił własne ambicje. Wykraczające 
poza dobór zielonych "łączek" stosownych na kiecki dla pani. 

Pewnego dnia pani, idąc z dzieckiem do wypoŜyczalni ksiąŜek, zajrzała 
na półki dla dorosłych. Tam jej uwagę przyciągnęła powieść, której tytułu juŜ 
nie pamięta, poza tym, Ŝe na okładce widniał dość sielski krajobraz. Pochylona 
w jedną stronę chata i podpierający ją kamień. Pani przyniosła ksiąŜkę do domu 
i wpatrywała się w jej okładkę, która coś jej przypominała. Po chwili 
przypomniała sobie. Widziała w dzieciństwie taką chatę. Kamień podpierający 
węgieł był młyńskim kamieniem, pozostałym z rozwalonego młyna. Chata 
opierała się o niego skrajem, ale komuś zabrakło siły, by wepchnąć go głębiej. 
Został więc jako świadectwo niepotrzebnych, chybionych usiłowań człowieka. 
CięŜar młyńskiego kamienia sprzeciwił się woli człowieka. 

Pani tego dnia przypaliła pieczeń, co uruchomiło całą kaskadę wydarzeń. 
Pani postanowiła zapisać swoje wspomnienia związane z połówką młyńskiego 
kamienia z jej pamięci. Sama nie miała pojęcia dlaczego. PołoŜyła się spać z 
przekonaniem, Ŝe pojawią się waŜne chwile w jej Ŝyciu i z obawą, Ŝe nic z nich 
nie zrozumie. Z tego snu i opowieści o młyńskim kamieniu oraz prób 
zrozumienia snu, powstała później powieść, ale to juŜ inna bajka. 

Pani, młoda jeszcze wówczas kobieta, męŜatka z dwojgiem dzieci, z 
zapałem uprawiająca swoje pomidorowe i ogórkowe grządki na działce 
(rzodkiewki się nie udawały), została zaproszona wieczorem do sąsiadów  na 
bridŜa. Była ich czwórka, pani i jej mąŜ, sąsiadka i jej mąŜ tudzieŜ drugi sąsiad, 
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pan w podeszłym wieku chwilowo nie grający, oczekujący na trójkę swoich 
partnerów - Ŝonę i córkę z zięciem. 

Pani we wczesnej młodości, na studiach humanistycznych, nauczyła się 
grać w bridŜa, jako Ŝe inteligencki snobizm wczesnego PRL wymagał 
znajomości zasad bridŜa, pokera i takich tam gier, jak makao, kanasta, kierki, 
 wist i takie, gdy rzuca się kostką, a nazwa dawno została zapomniana — bez 
konieczności ich uprawiania. Pokera pani nie uprawiała z braku środków, ale 
bridŜ, traktowany sportowo — czemu nie? Jednak pani wówczas była 
perfekcjonistką z natury (na starość sobie odpuściła) i poznawała zasady w 
oparciu o podręczniki i mądre kalkulacje, tudzieŜ modne wówczas schematy gry 
mistrzów, zamieszczane w ekskluzywnej na tamte czasy prasie (np. 
"Przekroju"). Wówczas (i obecnie) bridŜ był uwaŜany za grę kalkulacyjną, 
wymagającą planowania kilku ruchów naprzód i znajomości matematyki, ale dla 
pani miał znaczenie zupełnie inne. UwaŜała bridŜ za grę, a więc rzecz z 
kategorii rozrywek, gdzie wszelkie zaskoczenia i nieprzewidziane meandry są 
clou rozrywki. Uznała więc, Ŝe nie ma sensu silić się na kalkulowanie posunięć, 
jak czynią to mistrzowie, a naleŜy puścić wodze swojej wyobraźni i instynktowi. 

Partner, jak z jego miny wynikało, z wysiłkiem umysłu liczący 
prawdopodobieństwa, miał podstawy, Ŝeby wierzyć słuszność swoich 
przewidywań. Policzył więc zapewne dobrze. Dlaczego ja mam się wysilić i 
ponownie liczyć, starczy, Ŝe wyjdę mu na przeciwko i postąpię tak, jak oczekuje 
— sądziła pani. 

Dopóki pani tak rozumowała, wszystko było w porządku, poza tym, Ŝe 
czasem pan oczekiwał całkiem innych posunięć, niŜ pani się wydawało. 
Wówczas wybuchał złością i karcił panią, wymyślając jej od idiotek i głupich 
bab. Takie postępowanie uruchamiało w pani bunt. — Czy mam obowiązek grać 
według zamiarów pana? — zapytywała siebie. Jestem partnerką, choć potem 
stolikiem (bo tak panu wygodniej) czy zawsze musimy zakładać, Ŝe moja rola, 
to rola stolika? Owszem, przydaję się. Kobiety często bywają stolikami — mogą 
podsunąć panom przekąski i nalać do kieliszków, rozprostować kości i 
odreagować uwagi na swój temat. Jednak - jak pomyślała wówczas pani — 
bridŜ to gra, rozrywka, społeczna, jakby nie było. Skoro mamy się rozrywać, 
rozrywajmy się wszyscy. Dla mnie rozrywką będą posunięcia losowe — ot, wist 
spod duŜego palca, jak mówią bridŜyści. Nikt nic nie wie i w tym jest sens gry, 
jako gry. 

No więc, zawierzyła intuicji i wygrała szlemika. Ale pan planował 
szlema, całkiem w innej konfiguracji, więc się wściekł. Nawrzeszczał na panią, 
nawymyślał jej od idiotek. Pani spokojnie odłoŜyła karty na stół i oświadczyła - 
"JuŜ nigdy więcej nie zagram w bridŜa. To ma być gra, rozrywka, a nie 
dobijanie ofiary po polowaniu". Nie gramy o tron. 
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Oświadczenie pani nie wywołało specjalnych emocji. W zapasie był drugi 
gracz, który z marszu mógł przystąpić do rozgrywek, choć nie umykało nikomu, 
Ŝe z racji wieku i piastowanego w realu stanowiska, nikt nie będzie śmiał 
wymyślać mu od idiotów. Jednak starszy pan, który wkroczył na miejsce pani w 
rozgrywkach, będąc stolikiem, opowiedział historię, która pani wyjaśniła 
prawdziwe zasady gry. Opowiedział o próbach złamania przez UB pewnej 
rodziny, której rozebrano całą chałupę do fundamentów w oczekiwaniu 
ujawnienia osób, dziś nazwanych "Ŝołnierzami wyklętymi". Jedyną rzeczą, 
której UB-ekom nie udało się rozebrać, był właśnie kamień młyński pod 
węgłem ich chaty, który przyśnił się pani w chwilach jej stresu. (opowiadanie 
zawierające tę historię jest dostępne na stronie 

http://kasiaurbanowicz.pl/ w zakłądce „Teksty” 

p.t. "Te drzwi ", a takŜe było publikowane w "Tarace".) 

W tamtym czasie pani nie odkryła jeszcze dla prywatnych celów zjawiska 
synchroniczności — gdy rozmaite wydarzenia i zjawiska z róŜnych rodzajów i 
gatunków pojawiają się równocześnie — wyjaśniając swoje , wydawałoby się 
odległe konotacje. 

Pani zrozumiała jednak, Ŝe kamień młyński u szyi — pojęcie kulturowo 
ugruntowane — ma znaczenie o wiele szersze. Jeśli masz u swojej szyi taki 
kamień — masz szansę stać się Prometeuszem. Oczywiście, moŜesz usiłować go 
zwalić, unicestwić, ale to działanie jest skazane na klęskę. Powinnaś go 
wykorzystać na swoją rzecz — uczynić przykład i wykorzystać ideologicznie. 
Połączyć za jego sprawą rzeczy odległe i pozornie nieprzystawalne. 
Odmawiając gry w bridŜa do końca Ŝycia, pozostajesz w pamięci sąsiadów i 
sąsiadek o wiele bardziej, niŜ wszyscy ci, którzy z tobą grali wówczas w tę grę i 
usłyszeli jak cię poniŜano i odmawiano ci rozumu. Ba, opowiada się o pani 
historie, niewiele mające wspólnego z rzeczywistością, a jednak oddające jej 
ogólnikowy sens. 

Teraz wracając do początku — gra o tron jest w istocie grą o zrozumienie. 
Większość ma ją w tym rozumieniu za nic — wszak to ja powinienem zostać 
królem (królową) i władcą. Podstępem wedrę się w twoje serce (bowiem wiem 
co cię boli i uwiera) poddaństwem swoim zaspokoję twój głód uznania. Zawsze 
będę z tobą i przyjmę na siebie paroksyzmy twojej wściekłości. Jak pisze mój 
tarakowy znajomy na FB, Robert Palusiński, znawca snów i rojeń, odtwarzając 
mit o Pięknej i Bestii przywracając tym naturalny porządek rzeczy, gdy kobieta 
agresywna wobec męŜczyzn odnalazła spokój i szczęście w małŜeństwie tudzieŜ 
wspaniałe dzieci w swoim poddaństwie — jeśli tylko przestała się go bać. I we 
śnie, gdy bez obaw pozwoliła sobie obciąć na gilotynie głowę. 

Napisałam mu coś, czego w gruncie rzeczy nie jestem do końca pewna: 
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Ja inaczej interpretuję bajkę o Pięknej i Bestii. Piękna jest typowym 
przykładem istoty zbyt dobrej i przez to wykorzystywanej. Ojciec i siostry na 
niej oszczędzili, zamiast klejnotów, mogli dostarczyć kwiatek. Nie jej wina, Ŝe 
się przeliczyli i musieli ponieść konsekwencję dokonanej kradzieŜy. TakŜe 
Bestia za cenę niewielkiego ustępstwa, uzyskała to, co chciała — zgodę na 
małŜeństwo, gdy wzięła Piękną na litość (umierając rzekomo z powodu jej 
dłuŜszej niŜ tydzień nieobecności). Końcowa przemiana Bestii w pięknego 
młodzieńca jest typową obiecanką/cacanką, rzekomą nagrodą za "dobroć", a w 
istocie podporządkowanie stereotypom (Kobieta ma być piękna, a męŜczyzna 
silny). I tyle. „Potrzebuję ciebie aby być sobą” . G... prawda. Potrzebuję ciebie, 
bo wolę wygodę niŜ samotność i problemy oraz obowiązki. Czasami potrzebuję 
ciebie, Ŝeby zrozumieć odmienność. To przypadek pani. 

Nie jestem przekonana, Ŝe patriarchalna część naszej, kobiet, osobowości 
mieści się akurat w głowie. Głowa to rozumowanie, świadome myślenie, a 
patriarchat wrósł w nas czasem tak głęboko, Ŝe nie jesteśmy jego w ogóle 
świadome. Większość kobiet nie ma nawet pojęcia, jak nazwać to, co im 
doskwiera, owa niepełnoprawność w codzienności, zwłaszcza w starszych 
pokoleniach. Czują, Ŝe coś nie tak ale długo, jeśli wcale nie potrafią tego 
nazwać. Ja uwaŜam Ŝe ten patriarchalizm w nas to coś podobnego tresurze, a 
tresura nie przejawia się w głowie tresowanego. Wytresowany niedźwiedź 
porusza rękami i nogami, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, ale nie 
"tańczy" bynajmniej. Kobieta w patriarchacie jest podporządkowana, ale 
zewnętrznie, dla oka. Co sobie myśli i o czym rozmawia z sąsiadkami, gdy 
męŜczyzn nie ma w pobliŜu, co doradza swoim córkom albo co zachowuje dla 
siebie w swoim wnętrzu — dla patriarchalnego męŜczyzny jest niedostępne. 
Widzi tylko zewnętrzność dostępną dla oka, reszta go nie interesuje, jak widzów 
tańczącego niedźwiedzia. 

Jak wiele przez to traci, nie ma pojęcia. Skoro czegoś nie potrzebuje — 
nie Ŝal mu straconego. 

Pani jednak nie Ŝal tego, Ŝe kiedyś z pełną odpowiedzialnością 
oświadczyła, Ŝe nie zagra więcej w Ŝyciu w bridŜa. Nie biorąc udziału w grze o 
tron, wpasowała się w inną symbolikę młyńskiego kamienia. MoŜe kiedyś, lata 
naprzód, zostanie zrozumiana. Niestety, będą to raczej złe czasy, które, zda się, 
nadchodzą. W kaŜdym razie otwieramy, jako społeczeństwo, ramiona na ich 
przywitanie, nie bacząc na to, Ŝe drzewa Puszczy Białowieskiej, roniące swoje 
soki płaczą, a wilki wyją, tudzieŜ Ŝubry reklamują jakieś piwa. Nie znalazłeś 
czasu dla mnie, poświęć go rzeczom wielkim i ulotnym — bez gwarancji Ŝe 
cokolwiek to zmieni i Ŝe masz na wydarzenia jakiś wpływ. Karm się 
złudzeniami, Ŝe twoje Ŝycie to właśnie twoje przekonania. 

Tak czy inaczej, nasze prochy zostaną rozsiane nawet wbrew ustawom i 
uregulowaniom. Wszak z prochu jesteś i w proch się obrócisz...I nikt nie wie 
jakie cmentarze nas zaspokoją... 
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https://pl.wiktionary.org/wiki/kamie%C5%84#/media/File:Rocks_(5698304725).jpg 
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80 
Późnopaździernikowe koszmary 

 

T.S. Eliot napisał kiedyś w pewnym wierszu, prześladującym mnie od 
wczesnej młodości: „Najokrutniejszy miesiąc kwiecień, kojarzy poŜądanie z 
pamięcią” . Dla mnie takim miesiącem od zawsze jest październik. Tak jakoś 
jest, Ŝe październik zawsze przynosił mi złe wieści. Na starość stawy w 
październiku zawsze bardziej bolą, odłączanie złudzeń, podobnieŜ. MoŜliwe, Ŝe 
to sugestie dobrych ludzi, Ŝebym wybrała się z nimi na cmentarz lub obejrzała 
nowe stroiki na grób (który kiedyś będzie moim) przywołują ten miesiąc przed 
czasem grobów. Na szczęście nie przyjdzie im do głowy, iŜ w listopadowe 
święto nie wpuszczają na cmentarz samochodów, więc mam łatwą 
wymówkę: poczekam aŜ mnie tam zaniosą.  

Wybór, czy mają w moim imieniu zanieść kwiaty Ŝółte, czy fioletowe, nie 
budzi we mnie chęci podejmowania decyzji. Z moim zmarłym męŜem 
wiedzieliśmy, Ŝe Ŝółty to kolor zazdrości, a fioletowy, umiarkowanego smutku. 
Czy po dziesięciu latach od czyjejś śmierci ma znaczenie fakt, Ŝe kiedyś nie 
Ŝyczyłam sobie na jego grobie Ŝółtych kwiatów (których i on nie lubił), czy 
jeszcze wścieka mnie stawianie z uporem maniaka ich przez osoby, które i po 
jego śmierci miały roszczenia do jego pamięci? Czy waŜne jest, Ŝe znicz jest 
taki czy inny, a kwiaty są w doniczce czy cięte?  

Śmierć po jakimś czasie wycisza Ŝale i resentymenty, które nasza kultura 
usiłuje bezsensownie pielęgnować. Byłam dobrą Ŝoną, więc pół emerytury 
spędzam na pielęgnowaniu jego grobu – tak sądzi wiele wdów. W snach mój 
zmarły mąŜ milczy poza tym, Ŝe niedawno przypomniał mi iŜ nadal jest moim 
męŜem (zresztą nie słowami, a na piśmie, na wielkiej tablicy swoistego 
tabletu).Chyba mu nie chodziło zresztą o wystrój grobu. Jego prawo. Szkoda, Ŝe 
nie mogę przedyskutować z nim tego twierdzenia.  

Pamiętam opowiadanie Czechowa, w którym zmarli na cmentarzach 
rozmawiają ze sobą do czasu, aŜ ich funkcje Ŝyciowe całkowicie zamrą i 
rozmowy przekształcą się w niezrozumiałe mruczenie. Jeśli rozmawiają nadal, 
to ich rozmowy jednak nie są dostępne postronnym. Inna rzecz, czy są w stanie 
powiedzieć jeszcze coś nowego, czego byśmy nie wiedzieli po wieloletniej z 
nimi znajomości? 



 468

 

Tej nocy śniły mi się najgorsze rzeczy, jakie mogłyby mi się aktualnie 
przytrafić. Firma dostarczająca nowe akumulatory do mojego jeździdła, (która 
wcześniej gdzieś je zasiała, a potem dostarczyła przed szóstą rano w dzień 
wolny od pracy, budząc mnie jazgotliwym dźwiękiem domofonu) wcisnęła mi 
akumulatory zbyt duŜe do istniejących gniazd (co okazało się prawdą, ale na 
szczęście dały się jakoś upchnąć), złośliwy sąsiad w nocy wyprowadził z 
korytarza mój wózek i chodzik, jako zbędnie tarasujące jego pusty karton po 
telewizorze, zostawiając podłej treści kartkę na mojej klamce, wsparte jakąś 
psychiatryczną diagnozą, wskazującą mi na konieczność zgromadzenia 
środków, przekraczających moje moŜliwości, na konieczne leczenie(co było 
urojeniem). Potem ktoś nieznany zakratował moje drzwi wejściowe, a osoba, 
uwaŜana za przyjacielską, niebywałym sposobem uzyskała skośne oczy i 
paskudnie złośliwy uśmiech (zaczerpnięty z oglądanego wieczorem serialu), 
wypowiadając strumień insynuacji pod moim adresem. 

W warstwie realnej te sny byłyby całkiem zrozumiałe, poniewaŜ kilka dni 
temu skończyły mi się „dobre” proszki przeciwbólowe i pozostało popularne 
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badziewie, nie dające ulgi od bólu, nawet w nocy, gdyby nie fakt, Ŝe 
nagromadzenie złośliwości losu przekraczało zwykłe dostępne przeszkody, a we 
śnie nikt nie rozumuje logicznie i nie umie się logiką obronić. Połowy z tych 
paskudnych doznań juŜ nie pamiętam, ale wszystkie były upierdliwe i dołujące 
dla mojego JA, poza tym dotyczyły jakiejś wojny, wygnania z Warszawy po 
Powstaniu, bomb i wybuchów. Jak zwykle w tych snach, jako reminiscencja 
dziecinnych wspomnień, jakaś kamienica została przepołowiona, a w powietrzu 
latały spalone skrawki materiału w biało-czerwoną kratkę i pierze z poduszek 
(moŜliwe, Ŝe z powodu wyciągnięcia nowej ścierki do naczyń, właśnie z w 
czerwono/białą kratkę). Tyle razy chciałam ją wyrzucić, ale zawsze zostawiałam 
w odruchu praktyczności – wyrzucę, gdy będzie juŜ bardzo brudna, I ciągle, 
jakimś nieznanym sposobem trafia do pralki, a jako czystą, po prostu Ŝal było 
wyrzucić... 

W tym moim śnie bardzo chciało mi się płakać, ale nie mogłam tego 
uczynić, poniewaŜ szlochy wydostające się z mojego gardła, przeradzały się w 
ohydne chrypienie, ani Ŝałosne, ani nawet moŜliwe do zidentyfikowania jako 
płacz. Otaczała mnie wszechogarniająca smrodliwa obrzydliwość spalenizny, a 
ja tej obrzydliwości byłam nieodłączną częścią, chrypiałam i plułam, rzęziłam 
dopóki nie uświadomiłam sobie, Ŝe muszę podnieść oparcie łóŜka, poniewaŜ 
przydarza mi się coś, co czasem spotyka mnie wśród złych nocy – jakieś 
aberracje serca nie pozwalające zaczerpnąć oddechu i wyrównać jego bicia. 
(termin wizyty u kardiologa za 1,5 roku). Najlepiej się wówczas obudzić, wstać, 
wyjść na powietrze (na balkon na przykład), posłuchać pijanych wrzasków 
kibiców w dni meczów i w ten sposób przywołana do rzeczywistości, ocknąć się 
z koszmarów i podniósłszy oparcie do pozycji prawie siedzącej, ponownie 
zapaść w sen. 

MoŜe to przypadek, Ŝe pewne sny wracają w rocznice. Patrzę na 
dokument wysiedlenia mojej matki z Warszawy po upadku Powstania 
Warszawskiego i widzę datę. Dzień i miesiąc zgadzają się. Będąc dzieckiem 
właśnie widziałam te fruwające po bombie pierze i resztki pościeli w czerwoną 
kratkę. I zapewne czułam stres mojej mamy, cięŜarnej zresztą, pieszo 
pokonującej drogę Warszawa-Kampinos. 

Rzeczywiste Ŝycie codzienne (co potwierdza astrologia) odtwarza senne 
koszmary. KoleŜanka, która zbyt długo nie odezwała się, chociaŜ obiecywała 
spotkanie na babskie plotki – właśnie chowa syna. Gniew i złość wylewa się z 
niej, a ja zazdroszczę tej umiejętności nie duszenia swoich klęsk w sobie, tylko 
ujawniania wściekłości. I jestem zła, Ŝe nie wiedziałam o tym wcześniej. A 
takŜe, Ŝe gdy z nią rozmawiałam siadał mi nie dość naładowany akumulator 
telefonu. Powinien tkwić w gotowości, Ŝeby udzielać innym wsparcia. Bo ja 
jestem juŜ zrezygnowana, zastygła przed zimowym zrównaniem. śyję nie 
swoim Ŝyciem. Podziwiam wszelkich wojowników, ale stopniowo coraz mniej 
do nich naleŜę. Mój internet takŜe zdycha... Coraz mniej rzeczy jest dostępnych. 
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Zamarł Skype, jakiś Flasch do odtwarzania filmów i muzyki, poczta się nie 
synchronizuje, a moje dawne adresy mailowe przestają być bezpieczne (pewne 
za sprawą usiłowania zmuszenia adresatów do wysupłania kasy). Telefon 
domowy odbiera wyłącznie reklamy – sama nie wiem czemu go jeszcze 
trzymam. Niebacznie wzięłam udział w jakimś konkursie oceniając dostawę 
zamówionego AGD, gdzie moŜna było wygrać garnek do gotowania na parze, 
nadający się do kuchni indukcyjnej (Ŝaden z moich starych garnków się nie 
nadawał, więc musiałam się ich pozbyć) i teraz atakują mnie operatorzy 
telefonów obiecując najrozmaitsze komputeropodobne gadŜety za pół ceny. 

Obserwuję to usiłując się nie złościć i patrząc, jak moje ręce, coraz mniej 
sprawne, upuszczają okruchy potraw na lśniącą podłogę. i mam coraz mniejszą 
chęć walki z wiatrakami. CóŜ! Jest jak jest. Pora się przystosować, a nie 
walczyć... Zamknąć uszy i oczy, zapaść w zimowy sen. 

Odchodzimy w niebyt nie z wrzaskiem, a ze skomleniem – parafrazując 
znowu T.S. Eliota. Póki co, skomlenie mi jest oszczędzone. Moja Spółdzielnia 
odpowiada iŜ nie ma moŜliwości przydzielenia mi miejsca do parkowania 
jeździdła, poniewaŜ pomieszczenia do tego celu stosowne (np. tzw. wózkownie 
czy przedsionki zsypów) wydzierŜawiono kilkanaście kat temu. TakŜe pewnej 
agencji towarzyskiej na moim piętrze). Te dzierŜawy utraciły chyba prawną 
moc, jako Ŝe mieszkania kilkakrotnie zmieniały właścicieli. Ale komu się chce 
dochodzić stanu prawnego? 

Moje jeździdło – ostatnia szansa samodzielności – jeździ po korytarzu w 
tył i przód. Udało się dorobić kluczyki do stacyjki, przepadłe gdzieś, zabrane nie 
wiadomo przez kogo i po co. Teraz okazuje się, Ŝe Ŝeby wyjechać i dostać się na 
stację pompowania kół, z których po latach zeszło powietrze, brakuje jakiejś 
części, która teŜ komuś się „przydała”. Jest nie do kupienia, trzeba ją odtworzyć 
z dostępnych materiałów. Inaczej trzeba by stale przytrzymywać dłonią punkt 
pod kierownicą, płynnie przestawiający jazdę na przód/tył. Ale nie mam trzeciej 
ręki do trzymania kierownicy. Syn Ŝartuje ze mnie: Nasze państwo ma w nosie 
zmianę ustawienia biegu przód/tył, a tobie do czego to potrzebne? 

Posiadanie rozwiniętych intelektualnie, myślących dzieci, ma swoje słabe 
strony. W nowej kuchni mam jeŜdŜący stołek, którego wysokość mogę 
regulować przyciśniętym pedałem. Pod warunkiem, Ŝe jestem w stanie podnieść 
stopę na wysokość pedału. (Podobnie jak wiadra do obrotowego MOP-u). Jeśli 
nie, muszę czekać na zlitowanie się przypadkowego odwiedzającego. Podobnie 
jest z inteligentnymi rozmówcami – czasami czeka się na jakiegoś głupka, jak 
na zbawienie, bowiem nie trzeba się w kontaktach z nim wysilać. 

Złe sny, to tylko ucieleśnienie konkretów. Rankiem po nich nie chce się 
juŜ nic. Parzy się szklankę herbaty, połyka przypisane do ranka proszki i zapada 
w stan niebytu. Tak łatwiej. Przeczekać. 
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Czuję się jak Leda samotna, rodząca dzieci na pustyni, wcześniej 
zapłodniona przez łabędzia (w postaci zakumuflowanego Zeusa), skazana na 
samodzielną walkę ze światem, który jej nie rozumie i którego ona nie rozumie. 
Czy mogła komukolwiek wytłumaczyć przebrzmiałe chwile uniesienia, tkwiąc 
samotnie, spragniona, w upalnym piasku? Sama czuła niedorzeczność własnych 
doświadczeń. Nie mogła jednak zapaść w niebyt z powodu szczątkowej 
odpowiedzialności. Póki mam jakąkolwiek siłę – mam i obowiązek. Dlaczego 
dziś nikt nigdy nie zastanawia się nad swoimi obowiązkami? Pal diabli jakieś 
indywidua, ale instytucje, firmy, zarządy, samorządy, spółdzielnie i inne takie. 
Wszak to podstawa ich działań. A czemu ja muszę? 

Z ostatniej chwili: Jeździdło juŜ gotowe, jeździ, buczy i trąbi; pręt od 
firanki z otworkami i śrubkami, wymierzonymi co do milimetra, choć nieco 
kostropatymi, robi za dźwignię biegu w tył/w przód, problem w tym, Ŝe muszę 
ruszyć z nim sama do tyłu, pokonać drzwi korytarza, windy i bloku, na nowo 
rozeznać ścieŜki i zaułki osiedla i pojechać za cmentarz, gdzie podobno jest 
jakaś stacja, na której mogę podpompować nieco kłapciowate koła. A co będzie, 
gdy zatrzyma się w połowie drogi? Jak wrócę do domu? Prawo jazdy robiłam 
równo pięćdziesiąt lat temu, dawno juŜ nieaktualne, bo nie zmieniłam. Nie 
przeszłam badań lekarskich, nie ćwiczyłam jazdy samochodem, bowiem mojego 
męŜa trudno było oderwać od kierownicy, a gdy wreszcie łaskawie się zgodził, 
w okropnym stresie z powodu zakrętu 210 stopni, wjechałam naszą Syrenką w 
jedyne drzewo na polu. 

W nocy śniły mi się czynności wykonywane przy odpaleniu i jeździe 
wózkiem, co spowodowało, Ŝe rano bolały mnie wszystkie palce obu rąk. 
Zamiast wycieczki wybrałam więc szatkowanie kapusty i jej kwaszenie – jako 
Ŝe bez kwaszonych ogórków, kapusty i buraków nie umiem Ŝyć (mam to zresztą 
od dziecka). I moŜna to robić na siedząco. 

Póki co więc wyprawa na osiedlowy bazarek po świeŜe warzywa i jabłka 
się odwleka. Zwłaszcza, Ŝe Frisco udzieliło mi bonifikaty za zgniłe warzywa 
ostatnio dostarczone. Świat jest przyjazny pod warunkiem, Ŝe masz go w nosie. 
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81 
Asymetria istnienia 

 

Mam za zadanie, na czyjąś sugestię, napisać coś na temat asymetrii 
istnienia. Od razu zastrzegam, Ŝe jest to wyznanie osobiste, a nie teoretyczne. 
Wszelkie modne teorie duchowe jakoś nie przemawiają do mojej osoby. Czytam 
czasem, nie wywołujące większego odzewu w mojej głowie, prace popularnych 
teoretyków duchowości, i jedyne, co w nich odnajduję, to jakieś prymitywne 
echa teorii filozoficznych, na tyle znanych, Ŝe katowano nimi młodzieŜ na 
studiach. Nie widzę Ŝadnej oryginalności w pracach większości guru 
współczesności, nie tylko takich kontrowersyjnych autorytetów, jak Osho albo 
inni przekręciarze, ale nawet uznanych autorytetów, nad którymi pochylają się 
uznani, współcześni filozofowie. Zazwyczaj są to nowe, urokliwe klasyfikacje 
czegoś, odpowiadające niewątpliwie na ludzkie zapotrzebowanie 
porządkowania świata, ale jak wszystkie klasyfikacje, nie dające Ŝadnych 
odpowiedzi na Ŝadne, istotne pytania. 

Postanowiłam więc ignorować wszelkie ksiąŜkowe teorie i zająć się 
własnymi pomysłami. Pewnie nie są oryginalne, ale są przeŜyte, odciśnięte na 
własnej skórze – jak się dawniej mówiło. Nie wiem, czy jestem juŜ na nie 
gotowa, ale nie mam zbyt wiele czasu, Ŝeby je przetrawiać, puszczę więc wśród 
ludzi niedopracowane, kulawe, jak ja sama zresztą. Zapraszam, moŜe ktoś zrobi 
z nich coś bardziej sensownego. 

Pierwsze i najwaŜniejsze, co zauwaŜam we wszystkich cudzych 
przekazach to fakt, Ŝe są płynne – nawet te najbardziej przed wiekami 
przemyślane i dopracowane, w naszych czasach zyskują nowe, niespodziewane 
oblicze. Wygląda na to, Ŝe oryginalność przebija sensowność i doświadczenie. 
W pewnej reklamie usłyszałam: jaki ś produkt jest dobry, tobie z nim jest 
dobrze, więc jesteś dobry. Przeciwstawienie dobro/zło moŜe więc ewoluować 
na wyŜyny wzmoŜenia intelektualnej czkawki, aŜ igranie z jakąś myślą, 
przeobrazi się w pewnik. Podobnie, jak dla zwykłego zjadacza chleba, za sprawą 
bankowych reklam, przestają mieć znaczenie prawne róŜnice między 
poŜyczeniem, a wypoŜyczeniem (gdzie trzeba oddać konkretną, identyfikowalną 
rzecz, a nie jej obliczoną — czasem dowolnie — wartość); tak i wkrótce łatwo 
będzie moŜna udowodnić, iŜ dobro w tobie pochodzi wyłącznie z dobrych 
przedmiotów, które konsumujesz. Skutkiem takich umysłowych nagięć, 
pojęcie symetryczności przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, zwłaszcza jeśli 
dotyczy naszych stosunków i innymi ludźmi i innych ludzi z nami. Ty jesteś zły 
– powiemy wkrótce, bo masz złego kroju ubranie, uŜywasz złego szamponu i 
ogólnie rzecz biorąc jesteś brzydki i źle zaprojektowany. 
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Moje poczucie asymetrii istnienia ma więc podbudowę w społecznym 
trendzie, choć gra odbywa się w moim wnętrzu, a nie w tyglu stosunków z 
innymi. 

Piotr Jaczewski w swoim ostatnim tekście omawia teorie przekonujące 
nas, Ŝe mechanizmy ewolucyjne w naszych ocenach moralnych i powiązanych z 
nimi emocjach, wzięły się z ewolucji sześciu przeciwstawień: troska/krzywda, 
sprawiedliwość/oszustwo, lojalność/zdrada, autorytet/bunt, 
świętość/upodlenie, wolność/ucisk — mające moc skłaniania nas do 
wartościowania róŜnych obiektów; uznawania ich za poŜądane bądź nie, co ma 
istotne znaczenie dla spójności grup. Wnioskuję więc z tego, iŜ dla zapewnienia 
tej spójności nie jest konieczne to, co uwaŜamy za moralne, bądź nie, a nawet to, 
czy ma lub miało jakiś związek z naszą egzystencją, jako człowieka i jego 
dąŜeniem do przetrwania. W świetle powyŜszego, bezsensowne myślenie moŜe 
podobnie silnie łączyć, jak wielowiekowe, spójne i sprawdzone przekonania. (co 
zresztą dzieje się kaŜdego dnia na naszych oczach). 

MoŜe więc powinniśmy więcej myśleć o asymetrii naszego świata 
zewnętrznego i wewnętrznego, jako antidotum na coraz większe ławice 
zatapiających nas, rzekomo symetrycznych głupstw? 

Po tym, nieco przydługim wstępie, tak usprawiedliwiona, zajmę się 
osobistym doświadczaniem asymetrii. 

Taki człowiek, jak ja, cieleśnie dzieli się w swoim odczuciu na 4 ćwiartki 
– prawą przednią i tylną oraz lewą przednią i tylną. (Ktoś inny moŜe dzielić się 
na górę i dół, ale ja poprzestanę na własnych odczuciach) Jestem leworęczna, 
więc wiem, Ŝe prawa strona mojego mózgu zawiaduje lewą stroną mojego ciała 
jak chce i potrafi. Skutkiem tego ta lewa strona jest lepsza, dokładniejsza, 
precyzyjniejsza, ale i bardziej wraŜliwa; zaś prawa, stanowiąca jej wsparcie – 
silniejsza, bardziej stabilna i niezłomna. Kiedy jeszcze studiowałam i 
przeŜywałam stresy egzaminacyjne, zdarzało mi się, Ŝe lewa noga popadała w 
jakieś drŜenia i dygoty i tylko dzięki prawej nodze i prawej ręce udawało mi się 
wejść do pokoju i usiąść naprzeciwko egzaminatora. Potem juŜ przejmowała 
władzę prawa strona mojego mózgu, z wirówki myśli, wiadomości i przekonań, 
wyławiająca i wyciągająca za uszy na wierzch autorskie kompozycje, mające 
stanowić odpowiedź na zadane pytanie. 

Tak byłam przyzwyczajona uwaŜać przez wiele lat, Ŝe stan ten 
traktowałam jako normalny i nie widziałam w nim Ŝadnej asymetrii. Starość, 
oczywiście, zaczęła prostować moje błędne mniemania, jednocześnie 
pozwalając udowodnić rzeczywistość, na przykład za pomocą zdjęć 
rentgenowskich. Wykazały one, Ŝe moja prawa połowa jest bardziej zuŜyta, 
pokręcona, starta i wyświechtana, co świadczy dowodnie o tym, Ŝe wspieranie 
bardziej szkodzi, niŜ samodzielne, egoistyczne działanie. 
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Oczywiście zniosłam dzielnie tę wiedzę i wyciągnęłam z niej praktyczne 
wnioski, wspierając z kolei tę słabszą stronę, a cięŜar egzystencji przekładając 
na silniejszą (np. zajmując się porannym pisaniem, a nie uprawianiem 
porannego biegania). Przez jakiś czas było to doskonałe, praktyczne wyjście z 
rozmaitych Ŝyciowych dylematów; jednak okazało się ślepą uliczką. 

Wszystko skomplikowało się za sprawą leczenia. Wówczas okazało się, 
Ŝe większe obciąŜenie jednej strony, powoduje przeciwwagę w drugiej stronie. 
Tak więc za sprawą jakichś tam przyczepów mięśniowych w dwóch przednich 
ćwiartkach, powstawały dodatkowe ogniska bólu w ćwiartkach tylnych 
(niezaleŜnie od bóli zlokalizowanych w środkach stawów). PoniewaŜ róŜne 
zastrzyki mają róŜny okres działania (od miesiąca do roku) i z uwagi na skutki 
uboczne ostrzykiwania bolących miejsc, iniekcje podzielone są na cztery etapy, 
dokonywane w tygodniowych odstępach, zaczęłam odczuwać swoje cztery 
ćwiartki, jako samodzielne twory natury. Ich związek z moim mózgiem i moim 
myśleniem okazał się jeszcze bardziej skomplikowany, niŜ oczekiwałam. I te 
odczucia zapoczątkowały moją refleksję o asymetrii istnienia. 

Porzucam teraz sprawy fizjologii i przechodzę na etap wtórnych 
oddziaływań. 

Moja prawa tylna ćwiartka pragnie aktywności, ale prawa przednia 
najchętniej zapadłaby w fotel. Obie lewe wolałyby się połoŜyć na płasko, ale 
prawa półkula mózgu okres tego wypoczynku chciałaby wykorzystać na snucie 
pewnych dywagacji, które w danym momencie uwaŜa za tak niesłychanie 
istotne, iŜ odwleczenie ich zapisania, moŜe zburzyć całą myślową konstrukcję. 
Niestety, siedzenie przy komputerze, to nie leŜenie; wszystkie ćwiartki 
protestują, woląc juŜ poruszanie się, niŜ zastygnięcie w niekorzystnej pozycji. 
Moja osoba podejmuje więc wyprawę do kuchni. celem zrobienia sobie herbaty 
i tu napotyka na kolejne trudności. Dla utoczenia wody z baniaka naleŜy 
pozbawić lewą ćwiartkę podparcia (wszak lewa ręka musi zająć się pompką, a 
nie wspieraniem prawej nogi za pośrednictwem chodzika). Za chwilę jednak, to 
prawa ręka musi sięgnąć po elektryczny czajnik, otworzyć przykrywkę , a prawa 
przybić jego zamknięcie uderzeniem pięści (taka juŜ natura tego czajnika). Obie 
nogi protestują solidarnie, a ich protest znajduje odzew w zwojach mózgu. Jedna 
jego połowa poŜąda Ŝycia oderwanego od rzeczywistości, druga zaś woła o 
trzymanie się realiów. Pojawienia się w otoczeniu jakiegoś gościa, a zwłaszcza 
gościa uwaŜającego moje 4 ćwiartki za jedną osobę (zupełnie normalną, jak 
wszyscy wokół), prowokuje wybuch Ŝalu i pretensji. Asymetria ciała przekłada 
się na asymetrię istnienia. Cieszę się z wizyty, ale płaczę wewnątrz, Ŝe nikt mnie 
nie rozumie. Rozczulam się nad sobą, ale nie okazuję tego, bowiem gość 
mógłby wziąć nogi za pas i któŜ zapewniłby mi dopływ nowych wraŜeń? 

Wynoszę się więc z herbatą na fotel, a moje myśli krąŜą wokół tego, co 
bym jeszcze zrobiła, gdybym nie musiała siedzieć w fotelu. MoŜe herbata była 
za słabym wyzwaniem? MoŜe naleŜałoby spróbować zagnieść ciasto i zrobić 
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pierogi? Ale protestuje ćwiartka lewa. Źle się czuje na stołku na kółkach, 
jeŜdŜącym po kuchni, zaś przeniesienie pracy na stół w jadalni, zasypie podłogę 
mąką, której sprzątnięcia odmawia kaŜda z moich ćwiartek. Prawa połowa 
mojego mózgu kusi, Ŝe mogłabym, lepiąc te pierogi, osiągnąć kilka korzyści na 
raz: ćwiczyć palce, posłuchać nagrań wykładów z astrologii, na które nigdy nie 
mam czasu, zaś lewa część mózgu przywołuje ją do porządku. 

„— Zawsze, gdy czegoś słuchasz, masz jakieś przemyślenia i na ogół 
potem o nich zapominasz, bo nie zapisałaś na czas. Lepiej więc nie słuchaj, nie 
kombinuj, nie będziesz musiała zapisywać i brudzić paluchami po mące 
klawiatury komputera. JuŜ jest wystarczająco zasyfiona, a do sklepu po nową 
przecieŜ nie pójdziesz! W dodatku te twoje pierogi są coraz mniej foremne. Daj 
se spokój, kobieto!” 

Na tym polega moja asymetria istnienia. 

Dlatego, moim zdaniem nie ma sensu dzielenie świata na jakiekolwiek 
symetryczne części; jest on zdecydowanie asymetryczny. Tylko nie wszyscy o 
tym jeszcze wiedzą. 

 
http://www.rp.pl/artykul/75248-Rozebrana--rozlozona-na-lopatki-i--nozki.html 

komentarze 

1. symetria i asymetria • autor: K. W. 2017-11-28 20:31:01 

Podzielę się własnym przemyśleniem, punktem widzenia, czy jak to nazwać. 
Asymetria jest bezpieczna, jest jak opoka, która nigdy nie zawiedzie. Symetria 
ma natomiast jedną cechę, o której nie wspomniałaś, a która sprawia, Ŝe tęskno 
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mi nieraz za nią. Piękno. Symetria jest pięknem. Jakiekolwiek ideały piękna 
gdziekolwiek istnieją, za oś mają one i miały zawsze to — symetrię.  

Świat asymetryczny teŜ moŜe być, w pewien sposób, piękny. Jest piękny w 
swojej surowości, tak jak piękna jest chropowata powierzchnia skały. Ale 
piękno nie jest istotą asymetrii, co najwyŜej efektem ubocznym (istotą byłby tu 
raczej jakiś rodzaj funkcjonalności - tak, asymetria jest funkcjonalna! ) 
Natomiast piękno stanowi istotę symetrii. Jakby nie mówić, jakby nie patrzeć, 
przy całym nonsensie i wszystkich (jak najbardziej, zgoda!) głupstwach jakie 
wprowadza symetria - ona przecieŜ wnosi harmonię i piękno. 
Dlatego uwaŜam, Ŝe trzeba uznać symetrię. To, Ŝe zajmowanie się nią prowadzi 
do pułapek, to oczywiście fakt. Ale podobne pułapki niesie asymetria (jedną z 
nich jest nuda, inną nerwowość). I tyle moim skromnym zdaniem. Pozdrawiam 
serdecznie! 
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Ja teŜ 
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Jak większość (ponoć 87%) narratorek opowieści opatrzonych hasztagiem 
MeToo, ja teŜ niejeden raz w swoim Ŝyciu zetknęłam się z molestowaniem, a 
nawet z próbą gwałtu. Moja relacja nie odbiegałaby w Ŝadnej mierze od 
stereotypu i niczego nowego na ten temat nie mogłabym wysnuć ze 
swoich doświadczeń, poza pewną oczywistością, iŜ 50 lat temu czasy były inne i 
poprzeczka aprobowanych zachowań dla dziewczyn, ustawiona była daleko 
wyŜej niŜ dziś. To, co dziś uznajemy za próbę gwałtu, wówczas nie było za 
gwałt uwaŜane, jeśli dziewczyna się obroniła. Sądzono powszechnie, Ŝe 
„prawdziwy” gwałt róŜni się od molestowania tym, Ŝe obronić się przed nim nie 
sposób (wiąŜe się na przykład z pobiciem, zagroŜeniem Ŝycia, 
nieprzytomnością). Zastraszenie lub szantaŜ nie było w istocie niczym 
specjalnym, skoro moŜna było kogoś czymś zastraszyć lub zaszantaŜować. 
ObciąŜało raczej ofiarę niŜ sprawcę. Dziewczyna/kobieta się obroniła – nie było 
o czym mówić. 

Historyjka, którą mam zamiar dziś opowiedzieć, świadczy nie tyle o 
męŜczyznach, co o świadomości kobiet, wychowywanych wg ówczesnego 
standardu. W końcówce lat pięćdziesiątych, jeszcze przed ukończeniem 17 roku 
Ŝycia, zostałam studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu 
wychowania, izolującego mnie od rówieśników i młodego wieku, miałam 
problemy z okazywaniem swojej woli w rozmaitych Ŝyciowych tarapatach, 
takŜe w wypadku molestowania. Dziś mamy na to piękną nazwę: asertywność. 
PoniewaŜ nienazwane ponoć nie istnieje – trudno oczekiwać po dziewczynach 
tamtych czasów — dziś babciach 70-80 letnich – uŜywania obecnych modnych 
tekstów i zagrywek. Nasze sposoby obrony były inne – spryt, oszustwo, 
wymyślanie historyjek i przekonywanie. Nie da się ukryć, iŜ ówczesny dar 
przekonywania męŜczyzn, Ŝe nie powinni robić tego, co robią wbrew naszej 
woli, był wyznacznikiem siły i sprytu ówczesnych dziewczyn. Ja na przykład, 
otoczona kiedyś w odludnym miejscu przez zgraję poborowych, przekonałam 
ich, Ŝe mam chłopaka w wojsku i nie byłoby honorowo robić takie rzeczy 
koledze, równieŜ poborowemu. Ale powściągam swoją gadatliwość i wracam do 
zamierzonej opowieści. 

W trolejbusie dowoŜącej studentki pod bramę UW (chyba 53) grasowali 
męŜczyźni, wpychający łapy pod spódnice dziewcząt, studentek, w porannym 
tłoku. Pewna moja koleŜanka z polonistyki zawołała kiedyś: 

— Niech pan weźmie swe łapy stamtąd! 

Byłyśmy oburzone. Porządna dziewczyna w obronie swojej integralności 
powinna wymykać się facetowi, nawet wysiąść wcześniej, na niewłaściwym 
przystanku, ale Ŝeby tak zaraz, bez osłonek, zawołać publicznie i 
wulgarnie: STAMTĄD?! PRZYWOŁAĆ WSTYDLIWE MIEJSCE? O nie! 
porządna dziewczyna tak nie robi. Naszą koleŜankę dotknął nasz ostracyzm. Nie 
byłą naszym zdaniem dziewczyną na właściwym poziomie. Prymityw, taki jak 
napastnik. i tyle. 
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Wcześnie (bo w wieku 14 lat)  przekonałam się, Ŝe rodzice mi nie wierzą i 
długo uwaŜałam, Ŝe to ja jestem przeczulona i robię z igły widły. Dlatego teŜ 
reagowałam, często nieadekwatnie do zagroŜenia, albo usiłowałam sobie 
wmówić, Ŝe sytuacja jeszcze nie jest jednoznaczna na tyle, aby reagować, i 
dlatego przystępowałam do obrony czasem zbyt późno więc nadmiernie i 
histerycznie. W opinii chłopców, kolegów byłam kimś nieprzewidywalnym. Nie 
odzywa się, nie protestuje, a nagle rzuca się niespodziewanie z pięściami. 

Moje pierwsze zetknięcie się z molestowaniem seksualnym, to pan doktor 
z rejonowej przychodni. Przekonał moich rodziców, Ŝe taka dziewczyna, ze 
swojej natury histeryczna (jak mu się jawiłam, jako wcielenie z opowieści o 
problemach macierzyńskich mojej mamy) wymaga specjalnej, prywatnej 
diagnostyki. Namówił moich rodziców, aby zapisali mnie do Pałacu Kultury na 
zajęcia z filatelistyki, które prowadził (a które mnie wcale nie obchodziły, 
pragnęłam zapisać się na malarstwo), a potem przekonał mnie, Ŝe rodzice zlecili 
mu, aby mnie zbadał. Zrobił to na zsuniętych krzesłach po zajęciach. 

Uciekłam mu wówczas, gdy w wyniku „badania” odczułam ból i 
zaczęłam krwawić. Dziś wiem, Ŝe pozbawił mnie tak waŜnej cechy 
identyfikującej porządną dziewczynę – dziewictwa. Opisałam to doświadczenie 
w powieści o dojrzewaniu, nagrodzonej główną nagrodą w konkursie literackim, 
ogłoszonym pod patronem Ministerstwa Kultury. Jednak historia kroczy swoją 
drogą, odmienną od doświadczeń ludzi (a zwłaszcza kobiet) Ich czasy się nie 
imają, baby to zawsze powód podśmiewania się – socjologiczny, polityczny i 
medyczny. Podówczas zmienił się prąd z lewicowego na prawicowy i 
wydawnictwo, wypłaciwszy mi stosunkowo wysokie odszkodowanie, odstąpiło 
od publikacji, Wszak był rok 1989. Osiągaliśmy wolność ( oczywiście 
rozumianą na swój, potem obowiązujący sposób). Mój świat zmienił się z 
lewoskrętnego na prawoskrętny i podobno tak powinno było być. 

Tak, jak zapamiętałam tę historię dziś – najwaŜniejsze znaczenie miał 
brak zaufania rodziców do mojej opowieści. To znaczy nie jest tak. iŜ uwaŜali, 
Ŝe kłamię, ale usiłowali siebie samych przekonać, Ŝe coś tam konfabuluję, aby 
uniknąć obowiązku interweniowania i naraŜenia się władzy. PrzeŜyli II wojnę 
światową i chcieli Ŝyć nadal. Warunkiem ich przeŜycia było dostosowanie się. 
Lekarz z państwowej przychodni był taką samą władzą, jak kaŜda inna władza 
komunistów. Własne dziecko lepiej było zakneblować, niŜ narazić się władzy. 
Pamiętam przeczytaną w dzieciństwie powieść o ludziach pierwotnych, 
brnących przez bagno, w ucieczce przed napastniczym, silniejszym plemieniem, 
gdy płaczące niemowlę mogło zdradzić pozycję uciekinierów. Matka dziecka po 
prostu zdjęła je z pleców i utopiła w bagiennej wodzie, Ŝeby przestało płakać. 
PrzeŜycie plemienia było waŜniejsze niŜ los jakiegoś niemowlaka. 

PrzeŜycie w ówczesnych warunkach rodziny było waŜniejsze niŜ 
odczucia niewaŜnej jedenastolatki, której pan doktor włoŜył ręce w majtki, 
pchając do oporu. Potem Ŝycie juŜ mnie nauczyło, Ŝe sprawą przeŜycia jest 
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stosowanie uników, a nie otwarte przeciwstawienie się, co zrobiła w trolejbusie 
moja koleŜanka. 

Jeszcze raz przeŜyłam traumę próby „dobierania się”  do mnie (jak to 
nazywano wówczas), gdy w mojej pierwszej pracy, w Bibliotece Narodowej 
szef, docent doktor habilitowany, przewrócił mnie, pomoc bibliotekarza, na 
stertę ksiąŜek przygotowanych do oprawy. Pierwszym, co nawinęło mi się 
wówczas pod rękę był cięŜki, metalowy dziurkacz, którego uŜyłam. Nie 
zdziwicie się pewnie, Ŝe zwolniono mnie, a nie docenta doktora habilitowanego, 
przekonując, iŜ tylko mojej młodości i głupocie mogę zawdzięczać, Ŝe nie 
zawiadomiono prokuratora. W dodatku „dla mojego dobra” skłoniono mnie 
abym to ja wystąpiła z wypowiedzeniem. Mogłam przecieŜ zabić tym 
człowieka! 

Z tamtych, studenckich czasów zapamiętałam, Ŝe ogromne powodzenie 
wśród koleŜanek mieli chłopcy – geje. Z takim moŜna było porozmawiać, iść na 
tańce bez obawy. Mówiono: gej najlepszym przyjacielem dziewczyny. 

PoniŜej fragment mojej niewydanej powieści „Taniec kury”, 
opowiadający o molestowaniu bohaterki i podejściu do niego rodziców. 
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— Byłam w przychodni — powiedziała któregoś dnia matka — i 
poznałam bardzo sympatycznego lekarza. Kiedy dowiedział się, Ŝe mam córkę 
w twoim wieku, zaproponował, Ŝebym zapisała ciebie do klubu 
filatelistycznego. 

— Co ma lekarz do filatelistyki? 

— Jest tam instruktorem czy kierownikiem, coś w tym rodzaju. Bardzo 
mnie namawiał. 
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— Mamo, po co mi filatelistyka? To zajęcie dla chłopców, zresztą nigdy 
mnie to nie interesowało. To nudne... 

— Ty zawsze wybrzydzasz na wszystko. To jest nudne, tamto głupie... 
Jak moŜna powiedzieć o czymś, czego się nie zna, Ŝe jest nudne? Powinnaś tam 
chodzić, młodzieŜ musi mieć jakieś zajęcie, a nie łazić z kąta w kąt bez celu. Nie 
stać nas, Ŝeby cię posyłać na języki, to zajmij się czymś innym, a nie 
głupstwami! Znowu nauczycielka skarŜyła się, Ŝe nie uwaŜasz na lekcji, 
bazgrzesz coś na kartkach pod ławką, a gdy ciebie pyta, to nie wiesz nawet o co 
chodzi. To wszystko z braku odpowiedniego zajęcia. 

— Mamo, przesadzasz... Czy dostałam dwóję? 

— Jeszcze by tego brakowało. Widać podpowiedzieli ci, o co pani pytała. 

— To niewaŜne. Grunt, Ŝe odpowiedziałam. 

— Z tobą są zawsze takie historie. Wszystko jest niewaŜne, wszystko 
głupie, a potem trzeba wydawać pieniądze na korepetycje. 

Baśka zamilkła. Nie miała czystego sumienia w sprawie korepetycji. One 
zresztą teŜ niedługo się skończą i będzie musiała całymi popołudniami siedzieć 
w domu. Z dwojga złego, juŜ filatelistyka lepsza, chociaŜ moŜna przejechać się 
do śródmieścia i z powrotem... 

Ale to był beznadziejny pomysł. Znaczki i katalogi nudziły Baśkę, nie 
lubiła teŜ lekarza, który prowadził kółko. Podchodził do niej zaglądając przez 
ramię w karteczki, na których bazgrała, stale o coś wypytywał, pokazywał 
trójkątne rarytasy, które wypadało oglądać z uwagą lub demonstrował zatarte 
stemple na kopertach, przystawione przy jakichś bzdurnych okazjach; po prostu 
jej przeszkadzał. 

Na szczęście uwaŜała, Ŝe nie musi się tu kryć z rysowaniem, jak w szkole 
lub w domu. Główki księŜniczek, wróŜek i czarownic dzięki temu zyskiwały 
swobodę i indywidualność, choć nie da się ukryć, Ŝe traciły na urodzie. Trochę 
przejmowała się jednak tym, Ŝe stawały się coraz brzydsze, choć nieudane 
księŜniczki mogły zostać zamienione w czarownice, a zbyt piękne i dobre 
czarownice powędrować do innej bajki. Kilkoma pociągnięciami ołówka 
pragnęła zmienić dobrego człowieka w złego, nie odbierając mu urody, ale to 
czasem było ponad jej siły. Po sobie wiedziała, Ŝe brzydota idzie w parze ze 
złem, tylko ładne moŜe być dobre, nie chciała więc o tym zbyt długo rozmyślać, 
tym bardziej, Ŝe miała takŜe i pewne sukcesy. Ostatnio zaczęły udawać się jej 
przestraszone księŜniczki, a jedna z nich bardziej udawała przestrach, niŜ 
naprawdę się bała. W kaŜdym razie to było juŜ coś. 

Tylko lekarz przeszkadzał, no i reszta klubowiczów teŜ. Dla Baśki 
mogliby sobie wszyscy gadać i oglądać swoje skarby, byleby jej tylko dali 
spokój. Teraz znowu przyczepił się jakiś chłopak: 
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— Nie lubisz znaczków? 

— Co ci do tego? 

— Głupia jesteś. Jeśli ci się to nie podoba, to po co przyłazisz? 

— Widać muszę. Nie twoja sprawa. 

— Wcale nie musisz tu siedzieć. MoŜesz sobie obejrzeć ogród zimowy. 

— A warto? 

— Jak komu. Tobie powinno się podobać. 

Podobać się — to było mało! Niczego takiego do tej pory nie oglądała. 
Niech się schowają wszystkie oranŜerie, o których czytała w ksiąŜkach! Po 
środku sali  wyłoŜonej cielistymi kafelkami, z owalnego basenu tryskała 
fontanna, zwilŜając wodną mgiełką palmy, oleandry i inne nieznane rośliny w 
wielkich donicach. Po kafelkach płuŜyły się fioletowe pnącza o włochatych, 
nabrzmiałych liściach, okręcały zwojami donice, wspinały się na trzeszczące jak 
w domu drewniane stopnie podestu okalającego basen i sunęły w skrętach 
wzdłuŜ filarów podtrzymujących galeryjkę biegnącą dookoła sali. Przez szklane 
szybki sufitu prześwitywała noc, ale w ogrodzie, dzięki ukrytym świetlówkom, 
był dzień. 

W jednym z rogów sali i na balkoniku, do którego prowadziły drewniane, 
wąskie schodki, siedziało kilkoro chłopców i dziewcząt rysując węglem lub 
malując farbami czerpanymi wazową łyŜką z wiader stojących nad brzegiem 
basenu. Stos arkuszy grubego, pakowego papieru leŜał obok. 

Inaczej wyobraŜała sobie malowanie. Paleta, tubki, wachlarze pędzli — 
wszystko drogie i dla niej niedostępne — tutaj nie były potrzebne. W domu 
biały brystol wydzielali rodzice tylko na potrzeby szkolne z aptekarską 
dokładnością. Szarego papieru uŜywała matka do wykładania półek w szafie, a 
gdy Baśka musiała obłoŜyć ksiąŜkę czy zeszyt, dostawała juŜ odmierzony i 
ucięty kawałek. Zeszytów nie wyrzucało się, jeśli nie były zapisane do końca; 
nawet gdy zaczynał się nowy rok szkolny trzeba było pisać w starych. 
Zostawało jej tylko ukradkowe wyrywanie kartek ze środków wszystkich 
szkolnych zeszytów, najpierw własnych, a potem, gdy matka zaczęła 
numerować strony, z ukradzionych koleŜankom; wyciąganie korków z butelek 
stojących w spiŜarce i przypalanie ich płomieniem — tyle zabiegów by mógł 
powstać przelotny rysunek. 

Tu było wszystkiego w nadmiarze. Farba w wiadrach była zwyczajną, 
groszową farbą do malowania ścian, moŜe dlatego nikt jej nikomu nie 
wydzielał; szary papier, gruby i szorstki leŜał w stertach; kaŜdy brał ile 
potrzebował, a gdy zmarnował, po prostu ciskał do kosza. 

Odwiedzała ogród zimowy coraz częściej. Zaglądała do wiader z farbą, 
sprawdzając czy nie rozrobiono nowego koloru, zerkała w arkusze rozpięte na 
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sztalugach. Potem wracała do znaczków, kopert i lekarza, choć przestała juŜ 
rysować czarownice i uwięzione królewny, zbyt śmiesznie bowiem wyglądały 
na małych karteluszkach. Stale obiecywała sobie, Ŝe poprosi kogoś, aby 
pozwolił jej nabrać do słoiczka trochę farby i wyciągnąć ze sterty ogromny, 
szorstki arkusz, ale bała się, nie tego moŜe, Ŝe jej odmówią, ale Ŝe na tej 
ogromnej płaszczyźnie, której nikt nie podzieli na mniejsze kawałki, nie 
powstanie nic poza bezsensowną plątaniną kolorów i zacieków. Nie wiedziała 
teŜ, co chciałaby namalować i to ją przeraŜało. Wszyscy dookoła zdawali się 
wiedzieć, do czego zmierzają — wszyscy, z wyjątkiem niej. 

Kiedyś pan od malarstwa sam zaproponował, Ŝeby spróbowała. Tak 
zaczęła przychodzić do malarzy . Chodziła raz w tygodniu, tylko w te dni, gdy 
miała zajęcia w klubie filatelistycznym, ale Ŝałowała, Ŝe nie moŜe przychodzić 
co drugi dzień, jak wszyscy. Niestety matka sprzeciwiła się: 

— Stanowczo zbyt duŜo czasu zajmuje jeŜdŜenie do śródmieścia, poza 
tym zapisałaś się do klubu filatelistycznego i powinnaś tam przede wszystkim 
chodzić. Pan mówił, ze uciekasz stale na malarstwo. To nieuczciwe. MoŜesz 
czasem pójść porysować, jeśli się skończą wcześniej zajęcia, ale przyjęte 
zobowiązania są najwaŜniejsze. 

— Mamo, filatelistyka mnie nudzi... 

— Musisz wytrzymać choćby do końca roku. Wykupiłam ci abonament, a 
to kosztuje. Jakby to zresztą wyglądało, gdybyś nie doczekała do końca roku i 
wypisała się! Dziecinne i niepowaŜne! 

— Oj, mamo, to są zajęcia nieobowiązkowe, to nie szkoła, Ŝe muszę i 
koniec. 

— Całe Ŝycie jest szkołą. Charakter trzeba ćwiczyć w sobie od dziecka. 
W przyszłym roku zobaczymy, na razie niech będzie tak, jak jest. Pamiętaj, Ŝe 
Ŝycie nie składa się z samych przyjemności. 

* 

  Lekarz powiedział Baśce, aby pozostała w sali chwilę po zajęciach. 

— Twoja mama chciała, Ŝebym cię zbadał — oznajmił. — Rozbierz się, a 
ja za chwilę wrócę. 

Baśka czuła się niezręcznie zdejmując ubranie w duŜej sali, między  
rzędami stołów o blatach pokrytych zielonym suknem, ustawionych w podkowę 
i wyściełanymi, urzędowymi krzesłami, z orłem i dwoma portretami po boku na 
ścianie, a nie w małym, lakierowanym na biało gabinecie lekarskim. UwaŜała 
jednak, Ŝe jej opory są śmieszne i dziecinne, choć świadomość ta nie 
zmniejszała wcale niechęci do badania. Jednak to mama prosiła pana doktora, 
nie moŜe więc wygłupiać się jak małe dziecko. Zdjęła bluzkę i halkę, pozostając 
tylko w staniku i spódniczce, w nadziei, Ŝe to wystarczy. 
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Lekarz wszedł do sali pośpiesznie, nie zwracając prawie na nią uwagi i 
powiedział: 

— No, panienko, spódniczkę i stanik teŜ, szybciutko, bo juŜ późno! 

Lekarz — filatelista (jak trudno oddzielić od siebie te dwa zajęcia i 
filatelistę zacząć traktować jak lekarza) nasłuchiwał przykładając ucho i 
kawałek drapiącej, rudej brody do jej pleców i piersi, jak lekarze na starych 
filmach, nie posługujący się słuchawkami. Pomyślała, Ŝe musiał być niedawno 
na obiedzie, do brody bowiem przylgnęło mu kilka ziarenek ryŜu, budzących 
podobny wstręt, jak widok białych gnid na ciemnych włosach jednej z 
koleŜanek. 

Tymczasem rudobrody zajrzał jej do gardła, obmacał zimnymi, 
nieprzyjemnymi palcami głowę za uszami, ugniatał sutki piersi i kazał 
powiedzieć, gdy zaboli. Baśce coraz mniej podobało się to badanie, było w nim 
coś niepokojącego, czekała więc niecierpliwie, Ŝeby jak najprędzej się 
skończyło, jakby niejasne obawy mogły stracić swoją moc, gdyby czas 
przyspieszył biegu. 

Myślała, Ŝe juŜ po wszystkim, ale lekarz kazał zdjąć jej majtki (dolną 
bieliznę — uczyła ją mówić matka, więc nie przyzwyczajona do nazywania tak 
bez osłonek dziewczęcej garderoby czuła się jeszcze bardziej nieswojo) i 
połoŜyć się na zsuniętych w rząd krzesłach. Obmacywał jej brzuch i obejrzał 
bliznę po wyciętym wyrostku, mrucząc coś o rozstępach, ugiął jedną, a potem 
drugą nogę w kolanie, przyciągając ją silnie do bioder i pytając, czy nie boli z 
boku lub w krzyŜu. Tak badali ją w szpitalu przed operacją, ale majtek nie kazali 
zdejmować — a to coraz bardziej ją niepokoiło. Tymczasem lekarz uniósł jej 
nogi pionowo w górę, jak przy świecy lub noŜycach i kazał rozsunąć je 
moŜliwie najbardziej na boki, nie uginając ich w kolanach. 

Nagły, ostry ból między nogami poderwał Baśkę. Spadła z krzeseł, ale 
poderwała się natychmiast, schwyciła swoje rzeczy i półnaga pobiegła przez 
pusty o tej porze korytarz do łazienki. Trzęsła się cała ubierając, ze 
zdenerwowania, z bólu i ze strachu, co powie matka, Ŝe uciekając lekarzowi, tak 
okropnie się zachowała. Nawet nie mogła płakać. Pełna była wątpliwości i 
wstrętu do siebie, a takŜe niewytłumaczonej urazy do matki. Nabierała w dłonie 
zimnej wody z kranu, ochlapywała bolące miejsce i czekała, aŜ przestanie 
krwawić. Pomyślała, Ŝe badanie nie powinno powodować krwawienia, nawet 
gdyby była dorosła, teŜ by chyba się wystraszyła, ale jak wytłumaczy to 
wszystko matce, skoro sama nic nie rozumie? Pragnęła umieć mówić tak jak 
matka — wszystko było proste, jasne i oczywiste; przy kaŜdej okazji 
znajdowały się pasujące do niej słowa jak: Ŝycie nie składa się z samych 
rozkoszy , człowiek uczy się przez całe Ŝycie , najlepszą szkoła jest 
bieda , dziewczynę do czasu pilnuje matka, a potem mąŜ i tak dalej. Wszyscy 
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dorośli tak mówią i myślą: tego nie wolno, tamto naleŜy pochwalić, to jest 
godne potępienia; to jest dobre, a to złe, to nieprzyzwoite a tamto dziecinne. 

U niej myśli były zawsze poplątane, nigdy niczego nie była pewna, nawet 
gdy do czegoś juŜ się przekonała, gdy zaczynała o tym mówić, w myśli 
pojawiały się coraz nowe wątpliwości. Jak nazwać to, co powinno się potępić, a 
chce się pochwalić? Jak określić coś innego, co wszyscy chwalą, a w niej budzi 
sprzeciw? Ciągłe pytania i pytania, mnoŜą się jak muchy w upale, a tylko matka 
zna na nie odpowiedzi. Ona sama, bez jej pomocy, plącze się natychmiast w 
swoich myślach, na Ŝadne pytanie nie potrafi znaleźć odpowiedzi właściwej, w 
kilku słowach zawartej. JeŜeli nawet znajdzie — okazuje się, Ŝe nie jest 
prawidłowa, co matka i inni dorośli bez trudu potrafią wykazać. Nie moŜe więc 
liczyć na swoje rozeznanie w jakiejkolwiek sytuacji w Ŝyciu. Powinna się 
słuchać bezwzględnie matki, ale jest nieopanowana i zbyt trudno jej to 
przychodzi. 

Tak jest i teraz: czy postąpiła  właściwie, czy uciekła; czy okazała się 
dziecinną idiotką i co z dwojga złego jest gorsze; powiedzieć o wszystkim 
mamie, czy to ukryć, czy lekarz oskarŜy ją przed matką — wtedy lepiej 
powiedzieć samej — czy moŜe nie będzie taki wredny i nic jej nie powie — a 
wtedy lepiej wszystko ukryć. JeŜeli jej jednak wszystko opowie, jak 
wytłumaczy, Ŝe kilka ziarenek ryŜu w rudej brodzie wywołało to wszystko?  —
 Ludzi nie ocenia się po wyglądzie — mówi matka. Co prawda gani 
niechlujstwo, ale takŜe powiada: — Co wolno wojewodzie, to nie tobie 
kasztelanie (było: smrodzie, ale matka smroda przerobiła na kasztelana, bardziej 
strawnego dla uszu panienki). Zresztą nie o niechlujstwo tu chodzi, ale o co, 
tego sam diabeł nie wie. Cokolwiek powie matce na swoje usprawiedliwienie, 
będzie bez sensu, poniewaŜ pewna była, Ŝe jest winna, nie wiedziała tylko, czym 
zawiniła, ale jakkolwiek by się nie starała, najczęściej postępowała źle. Nie 
trzeba było wyrzutów matki, Ŝeby to rozumieć, lepiej więc ich uniknąć. 

Kafelki posadzki przejmowały chłodem, zimna woda ściekająca po 
nogach wywoływała gęsią skórkę, tylko twarz paliła, a w gardle zasychało, jak 
w gorączce. 

Tramwaj zakręcał na pustej pętli z przeraźliwym zgrzytem. Tego zgrzytu 
słuchała zawsze leŜąc w łóŜku; przejmował ją nieprzyjemnym dreszczem, teraz 
jednak dźwięk ten był jej bliski, choć stała dopiero na przystanku, przenosił ją 
do domu, pod kołdrę, gdzie wszystko nieprzyjemne jest poza nią, gdzie moŜna 
odpływać powoli do swojej jaskini pewnym siebie i otaczającego świata, gdzie 
kaŜde dotknięcie trafia na znajomą przestrzeń wyłoŜoną niedźwiedzim futrem, 
na drewniany zydel i pryczę pokrytą szorstką narzutą, jeŜeli tylko tak daleko 
chciałaby wyciągnąć rękę, by wysunąć ją spod rzeczywistej kołdry. 

Po cichutku weszła do mieszkania i przytuliła się całym ciałem do pieca. 
Najgorsze dopiero ją czeka. Marzyła, Ŝeby wejść zaraz pod kołdrę, ale nie 
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byłoby to naturalne; matka zawsze przed  snem musiała ją o wszystko wypytać: 
co się zdarzyło, waŜne czy niewaŜne, kogo widziała, z kim rozmawiała i o 
czym, czy był tłok w tramwaju — taki miała juŜ zwyczaj i choć uciąŜliwy, dotąd 
w Baśce nie budził sprzeciwu. Tym bardziej dzisiaj, wszystko powinno być jak 
zwykle. 

— Coś taka czerwona ? — spytała matka. 

— Biegłam od tramwaju i zgrzałam się — odpowiedziała. 

— Nie jesteś wcale zdyszana. Popatrz mi w oczy! Czerwienisz się. 
Musiałaś coś zbroić. Natychmiast masz mi powiedzieć! 

Baśka próbowała wykręcić się, ale nie umiała wymyślić nic sensownego, 
uparła się więc, Ŝe to są jej osobiste sprawy i nic nie powie. Matka krzyczała na 
nią, ojciec sięgnął po pas. Przeklinała swoje tchórzostwo, ale ustąpiła, gdy w 
końcu matka zmieniła ton. 

— Jeśli nic złego nie robiłaś, jak twierdzisz, czemu nie chcesz mi 
powiedzieć? Czy warto za nic wziąć w skórę? Rodzice są starsi, rozsądniejsi od 
ciebie i przede wszystkim twoje dobro mają na uwadze. Chcemy dla ciebie jak 
najlepiej, bardzo cię kochamy, jesteś naszym pierwszym dzieckiem i aŜ wstyd 
się przyznać, kochamy cię bardziej, niŜ twoją siostrę. Śmiało moŜesz nam o 
wszystkim powiedzieć; to, co dla ciebie jest wielkim problemem, moŜe być 
błahą sprawą, z której kaŜdy dorosły znajdzie wyjście natychmiast i bez trudu. 
Proszę, powiedz, uspokoisz się, a my juŜ coś wymyślimy, Ŝeby pomóc ci 
wybrnąć z kłopotu. 

Jak ci powiem., to będziesz na mnie krzyczeć... 

— SkądŜe! Popatrz, wcale nie jestem zdenerwowana, rozmawiam z tobą 
zupełnie spokojnie, daleka jestem od tego, Ŝeby się złościć. Poza tym, nie 
krzyczę na ciebie, tylko mówię podniesionym głosem, wyraŜaj się odpowiednio. 
Tylko kłamstwa wyprowadzają mnie z równowagi. Najgorsza prawda lepsza jest 
niŜ wykręty. Ze szczerym człowiekiem moŜna szczerze porozmawiać, wszystko 
sobie wyjaśnić i dojść do porozumienia. Nie garb się! No, słucham cię... 

Cała czerwona, plącząc się i jąkając, jak zawsze w chwilach, gdy 
zapomniała o wskazówkach pani z poradni leczenia wad wymowy, powiedziała, 
Ŝe lekarz ją badał, a ona mu uciekła. 

— Jak to mu uciekłaś? Dlaczego? Czemu niegrzecznie się zachowałaś, 
coś ci powiedział? 

— Nie... Zabolało mnie... 

— G d z i e   cię zabolało?! 

— Nnno... Tam... 

Matka poderwała się z krzesła i krzyknęła do ojca: 
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— Natychmiast powinieneś pójść i zrobić mu awanturę. Jak on śmiał! 
Prosiłam go, Ŝeby ją zbadał, ale nie   t a k ! 

Ojciec był zakłopotany i zły, jak zawsze, gdy czegoś od niego Ŝądano. 

— Uspokój się, nie wariuj! Skąd wiesz, czy wszystko, co ci mówi, jest 
prawdą? Ona ciągle coś zmyśla... Czy pamiętasz, jak opowiadała ci, gdy była 
mała, Ŝe zabiła siostrę, a potem ją uzdrowiła? 

— Nie wykręcaj się! To było dawno. Teraz ma czternaście lat i chyba jest 
juŜ na tyle dorosła, Ŝeby wiedzieć, Ŝe człowiek odpowiada za to, co mówi. 

— Ja tylko mówię, Ŝe nie wolno się spieszyć. KaŜ jej opowiedzieć 
wszystko po kolei, dokładnie. Potem się zastanowimy. 

— Mamo, ja nie mogę opowiedzieć wszystkiego dokładnie, nie pamiętam 
juŜ, jak to było... 

— Jak to nie pamiętasz? Nie kłam i nie zasłaniaj się krętactwem. Kazał ci 
się połoŜyć, czy stać? 

— PołoŜyłam się. 

— Sama, czy ci kazał? 

— Nie pamiętam... 

— Gdzie się połoŜyłaś? 

— Na krzesłach. 

— Ubrana? 

— Nie. 

— To czemu nie opowiadasz, jak się rozebrałaś? Kazałam ci mówić 
wszystko dokładnie od początku! No, kazał ci rozebrać się i co dalej? 

— Badał mnie. 

— Jak? 

— Normalnie. 

— I co? 

— Nic. 

— Znowu kłamiesz! Widzę po twoich oczach, Ŝe coś ukrywasz. Mów 
natychmiast, co więcej z tobą robił! 

— Naciskał. 

— Gdzie naciskał? 

— Na plecach, za uchem, piersi... 
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— A ty stałaś i nie protestowałaś?! PrzecieŜ wiesz, Ŝe lekarz nigdy tak nie 
bada, Ŝeby naciskać piersi! 

— Nnno... Wydawało mi się, Ŝe coś nie tak... Ale on powiedział, Ŝe 
prosiłaś go sama, Ŝeby mnie zbadał... 

— To swojego rozumu nie masz? A moŜe to ci się podobało, takie 
badanie, przyznaj się! Jeszcze dzieckiem byłaś, gdy złapałam cię, jak kiedyś pod 
kołdrą... 

Wtrącił się ojciec: 

— Przejdź do rzeczy, to są dygresje. 

— Ty mnie nie będziesz uczył, jak mam z własną córką rozmawiać! Czy 
ty się w ogóle interesujesz dziećmi? Nic cię nie obchodzi, tylko twoje rybki i 
twoi koledzy. I co dalej było? Wyprostuj się, patrz na mnie , a nie na podłogę! 

— Kazał mi zdjąć wszystko z siebie... 

Matka podniosła ręce do czoła. 

— AleŜ mamy idiotkę córkę! 

— Mamo, przecieŜ to lekarz, jak mogłam mu się sprzeciwić? Zawsze 
mówisz, Ŝebym kierowała się nie odruchem, tylko rozsądkiem. 

— Ale to jest internista! Czy jakiś internista kazał ci kiedyś zdejmować 
dolną bieliznę? 

— No nie, ale naciskał brzuch. Myślałam, Ŝe to po to, by było 
wygodniej... 

— Popatrz — zawołała matka do ojca — ta jeszcze się przejmuje, Ŝeby 
mu było wygodniej! Tak, to  wszystkimi nieprzyzwoitościami się interesuje, 
ksiąŜki z twojej biblioteki podkrada, a jak co do czego, to myślałby ktoś, Ŝe taka 
naiwna i niedoświadczona. No, moja droga, mnie juŜ nie oszukasz! 

Popatrzyła surowo na córkę, po czym ciągnęła: 

— Wczoraj spotkałam pana Wielowskiego... Jak siedzisz, kolana ci 
widać! Mówił, Ŝe widział ciebie szepczącą z jakimś chłopakiem w bramie, a gdy 
go zobaczyłaś, zamiast się ukłonić, schowałaś się przed nim do środka. 

— Mamo, to nieprawda. Byłyśmy z Jolką. śegnałyśmy się po szkole, pod 
jej blokiem. Tam nie ma Ŝadnej bramy, tylko od razu klatka schodowa... 
Przechodził pan Wielowski i wtedy go zauwaŜyłam, ale odwrócił głowę, splunął 
i nie odezwał się. MoŜe mnie nie zauwaŜył? 

— Jak to cię nie zauwaŜył, kłamczucho jedna, skoro mi wszystko 
powiedział? No, wytłumacz mi tą sprzeczność! To powaŜny człowiek, Ŝeby 
kłamać o jakiejś smarkuli. Musiało być tak, jak on powiedział, a nie jak ty mi 
usiłujesz wmówić! 
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— MoŜe się pomylił, Jolka teraz nosi spodnie. 

— TeŜ pomysł, Ŝeby dziewczynie pozwolić nosić spodnie! Za młoda 
jeszcze na to. Ma jeszcze czas. Zawsze zdąŜy zacząć. Ale jak ktoś ma ojca 
pijaka... 

— Ale ona miała spodnie od dresu, nie marynarskie... 

— Tym bardziej. Wszystko widać w takich spodniach. 

— Nie wierzysz mi?! 

— Jak mam komuś wierzyć, to człowiekowi powaŜnemu, na stanowisku, 
a nie takiej smarkuli kłamliwej! 

Znowu wtrącił się ojciec. 

— Nie odbiegaj od tematu... 

— Słucham, mów — nalegała matka. — I co dalej? 

— Nic. 

— Jak to nic? Więc o co ta cała historia?! LeŜałaś na krześle i co dalej? 

— Uciekłam. 

— Ale zanim uciekłaś, co on zrobił? 

— Podniósł moje nogi do góry i... 

— I co? 

— No wiesz... 

— Nic nie wiem, ty wstrętna kłamczucho! 

— Nie powiem. 

Koścista pięść matki wylądowała na głowie Baśki. 

— Nie zmuszaj mnie do bicia ciebie, jesteś zbyt duŜa, a sprawa jest za 
powaŜna. Masz w tej chwili powiedzieć dokładnie, co zrobił! 

— Wsadził palec... 

— Palec, czy coś innego? 

— Nie wiem. 

— Ty głupia idiotko! Jak moŜesz nie wiedzieć, wstrętna hipokrytko? 
Ubrany był? 

— Oczywiście, Ŝe był ubrany. 

Rodzice popatrzyli na Baśkę. Ojciec powiedział: 
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— Takie rezultaty daje twoje wychowanie. Nie wiemy w końcu, czy 
mamy córkę głupią, czy nieuczciwą. Przyznam, Ŝe i jedno i drugie niezbyt 
miłe. — I zwracając się do Baśki, warknął: 

— Wyjdź teraz. Zawołamy cię, kiedy porozmawiamy. 

Baśka poszła wymiotować do łazienki. śołądek miała juŜ pusty, ale gdy 
tylko stanęły jej przed oczami ziarenka ryŜu w rudej brodzie, skurcze zaczynały 
się na nowo, aŜ w końcu lał się z gardła wstrętny, zielonkawy śluz. Gdy rodzice 
zawołali ją, matka powiedziała: 

— Teraz przysięgnij, Ŝe mówiłaś prawdę. 

— Więc mi nie wierzysz? 

— Chciałabym, ale sama powiedz, czy tobie moŜna   z a w s z e   
wierzyć? W zeszłym tygodniu dostałaś dwóję z łaciny i nie powiedziałaś mi. 
Jechałaś tramwajem na gapę i złapał cię kontroler. Dopiero mama Zosi 
powiedziała mi, Ŝe od jej córki poŜyczyłaś na mandat. Czy takiemu człowiekowi 
moŜna wierzyć? Ojciec pójdzie i zrobi lekarzowi awanturę, a on powie, Ŝe to 
wszystko sobie zmyśliłaś. Zresztą opowiadałam mu kiedyś, jakie mam kłopoty z 
tobą i Ŝe masz bujną fantazję. Na pewno to wykorzysta i od razu wypomni mi 
wszystkie twoje wady. A ja, czy mogę mu przysiąc z ręką na sercu., Ŝe nigdy nic 
nie zmyśliłaś? W jakiej sytuacji mnie stawiasz? 

Ojciec dodał: 

— To powaŜna sprawa; zniesławienie kogoś grozi więzieniem. 

— Ja tego naprawdę nie wymyśliłam! 

— Tak ci się wydaje. Ale czy jesteś tego pewna? Czy moŜesz przysiąc, ze 
nic nie dodałaś, Ŝe nic nie podbarwiłaś, Ŝe nie przestraszyłaś się bez powodu? 
Jeśli komuś coś się zarzuca, trzeba mu to udowodnić. 

— Co ojciec mu odpowie — dodała matka — gdy oświadczy, Ŝe 
wszystko sobie zmyśliłaś? Zwymyśla ojca. 

— Kto wie, czy nie będzie miał racji — oświadczył ojciec. Baśka 
powiedziała: 

— Więcej nie pójdę na tę cholerną filatelistykę! 

— Jak ty się wyraŜasz! — krzyknęła matka. I dodała juŜ spokojniej: 

— Nikt ci nie kaŜe, moŜesz chodzić na to swoje malarstwo. Tylko raz w 
tygodniu, nie częściej. 

Ojciec zatrzymał ją w progu. 

— A moŜe o to ci chodziło, Ŝeby nie chodzić na filatelistykę, tylko na 
malarstwo? Sama sobie odpowiedz na to w twoim sumieniu. 
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Baśka wybuchła płaczem i pobiegła wymiotować do łazienki. Słyszała 
przez drzwi, jak matka powiedziała: 

— Daj jej spokój, taka wyrafinowana, to ona juŜ chyba nie jest... Choć 
gdyby chciała coś wymyślić, lepiej by tego nie mogła zrobić... 

— Idźcie sobie, muszę popracować, obie jesteście histeryczki! 

Wieczorem matka spytała: 

— Nie masz zakrwawionej dolnej bielizny? 

— Nie — powiedziała Baśka odwracając głowę i modląc się, Ŝeby matka 
nie odgadła z jej rumieńca, Ŝe kłamie. 
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83 
PoŜegnanie 

 

Czasem bywa tak, Ŝe stajesz naprzeciwko kogoś i juŜ to wiesz. Widzicie 
się po raz ostatni, nie spotkacie się juŜ więcej. Taka właśnie chwila przyszła na 
mnie. 

To poŜegnalny odcinek Prababci mniej ezoterycznej w TARACE. 
Zaczęłam od Babci ezoterycznej we wrześniu 2012 roku odcinkiem „Jak zostać 
jasnowidzką” . Na przełomie kwietnia i maja 2013 roku rozpoczęłam „Babcię 
ezoteryczną sezon drugi”, a gdy zostałam prababcią, zastąpiłam go w styczniu 
1914 roku „Prababcią ezoteryczną” i wreszcie w sierpniu 2015 roku powstała 
„Prababcia mniej ezoteryczna”, który to blog piszę (pisałam) do dziś. Nazwy te 
mają znaczenie, bowiem oddają moją ewolucję z ostatnich pięciu lat. Pięć lat to 
związek silny, jednak czasem kończy się rozwodem, choć bez orzekania o 
winie. 

Ezoteryka (w najszerszym tego słowa rozumieniu, pojmowanym dość 
luźno i ogólnikowo) kiedyś wydała mi się bramą szeroko otwartą na nowe 
doświadczania świata, które wcześniej lekcewaŜyłam, pomijałam i których, 
przyznam to, bałam się. Nauczona przez całe Ŝycie panowania nad swoimi 
doznaniami, źle się czułam w sytuacji, w której o niczym nie mogłam 
decydować, gdy odczucia pojawiały się bez mojego udziału i nawet nie 
wiedziałam, czy i jaki mogę na nie mieć wpływ. Sny, które uznawałam za 
prorocze, przejawy prekognicji i inne zjawiska których doznawałam, a wśród 
nich dywinacje za pośrednictwem kart Tarota,  stawały się zrozumiałe dopiero, 
gdy zapowiadane wydarzenia nadeszły i minęły, nigdy wcześniej. Pragnęłam 
wówczas ten świat zrozumieć i oswoić. Jednak doświadczanie świata przy 
oczekiwaniu ich pomocy straciło swoje walory. Nie dało mi Ŝadnych 
odpowiedzi, których poszukiwałam, nie pomogło w Ŝyciu duchowym i 
praktycznym. 

Nie miałam nigdy naukowego zacięcia, byłam raczej opisywaczem, 
rejestratorem wydarzeń i refleksji. Te opisy rzeczywistości jednak wskazywały 
na istnienie ogromnej góry mierzwy, odpadów zamiast obiecującego tworzywa. 
Lektury zniechęcały, wartości niczego nie byłam w stanie ocenić, jeśli nie 
posługiwałam się filtrem językowym, demaskującym manipulacje. 

Od „Prababci ezoterycznej” zaczęłam popadać w ton lekcewaŜenia i 
krytyki tej materii, co zaowocowało przejściem na „Prababcię mniej 
ezoteryczną”  i stało się więc zaprzeczeniem początkowej idei mojego bloga. 
Szeroko otwarta brama stała się furtką pokrytą licznymi ozdobami róŜnej 
wartości artystycznej, ale nie wiodącą do niczego. W powodzi bzdur i 
wszelkiego g...na nie miałam siły, nawet na własny uŜytek odróŜniać ziarna od 
plew i szczerze mówiąc, znudziło mnie to, poniewaŜ najczęściej było 
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wywaŜaniem drzwi otwartych. Wierzę poszczególnym osobom w ich opisy 
doświadczenia, ale nie wierzę w moŜliwość ich uogólnienia. Wszelkie 
klasyfikacje zatem (np. enneagram) wydały mi się materią sztuczną i 
naciągniętą – sztuką dla sztuki, nie niosącą niczego dla mnie przydatnego. MoŜe 
to źle brzmi w świetle poprzedniego odcinka, ale kojarzyło mi się zawsze z 
klaserami wypełnionymi znaczkami pocztowymi, obrastającymi kurzem. Nudne 
i niepotrzebne mi hobby. Jednocześnie moje teksty zaczęły w większej mierze 
odzwierciedlać moje doświadczenia z innej sfery, emocje i przemyślenia z 
dziedzin zupełnie nie powiązanych z ezoteryką, co powodowało uczucia z lekka 
schizofreniczne. 

Sprawą czasu było tylko to, kiedy przyjdzie mi porzucić tę formę 
wypowiedzi. Tutaj na przeciwko wyszły mi plany Wojtka Jóźwiaka przebudowy 
Taraki, w której to formule nie byłoby dla mnie miejsca. Jakoś tak przypadek 
chce, Ŝe stało się to kilkanaście dni przed moimi urodzinami, jakby sygnalizując, 
Ŝe czas na nowy początek, a w kaŜdym razie na koniec starego. 

Nie powiem, Ŝe łatwo mi to przychodzi, ale mus to mus. Jeszcze nie wiem, 
gdzie będę pisać, na pewno na swoim blogu http://babciaezoteryczna.pl/ i 
publikować inne teksty na autorskiej stronie http://kasiaurbanowicz.pl/ . 
Ostatnio teŜ moje teksty zaczęły publikować „Spółki 
miejskie”, https://spolkimiejskie.wordpress.com  — moŜe i tam się bardziej 
zadomowię, a moŜe gdzieś indziej. Pisanie jest jednym z gorszych nałogów, 
więc chyba nie zamilknę. 

Czas na fotkę podsumowującą moje poŜegnanie. Właśnie zastanawiałam 
się, co wybrać, kiedy w swoim iphonie znalazłam stosowny obrazek. Ostatnio 
pani sprzątająca wyrzuciła do śmieci pustą butelkę po jednym z płynów, a ja, dla 
zapamiętania, Ŝe muszę kupić przy okazji nową, sfotografowałam ją. 
Przyjrzałam się temu zdjęciu świeŜym okiem i doszłam do wniosku, Ŝe będzie 
dobrym podsumowaniem. Zabija zarazki, zapobiega kamieniowi ale i 
przedłuŜa moc.  
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Pozdrawiam serdecznie moich wszystkich bywszych czytelników w 
Tarace, dziękuję im za wsparcie i zrozumienie i mam nadzieję, Ŝe nie 
rozstajemy się tak zupełnie i nieodwołalnie... Nowe oblicze Taraki bardzo mnie 
ciekawi i jako czytelnik, zostanę z nią na dłuŜej, choć rozstaję się jako autor. 

komentarze 

1. MoŜe nie zupełnie i nie nieodwołalnie? • autor: Wojciech Jóźwiak2017-
11-14 09:30:42 

Kasiu, ja teŜ mam nadzieję, Ŝe "nie rozstajemy się tak zupełnie i nieodwołalnie". 

Prócz tego mam drugą nadzieję, Ŝe powstanie post-Taraka jako spółdzielnia 
autorów. Bo ja jako oświecony tyran i pan na folwarku Taraka czuję się trochę 
zuŜyty w tej roli. 
Pozdrawiam! 

2. NiewaŜne gdzie • autor: E. B. 2017-11-14 13:54:36 

Kasiu, niewaŜne gdzie, waŜne, Ŝe będzie Cię moŜna czytać. Tylko z tym 
domestosem o co chodzi, nie bardzo rozumiem... 

3. Elu, • autor: Katarzyna Urbanowicz2017-11-14 16:44:16 

Domestos czyści, wymiata i moŜna od nowa brudzić. Zapobiega złogom i 
osadom i ma przedłuŜoną moc. Jednym słowem słuŜy na nowych ścieŜkach.  

4. szkoda • autor: B. Z. 2017-11-14 19:06:00 

Ŝe (po długiej przerwie) wróciłem kiedy pewna formuła, w której funkcjonuje 
Taraka dobiega swojego końca 
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5. :( • autor: Esther19802017-11-14 19:51:52 

Zawsze bardzo lubiłam czytać Pani teksty - zarówno te o "tarakowej" 
prowieniencji, jak i wspomnieniowe oraz czysto literackie. Choć czasami 
wywoływały Ŝywy odruch sprzeciwu (reaguję dość emocjonalnie gdy z czymś 
się nie zgadzam), ale zawsze były oŜywcze intelektualnie, ujmująco dowcipne, 
przenikliwe i nade wszystko dobrze napisane. Cieszę się, Ŝe będzie moŜna 
jeszcze gdzieś Panią czytać - na pewno nie omieszkam :) Dziękuję za wszystkie 
świetne teksty i Ŝyczę powodzenia... 

6. NajwaŜniejsze • autor: Joanna_w_tarace2017-11-15 15:38:29 

NajwaŜniejsze, Ŝe nadal będzie moŜna Panią czytać. Będę zaglądać na podane 
wyŜej linki. :-) 


